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  تقرير األمني العام عن جنوب السودان    
    

  مقدمة  -أوال   
، املـؤرخ  )٢٠١١ (١٩٩٦ من قـرار جملـس األمـن       ١٩ُيقدم هذا التقرير عمال بالفقرة        - ١
، الــذي طلــب فيــه اجمللــس إىل األمــني العــام، بعــد إجــراء مــشاورات         ٢٠١١يوليــه / متــوز٨
أربعة أشهر املعايري املرجعيـة لبعثـة       يف غضون     اجمللس حكومة جنوب السودان، أن يقدم إىل      مع

ي اجمللس على علم بانتظام بالتقدم احملرز كـل أربعـة   األمم املتحدة يف جنوب السودان، وأن ُيبقِ     
ويقدم التقرير تقييما للحالة العامة يف البلد ومعلومـات مـستكملة عـن أنـشطة     . أشهر بعد ذلك 

  .٢٠١١يوليه / متوز٩بعثة منذ إنشائها يف ال
    

  املرحلة االنتقالية للبعثة وبدء العمل فيها وأنشطة التخطيط اخلاصة هبا  - اثاني  
 صـغري، إىل جنـوب       متقـدم  وصلت ممـثليت اخلاصـة، هيلـدا فرافيـورد جونـسون، وفريـق              - ٢

يوليـه،  / متـوز ٣١وحبلـول  . يوليـه / متوز٩يوليه للتعجيل ببدء عمل البعثة يف / متوز ٨السودان يف   
 مــن املــوظفني املــدنيني الــدوليني والــوطنيني،  ٢ ٠٠٠ملــا يزيــد عــن مت النقــل الرمســي كــان قــد 

 فـردا مـن شـرطة    ٣٧٨  ضابط أركـان، و ٦٤  من مراقيب األمم املتحدة العسكريني، و    ٢٠٣ و
. األمم املتحدة، من بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل بعثة األمم املتحـدة يف جنـوب الـسودان                 

ت مـــن املـــوظفني واملـــوارد التابعـــة للبعثـــة الـــسابقة ورغـــم أن بعثـــة جنـــوب الـــسودان اســـتفاد
 فقــد واجهــت البعثــة حتــديات البــدء يف عمليــة جديــدة حتــت قيــادة عليــا جديــدة، ن،الــسودا يف
  .عمليايتعاجلة للمضي قدما بالتخطيط االستراتيجي والالحتياجات الوا
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  التطورات السياسية  - ثالثا  

اتفـاق الـسالم الـشامل، مت إعـالن         مبوجـب   ة املؤقتـة    يوليه، ومع انتـهاء الفتـر     / متوز ٩يف    - ٣
ــة مــستقلة   ــا دول ــسودان رمسي ــا ذي متاالســتقالل الــ ب لحتفــاالوشــارك يف ا. جنــوب ال  يف جوب

ثالثون من رؤساء الدول والوزراء وكبار الشخصيات من مجيع أحناء العامل، مـن بينـهم رئـيس                 
 .رف حـضور هـذا احلـدث التـارخيي        ويل شـ   العامة   اجلمعية وكان لرئيس    .السودان عمر البشري  

ــع الدســتور االنتقــايل       ــسودان ســلفاكري القــسم، ووقّ ــوب ال ــيس جن ــال، أدى رئ ــاء االحتف وأثن
. ره، وأعلـن عفـوا عامـا عـن مجيـع مجاعـات ميليـشيات املتمـردين         اصـد إجلنوب الـسودان وأقـر      

ن ة الــيت ســيواجهها جنــوب الــسوداســيساكمــا ســلط الــرئيس كــري الــضوء علــى التحــديات األ
، مـشريا إىل أن الفتـرة االنتقاليـة         ة الـسياسي  ية واحلوكمـة، والـشمول    لفـساد، جماالت مكافحة ا   يف

وخـالل  . احلالية ستكون مبثابة اختبار حاسم األمهية لكيفية مواجهـة احلكومـة هلـذه التحـديات              
اعتـراف حكومتـه جبنـوب الـسودان وتعهـد بالعمـل         تأكيد  ، كرر الرئيس البشري      أيضا االحتفال

  . متضي قدما املسائل املعلقة وبناء شراكة قويةسويةحنو وثيق مع الرئيس كري لتعلى 
  

   حكومة جنوب السودانتشكيل    
يوليه، ركـزت القيـادة الـسياسية جلنـوب الـسودان علـى تـشكيل حكومـة                 / متوز ٩منذ    - ٤

يوليه، أصـدر الـرئيس كـري مرسـوما         / متوز ١٠ويف  . جديدة وإنشاء مؤسسات حكومية جديدة    
وأدى نائـب   .  املرحلة االنتقاليـة   ني تقريبا كوزراء  ليادة تعيني مجيع أعضاء جملس الوزراء احل      بإعا

جنــوب الــسودان ه نائــب رئــيس ت يف وقــت الحــق بــصفالــيمني ،ريــك ماشــارالــسابق، الــرئيس 
سـبتمرب  / أيلـول  ١ء اجلديـد للـيمني يف       اوإىل حـني أداء أعـضاء جملـس الـوزر         . يوليـه / متوز ١١ يف

ر قـرارات سياسـاتية ذات أمهيـة ومل يكـن ممكنـا عقـد مـشاورات مـع شـركاء                     ، مل ُتصد  ٢٠١١
  .جنوب السودانمجهورية  يف حدةدوليني، مبن فيهم بعثة األمم املت

ري مراســيم بتعــيني حكومــة مؤلفــة ، أصــدر الــرئيس كــ٢٠١١أغــسطس / آب٢٦ويف   - ٥
 سـيم بتعـيني   وقبـل ذلـك، كـان الـرئيس كـري قـد أصـدر مرا              .  نائـب وزيـر    ٢٧  وزيرا و  ٢٩ من
  تـشغل  وباسـتثناء قلـة قليلـة،     .  للبنك املركزي جديـدين     جديد  وحمافظ  احملكمة العليا   قضاة كبري

ــسياسية  ــة األطــراف ال ــسيةغالبي ــة الــ  الرئي ــة يف احلكوم ــوزراء  مناصــب سابقة املعني  يف جملــس ال
 ظـل    جملـس الـوزراء    أنورغم  .  كل منها  ال عدة تعديالت على حافظة أعمال     اجلديد، مع إدخ  

 احلركة الشعبية لتحرير السودان، فإنه يـضم ممـثلني خلمـسة أحـزاب     مؤلفا أساسا من أعضاء يف    
  .سياسية أخرى، مبا يعكس متثيال إقليميا وجنسانيا أوسع نطاقا
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   التشريعيةالتطورات    

أغسطس، أصدر الرئيس كري مراسيم بتعيني اجلمعية التشريعية الوطنيـة الـيت         / آب ١يف    - ٦
وتتـألف  .  عـضوا  ٥٠، وإنشاء كيان جديد هو جملس الواليـات الـذي يـضم              عضوا ٣٣٢تضم  

 مـن األعـضاء     ٩٦  إىل جانـب   اجلمعية من أعضاء اجلمعية التشريعية الـسابقة جلنـوب الـسودان،          
 بــــاجلنوب،  االنتخابيــــةلــــسودان مت انتخــــاهبم مــــن الــــدوائرل يف اجلمعيــــة الوطنيــــة ابقنيالــــس
. نتقـايل بما هـو منـصوص عليـه يف الدسـتور اال     ، حـس  عضوا جديدا قام الـرئيس بتعيينـهم       ٦٦ و

 ، مقعدا من املقاعد اجلديـدة يف اجلمعيـة التـشريعية الوطنيـة            ٢٠صص للمعارضة ما جمموعه     وُخ
 ومت توزيـع مقاعـد اجلمعيـة   .  جملـس الواليـات   مـن مقاعـد    مقاعـد مخـسة    و ، مقعـدا  ٦٦ هاوعدد
. أربعـة مقاعـد   حـزب علـى     يـث حـصل كـل       ضـة، حب  فيما بني مخسة أحزاب سياسـية معارِ       هذه

ــة حـــوايل    ــة جمتمعـ ــة مـــن١٠ويـــصبح لـــدى األحـــزاب املعارضـ ــة املقاعـــد يف يف املائـ  . اجلمعيـ
واعترضت عدة أحزاب سياسية معارِضة على هذه التعيينات، حمتجـة بأهنـا أُعطيـت وعـدا بـأن                  

جتماعـات   يف املائة من إمجايل املقاعد يف اجلمعية التشريعية الوطنية يف أحد اال            ٢٠ُيخصص هلا   
  . يف إطار منتدى قيادات األحزاب السياسية٢٠١١أبريل /املعقودة يف نيسان

ــرئيس كــري اجل   / آب٨ويف   - ٧ ــسأغــسطس، خاطــب ال ــة   ل ــشتركة للجمعي ــة امل ة االفتتاحي
التشريعية الوطنيـة وجملـس الواليـات، وسـلط الـضوء علـى مخـس أولويـات للحكومـة يف إطـار                      

 الــصحية، وتطــوير اهلياكــل األساســية، وســيادة رعايــةعلــيم، والالت: اخلطــة اإلمنائيــة الوطنيــة هــي
وأعلـن عـن أهـداف حمـددة لكـل جمـال منـها              .  لتحرير السودان  لشعيباحتويل اجليش   القانون، و 

كما أعرب عـن التزامـه      .  يوم من تشكيل جملس الوزراء اجلديد      ١٠٠يتعني حتقيقها يف غضون     
  . يوم١٠٠لشفافية واملساءلة يف غضون بوضع تشريعات حامسة األمهية ألغراض حتقيق ا

الـوطين  قـانون   ل ومـشروعا ل   اب الـسياسية  وأعدت وزارة العدل مشروعا لقانون األحـز        - ٨
وفيمـا  . ن هـم مـواطين جنـوب الـسودان        وقد مت إقرار قانون اجلنسية الذي حيدد مَ       . النتخاباتل

تحـدة يف جنـوب الـسودان       يتعلق هبذه اإلجنـازات الـسياسية االنتقاليـة، اضـطلعت بعثـة األمـم امل              
ــدعوة إىل أن تكــون     ــة يف ال ــدة، واشــتركت مــع احلكوم ــاتمبــساع محي ــة  العملي ــع جل جامع مي

ض كـل مــشروع مـن املـشروعني علــى    وقــد ُعـر .  معهـا وقائمـة علــى التـشاور   األطـراف املعنيـة  
ون ويف غـض  . األحزاب السياسية للمناقشة قبل تقدميهما إىل جملس الوزراء الختاذ قرار بـشأهنما           

. نتخابـات الوطنيـة   من املقـرر تـشكيل جلنـة مـستقلة لال      تخابات، قانون االن   من سن  شهر واحد 
 ضية قومية ملراجعـة الدسـتور حبلـول       ووفقا للدستور االنتقايل، يتعني على الرئيس أن ينشئ مفو        

ــاين ٩ ــاير / كــانون الث ــة امل  ، لتقــوم يف غــضون  ٢٠١٢ين ــإجراء عملي ــل راجعــةســنة واحــدة ب  قب
  .لوطينىل عقد املؤمتر الدستوري اى إُيدع أن
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   االقتصاديةالتطورات    

ــسودان مباشــرة، أصــدر كــل  يف أعقــاب اســتقال   - ٩  وجنــوب نسودا مــن الــ ل جنــوب ال
وطرحــت حكومــة جنــوب الــسودان عملتــها اجلديــدة، جنيــه جنــوب . ديــدةج عملــة الــسودان

 عملـة  سبتمرب، وهـي /يلول أ١ وأوقفت تداول اجلنيه السوداين يف     ،يوليه/ متوز ١٨السودان، يف   
 ستة أشهر، قابلـة للتمديـد إىل         قررا استخدامها لفترة    اتفاق السالم الشامل قد    كان الطرفان يف  

  .تسعة أشهر
ســبتمرب، قــام مــصرف جنــوب الــسودان   / أيلــول١يوليــه و / متــوز١٨ويف الفتــرة بــني   - ١٠

نيـه سـوداين املتـداول       بليـون ج   ٢,١ر بــ     مـن املبلـغ املقـد       بليونـا  ١ ٧٧١بتحويل ما يقرب مـن      
 وباإلضـافة   .جنوب السودان، إىل جنيهات جنوب السودان بسعر صـرف جنيـه لكـل جنيـه               يف

ــة أصــدرت حكومــة الــسودان أوراقــا ن إىل ذلــك، أغــسطس، / جديــدة يف أوائــل شــهر آب قدي
وحظــــرت اســــترياد أو اســــتخدام أوراق اجلنيــــه الــــسوداين النقديــــة القدميــــة يف هنايــــة شــــهر 

 جنيـه جنـوب الـسودان       ن مـصرف جنـوب الـسودان اعتزامـه تثبيـت سـعر            وأعلـ . أغسطس/آب
وقد تـأثرت منـاطق جنـوب       . ديسمرب/ الواليات املتحدة حبلول شهر كانون األول      رمقابل دوال 

نقـص الـسلع األساسـية، ممـا أسـهم          السودان الواقعة على احلـدود مـع الـشمال سـلبا مـن جـراء                
حـصاء جبنـوب الـسودان يف تقـاريره بـأن معـدل             وأفاد املكتب املركزي لإل   . تضخم األسعار  يف

  . يف املائة٦١,٥التضخم يف جنوب السودان بلغ 
  

   مكافحة الفسادجهود    
 يف مناسـبات    حة الفساد يف جـدول أعمالـه الـوطين        أكد الرئيس كري أمهية جهود مكاف       - ١١

 / آب٨ االفتتــاحي الــذي ألقــاه يف طــاباخل الــذي ألقــاه يــوم االســتقالل، وطــاباخلمــن بينــها 
 الـذي أدىل    بيـان الأغسطس يف اجللسة املشتركة للجمعية التشريعية الوطنية وجملس الواليات، و         

ــه يف  ــول١٩ب ــ/ أيل ــدورة بتمربس ــستني  يف ال ــسادسة وال ــة ال ــة العام ويتمركــز برناجمــه  .  للجمعي
ة، التشريعي ملكافحة الفساد حول مخسة قوانني مقترحـة تتعلـق بـاإلدارة واملـساءلة املاليـة العامـ                 

ــةاملواملــشتريات، و ــنفط لحــسابات لراجعــة الداخلي ــرادات البتــرول وال كمــا أطلــق . ، وإدارة إي
ــادرات ذات صــلة هــي  ــائج التحقيقــات؛   التحقيــق: مب  واملقاضــاة يف حــاالت الفــساد ونــشر نت

وإنفاذ اإلعالن عن دخول وأصـول املـسؤولني العمـوميني؛ واسـتعراض عمليـات بيـع األراضـي                
ــرة االنت  ــاء الفت ــة   أثن ــوال احملول ــودة األم ــسري ع ــة؛ وتي ــصاح    قالي ــشروعة دون اإلف ــري م  بطــرق غ

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا وأعــرب عــن ترحيبــه باملــساعدة املقدمــة مــن سويــسرا و . اهلويــة عــن
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 وأسـتراليا، يف جمـال اسـتعادة األمـوال      األمريكيـة والواليـات املتحـدة   العظمى وأيرلندا الـشمالية     
  .احملولة بطرق غري مشروعة

  
   العاصمة الوطنيةموقع    

 ل مـصدرا للجـدال     الوطنية واحتماالت توسيعها تشك    ما برحت مسألة موقع العاصمة      - ١٢
ــدائم ــسائل مل ُتحـــ  الـ ــا مـ ــوق اجملت ، وظلـــت هبـ ــق حبقـ ــا   ل تتعلـ ــلية يف جوبـ ــة األصـ ــات احملليـ معـ

  ُشـكلت وقـد . األراضي، وحبق احلكومة االحتاديـة يف اسـتخدام األراضـي يف املنـاطق احمليطـة             يف
 مت تكليفها باقتراح عدد من اخليـارات العمليـة بـشأن موقـع         ٢٠١١فرباير  / شباط جلنة فرعية يف  

، أصـدر جملـس الـوزراء أول        ٢٠١١سـبتمرب   /ويف أيلـول  . العاصمة، لينظـر فيهـا جملـس الـوزراء        
 بنقــل موقــع العاصــمة اإلداريــة الوطنيــة مــن جوبــا  يقــضيقــرار رئيــسي لــه يتعلــق بالــسياسات،

  . إىل رامسيل بوالية البحرياتئية،ستواوسط االبوالية 
ــى بعــد حــوايل       - ١٣ ــيت تقــع عل ــوب   ٢٠٠وتتوســط رامــسيل، ال ــا، جن ــومتر مــن جوب  كيل

 يضفي عليها صورة احليـاد والتوحيـد مـن حيـث أهنـا ال تنطـوي علـى                    قد السودان جغرافيا، مبا  
ــ. تفــضيل ألي مــن املنــاطق الرئيــسية الــثالث يف جنــوب الــسودان   ت احلاضــر، تفتقــر ويف الوق

ــران    ــسيل إىل حــد كــبري إىل العم ــا   والرام ــد  نظــرا  ميكــن الوصــول إليه ــاب الطــرق املمه ة لغي
 جملس الـوزراء الـوطين جلنـة بقيـادة وزيـر اإلسـكان والتخطـيط              أنشأوقد  . اهلياكل األساسية  أو

ساسـية  عملية نقل مقر العاصمة، ولكفالـة إنـشاء اهلياكـل األ   ب  االضطالعالعمراين لوضع طرائق  
 لوضـع خريطـة للطريـق       ومـا  ي ٤٥عطيت للوزارة مهلة    وقد أُ . الالزمة يف غضون مخس سنوات    
علومــــات إضــــافية مب  ُتقــــدم إىل مكتــــب الــــرئيس مــــشفوعةبــــشأن عمليــــة النقــــل املقترحــــة،

  .لبديلةاملقترحات ا عن
  

  ن والسودان الثنائية بني جنوب السوداالعالقات    
تقـدم بـشأن املـسائل املعلقـة يف اتفـاق الـسالم الـشامل               أدى االستمرار يف عـدم إحـراز          - ١٤

الترتيبـات املاليـة ومـسألة أبيـي وترسـيم          بـشأن   ومفاوضات مرحلة ما بعد االستقالل، ال سـيما         
وإىل ســواد حالــة مــن عــدم الــيقني احلــدود، إىل عــدم تقــدم العالقــات بــني الــشمال واجلنــوب، 

ة التوترات بني الشمال واجلنـوب بوجـه        وقد زادت حد  . يوليه/ متوز ٩ منذجنوب السودان    يف
خــاص يف ضــوء الرتاعــات الكثيفــة الــيت انــدلعت يف واليــيت كردفــان اجلنوبيــة والنيــل األزرق،    

 القطـاع الـشمايل تلقـت    -حيث تزعم حكومة السودان أن احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان          
وأسهم أيـضا   .  االدعاءات تلكوقد نفت حكومة جنوب السودان      . دعما من جنوب السودان   

  .يونيه بشأن أبيي يف حالة التوتر القائمة بني البلدين/ حزيران٢٠التأخري يف تنفيذ اتفاق 
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 تــــشرين ٨يف يف اخلرطــــوم د بــــني الرئيــــسني البــــشري وكــــري وأســــفر اجتمــــاع ُعقــــ  - ١٥
ــانني عــامني إجيــا   /األول ــسني ببي ــوبر عــن إدالء الرئي   التزامهمــاة اإلعــراب عــن عــادإبيني، وأكت
  .ل معا لتسوية هذه املسائلبالعم

  
   احلكومة اخلارجية والدبلوماسيةعالقات    

انضمت حكومة جنوب السودان إىل عضوية عدة منظمات دوليـة أو تقـدمت بطلـب                 - ١٦
ــا  ــضمام إليه ــه/ متــوز١٤ ويف. لالن  األمــم املتحــدة بوصــفها العــضو   ، انــضمت إىل٢٠١١ يولي

. ٥٤االحتاد األفريقي بوصفها العضو الــ       ، انضمت رمسيا إىل     أغسطس/ آب ١٥ ؛ ويف ١٩٣ الـ
وقدم جنوب السودان أيضا طلبا للعـضوية يف مبـادرة حـوض النيـل، وأعلـن اعتزامـه االنـضمام                    

 أعلـن أنـه تقـدم بطلـب          وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد       . بالتنميـة  نيـة إىل اهليئة احلكوميـة الدوليـة املع      
  .د االنضمام إليها، وذلك بقصى مجاعة شرق أفريقيادملنحه مركز املراقب ل

ــة       - ١٧ ــة الدولي ــا التجاري ــز روابطه ــى تعزي ــسودان عل ــوب ال ــة جن ــة وتعكــف حكوم  وتقوي
ويف جوبـا،   .  مـن خـالل التواصـل الدبلوماسـي يف جوبـا ويف اخلـارج              هياكل عالقاهتا اخلارجيـة   

 بلــدا ١٤قــدم عــدد مــن الــسفراء املقــيمني وثــائق تفويــضهم إىل الــرئيس كــري، يف حــني أنــشأ     
ويف الوقـت نفـسه، أشـارت وزارة اخلارجيـة والتعـاون         . هلا رمسيا يف جنوب الـسودان     سفارات  

  .الدويل إىل أهنا ستفتح بعثات إضافية يف عدد من البلدان
    

 التطورات األمنية  -رابعا   
شهدت الفترة املشمولة بالتقرير اختاذ حكومة جنوب السودان مبادرات هامة للقـضاء              - ١٨

 يف اجلـيش الـشعيب لتحريـر    تخلي من خالل إدماج مجاعات امليليـشيا على مهددات األمن الدا  
بيـــد أن مجاعـــات .  الـــسياسيةالـــسودان، إىل جانـــب بـــذل جهـــود ترمـــي إىل حتقيـــق املـــصاحلة

 الباقية خارج هذه العملية والعنف الطائفي، يظـالن مـن أهـم مـصادر انعـدام األمـن                   تامليليشيا
وبـصورة خاصـة يف واليـة        ،ا يف صـفوف املـدنيني     ويتسببان يف وقوع أعداد كبرية مـن الـضحاي        

ورغم أن القتال الدائر يف والييت جنوب كردفان والنيـل األزرق وعـدم إحـراز تقـدم                 . جونقلي
يف أبيي مل يؤديا إىل نشوب أعمال عنـف يف جنـوب الـسودان، فـال يـزال هنـاك شـعور بـالقلق                        

 .من أن يتسرب الرتاع عرب احلدود دون سابق إنذار
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 تات امليليشيامجاع    

، أفــضت املبــادرات الثنائيــة ٢٠١١أغــسطس /يوليــه وآب/يف الفتــرة املمتــدة بــني متــوز  - ١٩
 املواليـة   ت، إىل تنفيذ ترتيبـات إلدمـاج امليليـشيا        تاليت اختذهتا احلكومة وثالثة من قادة امليليشيا      

مـن   فـرد    ١ ٠٠٠وُنقـل حـىت اآلن      . هلؤالء القادة يف صفوف اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان           
 اجلماعــة الــيت كــان يقودهــا  مــن ٤٥٠ املتحالفــة ســابقاً مــع بيتــر غاديــت، و  تأفــراد امليليــشيا

 ديفيــد يــاو يــاو إىل مواقــع ثكنــات اجلــيش  املتحــالفني مــع مــن ٢٠٧الراحــل غــاتلواك غــاي و 
وباإلضــافة إىل ذلــك، نقــل عــدد غــري معــروف مــن قــوات غابرييــل  . الــشعيب لتحريــر الــسودان

وقــد . دمــاجهم يف صــفوف اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودانإلمنطقــة مابــل متهيــداً تانغينــا إىل 
، ومل يبـق خـارج عمليـة اإلدمـاج       تكومـة تقـدماً كـبرياً يف جهـود إدمـاج امليليـشيا            احلأحرزت  

وقــدمت بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان  .  أتــور وأولــوين وأوغــاتتســوى ميليــشيا
الفــرز والتـسجيل وتــوفري  عمليـات   مشــل ت امليليـشيا تلــكحلكومــة مـن أجــل إدمـاج   إىل ادعمـاً  

 . وسائل النقل

الـذي يتخـذ مـن جـونقلي          ديفيـد يـاو يـاو،      تيوليه، قبل قائد امليليشيا   /ويف مطلع متوز    - ٢٠
قـوات، الـيت أدمـج      ال  مقـر تلـك    وكـان . كومة العفو عنه وبدأ يإدمـاج قواتـه       احلله، عرض    مقراً
 يف بلــدة بيبــور خــارججلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان  مــن أفرادهــا الحقــاً يف صــفوف ا٢٠٧

ويف عمليـــــة اختتمـــــت يف . يتـــــسىن الوصـــــول إليهـــــا إال بالطـــــائرات املروحيـــــة  منطقـــــة ال
سبتمرب، قدمت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان مـساعدة لوجـستية لنقـل هـذه                 /أيلول ٥

ــسودان يف أ     ــر ال ــشعيب لتحري ــور إىل قاعــدة اجلــيش ال ــة   ويــين كــي القــوات مــن بيب ــول، بوالي ب
وأفاد اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان بـأن عمليـة إدمـاج هـذه اجلماعـة قـد                      . االستوائية شرق

اكتملت، رغم احتمال أن تكون بعض فلول قـوات يـاو يـاو يف واليـة جـونقلي قـد جلـأت إىل            
 .ممارسة اللصوصية

يش الشعيب لتحريـر الـسودان       غاتلواك غاي، فقد أبرم اتفاقاً مع اجل       تأما قائد امليليشيا    - ٢١
وعلـى الـرغم مـن    . ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١٨وقف إطالق النار وإدماج القـوات يف       لبشأن خطة   

 اســتمر يف اك غــاي غــاتلومقتلــه يف منازعــة داخليــة بعــد ذلــك خبمــسة أيــام، فــإن معظــم قــوات
اً مـن    حماربـ  ٤٥٠وحبسب اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان، فقـد نقـل زهـاء               . االلتزام باالتفاق 

 بواليــة الوحــدة وهــم يتمركــزون حاليــاً  ج كــومقاطعــةاملــوالني لغــاي مــن مقــرهم األصــلي يف  
. خــارج إحــدى قواعــد اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف مابــل، بواليــة غــرب حبــر الغــزال   

 .عرف عدد القوات اليت ال تزال خارج هذه العمليةُي وال
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 على وقـف إطـالق النـار وإدمـاج          ، وافق بيتر غاديت   ٢٠١١أغسطس  /ويف مطلع آب    - ٢٢
 املواليـة  تومع أن بعض كبـار قـادة امليليـشيا   . قواته يف صفوف اجليش الشعيب لتحرير السودان 

جنـدي،   ١ ٠٠٠له رفضوا االنضمام إىل عملية اإلدماج، فإن أغلب أفراد قواته، وقوامها حنـو             
نقلـوا إىل واليـة     وجنـوب كردفـان،     واليـة   أتى بعضهم من واليـة الوحـدة والـبعض اآلخـر مـن              

الوحدة أوالً ومنها إىل منشأة عسكرية تابعة للجيش الشعيب لتحرير الـسودان يف مابـل، بغـرب     
 يف واليـة الوحـدة إىل       املرئيـة وأشـارت التقـارير األوليـة       . ، وافقوا علـى القيـام بـذلك       حبر الغزال 

واخر تـشرين   أوبعد ذلك، يف    .  بقوات غاديت  ١٨ ارتباط عدد كبري من األطفال حتت سن الـ       
نـوب الـسودان ومنظمـة    جلأكتوبر، متكنت جلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج      /األول

 طفـالً جلمـع   ٤٤ الـسودان مـن إجـالء     جنـوب األمم املتحـدة للطفولـة وبعثـة األمـم املتحـدة يف        
 .باًغري أنه مل يتسن إجراء عملية الفرز الكامل بعد ومن املتوقع أن جترى قري. مشلهم بأسرهم

 جورج أتور ناشطاً، كما أنـه ال يـزال مـن أهـم عناصـر زعزعـة                  تويظل قائد امليليشيا    - ٢٣
وتـشري التقـارير الـواردة مـؤخراً إىل أن بـضع مئـات مـن عناصـر                  . االستقرار يف واليـة جـونقلي     

ســبتمرب، أفــادت / أيلــول٢٧ويف . ميليـشيا أتــور ينفــذون عمليــات يف اجلــزء الغـريب مــن الواليــة  
أن قوات أتور هنبت إمدادات غذائية كانـت خمزنـة يف مـستودع تـابع لربنـامج األغذيـة                   تقارير ب 

 . ، بوالية جونقليجالعاملي يف جيي

 جونــسون أولــوين وأيــوك أوغــات، فــال يــزاالن ناشــطني مبحــاذاة تأمــا قائــدا امليليــشيا  - ٢٤
 مـانيو مـن     مقاطعـة يف  وأفادت تقارير بأن القتـال الـذي دار         . احلدود الشرقية لوالية أعايل النيل    

 جنــدياً مــن اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان ٣٥أغــسطس أســفر عــن مقتــل / آب٢٠ إىل ١٨
ــوين ٦٣ و ــوات أول ــشعيب مواقعــه  عــزز  ومنــذ ذلــك احلــني، .  مــن ق ــسوداجلــيش ال ــة وي  املنطق

 . نسيب هدوء
  

 الرتاع الطائفي    

رة املـشمولة بـالتقرير، مـؤثراً       استمر الرتاع الطائفي اخلطري يف والية جـونقلي اثنـاء الفتـ             - ٢٥
قبيلــة ، شــن مقــاتلو ٢٠١١أغــسطس /آب ١٨ففــي . بــذلك تــأثرياً بالغــاً يف الــسكان املــدنيني 

املوريل هجوماً على عدد من بلدات لو نوير يف والية جـونقلي، منـها بـيريي ويـواي وموتـوت                    
ملــوريل يف لــو نــوير علــى بلــدات ا قبيلــة ها توبولــشول، رداً علــى هجمــات واســعة النطــاق شــن 

بعثـة مـن التثبـت مـن        الومل تـتمكن    .  خلَفت مئـات القتلـى     ٢٠١١يونيه  /أبريل وحزيران /نيسان
وقـد فاقـت   . ٧٠٠ قتلـوا وُجـرح    ٦٠٠ بدقـة، ولكـن التقـارير احملليـة قـدرت أن             عدد الـضحايا  

هذه اهلجمات يف مداها ونطاقها أعمال العنف املرتبطة عادة بالغارات التقليدية لنهب املاشـية،              
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ومــع اســتمرار ورود أنبــاء عــن التعبئــة اجلاريــة يف جمتمعــات لــو نــوير احملليــة، فــإن إمكانيــة شــن 
 .هجمات يف املستقبل تظل مبعث قلق خطري

ــرئيس ســلفا كــري   أوعــزويف أعقــاب تلــك اهلجمــات،    - ٢٦ ــر   إىل  ال ــشعيب لتحري اجلــيش ال
وقامـت  . جعته البعثـة  السودان بـإجراء عمليـات انتـشار وقائيـة يف واليـة جـونقلي، وهـو مـا شـ                   

وكثفـت  . البعثة بدوريات جوية يومية ونشرت وجودا عسكرياً رادعـاً يف املنطقـة قوامـه سـرية        
البعثــة أيــضاً عمليــات االســتطالع اجلويــة وأوفــدت بعثــات تقيــيم متكاملــة يف أعقــاب انــدالع   

دة القــاووبــادر جملــس الكنــائس يف جنــوب الــسودان، بــدعم مباشــر مــن البعثــة . أعمـال العنــف 
، باالتــصال مباشــرة باجلمــاعتني مــن خــالل إجــراء سلــسلة مــن    الــسياسيني احمللــيني والــوطنيني 

. الزيارات اليت كان اهلدف منها ختفيف حدة التوتر، ويف هناية املطـاف، عقـد مـؤمتر للمـصاحلة          
ويـشمل ذلـك بـذل    . والعمل جـار اآلن يف تنفيـذ عمليـة مـصاحلة شـاملة بـني هـاتني اجلمـاعتني            

تبادل األطفال املختطفني، بدعم من منظمـة األمـم املتحـدة    بيف املستقبل إىل القيام  جهود ترمي 
وتصدت البعثة أيضاً للعنـف عـن طريـق تيـسري جهـود      . للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

 . املصاحلة هذه وتوسيع نطاق وجودها وعملياهتا يف والية جونقلي

 مقاطعـة  يف   الـيت شـنت    ارير بأن غارات هنب املاشـية     سبتمرب، أفادت تق  / أيلول ١٠ويف    - ٢٧
 قتـيال   ٤٦، خلفـت     على مجاعة نذير اليت جـردت مـن الـسالح مـؤخرا            ماينديت بوالية الوحدة  

وأفاد الشهود بـأن املهـامجني حـاولوا، علـى عكـس مـا حيـدث يف          .  مفقوداً ٤٥  جرحياً و  ١٣ و
يف ذلـك عـن طريـق اسـتهداف          ، مبـا   عدد من اخلـسائر البـشرية      أقصىالغارات التقليدية، إحلاق    

وزعمـت مجاعـة النـوير احملليـة أن املهـامجني كـانوا شـباناً ينتمـون إىل مجاعـة                    . النساء واألطفـال  
 .الدينكا من والية واراب، وهو اهتام أنكرته قيادة الدينكا

  
 نزع سالح املدنيني    

يف واليـات     الـسكان املـدنيني    استهلت حكومة جنوب السودان عمليـات نـزع سـالح           - ٢٨
بتوســيع نطــاق هــذه  أغــسطس، ويتوقــع أن تقــوم  /الــبحريات والوحــدة وواراب يف مطلــع آب 

وينطـوي هـذا النـهج الـذي     . أكتوبر/شمل والية جونقلي يف منتصف تشرين األول  يالعمليات ل 
 بقيـادة اجملتمعـات     يقود تنفيذه حاكم كل والية على حدة، على عملية نـزع الـسالح الطـوعي              

ــد      ، علــى أاحملليــة ــزع الــسالح القــسري عن ــة ن ــسودان عملي ــر ال ــشعيب لتحري ن يقــود اجلــيش ال
أكتــوبر تــسليم مــا جمموعــه  / تــشرين األول٧  بأنــه كــان قــد مت يفأفــادت التقــاريرو. االقتــضاء
ــبحريات   ٣ ٢٠٠ ــة ال ــاً يف والي ــة ســالح طوع ــسليم ؛ قطع ــة  ٢ ٥٠٠ وت ــة ســالح يف والي  قطع
 .  دون وقوع حوادثملةاحلوجرى تنفيذ املرحلة الطوعية من . واراب
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ويبدو أن احلملة اجلارية تسري بـسالسة أكثـر مـن سـابقاهتا، ومـرد ذلـك جزئيـاً إىل أن                       - ٢٩
ولـئن كانـت احلمـالت الـسابقة أقـل عنفـاً        . أكربهي  مشاركة زعماء القبائل واجملتمعات احمللية      

ــدم ضــمانات إىل اجملتمعــات احمل      ــا مل تق ــسالح القــسري، فإهن ــزع ال ــرتوع  مــن محــالت ن ــة امل لي
ــداوهلا     ــادة ت ــع إع ــدابري ملن ــضالً عــن ت ــة،     . ســالحها، ف ــة ترصــد هــذه العملي ــا انفكــت البعث وم

 ويـرول بواليــة الـبحريات، ويف أكــوب   جعمـدت إىل زيــادة دورياهتـا العــسكرية يف رومـي    كمـا 
بواليــة واراب، حيــث جــرى نــزع ســالح مجاعــة واحــدة فقــط توجــد علــى مقربــة مــن منطقــة 

 ومراقبـة   ات احملليـة  وساعدت البعثـة أيـضاً مكتـب أمـن اجملتمعـ          .  الطوائف حدودية مشتركة بني  
األســلحة الــصغرية التــابع حلكومــة جنــوب الــسودان، يف اســتحداث مــا يلــزم مــن أنظمــة وبــىن   

 . مأموناأساسية لتسجيل األسلحة وختزينها ختزيناً 
  

 جيش الرب للمقاومة    

أغـسطس علـى    / أربـع هجمـات يف آب      تقارير بأن جيش الرب للمقاومة شـن      الأفادت    - ٣٠
كـذلك أشـارت   .  غرب حبر الغزال، ولكن مل يتسن التأكد مـن وقوعهـا      والية  راجا يف  مقاطعة

ويف مقاطعــة راجــا . تقــارير غــري مؤكــدة إىل أن جــيش الــرب للمقاومــة يتحــرك باجتــاه دارفــور 
ــغ  أ  ســبتمرب، مشلــت هنــب مركــز للــشرطة يف  /عــن وقــوع ثــالث هجمــات يف أيلــول  يــضا، أبل

ومــع أن وجــود جــيش . جــاليب واشــتباكني منفــصلني مــع قــوات الــدفاع الــشعبية ألوغنــدا  دمي
الرب للمقاومة ليست له أمهيـة عـسكرية، فـإن الغـارات الـيت يـشنها علـى املـدنيني تـنجم عنـها                  

ومبوجـب  وهلـذا الـسبب،     . آثار بعيـدة املـدى تطـال أسـباب معيـشة اجملتمعـات احملليـة املتـضررة                
 يف املنـاطق املتـضررة مـن        املقـررة نـشر   ال عمليـات    تضاعفتـ ،   لعمليات البعثة  العسكريفهوم  امل

وجــود جــيش الــرب للمقاومــة، باملقارنــة مــع عمليــة النــشر الــيت نفــذهتا يف الــسابق بعثــة األمــم   
 . املتحدة يف السودان

  
 لبعثةل العسكري النشر    

مجهوريـة  املتحـدة يف    ، بلغ العنصر العسكري لبعثة األمم       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٢يف    - ٣١
والعمـل جـار   .  فـرد ٧ ٠٠٠ املأذون به وهـو  قوام القوات جندياً من    ٥ ٣٢٩جنوب السودان   

 لتــشجيعها علــى تــوفري بلــداً ٢٧ مت االتــصال حــىت اآلن مبــا جمموعــه وقــديف تــشكيل القــوات، 
ــةلوحــدات عــسكرية   ــات      . لبعث ــذ عملي ــام األول لتنفي ــوات املوجــودة يف املق ــشرت الق ــد ن وق

صدي لألزمة اليت متر هبا والية جونقلي، ولكـن أنـشطتها اشـتملت أيـضاً علـى تنفيـذ عمليـة                    للت
نشر يف بيبور دعماً إلدماج قوات ياو ياو، ومراقبة قوات غاديت أثناء إعادة نـشرها يف مابـل،                  

 . وتنفيذ عمليات ردع يف والييت غرب االستوائية وأعايل النيل
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 البعثـة، علـى عنـصرها العـسكري         إنـشاء منـذ   حلاصـلة   اوقد فرضت التطـورات األمنيـة         - ٣٢
إجناز العمليات بوترية أسرع بكثري مما كانت عليه يف بعثة األمم املتحدة يف الـسودان واحملافظـة                 

ويتوقـع أن يفـرض   . على هذه الوترية طوال فترة ممتدة، وهو ما ألقى بعبء كبري علـى القـوات      
 أن الطقـس    ونظـرا إىل   مـع بدايـة هجـرة الرعـاة           أكـرب  عملياتيةموسم اجلفاف املقبل احتياجات     

 ولـصوص املاشـية وغريهـم مـن مـصادر           ت قـوات مجاعـات امليليـشيا      يتـيح زيـادة حركـة     اجلاف  
 . انعدام األمن

  
 جنوب السودان مجهورية حرية تنقل بعثة األمم املتحدة يف     

ــا طلــب  ٢٠١١أغــسطس / آب٨يف   - ٣٣ ــى حنــو م ــرار  جملــس األمــن ، وعل  ١٩٩٦ يف الق
، وقعــت بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان وحكومــة جنــوب الــسودان اتفاقــاً )٢٠١١(

ومبوجــب . ملركــز القــوات يــضمن حريــة تنقــل البعثــة يف مجيــع أرجــاء إقلــيم جنــوب الــسودان   
ــسودان         ــوب ال ــع أرجــاء جن ــسري يف مجي ــصريح أمــين ي ــديها ت ــة ل ــإن البعث ــاق، ف أحكــام االتف

ــر الــسودان أو   حتتــاج إىل طلــب تــصريح أمــين   وال اجلهــات إضــايف مــن اجلــيش الــشعيب لتحري
، قامـت البعثـة بـإطالع اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان         اجملاملـة ومـن بـاب     . الفاعلة احلكوميـة  

يوليــه، أفــادت / متــوز٩ومنــذ . علــى الربنــامج الــشهري لــدورياهتا العــسكرية وأبلغتــه بعملياهتــا  
 أربـع منـها   ، ونـسبت تنقلالحرية  هلا من   حرم فيها موظفوها وأصو    ست حاالت    حبدوث البعثة
وسوف تواصل البعثة العمل مـع مجيـع العناصـر          .  أعضاء يف اجليش الشعيب لتحرير السودان      إىل

 حتـول  حبيـث ال  علـى حريـة التنقـل       املفروضـة   قيـود   ال مسألة فـرض     البت فورا يف   لكفالة   الفاعلة
 . دون تنفيذ والية البعثةتلك القيود

  
 بعثةالشرطة     

ــة    - ٣٤ ــغ    ٣٧٥نــشرت البعث ــه يبل ــوام مــأذون ب ــشاري شــؤون  ٩٠٠ مــن أصــل ق  مــن مست
ــة ويف         ــاً يف عاصــمة كــل والي ــم املتحــدة، وهــم يتمركــزون حالي ــراد شــرطة األم ــشرطة وأف ال

وانــصب التركيــز يف عمليــات الــشرطة علــى بنــاء قــدرات جهــاز شــرطة جنــوب  . مقاطعــة ٢٢
،  وصــعيد الواليــاتعلــى الــصعيد احمللــيالــسودان مــن خــالل التــدريب، واالشــتراك يف املواقــع 

 مـع جهـاز شـرطة، أُعـدت مـذكرة تفـاهم بـني               وبالتعاون. وإسداء املشورة يف جمال السياسات    
احلكومة والبعثـة، حتـدد بوضـوح جمـاالت التعـاون وااللتزامـات املتبادلـة، ومـن شـأهنا أن تيـسر                      

 . نشر املستشارين وتعزيز مبادرات التدريب
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ســتحدثتها شــرطة األمــم  ال بيانــات مــوظفي جهــاز الــشرطة، الــيت   أمــا قاعــدة تــسجي   - ٣٥
املتحدة باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وجهـاز شـرطة جنـوب الـسودان، فهـي               

 ملف صنفت فيهـا بيانـات مفـصلة عـن املـوظفني مـن       ٣٦ ٠٠٠حتتوي اآلن على ما يربو على    
 ســتتيح جلهــاز الــشرطة تــسجيل وهــي. ضــباط الــشرطة وضــباط الــسجون مــن مجيــع الواليــات

  .موارده البشرية وفرزها وإدارهتا
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمين     
 كـانون   ٣١ستنجز جلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج جلنـوب الـسودان يف                - ٣٦

ــامَج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج   ٢٠١١ديــسمرب /األول ــة األمــم   برن ــابع لبعث الت
املتحدة يف السودان، الذي أنـشئ وفقـا ألحكـام اتفـاق الـسالم الـشامل، بالتعـاون مـع برنـامج                      

وسـيبلغ حينئـذ جممـوع      . ألمـم املتحـدة القطـري اآلخـرين       اأعضاء فريق   واألمم املتحدة اإلمنائي    
ــذه العمل         يـــة املقـــاتلني املـــسرحني الـــذين أعيـــد إدمـــاجهم يف جنـــوب الـــسودان يف إطـــار هـ

  .مقاتال ١٢ ٥٢٥
وميثــل نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج جانبــا أساســيا مــن جوانــب الواليــة       - ٣٧

املنوطة ببعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان، وخاصـة يف مـا يتعلـق بعمليـة حتويـل اجلـيش                         
الشعيب لتحرير السودان ومؤسسات الشرطة واألمن، وما ينجم عـن ذلـك مـن ضـرورة إحـراز             

ــل الــسياسة العامــةوأعــدت اللجنــة .  يف جمــاالت الــسالم واألمــن وحقــوق اإلنــسان  تقــدم زع ـن
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج جلنوب السودان بالتعاون الوثيق مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف               

جنــوب الــسودان وضــعها ومتــشيا مــع اخلطــط الــيت . الــسودان وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
 إىل تــسريح ونــزع الــسالح وإعــادة ة العامــةالــسياسهــذه ت األمــن، تــدعو إلعــادة هيكلــة قــوا

 فـرد مـن أفـراد جهـاز شـرطة      ٧٠ ٠٠٠  عنصر من عناصـر اجلـيش الـشعيب و    ٨٠ ٠٠٠إدماج  
  .فرقة اإلطفاءالسجون، ودائرة جنوب السودان، ودائرة احلياة الربية، و

ــا بتنف   منــذ و  - ٣٨ ـــزع   االســتقالل، أبــدت احلكومــة التزامــا عامــا قوي ــذ برناجمهــا املتعلــق بن ي
وُيتوقــع أن تــستمر عمليــة فــصل املقــاتلني الــسابقني عــن  . الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج

قوات األمن عاما واحد، مبا يف ذلك مرحلة إعادة اإلدماج اليت ستستمر ملـدة ثالثـة أشـهر يـتم                    
ــة      ــن بعثـ ــة مـ ــة مدعومـ ــسابقني إىل مرافـــق انتقاليـ ــاتلني الـ ــل املقـ ــا نقـ ــدة يف خالهلـ ــم املتحـ األمـ

ومـن مث   . السودان للخضوع إىل التوجيه قبـل أن يعـودوا إىل الواليـة الـيت يقيمـون فيهـا                  جنوب
  .دعمها يف ذلك األمم املتحدةتخيارات إعادة اإلدماج املختصة ستيسر الوزارات 
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وجيــري حاليــا وضــع اللمــسات األخــرية علــى االســتراتيجية الوطنيــة جلنــوب الــسودان    - ٣٩
يف إطارهـا   ، وُيتوقـع    ٢٠١٧-٢٠١٢ة بنـزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج للفتـرة            املتعلق

 حيـث سـيبلغ   ٢٠١٢أبريـل  /بدء عمليات نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف نيـسان         
 مقاتل من مقاتلي القـوات املـسلحة   ٤ ٥٠٠عدد احلاالت التجريبية األولية اليت يتعني معاجلتها  

واعتبـــارا مــــن  . قـــوات النظاميـــة األخـــرى يف ثالثـــة مراكـــز انتقاليـــة      جلنـــوب الـــسودان وال  
 تقوم بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان، وبرنـامج األمـم املتحـدة                   ٢٠١١أغسطس  /آب

باالضـطالع مبهامهـا    نـوب الـسودان     جلاإلمنائي، وجلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج         
اليـات مـن أجـل تطبيـق هنـج متكامـل يف تنفيـذ               يف جوبـا وعلـى مـستوى الو       يف مواقع مشتركة    

  .برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
، القـومي بعثـة لوضـع اسـتراتيجية لألمـن       الوطلب وزير األمن القومي رمسيا الدعم مـن           - ٤٠

وإدارة جملــس األمــن القــومي وإلجــراء اســتعراض شــامل لقطــاع األمــن، وهيكلــة وزارة األمــن 
. وتسعى البعثـة إىل نـشر اخلـربات املناسـبة لتلبيـة هـذا الطلـب بـسرعة              . لتنفيذيةوأمانته ا القومي  

البعثـــة رئــيس القـــضاء العـــسكري للجــيش الـــشعيب لتحريـــر   زودت ســـبتمرب، / أيلــول ٢٢ويف 
 بطاقــة مــن بطاقـات قواعــد االشــتباك لتــوزع علـى قــادة اجلــيش الــشعيب   ٤٥ ٨٠٠  بـــالـسودان 
  .السودان وأفرادهلتحرير 

  
  ات املتعلقة باأللغاماإلجراء    

لبعثــة يف ااأللغــام دائــرة اإلجــراءات املتعلقــة ب ت، قامــاملــشمولة بــالتقريرخــالل الفتــرة   - ٤١
جمتمعــا  ١٢ متــرا مربعــا يف ٢٩٣ ٤١١بإزالــة األلغــام مــن أراضــي بلغــت مــساحتها اإلمجاليــة   

ة مـن قطـع    قطعـ  ٥٩٠  لغمـا مـضادا للـدبابات و       ١٢  ألغام مضادة لألفـراد و     ١٠وتدمري  حمليا؛  
 وفــــتح ؛ قطعــــة مــــن قطــــع الــــذخائر غــــري املنفجــــرة٢ ٤٦٥ ذخــــائر األســــلحة الــــصغرية و

، رد مركز األمـم املتحـدة لتنـسيق مكافحـة           ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . من الطرق يلومترا  ك ١٢١
ــام مجاعــات امليليــشيا بإعــادة التلغــيم يف     يف األلغــام  ــاء واردة عــن قي جنــوب الــسودان علــى أنب

الطــرق وإزالــة األلغــام يف واليــة ملــسح أعــايل النيــل وجــونقلي، بنــشر فريــق واليــات الوحــدة و
وسُتنـشر  . أدوك -  لـري  - الوحدة يتوىل حاليا معاجلة التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا طريـق بنتيـو               

  .أصول إضافية يف تلك املناطق خالل األشهر القليلة املقبلة
 أشـخاص، مـن     ٦ ٣٠٤أللغـام إىل    دورات للتوعية مبخاطر ا   التنسيق  وقدم أيضا مركز      - ٤٢

 مزروعة باأللغـام األرضـية    جمتمعات حملية   بينهم مشردون داخليا والجئون وسكان يعيشون يف        
 موظفــا ٢٨، ووفــر التــدريب يف جمــال الــسالمة مــن األلغــام األرضــية إىل  أو الــذخائر املتفجــرة
   .دوليا تابعني للبعثة
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األلغام، مبا يف ذلك هيئـة إزالـة األلغـام جبنـوب            وواصل النظراء الوطنيون يف جمال إزالة         - ٤٣
السودان ووزارة الشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل والرعايـة االجتماعيـة، االسـتفادة مـن تنميـة           

كومــة عــن عزمهــا احلوكــذلك، أعلنــت . القــدرات باملــشاركة يف فــرص للتــدريب أثنــاء العمــل
ــة حظــر   ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد  اســتعمال وتكــديس وإنتــاج  علــى االنــضمام إىل اتفاقي

االلتزامات اليت تفرضها عليها االتفاقيـة، علـى الـرغم          اإلبقاء على   ، وبالتايل   وتدمري تلك األلغام  
  .جديد للوفاء بتلك االلتزاماتموعد هنائي من أنه ُيتوقع أن تتفاوض على 

  
  محاية املدنيني   - خامسا 

كبريا للسكان املدنيني يف بعض مناطق جنـوب        شهدت الفترة املشمولة بالتقرير هتديدا        - ٤٤
ــسودان، وال ــة جــونقلي  ال ــة  ظلــت الو. ســيما والي ــات اجلاري ــاج عملي ــشيا  إلدم مجاعــات امليلي

. والتوترات املتصلة حبمالت نزع سـالح املـدنيني تـشكل مـصدر خطـر علـى الـسكان املـدنيني                   
 واليـة جـونقلي إىل تعـريض        يف هـذا التقريـر، أدى العنـف الطـائفي يف          أعاله  وعلى النحو املبني    

ــال، ملخــاطر جــسيمة     ــساء واألطف ــيهم الن ــدنيني، مبــن ف ــك،  و. امل ـــزاع باإلضــافة إىل ذل أدى الن
يوليـه إىل   /يونيـه ويف واليـة النيـل األزرق يف متـوز          /حزيـران يف  املسلح يف والية جنوب كردفـان       

يضا هتديـدا لعمليـة   وال يزال جيش الرب للمقاومة يشكل أ .املنطقتنيهاتني  نزوح لالجئني من    
غـرب حبـر   واليـة   يف   ٢٠١١سـبتمرب   /محاية املدنيني، حيث أُبلغ عن حادثتني خالل شهر أيلول        
  . الغزال، على طول احلدود مع مجهورية أفريقيا الوسطى

كومـة يف   احلولذلك، قامت البعثة، آخذة يف االعتبار الـدور األساسـي الـذي تقـوم بـه                   - ٤٥
إلنـذار  لالتقيـيم املـدين     الرصـد و  عدد األوجه يف جمال احلماية يـشمل        محاية املدنيني، حبشد رد مت    

البعيــدة املــدى والوســاطة ومبــادرات الــسالم األرضــية املبكــر، والــدوريات اجلويــة والــدوريات 
ورّدت . القـانون يف املنـاطق املتـضررة      بإنفـاذ   وتقدمي الـدعم لنـشر األجهـزة احلكوميـة املختـصة            

ر يف جــونقلي عــن طريــق عمليــتني إحــدامها وقائيــة واألخــرى   البعثــة أيــضا علــى تــصعيد التــوت  
سياسية، بوسائل منها إجراء مشاورات مع السلطات احلكوميـة وقـادة اجملتمعـات احملليـة لـردع          

وقــدم فريــق األمــم املتحــدة القطــري الــدعم إىل جانــب املــساعدة اإلنــسانية لعمليــات   . العنــف
  .املصاحلة تلك

يف اجلهـود الـيت تبـذهلا،    ة ترمـي إىل إدمـاج محايـة املـدنيني        واختذت البعثة خطوات هامـ      - ٤٦
، برئاسـة   العمليـات ويعقد فريق تنـسيق     . على حد سواء  العمليايت  على املستويني االستراتيجي و   

املتعلقــة حبمايــة االســتجابات للــشواغل مركــز العمليــات املــشتركة، اجتماعــات يوميــة لتنــسيق  
 اليت تضطلع هبا البعثة يف والية جـونقلي خـري دليـل علـى               ومتثل عمليات محاية املدنيني   . املدنيني

ــهج املنــسق  ــك،  . هــذا الن ــدنيني     وعــالوة علــى ذل ــة امل ــق عامــل متكامــل معــين حبماي يعقــد فري
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ــسائدة يف جمــال     ــشة االجتاهــات ال ــة ويقــوم بوضــع اســتراتيجية   احلاجتماعــات منتظمــة ملناق ماي
  . إىل جملس األمنيف تقريري املقبل سيتم تبياهنا حلماية املدنيني 

وما برحت اجملموعـة املعنيـة باحلمايـة يف جنـوب الـسودان، متـارس عملـها طـوال فتـرة                       - ٤٧
وجودهـا يف مجيـع الواليـات العـشر، مـع التركيـز             نطـاق   املرحلة االنتقالية للبعثة، وقـد وسـعت        

. هتاالتخفيـف مـن حـد    وأعلى استباق تـأثريات العنـف املتـصل بالنــزاع علـى الـسكان املـدنيني                
ومت االضــطالع باســتجابات  تقييمــا ســريعا الحتياجــات محايــة املــدنيني ٤٠وأُجــري أكثــر مــن 

، الـدعوة إىل الوقايـة    نـشطة   األومشلت  . منسقة يف البقع الساخنة يف مجيع أحناء جنوب السودان        
 مـن واليـة جنـوب كردفـان وأبيـي إىل جنـوب              اتوإجالء السكان الذين وقعوا ضـحية للنــزاع       

تة، وإنشاء آليات إلحالـة حـاالت العنـف اجلنـساين، وتقـدمي             ـملّ مشل العائالت املشت   السودان، و 
ــردي   ــدعم الفـ ــشر    إىل أالـ ــشردين، ونـ ــني املـ ــسكانية بـ ــات الـ ــعف الفئـ ــدين ضـ ــسيني مرشـ نفـ

  .واجتماعيني
  

  محاية األطفال    
خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، حتقـق قـدر كـبري مـن النجـاح يف الوصـول إىل قـوات                  - ٤٨
 طفــال مــن قــوات ميليــشيات ديفيــد يــاو يــاو   ٤٩اعــات امليليــشيا، ألغــراض منــها تــسجيل   مج

وُتبــذل اجلهــود حاليــا لتــسجيل األطفــال املــرتبطني بــالقوات التابعــة لبيتــر قاتــديت  . وتــسرحيهم
شـاركت البعثـة مـع اجلـيش الـشعيب يف وضـع             باإلضافة إىل ذلـك،     . قلواك قاي العقيد الراحل   و

اإلفراج عـن  اجليش الشعيب لتحرير السودان من أجل       و  بني األمم املتحدة   خطة العمل املشتركة  
وجيــري . مجيـع األطفــال املــرتبطني بــالقوات املــسلحة، ومتخــض ذلـك عــن حتقيــق نتــائج إجيابيــة  

ــة بالرصــد واإلبــالغ عــن االنتــهاكات       ــة جلنــوب الــسودان معني ــا إنــشاء فرقــة عمــل قطري حالي
). )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥( ١٦١٢جملـس األمـن   قـراري  وفقـا ل (اجلسيمة حلقوق الطفـل     

للمستــشارين القــانونيني ووضــعت البعثــة أيــضا برناجمــا تــدريبيا جديــدا يف جمــال محايــة الطفــل   
  . متدربا٣٤منه بالفعل باجليش الشعيب، قد خترج 

  
  العنف اجلنسي    

ان خـالل   لبيانات اليت ُجمعت نتيجة لعمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسود              حتليل ل شري  ي  - ٤٩
العام املاضي إىل وقوع أعمال عنـف جنـسي متفرقـة يف النــزاعات املـسلحة الـدائرة يف جنـوب                     

ــسودان، و ــه الـ ـــزاع   إىل أنـ ــدة النـ ــا ازدادت حـ ــرى إذا مـ ــرة أخـ ــا مـ ــرجَّح وقوعهـ ــدرجو. يـ  انـ
مرتكيب جرائم العنف اجلنسي املوثقة أفراد من اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان ومجاعـات                 بني

، على الرغم مـن ضـآلة عـدد         )ديتاتسيما جنود تابعون لقوات بيتر ق      وال(ت املتمردة   امليليشيا



S/2011/678
 

16 11-57019 
 

ووضع فريق األمم املتحدة القطري واجملموعة الفرعية املعنيـة بـالعنف اجلنـساين             . احلاالت املثبتة 
التابعة للمجموعة املعنيـة باحلمايـة يف جنـوب الـسودان آليـات لإلحالـة والـدعم للناجيـات مـن                     

، وكــذلك بــرامج للتوعيــة )مل تكــنبالنـــزاع أو كانــت تتعلــق ســواء (عنــف اجلنــسي حــاالت ال
  . أفراد اجليش الشعيبلصاحل 

  
  والعودةوالتنمية احلالة اإلنسانية واإلنعاش   - سادسا 

  ةالتطورات اإلنساني    
نتيجــة للبيئــة األمنيــة وانعــدام األمــن الغــذائي، تــدهورت األوضــاع اإلنــسانية يف فتــرة      - ٥٠
بـني  املمتـدة   الـسلطات احملليـة وأفرقـة التقيـيم، يف الفتـرة            ت بـه    فوفقا ملا أفاد  . عد االستقالل ب ما
ــه و/متــوز ٩  شــخص نتيجــة ٣٧ ٦٠٠، ُشــرد مــا يزيــد علــى  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٣٠ يولي

هـذا  خـالل   األمن، وبذلك يصبح العدد اإلمجـايل لألشـخاص الـذين فـروا مـن منـازهلم                 النعدام  
تـضرر آالف األشـخاص مـن جـراء         باإلضـافة إىل ذلـك،      .  شـخص  ٣٢٥ ٠٠٠العام أكثر مـن     

منطقة أغوك بني واليـة الوحـدة وأبيـي يف األسـبوع األول مـن       الفيضانات املفاجئة اليت غمرت 
   .سبتمرب/شهر أيلول

ويف واليــات جــونقلي وواّراب وأعــايل النيــل والوحــدة وغــرب حبــر الغــزال، تــدهور       - ٥١
ستويات األزمة بسبب التـأثريات اجملتمعـة للنــزاع وتفـاوت هطـول        م األمن الغذائي تدهورا بلغ   

وتـشري  . األمطار وارتفاع أسعار الغذاء والوقود بـسبب إغـالق احلـدود بـني الـشمال واجلنـوب          
ــام  ال ــات لع ــد  ٢٠١٢توقع ــيم ســريع للمحاصــيل يف شــهر آب   بع أغــسطس إىل أن /إجــراء تقي

 طن متري، وهـو ضـعف       ٤٠٠ ٠٠٠ن  إىل أكثر م   ٢٠١٢يف عام   النقص يف احلبوب قد يصل      
ويفيد الشركاء يف جمـال الـصحة والتغذيـة أن حالـة األمـن الغـذائي             . ٢٠١١النقص املقدر لعام    

وأظهـرت نتـائج االستقـصاءات الـسابقة للحـصاد         . قد أدت إىل ارتفاع معـدالت سـوء التغذيـة         
ات عاليـة   مـستوي تـسجل    حمافظـة واقعـة يف مخـس واليـات           ١١ حمافظـة أن     ١٧يف  اليت أُجريـت    

  .للغاية من سوء التغذية احلاد والشامل
وحـىت  . اإلنساين زيادة جهودهم للتصدي هلذه احلالـة    العمل  وواصل الشركاء يف جمال       - ٥٢
 عمليـة، مـن بينـها    ٧٠، كان عدد العمليات اإلنسانية اجلارية يزيـد علـى         ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

مـن أبيـي يف أعقـاب       ُشـردوا   اص الـذين    عملية شاملة لإلغاثة يف والية واّراب تستهدف األشخ       
، عدا العمليات اليت جرت يف أعقاب اهلجمات اليت حدثت مـؤخرا يف             ٢٠١١مايو  /نـزاع أيار 

واليــة جــونقلي والــردود علــى اســتمرار نــزوح الالجــئني مــن واليــيت جنــوب كردفــان والنيــل    
إىل ات اإلغاثــة وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت منظمــ. األزرق إىل واليــيت الوحــدة وأعــايل النيــل
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يف منـاطق  إضافة إىل حزم لوازم إعادة اإلدمـاج      مساعدة طارئة قصرية األجل     العائدين العابرين   
احلكومـــة الـــيت اعتمـــدهتا جـــراءات اإل النهائيـــة، مبـــا يتماشـــى مـــع املبـــادئ املبينـــة يف تـــهموجه
  . ٢٠١٠ديسمرب /بالعودة وإعادة اإلدماج الصادرة يف كانون األوليتعلق  فيما
يوليـه  / متـوز ٩فمنـذ  . وال يزال حتسني وصول املساعدات اإلنسانية ميثل أولوية قصوى        - ٥٣

 حادثـا قـام فيهـا اجلـيش         ٢٧ سجلت املنظمـات اإلنـسانية العاملـة يف جنـوب الـسودان              ٢٠١١
حكومية أخرى بالتدخل يف عمليات اإلغاثـة، وهنـب         فاعلة  الشعيب لتحرير السودان أو جهات      

ــدادات، ومــضايقة ا  ــاملني يف اجملــال     اإلم ــدرة الع ــد ق ــراد، أو اســتعمال وســائل أخــرى لتقيي ألف
ــة    ــى الوصــول إىل اجملتمعــات احمللي ــساين عل ــذه احلــوادث     . اإلن ــشدة ه ــة ب ــت احلكوم ــد أدان وق

  .وأعربت عن التزامها بالعمل مع الشركاء لوقف التدخالت
  

  اإلنعاش والتنمية    
لتنميـة يف جنـوب الـسودان،    خطتها لذ يف أعقاب االستقالل، شرعت احلكومة يف تنفي       - ٥٤

اخلطـة  تغطي  و. اآلخريناإلمنائيني  شركاء  الاليت أعدت بدعم من فريق األمم املتحدة القطري و        
، وتشكل ورقة استراتيجية مؤقتة للحد مـن        ٢٠١٣ إىل   ٢٠١١يوليه  / متوز ٩الفترة املمتدة من    

أربعـة ذات أولويـة،     جماالت  يد ضمن   وحتدد اخلطة األهداف اإلمنائية الرئيسية للبلد اجلد      . الفقر
ــة والبــشرية،  ) ج(التنميــة االقتــصادية، ) ب(احلوكمــة، ) أ: (وهــي منــع ) د(التنميــة االجتماعي

اخلطة يف حتديد خمصـصات امليزانيـة وسُيـسترشد هبـا يف            سُتستخدم  و. نشوب النـزاعات واألمن  
طة أيضا استراتيجية متوسـطة     وتتضمن اخل . اإلمنائينيشركاء  الاختاذ قرارات التمويل من جانب      

هتـدف إىل ضـمان مقـدرة    واألجل لتنمية القدرات، أعـدت بـدعم تقـين مـن الربنـامج اإلمنـائي،          
  .احلكومة على أن تعاجل بفعالية الثغرات القائمة يف القدرات احلالية جلنوب السودان

ن مبـادرات   ، عـدد مـ     املتوسطة األجل لتنمية القدرات    ، ضمن إطار االستراتيجية   ُينفذو  - ٥٥
القدرات الـيت طرحتـها اهليئـة احلكوميـة         لتعزيز  ويف إطار املبادرة اإلقليمية     . القدرات االحتياطية 

 موظفـا مـدنيا مـن كينيـا للعمـل يف اهلياكـل الوطنيـة وهياكـل                  ٤٥الدولية املعنية بالتنميـة، ُنـشر       
بـني  فيمـا   اهم   موظفـا آخـرِين بعـد التوقيـع علـى مـذكرة التفـ              ١٥٥الواليات، ومن املقرر نـشر      

وجتـري حاليـا    . ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣جنوب السودان وكينيـا وأوغنـدا وإثيوبيـا يف          
املبـادرات إضـافة إىل     هـذه   وتـأيت   . ذه املبادرة مـن خـالل االحتـاد األفريقـي         لالرتقاء هب مناقشات  

ت،  متطوع من متطوعي األمم املتحـدة يف مؤسـسات الواليـا           ١٠٠ا يزيد على    السابق مل نشر  ال
ــشاء مؤســسات           ــساعدة يف إن ــدمي امل ــن أجــل تق ــشرة م ــوالة الع ــب ال ــع مكات ــك مجي ــا يف ذل مب

  .فاعلة حكومية
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الـسودان  االسـتقرار، املمولـة مـن صـندوق       حتقيـق   ويصل حاليـا املبلـغ اإلمجـايل لـربامج            - ٥٦
إىل ، األمــم املتحــدةحكومــات الواليــات وبــني شــراكة يف إطــار جنــوب الــسودان  -نعــاش لإل
ن دوالر، وهي تنفَّذ حاليا يف أربع من أكثر واليات جنـوب الـسودان انعـداما لألمـن                  مليو ٨٥

 وتركـز علـى   واليـة وتقوم تلك الربامج علـى أولويـات حـددهتا جلنـة أمـن ال          . للنـزاعاتوعرضة  
بسط سلطة الدولة يف املناطق الشديدة اخلطورة، بوسائل منها تأمني سـالمة الطـرق، واهلياكـل                

طية والقضائية، ومراكز املياه واآلبار حيثما تكون املياه سببا من أسباب نـشوب             األساسية الُشرَ 
جنوب الـسودان وبـرامج أخـرى        -نعاش  السودان لإل وإمجاال، يقوم حاليا صندوق     . النـزاعات

عزز تغطيـة إنفـاذ القـانون    يسـ ، مبـا    خمفرا ومركز شرطة جديدا    ٥٤تدعمها األمم املتحدة بإجناز     
  .اليات العشريف مجيع أحناء الو

  
  العودة وإعادة اإلدماج    

 مــن ســكان جنــوب الــسودان منــذ تــشرين   ٣٤٢ ٠٠٠عــاد مــن الــسودان أكثــر مــن    - ٥٧
، وتركز أكرب عدد من العائـدين يف واليـات الوحـدة ومشـال حبـر الغـزال                  ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 ٢٠١١ يوليــه/وازدادت وتــرية وصــول الوافــدين اجلــدد منــذ متــوز     . وأعــايل النيــل احلدوديــة  
  .  شخص جنوب السودان كل يوم٥٠٠يدخل عدد يقدر بـ  إذ
وتبقى والية أعايل النيل ممر العبور الوحيد املفتوح بالكامـل للوافـدين اجلـدد، ممـا أدى                   - ٥٨

وقد وفـر الـشركاء للمجموعـات العـابرة أو الـيت         . إىل جتمع السكان يف مواقع العبور يف الرنك       
رئــة القــصرية األجــل يف الرنــك وغريهــا مــن املنــاطق، وحــزم  تقطعــت هبــا الــسبل املــساعدة الطا

وعـالوة علـى ذلـك، واصـلت األمـم املتحـدة            . لوازم إعادة اإلدماج يف مناطق وجهتها النهائيـة       
 عائدا بوسائل النقل من مواقع العبـور إىل         ٤ ٣٢٩مساعدة حكومة جنوب السودان يف تزويد       

نشاء حمطات الطـرق علـى طـول طـرق العـودة،      مناطق الوجهة النهائية، مبا يف ذلك من خالل إ        
وباإلضـافة  . ُتوفر املياه والصرف الصحي، ومرافق النظافة الـصحية، والغـذاء املطبـوخ واحلمايـة        

إىل ذلك، ساعدت املنظمة الدولية للـهجرة مفوضـية جنـوب الـسودان لإلغاثـة وإعـادة الـتعمري                 
. لعائـدين وتيـسري إعـادة ادمـاجهم       يف إنشاء شبكة للتتبع والرصد من أجـل تـوفري بيانـات عـن ا              

 ٣٦ ١٤٨أكتــوبر، مت تتبــع / تــشرين األول٤يوليــه إىل / متــوز٩ونتيجــة لــذلك، يف الفتــرة مــن  
وعلـى الـصعيد الـوطين،    . شخصا من جنوب السودان إىل وجهتهم النهائية يف جنوب السودان   

جوبـا، وتعمـل    تنسق فرقة عمل معنيـة بـالعودة تترأسـها احلكومـة عمـل الـوزارات املختـصة يف                   
ومـع ذلـك،    . جلان العودة يف كل من الواليات العشر يف جنوب السودان حتت قيادة املفوضـية             

ال تــزال هنــاك حتــديات، مبــا يف ذلــك قلــة تــوافر املراكــب للنقــل إىل مكــان آخــر واحلاجــة إىل    
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ختطيط مشترك أقوى بني كل من احلكومات والشركاء يف جمال العمل اإلنـساين وبـطء عمليـة                 
  . يص األراضي جملتمعات العائدينختص
ووفق ما ذكرته وزارة العمل واخلدمـة العامـة وتنميـة املـوارد البـشرية، أن مـا جمموعـه                      - ٥٩

 فــرد مــن األفــراد التــابعني جلهــاز الــشرطة ودائــرة الــسجون وفرقــة اإلطفــاء يف جنــوب ٤ ٣٠٠
تم اسـتيعاب معظمهـم     ويبدو مـن املـرجح أن يـ       . السودان عادوا إىل اجلنوب، ويتم فرزهم اآلن      

وعلـى غـرار ذلـك، ووفقـا ملـا ذكرتـه الـوزارة، ُيـضطلع                . يف القوات النظامية جلنـوب الـسودان      
  .  موظف مدين عادوا إىل جنوب السودان١٧ ٠٠٠حاليا بعملية من أجل استيعاب 

    
  سيادة القانون وحقوق اإلنسان  -سابعا   

  سيادة القانون    
وب الــسودان يواجــه حتــديات هائلــة يف جمــال ســيادة  نتيجــة احلــرب األهليــة، فــإن جنــ   - ٦٠

القانون، تشمل نقصا يف قدرات املؤسـسات القـضائية والـسجون، وحـضورا حكوميـا حمـدودا                 
ــدا     ــدريبا جي ــات، ونقــصا حــادا يف املــوظفني املــدنيني املــدربني ت وتعــد . خــارج عواصــم الوالي

 تكـون فعالـة ومقبولـة جـدا      مساعدة احلكومة يف بناء مؤسسات خاصة بسيادة القانون واألمـن         
  . من األولويات الرئيسية للبعثة

يوليــه للهيئــة الدائمــة اجلديــدة لــشؤون العدالــة   / متــوز١٢وقــد وفــر النــشر الــسريع يف    - ٦١
والــسجون، الــيت مقرهــا يف برينــديزي، الــدعم للبعثــة يف التفاعــل بــسرعة مــع احلكومــة بــشأن    

أغـسطس، قـدمت البعثـة إىل احلكومـة         /ويف آب . األمنواليتها يف جمال املهام املتعلقة بالعدالة و      
حتلــيال لإلطــار االســتراتيجي لــوزارة العــدل املنــشأة حــديثا والســتراتيجيتها للمعونــة القانونيــة،   

باإلضافة إىل ذلك، أصدرت الـوزارة خطـة عمـل طموحـة            . الذي ستكون مدته ثالث سنوات    
ــوم، ستــسعى علــى أساســها إىل احلــصول علــى دعــم   ١٠٠مــدهتا  ومــا زالــت  .  مــن املــاحنني  ي

ــدعم يف اجملــاالت          ــوفري ال ــة لت ــات املمكن ــشأن الترتيب ــة ب ــة جاري ــع احلكوم ــة م ــشاورات البعث م
  . املشمولة بواليتها من قبل خرباء فنيني يف جمال إصالح القطاعات التقنية والقضائية واألمنية

ترك مــن ســبتمرب، أجــرى فريــق مــش/ أيلــول١٠أغــسطس إىل / آب٣١ويف الفتــرة مــن   - ٦٢
ــا لالحتجــاز        ــة مــسحا جتريبي ــابعني للبعث ــسجون الت ــشاري ال ــشؤون القــضائية ومست ــوظفي ال م

وستــساعد هــذه . التعــسفي واملطــول يف جنــوب الــسودان، مــع التركيــز علــى واو وكواجــوك  
ــا          ــيت ختطــط هل ــود ال ــراء اجله ــستقبل هبــدف إث ــسح يف امل ــة إلجــراء م ــة يف وضــع منهجي العملي

ــا يت  ــة فيم ــسلطات الوطني ــامني ملعاجلــة      ال ــدعني الع ــة مــن القــضاة وامل ــة متنقل ــق بإرســال أفرق عل
  . االحتجاز التعسفي يف الواليات اليت يوجد فيها أكرب عدد من القضايا
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـدمت البعثـة املـشورة التقنيـة ألعمـال التجديـد الـيت                    - ٦٣
ــا، وملكــال،      ــور، وجوب ــهاء يف ســجون ب ــى االنت ــامبيو وواو، وإىل  أوشــكت عل ــك، وي  ورمبي

وسـاعدت مـشاركة البعثـة يف جملـس         . السجون اجلديدة اليت جيري بناؤها يف بانتيو وكواجـوك        
جوبا اجلديد ملراجعـة االحتجـاز االحتيـاطي يف اإلفـراج عـن أحـداث معـتقلني رهـن االحتجـاز            

  . االحتياطي وحتديد هوية األحداث احملتجزين بصورة تعسفية
  

  انحقوق اإلنس    
إن حتديات حقوق اإلنسان يف جنـوب الـسودان هائلـة، يف حـني أن القـدرة املؤسـسية                     - ٦٤

وتــشمل واليــة حقــوق اإلنــسان  . للحكومــة علــى إدارة قــضايا حقــوق اإلنــسان حمــدودة جــدا 
القويــة للبعثــة رصــد قــضايا حقــوق اإلنــسان والتحقيــق فيهــا واإلبــالغ عنــها، مــع العمــل أيــضا  

علـى معاجلـة شـواغل حقـوق اإلنـسان بطريقـة فعالـة مبـا يتماشـى مـع                    بناء قدرة احلكومـة      على
  . املعايري الدولية

ــه / متــوز٩ومنــذ   - ٦٥ ــاك  ٢٠١١يولي ــة مزعومــة مــن حــاالت ســوء   ٣١٣، كانــت هن  حال
املعاملة أو االحتجاز غري القانوين أو التعسفي املطول ألفـراد يف جنـوب الـسودان، مبـا يف ذلـك         

وأبلغـت  . وتعمل البعثة على توثيـق هـذه التقـارير      ). ا يناقش أدناه  حسبم(موظفو األمم املتحدة    
 حادثـا يف جوبـا وملكـال وبـانتيو وأويـل وكواجـوك تتعلـق بفـرض         ١٣البعثة أيضا عـن وقـوع     

قيود علـى الوصـول وحريـة احلركـة يف جانـب جهـات فاعلـة حكوميـة، مبـا يف ذلـك عمليـات                         
ــة عنــ      ــة، واالحتجــازات املؤقت ــدة طويل ــيش   حظــر التجــول مل ــات التفت ــيش وعملي ــاط التفت د نق

  . القانونية واالستيالء على سلع تكون حبوزة املدنيني غري
أغسطس قبيلة املوريل على قبيلة لو نـوير        / آب ٢٠ومباشرة بعد اهلجوم الذي شنته يف         - ٦٦

يف مقاطعة أورور بوالية جونقلي، شاركت وحدة حقوق اإلنسان بالبعثـة يف اسـتجابة سـريعة                
  . سبتمرب/أغسطس وأيلول/قيق لتقصي احلقائق طيلة شهري آبوعملية حت

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شاركت البعثة يف جهود الدعوة يف واليـة الـبحريات                - ٦٧
اليت أدت إىل التوقيع على إجـراءات التـشغيل املوحـدة لالسـتجابة للعنـف اجلنـساين ومنعـه مـن                     

 قطـاع العـدل، وقـادة اجملتمعـات احملليـة، ووكـاالت             قبل الوزارات احلكومة املختصة، وإدارات    
كما قدمت البعثة أيـضا الـدعم إىل   . األمم املتحدة، واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين      

عملية تصديق احلكومة على املعاهدات الدولية الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان وشـاركت يف رصـد                 
  . ايري الدولية حلقوق اإلنسان وتقدمي تقارير عنهاعملية مواءمة اإلطار التشريعي الوطين مع املع
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  القضايا الشاملة لعدة قطاعات يف البعثة   -ثامنا   
  تنفيذ استعراض القدرة املدنية يف أعقاب الرتاع    

ضــمن إطــار اســتعراض القــدرة املدنيــة يف أعقــاب الــرتاع، أحــرزت البعثــة تقــدما علــى   - ٦٨
تعزيـز  ) ب(ية من خالل تعزيز عمليـات الـشراء احملليـة؛           تيسري امللكية الوطن  ) أ: (ثالث جبهات 

االسـتفادة  ) ج(الشراكات املدنية من خـالل إتاحـة نـشر القـدرات املدنيـة للـدول األعـضاء؛ و                   
  . من أوجه التآزر داخل منظومة األمم املتحدة مللء الفجوات يف القدرات

 وحـددت جهـات حمليـة    درست البعثة نطاق املشتريات احمللية داخـل جنـوب الـسودان            - ٦٩
وبـدأت البعثـة أيـضا مناقـشات مـع          . جاهزة بالفعل لتقدمي اخلدمات ميكن للبعثـة التعامـل معهـا          

ــة تــسجيل       ــة عــن طريــق جعــل جلن ــة حــول تعزيــز عمليــات الــشراء احمللي إدارة الــشؤون اإلداري
  . البائعني أكثر مرونة حبيث ال يستبعد املوردون احملليون

وقـد تلقـت    . ، مت تنفيذ مشروع جترييب يوفر القـدرات للبعثـة         ٢٠١١مارس  /ومنذ آذار   - ٧٠
البعثة الدعم مـن الوكالـة االحتاديـة األملانيـة لإلغاثـة التقنيـة الـيت أرسـلت مهندسـني إلدارة بنـاء                       

وسيشمل املشروع يف هناية املطـاف تنفيـذ عنـصر خـاص     . أماكن لإلقامة ملوظفي األمم املتحدة  
كالــة املــشروع مــن خــالل توجيــه املقــاتلني الــسابقني مــن   بالتــدريب، حيــث ينجــز موظفــو الو 

  . جنوب السودان
  

  شؤون اإلعالم     
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، ظـل حجـر الزاويـة يف قـسم شـؤون اإلعـالم يف البعثـة                       - ٧١

الدعم املقـدم إىل إذاعـة مرايـا والـيت مقرهـا جبوبـا، والـيت سـامهت يف التغطيـة اإلعالميـة لـبعض                         
ــا يف ذلــك       التحــديات ــا بعــد االســتقالل، مب ــرة م ــسودان يف فت ــيت تواجــه جنــوب ال  الكــربى ال

. مكافحة الفـساد، واحلـد مـن العنـف الـذي متارسـه الـشرطة والفـرض غـري القـانوين للـضرائب                      
كمـا يـسرت البعثــة العديـد مــن اإلحاطـات الــصحفية والـرحالت إىل واليــيت جـونقلي وغــرب       

  . ليني لتحسني فهمهم للوضع يف واليات بؤر التوتراالستوائية للصحفيني الوطنيني والدو
  

  السلوك واالنضباط    
 الســتخالص الــدروس ٢٠١١يوليــه /عقــدت البعثــة معتكفــا مدتــه ثالثــة أيــام يف متــوز   - ٧٢

املستفادة من بعثة األمم املتحدة يف السودان يف جمال الـسلوك واالنـضباط، وهـي تـسعى للبـت                    
وبـدأت البعثـة أنـشطة بنـاء        . ع استعراضـها أو التحقيـق فيهـا       يف عدد من القضايا املعلقـة وتـسري       

الشراكات لتوعية موظفي األمم املتحدة والسكان احملليني مبعايري السلوك املعمول هبـا يف األمـم               
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ــداء        ــع االســتغالل واالعت ــسودان ملن ــة عمــل جنــوب ال املتحــدة، مبــا يف ذلــك إعــادة تفعيــل فرق
  . لبعثة، وفريق األمم املتحدة القطري واحلكومةاجلنسيني، اليت تتألف من ممثلني من ا

  
  الشؤون اجلنسانية    

بغية توفري الـدعم بـصورة متـسقة ومنـسقة للمـشاركة الكاملـة للمـرأة يف عمليـة صـنع                       - ٧٣
القــرار، تعمــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة والبعثــة، متــشيا مــع     

ــاء الــسالم تقريــري عــن مــشاركة املــرأة يف ب  لوضــع إطــار مــشترك  ) A/65/354-S/2010/466(ن
وعلـى الـصعيد الـوطين، قـدمت هيئـة األمـم            . للعمل علـى متكـني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني            

املتحــدة للمــرأة إىل وزارة الــشؤون اجلنــسانية وشــؤون الطفــل والرعايــة االجتماعيــة املــساعدة    
األيام الستة عـشر    ”الفين إىل الوزارة إلطالق محلة      التقنية، يف حني قدمت البعثة الدعم التقين و       

وعلــى صــعيد الواليــات، وال ســيما يف جــونقلي،   .  ملناهــضة العنــف ضــد املــرأة “مــن النــشاط
ــات        ــربز األولوي ــسية لوضــع خطــة عمــل مــشتركة ت ــة الرئي ــة مــع اجلهــات الفاعل تعاملــت البعث

دة للمــرأة والبنــك الــدويل، وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــم كــل مــن هيئــة األمــم املتحــ  . اجلنــسانية
بالتعــاون مــع البعثــة، إعــداد منظمــات اجملتمــع املــدين النــسائية لورقــة حــول القــضايا اجلنــسانية    

األولوية يف جنوب السودان سـتقدم يف املـؤمترات الدوليـة القادمـة لـدعم خطـة التنميـة يف                 ذات
  . جنوب السودان

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليدز من خالل تـدريب     / البعثة بأنشطة توعية بفريوس نقص املناعة البشرية       اضطلعت  - ٧٤
ــا بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ٣٠ ــا داخــل اجلــيش الــشعيب،   / مستــشارا معني اإليــدز يف جوب

وعلى مـستوى الواليـات، شـهدت وحـدة         . وجهاز شرطة جنوب السودان ودائرة احلياة الربية      
 مــن عناصـر التغــيري يف جمـال مكافحــة فــريوس   ٣٢ ختــرج اإليـدز /فـريوس نقــص املناعـة البــشرية  

 معلمـا   ٥٢ويف والية غرب حبر الغزال، تلقـى        . اإليدز يف والية البحريات   /نقص املناعة البشرية  
اإليدز، يف حني دعمت البعثة يف جـونقلي املنظمـة   /تدريبا للتوعية بفريوس نقص املناعة البشرية   

 ٣ ٠٠٠احمللية وإعـادة تأهيلـها يف تنظـيم برنـامج لتوعيـة             غري احلكومية، مجعية تنمية اجملتمعات      
اإليـدز  /وروجت البعثـة للتوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            . فرد من أفراد اجملتمعات احمللية    

وباإلضــافة إىل ذلــك، .  مــن أفــراد عمليــات حفــظ الــسالم يف تــسع واليــات١ ٥٠٨فيمــا بــني 
مي املـشورة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة            فردا من قوات حفظ السالم خدمات تقـد        ٦٢تلقى  
  . اإليدز/البشرية

  



S/2011/678  
 

11-57019 23 
 

  أمن املوظفني    
ــام هبــا جهــاز شــرطة       /يف آب  - ٧٥ ــهاكات ق ــة حــوادث انت ــة أربع أغــسطس، ســجلت البعث

جنــوب الــسودان ضــد مــوظفني تــابعني لألمــم املتحــدة مشلــت االعتقــال غــري املــشروع وســوء    
واالحتجـاز التعـسفي لكـبري مـوظفي حقـوق اإلنـسان       املعاملة واالحتجاز، مبا يف ذلك االعتداء   

وأدى حتقيـق حكـومي يف      . أغسطس من طـرف جهـاز الـشرطة يف جوبـا          / آب ٢٠يف البعثة يف    
احلادث األخـري إىل تقـدمي اعتـذار رمسـي، وإيقـاف اجلنـاة عـن العمـل واختـاذ تـدابري تـصحيحية                        

فــرج عنــهم يف هنايــة ســبتمرب، احتجــزت مروحيــة وطاقمهــا وأ / أيلــول٢٠ و ١٦ويف . إضــافية
 تـــشرين ٢٤ويف . املطـــاف مـــن قبـــل قـــوات اجلـــيش الـــشعيب، دون أن يلحـــق هبـــم أي ضـــرر 

أكتوبر، أطلق أحـد أفـراد جهـاز الـشرطة النـار علـى مروحيـة تابعـة للبعثـة بينمـا كانـت                        /األول
).  كيلـومتر مـن مشـال غـرب يـامبيو، واليـة غـرب االسـتوائية                ٢٠٠على بعد   (هتبط يف ناموتينا    

ت املروحيــة إىل إصــابتني يف قمــرة القيــادة، دون وقــوع إصــابات يف صــفوف الطــاقم،  وتعرضــ
واجتمعت القيادة العليـا للبعثـة علـى الفـور مـع وزاريت             . ومتكنت من العودة إىل نقطة انطالقها     

شؤون جملس الوزراء والشؤون اخلارجية حلكومـة جنـوب الـسودان للتعـبري عـن القلـق الـشديد          
. ركــز قــوات حفــظ الــسالم واخلطــر الــذي يهــدد مــوظفي األمــم املتحــدة  إزاء انتــهاك اتفــاق م

وأعربت احلكومة عن أسفها للحادث، وذكرت أنه كـان نتيجـة لـسوء التواصـل مـع سـلطات                   
وقـد أجـرت البعثـة متابعـة قويـة جلميـع            . الوالية، والتزمت بإجراء حتقيق كامل يف هذه املـسألة        

  .املساعي احلميدة على أعلى املستوياتهذه احلوادث، مبا يف ذلك من خالل ممارسة 
  

  اجلوانب املالية    
 باء، باستخدام املـوارد املعتمـدة لبعثـة         ٦٥/٢٥٧أذنت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها        - ٧٦

ــرة مــن      ــدخول يف التزامــات للفت ــسودان لل ــه إىل / متــوز١األمــم املتحــدة يف ال  كــانون ٣١يولي
وســتقدم امليزانيــة . تحــدة يف جنــوب الــسودان مــن أجــل بعثــة األمــم امل ٢٠١١ديــسمرب /األول

 إىل اجلمعيـة العامـة يف       ٢٠١٢-٢٠١١املقترحة لبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان للفتـرة          
وجـرى سـداد املبـالغ املـستحقة للبلـدان املـسامهة            . اجلزء الرئيسي من دورهتا السادسة والـستني      

 القــسط األول مــن املــدفوعات  وكــذلك٢٠١١أغــسطس / آب٣١بقــوات للفتــرة املنتهيــة يف 
  . للبلدان املسامهة بقوات٦٥/٢٨٩التكميلية اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب قرارها 
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  املالحظات والتوصيات  -تاسعا   
. يشكل انتقال جنوب السودان من عقود من احلرب إىل سالم مستدام حتديات هائلـة               - ٧٧

ى الــسائدة داخــل جنــوب الــسودان  وســوف لــن تتحقــق يف األجــل القريــب التوقعــات الكــرب   
ولذلك فمن األمهيـة املطلقـة أن       . وخارجه بشأن التحول إىل بلد مستقر خيضع لنظام دميقراطي        

ــة االحتياجــات        ــة لتلبي ــات واقعي ــدوليون أولوي ــسودان وشــركاؤها ال ــوب ال ــة جن ــضع حكوم ت
 تتــيح العاجلــة للبلــد، وأن تــستحدث يف الوقــت نفــسه عمليــات طويلــة األجــل مــن شــأهنا أن    

  .ألهايل جنوب السودان فرصة االنتفاع من االستقرار والنمو االقتصادي والتنمية
وتتمثل األولوية الرئيسية يف إنشاء مؤسـسات للحوكمـة تقـوم علـى مبـادئ الـشمولية                   - ٧٨

أشعر باالرتياح إزاء اخلطوات األوىل اليت اختذهتا احلكومة، والـيت تـشمل   و. السياسية والشفافية 
وفيما تسري احلكومة قـدما يف      . س وزراء أكثر متثيال والتزام الرئيس مبكافحة الفساد       تشكيل جمل 

ــع           ــاة آراء مجي ــل مراع ــا أن تكف ــتعني عليه ــم، ي ــتور دائ ــات ودس ــانون االنتخاب ــييت ســن ق عمل
وستبىن قـوة مؤسـسات     . أصحاب املصلحة واجملتمعات احمللية يف جنوب السودان على حنو جمد         

  .ان على التمثيل الواسع واملساءلة والشفافيةاحلوكمة يف جنوب السود
ــيت          - ٧٩ ــا، ال ســيما يف والي ــا عميق ــثري قلق ــسودان ت ــوب ال ــة يف جن ــة األمني ــزال احلال وال ت

وتقـع علـى   . جونقلي وأعايل النيل حيث تترتب على الرتاع نتائج كربى علـى احلالـة اإلنـسانية            
. دنيني والتــصدي النعــدام األمــن حكومــة جنــوب الــسودان املــسؤولية الرئيــسية عــن محايــة املــ  

وتشكل اخلطوات اليت اختذها اجليش الشعيب لتحرير السودان لنـشر قواتـه يف املنـاطق املتـضررة                 
تدبريا اجيابيا، وشأهنا يف ذلك شأن اجلهود الـيت يبـذهلا الزعمـاء التقليـديون وقـادة الكنيـسة مـن                     

مهيـة مبكـان أيـضا أن ختطـط     ومـع ذلـك، فمـن األ   . أجل تشجيع حتقيـق املـصاحلة بـني الطوائـف         
احلكومة من أجل حتقيق استقرار هذه املنـاطق يف األجـل الطويـل، وأن تتخـذ خطـوات ملعاجلـة                    
األســباب اجلذريــة للرتاعــات، وتعــزز التوزيــع العــادل للمــوارد وتــوفر مــا يكفــي مــن املــوظفني   

  .واملوارد لبسط سلطتها على أكثر املناطق بعدا وتضررا من الرتاع يف البلد
وللبعثة دور داعم تضطلع به فيما يتعلق بـشواغل تـوفري احلمايـة املباشـرة وجهـود بنـاء                     - ٨٠

القدرات السياسية، واإلدارية والقدرات املتعلقة بـسيادة القـانون، ال سـيما يف املنـاطق املعرضـة                 
ــرتاع  ويف هــذا الــصدد، بــدأت البعثــة عمليــات منــع وردع وواصــلتها يف واليــة        . لنــشوب ال

ــون        جــونقلي و ــادة احلكومي ــذهلا الق ــيت يب ــصاحلة ال ــق امل ــود حتقي ــا مباشــرا إىل جه ــدمت دعم ق
وسوف تزداد هذه اجلهود فيما تكمل البعثة نشر أفرادهـا وتوسـع نطـاق              . والزعماء التقليديون 

  .وجودها يف جنوب السودان
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 ونظرا للمستويات العالية مـن انعـدام األمـن يف كـثري مـن املنـاطق يف جنـوب الـسودان                      - ٨١
والقدرات الوليدة للحكومة على بسط سـلطة الدولـة علـى املنـاطق البعيـدة، فـسأكرر توصـييت                   

باإلبقـاء علـى    ) S/2011/314 (٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٧الواردة يف تقريـري عـن الـسودان املـؤرخ           
  .  فرد يف الوقت الراهن٧ ٠٠٠قوام قوات البعثة البالغ 

اليت ترتكبها دائرة شرطة جنـوب الـسودان        وتدل االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان        - ٨٢
واجليش الشعيب لتحرير السودان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير علـى احلاجـة امللحـة لتحويـل                    
املؤسسات املعنية بـاألمن وسـيادة القـانون وإضـفاء الطـابع املهـين عليهـا، وذلـك بوسـائل منـها                      

طـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة مـن      وتـشكل اخل . إدخال حتسينات على هياكل القيادة والـسيطرة   
أجل التصديق على الصكوك األساسية حلقـوق اإلنـسان عالمـة إجيابيـة وينبغـي أن يتبعهـا علـى                    

وتلتــزم البعثـة مبــساعدة  . الفـور اختـاذ إجــراءات حمـددة لتطبيــق املعـايري الدوليـة حلقــوق اإلنـسان      
فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات      احلكومة يف هذا الصدد، بوسـائل منـها الرصـد، والتحقيـق واإلبـالغ               

  .املزعومة حلقوق اإلنسان
وحكومة جنوب السودان، شأهنا يف ذلك شأن البعثة، متر مبرحلـة بـدء العمـل اخلاصـة                   - ٨٣

ولذلك فقد بـدأت املـشاورات لتوهـا بـني          . هبا، إذ أن تعيينها قد جرى فقط يف األشهر املاضية         
ايري املرجعية لقياس التقدم احملرز صوب حتقيـق        البعثة واحلكومة بشأن أولويات بناء السالم واملع      

ومن املرجح أن تكون هناك حاجـة ملـشاورات واسـعة        . األهداف املتفق عليها بصورة مشتركة    
النطاق لعدة أشهر إضافية مع احلكومة لوضع خطـة لبنـاء الـسالم ونقـاط مرجعيـة علـى النحـو                     

لومات مـستكملة عـن التقـدم       وسأقدم مع ). ٢٠١١ (١٩٩٦الذي طلبه جملس األمن يف القرار       
  .احملرز يف هذا الصدد يف تقريري املقبل إىل اجمللس

وعلــى الــرغم مــن أن معظــم التهديــدات لألمــن واالســتقرار يف جنــوب الــسودان ذات   - ٨٤
طــابع داخلــي، فــإن عــدم اســتقرار عالقاتــه مــع الــسودان يــؤثر بــشدة علــى احلكومــة اجلديــدة،  

وســيؤثر التهديـد القــادم مــن الــسودان،  .  منــاطق احلــدودسـيما يف خــضم الــرتاع املـشتد يف   وال
 حتديـد األولويـات واإلنفـاق و اختـاذ القـرارات الـيت               عملية سواء كان متصورا أو حقيقيا، على     

تضطلع هبا حكومة جنوب السودان اجلديـدة كمـا قـد يترتـب عليـه آثـار سـلبية يف األولويـات                      
وأدعـو كـال احلكـومتني    . حني تسوية هـذه الرتاعـات  الرئيسية ويف الوفاء هبا إزاء مواطنيها، إىل  

إىل إبــداء االلتــزام واملرونــة لالتفــاق علــى املــسائل الرئيــسية املتــصلة مبرحلــة مــا بعــد االســتقالل  
  .والسري قدما صوب إقامة شراكة قوية وذات فائدة متبادلة
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ت هبـا ممـثليت   وأود أن أختتم تقريري باإلعراب عن تقـديري للخدمـة املتفانيـة الـيت قامـ         - ٨٥
اخلاصــة املعنيــة جبنــوب الــسودان، هيلــدا فرافيــورد جونــسون، فــضال عــن األفــراد العــسكريني     

وعـالوة علـى ذلـك، أود أن أشـكر فريـق      . وأفراد الشرطة واملوظفني املدنيني العاملني يف البعثـة    
  .األمم املتحدة القطري بأكمله وشركاءه يف جنوب السودان
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	تشكيل حكومة جنوب السودان

	4 - منذ 9 تموز/يوليه، ركزت القيادة السياسية لجنوب السودان على تشكيل حكومة جديدة وإنشاء مؤسسات حكومية جديدة. وفي 10 تموز/يوليه، أصدر الرئيس كير مرسوما بإعادة تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين تقريبا كوزراء المرحلة الانتقالية. وأدى نائب الرئيس السابق، ريك ماشار، اليمين في وقت لاحق بصفته نائب رئيس جنوب السودان في 11 تموز/يوليه. وإلى حين أداء أعضاء مجلس الوزراء الجديد لليمين في 1 أيلول/سبتمبر 2011، لم تُصدر قرارات سياساتية ذات أهمية ولم يكن ممكنا عقد مشاورات مع شركاء دوليين، بمن فيهم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان.
	5 - وفي 26 آب/أغسطس 2011، أصدر الرئيس كير مراسيم بتعيين حكومة مؤلفة من 29 وزيرا و 27 نائب وزير. وقبل ذلك، كان الرئيس كير قد أصدر مراسيم بتعيين كبير قضاة المحكمة العليا ومحافظ جديد للبنك المركزي جديدين. وباستثناء قلة قليلة، تشغل غالبية الأطراف السياسية الرئيسية المعنية في الحكومة السابقة مناصب في مجلس الوزراء الجديد، مع إدخال عدة تعديلات على حافظة أعمال كل منها. ورغم أن مجلس الوزراء ظل مؤلفا أساسا من أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان، فإنه يضم ممثلين لخمسة أحزاب سياسية أخرى، بما يعكس تمثيلا إقليميا وجنسانيا أوسع نطاقا.
	التطورات التشريعية

	6 - في 1 آب/أغسطس، أصدر الرئيس كير مراسيم بتعيين الجمعية التشريعية الوطنية التي تضم 332 عضوا، وإنشاء كيان جديد هو مجلس الولايات الذي يضم 50 عضوا. وتتألف الجمعية من أعضاء الجمعية التشريعية السابقة لجنوب السودان، إلى جانب 96 من الأعضاء السابقين في الجمعية الوطنية للسودان تم انتخابهم من الدوائر الانتخابية بالجنوب، و 66 عضوا جديدا قام الرئيس بتعيينهم، حسبما هو منصوص عليه في الدستور الانتقالي. وخُصص للمعارضة ما مجموعه 20 مقعدا من المقاعد الجديدة في الجمعية التشريعية الوطنية، وعددها 66 مقعدا، وخمسة مقاعد من مقاعد مجلس الولايات. وتم توزيع مقاعد الجمعية هذه فيما بين خمسة أحزاب سياسية معارِضة، بحيث حصل كل حزب على أربعة مقاعد. ويصبح لدى الأحزاب المعارضة مجتمعة حوالي 10 في المائة من المقاعد في الجمعية. واعترضت عدة أحزاب سياسية معارِضة على هذه التعيينات، محتجة بأنها أُعطيت وعدا بأن يُخصص لها 20 في المائة من إجمالي المقاعد في الجمعية التشريعية الوطنية في أحد الاجتماعات المعقودة في نيسان/أبريل 2011 في إطار منتدى قيادات الأحزاب السياسية.
	7 - وفي 8 آب/أغسطس، خاطب الرئيس كير الجلسة الافتتاحية المشتركة للجمعية التشريعية الوطنية ومجلس الولايات، وسلط الضوء على خمس أولويات للحكومة في إطار الخطة الإنمائية الوطنية هي: التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير الهياكل الأساسية، وسيادة القانون، وتحويل الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأعلن عن أهداف محددة لكل مجال منها يتعين تحقيقها في غضون 100 يوم من تشكيل مجلس الوزراء الجديد. كما أعرب عن التزامه بوضع تشريعات حاسمة الأهمية لأغراض تحقيق الشفافية والمساءلة في غضون 100 يوم.
	8 - وأعدت وزارة العدل مشروعا لقانون الأحزاب السياسية ومشروعا للقانون الوطني للانتخابات. وقد تم إقرار قانون الجنسية الذي يحدد مَن هم مواطني جنوب السودان. وفيما يتعلق بهذه الإنجازات السياسية الانتقالية، اضطلعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بمساع حميدة، واشتركت مع الحكومة في الدعوة إلى أن تكون العمليات جامعة لجميع الأطراف المعنية وقائمة على التشاور معها. وقد عُرض كل مشروع من المشروعين على الأحزاب السياسية للمناقشة قبل تقديمهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما. وفي غضون شهر واحد من سن قانون الانتخابات، من المقرر تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات الوطنية. ووفقا للدستور الانتقالي، يتعين على الرئيس أن ينشئ مفوضية قومية لمراجعة الدستور بحلول 9 كانون الثاني/يناير 2012، لتقوم في غضون سنة واحدة بإجراء عملية المراجعة قبل أن يُدعى إلى عقد المؤتمر الدستوري الوطني.
	التطورات الاقتصادية

	9 - في أعقاب استقلال جنوب السودان مباشرة، أصدر كل من السودان وجنوب السودان عملة جديدة. وطرحت حكومة جنوب السودان عملتها الجديدة، جنيه جنوب السودان، في 18 تموز/يوليه، وأوقفت تداول الجنيه السوداني في 1 أيلول/سبتمبر، وهي عملة كان الطرفان في اتفاق السلام الشامل قد قررا استخدامها لفترة ستة أشهر، قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر.
	10 - وفي الفترة بين 18 تموز/يوليه و 1 أيلول/سبتمبر، قام مصرف جنوب السودان بتحويل ما يقرب من 771 1 بليونا من المبلغ المقدر بـ 2.1 بليون جنيه سوداني المتداول في جنوب السودان، إلى جنيهات جنوب السودان بسعر صرف جنيه لكل جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت حكومة السودان أوراقا نقدية جديدة في أوائل شهر آب/أغسطس، وحظرت استيراد أو استخدام أوراق الجنيه السوداني النقدية القديمة في نهاية شهر آب/أغسطس. وأعلن مصرف جنوب السودان اعتزامه تثبيت سعر جنيه جنوب السودان مقابل دولار الولايات المتحدة بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر. وقد تأثرت مناطق جنوب السودان الواقعة على الحدود مع الشمال سلبا من جراء نقص السلع الأساسية، مما أسهم في تضخم الأسعار. وأفاد المكتب المركزي للإحصاء بجنوب السودان في تقاريره بأن معدل التضخم في جنوب السودان بلغ 61.5 في المائة.
	جهود مكافحة الفساد

	11 - أكد الرئيس كير أهمية جهود مكافحة الفساد في جدول أعماله الوطني في مناسبات من بينها الخطاب الذي ألقاه يوم الاستقلال، والخطاب الافتتاحي الذي ألقاه في 8 آب/ أغسطس في الجلسة المشتركة للجمعية التشريعية الوطنية ومجلس الولايات، والبيان الذي أدلى به في 19 أيلول/سبتمبر في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة. ويتمركز برنامجه التشريعي لمكافحة الفساد حول خمسة قوانين مقترحة تتعلق بالإدارة والمساءلة المالية العامة، والمشتريات، والمراجعة الداخلية للحسابات، وإدارة إيرادات البترول والنفط. كما أطلق مبادرات ذات صلة هي: التحقيق والمقاضاة في حالات الفساد ونشر نتائج التحقيقات؛ وإنفاذ الإعلان عن دخول وأصول المسؤولين العموميين؛ واستعراض عمليات بيع الأراضي أثناء الفترة الانتقالية؛ وتيسير عودة الأموال المحولة بطرق غير مشروعة دون الإفصاح عن الهوية. وأعرب عن ترحيبه بالمساعدة المقدمة من سويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، في مجال استعادة الأموال المحولة بطرق غير مشروعة.
	موقع العاصمة الوطنية

	12 - ما برحت مسألة موقع العاصمة الوطنية واحتمالات توسيعها تشكل مصدرا للجدال الدائم، وظلت بها مسائل لم تُحل تتعلق بحقوق المجتمعات المحلية الأصلية في جوبا في الأراضي، وبحق الحكومة الاتحادية في استخدام الأراضي في المناطق المحيطة. وقد شُكلت لجنة فرعية في شباط/فبراير 2011 تم تكليفها باقتراح عدد من الخيارات العملية بشأن موقع العاصمة، لينظر فيها مجلس الوزراء. وفي أيلول/سبتمبر 2011، أصدر مجلس الوزراء أول قرار رئيسي له يتعلق بالسياسات، يقضي بنقل موقع العاصمة الإدارية الوطنية من جوبا بولاية وسط الاستوائية، إلى رامسيل بولاية البحيرات.
	13 - وتتوسط رامسيل، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر من جوبا، جنوب السودان جغرافيا، بما قد يضفي عليها صورة الحياد والتوحيد من حيث أنها لا تنطوي على تفضيل لأي من المناطق الرئيسية الثلاث في جنوب السودان. وفي الوقت الحاضر، تفتقر رامسيل إلى حد كبير إلى العمران ولا يمكن الوصول إليها نظرا لغياب الطرق الممهدة أو الهياكل الأساسية. وقد أنشأ مجلس الوزراء الوطني لجنة بقيادة وزير الإسكان والتخطيط العمراني لوضع طرائق الاضطلاع بعملية نقل مقر العاصمة، ولكفالة إنشاء الهياكل الأساسية اللازمة في غضون خمس سنوات. وقد أُعطيت للوزارة مهلة 45 يوما لوضع خريطة للطريق بشأن عملية النقل المقترحة، تُقدم إلى مكتب الرئيس مشفوعة بمعلومات إضافية عن المقترحات البديلة.
	العلاقات الثنائية بين جنوب السودان والسودان

	14 - أدى الاستمرار في عدم إحراز تقدم بشأن المسائل المعلقة في اتفاق السلام الشامل ومفاوضات مرحلة ما بعد الاستقلال، لا سيما بشأن الترتيبات المالية ومسألة أبيي وترسيم الحدود، إلى عدم تقدم العلاقات بين الشمال والجنوب، وإلى سواد حالة من عدم اليقين في جنوب السودان منذ 9 تموز/يوليه. وقد زادت حدة التوترات بين الشمال والجنوب بوجه خاص في ضوء النزاعات الكثيفة التي اندلعت في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق، حيث تزعم حكومة السودان أن الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي تلقت دعما من جنوب السودان. وقد نفت حكومة جنوب السودان تلك الادعاءات. وأسهم أيضا التأخير في تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه بشأن أبيي في حالة التوتر القائمة بين البلدين.
	15 - وأسفر اجتماع عُقد بين الرئيسين البشير وكير في الخرطوم في 8 تشرين الأول/أكتوبر عن إدلاء الرئيسين ببيانين عامين إيجابيين، وإعادة الإعراب عن التزامهما بالعمل معا لتسوية هذه المسائل.
	علاقات الحكومة الخارجية والدبلوماسية

	16 - انضمت حكومة جنوب السودان إلى عضوية عدة منظمات دولية أو تقدمت بطلب للانضمام إليها. وفي 14 تموز/يوليه 2011، انضمت إلى الأمم المتحدة بوصفها العضو الـ 193؛ وفي 15 آب/أغسطس، انضمت رسميا إلى الاتحاد الأفريقي بوصفها العضو الـ 54. وقدم جنوب السودان أيضا طلبا للعضوية في مبادرة حوض النيل، وأعلن اعتزامه الانضمام إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن أنه تقدم بطلب لمنحه مركز المراقب لدى جماعة شرق أفريقيا، وذلك بقصد الانضمام إليها.
	17 - وتعكف حكومة جنوب السودان على تعزيز روابطها التجارية الدولية وتقوية هياكل علاقاتها الخارجية من خلال التواصل الدبلوماسي في جوبا وفي الخارج. وفي جوبا، قدم عدد من السفراء المقيمين وثائق تفويضهم إلى الرئيس كير، في حين أنشأ 14 بلدا سفارات لها رسميا في جنوب السودان. وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أنها ستفتح بعثات إضافية في عدد من البلدان.
	رابعا - التطورات الأمنية
	18 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير اتخاذ حكومة جنوب السودان مبادرات هامة للقضاء على مهددات الأمن الداخلي من خلال إدماج جماعات الميليشيات في الجيش الشعبي لتحرير السودان، إلى جانب بذل جهود ترمي إلى تحقيق المصالحة السياسية. بيد أن جماعات الميليشيات الباقية خارج هذه العملية والعنف الطائفي، يظلان من أهم مصادر انعدام الأمن ويتسببان في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين، وبصورة خاصة في ولاية جونقلي. ورغم أن القتال الدائر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم إحراز تقدم في أبيي لم يؤديا إلى نشوب أعمال عنف في جنوب السودان، فلا يزال هناك شعور بالقلق من أن يتسرب النزاع عبر الحدود دون سابق إنذار.
	جماعات الميليشيات

	19 - في الفترة الممتدة بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 2011، أفضت المبادرات الثنائية التي اتخذتها الحكومة وثلاثة من قادة الميليشيات، إلى تنفيذ ترتيبات لإدماج الميليشيات الموالية لهؤلاء القادة في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونُقل حتى الآن 000 1 فرد من أفراد الميليشيات المتحالفة سابقاً مع بيتر غاديت، و 450 من الجماعة التي كان يقودها الراحل غاتلواك غاي و 207 من المتحالفين مع ديفيد ياو ياو إلى مواقع ثكنات الجيش الشعبي لتحرير السودان. وبالإضافة إلى ذلك، نقل عدد غير معروف من قوات غابرييل تانغينا إلى منطقة مابل تمهيداً لإدماجهم في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في جهود إدماج الميليشيات، ولم يبق خارج عملية الإدماج سوى ميليشيات أتور وأولوني وأوغات. وقدمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دعماً إلى الحكومة من أجل إدماج تلك الميليشيات شمل عمليات الفرز والتسجيل وتوفير وسائل النقل. 
	20 - وفي مطلع تموز/يوليه، قبل قائد الميليشيات ديفيد ياو ياو، الذي يتخذ من جونقلي مقراً له، عرض الحكومة العفو عنه وبدأ يإدماج قواته. وكان مقر تلك القوات، التي أدمج 207 من أفرادها لاحقاً في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان خارج بلدة بيبور في منطقة لا يتسنى الوصول إليها إلا بالطائرات المروحية. وفي عملية اختتمت في 5 أيلول/سبتمبر، قدمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مساعدة لوجستية لنقل هذه القوات من بيبور إلى قاعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان في أويني كي بول، بولاية شرق الاستوائية. وأفاد الجيش الشعبي لتحرير السودان بأن عملية إدماج هذه الجماعة قد اكتملت، رغم احتمال أن تكون بعض فلول قوات ياو ياو في ولاية جونقلي قد لجأت إلى ممارسة اللصوصية.
	21 - أما قائد الميليشيات غاتلواك غاي، فقد أبرم اتفاقاً مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بشأن خطة لوقف إطلاق النار وإدماج القوات في 18 تموز/يوليه 2011. وعلى الرغم من مقتله في منازعة داخلية بعد ذلك بخمسة أيام، فإن معظم قوات غاتلواك غاي استمر في الالتزام بالاتفاق. وبحسب الجيش الشعبي لتحرير السودان، فقد نقل زهاء 450 محارباً من الموالين لغاي من مقرهم الأصلي في مقاطعة كوج بولاية الوحدة وهم يتمركزون حالياً خارج إحدى قواعد الجيش الشعبي لتحرير السودان في مابل، بولاية غرب بحر الغزال. ولا يُعرف عدد القوات التي لا تزال خارج هذه العملية.
	22 - وفي مطلع آب/أغسطس 2011، وافق بيتر غاديت على وقف إطلاق النار وإدماج قواته في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع أن بعض كبار قادة الميليشيات الموالية له رفضوا الانضمام إلى عملية الإدماج، فإن أغلب أفراد قواته، وقوامها نحو 000 1 جندي، أتى بعضهم من ولاية الوحدة والبعض الآخر من ولاية جنوب كردفان، ونقلوا إلى ولاية الوحدة أولاً ومنها إلى منشأة عسكرية تابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان في مابل، بغرب بحر الغزال، وافقوا على القيام بذلك. وأشارت التقارير الأولية المرئية في ولاية الوحدة إلى ارتباط عدد كبير من الأطفال تحت سن الـ 18 بقوات غاديت. وبعد ذلك، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تمكنت لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجنوب السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من إجلاء 44 طفلاً لجمع شملهم بأسرهم. غير أنه لم يتسن إجراء عملية الفرز الكامل بعد ومن المتوقع أن تجرى قريباً.
	23 - ويظل قائد الميليشيات جورج أتور ناشطاً، كما أنه لا يزال من أهم عناصر زعزعة الاستقرار في ولاية جونقلي. وتشير التقارير الواردة مؤخراً إلى أن بضع مئات من عناصر ميليشيا أتور ينفذون عمليات في الجزء الغربي من الولاية. وفي 27 أيلول/سبتمبر، أفادت تقارير بأن قوات أتور نهبت إمدادات غذائية كانت مخزنة في مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في جييج، بولاية جونقلي. 
	24 - أما قائدا الميليشيات جونسون أولوني وأيوك أوغات، فلا يزالان ناشطين بمحاذاة الحدود الشرقية لولاية أعالي النيل. وأفادت تقارير بأن القتال الذي دار في مقاطعة مانيو من 18 إلى 20 آب/أغسطس أسفر عن مقتل 35 جندياً من الجيش الشعبي لتحرير السودان و 63 من قوات أولوني. ومنذ ذلك الحين، عزز الجيش الشعبي مواقعه ويسود المنطقة هدوء نسبي. 
	النزاع الطائفي

	25 - استمر النزاع الطائفي الخطير في ولاية جونقلي اثناء الفترة المشمولة بالتقرير، مؤثراً بذلك تأثيراً بالغاً في السكان المدنيين. ففي 18 آب/أغسطس 2011، شن مقاتلو قبيلة المورلي هجوماً على عدد من بلدات لو نوير في ولاية جونقلي، منها بييري ويواي وموتوت وبولشول، رداً على هجمات واسعة النطاق شنتها قبيلة لو نوير على بلدات المورلي في نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2011 خلَفت مئات القتلى. ولم تتمكن البعثة من التثبت من عدد الضحايا بدقة، ولكن التقارير المحلية قدرت أن 600 قتلوا وجُرح 700. وقد فاقت هذه الهجمات في مداها ونطاقها أعمال العنف المرتبطة عادة بالغارات التقليدية لنهب الماشية، ومع استمرار ورود أنباء عن التعبئة الجارية في مجتمعات لو نوير المحلية، فإن إمكانية شن هجمات في المستقبل تظل مبعث قلق خطير.
	26 - وفي أعقاب تلك الهجمات، أوعز الرئيس سلفا كير إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان بإجراء عمليات انتشار وقائية في ولاية جونقلي، وهو ما شجعته البعثة. وقامت البعثة بدوريات جوية يومية ونشرت وجودا عسكرياً رادعاً في المنطقة قوامه سرية. وكثفت البعثة أيضاً عمليات الاستطلاع الجوية وأوفدت بعثات تقييم متكاملة في أعقاب اندلاع أعمال العنف. وبادر مجلس الكنائس في جنوب السودان، بدعم مباشر من البعثة والقادة السياسيين المحليين والوطنيين، بالاتصال مباشرة بالجماعتين من خلال إجراء سلسلة من الزيارات التي كان الهدف منها تخفيف حدة التوتر، وفي نهاية المطاف، عقد مؤتمر للمصالحة. والعمل جار الآن في تنفيذ عملية مصالحة شاملة بين هاتين الجماعتين. ويشمل ذلك بذل جهود ترمي إلى القيام في المستقبل بتبادل الأطفال المختطفين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتصدت البعثة أيضاً للعنف عن طريق تيسير جهود المصالحة هذه وتوسيع نطاق وجودها وعملياتها في ولاية جونقلي. 
	27 - وفي 10 أيلول/سبتمبر، أفادت تقارير بأن غارات نهب الماشية التي شنت في مقاطعة ماينديت بولاية الوحدة على جماعة نذير التي جردت من السلاح مؤخرا، خلفت 46 قتيلا و 13 جريحاً و 45 مفقوداً. وأفاد الشهود بأن المهاجمين حاولوا، على عكس ما يحدث في الغارات التقليدية، إلحاق أقصى عدد من الخسائر البشرية، بما في ذلك عن طريق استهداف النساء والأطفال. وزعمت جماعة النوير المحلية أن المهاجمين كانوا شباناً ينتمون إلى جماعة الدينكا من ولاية واراب، وهو اتهام أنكرته قيادة الدينكا.
	نزع سلاح المدنيين

	28 - استهلت حكومة جنوب السودان عمليات نزع سلاح السكان المدنيين في ولايات البحيرات والوحدة وواراب في مطلع آب/أغسطس، ويتوقع أن تقوم بتوسيع نطاق هذه العمليات ليشمل ولاية جونقلي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وينطوي هذا النهج الذي يقود تنفيذه حاكم كل ولاية على حدة، على عملية نزع السلاح الطوعي بقيادة المجتمعات المحلية، على أن يقود الجيش الشعبي لتحرير السودان عملية نزع السلاح القسري عند الاقتضاء. وأفادت التقارير بأنه كان قد تم في 7 تشرين الأول/أكتوبر تسليم ما مجموعه 200 3 قطعة سلاح طوعاً في ولاية البحيرات؛ وتسليم 500 2 قطعة سلاح في ولاية واراب. وجرى تنفيذ المرحلة الطوعية من الحملة دون وقوع حوادث. 
	29 - ويبدو أن الحملة الجارية تسير بسلاسة أكثر من سابقاتها، ومرد ذلك جزئياً إلى أن مشاركة زعماء القبائل والمجتمعات المحلية هي أكبر. ولئن كانت الحملات السابقة أقل عنفاً من حملات نزع السلاح القسري، فإنها لم تقدم ضمانات إلى المجتمعات المحلية المنزوع سلاحها، فضلاً عن تدابير لمنع إعادة تداولها. وما انفكت البعثة ترصد هذه العملية، كما عمدت إلى زيادة دورياتها العسكرية في روميج ويرول بولاية البحيرات، وفي أكوب بولاية واراب، حيث جرى نزع سلاح جماعة واحدة فقط توجد على مقربة من منطقة حدودية مشتركة بين الطوائف. وساعدت البعثة أيضاً مكتب أمن المجتمعات المحلية ومراقبة الأسلحة الصغيرة التابع لحكومة جنوب السودان، في استحداث ما يلزم من أنظمة وبنى أساسية لتسجيل الأسلحة وتخزينها تخزيناً مأمونا. 
	جيش الرب للمقاومة

	30 - أفادت التقارير بأن جيش الرب للمقاومة شن أربع هجمات في آب/أغسطس على مقاطعة راجا في ولاية غرب بحر الغزال، ولكن لم يتسن التأكد من وقوعها. كذلك أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن جيش الرب للمقاومة يتحرك باتجاه دارفور. وفي مقاطعة راجا أيضا، أبلغ عن وقوع ثلاث هجمات في أيلول/سبتمبر، شملت نهب مركز للشرطة في ديم جلابي واشتباكين منفصلين مع قوات الدفاع الشعبية لأوغندا. ومع أن وجود جيش الرب للمقاومة ليست له أهمية عسكرية، فإن الغارات التي يشنها على المدنيين تنجم عنها آثار بعيدة المدى تطال أسباب معيشة المجتمعات المحلية المتضررة. ولهذا السبب، وبموجب المفهوم العسكري لعمليات البعثة، تضاعفت عمليات النشر المقررة في المناطق المتضررة من وجود جيش الرب للمقاومة، بالمقارنة مع عملية النشر التي نفذتها في السابق بعثة الأمم المتحدة في السودان. 
	النشر العسكري للبعثة

	31 - في 22 أيلول/سبتمبر 2011، بلغ العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان 329 5 جندياً من قوام القوات المأذون به وهو 000 7 فرد. والعمل جار في تشكيل القوات، وقد تم الاتصال حتى الآن بما مجموعه 27 بلداً لتشجيعها على توفير وحدات عسكرية للبعثة. وقد نشرت القوات الموجودة في المقام الأول لتنفيذ عمليات للتصدي للأزمة التي تمر بها ولاية جونقلي، ولكن أنشطتها اشتملت أيضاً على تنفيذ عملية نشر في بيبور دعماً لإدماج قوات ياو ياو، ومراقبة قوات غاديت أثناء إعادة نشرها في مابل، وتنفيذ عمليات ردع في ولايتي غرب الاستوائية وأعالي النيل. 
	32 - وقد فرضت التطورات الأمنية الحاصلة منذ إنشاء البعثة، على عنصرها العسكري إنجاز العمليات بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في بعثة الأمم المتحدة في السودان والمحافظة على هذه الوتيرة طوال فترة ممتدة، وهو ما ألقى بعبء كبير على القوات. ويتوقع أن يفرض موسم الجفاف المقبل احتياجات عملياتية أكبر مع بداية هجرة الرعاة ونظرا إلى أن الطقس الجاف يتيح زيادة حركة قوات جماعات الميليشيات ولصوص الماشية وغيرهم من مصادر انعدام الأمن. 
	حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان 

	33 - في 8 آب/أغسطس 2011، وعلى نحو ما طلب مجلس الأمن في القرار 1996 (2011)، وقعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وحكومة جنوب السودان اتفاقاً لمركز القوات يضمن حرية تنقل البعثة في جميع أرجاء إقليم جنوب السودان. وبموجب أحكام الاتفاق، فإن البعثة لديها تصريح أمني يسري في جميع أرجاء جنوب السودان ولا تحتاج إلى طلب تصريح أمني إضافي من الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الجهات الفاعلة الحكومية. ومن باب المجاملة، قامت البعثة بإطلاع الجيش الشعبي لتحرير السودان على البرنامج الشهري لدورياتها العسكرية وأبلغته بعملياتها. ومنذ 9 تموز/يوليه، أفادت البعثة بحدوث ست حالات حرم فيها موظفوها وأصولها من حرية التنقل، ونسبت أربع منها إلى أعضاء في الجيش الشعبي لتحرير السودان. وسوف تواصل البعثة العمل مع جميع العناصر الفاعلة لكفالة البت فورا في مسألة فرض القيود المفروضة على حرية التنقل بحيث لا تحول تلك القيود دون تنفيذ ولاية البعثة.
	شرطة البعثة

	34 - نشرت البعثة 375 من أصل قوام مأذون به يبلغ 900 من مستشاري شؤون الشرطة وأفراد شرطة الأمم المتحدة، وهم يتمركزون حالياً في عاصمة كل ولاية وفي 22 مقاطعة. وانصب التركيز في عمليات الشرطة على بناء قدرات جهاز شرطة جنوب السودان من خلال التدريب، والاشتراك في المواقع على الصعيد المحلي وصعيد الولايات، وإسداء المشورة في مجال السياسات. وبالتعاون مع جهاز شرطة، أُعدت مذكرة تفاهم بين الحكومة والبعثة، تحدد بوضوح مجالات التعاون والالتزامات المتبادلة، ومن شأنها أن تيسر نشر المستشارين وتعزيز مبادرات التدريب. 
	35 - أما قاعدة تسجيل بيانات موظفي جهاز الشرطة، التي استحدثتها شرطة الأمم المتحدة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز شرطة جنوب السودان، فهي تحتوي الآن على ما يربو على 000 36 ملف صنفت فيها بيانات مفصلة عن الموظفين من ضباط الشرطة وضباط السجون من جميع الولايات. وهي ستتيح لجهاز الشرطة تسجيل موارده البشرية وفرزها وإدارتها.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني 

	36 - ستنجز لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجنوب السودان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 برنامجَ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التابع لبعثة الأمم المتحدة في السودان، الذي أنشئ وفقا لأحكام اتفاق السلام الشامل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري الآخرين. وسيبلغ حينئذ مجموع المقاتلين المسرحين الذين أعيد إدماجهم في جنوب السودان في إطار هذه العملية 525 12 مقاتلا.
	37 - ويمثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج جانبا أساسيا من جوانب الولاية المنوطة ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وخاصة في ما يتعلق بعملية تحويل الجيش الشعبي لتحرير السودان ومؤسسات الشرطة والأمن، وما ينجم عن ذلك من ضرورة إحراز تقدم في مجالات السلام والأمن وحقوق الإنسان. وأعدت اللجنة السياسة العامة لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجنوب السودان بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمشيا مع الخطط التي وضعها جنوب السودان لإعادة هيكلة قوات الأمن، تدعو هذه السياسة العامة إلى تسريح ونزع السلاح وإعادة إدماج 000 80 عنصر من عناصر الجيش الشعبي و 000 70 فرد من أفراد جهاز شرطة جنوب السودان، ودائرة الحياة البرية، ودائرة السجون، وفرقة الإطفاء.
	38 - ومنذ الاستقلال، أبدت الحكومة التزاما عاما قويا بتنفيذ برنامجها المتعلق بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ويُتوقع أن تستمر عملية فصل المقاتلين السابقين عن قوات الأمن عاما واحد، بما في ذلك مرحلة إعادة الإدماج التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها نقل المقاتلين السابقين إلى مرافق انتقالية مدعومة من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان للخضوع إلى التوجيه قبل أن يعودوا إلى الولاية التي يقيمون فيها. ومن ثم ستيسر الوزارات المختصة خيارات إعادة الإدماج تدعمها في ذلك الأمم المتحدة.
	39 - ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لجنوب السودان المتعلقة بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للفترة 2012-2017، ويُتوقع في إطارها بدء عمليات نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في نيسان/أبريل 2012 حيث سيبلغ عدد الحالات التجريبية الأولية التي يتعين معالجتها 500 4 مقاتل من مقاتلي القوات المسلحة لجنوب السودان والقوات النظامية الأخرى في ثلاثة مراكز انتقالية. واعتبارا من آب/أغسطس 2011 تقوم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجنوب السودان بالاضطلاع بمهامها في مواقع مشتركة في جوبا وعلى مستوى الولايات من أجل تطبيق نهج متكامل في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	40 - وطلب وزير الأمن القومي رسميا الدعم من البعثة لوضع استراتيجية للأمن القومي، ولإجراء استعراض شامل لقطاع الأمن، وهيكلة وزارة الأمن القومي وإدارة مجلس الأمن القومي وأمانته التنفيذية. وتسعى البعثة إلى نشر الخبرات المناسبة لتلبية هذا الطلب بسرعة. وفي 22 أيلول/سبتمبر، زودت البعثة رئيس القضاء العسكري للجيش الشعبي لتحرير السودان بـ 800 45 بطاقة من بطاقات قواعد الاشتباك لتوزع على قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراده.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام

	41 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في البعثة بإزالة الألغام من أراضي بلغت مساحتها الإجمالية 411 293 مترا مربعا في 12 مجتمعا محليا؛ وتدمير 10 ألغام مضادة للأفراد و 12 لغما مضادا للدبابات و 590 قطعة من قطع ذخائر الأسلحة الصغيرة و 465 2 قطعة من قطع الذخائر غير المنفجرة؛ وفتح 121 كيلومترا من الطرق. وفي تموز/يوليه 2011، رد مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام في جنوب السودان على أنباء واردة عن قيام جماعات الميليشيا بإعادة التلغيم في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي، بنشر فريق لمسح الطرق وإزالة الألغام في ولاية الوحدة يتولى حاليا معالجة التهديدات التي يتعرض لها طريق بنتيو - لير - أدوك. وستُنشر أصول إضافية في تلك المناطق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
	42 - وقدم أيضا مركز التنسيق دورات للتوعية بمخاطر الألغام إلى 304 6 أشخاص، من بينهم مشردون داخليا ولاجئون وسكان يعيشون في مجتمعات محلية مزروعة بالألغام الأرضية أو الذخائر المتفجرة، ووفر التدريب في مجال السلامة من الألغام الأرضية إلى 28 موظفا دوليا تابعين للبعثة. 
	43 - وواصل النظراء الوطنيون في مجال إزالة الألغام، بما في ذلك هيئة إزالة الألغام بجنوب السودان ووزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية، الاستفادة من تنمية القدرات بالمشاركة في فرص للتدريب أثناء العمل. وكذلك، أعلنت الحكومة عن عزمها على الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وبالتالي الإبقاء على الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقية، على الرغم من أنه يُتوقع أن تتفاوض على موعد نهائي جديد للوفاء بتلك الالتزامات.
	خامسا - حماية المدنيين 
	44 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تهديدا كبيرا للسكان المدنيين في بعض مناطق جنوب السودان، ولا سيما ولاية جونقلي. وظلت العمليات الجارية لإدماج جماعات الميليشيا والتوترات المتصلة بحملات نزع سلاح المدنيين تشكل مصدر خطر على السكان المدنيين. وعلى النحو المبين أعلاه في هذا التقرير، أدى العنف الطائفي في ولاية جونقلي إلى تعريض المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، لمخاطر جسيمة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى النـزاع المسلح في ولاية جنوب كردفان في حزيران/يونيه وفي ولاية النيل الأزرق في تموز/يوليه إلى نزوح للاجئين من هاتين المنطقتين. ولا يزال جيش الرب للمقاومة يشكل أيضا تهديدا لعملية حماية المدنيين، حيث أُبلغ عن حادثتين خلال شهر أيلول/سبتمبر 2011 في ولاية غرب بحر الغزال، على طول الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. 
	45 - ولذلك، قامت البعثة، آخذة في الاعتبار الدور الأساسي الذي تقوم به الحكومة في حماية المدنيين، بحشد رد متعدد الأوجه في مجال الحماية يشمل الرصد والتقييم المدني للإنذار المبكر، والدوريات الجوية والدوريات الأرضية البعيدة المدى والوساطة ومبادرات السلام وتقديم الدعم لنشر الأجهزة الحكومية المختصة بإنفاذ القانون في المناطق المتضررة. وردّت البعثة أيضا على تصعيد التوتر في جونقلي عن طريق عمليتين إحداهما وقائية والأخرى سياسية، بوسائل منها إجراء مشاورات مع السلطات الحكومية وقادة المجتمعات المحلية لردع العنف. وقدم فريق الأمم المتحدة القطري الدعم إلى جانب المساعدة الإنسانية لعمليات المصالحة تلك.
	46 - واتخذت البعثة خطوات هامة ترمي إلى إدماج حماية المدنيين في الجهود التي تبذلها، على المستويين الاستراتيجي والعملياتي على حد سواء. ويعقد فريق تنسيق العمليات، برئاسة مركز العمليات المشتركة، اجتماعات يومية لتنسيق الاستجابات للشواغل المتعلقة بحماية المدنيين. وتمثل عمليات حماية المدنيين التي تضطلع بها البعثة في ولاية جونقلي خير دليل على هذا النهج المنسق. وعلاوة على ذلك، يعقد فريق عامل متكامل معني بحماية المدنيين اجتماعات منتظمة لمناقشة الاتجاهات السائدة في مجال الحماية ويقوم بوضع استراتيجية لحماية المدنيين سيتم تبيانها في تقريري المقبل إلى مجلس الأمن. 
	47 - وما برحت المجموعة المعنية بالحماية في جنوب السودان، تمارس عملها طوال فترة المرحلة الانتقالية للبعثة، وقد وسعت نطاق وجودها في جميع الولايات العشر، مع التركيز على استباق تأثيرات العنف المتصل بالنـزاع على السكان المدنيين أو التخفيف من حدتها. وأُجري أكثر من 40 تقييما سريعا لاحتياجات حماية المدنيين وتم الاضطلاع باستجابات منسقة في البقع الساخنة في جميع أنحاء جنوب السودان. وشملت الأنشطة الدعوة إلى الوقاية، وإجلاء السكان الذين وقعوا ضحية للنـزاعات من ولاية جنوب كردفان وأبيي إلى جنوب السودان، ولمّ شمل العائلات المشتـتة، وإنشاء آليات لإحالة حالات العنف الجنساني، وتقديم الدعم الفردي إلى أضعف الفئات السكانية بين المشردين، ونشر مرشدين نفسيين واجتماعيين.
	حماية الأطفال

	48 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحقق قدر كبير من النجاح في الوصول إلى قوات جماعات الميليشيا، لأغراض منها تسجيل 49 طفلا من قوات ميليشيات ديفيد ياو ياو وتسريحهم. وتُبذل الجهود حاليا لتسجيل الأطفال المرتبطين بالقوات التابعة لبيتر قاتديت والعقيد الراحل قلواك قاي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت البعثة مع الجيش الشعبي في وضع خطة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل الإفراج عن جميع الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة، وتمخض ذلك عن تحقيق نتائج إيجابية. ويجري حاليا إنشاء فرقة عمل قطرية لجنوب السودان معنية بالرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل (وفقا لقراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009)). ووضعت البعثة أيضا برنامجا تدريبيا جديدا في مجال حماية الطفل للمستشارين القانونيين بالجيش الشعبي، قد تخرج منه بالفعل 34 متدربا.
	العنف الجنسي

	49 - يشير تحليل للبيانات التي جُمعت نتيجة لعمل بعثة الأمم المتحدة في السودان خلال العام الماضي إلى وقوع أعمال عنف جنسي متفرقة في النـزاعات المسلحة الدائرة في جنوب السودان، وإلى أنه يرجَّح وقوعها مرة أخرى إذا ما ازدادت حدة النـزاع. واندرج بين مرتكبي جرائم العنف الجنسي الموثقة أفراد من الجيش الشعبي لتحرير السودان وجماعات الميليشيات المتمردة (ولا سيما جنود تابعون لقوات بيتر قاتديت)، على الرغم من ضآلة عدد الحالات المثبتة. ووضع فريق الأمم المتحدة القطري والمجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني التابعة للمجموعة المعنية بالحماية في جنوب السودان آليات للإحالة والدعم للناجيات من حالات العنف الجنسي (سواء كانت تتعلق بالنـزاع أو لم تكن)، وكذلك برامج للتوعية لصالح أفراد الجيش الشعبي. 
	سادسا - الحالة الإنسانية والإنعاش والتنمية والعودة
	التطورات الإنسانية

	50 - نتيجة للبيئة الأمنية وانعدام الأمن الغذائي، تدهورت الأوضاع الإنسانية في فترة ما بعد الاستقلال. فوفقا لما أفادت به السلطات المحلية وأفرقة التقييم، في الفترة الممتدة بين 9 تموز/يوليه و 30 أيلول/سبتمبر 2011، شُرد ما يزيد على 600 37 شخص نتيجة لانعدام الأمن، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين فروا من منازلهم خلال هذا العام أكثر من 000 325 شخص. بالإضافة إلى ذلك، تضرر آلاف الأشخاص من جراء الفيضانات المفاجئة التي غمرت منطقة أغوك بين ولاية الوحدة وأبيي في الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر. 
	51 - وفي ولايات جونقلي ووارّاب وأعالي النيل والوحدة وغرب بحر الغزال، تدهور الأمن الغذائي تدهورا بلغ مستويات الأزمة بسبب التأثيرات المجتمعة للنـزاع وتفاوت هطول الأمطار وارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب إغلاق الحدود بين الشمال والجنوب. وتشير التوقعات لعام 2012 بعد إجراء تقييم سريع للمحاصيل في شهر آب/أغسطس إلى أن النقص في الحبوب قد يصل في عام 2012 إلى أكثر من 000 400 طن متري، وهو ضعف النقص المقدر لعام 2011. ويفيد الشركاء في مجال الصحة والتغذية أن حالة الأمن الغذائي قد أدت إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية. وأظهرت نتائج الاستقصاءات السابقة للحصاد التي أُجريت في 17 محافظة أن 11 محافظة واقعة في خمس ولايات تسجل مستويات عالية للغاية من سوء التغذية الحاد والشامل.
	52 - وواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني زيادة جهودهم للتصدي لهذه الحالة. وحتى أيلول/سبتمبر 2011، كان عدد العمليات الإنسانية الجارية يزيد على 70 عملية، من بينها عملية شاملة للإغاثة في ولاية وارّاب تستهدف الأشخاص الذين شُردوا من أبيي في أعقاب نـزاع أيار/مايو 2011، عدا العمليات التي جرت في أعقاب الهجمات التي حدثت مؤخرا في ولاية جونقلي والردود على استمرار نزوح اللاجئين من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى ولايتي الوحدة وأعالي النيل. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت منظمات الإغاثة إلى العائدين العابرين مساعدة طارئة قصيرة الأجل إضافة إلى حزم لوازم إعادة الإدماج في مناطق وجهتهم النهائية، بما يتماشى مع المبادئ المبينة في الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة فيما يتعلق بالعودة وإعادة الإدماج الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2010. 
	53 - ولا يزال تحسين وصول المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى. فمنذ 9 تموز/يوليه 2011 سجلت المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان 27 حادثا قام فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان أو جهات فاعلة حكومية أخرى بالتدخل في عمليات الإغاثة، ونهب الإمدادات، ومضايقة الأفراد، أو استعمال وسائل أخرى لتقييد قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى المجتمعات المحلية. وقد أدانت الحكومة بشدة هذه الحوادث وأعربت عن التزامها بالعمل مع الشركاء لوقف التدخلات.
	الإنعاش والتنمية

	54 - في أعقاب الاستقلال، شرعت الحكومة في تنفيذ خطتها للتنمية في جنوب السودان، التي أعدت بدعم من فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الإنمائيين الآخرين. وتغطي الخطة الفترة الممتدة من 9 تموز/يوليه 2011 إلى 2013، وتشكل ورقة استراتيجية مؤقتة للحد من الفقر. وتحدد الخطة الأهداف الإنمائية الرئيسية للبلد الجديد ضمن مجالات أربعة ذات أولوية، وهي: (أ) الحوكمة، (ب) التنمية الاقتصادية، (ج) التنمية الاجتماعية والبشرية، (د) منع نشوب النـزاعات والأمن. وستُستخدم الخطة في تحديد مخصصات الميزانية وسيُسترشد بها في اتخاذ قرارات التمويل من جانب الشركاء الإنمائيين. وتتضمن الخطة أيضا استراتيجية متوسطة الأجل لتنمية القدرات، أعدت بدعم تقني من البرنامج الإنمائي، وتهدف إلى ضمان مقدرة الحكومة على أن تعالج بفعالية الثغرات القائمة في القدرات الحالية لجنوب السودان.
	55 - ويُنفذ، ضمن إطار الاستراتيجية المتوسطة الأجل لتنمية القدرات، عدد من مبادرات القدرات الاحتياطية. وفي إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز القدرات التي طرحتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، نُشر 45 موظفا مدنيا من كينيا للعمل في الهياكل الوطنية وهياكل الولايات، ومن المقرر نشر 155 موظفا آخرِين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فيما بين جنوب السودان وكينيا وأوغندا وإثيوبيا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتجري حاليا مناقشات للارتقاء بهذه المبادرة من خلال الاتحاد الأفريقي. وتأتي هذه المبادرات إضافة إلى النشر السابق لما يزيد على 100 متطوع من متطوعي الأمم المتحدة في مؤسسات الولايات، بما في ذلك جميع مكاتب الولاة العشرة من أجل تقديم المساعدة في إنشاء مؤسسات حكومية فاعلة.
	56 - ويصل حاليا المبلغ الإجمالي لبرامج تحقيق الاستقرار، الممولة من صندوق السودان للإنعاش - جنوب السودان في إطار شراكة بين حكومات الولايات والأمم المتحدة، إلى 85 مليون دولار، وهي تنفَّذ حاليا في أربع من أكثر ولايات جنوب السودان انعداما للأمن وعرضة للنـزاعات. وتقوم تلك البرامج على أولويات حددتها لجنة أمن الولاية وتركز على بسط سلطة الدولة في المناطق الشديدة الخطورة، بوسائل منها تأمين سلامة الطرق، والهياكل الأساسية الشُرَطية والقضائية، ومراكز المياه والآبار حيثما تكون المياه سببا من أسباب نشوب النـزاعات. وإجمالا، يقوم حاليا صندوق السودان للإنعاش - جنوب السودان وبرامج أخرى تدعمها الأمم المتحدة بإنجاز 54 مخفرا ومركز شرطة جديدا، بما سيعزز تغطية إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات العشر.
	العودة وإعادة الإدماج

	57 - عاد من السودان أكثر من 000 342 من سكان جنوب السودان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتركز أكبر عدد من العائدين في ولايات الوحدة وشمال بحر الغزال وأعالي النيل الحدودية. وازدادت وتيرة وصول الوافدين الجدد منذ تموز/يوليه 2011 إذ يدخل عدد يقدر بـ 500 شخص جنوب السودان كل يوم. 
	58 - وتبقى ولاية أعالي النيل ممر العبور الوحيد المفتوح بالكامل للوافدين الجدد، مما أدى إلى تجمع السكان في مواقع العبور في الرنك. وقد وفر الشركاء للمجموعات العابرة أو التي تقطعت بها السبل المساعدة الطارئة القصيرة الأجل في الرنك وغيرها من المناطق، وحزم لوازم إعادة الإدماج في مناطق وجهتها النهائية. وعلاوة على ذلك، واصلت الأمم المتحدة مساعدة حكومة جنوب السودان في تزويد 329 4 عائدا بوسائل النقل من مواقع العبور إلى مناطق الوجهة النهائية، بما في ذلك من خلال إنشاء محطات الطرق على طول طرق العودة، تُوفر المياه والصرف الصحي، ومرافق النظافة الصحية، والغذاء المطبوخ والحماية. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة مفوضية جنوب السودان للإغاثة وإعادة التعمير في إنشاء شبكة للتتبع والرصد من أجل توفير بيانات عن العائدين وتيسير إعادة ادماجهم. ونتيجة لذلك، في الفترة من 9 تموز/يوليه إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر، تم تتبع 148 36 شخصا من جنوب السودان إلى وجهتهم النهائية في جنوب السودان. وعلى الصعيد الوطني، تنسق فرقة عمل معنية بالعودة تترأسها الحكومة عمل الوزارات المختصة في جوبا، وتعمل لجان العودة في كل من الولايات العشر في جنوب السودان تحت قيادة المفوضية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك قلة توافر المراكب للنقل إلى مكان آخر والحاجة إلى تخطيط مشترك أقوى بين كل من الحكومات والشركاء في مجال العمل الإنساني وبطء عملية تخصيص الأراضي لمجتمعات العائدين. 
	59 - ووفق ما ذكرته وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، أن ما مجموعه 300 4 فرد من الأفراد التابعين لجهاز الشرطة ودائرة السجون وفرقة الإطفاء في جنوب السودان عادوا إلى الجنوب، ويتم فرزهم الآن. ويبدو من المرجح أن يتم استيعاب معظمهم في القوات النظامية لجنوب السودان. وعلى غرار ذلك، ووفقا لما ذكرته الوزارة، يُضطلع حاليا بعملية من أجل استيعاب 000 17 موظف مدني عادوا إلى جنوب السودان. 
	سابعا - سيادة القانون وحقوق الإنسان
	سيادة القانون

	60 - نتيجة الحرب الأهلية، فإن جنوب السودان يواجه تحديات هائلة في مجال سيادة القانون، تشمل نقصا في قدرات المؤسسات القضائية والسجون، وحضورا حكوميا محدودا خارج عواصم الولايات، ونقصا حادا في الموظفين المدنيين المدربين تدريبا جيدا. وتعد مساعدة الحكومة في بناء مؤسسات خاصة بسيادة القانون والأمن تكون فعالة ومقبولة جدا من الأولويات الرئيسية للبعثة. 
	61 - وقد وفر النشر السريع في 12 تموز/يوليه للهيئة الدائمة الجديدة لشؤون العدالة والسجون، التي مقرها في برينديزي، الدعم للبعثة في التفاعل بسرعة مع الحكومة بشأن ولايتها في مجال المهام المتعلقة بالعدالة والأمن. وفي آب/أغسطس، قدمت البعثة إلى الحكومة تحليلا للإطار الاستراتيجي لوزارة العدل المنشأة حديثا ولاستراتيجيتها للمعونة القانونية، الذي ستكون مدته ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة خطة عمل طموحة مدتها 100 يوم، ستسعى على أساسها إلى الحصول على دعم من المانحين. وما زالت مشاورات البعثة مع الحكومة جارية بشأن الترتيبات الممكنة لتوفير الدعم في المجالات المشمولة بولايتها من قبل خبراء فنيين في مجال إصلاح القطاعات التقنية والقضائية والأمنية. 
	62 - وفي الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 10 أيلول/سبتمبر، أجرى فريق مشترك من موظفي الشؤون القضائية ومستشاري السجون التابعين للبعثة مسحا تجريبيا للاحتجاز التعسفي والمطول في جنوب السودان، مع التركيز على واو وكواجوك. وستساعد هذه العملية في وضع منهجية لإجراء مسح في المستقبل بهدف إثراء الجهود التي تخطط لها السلطات الوطنية فيما يتعلق بإرسال أفرقة متنقلة من القضاة والمدعين العامين لمعالجة الاحتجاز التعسفي في الولايات التي يوجد فيها أكبر عدد من القضايا. 
	63 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت البعثة المشورة التقنية لأعمال التجديد التي أوشكت على الانتهاء في سجون بور، وجوبا، وملكال، ورمبيك، ويامبيو وواو، وإلى السجون الجديدة التي يجري بناؤها في بانتيو وكواجوك. وساعدت مشاركة البعثة في مجلس جوبا الجديد لمراجعة الاحتجاز الاحتياطي في الإفراج عن أحداث معتقلين رهن الاحتجاز الاحتياطي وتحديد هوية الأحداث المحتجزين بصورة تعسفية. 
	حقوق الإنسان

	64 - إن تحديات حقوق الإنسان في جنوب السودان هائلة، في حين أن القدرة المؤسسية للحكومة على إدارة قضايا حقوق الإنسان محدودة جدا. وتشمل ولاية حقوق الإنسان القوية للبعثة رصد قضايا حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، مع العمل أيضا على بناء قدرة الحكومة على معالجة شواغل حقوق الإنسان بطريقة فعالة بما يتماشى مع المعايير الدولية. 
	65 - ومنذ 9 تموز/يوليه 2011، كانت هناك 313 حالة مزعومة من حالات سوء المعاملة أو الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي المطول لأفراد في جنوب السودان، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة (حسبما يناقش أدناه). وتعمل البعثة على توثيق هذه التقارير. وأبلغت البعثة أيضا عن وقوع 13 حادثا في جوبا وملكال وبانتيو وأويل وكواجوك تتعلق بفرض قيود على الوصول وحرية الحركة في جانب جهات فاعلة حكومية، بما في ذلك عمليات حظر التجول لمدة طويلة، والاحتجازات المؤقتة عند نقاط التفتيش وعمليات التفتيش غير القانونية والاستيلاء على سلع تكون بحوزة المدنيين. 
	66 - ومباشرة بعد الهجوم الذي شنته في 20 آب/أغسطس قبيلة المورلي على قبيلة لو نوير في مقاطعة أورور بولاية جونقلي، شاركت وحدة حقوق الإنسان بالبعثة في استجابة سريعة وعملية تحقيق لتقصي الحقائق طيلة شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. 
	67 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شاركت البعثة في جهود الدعوة في ولاية البحيرات التي أدت إلى التوقيع على إجراءات التشغيل الموحدة للاستجابة للعنف الجنساني ومنعه من قبل الوزارات الحكومة المختصة، وإدارات قطاع العدل، وقادة المجتمعات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. كما قدمت البعثة أيضا الدعم إلى عملية تصديق الحكومة على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وشاركت في رصد عملية مواءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها. 
	ثامنا - القضايا الشاملة لعدة قطاعات في البعثة 
	تنفيذ استعراض القدرة المدنية في أعقاب النزاع

	68 - ضمن إطار استعراض القدرة المدنية في أعقاب النزاع، أحرزت البعثة تقدما على ثلاث جبهات: (أ) تيسير الملكية الوطنية من خلال تعزيز عمليات الشراء المحلية؛ (ب) تعزيز الشراكات المدنية من خلال إتاحة نشر القدرات المدنية للدول الأعضاء؛ و (ج) الاستفادة من أوجه التآزر داخل منظومة الأمم المتحدة لملء الفجوات في القدرات. 
	69 - درست البعثة نطاق المشتريات المحلية داخل جنوب السودان وحددت جهات محلية جاهزة بالفعل لتقديم الخدمات يمكن للبعثة التعامل معها. وبدأت البعثة أيضا مناقشات مع إدارة الشؤون الإدارية حول تعزيز عمليات الشراء المحلية عن طريق جعل لجنة تسجيل البائعين أكثر مرونة بحيث لا يستبعد الموردون المحليون. 
	70 - ومنذ آذار/مارس 2011، تم تنفيذ مشروع تجريبي يوفر القدرات للبعثة. وقد تلقت البعثة الدعم من الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية التي أرسلت مهندسين لإدارة بناء أماكن للإقامة لموظفي الأمم المتحدة. وسيشمل المشروع في نهاية المطاف تنفيذ عنصر خاص بالتدريب، حيث ينجز موظفو الوكالة المشروع من خلال توجيه المقاتلين السابقين من جنوب السودان. 
	شؤون الإعلام 

	71 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل حجر الزاوية في قسم شؤون الإعلام في البعثة الدعم المقدم إلى إذاعة مرايا والتي مقرها بجوبا، والتي ساهمت في التغطية الإعلامية لبعض التحديات الكبرى التي تواجه جنوب السودان في فترة ما بعد الاستقلال، بما في ذلك مكافحة الفساد، والحد من العنف الذي تمارسه الشرطة والفرض غير القانوني للضرائب. كما يسرت البعثة العديد من الإحاطات الصحفية والرحلات إلى ولايتي جونقلي وغرب الاستوائية للصحفيين الوطنيين والدوليين لتحسين فهمهم للوضع في ولايات بؤر التوتر. 
	السلوك والانضباط

	72 - عقدت البعثة معتكفا مدته ثلاثة أيام في تموز/يوليه 2011 لاستخلاص الدروس المستفادة من بعثة الأمم المتحدة في السودان في مجال السلوك والانضباط، وهي تسعى للبت في عدد من القضايا المعلقة وتسريع استعراضها أو التحقيق فيها. وبدأت البعثة أنشطة بناء الشراكات لتوعية موظفي الأمم المتحدة والسكان المحليين بمعايير السلوك المعمول بها في الأمم المتحدة، بما في ذلك إعادة تفعيل فرقة عمل جنوب السودان لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، التي تتألف من ممثلين من البعثة، وفريق الأمم المتحدة القطري والحكومة. 
	الشؤون الجنسانية

	73 - بغية توفير الدعم بصورة متسقة ومنسقة للمشاركة الكاملة للمرأة في عملية صنع القرار، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والبعثة، تمشيا مع تقريري عن مشاركة المرأة في بناء السلام (A/65/354-S/2010/466) لوضع إطار مشترك للعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وعلى الصعيد الوطني، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية المساعدة التقنية، في حين قدمت البعثة الدعم التقني والفني إلى الوزارة لإطلاق حملة ”الأيام الستة عشر من النشاط“ لمناهضة العنف ضد المرأة. وعلى صعيد الولايات، ولا سيما في جونقلي، تعاملت البعثة مع الجهات الفاعلة الرئيسية لوضع خطة عمل مشتركة تبرز الأولويات الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، دعم كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، بالتعاون مع البعثة، إعداد منظمات المجتمع المدني النسائية لورقة حول القضايا الجنسانية ذات الأولوية في جنوب السودان ستقدم في المؤتمرات الدولية القادمة لدعم خطة التنمية في جنوب السودان. 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	74 - اضطلعت البعثة بأنشطة توعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال تدريب 30 مستشارا معنيا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جوبا داخل الجيش الشعبي، وجهاز شرطة جنوب السودان ودائرة الحياة البرية. وعلى مستوى الولايات، شهدت وحدة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تخرج 32 من عناصر التغيير في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ولاية البحيرات. وفي ولاية غرب بحر الغزال، تلقى 52 معلما تدريبا للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في حين دعمت البعثة في جونقلي المنظمة غير الحكومية، جمعية تنمية المجتمعات المحلية وإعادة تأهيلها في تنظيم برنامج لتوعية 000 3 فرد من أفراد المجتمعات المحلية. وروجت البعثة للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فيما بين 508 1 من أفراد عمليات حفظ السلام في تسع ولايات. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 62 فردا من قوات حفظ السلام خدمات تقديم المشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
	أمن الموظفين

	75 - في آب/أغسطس، سجلت البعثة أربعة حوادث انتهاكات قام بها جهاز شرطة جنوب السودان ضد موظفين تابعين للأمم المتحدة شملت الاعتقال غير المشروع وسوء المعاملة والاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء والاحتجاز التعسفي لكبير موظفي حقوق الإنسان في البعثة في 20 آب/أغسطس من طرف جهاز الشرطة في جوبا. وأدى تحقيق حكومي في الحادث الأخير إلى تقديم اعتذار رسمي، وإيقاف الجناة عن العمل واتخاذ تدابير تصحيحية إضافية. وفي 16 و 20 أيلول/سبتمبر، احتجزت مروحية وطاقمها وأفرج عنهم في نهاية المطاف من قبل قوات الجيش الشعبي، دون أن يلحق بهم أي ضرر. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق أحد أفراد جهاز الشرطة النار على مروحية تابعة للبعثة بينما كانت تهبط في ناموتينا (على بعد 200 كيلومتر من شمال غرب يامبيو، ولاية غرب الاستوائية). وتعرضت المروحية إلى إصابتين في قمرة القيادة، دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم، وتمكنت من العودة إلى نقطة انطلاقها. واجتمعت القيادة العليا للبعثة على الفور مع وزارتي شؤون مجلس الوزراء والشؤون الخارجية لحكومة جنوب السودان للتعبير عن القلق الشديد إزاء انتهاك اتفاق مركز قوات حفظ السلام والخطر الذي يهدد موظفي الأمم المتحدة. وأعربت الحكومة عن أسفها للحادث، وذكرت أنه كان نتيجة لسوء التواصل مع سلطات الولاية، والتزمت بإجراء تحقيق كامل في هذه المسألة. وقد أجرت البعثة متابعة قوية لجميع هذه الحوادث، بما في ذلك من خلال ممارسة المساعي الحميدة على أعلى المستويات.
	الجوانب المالية

	76 - أذنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 65/257 باء، باستخدام الموارد المعتمدة لبعثة الأمم المتحدة في السودان للدخول في التزامات للفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 من أجل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وستقدم الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان للفترة 2011-2012 إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين. وجرى سداد المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات للفترة المنتهية في 31 آب/أغسطس 2011 وكذلك القسط الأول من المدفوعات التكميلية التي وافقت عليها الجمعية بموجب قرارها 65/289 للبلدان المساهمة بقوات.
	تاسعا - الملاحظات والتوصيات
	77 - يشكل انتقال جنوب السودان من عقود من الحرب إلى سلام مستدام تحديات هائلة. وسوف لن تتحقق في الأجل القريب التوقعات الكبرى السائدة داخل جنوب السودان وخارجه بشأن التحول إلى بلد مستقر يخضع لنظام ديمقراطي. ولذلك فمن الأهمية المطلقة أن تضع حكومة جنوب السودان وشركاؤها الدوليون أولويات واقعية لتلبية الاحتياجات العاجلة للبلد، وأن تستحدث في الوقت نفسه عمليات طويلة الأجل من شأنها أن تتيح لأهالي جنوب السودان فرصة الانتفاع من الاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية.
	78 - وتتمثل الأولوية الرئيسية في إنشاء مؤسسات للحوكمة تقوم على مبادئ الشمولية السياسية والشفافية. وأشعر بالارتياح إزاء الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة، والتي تشمل تشكيل مجلس وزراء أكثر تمثيلا والتزام الرئيس بمكافحة الفساد. وفيما تسير الحكومة قدما في عمليتي سن قانون الانتخابات ودستور دائم، يتعين عليها أن تكفل مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية في جنوب السودان على نحو مجد. وستبنى قوة مؤسسات الحوكمة في جنوب السودان على التمثيل الواسع والمساءلة والشفافية.
	79 - ولا تزال الحالة الأمنية في جنوب السودان تثير قلقا عميقا، لا سيما في ولايتي جونقلي وأعالي النيل حيث تترتب على النزاع نتائج كبرى على الحالة الإنسانية. وتقع على حكومة جنوب السودان المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين والتصدي لانعدام الأمن. وتشكل الخطوات التي اتخذها الجيش الشعبي لتحرير السودان لنشر قواته في المناطق المتضررة تدبيرا ايجابيا، وشأنها في ذلك شأن الجهود التي يبذلها الزعماء التقليديون وقادة الكنيسة من أجل تشجيع تحقيق المصالحة بين الطوائف. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أيضا أن تخطط الحكومة من أجل تحقيق استقرار هذه المناطق في الأجل الطويل، وأن تتخذ خطوات لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزز التوزيع العادل للموارد وتوفر ما يكفي من الموظفين والموارد لبسط سلطتها على أكثر المناطق بعدا وتضررا من النزاع في البلد.
	80 - وللبعثة دور داعم تضطلع به فيما يتعلق بشواغل توفير الحماية المباشرة وجهود بناء القدرات السياسية، والإدارية والقدرات المتعلقة بسيادة القانون، لا سيما في المناطق المعرضة لنشوب النزاع. وفي هذا الصدد، بدأت البعثة عمليات منع وردع وواصلتها في ولاية جونقلي وقدمت دعما مباشرا إلى جهود تحقيق المصالحة التي يبذلها القادة الحكوميون والزعماء التقليديون. وسوف تزداد هذه الجهود فيما تكمل البعثة نشر أفرادها وتوسع نطاق وجودها في جنوب السودان.
	81 - ونظرا للمستويات العالية من انعدام الأمن في كثير من المناطق في جنوب السودان والقدرات الوليدة للحكومة على بسط سلطة الدولة على المناطق البعيدة، فسأكرر توصيتي الواردة في تقريري عن السودان المؤرخ 17 أيار/مايو 2011 (S/2011/314) بالإبقاء على قوام قوات البعثة البالغ 000 7 فرد في الوقت الراهن. 
	82 - وتدل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دائرة شرطة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير على الحاجة الملحة لتحويل المؤسسات المعنية بالأمن وسيادة القانون وإضفاء الطابع المهني عليها، وذلك بوسائل منها إدخال تحسينات على هياكل القيادة والسيطرة. وتشكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان علامة إيجابية وينبغي أن يتبعها على الفور اتخاذ إجراءات محددة لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتلتزم البعثة بمساعدة الحكومة في هذا الصدد، بوسائل منها الرصد، والتحقيق والإبلاغ فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
	83 - وحكومة جنوب السودان، شأنها في ذلك شأن البعثة، تمر بمرحلة بدء العمل الخاصة بها، إذ أن تعيينها قد جرى فقط في الأشهر الماضية. ولذلك فقد بدأت المشاورات لتوها بين البعثة والحكومة بشأن أولويات بناء السلام والمعايير المرجعية لقياس التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف المتفق عليها بصورة مشتركة. ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمشاورات واسعة النطاق لعدة أشهر إضافية مع الحكومة لوضع خطة لبناء السلام ونقاط مرجعية على النحو الذي طلبه مجلس الأمن في القرار 1996 (2011). وسأقدم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريري المقبل إلى المجلس.
	84 - وعلى الرغم من أن معظم التهديدات للأمن والاستقرار في جنوب السودان ذات طابع داخلي، فإن عدم استقرار علاقاته مع السودان يؤثر بشدة على الحكومة الجديدة، ولا سيما في خضم النزاع المشتد في مناطق الحدود. وسيؤثر التهديد القادم من السودان، سواء كان متصورا أو حقيقيا، على عملية تحديد الأولويات والإنفاق و اتخاذ القرارات التي تضطلع بها حكومة جنوب السودان الجديدة كما قد يترتب عليه آثار سلبية في الأولويات الرئيسية وفي الوفاء بها إزاء مواطنيها، إلى حين تسوية هذه النزاعات. وأدعو كلا الحكومتين إلى إبداء الالتزام والمرونة للاتفاق على المسائل الرئيسية المتصلة بمرحلة ما بعد الاستقلال والسير قدما صوب إقامة شراكة قوية وذات فائدة متبادلة.
	85 - وأود أن أختتم تقريري بالإعراب عن تقديري للخدمة المتفانية التي قامت بها ممثلتي الخاصة المعنية بجنوب السودان، هيلدا فرافيورد جونسون، فضلا عن الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين العاملين في البعثة. وعلاوة على ذلك، أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة القطري بأكمله وشركاءه في جنوب السودان.

