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 ألمني العام عن السودانلتقرير خاص     
    

  مقدمة - أوال  
الذي أعـرب فيـه اجمللـس    ) ٢٠١١( ١٩٧٨هذا التقرير مقدم عمال بقرار جملس األمن         - ١

عــن اســتعداده ألن يــضع يف اعتبــاره الطلــب الــذي قدمتــه حكومــة جنــوب الــسودان مــن أجــل 
استمرار وجود األمم املتحدة يف جنوب السودان وعزمه إنشاء بعثة يف جنوب السودان ختلـف               

  .بعثة األمم املتحدة يف السودان
ويقــدم هــذا التقريــر تقييمــا لألحكــام املعلقــة مــن اتفــاق الــسالم الــشامل، ويــوجز             - ٢

تحدة حلفظ الـسالم    التوصيات اليت قدمُتها بشأن الدور الذي ميكن أن تضطلع به بعثة لألمم امل            
  .م يف دولة جنوب السودان اجلديدةلتيسري عملية توطيد السال

  
   اليت مل يبت فيها بعداتفاق السالم الشاملاملتصلة باملسائل   - ثانيا  

بفضل تنفيذ اتفاق السالم الشامل، أهنى حزب املؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر                  - ٣
وعلى الرغم من حتقق الكثري، ال يزال مثـة أحكـام           . فريقياالسودان أطول حرب أهلية نشبت يف أ      

تفاق مل حتـل بعـد، وتتـصل بتحقيـق الـسالم واألمـن علـى طـول احلـدود املـشتركة،                      االرئيسية يف   
تـسوية قـضية أبيـي، وإجـراء مـشاورات شـعبية بـشأن مـستقبل الوضـع يف واليـيت جنـوب                       : وهي

املنحـدرين  يش الشعيب لتحرير السودان السابق،      اجلومعاجلة مسألة أفراد    كردفان والنيل األزرق،    
املفاوضـات اجلاريـة املتعلقـة      إضـافة إىل ذلـك، فـإن نتـائج          .  الواليتني واملوجودين فيهما   من هاتني 

 طبيعة العالقـة    ، إىل حد بعيد   ،تقررسوف  هبذه املسائل والترتيبات الثنائية لفترة ما بعد االنفصال         
ألمنيــة داخــل الــدولتني وعلــى طــول احلــدود بينــهما، مــع   بــني الــدولتني والظــروف الــسياسية وا 

  . اإلقليميةيترتب على ذلك من آثار على حالة األمن واالستقرار يف املنطقة دون ما
 
  

 .٢٠١١مايو / أيار٢٠أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  احلدود
يتـــصل احتمـــال حـــدوث نـــزاع بـــني الـــشمال واجلنـــوب يف منطقـــة احلـــدود بالرغبـــة   - ٤

ومحايتـها، فـضال عـن      يـة باملعـادن      لدى الطرفني يف السيطرة علـى الـنفط واملنـاطق الغن           دةاملوجو
  .االستراتيجية الواقعة على الطرق الرئيسية املمتدة بني الشمال واجلنوباملواقع الدفاعية 

ومن بني املناطق اخلمس املتنازع عليها، تشكل املنطقتان الواقعتان علـى طـول احلـدود         - ٥
اص لــدى األطــراف؛ بــني مــنطقيت حبــر الغــزال وجنــوب دارفــور مــسألة مــثرية للقلــق بوجــه خــ 

حبـر العـرب الـذي يـصل جنـوب دارفـور مبنطقـة              /وهاتان املنطقتان مها الضفة اجلنوبية لنهر كري      
أبيي، مث منطقة كافيا كينجي، وهـي منطقـة غنيـة باملعـادن ُضـّمت إىل جنـوب دارفـور يف عـام                       

ع، فهـي   أمـا املنـاطق األقـل إثـارة للـرتا         . ، وطريق رئيسية متتـد جنوبـا إىل مقاطعـة راجـا           ١٩٦٠
منـاطق جــودا وكاكـا وجبــل مــاجينيس الـثالث، وتقــع بـالقرب مــن الــضفة الغربيـة لنــهر النيــل      

  .األبيض
إضافة إىل ذلك، هناك جمموعة من املـسائل احملليـة الـيت تنطـوي علـى إمكانيـة إحـداث                       - ٦

ــاطق أخــرى، يف      ــة يف من ــوترات احلدودي ــن الت ــد م ــرة مزي ــشامل   فت ــسالم ال ــاق ال ــد اتف ــا بع . م
نــسبة للجهــات الفاعلــة احملليــة، الــيت مل تــشارك يف العمليــة التقنيــة لترســيم احلــدود، فــإن  بال أمــا

ــة      ــة وأراضــي الرعــي واحلــدود التارخيي ــاه، واملــشاريع الزراعي املــسائل املتعلقــة بالوصــول إىل املي
مث إن حـل مـشكلة املنـاطق االسـتراتيجية          . القبلية والدوائر السياسية تكتسب لديها أمهية كبرية      

خلمس املتنازع عليها ال يعين بالضرورة معاجلة هذه املسائل، وهـو مـا قـد يـؤدي، إن مل تعـاجل              ا
وجــدير بالــذكر أيــضا أنــه يف حــني ال تــزال  . علــى الوجــه الــسليم، إىل نــشوب نزاعــات حمليــة 

املناقــشات املتعلقــة باحلــدود جاريــة، ال يــزال يــتعني أن تقــدم جلنــة احلــدود خطــة عمليــة بــشأن  
  .اطق احلدودية غري املتنازع عليهاترسيم املن

ــة علــى طــول احلــدود مــستقرة بوجــه عــام، فقــد أســفرت        - ٧ ــة األمني يف حــني تظــل البيئ
التــوترات الكامنــة بــني القــوات املــسلحة واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان عــن وقــوع عــدة     

 فقـد تبادلـت القـوات     . ٢٠١١ وأوائـل عـام      ٢٠١٠حوادث يف منطقة احلـدود يف أواخـر عـام           
، ادعـاءات حبـدوث تـوغالت عـرب         ٢٠١٠أكتـوبر   /املسلحة واجليش الشعيب، منذ تشرين األول     

 تؤكـد احلاجــة إىل إقامــة آليــات  ثهــذه احلــواد. احلـدود وبوجــود حــشود عـسكرية اســتفزازية  
وقد أثبتت جتربة أبيي أن من املرجح أن تنشأ صعوبة يف تنفيـذ هـذه    . مشتركة للرصد والتحقق  

 يتم التوصل إىل اتفاق بشأهنا، ولذلك، فـإن مثـة حاجـة إىل دعـم خـارجي                 اآلليات، حىت عندما  
وسوف يتطلب تقدمي هذا الـدعم حريـة يف احلركـة وقـدرة علـى رصـد جـانيب                   . يف هذا الصدد  

  .احلدود يف املستقبل
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  املشاورات الشعبية
 تتيح املشاورات الشعبية فرصة للمجتمعـات احملليـة يف واليـيت جنـوب كردفـان والنيـل                  - ٨

األزرق ملعاجلة املظامل والتطلعات اليت بسببها محلـت الـسالح ضـد اخلرطـوم والـيت مل يـستجب           
 مقاتـل مـن مقـاتلي اجلـيش     ٤٠ ٠٠٠فوجود ما يـصل إىل      . هلا اتفاق السالم الشامل حىت اآلن     

الــشعيب لتحريــر الــسودان مــن هــذه املنــاطق يف الــواليتني، ووجــود احلركــة الــشعبية يف جنــوب  
ران خبطر العودة إىل الصراع إن مل ُيستجب للتطلعات السياسية هلذه اجملتمعـات،             السودان، ينذ 

 .وهو ما ميكن أن يؤدي إىل تفاقم التوترات بني جوبا واخلرطوم وأن يؤثر على أمن احلدود

 مــن حيــث غامــضة نــسبيا، ســواء ةشعبيالــ اتســتطالعالاتــرك اتفــاق الــسالم الــشامل   - ٩
تفــاق االوُيعــرِّف  .الــيت سُتــستخدم لــضمان تنفيــذ نتائجهــا مــضموهنا أو مــن حيــث العمليــات  

عن آرائـه مـن خـالل الـسلطة التـشريعية      يعرب به الشعب أهنا حق دميقراطي بية شعبالاملشاورات  
، اتفق الطرفان على إطـار قـانوين إلجـراء    ٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول   .املنتخبة دميقراطيا 

ــشاورات ــ امل ــة للتحكــي  ةشعبيال ــى عملي ــوطين     . م وعل ــؤمتر ال ــق حــزب امل ــك، اتف إضــافة إىل ذل
يف جنـوب كردفـان مبثابـة    ة شعبيالـ املـشاورة  كـون  تال أواحلركة الشعبية لتحرير الـسودان علـى     

عاجل اهتمامات جمموعة إثنيـة واحـدة فقـط بـل           تال  وأإىل االنفصال،   من مث،   ؤدي  تال  واستفتاء،  
  .املشاورةلس للحكماء لتحديد مضمون اتفقا على إنشاء جموعاجل اهتمامات الدولة ككل، ت

بالتـشاور مـع حـزب      تقـوم،   ،  ٢٠٠٨منـذ عـام     بعثة األمم املتحدة يف الـسودان،       ظلت    - ١٠
ــر الــسودان، و    ــشعبية لتحري ــوطين واحلركــة ال ــيم ةمفوضــياملــؤمتر ال يف كــلٍ مــن    الرصــد والتقي

 الــشواغل خــر، وهــو، حتديــدآتكــشاف جانــب اجلهــات الفاعلــة علــى اسمبــساعدة الــواليتني، 
الواليتني، وتعزيز السبل الكفيلـة مبعاجلتـها، إمـا          الرئيسية ملختلف القطاعات السكانية يف هاتني     

  .ةالشعبياملشاورة قرره ت، أو بوسائل أخرى وفقا ملا املشاورة الشعبيةمباشرة عن طريق 
حبلـول  ”الواليتني   يف كلتا جترى  ونص اتفاق السالم الشامل على عملية تقييم متوازية           - ١١

واليـة  ، عقب االنتخابات، مـن قبـل مؤسـستني اثنـتني يف كـل      “االتفاقالسنة الرابعة من توقيع  
 تابعـة   مفوضـية رصـد وتقيـيم      مستقلة تنـشئها رئاسـة اجلمهوريـة، و        مفوضية: من الواليتني ومها  

ضـية  مفو احلكومة الوطنية بينما تكون      أماموستكون املفوضية املستقلة مسؤولة     . لربملان الوالية 
ــيمالرصــد وال ــام   تقي ــة مــسؤولة أم ــان الوالي ــة لربمل ــة  التابع ــة املعني ــة الوالي ــد و. حكوم ــشئت ق أن

 وقـدمت تقاريرهـا   ٢٠٠٧يف عام  املستقلة التابعة لرئاسة اجلمهورية      تقييمالرصد و ال اتمفوضي
السنوية إىل الرئاسة مع التركيز على األمـن والتكامـل بـني مؤسـسات اخلدمـة املدنيـة والـشرطة                 

 قبـل    التابعتني لربملـاين الـواليتني     تقييمالرصد و ال يتمفوضيإنشاء  ممكنا  ومل يكن   . واالستخبارات
ــات  ــسانانتخاب ــل /ني ــة     ٢٠١٠أبري ــا يف والي ــل األزرق؛ أم ــة الني ــيت أُجريــت فقــط يف والي ، ال
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ــار         ــيت ســُتجرى يف أي ــة ال ــات الوالي ــشاء املفوضــية عقــب انتخاب ــسيتم إن ــان، ف ــوب كردف   /جن
  . ٢٠١١مايو 
املـشاورات  مـشروع قـانون      اعتمـد اجمللـس الـوطين        ٢٠٠٩ديـسمرب   /ويف كانون األول    - ١٢
مـن  عمليـة التـشاور    لوالييت جنوب كردفان والنيل األزرق، الذي نص على أن تتـألف         ةشعبيال

التحكـيم إذا  /اجتماعات وحلقات عمل واستطالعات للرأي كمـا نـص علـى عمليـة للتفـاوض          
اليـة إىل أن اتفـاق الـسالم الـشامل مل يـتمكن مـن تلبيـة تطلعـات            خلُص التقيـيم علـى نطـاق الو       

ــسكان ــاوض    .ال ــستويات مــن التف ــة م ــاك ثالث ــة   : وهن ــة احلكوم ــة الوالي ــشرك حكوم أوال، سُت
ــا، يف حــال عــدم        ــشامل؛ ثاني ــسالم ال ــذ اتفــاق ال ــصحيح أوجــه القــصور يف تنفي ــة يف ت املركزي

جملــس   ينبغــي عــرض القــضايا أمــام،ركزيــةالتوصــل إىل اتفــاق بــني الواليــة وبــني املــستويات امل 
 اخلالف، قد تقـرر األطـراف اللجـوء إىل           من الواليات للوساطة؛ وثالثا، يف حالة حدوث مزيد      

  .هيئة حتكيم أخرى
ــشامل،    ومل حيــدد  - ١٣ ــسالم ال ــاق ال ــانون  وال اتف ــشروع ق ــشاورات م ــامل ــة ،ةشعبيال  طبيع

 علـى تقاسـم الثـروة،    ،توقع إثارهتاي اليت لقضايا،وتشتمل ا .العمليةستعاجل يف إطار   القضايا اليت   
ومـن الناحيـة الواقعيـة،     .الثقافيـة /وتقاسم السلطة، واألمن، وحقوق األراضي، واحلقوق الدينية     

  .فإن معاجلة بعض هذه القضايا ستتجاوز إطار اتفاق السالم الشامل وجداوله الزمنية
 وجيـري حاليـا إدخـال       ،ستماع العلنية وقد اخُتتمت يف والية النيل األزرق جلسات اال         - ١٤

طبيعة وعـدد املـشاركني     املتعلقة ب وال يزال يتعني حل اخلالفات       .البيانات، لكن مع تأخري كبري    
ولـن تـتم    .لعمليـة يف ايؤدي إىل مزيـد مـن التـأخري    وهو ما س، يف جلسات االستماع املواضيعية   

ومـن   االنتخابـات يف الواليـات،   ن إال بعـد  يف واليـة جنـوب كردفـا   ةالـشعبي املـشاورات  عمليـة  
سـوف  و .غري احملتمل أن يتم االنتهاء منها حبلول هناية الفتـرة االنتقاليـة التفـاق الـسالم الـشامل            

القبـــــول بتلـــــك النتـــــائج، علـــــى نتـــــائج انتخابـــــات  ســـــيتوقف نتائجهـــــا، كمـــــا تتوقـــــف 
متر الـوطين  تطـور الـشراكة بـني حـزب املـؤ         للجمعية التـشريعية اجلديـدة، و     يكون ل وس .الواليات
 يف تأمني عملية ذات مصداقية وتليب اهتمامـات         كة الشعبية لتحرير السودان، دور حاسم     واحلر

  .الناس، مبا يف ذلك الوحدة التابعة للجيش الشعيب لتحرير السودان بالوالية
  

  إدماج اجليش الشعيب لتحرير السودان    
 الــسودانية واجلــيش الــشعيب  عمــال باتفــاق الــسالم الــشامل، اتفقــت القــوات املــسلحة     - ١٥ 

لتحريــر الــسودان علــى أن تعيــد األوىل االنتــشار إىل الــشمال مــن خــط احلــدود احلــايل، ويعيــد  
اجللـسة املائـة     ويف. الوحـدات املتكاملـة املـشتركة     إىل اجلنوب منه، بعد تـشكيل        الثاين االنتشار   

، اعُتـرب أن إعـادة      ٢٠٠٩يوليـه   /ملراقبة وقـف إطـالق النـار يف متـوز          اليت عقدهتا اللجنة املشتركة     
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 ٤٦ ٤٠٣ يف املائة ممـا تعـداده        ١٠٠ بالكامل، حيث أُعيد نشر    انتشار القوات املسلحة أُجنزت     
خارج القطاعات الرابع واخلـامس والـسادس بطريقـة          وأعاد اجليش الشعيب االنتشار إىل      . جنود

 جنــديا مــن أصــل ٢٠ ٦٢٢(مقــررا  كــان   يف املائــة ممــا٣٧,٧تدرجييــة وصــلت إىل مــا نــسبته  
وكـان  . ٢٠١٠ديـسمرب  /ملراقبـة يف كـانون األول  ا للجنـة  ١٣٢حىت انعقاد اجللسة    ) ٥٩ ١٦٨

عناصــر اجلــيش الــشعيب مــن واليــة النيــل    مــن إعــادة نــشر ٢٠٠٩مــن املنتظــر االنتــهاء يف عــام 
إال أنـه   ). رقالنيـل األز   يف والية أعايل النيـل احملاذيـة لواليـة          (األزرق إىل نقطة التجمع يف القفة       

الــشعيب   أن غالبيــة عناصــر اجلــيش ،٢٠١٠ خــالل مهمــة للرصــد والتحقــق أُجريــت عــام ،تــبني
ويف مــا يتعلــق .  عناصــر كــانوا ال يزالــون يف يفتــا بواليــة النيــل األزرق ٤ ٠٠٣البــالغ عــددهم 

نــشر عناصـر اجلــيش الـشعيب إىل خــارج واليـة جنــوب كردفـان، وجــدت بعثـة للرصــد       بإعـادة  
 عنــصرا مــن بــني عناصــر اجلــيش     ٣ ٠٧١ أن ٢٠١١ ،أبريــل/نيــسان  أوفــدت يف ،والتحقــق

ــالغ عــددهم    ــشعيب الب ــصرا ٥ ١٤٧ال ــشعيب يف       عن ــة للجــيش ال كــانوا يف نقطــة التجمــع التابع
   . البحرية البيضاء

 مقاتال من أبناء الـشمال      ٤٠ ٠٠٠إعادة نشر مقاتلي اجليش الشعيب البالغ عددهم        إن     - ١٦ 
 جنوب كردفان والنيل األزرق، أو من أبناء هاتني الواليتني العـاملني مـع اجلـيش                يف املوجودين  
جنــوب الــسودان، أو إمكانيــة إدمــاجهم يف القــوات املــسلحة الــسودانية، أمــران         الــشعيب يف 

املتعلقة بالترتيبات األمنية ملرحلة ما بعـد اتفـاق الـسالم الـشامل          يرتبطان باملسائل األوسع نطاقا     
إن حـدثت فعـال،      ،تنتـهي عمليـة إعـادة االنتـشار        ومن غـري املـرجح أن        .شأهنا حاليا املتفاوض ب 

الــشعبية يف جنــوب   املــشاوراتقبــل هنايــة الفتــرة االنتقاليــة إذا مل ُيحــرز تقــدم كــبري يف إجــراء   
األزرق  ويطلـــب مقـــاتلو اجلـــيش الـــشعيب يف جبـــال النوبـــة والنيـــل   . كردفـــان والنيـــل األزرق

ك ضمانات بالنظر يف شكاواهم ضد اخلرطـوم يف ظـل الظـروف الـسياسية               واملنحدرون من هنا  
ويف . واألمنيــة الــيت ســتكون ســائدة يف مشــال الــسودان يف فتــرة مــا بعــد اتفــاق الــسالم الــشامل  

عناصــر اجلــيش الــشعيب يف هــاتني الــواليتني بــصورة   وبــسبب عــدم إعــادة نــشر  الوقــت نفــسه، 
 “مـستويات حالـة الـسالم     ”ة خفـض وجودهـا إىل       الـسوداني  كاملة، رفـضت القـوات املـسلحة        

وينبغـي النظـر إىل مـسألة عـسكرة جنـوب كردفـان              . وفق ما ينص عليه اتفـاق الـسالم الـشامل         
يف الـسودان يف فتـرة مـا بعـد اتفـاق             والنيل األزرق باعتبارها مصدرا رئيـسيا للتـوتر العـسكري           

   .وبتسوية مسألة أبيي لكلتا الواليتني السالم الشامل، بالنظر إىل صلة األمر بالوضع املستقبلي 
  

  أبيي    
إن الرتاع على الوضع املستقبلي ملنطقة أبيي هـو التحـدي األكـرب الـذي يعتـرض تنفيـذ              - ١٧ 

وإذا كانت حدود منطقة أبيي ال تدخل ضـمن املنـاطق املتفـق علـى أهنـا          . الشامل اتفاق السالم   
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تـّدعي بعـض    و. زاعـ فهي تظل األكثر إثارة للنـ      حددهتا جلنة احلدود،   مناطق متنازع عليها كما     
ضـمن  الشخصيات يف اجلـيش الـشعيب أن مـنطقيت هجلـيج وكرسـانة الغنيـتني بـالنفط تـدخالن                    

املناطق املتنازع عليها، مستندة يف ذلك إىل أن تلك املنـاطق أدرجـت يف القـرار الـذي تقـدمت                     
حكـم حمكمـة التحكـيم الدائمـة     ية ، وإىل رفض قبيلـة املـسري      ٢٠٠٥أبيي يف عام     به جلنة حدود    
تركيز كـبري للقـوات العـسكرية يف املنطقـة الـيت تـسيطر عليهـا القـوات                   ويوجد  . يف هذا الصدد  

هناك، على احلدود بني والييت الوحدة وجنوب كردفـان،          وعلى مقربة من    . املسلحة السودانية 
صل بينـهما إال بـضع مئـات    الـسودانية، إذ ال تفـ    تنتشر عناصر اجليش الشعيب والقوات املسلحة       

الرئيـسي الـرابط بـني اخلرطـوم وجنـوب       أمتار يف تيشوين، وهو موقع استراتيجي علـى الطريـق          
بؤرة خطرية حيـث ميكـن أن        وتشكل هذه املناطق اليت تشهد وجودا عسكريا كثيفا         . السودان

   . يتصاعد الرتاع بني القوات املسلحة واجليش الشعيب بسرعة كبرية
لنظر إىل عدم إحـراز تقـدم يف جوانـب أساسـية مـن بروتوكـول أبيـي، مبـا يف ذلـك                       وبا   - ١٨ 

بشأن حـدود املنطقـة، وترسـيم احلـدود، وتقاسـم الثـروة، وأهليـة املـشاركة يف                   االتفاق النهائي   
ومـع ذلـك،   . علـى شـفري الـرتاع علـى مـدى الفتـرة االنتقاليـة        استفتاء منطقة أبيـي، ظلـت أبيـي       

احمللـي وانتـهاج كـال طـريف اتفـاق الـسالم         حـدة التـوتر علـى الـصعيد     وعلى الـرغم مـن ارتفـاع      
التخفيف من حـدة األزمـة       الشامل سياسة املواجهة املعلنة، ساهم كال الطرفني بشكل فعال يف           

ـــام    ينـــاير /الثــاين   يف أعقــاب اشـــتباكات انــدلعت يف كـــانون   ٢٠١١يف األشــهر األوىل مــن ع
   .فرباير وخلفت قتلى/وشباط

ــان يف   و   - ١٩  ــا كــادقلي املوقع ــاجل اتفاق ــاين ١٧ و ١٣يع ــاير بعــض املخــاوف   / كــانون الث ين
فــذ منــهما إال الــرتر اليــسري،  نســاعدا علــى احتــواء العنــف، حــىت وإن مل ي  األمنيــة العاجلــة، إذ 

غـري أن التوصـل إىل اتفـاق سياسـي بـني            . بـني الطـرفني    وذلك عن طريق إبقـاء احلـوار مـستمرا          
الكفيــل بتخفيــف حــدة التــوتر وتــوفري  النــهائي ملنطقــة أبيــي هــو وحــده الطــرفني بــشأن الوضــع 

إىل أي اتفـاق بـشأن    قد توصال الطرفان يكن ، مل ٢٠١١مايو / أيار٩ويف . األمن لسكان أبيي 
ــع        ــق الرفي ــاول املــسألة علــى مــستوى الرئاســة يف املفاوضــات الــيت ييــسرها الفري أبيــي رغــم تن

   . املعين بالتنفيذاملستوى التابع لالحتاد األفريقي 
  

  فاوض بشأن ترتيبات ما بعد اتفاق السالم الشاملتال    
يشكل مستقبل العالقات بني الشمال واجلنوب حمور مفاوضات ما بعد االستفتاء بـني               - ٢٠

، اتفـق الطرفـان     ٢٠١٠ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . ٢٠١٠يوليـه   /الطرفني اليت بدأت يف متوز    
ه العالقـات الـسياسية واالقتـصادية واألمنيـة يف مشـال وجنـوب              على إطار عام للسياسات لتوجي    

وقّـع رمسيـا أبـدا بـسبب        ورغم أن اإلطـار مل يُ     . السودان يف مرحلة ما بعد اتفاق السالم الشامل       
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عدم متكن الطرفني من االتفاق على األحكام اليت تنظم املواطنة مستقبال يف حالة االنفـصال أو                
ذلـك، فقـد     وبـدال مـن   . ه اخلالفـات مل تعرقـل العمليـة برمتـها         على تسوية مسألة أبيي، فإن هذ     

  . موقَّع إىل أن يتم االتفاق على مجيع األحكام يكون مثة اتفاقتقرر أن ال
وقرر الطرفان أيضا االستعانة مبشروع االتفاق اإلطـاري بوصـفه الوثيقـة املرجعيـة الـيت              - ٢١

ــتمرار مفاوضـــات اجمل   ــه الـــسياسي الـــالزم السـ ــوفر التوجيـ ــاتتـ وستوسِّـــع اجملموعـــات . موعـ
وقـد تولـت    . صياغة نص االتفاق اإلطاري لتضمينه مجيع التفاصـيل الالزمـة لتفعيـل مبادئـه              من

 معاجلـة   اللجنة السياسية املشتركة بني حزب املؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان               
الـديون،  (نيـة واالقتـصادية     ويتم التفـاوض بـشأن العالقـات األم       .  املواطنة وإدارة احلدود   مسائل

.  اجملموعـات تـشكيلة مـن خـالل   ) واألصول واخلصوم، والنفط، والعملة، واالتصاالت، والنقل  
ــة        ــشورة القانونيـ ــة املـ ــسائل القانونيـ ــة واملـ ــدات الدوليـ ــة باملعاهـ ــة املعنيـ ــدمت اجملموعـ ــد قـ وقـ

  .للمجموعات األخرى حبسب االقتضاء
  

  اجملموعة املعنية باألمن    
ديسمرب، أجرى الطرفـان مفاوضـات ثنائيـة بـشأن الترتيبـات األمنيـة،              /نون األول يف كا   - ٢٢

بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان والفريـق الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي املعـين              وأبلغا  
 االسـتفتاء   جـري  أُ  أن ينـاير، وذلـك بعـد     / يف هنايـة كـانون الثـاين        بنتائج تلك املفاوضات   بالتنفيذ
 قواهتمـا العـسكرية علـى الـشريط احلـدودي احلـايل مبـسافة               صلاتفق الطرفـان علـى فـ      و. بنجاح
 بآليــة أمنيــة  ُتــدار منطقــة أمنيــة خاصــة وبــذلك تنــشأكــم علــى كــل جانــب مــن اجلــانبني، ١٠

 يومـــا ٩٠قامـــا بتـــسوية مـــسألة حـــل الوحـــدات املتكاملـــة املـــشتركة يف غـــضون و. مـــشتركة
 باستثناء الوحـدات املنتـشرة يف منطقـة أبيـي، وتلـك الـيت               اإلعالن الرمسي لنتيجة االستفتاء،    من

  أُجنـزت  وقد. تؤمِّن حقول النفط، والوحدات الواقعة يف والييت النيل األزرق وجنوب كردفان          
 فيهـا    مواصلة النظـر   تستلزم بضعة مسائل رئيسية  هناك  و. أبريل/ نيسان ٩هذه العملية رمسيا يف     

 يف دعـم تنفيـذ االتفـاق بـشأن          ثالـث  ؤديـه طـرف   ي على أرفع مـستوى، مـن بينـها الـدور الـذي           
اآلليات األمنية املـشتركة، ومـستقبل القـوة الكـبرية مـن اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان ذات                      

  .األصول الشمالية، والوحدات املتكاملة املشتركة يف النيل األزرق وجنوب كردفان
لطرفـان إقامـة منطقـة حـدود        أبريل، نـاقش ا   /أثناء املفاوضات اليت جرت يف نيسان     يف  و  - ٢٣

ناقـشا  و. تيسر إنـشاء ممـرات آمنـة النتقـال األشـخاص والـسلع والـدواب واخلـدمات                لمشتركة  
إنشاء آلية لكلتا الواليتني هبدف تنسيق عمليـة التخطـيط لتنفيـذ منطقـة احلـدود املـشتركة                 أيضا  

ى  أطــراف أخــر  الــذي ســتقدمه ونــاقش الطرفــان مــسألة الــدعم   . ورصــدها والتحقــق منــها  
  .، غري أهنما مل يتوصال إىل نتائج هنائيةللمساعدة يف رصد آلية احلدود والتحقق منها
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وتناولــــت املفاوضــــات الــــيت أجرهتــــا اجملموعــــة املعنيــــة بــــاألمن مــــستقبل مــــا يزيــــد   - ٢٤
مــن األفــراد العــسكريني يف اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان، أغلبــهم        فــرد  ٤٠ ٠٠٠ عــن
يـل األزرق، باإلضـافة إىل عـودة عـدد مل يـتم حـصره مـن أفـراد            والييت جنوب كردفان والن    من

واتفـق  .  الـذين خيـدمون حاليـا يف اجلنـوب         ،اجليش الشعيب لتحرير السودان من هاتني الـواليتني       
 مـستقبل أفـراد اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان              يتوىل الشمال املـسؤولية عـن      الطرفان على أن  

تنفيــذ اتفــاق جنــاح آليــة لــضمان إنــشاء ان، وحبثــا جنــوب كردفــومــن النيــل األزرق املنحــدرين 
  .الترتيبات األمنية يف مرحلة ما بعد االستفتاء

  
  اجملموعة املعنية باالقتصاد    

 تعـود    الديون اخلارجية، ناقش الطرفـان اخليـار بـأن         إزاءفيما يتعلق بالتزامات السودان       - ٢٥
ويتوقف ذلك علـى دعـم   . ة للسودان مشال السودان األصول اخلارجية وااللتزامات اخلارجي إىل

تخفيف الـديون، وعلـى وضـع اسـتراتيجية مـشتركة بـني حـزب               يف ما يتعلق ب   الدائنني الدوليني   
وقـد شـرع الطرفـان    . املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان للتواصـل مـع الـدائنني         

 النقـد الـدويل والبنـك    صـندوق   الـيت عقـدها  مناقشة بشأن هذه املسائل يف اجتماعات الربيع      يف
  .أبريل/الدويل يف واشنطن يف نيسان

ة النفطية وملكيتـها،    ساسي األ ياكلالنفط على استخدام اهل   ب  املتعلقة وتركزت املفاوضات   - ٢٦
وعلى كيفية إدارة التعاون بني الـشمال واجلنـوب يف هـذا القطـاع، مبـا يف ذلـك إدارة اإليـرادات                    

يظل اجلنوب عملة جديدة، وأن ينشئ ملة، مت االتفاق على أن ما يتعلق مبسألة الع  ويف. والرسوم
وتوجـد  . اجلنيه السوداين العملة القانونية يف اجلنوب لفترة انتقالية متتـد مـن سـتة إىل تـسعة أشـهر           

  . اجلنيه السوداين من اجلنوب العمالت من استرداد، وهي معلقة ال تزالمسألة
  

  اجلنسية    
 ومحايـة حقـوق   ، انعدام اجلنسية بعد االنفـصال  حاالتمنعاتفق الطرفان على ضرورة    - ٢٧

ويتــضمن ذلــك حريــة العمــل واإلقامــة  . الــشماليني يف اجلنــوب وحقــوق اجلنــوبيني يف الــشمال 
ومل يــتم بعــد التوصــل إىل اتفــاق بــشأن  .  والتنقــل دون حاجــة إىل تأشــرية اتلكــتماملحيــازة و

ــسية   ة لالنتقــال إىل اطلوبــالفتــرة الزمنيــة املناســبة امل   ، وبــشأن لترتيبــات اجلديــدة املتعلقــة باجلن
ويهدف الطرفان إىل التوصل إىل اتفـاق بـشأن القـوانني           .  يف اختيار جنسيتها    الفئات بعض حق

  .هناية الفترة االنتقاليةلول السارية لدى كل منهما والتصديق عليها حب
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 التوصل إىل اتفاق هنائي    

ورغـم  . ملفاوضـات يف مرحلـة مـا بعـد االسـتفتاء          صعب يف هذه املرحلة التنبؤ بنتـائج ا       ي  - ٢٨
ــة       مــشروع أن  ــة إلدام ــشروط الالزم ــع ال ــضمن مجي ــوفر هــيكال شــامال يت ــاق اإلطــاري ي االتف

مقومــات جنــاح كلتــا الــدولتني يف اجملــاالت الــسياسية واالقتــصادية واألمنيــة، وعالقــات ســلمية 
بعض جوانــب بــ تتــصل  مــن عــدم التــيقن ملحوظــةومزدهــرة بينــهما، فــال تــزال هنــاك حــاالت 

ذكر يف هـذا    ويُـ . ة مـن االتفاقـات    لامشـ ؤثر علـى إبـرام جمموعـة        ميكـن أن يـ      وهو مـا   احملادثات،
 .الصدد أن معظم املسائل ميكن أن ُتَحلّ يف األجل القصري

 مــسائل مهمــة، تــرتبط بــشكل مباشــر  عةوجيــد الطرفــان صــعوبة بالغــة يف معاجلــة بــض   - ٢٩
ميكن أن تـصبح عوامـل إفـساد        )  ووضع أبيي  ة النفطي ات اإليراد اقتسام(باستقرار كلتا الدولتني    

تزيـد مـن صـعوبة التحـديات الـيت تنطـوي       أن  بـل و  ،العالقات بـني الـشمال واجلنـوب مـستقبال        
مـن شـأنه    املـوارد النفطيـة      فتقـدمي تنـازالت بـشأن     . دارة احلدود واستغالل الـنفط    عليها عمليتا إ  

 قـدرة احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان علـى بنـاء               يؤثر على اقتصاد كل من البلدين وعلى       أن
الــسياسي بــني اجلماعــات التوافــق يف جنــوب الــسودان وتعزيــز دولـة قــادرة علــى أداء وظائفهــا  

 املــوارد يف أبيــي علــى  تنــازالت بــشأن أي تقــدميويف الوقــت ذاتــه، ســيؤثر. الــسياسية اجلنوبيــة
  . اليت تعتمد عليها للحفاظ على األمنعالقات كل من الطرفني مع الفئات املستهدفة الكبرية

  
 والية بعثة األمم املتحدة املقترحة حلفظ السالم يف جنوب السودان  - ثالثا  

 يف بيئـة إقليميـة تتـسم        ٢٠١١يوليـه   / متوز ٩دولة مستقلة يف    جنوب السودان   سيصبح    - ٣٠
ة يف جنــوب وســيتحدد عــدد مــن الــديناميات الــسياسية واألمنيــة الداخليــ  . بالتعقيــد واهلــشاشة

ــسودان ــن   الـ ــرز مـ ــرز أو ال ُيحـ ــا ُيحـ ــا ملـ ــني ال   وفقـ ــة بـ ــات اجلاريـ ــدم يف املفاوضـ ــرف تقـ . نيطـ
رئيــسي للــرتاع يف جنــوب الــسودان  احملــرك الــسياسي الالتــوترات الداخليــة ســتكون هــي أن إال
 .املمرحلة ما بعد اتفاق السالم الش يف

ــة       - ٣١ ــى احلكوم ــيتعيَّن عل ــسه، س ــت نف ــصدىويف الوق ــسائل ل أن تت ــسية اللم ــاملرئي  ةتعلق
بإصالح القطاع األمين، مبا يف ذلك تسريح اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان والوصـول بـه إىل                   

ل هـذه العمليـات حتـديات       شكوستـ .  وتعزيـز جهـاز شـرطة جنـوب الـسودان          ،احلجم املناسـب  
رحلــة مبفوجـود مــسائل عالقـة تتـصل باتفـاق الـسالم الـشامل و      . جديـدة سـيتعني إدارهتـا بعنايـة    

عف رغبــة حكومــة  وقــد يِــض،بعــد االســتفتاء ســيؤثر علــى االســتقرار يف املنطقــة احلدوديــة   مــا
 . بدء عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بفعاليةجنوب السودان يف
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عمليــة حتــوُّل صــعبة، سيواصــل   اجلهــاز األمــينأن يــشهد وخــالل فتــرة ُيتوقَّــع خالهلــا    - ٣٢
شرطة يف  الـ ويف حني تشهد قـدرات جهـاز        . زاعات جمتمعية متكررة  جنوب السودان مواجهة ن   

. الوقت احلايل حتسُّنا، فإهنا ال تزال غري كافيـة لتـأمني الـسالمة العامـة وخفـارة احلـدود الدوليـة                 
وإضــافة إىل ذلــك، ســيتعيَّن علــى حكومــة جنــوب الــسودان التــصدي ملــسائل انعــدام املــساءلة، 

وعــالوة علــى ذلــك، .  القــانون، وقــصور نظــام الــسجونوضــعف إدارة شــؤون العدالــة وإنفــاذ
ُينظَر إىل اجليش الشعيب لتحرير السودان يف بعـض املنـاطق باعتبـاره قـوة منحـازة، وهـو تـصور                     

 علــى املــدى القــصري، مث لقــضاء العــسكريللرقابــة واســتتعيَّن معاجلتــه مــن خــالل آليــات فعالــة 
 .تسابه طابع املهنية على املدى البعيداالنفصال عن احلركة الشعبية لتحرير السودان واك

 داخليـا يف جنــوب   شـخص ١١٦ ٠٠٠ن إىل تـشريد أكثـر مــن   وقـد أدى انعـدام األمــ    - ٣٣
ويف الوقت نفـسه، ال يـزال وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل              . ٢٠١١السودان منذ بداية عام     

هلا مــن قَبــل املنــاطق املتــضررة مــن الــرتاع متعــذرا بــسبب عــدد مــن العوامــل، منــها منــع وصــو   
 .حكوميني وأفراد يف جهاز األمن

يـة للحفـاظ علـى الـسالم واألمـن          سـلطتها عـامالً بـالغ األمه      ل بـْسط احلكومـة      كشوسي  - ٣٤
 الـسودان   ويعتمـد سـكان جنـوب     . بيئة ميكن أن يتحـول فيهـا االنـشقاق بـسهولة إىل عنـف              يف
وينبغـي  . مات األساسـية  اخلـد أبـسط    الوقت الراهن على املساعدة الدولية يف حصوهلم علـى         يف
 تنميــة اجتماعيــة اقتــصادية قيــقحتوتيــسري علــى يــد احلكومــة،  فوائــد الــسالم ل تعمــيمكشيــ أن

 .ألطراف املعنية يف جنوب السودانمجيع ادى إحدى األولويات الرئيسية ل

بنــاء علــى ، ف)S/2011/239 (٢٠١١أبريــل / نيــسان١٢خ وكمــا يــرد يف تقريــري املــؤر  - ٣٥
 السودان إيفاد بعثة متابعة لألمم املتحـدة إىل جنـوب الـسودان، شـرعت               طلب حكومة جنوب  

يؤخـذ يف  ويف حـني  . األمم املتحدة يف عملية ختطـيط متكامـل للبعثـات علـى مـستوى املنظومـة             
 هي العامل األمشل الذي يـؤثر علـى الـسالم     تظلتام أن العالقة بني الشمال واجلنوب  االعتبار ال 

احلـدود، فـإن عمليـة التخطـيط املتكامـل للبعثـات مل تـتمكن حـىت                 واالستقرار على كال جـانيب      
اآلن، يف ظل غياب اتفاقات حامسة بشأن تسوية مسائل عالقـة متـصلة باتفـاق الـسالم الـشامل                   
ومرحلة ما بعد االستفتاء، من التركيز إال على توفري الدعم ملواجهة التحـديات املتعلقـة بتعزيـز                 

 .السالم الداخلي يف جنوب السودان
  

  مفهوم البعثة    
يف إطار عمليـة التخطـيط، أجـرت بعثـة تقيـيمٍ تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة زيـارة إىل                         - ٣٦

ــرة مــــن     ــوب الــــسودان يف الفتــ ــباط١٦جنــ ويف . ٢٠١١مــــارس / آذار٣١فربايــــر إىل / شــ
. أبريل، استعرضت جلنة السياسات التابعة يل التوصيات الـصادرة عـن هـذا الفريـق              /نيسان ٢٦
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غـري   “ديـد اجلفـق  األ”ورقـة  الواردة يف    كلٌّ من عملية التخطيط ومفهوم البعثة املبادئ         ويراعي
، )A/65/747-S/2011/85انظـر   (يف فترة ما بعـد الـرتاع        القدرات املدنية    ب والتقرير املتعلق الرمسية  

  .)A/64/633 ( العامليعلى الصعيدامليداين   الدعم تقدمياستراتيجيةوالتقرير املتعلق ب
 يف مرحلــة مــا بعــد اتفــاق ، االســتقرار واألمــنيت هتــددالتحــديات الــوتــستلزم جمموعــة   - ٣٧

توطيــد مــن أجــل  النتــائج قــائم علــى هنــج شــامل اتبــاع ،الــسالم الــشامل يف جنــوب الــسودان 
 البعثـة  سـتقدم  ،ويف هـذا الـصدد    .  البدايـة علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة          منـذ  مع التركيز  ،السالم

، احلمايـة ب  واملتعلقـة  السياسية واألمنيـة يف مواجهة التحدياتلدولة اجلديدة  ا  إىل دعمالاملقترحة  
تنميـة  حتقيـق   بيئـة مواتيـة لبنـاء الدولـة و        هتيئـة  ا، فـضالً عـن     بنـاء سـلطته    على هاساعدي على حنو 

  .اقتصاديةاجتماعية و
 مجيـع اجلهـات      أن تقـدِّم   ، سـيكون مـن الـضروري      تـوفر القـدرات الوطنيـة      لعدم   ونظراً  - ٣٨
 دور منظومــة األمــم قــد ُحــددو.  ألولويــات احلكومــةقة وفقــاًلفاعلــة املــساعدة بطريقــة منــسَّ ا

  مراعــاة النــسبية، ولـيس أقلـها  زيـة املتحـدة يف هـذا الــصدد علـى أسـاس الواليــات املؤسـسية وامل     
  .تحقيق نتائج مستدامة لالزمالوقت ال

اتيجي والتـشغيلي مـع فريـق        التنسيق االستر  متكاملة وستكفل البعثة املقترحة   كون  وست  - ٣٩
 االحتـاد األفريقـي ومـصرف التنميـة         بوجـه خـاص   ، و  اآلخـرين  الشركاءواألمم املتحدة القطري    

  الــسياسي،صعيدوفيمــا يتعلــق بالتنــسيق علــى الــ . األفريقــي واالحتــاد األورويب والبنــك الــدويل 
 بـصوت واحـد     تكلمللـ يف التقريب بني األطراف الفاعلـة الدوليـة          دورب البعثة    تضطلع توقع أن ُي

  . توطيد السالم عملية يف املاثلة أمامهايف مساعدة احلكومة اجلديدة على مواجهة التحديات
  أي فتـرة  الزمنيـة احملـددة لنـشر البعثـة وإجـراء االنتخابـات،         ُيقترح الربط بني الفترات   و  - ٤٠

لتـدرجيي  يستند خفـضها ا أن  و، أربع سنوات، جيري استعراضها على أساس سنوي  هتاوالية مد 
وسـيجري تتبُّـع    . وجملـس األمـن   حكومة جنـوب الـسودان      إىل معايري متفق عليها على مستوى       

حتقيق النتائج بعناية بالقياس إىل معايري واضـحة مـن أجـل تقيـيم مـدى متكُّـن القـدرات الوطنيـة              
يـاً لظـروف    وحتقيقاً هلذه الغاية، ستعتمد البعثة هنجاً مرِناً ومراع       . من تأدية مسؤولياهتا األساسية   

ا يــشمل احتمــال زيــادة القــدرات  الــرتاع يف تكييفهــا املتكــرر ألدوارهــا يف توطيــد الــسالم، مبــ  
االستجابة ألوجه القصور واخلفض التدرجيي للبعثة مبوازاة تزايـد القـدرات الوطنيـة، وذلـك                يف

  .يف حال االتفاق هبذا الصدد على مستوى حكومة جنوب السودان وجملس األمن
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  بعثةوالية ال    
 عملية متعـددة األبعـاد لألمـم    وصي بأن ينظر جملس األمن يف إنشاءأيف ضوء ما سبق،     - ٤١

ــسو      ــوب ال ــم املتحــدة يف جن ــة األم ــدعى بعث ــسادس   املتحــدة ُت ــصل ال ــك مبوجــب الف دان، وذل
  :وتشمل املهام الرئيسية للبعثة ما يلي.  األمم املتحدةميثاق من
  

  :لتحقيق ما يليتوطيد السالم هبدف  السياسي الدعمتقدمي املساعي احلميدة وبذل     
تعزيـز املـشاركة الـشعبية       مـن أجـل      حلكومـة واجملتمـع املـدين      إىل ا  دعمتقدمي الـ    )أ(  

إجــراء أول لدســتور، وبوســائل منــها القبــول علــى نطــاق واســع با      الــسياسية، اتالعمليــ يف
  ع القرار؛ صننتديات احلكومة، ومشاركة املرأة يف م من على طلببناًءانتخابات 
 املعاهـدات علـى التـصديق علـى قـوانني متعلقـة مبجموعـة مـن               تشجيع احلكومة     )ب(  

  ؛املرأة والطفل، مبا فيها تلك املتعلقة ب وتنفيذها حلقوق اإلنسان الرئيسية الدوليةواالتفاقيات
تعزيـز احلكـم القـائم علـى         مـن أجـل      حلكومة واجملتمع املـدين    إىل ا  دعمتقدمي ال   )ج(  

   على مستوى الدولة؛رتاعالتخفيف من حدة الاملشاركة و
  .ستقلةم إعالم طدعم إنشاء وسائ  )د(  

  
  : لتحقيق ما يليدعم إلصالح قطاع األمن وسيادة القانونتقدمي ال    

 بوسـائل منـها    ،تعزيـز األمـن يف إطـار سـيادة القـانون           مـن أجـل      احلكومة دعم  )هـ(  
  من الوطين؛لألتقدمي الدعم لوضع سياسة 

ــة إىل ا الـــدعم تقـــدمي  )و(   ــذلحلكومـ ـــ وضـــع وتنفيـ ــامج وطـــين ل الـــسالح رتع  برنـ
  اإلدماج؛ والتسريح وإعادة

  عسكري؛القضاء للوضع نظام لحلكومة إىل اتقدمي الدعم   )ز(  
 اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان        تنفيذ خطة عمـل    ل حلكومةإىل ا تقدمي الدعم     )ح(  

  الرامية إىل إهناء جتنيد األطفال واستخدامهم؛
، تعزيــز قــدرة دوائــر الــشرطة يف جنــوب الــسودانلحلكومــة إىل اتقــدمي الــدعم   )ط(  

التــدريب والتوجيــه و الــسياسات والتــشريعات، وضــع املــشورة التقنيــة يف جمــال وذلــك بإســداء
  جماالت رئيسية؛ يف
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  تعزيـز حقـوق اإلنـسان   كفالـة تعزيـز قـدرهتا علـى    لكومـة  إىل احلتقـدمي الـدعم     )ي(  
  سـواء عـن طريـق       املساعدة يف جمال حقوق اإلنسان     ريتوفب وذلك ،اء البلد مجيع أحن   يف ومحايتها

  بناء املؤسسات والقدرات؛أو التدريب 
عـن طريـق    ن ومحايتـها، تعزيـز حقـوق اإلنـسا   ل بيئـة مواتيـة    لتهيئـة دعم  تقدمي ال   )ك(  
  الدعوة واإلبالغ؛و الرصد

 تنفيـذ آليـة      من خالل  ملسلحر احلماية لألطفال املتأثرين بالرتاع ا      بيئة توفِّ  تيسري  )ل(  
  واإلبالغ؛ لرصدل

 املـشورة   كفـؤ، بإسـداء   مـستقل و  قـضائي   بناء نظام   ل احلكومة    إىل دعمتقدمي ال   )م(  
  ؛ي والتشريعي والتخطيط السياسايتعلى املستوى

يف جنـوب الـسودان     إزالـة األلغـام     هيئـة   تعزيز قدرة   لحلكومة  إىل ا تقدمي الدعم     )ن(  
  .األلغامملكافحة  للمعايري الدولية لقة باأللغام وفقاً املتعء األعمالإجراعلى 

  
  زاع وتوفري احلماية املادية للمدنينيـاجلوانب األمنية، مبا فيها ختفيف حدة الن    

دعم احلكومة واجملتمـع املـدين ومجيـع أصـحاب املـصلحة عـن طريـق املـساعي                    )س(  
ــوطين وصــعيدي الواليــات واحملافظــات مــن أجــل        ــصعيد ال ــة علــى ال ــذهلا البعث ــدة الــيت تب احلمي

  حدة الرتاعات؛التخفيف من 
دعم احلكومة على الوفاء مبسؤوليتها الـسيادية عـن محايـة املـدنيني مـن خـالل                   )ع(  

االستراتيجية والتقنية العسكرية ويف جمال الـشرطة علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد         تقدمي املشورة   
  الواليات حبسب االقتضاء؛

 األمـم املتحـدة والعـاملني يف جمـال املـساعدات اإلنـسانية              توفري األمـن ملـوظفي      )ف(  
 الالزم الضطالعهم باملهام املسندة إليهم يف جمال التخفيف من حـدة الرتاعـات وتـوفري احلمايـة                
ــصبح        ــدما ت ــشديدة اخلطــورة عن ــاطق ل ــة يف املن ــسانية واالنتعــاش والتنمي ــساعدة اإلن ــدمي امل وتق

  .الدوائر األمنية احلكومية عاجزة عن توفري هذا األمن
  : مبا يلي،يثاقاملوسُتكلّف البعثة أيضا، يف إطار التصرف وفقا للفصل السابع من   
للمـدنيني املهـددين بـالتعرض خلطـر        توفري احلمايـة املاديـة، يف حـدود قـدراهتا،             )ص(  

مادي وشيك، بطرق منها استخدام القوة كمالذ أخري ملّا تصبح الدوائر احلكومية عـاجزة عـن                
  .توفري هذا األمن
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  هيكل البعثة    
سيترأس البعثة ممثل خاص لألمني العام، ُتفَوض إليه السلطة العامـة علـى أنـشطة البعثـة                   - ٤٢

وسيـساعد املمثـلَ اخلـاص فريـق مـن كبـار            . يف جنـوب الـسودان    وعلى منظومة األمـم املتحـدة       
. اإلداريــني مؤلــف مــن نــائبني للممثــل اخلــاص وقائــد قــوة ومفــوض شــرطة ومــدير دعــم البعثــة

وســيتوىل املمثــل املقــيم لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مهــام أحــد نــائَبي املمثــل اخلــاص،            
  .منسق الشؤون اإلنسانيةسيضطلع منسق األمم املتحدة املقيم مبهام  فيما
فــاملقر، . وســتطبق البعثــة نظــام الالمركزيــة مــن حيــث مواقــع نــشرها وهياكــل إدارهتــا   - ٤٣

الذي سيقام يف جوبا، سيكون مقرا استراتيجيا، حبيث ُيشرك احلكومة على الصعيد الـوطين يف               
سـيجري  و. مسائل السياسات وتقدمي التوجيـه والـدعم الـتقين لألنـشطة علـى صـعيد الواليـات                

نشر غالبية املوظفني على نطاق خمتلف واليات جنوب السودان العشر مبا يف ذلك احملافظـات،               
وستتوىل مكاتب البعثة على صـعيد الواليـات مـسؤولية إدارة العمليـات اليوميـة               . عند االقتضاء 

على صعيد الواليات والتنسيق مع مكاتب األمم املتحدة القطرية على صعيد الواليـات، حبيـث               
  .تعمل عن كثب مع السلطات الوطنية وسلطات الواليات واحملافظاتس
  

  محاية املدنيني    
بالرغم من أن محاية املدنيني ستكون من بني األنشطة األساسية للبعثـة ومكتـب األمـم                  - ٤٤

املتحدة القطـري، فـإن محايـة املـدنيني تنـدرج أوال وقبـل كـل شـيء ضـمن املـسؤولية الـسيادية                        
ــدعم . للحكومــة ــة املــدنيني هــو، يف     فال ــدرهتا علــى محاي ــاء ق اخلــارجي املقــدم إىل احلكومــة لبن

ــسان        ــة حبقــوق اإلن ــسياسية واملتعلق ــاألدوات ال ــه ب ــستعان في ــشاط مــدين ُي ــصرف، ن جــوهره ال
ولذلك، وبالتنـسيق مـع   . واملساعدة اإلنسانية والشرطة والعدالة والسجون والشؤون العسكرية  

ائيني، سيــشمل الــدعم الــذي ســتقدمه البعثــة إىل احلكومــة   الــشركاء املتعــددي األطــراف والثنــ 
لتعزيز قدرهتا على الوفاء مبسؤولياهتا املتعلقة حبماية املدنيني يف إطـار حقـوق اإلنـسان والقـانون               
اإلنساين الدويل، األنشطة املتعلقة بالتخفيف من حدة الرتاعات وحقـوق اإلنـسان وغريهـا مـن                

رة إىل اجليش الشعيب لتحرير جنوب السودان وجهـاز شـرطة           األنشطة، مبا يف ذلك تقدمي املشو     
جنوب السودان يف تنفيذ العمليات بشكل عام وفقا للقـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق                 

  . اإلنسان
ــب األمــم املتحــدة القطــري            - ٤٥ وتبعــا لــذلك، ســتكون املــساعي احلميــدة للبعثــة ومكت

ن حـدة الرتاعـات أول جتلّيـات اسـتجابتهما          وأنشطتهما يف منع نشوب الرتاعات والتخفيـف مـ        
. ملساعدة األطراف الفاعلة احمللية على حل ما ينشب بينها من نزاعـات والتخفيـف مـن حـدهتا                 

وحيثما ال حيالف النجاح هذه اجلهود وتظهر بوادر نـشوب نـزاع وشـيك، سـتعمل البعثـة مـع                    
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ضيات القــانون اإلنــساين القــوات األمنيــة احلكوميــة هبــدف كفالــة أن تراعــي هــذه القــوات مقتــ
وعـالوة علـى ذلـك، سـيجري، يف حـدود قـدرات             . الدويل أثناء اضطالعها مبسؤولياهتا األمنيـة     

البعثة، وبالتعاون مع احلكومة، نشر قوات األمم املتحـدة يف خمتلـف املنـاطق الـشديدة اخلطـورة        
ــة وحيثمــا ختفــق هــذه اجلهــود، وملّــا تــصبح األطــراف الفاع  . لــدرء نــشوب الرتاعــات  لــة األمني

احلكومية عاجزة عن محايـة املـدنيني، يوَصـى بـأن يـؤذن للبعثـة، بـأن تقـوم، يف إطـار التـصرف                        
وفقــا للفــصل الــسابع مــن امليثــاق، باســتخدام القــوة باعتبــار ذلــك مــالذا أخــريا حلمايــة املــدنيني 

  .املهددين بالتعرض خلطر مادي وشيك يف منطقة انتشارها ويف حدود قدراهتا
ــ  - ٤٦ ــى خمــاطر       إن تف ــدنيني ينطــوي عل ــة امل ــز محاي ــم املتحــدة مهمــة تعزي ــوات األم ويض ق

ومسؤوليات معينة، لكل من جملس األمن، والبلد املضيف، والبلـدان املـسامهة بقـوات، واألمـم               
وال ميكن تنفيذ هذه الوالية بنجاح مـن دون تعـاون احلكومـة، الـيت جيـب أن                  . املتحدة، والبعثة 

فـإذا مـنح جملـس      . ت الفاعلة العـسكرية واإلنـسانية واملعنيـة باحلمايـة         تتيح إمكانية وصول اجلها   
األمـن البعثـة هـذه الواليــة، فـإن األمـم املتحــدة سـتعتمد علـى جملــس األمـن يف مـساعدهتا علــى          

إن تكليـف قـوات األمـم املتحـدة         . كفالة تعاون حكومة جنوب السودان مع البعثة يف تنفيـذها         
لمـدنيني ينطـوي أيـضا علـى مـسؤوليات حمـددة لكفالـة أن يكـون                 بوالية توفري احلمايـة املاديـة ل      

علـى  األمـم املتحـدة     وسـتعتمد   . لديها املعدات والتـدريب الالزمـني لتنفيـذ املهـام املوكلـة إليهـا             
جملس األمن والبلـدان املـسامهة بقـوات ملـساعدهتا علـى كفالـة تـوفري القـدرات العـسكرية هـذه                     

  .البعثة إىل
وقـد تـؤدي    . نجم عـن هـذه الواليـة توقعـات كـبرية، حمليـا ودوليـا              ويف الوقت نفسه، ي     - ٤٧

هذه التوقعات إىل فشل البعثة، مما يؤثر على مصداقيتها، وبالتايل، فإن ذلـك يـؤثر علـى قـدرهتا                 
لذلك جيب أن يكون لـدى البعثـة قـدرة قويـة لإلبـالغ              . على تنفيذ املهام األخرى املوكلة إليها     

 والوضع علـى األرض علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل، وتعزيـز               عن واليتها وأنشطتها وقدراهتا   
  .مسؤوليات سيادة احلكومة وجهود البعثة املدنية الرامية إىل حتسني قدرهتا على احلماية

وأخريا، يقع على عاتق البعثة، بدعم من األمانة العامة، كفالة أن تـستند اسـتراتيجيتها                 - ٤٨
ــة إىل نظــام إنــذار م   ــة اختــاذ إجــراءات     املتعلقــة باحلماي ــصانعي القــرار إمكاني ــيح ل بكــر قــوي يت

للتخفيف من حدة املخاطر اليت يواجهها السكان املدنيون، واالستجابة هلا بطريقـة اسـتراتيجية              
ويـضطلع رئـيس األركـان مبـسؤولية إنـشاء نظـام اإلنـذار املبكـر وصـيانته                  . ويف الوقت املناسب  

ــات املــشتركة و   ــدعم مــن مركــز العملي ــة مركــز الب ــل املــشترك للبعث ــة   تحلي ــراد البعث ــع أف ومجي
يطلــب مــن فريــق األمــم املتحــدة القطــري أيــضا ســوف و. املتمركــزين يف العاصــمة ويف امليــدان

  .دعم نظام اإلنذار املبكر بتقدمي املعلومات وحتليلها
  



S/2011/314
 

16 11-33815 
 

  الشؤون السياسية    
 العـام، مـن     إن اهلدف من البعثـة سياسـي أساسـا، باسـتخدام املـساعي احلميـدة لألمـني                  - ٤٩

خالل املمثل اخلاص، ملساعدة احلكومة واملعنـيني احمللـيني علـى منـع نـشوب نزاعـات، وتوطيـد                   
. السالم، وتعزيز نظام سياسي تعددي، ومعاجلة القضايا املتصلة بالـسالم واحلوكمـة واملـصاحلة             

 وإجـراء   وسيدعم املمثل اخلاص احلكومة وفق الدستور اجلديد واألولويات التشريعية الرئيسية،         
االنتخابات اليت يشارك فيها مجيع األحزاب إذا طلبت احلكومة ذلـك، وتيـسري مـشاركة املـرأة                 

وسيـستخدم املمثـل اخلـاص أيـضاً مـساعيه احلميـدة ملـساعدة احلكومـة يف                 . يف العملية السياسية  
 وسيؤدي املمثل اخلاص دوراً قيادياً يف بلورة مواقف مـشتركة بـني           . بناء عالقات حسن اجلوار   

اجملتمع الدويل، وتشجيع الشركاء الدوليني على التكلم بصوت واحـد لـدعم جنـوب الـسودان                
  .القوة لدى كل طرفوالعمل لتحقيق األهداف املشتركة استنادا إىل مواطن 

وبغية تقدمي املشورة االستراتيجية حلكومـة جنـوب الـسودان بـشأن القـضايا الرئيـسية،                  - ٥٠
اســتراتيجية يف مكتــب املمثــل اخلــاص تــضم كبــار املستــشارين ستنــشئ البعثــة خليــة استــشارية 

لتقدمي املـشورة للممثـل اخلـاص بـشأن قـضايا مثـل وضـع الدسـتور، وإصـالح القطـاع األمـين،                       
وسيعمل هؤالء املستـشارون بـشكل وثيـق مـع مجيـع اخلـرباء ذوي الـصلة يف                  . وآليات الشفافية 

  .وأطراف خارجيةالبعثة وفريق األمم املتحدة القطري التابع هلا، 
وفيما يتعلق بإصـالح القطـاع األمـين علـى حنـو خـاص، سـتجمع البعثـة بـني املـشاركة                - ٥١

السياسية وتقدمي املشورة العملية والدعم التقين هبدف تطـوير هيكليـة قطـاع أمـين يكـون فعـاالً               
  .ودميقراطياً وقابالً للمساءلة

  
  العسكريالعنصر     

  :ر عسكري يضطلع باملهام التاليةسيكون للبعثة املقترحة عنص  - ٥٢
  :عمال بالفصل السادس من امليثاق  
ــوا مــن       )أ(   تــوفري األمــن ملــوظفي األمــم املتحــدة علــى النحــو الــالزم لكــي يتمكن

ــشطة         ــة واألن ــة باحلماي ــشطة املتعلق ــات، واألن ــن حــدة الرتاع ــف م ــشطة التخفي االضــطالع بأن
  ا احلكومة قادرة على توفري األمن؛اإلنسانية واإلنعاش يف املناطق اليت ال تكون فيه

تــوفري األمــن ملنــشآت األمــم املتحــدة ومعــداهتا، وإنــشاء ممــرات أمنيــة للقوافــل   )ب(  
ــادرة علـــى       ــة قـ ــا احلكومـ ــون فيهـ ــاكن الـــيت ال تكـ ــة، يف األمـ ــل البعثـ ــز تنقـ ــستية وتعزيـ اللوجـ

  األمن؛ توفري
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يت تـشتد فيهـا     ردع أعمال العنف مـن خـالل نـشر قـوات البعثـة يف املنـاطق الـ                   )ج(  
 ووفقـا لألهـداف االسـتراتيجية للبعثـة أو          ، وذلـك يف حـدود قـدراهتا       ،احتماالت نـشوب نـزاع    

  وفق توجيهات رئيس البعثة؛
االتـصال والتنـسيق مـع قـوات اجلــيش الـشعيب علـى النحـو املطلـوب يف تنفيــذ           )د(  

  املهام املوكلة إليها؛
علومـات، والرصـد، والتحقـق،      املشاركة يف وضع هنج متكامل للبعثة جلمـع امل          )هـ(  

  واإلنذار املبكر، والنشر؛
) ٢٠٠٥ (١٦٠٩كفالـة التعــاون بـني البعثــات يف إطــار قـرارْي جملــس األمــن      )و(  

  على النحو املطلوب؛) ٢٠١٠ (١٩٣٨ و
  :مبوجب الفصل السابع من امليثاقوعمال   
ضـمن  محاية املدنيني املعرضني لتهديد وشيك بـالتعرض خلطـر مـادي، وذلـك                )ز(  

  .القدرات املتاحة ويف املناطق اليت ال تكون فيها احلكومة قادرة على القيام بذلك
يف االعتبـار   ) القوام بأسـره  ( ٧ ٠٠٠ويأخذ القوام العسكري املقترح املأذون به البالغ          - ٥٣

االســتراتيجية الالمركزيــة للنــشر الــيت تطبقهــا البعثــة اجلديــدة؛ واملنــاطق الــيت أظهــر التقيــيم أهنــا  
معرضة إىل حد كبري خلطر نشوب نــزاع فيهـا؛ واملنـاطق ذات األولويـة الـيت حتتـاج إىل الـدعم                      

  .املساعدة اإلنسانية؛ واحلدود اإلدارية؛ وخطوط االتصاللحصول على األمين ل
علـى  وفيما يتعلق بتوفري األمن للعمليات اإلنسانية، سـيبقى جمتمـع املـساعدة اإلنـسانية                 - ٥٤

ألطراف األخرى مـن أجـل كفالـة وصـول املـساعدات اإلنـسانية علـى حنـو         احلكومة وا باتصال  
نــها مــن تــوفري قــوات األمــن احلكوميــة يف وضــع ميكّ وإذا مل تكــن. آمــن وســريع ودون عوائــق

ــسانية كلمــا    ــصال املــساعدات اإلن ــإن، اقتــضى األمــر األمــن إلي ــة ســتتعاون ف مــع جمتمــع    البعث
  . قدراهتاضمن القطري واحلكومة لتوفري األمن املساعدة اإلنسانية وفريق األمم املتحدة 

البعثة املقترحـة إىل نـشر قـوات جيـدة          تبعه  ويستند املفهوم العسكري للعمليات الذي ت       - ٥٥
 وقوات للـرد    ،التدريب والتجهيز يف مواقع استراتيجية رئيسية، مع احتياطيات جمهزة وخمصصة         

ولـذلك سـيكون مـن املطلـوب        . قتضت احلاجـة   على االنتقال إىل املناطق احملتاجة، كلما ا       قادرٍة
وقــد اعُتمـد هــذا النــهج  . نـشر قــوات ذات قـدرة عــسكرية وتتـضمن عنــصراً للمــساندة اجلويـة    

واحترامـاً للمـسؤولية   ثباتـاً نظـراً لكونـه أكثـر مالءمـة         واسـعة النطـاق وأكثـر       نشر  للقيام بعملية   
  .توفري األمن للسكانلنيتها والسيادية للحكومة 
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وحتديـداً  دة،  ساِعاملـ عوامل  بعض ال  إىل توفري     أيضاً د املفهوم العسكري للعمليات   يستنو  - ٥٦
 ميكنـها أن تلـيب احتياجـات البعثـة يف جمـال      ،)٨٥٠يبلـغ جممـوع قوامهـا    (قـدرة هندسـية   تـوفري  
الطرقات الربية واملطـارات، مـع االضـطالع يف الوقـت نفـسه، بـدور ثـانوي يف مـساعدة                     تعهد

ياكــل األساســية الالزمــة للتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية للمجتمعــات   نــاء اهلعلــى باحلكومــة 
   .من مناطق النـزاعة املتضرراجملتمعات احمللية، وال سيما 

ر كتيبـة املـشاة يف      اوسينشئ العنصر العسكري للبعثة مقراً للقوة يف جوبا، ومواقـع ملقـ             - ٥٧
.  االحتياطيـــة يف رمبيـــكمنـــاطق بـــانتيو وبـــور وملكـــال وجوبـــا وواو، وســـيكون مقـــر القـــوة

 العنـصر العـسكري مـن كتائـب مـشاة متنقلـة منتـشرة يف قواعـد                  اجلزء األساسي مـن   تألف  يوس
وميكن تعزيز إطار العمليات هذا بقوة مركزيـة للـرد        . عمليات السرايا وقواعد العمليات املؤقتة    

  .  لتلبية جمموعة من االحتياجات التشغيليةا القوات جوونقلالسريع 
قـدرة علـى   والقوة للرد الـسريع لكفالـة املرونـة التـشغيلية         بالقوة االحتياطية   حتفظ  توس  - ٥٨

ــوة ا  و. التنقــل ــشاء ق ــةإذا دعــت احلاجــة، ميكــن إن ــأخري،  حتياطي ــدة، دون ت مــن القــوات   جدي
طلب العنصر العسكري وحدات متكينية مثل املستشفيات من املـستوى الثـاين،            توسي. املوجودة
ثقيلة للخدمات، وغريهـا حـسب       طائرات هليكوبتر و،   للخدمات طةهليكوبتر متوس  وطائرات

  .اهلندسية الالزمةمبجملها السرايا االقتضاء، وستتطلب البعثة 
التركيز بشكل خاص على موظفي االتصال العسكري الـذين سـيتمثل دورهـم            تم  وسي  - ٥٩

ــادة اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان  مــع يف التواصــل بفعاليــة   يف إطــار هتا،، جبميــع مــستوياقي
  .استراتيجية محاية املدنيني

نظـام إنـذار    إنـشاء    اعُتـرب ويف إطار ختطيط هيكـل العنـصر العـسكري وختطـيط نـشره،                - ٦٠
قـدرات األساسـية الالزمـة إلجنـاز      مـن ال لقـدرة علـى التنقـل والقـدرة العـسكرية        وامبكر قـوي،    

 مـن عمليــات  س املستخلــصةاالسـتفادة مــن الـدرو  وسـيتم التركيــز علـى   . املهـام املـذكورة آنفــا  
شر قوات غري كافية وغري جمهزة جتهيزا كافيا ملهام حفـظ الـسالم       تنالنشر املاضية عندما كانت     

  . نشرهامن  يف تلبية التوقعات الكبرية هذه القوات ختفقوكانت 
  

  الشرطة    
هاز شـرطة جمتمعـي املنحـى       نشاء ج ستساعد البعثة احلكومة على إرساء أسس صلبة إل         - ٦١
وبـذلك،  . علـى تـوفري األمـن واحلمايـة       يتمتع بالقدرة   يتبع املبادئ الدميقراطية و   وسم بالكفاءة   يت

شرطة علــى الـ إسـداء املــشورة االسـتراتيجية جلهــاز   : سـتركز البعثـة دعمهــا علـى ثالثــة جمـاالت    
 وضـع خطتـه املتوسـطة األجـل لتطـوير        يفاملستوى املركزي وعلى مستوى الواليات ملـساعدته        
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مــستوى  املــستوى املركــزي وعلــى ة؛ وتقــدمي التوجيــه واملــشورة للــشرطة علــى  الــشرطعنــصر
لشرطة احملددة على مستوى احملافظات يف االضطالع مبهامها اليومية وفقـا للمعـايري        لالواليات و 

تـدريب يف   تنفيـذ بـرامج     شرطة يف وضـع و    الـ  ودعم جهاز    ؛الدولية واملبادئ التوجيهية الداخلية   
 لبنــاء األســاس جلهــاز شــرطة يتمتــع بالكفــاءة املهنيــة بالتنــسيق مــع    زمــةالاجملــاالت الرئيــسية ال

  . خرين اآلشركاءال
باملهــام الــصادر هبــا تكليــف املــذكورة أعــاله، الــيت ســُتنفذ بالتعــاون الوفــاء ومــن أجــل   - ٦٢

مـن  فـرد   ٩٠٠الوثيق مع فريق األمم املتحدة القطري، سيكون هناك حاجة إىل عدد يصل إىل              
  . النظاميةأفراد الشرطة

  
  الشؤون املدنية

ــة يف التخفيــف مــن حــدة         - ٦٣ ــسلطات احمللي ــساعدة ال ــة م ــشؤون املدني ــو ال ســيتوىل موظف
ــات     ــستوى املقاطعـ ــضاء، علـــى مـ ــات، وحـــسب االقتـ ــستوى الواليـ ـــزاعات علـــى مـ ويف . النـ

اضطالعهم بذلك، سيقومون بالعمل عـن كثـب مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري وغـريه مـن                      
تخفيـف حـدة النــزاعات والقيـام بـدور رئيـسي يف             املـسائل املتـصلة ب    العاملة يف   اعلة  اجلهات الف 

  .دعم نظام اإلنذار املبكر والتحليل يف البعثة
  

  حقوق اإلنسان
 زستساعد البعثـة احلكومـة يف وضـع إطـار معيـاري وبنـاء قـدرة وطنيـة مـن أجـل تعزيـ                         - ٦٤

وسـتقوم البعثـة برصـد حالـة حقـوق          . دوليـة حقوق اإلنسان واحترامها، مبا يتفـق مـع املعـايري ال          
اإلنــسان عــرب الــسودان اجلنــويب وتقــدمي تقــارير عنــها؛ وإســداء املــشورة بــشأن االلتــزام مبعــايري   
حقــوق اإلنــسان ومبادئهــا يف عمليــة مراجعــة الدســتور ويف التــصديق علــى املعاهــدات الدوليــة  

القانونيـة  دات، وبشأن مواءمة األطـر  حلقوق اإلنسان وااللتزامات باإلبالغ املرتبطة بتلك املعاه   
وستــساعد . مـي يوالعرفيـة مـع أعـراف ومعــايري حقـوق اإلنـسان علـى الــصعيدين الـدويل واإلقل       

البعثة على تعزيز قدرة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وستـساعد احلكومـة علـى كفالـة إدراج                  
  .مسألة حقوق اإلنسان يف خططها وبراجمها اإلمنائية

  
  العدالة
بالعمل مع فريق األمم املتحدة القطري وغـريه مـن الـشركاء، سـتدعم البعثـة احلكومـة                    - ٦٥

يف تعزيز قطاع العدالة مـن خـالل تقـدمي دعـم تقـين لـوزارة الـشؤون القانونيـة يف إجـراء حتليـل                     
أساســي لنظــام العدالــة علــى املــستوى الــوطين وعلــى مــستويي الواليــات واملقاطعــات؛ وإســداء 
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اســتراتيجية لتحــسني نظــام العدالــة اجلنائيــة العــسكرية، وإســداء املــشورة املــشورة بــشأن وضــع 
لتعزيز اإلطار الدستوري والتشريعي لكفالة إقامة العدل بصورة أسرع وأكثـر كفـاءة وشـفافية               

  . تراعي حقوق النساء واألطفال
  

  املؤسسات اإلصالحية
ــق األمــم املتحــدة ال      - ٦٦ ــق مــع فري ــاون الوثي ــة، بالتع قطــري، باالســتفادة مــن  ســتقوم البعث

إجنــازات بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان يف تقــدمي املــساعدة التقنيــة جلهــاز الــسجون، وذلــك  
وسـتقوم البعثـة بإحلـاق مـوظفني يف سـجون الواليـات،          . بتدريب إدارته وموظفيـه املتخصـصني     

ــه لعمليــات الــسجون      ــة يف املقاطعــات، لتقــدمي التوجي  ومــد نطــاق ذلــك ليــشمل ســجونا معين
لتـدريب،  ة ل وستقوم البعثة بتيسري إنشاء مرافق التدريب، ووضع اسـتراتيجي        . وإدارهتا وتنظيمها 

  .وكفالة االلتزام حبقوق اإلنسان
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         ـ بتصميم برنامج جديد لن    اتقوم احلكومة حالي    - ٦٧

وعلـى األرجـح سيـشمل      .  وثيق بتحديد احلجم املناسب لقوات األمـن       يتوقع له أن يرتبط بشكل    
الدور الذي ستضطلع به البعثة يف عملية نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، بالتنـسيق مـع           

رحلـة نـزع الـسالح      ملتقـدمي الـدعم     ) أ: (مـا يلـي   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دعما للحكومة،       
رحلــة تقــدمي الــدعم مل) ب(؛ أو التحقــق منــه/أو رصــد ذلــك و/و أو تــدمريها/جبمــع األســلحة و

التــسريح، بتقــدمي مــساعدة لوجــستية واملــساعدة يف التحقــق مــن أعمــار املــشاركني، وإعــادة          
تنفيـذ أنـشطة إعـادة دمـج وتـدريب          ) ج(إدماجهم، وفرزهم، وتقـدمي املـشورة هلـم، ورصـدهم؛           

املسامهة يف ختفيف حدة النــزاعات بـدعم وضـع           )د(باالقتران مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛       
وسيقوم بأنشطة إعـادة اإلدمـاج برنـامج        . وتنفيذ استراتيجية للحد من العنف يف اجملتمعات احمللية       

ــة لــدعم تنفيــذ    . األمــم املتحــدة اإلمنــائي أو شــركاء آخــرون   وســيتم وضــع املــوارد الالزمــة للبعث
  .العامة فور اكتمال وضع الربنامج الوطين نفسه إىل جملس األمن واجلمعية هاميالربنامج وتقد

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام

األلغــام األرضــية  تــشكله ينتــشر علــى نطــاق واســع يف جنــوب الــسودان اخلطــر الــذي      - ٦٨
ونظــرا حملدوديــة القــدرة الوطنيــة، تتــوىل األمــم املتحــدة قيــادة . وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات

 التنــسيق وتيــسري أنــشطة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وبنــاء القــدرات  االســتجابة احلاليــة بتــوفري
وبالنظر إىل حجم اخلطر ووفقا لألهـداف املتفـق عليهـا     . الوطنية، واإلشراف على ضمان النوعية    

ــسودان     ”يف  ــام يف ال ــة باأللغ ــسنوات لإلجــراءات املتعلق ــددة ال اخلطــة ” ويف “خطــة العمــل املتع
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، ستنفذ األمم املتحدة األنـشطة التاليـة        “اءات املتعلقة باأللغام يف السودان    االنتقالية لربنامج اإلجر  
خملفـات احلـرب   /مسح املناطق اخلطرة، وإزالة األلغـام  ) أ: ( البعثة اجلديدة، واألنشطة هي    يف إطار 

التثقيـف بأخطـار    ) ج( النـزاعات؛   االستجابة للطوارئ يف مناطق   ) ب(من املتفجرات، والتدمري؛    
تنــسيق وإدمــاج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف ) هـــ(الــدعوة؛ ) د(ساعدة الــضحايا؛ األلغــام ومــ

  .بناء قدرات النظراء الوطنيني) و(لعمليات اإلنسانية واإلمنائية؛ ا
  

  محاية األطفال
ستركز أنشطة البعثة يف جمـال محايـة األطفـال علـى الرصـد واإلبـالغ عـن االنتـهاكات                - ٦٩

طفال، واملـسامهة يف اسـتراتيجية البعثـة حلمايـة املـدنيني، وتعمـيم محايـة             اخلطرية املرتكبة ضد األ   
األطفال يف مجيع أنشطة البعثة، ودعم تنفيذ خطة عمل اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان إلهنـاء                 

  .جتنيد األطفال واستخدامهم، بالتعاون مع الشركاء يف فريق األمم املتحدة القطري
  

  الشؤون اجلنسانية
، ســـتكفل البعثـــة تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور )٢٠٠٠ (١٣٢٥ملـــا ورد يف القـــرار وفقـــا   - ٧٠

اجلنساين يف مجيع تـدخالت البعثـة وأنـشطتها لـضمان املعاجلـة املالئمـة واملتـساوية الحتياجـات                   
النـــساء والرجـــال والبنـــات واألوالد، وأن تـــسهم الفئـــات املـــستهدفة يف اجملتمعـــات احملليـــة يف 

طتها وحتـصل علـى فوائـد منـها بـصورة منـصفة، والتـصدي للمعـدل                 استراتيجيات البعثـة وأنـش    
وستدعم البعثة بنـاء قـدرات الـشركاء احلكـوميني ومنظمـات       . العايل للعنف اجلنسي واجلنساين   

  .اجملتمع املدين بالتنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري
  

  اإلعالم
ت االســتراتيجية بــني سـيعمل مكتــب البعثـة لــشؤون اإلعــالم بوصـفه مركــزا لالتـصاال      - ٧١

البعثة ومجهور الـسودان اجلنـويب، إذ سيـساعد يف حتـسني تفهـم دور البعثـة، وتـشكيل صـورهتا                     
 علـى الـسكان، هبـدف التخفيـف     صحيحةالعامة حمليا وإقليميا ودوليا، ودعم نشر املعلومات الـ      

. دميقراطيـة من حدة النـزاعات، ومعاجلة توقعات اجلمهـور، واملـسامهة يف تعزيـز ثقافـة سياسـية                 
ويف قيام البعثة بذلك، ستواصل االستفادة من النجاح الذي حققته إذاعة مرايا الـيت تبـث علـى                  

  .FMموجات 
  

  يدزإلفريوس نقص املناعة البشرية وا
، ستشرك البعثة حفظة السالم التـابعني هلـا يف   )٢٠٠٠ (١٣٠٨وفقا ملا ورد يف القرار    - ٧٢

وسـتوفر البعثـة بيئـة    . يدز والوقايـة منـه  إلا/قص املناعة البشريةاملسائل املتصلة بالتوعية بفريوس ن  
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ــدرات         ــاء ق ــدعم لبن ــدمي ال ــا ملواصــلة تق ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــة لوكــاالت األم متكيني
الــشركاء احلكـــوميني ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين فيمـــا يتـــصل مبـــسائل فـــريوس نقـــص املناعـــة  

  .يدزإلا/البشرية
  

  ر وإعادة اإلدماجاإلنعاش وحتقيق االستقرا
ــات        - ٧٣ ــات واملقاطع ــستويات الوالي ــى م ــشتركة عل ــة م ــشاريع المركزي ــة م ســتدعم البعث

واحملليات، حسب الطلب، لتيسري اختاذ ُنُهج تشاركية إزاء اإلنعـاش، ودعـم احلكومـة ومكتـب         
ني األمم املتحدة القطري لتحقيق النجاح يف إعادة إدماج املشردين داخليـا والالجـئني واجلنـوبي              

وســتقدم البعثــة املــساعدة إىل منظومــة األمــم املتحــدة لالنتقــال، عنــدما   . العائــدين إىل اجلنــوب
ودعمـا  . تسمح الظروف، من بناء السالم إىل أنشطة بناء الدولة على املديني املتوسط والطويل            

 بقيـادة  هلذين الدورين، ستوفر البعثة الدعم ألنشطة التنسيق بني اجلهات املاحنـة وتعبئـة املـوارد،      
  .منسق الشؤون اإلنسانية، مبا يشمل دعم النداءات وهياكل التنسيق احلكومية/املنسق املقيم

  
  دعم البعثة

التابعــة  ات الــدعم املقــدم مــن شــعبة دعــم البعثــســتعتمد األنــشطة املــذكورة آنفــا علــى  - ٧٤
لواليـة البعثـة    اليت يتمثل دورها يف تيـسري التنفيـذ الكفـؤ والفعـال             إلدارة عمليات حفظ السالم     

بالتوفري الـسريع واملـسؤول خلـدمات دعـم متكاملـة وعاليـة اجلـودة يف جمـاالت املاليـة، واملـوارد             
ويف بيئـة الـسودان اجلنـويب الـيت         . البشرية، واللوجستيات، وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     

يــات، والنظــام شعبة الــدعم اســتنادا إىل مفهــوم البعثــة للعملالــتكتنفهــا حتــديات كــبرية، ســتوفر 
املايل والقواعد املالية للمنظمة، وسياسات وتوجيه مقر األمم املتحدة، والدروس املـستفادة مـن        

حتــسني املواقــع /إنــشاء) أ(: يــشمل النــهج مــا يلــي ســوف و. بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان 
سني األحـوال،   االستعاضة عن املرافق املؤقتة هبياكل أكثـر اسـتدامة، ممـا يقـود إىل حتـ               وامليدانية،  

وختفيض تكاليف التـشغيل، وتنفيـذ خـدمات مـشتركة مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري علـى               
تفويض قدر كبري من السلطة الالمركزية إلداريـي دعـم البعثـة            ) ب(أساس استرداد التكاليف؛    

 يف علــى مــستوى الواليــات، حيــث يــصحب ذلــك حتــديث العمليــات اإلداريــة لكفالــة الفعاليــة
 بــذل جهــود لتحقيــق القــدر األمثــل مــن قــدرة البعثــة علــى   )ج(ذج البعثــة اجلديــد؛ ســياق منــو

احلركة من خالل حتقيق الكفاءة يف النقل، ونقل الـشحنات عـن طريـق النـهر والـرب، والتحـول                    
مــن الطــائرات العموديــة إىل الطــائرات ثابتــة اجلنــاحني بعــد إعــادة املهــابط اجلويــة إىل العمــل؛    

علـى  ) مثـل برنـامج األغذيـة العـاملي       (اركي مع وكاالت األمم املتحـدة       العمل على حنو تش    )د(
وسـتقوم البعثـة بتحويـل شـبكتها املؤقتـة لقواعـد دعـم االسـتفتاء إىل              . ةيأساس مبدأ امليزة النـسب    

وبــصورة تدرجييــة، بوضــع اجــة مواقــع يف املقاطعــات مــزودة بــدعم ثابــت، وذلــك حــسب احل 
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ا ميكن البعثة ووكاالت األمم املتحدة مـن تـوفري الـدعم            آجال هنائية واضحة ونقاط مرجعية، مم     
  .للحكومة والسكان على الصعيد احمللي

  
  السالمة واألمن

سيتمثل دور نظـام األمـم املتحـدة إلدارة األمـن يف الـسودان اجلنـويب يف كفالـة سـالمة             - ٧٥
سودان ويف إطــار ذلــك النظــام، ســيكون للــ. وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة وأصــوهلا ومنــشآهتا

ــه إلدارة أمــن        ــاطق، وأفرقت ــسقيه ألمــن املن ــن، ومن ــه إلدارة األم ــه املعــني، وفريق ــويب موظف اجلن
. وسيقدم الـدعم للنظـام بنـشر قـسم ألمـن البعثـة تـابع إلدارة شـؤون الـسالمة واألمـن                  . املناطق

  .وسيستخدم مفهوم سالمة وأمن موظفي البعثة قدرات البلد املضيف ألقصى حد ممكن
  

  اليةاآلثار امل
  .ستصدر اآلثار املالية املترتبة عن البعثة اجلديدة يف شكل إضافة هلذا التقرير  - ٧٦
  

 املالحظات والتوصيات  - رابعا  
ــزم إين  - ٧٧ ــد   ملتـ ــزام بتأييـ ــل االلتـ ــة     كـ ــشاء عمليـ ــسودان إنـ ــوب الـ ــة جنـ ــب حكومـ  طلـ

بعملــها مــع وأعتقــد جازمــا أن البعثــة املوصــوفة أعــاله، و .املتحــدة يف جنــوب الــسودان لألمــم
األمـم املتحـدة القطـري وغـريه مـن الـشركاء، ميكـن أن تـضطلع بـدور كـبري يف مـساعدة                      فريق

 أسـاس مـتني  إقامـة  وحكومة وشعب جنوب السودان على توطيد الـسالم يف جنـوب الـسودان           
غــري أن احتمــاالت توطيــد الــسالم تظــل مرهونــة  .لتنميــة البلــد اقتــصاديا، وسياســيا واجتماعيــا

بــدورها، ســُتحددها إىل حــد كــبري   قــة بــني الــسودان وجنــوب الــسودان، والــيت،  بنوعيــة العال
السـتفتاء ومـا تبقـى مـن قـضايا اتفـاق       ااالتفاقات اليت يـتم التوصـل إليهـا بـشأن قـضايا مـا بعـد             

 .السالم الشامل

ال ميكــنين أن أشــدد علــى حنــو كــاف علــى الطــابع احلاســم هلــذه املفاوضــات    لــذلك و  - ٧٨
قع على عاتق قـادة الـدولتني للتوصـل إىل اتفاقـات مـن شـأهنا أن تتـيح أساسـا                     واملسؤولية اليت ت  

مــن األمهيــة مبكــان  و.للــسالم واألمــن يف الــسودان ويف جنــوب الــسودان ويف املنطقــة بأســرها  
يبــدي قــادة اجلــانبني اإلرادة الــسياسية الالزمــة إلجيــاد حلــول هلــذه املــسائل واالتفــاق علــى    أن

 .آليات لتنفيذها

 .قد أكمل الشريكان يف اتفاق السالم الشامل معظم الرحلة يف الطريق حنـو الـسالم              لو  - ٧٩
سـالم دائـم   أي حتقيـق    -ساعدمها علـى بلـوغ غايتـهما بنجـاح           أن نـشجعهما ونـ     احليـوي ومن  

ومبـا أن جنـوب الـسودان سـيحقق      .قائم على أساس املصاحل املشتركة وعالقات حـسن اجلـوار      
 أعتقد أن إطار العمل املتفـق عليـه بـني الطـرفني مبوجـب اتفـاق                 ينفإيوليه،  / متوز ٩استقالله يف   
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ــشامل ملعاجلــة   ــةنازعــات احلدوداملالــسالم ال ــه إىل حــني    ي ــة ينبغــي احلفــاظ علي  واملــسائل األمني
وخالل األعوام الـستة املاضـية، وبـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف             . التوصل إىل ترتيبات بديلة   

وال تــزال  .ا قيمتــه يف مــساعدة الطــرفني علــى جتنــب الــرتاع الــسودان، أثبــت إطــار العمــل هــذ 
اآلليات املنشأة مبوجب إطار العمل هـذا هـي احملافـل الوحيـدة الـيت ميكـن أن يلتقـي يف إطارهـا                       
الطرفان، حتت رعايـة األمـم املتحـدة، بغيـة منـع نـشوب الـرتاع أو ختفيفـه علـى أي مـن جـانيب                   

يات أيضا القدرة على التعامل مـع املنازعـات األمنيـة           ولدى هذه اآلل   .احلدود، مبا يف ذلك أبيي    
 .الثنائية منها والداخلية على حد سواء مبا يف ذلك معاجلة االهتامات املتعلقة بدعم الوكالء

ــة األمــم املتحــدة        - ٨٠ ــتقين لبعث ــد ال وأحــث الطــرفني وجملــس األمــن علــى النظــر يف التمدي
ــن     يف ــة أشــهر م ــرة ثالث ــسودان لفت ــوز٩ال ــ/ مت ــشرين األول٩ه إىل يولي ــوبر/ ت ــشرع .أكت  وست

 يف الوقـت نفــسه علــى  مــع التركيــز تقلــيص وجودهــا يف اخلرطـوم  يفخــالل هــذه الفتـرة   البعثـة 
 عن حلول ملا تبقى من قضايا اتفـاق         يف أثناء البحث  مساعدة الطرفني على احلفاظ على اهلدوء       

ىل ترتيـب مقبـول مـن الطـرفني         السالم الشامل وقضايا ما بعد االستفتاء، مبا يف ذلـك التوصـل إ            
  . احلدودلرصد
ولدى تقدميي هذه التوصية، أمعنت النظر يف إمكانية التوصية بتمديد تقين لبعثة األمـم                - ٨١

املتحدة يف السودان مع القيام، مبـوازاة مـع ذلـك، بإنـشاء عمليـة جديـدة يف جنـوب الـسودان،                      
يـة الـيت تــؤثر علـى جنـوب الــسودان     فخلـصت إىل اسـتنتاج مفــاده أن العديـد مـن املــسائل األمن    

ترتبط ارتباطا مباشرا باملسائل األمنيـة الثنائيـة الـيت يـتعني علـى الـشمال واجلنـوب االشـتراك يف                     
وعليــه يلــزم احلفــاظ علــى فعاليــة الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة يف حــل تلــك    . معاجلتــها

وأعتـزم موافـاة جملـس      . دةاملسائل األمنية األساسـية مـن خـالل قيـادة سياسـية وعـسكرية موحـ               
سـبتمرب بتقريـر عـن التقـدم الـذي أحـرزه الطرفـان يف مـا يتعلـق بتـسوية                     /األمن يف أوائـل أيلـول     

  .املسائل املتبقية من اتفاق السالم الشامل ومسائل ما بعد االستفتاء
وتتوقف التوصيات الـواردة أعـاله علـى توصـل األطـراف إىل االتفاقـات الـيت التزمـت                     - ٨٢

فـإذا مل تـربم تلـك االتفاقـات خـالل           . ى أمل أن حيدد ذلك خالل األشهر الثالثـة املقبلـة          هبا، عل 
التمديد التقين املشار به لوالية البعثة، يتعني عليها، علـى األقـل، وضـع آليـات لالستعاضـة عـن                    

  .اإلطار األمين التفاق السالم الشامل
طبيعـة املـساعدة الـيت تقـدمها إىل         وأعتقد يف الوقت ذاته، أن على األمم املتحـدة تغـيري              - ٨٣

ويلــزم الدولــة احلديثــة نــوع . يوليــه/ متــوز٩دولــة جنــوب الــسودان احلديثــة غــداة اســتقالهلا يف 
ولـذلك فـإنين أعتـزم إنـشاء فريـق          . خمتلف من املساعدات، سواء مـن حيـث النوعيـة أو احلجـم            

ة الالزمــة إلعــداد متقــدم يــضم جمموعــة مــن كبــار املــسؤولني اإلداريــني ذوي اخلــربة املتخصــص 
القدرات األساسية للبعثة اجلديدة، وتقدمي الدعم لدولة جنوب السودان احلديثة وهـي تـضطلع              
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وباإلضـافة إىل ذلـك، سيـشرع فريـق األمـم      . جبهودها الراميـة إىل توطيـد الـسالم وبنـاء الـسالم      
ــشطة اإلمن      ــاء القــدرات واألن ــشطة بن ــدور رئــيس يف أن ــذي يــضطلع ب ــة املتحــدة القطــري، ال ائي

  .الطويلة األجل، يف بذل تلك اجلهود لدعم الدولة احلديثة على الفور
يوليه أو قبـل ذلـك املوعـد، مـسؤول          / متوز ٩وسريأس الفريق املتقدم، الذي سينشر يف         - ٨٤

وأما األنشطة املتـصلة بإنـشاء البعثـة اجلديـدة يف جنـوب الـسودان علـى             . كبري يف األمم املتحدة   
وسيدرج موظفون كبار ومتخصصون إضـافيون      . لتقرير، فتقع على عاتقه   النحو املبني يف هذا ا    

  .يف الفريق املتقدم من أجل إعداد عناصر البعثة وتلبية متطلبات دعمها
وسيبقى العنـصر العـسكري للبعثـة يف جنـوب الـسودان علـى تكوينـه احلـايل، يف حـني                       - ٨٥

 القـدرات الالزمـة لالضـطالع       جتري إدارة عمليات حفظ السالم عملية تكوين القوات لتـأمني         
وإحـراز تقـدم يف التوصـل إىل اتفـاق          . بوالية البعثـة اجلديـدة علـى النحـو املـبني يف هـذا التقريـر               

بشأن مسائل ما بعد االستفتاء واملسائل املتبقية من اتفـاق الـسالم الـشامل سـيؤثر تـأثرياً إجيابيـاً                    
يات حفظ الـسالم رصـد الوضـع        وستواصل إدارة عمل  . على الوضع األمين يف جنوب السودان     

عن كثب وتعديل املفهوم العسكري للعمليـات، والقـوام املـأذون واملـشار بـه يف هـذه الوثيقـة،                    
  .وفقا لذلك

ــم املتحــدة يف         - ٨٦ ــة األم ــوظفي بعث ــشكر إىل م ــدم بال ــرة أخــرى أن أتق ــام، أود م ويف اخلت
فريـق الرفيـع املـستوى التـابع     السودان وفريق األمـم املتحـدة القطـري العـاملني يف الـسودان، وال          

لالحتاد األفريقي املعـين بالتنفيـذ، وفرقـة العمـل املتكاملـة اخلاصـة بالبعثـة علـى مـا قـاموا بـه مـن                    
  .أعمال ملساعدة أبناء السودان يف وضع األساس ملستقبل مزدهر وسلمي
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	10 - ظلت بعثة الأمم المتحدة في السودان، منذ عام 2008، تقوم، بالتشاور مع حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، ومفوضية الرصد والتقييم في كلٍ من الولايتين، بمساعدة الجهات الفاعلة على استكشاف جانب آخر، وهو، تحديد الشواغل الرئيسية لمختلف القطاعات السكانية في هاتين الولايتين، وتعزيز السبل الكفيلة بمعالجتها، إما مباشرة عن طريق المشاورة الشعبية، أو بوسائل أخرى وفقا لما تقرره المشاورة الشعبية.
	11 - ونص اتفاق السلام الشامل على عملية تقييم متوازية تجرى في كلتا الولايتين ”بحلول السنة الرابعة من توقيع الاتفاق“، عقب الانتخابات، من قبل مؤسستين اثنتين في كل ولاية من الولايتين وهما: مفوضية مستقلة تنشئها رئاسة الجمهورية، ومفوضية رصد وتقييم تابعة لبرلمان الولاية. وستكون المفوضية المستقلة مسؤولة أمام الحكومة الوطنية بينما تكون مفوضية الرصد والتقييم التابعة لبرلمان الولاية مسؤولة أمام حكومة الولاية المعنية. وقد أنشئت مفوضيات الرصد والتقييم المستقلة التابعة لرئاسة الجمهورية في عام 2007 وقدمت تقاريرها السنوية إلى الرئاسة مع التركيز على الأمن والتكامل بين مؤسسات الخدمة المدنية والشرطة والاستخبارات. ولم يكن ممكنا إنشاء مفوضيتي الرصد والتقييم التابعتين لبرلماني الولايتين قبل انتخابات نيسان/أبريل 2010، التي أُجريت فقط في ولاية النيل الأزرق؛ أما في ولاية جنوب كردفان، فسيتم إنشاء المفوضية عقب انتخابات الولاية التي ستُجرى في أيار/مايو 2011. 
	12 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 اعتمد المجلس الوطني مشروع قانون المشاورات الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الذي نص على أن تتألف عملية التشاور من اجتماعات وحلقات عمل واستطلاعات للرأي كما نص على عملية للتفاوض/التحكيم إذا خلُص التقييم على نطاق الولاية إلى أن اتفاق السلام الشامل لم يتمكن من تلبية تطلعات السكان. وهناك ثلاثة مستويات من التفاوض: أولا، ستُشرك حكومة الولاية الحكومة المركزية في تصحيح أوجه القصور في تنفيذ اتفاق السلام الشامل؛ ثانيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الولاية وبين المستويات المركزية، ينبغي عرض القضايا أمام مجلس الولايات للوساطة؛ وثالثا، في حالة حدوث مزيد من الخلاف، قد تقرر الأطراف اللجوء إلى هيئة تحكيم أخرى.
	13 - ولم يحدد اتفاق السلام الشامل، ولا مشروع قانون المشاورات الشعبية، طبيعة القضايا التي ستعالج في إطار العملية. وتشتمل القضايا، التي يتوقع إثارتها، على تقاسم الثروة، وتقاسم السلطة، والأمن، وحقوق الأراضي، والحقوق الدينية/الثقافية. ومن الناحية الواقعية، فإن معالجة بعض هذه القضايا ستتجاوز إطار اتفاق السلام الشامل وجداوله الزمنية.
	14 - وقد اختُتمت في ولاية النيل الأزرق جلسات الاستماع العلنية، ويجري حاليا إدخال البيانات، لكن مع تأخير كبير. ولا يزال يتعين حل الخلافات المتعلقة بطبيعة وعدد المشاركين في جلسات الاستماع المواضيعية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التأخير في العملية. ولن تتم عملية المشاورات الشعبية في ولاية جنوب كردفان إلا بعد الانتخابات في الولايات، ومن غير المحتمل أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية الفترة الانتقالية لاتفاق السلام الشامل. وسوف تتوقف نتائجها، كما سيتوقف القبول بتلك النتائج، على نتائج انتخابات الولايات. وسيكون للجمعية التشريعية الجديدة، ولتطور الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، دور حاسم في تأمين عملية ذات مصداقية وتلبي اهتمامات الناس، بما في ذلك الوحدة التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان بالولاية.
	إدماج الجيش الشعبي لتحرير السودان

	15 - عملا باتفاق السلام الشامل، اتفقت القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان على أن تعيد الأولى الانتشار إلى الشمال من خط الحدود الحالي، ويعيد الثاني الانتشار إلى الجنوب منه، بعد تشكيل الوحدات المتكاملة المشتركة. وفي الجلسة المائة التي عقدتها اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في تموز/يوليه 2009، اعتُبر أن إعادة انتشار القوات المسلحة أُنجزت بالكامل، حيث أُعيد نشر 100 في المائة مما تعداده 403 46 جنود. وأعاد الجيش الشعبي الانتشار إلى خارج القطاعات الرابع والخامس والسادس بطريقة تدريجية وصلت إلى ما نسبته 37.7 في المائة مما كان مقررا (622 20 جنديا من أصل 168 59) حتى انعقاد الجلسة 132 للجنة المراقبة في كانون الأول/ديسمبر 2010. وكان من المنتظر الانتهاء في عام 2009 من إعادة نشر عناصر الجيش الشعبي من ولاية النيل الأزرق إلى نقطة التجمع في القفة (في ولاية أعالي النيل المحاذية لولاية النيل الأزرق). إلا أنه تبين، خلال مهمة للرصد والتحقق أُجريت عام 2010، أن غالبية عناصر الجيش الشعبي البالغ عددهم 003 4 عناصر كانوا لا يزالون في يفتا بولاية النيل الأزرق. وفي ما يتعلق بإعادة نشر عناصر الجيش الشعبي إلى خارج ولاية جنوب كردفان، وجدت بعثة للرصد والتحقق، أوفدت في نيسان/أبريل، 2011 أن 071 3 عنصرا من بين عناصر الجيش الشعبي البالغ عددهم 147 5 عنصرا كانوا في نقطة التجمع التابعة للجيش الشعبي في البحيرة البيضاء. 
	16 - إن إعادة نشر مقاتلي الجيش الشعبي البالغ عددهم 000 40 مقاتلا من أبناء الشمال الموجودين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو من أبناء هاتين الولايتين العاملين مع الجيش الشعبي في جنوب السودان، أو إمكانية إدماجهم في القوات المسلحة السودانية، أمران يرتبطان بالمسائل الأوسع نطاقا المتعلقة بالترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل المتفاوض بشأنها حاليا. ومن غير المرجح أن تنتهي عملية إعادة الانتشار، إن حدثت فعلا، قبل نهاية الفترة الانتقالية إذا لم يُحرز تقدم كبير في إجراء المشاورات الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويطلب مقاتلو الجيش الشعبي في جبال النوبة والنيل الأزرق والمنحدرون من هناك ضمانات بالنظر في شكاواهم ضد الخرطوم في ظل الظروف السياسية والأمنية التي ستكون سائدة في شمال السودان في فترة ما بعد اتفاق السلام الشامل. وفي الوقت نفسه، وبسبب عدم إعادة نشر عناصر الجيش الشعبي في هاتين الولايتين بصورة كاملة، رفضت القوات المسلحة السودانية خفض وجودها إلى ”مستويات حالة السلام“ وفق ما ينص عليه اتفاق السلام الشامل. وينبغي النظر إلى مسألة عسكرة جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبارها مصدرا رئيسيا للتوتر العسكري في السودان في فترة ما بعد اتفاق السلام الشامل، بالنظر إلى صلة الأمر بالوضع المستقبلي لكلتا الولايتين وبتسوية مسألة أبيي.
	أبيي

	17 - إن النزاع على الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي هو التحدي الأكبر الذي يعترض تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وإذا كانت حدود منطقة أبيي لا تدخل ضمن المناطق المتفق على أنها مناطق متنازع عليها كما حددتها لجنة الحدود، فهي تظل الأكثر إثارة للنـزاع. وتدّعي بعض الشخصيات في الجيش الشعبي أن منطقتي هجليج وكرسانة الغنيتين بالنفط تدخلان ضمن المناطق المتنازع عليها، مستندة في ذلك إلى أن تلك المناطق أدرجت في القرار الذي تقدمت به لجنة حدود أبيي في عام 2005، وإلى رفض قبيلة المسيرية حكم محكمة التحكيم الدائمة في هذا الصدد. ويوجد تركيز كبير للقوات العسكرية في المنطقة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وعلى مقربة من هناك، على الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، تنتشر عناصر الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية، إذ لا تفصل بينهما إلا بضع مئات أمتار في تيشوين، وهو موقع استراتيجي على الطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم وجنوب السودان. وتشكل هذه المناطق التي تشهد وجودا عسكريا كثيفا بؤرة خطيرة حيث يمكن أن يتصاعد النزاع بين القوات المسلحة والجيش الشعبي بسرعة كبيرة. 
	18 - وبالنظر إلى عدم إحراز تقدم في جوانب أساسية من بروتوكول أبيي، بما في ذلك الاتفاق النهائي بشأن حدود المنطقة، وترسيم الحدود، وتقاسم الثروة، وأهلية المشاركة في استفتاء منطقة أبيي، ظلت أبيي على شفير النزاع على مدى الفترة الانتقالية. ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع حدة التوتر على الصعيد المحلي وانتهاج كلا طرفي اتفاق السلام الشامل سياسة المواجهة المعلنة، ساهم كلا الطرفين بشكل فعال في التخفيف من حدة الأزمة في الأشهر الأولى من عام 2011 في أعقاب اشتباكات اندلعت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وخلفت قتلى.
	19 - ويعالج اتفاقا كادقلي الموقعان في 13 و 17 كانون الثاني/يناير بعض المخاوف الأمنية العاجلة، إذ ساعدا على احتواء العنف، حتى وإن لم ينفذ منهما إلا النزر اليسير، وذلك عن طريق إبقاء الحوار مستمرا بين الطرفين. غير أن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الطرفين بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي هو وحده الكفيل بتخفيف حدة التوتر وتوفير الأمن لسكان أبيي. وفي 9 أيار/مايو 2011، لم يكن الطرفان قد توصلا إلى أي اتفاق بشأن أبيي رغم تناول المسألة على مستوى الرئاسة في المفاوضات التي ييسرها الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ.
	التفاوض بشأن ترتيبات ما بعد اتفاق السلام الشامل

	20 - يشكل مستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب محور مفاوضات ما بعد الاستفتاء بين الطرفين التي بدأت في تموز/يوليه 2010. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، اتفق الطرفان على إطار عام للسياسات لتوجيه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية في شمال وجنوب السودان في مرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل. ورغم أن الإطار لم يُوقّع رسميا أبدا بسبب عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على الأحكام التي تنظم المواطنة مستقبلا في حالة الانفصال أو على تسوية مسألة أبيي، فإن هذه الخلافات لم تعرقل العملية برمتها. وبدلا من ذلك، فقد تقرر أن لا يكون ثمة اتفاق موقَّع إلى أن يتم الاتفاق على جميع الأحكام.
	21 - وقرر الطرفان أيضا الاستعانة بمشروع الاتفاق الإطاري بوصفه الوثيقة المرجعية التي توفر التوجيه السياسي اللازم لاستمرار مفاوضات المجموعات. وستوسِّع المجموعات من صياغة نص الاتفاق الإطاري لتضمينه جميع التفاصيل اللازمة لتفعيل مبادئه. وقد تولت اللجنة السياسية المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان معالجة مسائل المواطنة وإدارة الحدود. ويتم التفاوض بشأن العلاقات الأمنية والاقتصادية (الديون، والأصول والخصوم، والنفط، والعملة، والاتصالات، والنقل) من خلال تشكيلة المجموعات. وقد قدمت المجموعة المعنية بالمعاهدات الدولية والمسائل القانونية المشورة القانونية للمجموعات الأخرى بحسب الاقتضاء.
	المجموعة المعنية بالأمن

	22 - في كانون الأول/ديسمبر، أجرى الطرفان مفاوضات ثنائية بشأن الترتيبات الأمنية، وأبلغا بعثة الأمم المتحدة في السودان والفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ بنتائج تلك المفاوضات في نهاية كانون الثاني/يناير، وذلك بعد أن أُجري الاستفتاء بنجاح. واتفق الطرفان على فصل قواتهما العسكرية على الشريط الحدودي الحالي بمسافة 10 كم على كل جانب من الجانبين، وبذلك تنشأ منطقة أمنية خاصة تُدار بآلية أمنية مشتركة. وقاما بتسوية مسألة حل الوحدات المتكاملة المشتركة في غضون 90 يوما من الإعلان الرسمي لنتيجة الاستفتاء، باستثناء الوحدات المنتشرة في منطقة أبيي، وتلك التي تؤمِّن حقول النفط، والوحدات الواقعة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقد أُنجزت هذه العملية رسميا في 9 نيسان/أبريل. وهناك بضعة مسائل رئيسية تستلزم مواصلة النظر فيها على أرفع مستوى، من بينها الدور الذي يؤديه طرف ثالث في دعم تنفيذ الاتفاق بشأن الآليات الأمنية المشتركة، ومستقبل القوة الكبيرة من الجيش الشعبي لتحرير السودان ذات الأصول الشمالية، والوحدات المتكاملة المشتركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
	23 - وفي أثناء المفاوضات التي جرت في نيسان/أبريل، ناقش الطرفان إقامة منطقة حدود مشتركة لتيسر إنشاء ممرات آمنة لانتقال الأشخاص والسلع والدواب والخدمات. وناقشا أيضا إنشاء آلية لكلتا الولايتين بهدف تنسيق عملية التخطيط لتنفيذ منطقة الحدود المشتركة ورصدها والتحقق منها. وناقش الطرفان مسألة الدعم الذي ستقدمه أطراف أخرى للمساعدة في رصد آلية الحدود والتحقق منها، غير أنهما لم يتوصلا إلى نتائج نهائية.
	24 - وتناولت المفاوضات التي أجرتها المجموعة المعنية بالأمن مستقبل ما يزيد عن 000 40 فرد من الأفراد العسكريين في الجيش الشعبي لتحرير السودان، أغلبهم من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى عودة عدد لم يتم حصره من أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان من هاتين الولايتين، الذين يخدمون حاليا في الجنوب. واتفق الطرفان على أن يتولى الشمال المسؤولية عن مستقبل أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان المنحدرين من النيل الأزرق وجنوب كردفان، وبحثا إنشاء آلية لضمان نجاح تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الاستفتاء.
	المجموعة المعنية بالاقتصاد

	25 - فيما يتعلق بالتزامات السودان إزاء الديون الخارجية، ناقش الطرفان الخيار بأن تعود إلى شمال السودان الأصول الخارجية والالتزامات الخارجية للسودان. ويتوقف ذلك على دعم الدائنين الدوليين في ما يتعلق بتخفيف الديون، وعلى وضع استراتيجية مشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان للتواصل مع الدائنين. وقد شرع الطرفان في مناقشة بشأن هذه المسائل في اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في نيسان/أبريل.
	26 - وتركزت المفاوضات المتعلقة بالنفط على استخدام الهياكل الأساسية النفطية وملكيتها، وعلى كيفية إدارة التعاون بين الشمال والجنوب في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة الإيرادات والرسوم. وفي ما يتعلق بمسألة العملة، تم الاتفاق على أن ينشئ الجنوب عملة جديدة، وأن يظل الجنيه السوداني العملة القانونية في الجنوب لفترة انتقالية تمتد من ستة إلى تسعة أشهر. وتوجد مسألة لا تزال معلقة، وهي استرداد العملات من الجنيه السوداني من الجنوب.
	الجنسية

	27 - اتفق الطرفان على ضرورة منع حالات انعدام الجنسية بعد الانفصال، وحماية حقوق الشماليين في الجنوب وحقوق الجنوبيين في الشمال. ويتضمن ذلك حرية العمل والإقامة وحيازة الممتلكات والتنقل دون حاجة إلى تأشيرة. ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الفترة الزمنية المناسبة المطلوبة للانتقال إلى الترتيبات الجديدة المتعلقة بالجنسية، وبشأن حق بعض الفئات في اختيار جنسيتها. ويهدف الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين السارية لدى كل منهما والتصديق عليها بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
	التوصل إلى اتفاق نهائي

	28 - يصعب في هذه المرحلة التنبؤ بنتائج المفاوضات في مرحلة ما بعد الاستفتاء. ورغم أن مشروع الاتفاق الإطاري يوفر هيكلا شاملا يتضمن جميع الشروط اللازمة لإدامة مقومات نجاح كلتا الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلاقات سلمية ومزدهرة بينهما، فلا تزال هناك حالات ملحوظة من عدم التيقن تتصل ببعض جوانب المحادثات، وهو ما يمكن أن يؤثر على إبرام مجموعة شاملة من الاتفاقات. ويُذكر في هذا الصدد أن معظم المسائل يمكن أن تُحَلّ في الأجل القصير.
	29 - ويجد الطرفان صعوبة بالغة في معالجة بضعة مسائل مهمة، ترتبط بشكل مباشر باستقرار كلتا الدولتين (اقتسام الإيرادات النفطية ووضع أبيي) يمكن أن تصبح عوامل إفساد العلاقات بين الشمال والجنوب مستقبلا، بل وأن تزيد من صعوبة التحديات التي تنطوي عليها عمليتا إدارة الحدود واستغلال النفط. فتقديم تنازلات بشأن الموارد النفطية من شأنه أن يؤثر على اقتصاد كل من البلدين وعلى قدرة الحركة الشعبية لتحرير السودان على بناء دولة قادرة على أداء وظائفها في جنوب السودان وتعزيز التوافق السياسي بين الجماعات السياسية الجنوبية. وفي الوقت ذاته، سيؤثر تقديم أي تنازلات بشأن الموارد في أبيي على علاقات كل من الطرفين مع الفئات المستهدفة الكبيرة التي تعتمد عليها للحفاظ على الأمن.
	ثالثا - ولاية بعثة الأمم المتحدة المقترحة لحفظ السلام في جنوب السودان
	30 - سيصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 9 تموز/يوليه 2011 في بيئة إقليمية تتسم بالتعقيد والهشاشة. وسيتحدد عدد من الديناميات السياسية والأمنية الداخلية في جنوب السودان وفقا لما يُحرز أو لا يُحرز من تقدم في المفاوضات الجارية بين الطرفين. إلا أن التوترات الداخلية ستكون هي المحرك السياسي الرئيسي للنزاع في جنوب السودان في مرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل.
	31 - وفي الوقت نفسه، سيتعيَّن على الحكومة أن تتصدى للمسائل الرئيسية المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك تسريح الجيش الشعبي لتحرير السودان والوصول به إلى الحجم المناسب، وتعزيز جهاز شرطة جنوب السودان. وستشكل هذه العمليات تحديات جديدة سيتعين إدارتها بعناية. فوجود مسائل عالقة تتصل باتفاق السلام الشامل وبمرحلة ما بعد الاستفتاء سيؤثر على الاستقرار في المنطقة الحدودية، وقد يِضعف رغبة حكومة جنوب السودان في بدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بفعالية.
	32 - وخلال فترة يُتوقَّع خلالها أن يشهد الجهاز الأمني عملية تحوُّل صعبة، سيواصل جنوب السودان مواجهة نزاعات مجتمعية متكررة. وفي حين تشهد قدرات جهاز الشرطة في الوقت الحالي تحسُّنا، فإنها لا تزال غير كافية لتأمين السلامة العامة وخفارة الحدود الدولية. وإضافة إلى ذلك، سيتعيَّن على حكومة جنوب السودان التصدي لمسائل انعدام المساءلة، وضعف إدارة شؤون العدالة وإنفاذ القانون، وقصور نظام السجون. وعلاوة على ذلك، يُنظَر إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان في بعض المناطق باعتباره قوة منحازة، وهو تصور ستتعيَّن معالجته من خلال آليات فعالة للرقابة والقضاء العسكري على المدى القصير، ثم الانفصال عن الحركة الشعبية لتحرير السودان واكتسابه طابع المهنية على المدى البعيد.
	33 - وقد أدى انعدام الأمن إلى تشريد أكثر من 000 116 شخص داخليا في جنوب السودان منذ بداية عام 2011. وفي الوقت نفسه، لا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع متعذرا بسبب عدد من العوامل، منها منع وصولها من قبَل حكوميين وأفراد في جهاز الأمن.
	34 - وسيشكل بسْط الحكومة سلطتها عاملاً بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن في بيئة يمكن أن يتحول فيها الانشقاق بسهولة إلى عنف. ويعتمد سكان جنوب السودان في الوقت الراهن على المساعدة الدولية في حصولهم على أبسط الخدمات الأساسية. وينبغي أن يشكل تعميم فوائد السلام على يد الحكومة، وتيسير تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية إحدى الأولويات الرئيسية لدى جميع الأطراف المعنية في جنوب السودان.
	35 - وكما يرد في تقريري المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/239)، فبناء على طلب حكومة جنوب السودان إيفاد بعثة متابعة للأمم المتحدة إلى جنوب السودان، شرعت الأمم المتحدة في عملية تخطيط متكامل للبعثات على مستوى المنظومة. وفي حين يؤخذ في الاعتبار التام أن العلاقة بين الشمال والجنوب تظل هي العامل الأشمل الذي يؤثر على السلام والاستقرار على كلا جانبي الحدود، فإن عملية التخطيط المتكامل للبعثات لم تتمكن حتى الآن، في ظل غياب اتفاقات حاسمة بشأن تسوية مسائل عالقة متصلة باتفاق السلام الشامل ومرحلة ما بعد الاستفتاء، من التركيز إلا على توفير الدعم لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز السلام الداخلي في جنوب السودان.
	مفهوم البعثة

	36 - في إطار عملية التخطيط، أجرت بعثة تقييمٍ تابعة لمنظومة الأمم المتحدة زيارة إلى جنوب السودان في الفترة من 16 شباط/فبراير إلى 31 آذار/مارس 2011. وفي 26 نيسان/أبريل، استعرضت لجنة السياسات التابعة لي التوصيات الصادرة عن هذا الفريق. ويراعي كلٌّ من عملية التخطيط ومفهوم البعثة المبادئ الواردة في ورقة ”الأفق الجديد“ غير الرسمية والتقرير المتعلق بالقدرات المدنية في فترة ما بعد النزاع (انظر A/65/747-S/2011/85)، والتقرير المتعلق باستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي (A/64/633).
	37 - وتستلزم مجموعة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن، في مرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان، اتباع نهج شامل قائم على النتائج من أجل توطيد السلام، مع التركيز منذ البداية على بناء القدرات الوطنية. وفي هذا الصدد، ستقدم البعثة المقترحة الدعم إلى الدولة الجديدة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والمتعلقة بالحماية، على نحو يساعدها على بناء سلطتها، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية لبناء الدولة وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية.
	38 - ونظراً لعدم توفر القدرات الوطنية، سيكون من الضروري أن تقدِّم جميع الجهات الفاعلة المساعدة بطريقة منسَّقة وفقاً لأولويات الحكومة. وقد حُدد دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد على أساس الولايات المؤسسية والمزية النسبية، وليس أقلها مراعاة الوقت اللازم لتحقيق نتائج مستدامة.
	39 - وستكون البعثة المقترحة متكاملة وستكفل التنسيق الاستراتيجي والتشغيلي مع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الآخرين، وبوجه خاص الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وفيما يتعلق بالتنسيق على الصعيد السياسي، يُتوقع أن تضطلع البعثة بدور في التقريب بين الأطراف الفاعلة الدولية للتكلم بصوت واحد في مساعدة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات الماثلة أمامها في عملية توطيد السلام.
	40 - ويُقترح الربط بين الفترات الزمنية المحددة لنشر البعثة وإجراء الانتخابات، أي فترة ولاية مدتها أربع سنوات، يجري استعراضها على أساس سنوي، وأن يستند خفضها التدريجي إلى معايير متفق عليها على مستوى حكومة جنوب السودان ومجلس الأمن. وسيجري تتبُّع تحقيق النتائج بعناية بالقياس إلى معايير واضحة من أجل تقييم مدى تمكُّن القدرات الوطنية من تأدية مسؤولياتها الأساسية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستعتمد البعثة نهجاً مرِناً ومراعياً لظروف النزاع في تكييفها المتكرر لأدوارها في توطيد السلام، بما يشمل احتمال زيادة القدرات في الاستجابة لأوجه القصور والخفض التدريجي للبعثة بموازاة تزايد القدرات الوطنية، وذلك في حال الاتفاق بهذا الصدد على مستوى حكومة جنوب السودان ومجلس الأمن.
	ولاية البعثة

	41 - في ضوء ما سبق، أوصي بأن ينظر مجلس الأمن في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة تُدعى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وذلك بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وتشمل المهام الرئيسية للبعثة ما يلي:
	بذل المساعي الحميدة وتقديم الدعم السياسي بهدف توطيد السلام لتحقيق ما يلي:

	(أ) تقديم الدعم إلى الحكومة والمجتمع المدني من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في العمليات السياسية، بوسائل منها القبول على نطاق واسع بالدستور، وإجراء أول انتخابات بناءً على طلب من الحكومة، ومشاركة المرأة في منتديات صنع القرار؛
	(ب) تشجيع الحكومة على التصديق على قوانين متعلقة بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وتنفيذها، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة والطفل؛
	(ج) تقديم الدعم إلى الحكومة والمجتمع المدني من أجل تعزيز الحكم القائم على المشاركة والتخفيف من حدة النزاع على مستوى الدولة؛
	(د) دعم إنشاء وسائط إعلام مستقلة.
	تقديم الدعم لإصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون لتحقيق ما يلي:

	(هـ) دعم الحكومة من أجل تعزيز الأمن في إطار سيادة القانون، بوسائل منها تقديم الدعم لوضع سياسة للأمن الوطني؛
	(و) تقديم الدعم إلى الحكومة لوضع وتنفيذ برنامج وطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
	(ز) تقديم الدعم إلى الحكومة لوضع نظام للقضاء العسكري؛
	(ح) تقديم الدعم إلى الحكومة لتنفيذ خطة عمل الجيش الشعبي لتحرير السودان الرامية إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم؛
	(ط) تقديم الدعم إلى الحكومة لتعزيز قدرة دوائر الشرطة في جنوب السودان، وذلك بإسداء المشورة التقنية في مجال وضع السياسات والتشريعات، والتدريب والتوجيه في مجالات رئيسية؛
	(ي) تقديم الدعم إلى الحكومة لتعزيز قدرتها على كفالة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء البلد، وذلك بتوفير المساعدة في مجال حقوق الإنسان سواء عن طريق التدريب أو بناء المؤسسات والقدرات؛
	(ك) تقديم الدعم لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، عن طريق الرصد والدعوة والإبلاغ؛
	(ل) تيسير بيئة توفِّر الحماية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح من خلال تنفيذ آلية للرصد والإبلاغ؛
	(م) تقديم الدعم إلى الحكومة لبناء نظام قضائي مستقل وكفؤ، بإسداء المشورة على المستوى السياساتي والتخطيطي والتشريعي؛
	(ن) تقديم الدعم إلى الحكومة لتعزيز قدرة هيئة إزالة الألغام في جنوب السودان على إجراء الأعمال المتعلقة بالألغام وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة الألغام.
	الجوانب الأمنية، بما فيها تخفيف حدة النـزاع وتوفير الحماية المادية للمدنيين

	(س) دعم الحكومة والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة عن طريق المساعي الحميدة التي تبذلها البعثة على الصعيد الوطني وصعيدي الولايات والمحافظات من أجل التخفيف من حدة النزاعات؛
	(ع) دعم الحكومة على الوفاء بمسؤوليتها السيادية عن حماية المدنيين من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية والتقنية العسكرية وفي مجال الشرطة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات بحسب الاقتضاء؛
	(ف) توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية اللازم لاضطلاعهم بالمهام المسندة إليهم في مجال التخفيف من حدة النزاعات وتوفير الحماية وتقديم المساعدة الإنسانية والانتعاش والتنمية في المناطق لشديدة الخطورة عندما تصبح الدوائر الأمنية الحكومية عاجزة عن توفير هذا الأمن.
	وستُكلّف البعثة أيضا، في إطار التصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق، بما يلي:
	(ص) توفير الحماية المادية، في حدود قدراتها، للمدنيين المهددين بالتعرض لخطر مادي وشيك، بطرق منها استخدام القوة كملاذ أخير لمّا تصبح الدوائر الحكومية عاجزة عن توفير هذا الأمن.
	هيكل البعثة

	42 - سيترأس البعثة ممثل خاص للأمين العام، تُفوَض إليه السلطة العامة على أنشطة البعثة وعلى منظومة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وسيساعد الممثلَ الخاص فريق من كبار الإداريين مؤلف من نائبين للممثل الخاص وقائد قوة ومفوض شرطة ومدير دعم البعثة. وسيتولى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهام أحد نائبَي الممثل الخاص، فيما سيضطلع منسق الأمم المتحدة المقيم بمهام منسق الشؤون الإنسانية.
	43 - وستطبق البعثة نظام اللامركزية من حيث مواقع نشرها وهياكل إدارتها. فالمقر، الذي سيقام في جوبا، سيكون مقرا استراتيجيا، بحيث يُشرك الحكومة على الصعيد الوطني في مسائل السياسات وتقديم التوجيه والدعم التقني للأنشطة على صعيد الولايات. وسيجري نشر غالبية الموظفين على نطاق مختلف ولايات جنوب السودان العشر بما في ذلك المحافظات، عند الاقتضاء. وستتولى مكاتب البعثة على صعيد الولايات مسؤولية إدارة العمليات اليومية على صعيد الولايات والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة القطرية على صعيد الولايات، بحيث ستعمل عن كثب مع السلطات الوطنية وسلطات الولايات والمحافظات.
	حماية المدنيين

	44 - بالرغم من أن حماية المدنيين ستكون من بين الأنشطة الأساسية للبعثة ومكتب الأمم المتحدة القطري، فإن حماية المدنيين تندرج أولا وقبل كل شيء ضمن المسؤولية السيادية للحكومة. فالدعم الخارجي المقدم إلى الحكومة لبناء قدرتها على حماية المدنيين هو، في جوهره الصرف، نشاط مدني يُستعان فيه بالأدوات السياسية والمتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية والشرطة والعدالة والسجون والشؤون العسكرية. ولذلك، وبالتنسيق مع الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين، سيشمل الدعم الذي ستقدمه البعثة إلى الحكومة لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بحماية المدنيين في إطار حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الأنشطة المتعلقة بالتخفيف من حدة النزاعات وحقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة، بما في ذلك تقديم المشورة إلى الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان وجهاز شرطة جنوب السودان في تنفيذ العمليات بشكل عام وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 
	45 - وتبعا لذلك، ستكون المساعي الحميدة للبعثة ومكتب الأمم المتحدة القطري وأنشطتهما في منع نشوب النزاعات والتخفيف من حدة النزاعات أول تجليّات استجابتهما لمساعدة الأطراف الفاعلة المحلية على حل ما ينشب بينها من نزاعات والتخفيف من حدتها. وحيثما لا يحالف النجاح هذه الجهود وتظهر بوادر نشوب نزاع وشيك، ستعمل البعثة مع القوات الأمنية الحكومية بهدف كفالة أن تراعي هذه القوات مقتضيات القانون الإنساني الدولي أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها الأمنية. وعلاوة على ذلك، سيجري، في حدود قدرات البعثة، وبالتعاون مع الحكومة، نشر قوات الأمم المتحدة في مختلف المناطق الشديدة الخطورة لدرء نشوب النزاعات. وحيثما تخفق هذه الجهود، ولمّا تصبح الأطراف الفاعلة الأمنية الحكومية عاجزة عن حماية المدنيين، يوصَى بأن يؤذن للبعثة، بأن تقوم، في إطار التصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق، باستخدام القوة باعتبار ذلك ملاذا أخيرا لحماية المدنيين المهددين بالتعرض لخطر مادي وشيك في منطقة انتشارها وفي حدود قدراتها.
	46 - إن تفويض قوات الأمم المتحدة مهمة تعزيز حماية المدنيين ينطوي على مخاطر ومسؤوليات معينة، لكل من مجلس الأمن، والبلد المضيف، والبلدان المساهمة بقوات، والأمم المتحدة، والبعثة. ولا يمكن تنفيذ هذه الولاية بنجاح من دون تعاون الحكومة، التي يجب أن تتيح إمكانية وصول الجهات الفاعلة العسكرية والإنسانية والمعنية بالحماية. فإذا منح مجلس الأمن البعثة هذه الولاية، فإن الأمم المتحدة ستعتمد على مجلس الأمن في مساعدتها على كفالة تعاون حكومة جنوب السودان مع البعثة في تنفيذها. إن تكليف قوات الأمم المتحدة بولاية توفير الحماية المادية للمدنيين ينطوي أيضا على مسؤوليات محددة لكفالة أن يكون لديها المعدات والتدريب اللازمين لتنفيذ المهام الموكلة إليها. وستعتمد الأمم المتحدة على مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات لمساعدتها على كفالة توفير القدرات العسكرية هذه إلى البعثة.
	47 - وفي الوقت نفسه، ينجم عن هذه الولاية توقعات كبيرة، محليا ودوليا. وقد تؤدي هذه التوقعات إلى فشل البعثة، مما يؤثر على مصداقيتها، وبالتالي، فإن ذلك يؤثر على قدرتها على تنفيذ المهام الأخرى الموكلة إليها. لذلك يجب أن يكون لدى البعثة قدرة قوية للإبلاغ عن ولايتها وأنشطتها وقدراتها والوضع على الأرض على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز مسؤوليات سيادة الحكومة وجهود البعثة المدنية الرامية إلى تحسين قدرتها على الحماية.
	48 - وأخيرا، يقع على عاتق البعثة، بدعم من الأمانة العامة، كفالة أن تستند استراتيجيتها المتعلقة بالحماية إلى نظام إنذار مبكر قوي يتيح لصانعي القرار إمكانية اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة المخاطر التي يواجهها السكان المدنيون، والاستجابة لها بطريقة استراتيجية وفي الوقت المناسب. ويضطلع رئيس الأركان بمسؤولية إنشاء نظام الإنذار المبكر وصيانته بدعم من مركز العمليات المشتركة ومركز التحليل المشترك للبعثة وجميع أفراد البعثة المتمركزين في العاصمة وفي الميدان. وسوف يطلب من فريق الأمم المتحدة القطري أيضا دعم نظام الإنذار المبكر بتقديم المعلومات وتحليلها.
	الشؤون السياسية

	49 - إن الهدف من البعثة سياسي أساسا، باستخدام المساعي الحميدة للأمين العام، من خلال الممثل الخاص، لمساعدة الحكومة والمعنيين المحليين على منع نشوب نزاعات، وتوطيد السلام، وتعزيز نظام سياسي تعددي، ومعالجة القضايا المتصلة بالسلام والحوكمة والمصالحة. وسيدعم الممثل الخاص الحكومة وفق الدستور الجديد والأولويات التشريعية الرئيسية، وإجراء الانتخابات التي يشارك فيها جميع الأحزاب إذا طلبت الحكومة ذلك، وتيسير مشاركة المرأة في العملية السياسية. وسيستخدم الممثل الخاص أيضاً مساعيه الحميدة لمساعدة الحكومة في بناء علاقات حسن الجوار. وسيؤدي الممثل الخاص دوراً قيادياً في بلورة مواقف مشتركة بين المجتمع الدولي، وتشجيع الشركاء الدوليين على التكلم بصوت واحد لدعم جنوب السودان والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة استنادا إلى مواطن القوة لدى كل طرف.
	50 - وبغية تقديم المشورة الاستراتيجية لحكومة جنوب السودان بشأن القضايا الرئيسية، ستنشئ البعثة خلية استشارية استراتيجية في مكتب الممثل الخاص تضم كبار المستشارين لتقديم المشورة للممثل الخاص بشأن قضايا مثل وضع الدستور، وإصلاح القطاع الأمني، وآليات الشفافية. وسيعمل هؤلاء المستشارون بشكل وثيق مع جميع الخبراء ذوي الصلة في البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري التابع لها، وأطراف خارجية.
	51 - وفيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني على نحو خاص، ستجمع البعثة بين المشاركة السياسية وتقديم المشورة العملية والدعم التقني بهدف تطوير هيكلية قطاع أمني يكون فعالاً وديمقراطياً وقابلاً للمساءلة.
	العنصر العسكري

	52 - سيكون للبعثة المقترحة عنصر عسكري يضطلع بالمهام التالية:
	عملا بالفصل السادس من الميثاق:
	(أ) توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة على النحو اللازم لكي يتمكنوا من الاضطلاع بأنشطة التخفيف من حدة النزاعات، والأنشطة المتعلقة بالحماية والأنشطة الإنسانية والإنعاش في المناطق التي لا تكون فيها الحكومة قادرة على توفير الأمن؛
	(ب) توفير الأمن لمنشآت الأمم المتحدة ومعداتها، وإنشاء ممرات أمنية للقوافل اللوجستية وتعزيز تنقل البعثة، في الأماكن التي لا تكون فيها الحكومة قادرة على توفير الأمن؛
	(ج) ردع أعمال العنف من خلال نشر قوات البعثة في المناطق التي تشتد فيها احتمالات نشوب نزاع، وذلك في حدود قدراتها، ووفقا للأهداف الاستراتيجية للبعثة أو وفق توجيهات رئيس البعثة؛
	(د) الاتصال والتنسيق مع قوات الجيش الشعبي على النحو المطلوب في تنفيذ المهام الموكلة إليها؛
	(هـ) المشاركة في وضع نهج متكامل للبعثة لجمع المعلومات، والرصد، والتحقق، والإنذار المبكر، والنشر؛
	(و) كفالة التعاون بين البعثات في إطار قراريْ مجلس الأمن 1609 (2005) و 1938 (2010) على النحو المطلوب؛
	وعملا بموجب الفصل السابع من الميثاق:
	(ز) حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالتعرض لخطر مادي، وذلك ضمن القدرات المتاحة وفي المناطق التي لا تكون فيها الحكومة قادرة على القيام بذلك.
	53 - ويأخذ القوام العسكري المقترح المأذون به البالغ 000 7 (القوام بأسره) في الاعتبار الاستراتيجية اللامركزية للنشر التي تطبقها البعثة الجديدة؛ والمناطق التي أظهر التقييم أنها معرضة إلى حد كبير لخطر نشوب نـزاع فيها؛ والمناطق ذات الأولوية التي تحتاج إلى الدعم الأمني للحصول على المساعدة الإنسانية؛ والحدود الإدارية؛ وخطوط الاتصال.
	54 - وفيما يتعلق بتوفير الأمن للعمليات الإنسانية، سيبقى مجتمع المساعدة الإنسانية على اتصال بالحكومة والأطراف الأخرى من أجل كفالة وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن وسريع ودون عوائق. وإذا لم تكن قوات الأمن الحكومية في وضع يمكّنها من توفير الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية كلما اقتضى الأمر، فإن البعثة ستتعاون مع مجتمع المساعدة الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري والحكومة لتوفير الأمن ضمن قدراتها. 
	55 - ويستند المفهوم العسكري للعمليات الذي تتبعه البعثة المقترحة إلى نشر قوات جيدة التدريب والتجهيز في مواقع استراتيجية رئيسية، مع احتياطيات مجهزة ومخصصة، وقوات للرد قادرةٍ على الانتقال إلى المناطق المحتاجة، كلما اقتضت الحاجة. ولذلك سيكون من المطلوب نشر قوات ذات قدرة عسكرية وتتضمن عنصراً للمساندة الجوية. وقد اعتُمد هذا النهج للقيام بعملية نشر واسعة النطاق وأكثر ثباتاً نظراً لكونه أكثر ملاءمة واحتراماً للمسؤولية السيادية للحكومة ولنيتها توفير الأمن للسكان.
	56 - ويستند المفهوم العسكري للعمليات أيضاً إلى توفير بعض العوامل المساعِدة، وتحديداً توفير قدرة هندسية (يبلغ مجموع قوامها 850)، يمكنها أن تلبي احتياجات البعثة في مجال تعهد الطرقات البرية والمطارات، مع الاضطلاع في الوقت نفسه، بدور ثانوي في مساعدة الحكومة على بناء الهياكل الأساسية اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، ولا سيما المجتمعات المتضررة من مناطق النـزاع. 
	57 - وسينشئ العنصر العسكري للبعثة مقراً للقوة في جوبا، ومواقع لمقار كتيبة المشاة في مناطق بانتيو وبور وملكال وجوبا وواو، وسيكون مقر القوة الاحتياطية في رمبيك. وسيتألف الجزء الأساسي من العنصر العسكري من كتائب مشاة متنقلة منتشرة في قواعد عمليات السرايا وقواعد العمليات المؤقتة. ويمكن تعزيز إطار العمليات هذا بقوة مركزية للرد السريع ونقل القوات جوا لتلبية مجموعة من الاحتياجات التشغيلية. 
	58 - وستحتفظ القوة الاحتياطية بقوة للرد السريع لكفالة المرونة التشغيلية والقدرة على التنقل. وإذا دعت الحاجة، يمكن إنشاء قوة احتياطية جديدة، دون تأخير، من القوات الموجودة. وسيتطلب العنصر العسكري وحدات تمكينية مثل المستشفيات من المستوى الثاني، وطائرات هليكوبتر متوسطة للخدمات، وطائرات هليكوبتر ثقيلة للخدمات، وغيرها حسب الاقتضاء، وستتطلب البعثة بمجملها السرايا الهندسية اللازمة.
	59 - وسيتم التركيز بشكل خاص على موظفي الاتصال العسكري الذين سيتمثل دورهم في التواصل بفعالية مع قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، بجميع مستوياتها، في إطار استراتيجية حماية المدنيين.
	60 - وفي إطار تخطيط هيكل العنصر العسكري وتخطيط نشره، اعتُبر إنشاء نظام إنذار مبكر قوي، والقدرة على التنقل والقدرة العسكرية من القدرات الأساسية اللازمة لإنجاز المهام المذكورة آنفا. وسيتم التركيز على الاستفادة من الدروس المستخلصة من عمليات النشر الماضية عندما كانت تنشر قوات غير كافية وغير مجهزة تجهيزا كافيا لمهام حفظ السلام وكانت هذه القوات تخفق في تلبية التوقعات الكبيرة من نشرها. 
	الشرطة

	61 - ستساعد البعثة الحكومة على إرساء أسس صلبة لإنشاء جهاز شرطة مجتمعي المنحى يتسم بالكفاءة ويتبع المبادئ الديمقراطية ويتمتع بالقدرة على توفير الأمن والحماية. وبذلك، ستركز البعثة دعمها على ثلاثة مجالات: إسداء المشورة الاستراتيجية لجهاز الشرطة على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات لمساعدته في وضع خطته المتوسطة الأجل لتطوير عنصر الشرطة؛ وتقديم التوجيه والمشورة للشرطة على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات وللشرطة المحددة على مستوى المحافظات في الاضطلاع بمهامها اليومية وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الداخلية؛ ودعم جهاز الشرطة في وضع وتنفيذ برامج تدريب في المجالات الرئيسية اللازمة لبناء الأساس لجهاز شرطة يتمتع بالكفاءة المهنية بالتنسيق مع الشركاء الآخرين. 
	62 - ومن أجل الوفاء بالمهام الصادر بها تكليف المذكورة أعلاه، التي ستُنفذ بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، سيكون هناك حاجة إلى عدد يصل إلى 900 فرد من أفراد الشرطة النظامية.
	الشؤون المدنية
	63 - سيتولى موظفو الشؤون المدنية مساعدة السلطات المحلية في التخفيف من حدة النـزاعات على مستوى الولايات، وحسب الاقتضاء، على مستوى المقاطعات. وفي اضطلاعهم بذلك، سيقومون بالعمل عن كثب مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الفاعلة العاملة في المسائل المتصلة بتخفيف حدة النـزاعات والقيام بدور رئيسي في دعم نظام الإنذار المبكر والتحليل في البعثة.
	حقوق الإنسان
	64 - ستساعد البعثة الحكومة في وضع إطار معياري وبناء قدرة وطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما يتفق مع المعايير الدولية. وستقوم البعثة برصد حالة حقوق الإنسان عبر السودان الجنوبي وتقديم تقارير عنها؛ وإسداء المشورة بشأن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ومبادئها في عملية مراجعة الدستور وفي التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات بالإبلاغ المرتبطة بتلك المعاهدات، وبشأن مواءمة الأطر القانونية والعرفية مع أعراف ومعايير حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والإقليمي. وستساعد البعثة على تعزيز قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وستساعد الحكومة على كفالة إدراج مسألة حقوق الإنسان في خططها وبرامجها الإنمائية.
	العدالة
	65 - بالعمل مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الشركاء، ستدعم البعثة الحكومة في تعزيز قطاع العدالة من خلال تقديم دعم تقني لوزارة الشؤون القانونية في إجراء تحليل أساسي لنظام العدالة على المستوى الوطني وعلى مستويي الولايات والمقاطعات؛ وإسداء المشورة بشأن وضع استراتيجية لتحسين نظام العدالة الجنائية العسكرية، وإسداء المشورة لتعزيز الإطار الدستوري والتشريعي لكفالة إقامة العدل بصورة أسرع وأكثر كفاءة وشفافية تراعي حقوق النساء والأطفال. 
	المؤسسات الإصلاحية
	66 - ستقوم البعثة، بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، بالاستفادة من إنجازات بعثة الأمم المتحدة في السودان في تقديم المساعدة التقنية لجهاز السجون، وذلك بتدريب إدارته وموظفيه المتخصصين. وستقوم البعثة بإلحاق موظفين في سجون الولايات، ومد نطاق ذلك ليشمل سجونا معينة في المقاطعات، لتقديم التوجيه لعمليات السجون وإدارتها وتنظيمها. وستقوم البعثة بتيسير إنشاء مرافق التدريب، ووضع استراتيجية للتدريب، وكفالة الالتزام بحقوق الإنسان.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
	67 - تقوم الحكومة حاليا بتصميم برنامج جديد لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يتوقع له أن يرتبط بشكل وثيق بتحديد الحجم المناسب لقوات الأمن. وعلى الأرجح سيشمل الدور الذي ستضطلع به البعثة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعما للحكومة، ما يلي: (أ) تقديم الدعم لمرحلة نزع السلاح بجمع الأسلحة و/أو تدميرها و/أو رصد ذلك و/أو التحقق منه؛ (ب) تقديم الدعم لمرحلة التسريح، بتقديم مساعدة لوجستية والمساعدة في التحقق من أعمار المشاركين، وإعادة إدماجهم، وفرزهم، وتقديم المشورة لهم، ورصدهم؛ (ج) تنفيذ أنشطة إعادة دمج وتدريب بالاقتران مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ (د) المساهمة في تخفيف حدة النـزاعات بدعم وضع وتنفيذ استراتيجية للحد من العنف في المجتمعات المحلية. وسيقوم بأنشطة إعادة الإدماج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو شركاء آخرون. وسيتم وضع الموارد اللازمة للبعثة لدعم تنفيذ البرنامج وتقديمها إلى مجلس الأمن والجمعية العامة فور اكتمال وضع البرنامج الوطني نفسه.
	الإجراءات المتعلقة بالألغام
	68 - ينتشر على نطاق واسع في جنوب السودان الخطر الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات. ونظرا لمحدودية القدرة الوطنية، تتولى الأمم المتحدة قيادة الاستجابة الحالية بتوفير التنسيق وتيسير أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام، وبناء القدرات الوطنية، والإشراف على ضمان النوعية. وبالنظر إلى حجم الخطر ووفقا للأهداف المتفق عليها في ”خطة العمل المتعددة السنوات للإجراءات المتعلقة بالألغام في السودان“ وفي ”الخطة الانتقالية لبرنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام في السودان“، ستنفذ الأمم المتحدة الأنشطة التالية في إطار البعثة الجديدة، والأنشطة هي: (أ) مسح المناطق الخطرة، وإزالة الألغام/مخلفات الحرب من المتفجرات، والتدمير؛ (ب) الاستجابة للطوارئ في مناطق النـزاعات؛ (ج) التثقيف بأخطار الألغام ومساعدة الضحايا؛ (د) الدعوة؛ (هـ) تنسيق وإدماج الإجراءات المتعلقة بالألغام في العمليات الإنسانية والإنمائية؛ (و) بناء قدرات النظراء الوطنيين.
	حماية الأطفال
	69 - ستركز أنشطة البعثة في مجال حماية الأطفال على الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال، والمساهمة في استراتيجية البعثة لحماية المدنيين، وتعميم حماية الأطفال في جميع أنشطة البعثة، ودعم تنفيذ خطة عمل الجيش الشعبي لتحرير السودان لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، بالتعاون مع الشركاء في فريق الأمم المتحدة القطري.
	الشؤون الجنسانية
	70 - وفقا لما ورد في القرار 1325 (2000)، ستكفل البعثة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع تدخلات البعثة وأنشطتها لضمان المعالجة الملائمة والمتساوية لاحتياجات النساء والرجال والبنات والأولاد، وأن تسهم الفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية في استراتيجيات البعثة وأنشطتها وتحصل على فوائد منها بصورة منصفة، والتصدي للمعدل العالي للعنف الجنسي والجنساني. وستدعم البعثة بناء قدرات الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري.
	الإعلام
	71 - سيعمل مكتب البعثة لشؤون الإعلام بوصفه مركزا للاتصالات الاستراتيجية بين البعثة وجمهور السودان الجنوبي، إذ سيساعد في تحسين تفهم دور البعثة، وتشكيل صورتها العامة محليا وإقليميا ودوليا، ودعم نشر المعلومات الصحيحة على السكان، بهدف التخفيف من حدة النـزاعات، ومعالجة توقعات الجمهور، والمساهمة في تعزيز ثقافة سياسية ديمقراطية. وفي قيام البعثة بذلك، ستواصل الاستفادة من النجاح الذي حققته إذاعة مرايا التي تبث على موجات FM.
	فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
	72 - وفقا لما ورد في القرار 1308 (2000)، ستشرك البعثة حفظة السلام التابعين لها في المسائل المتصلة بالتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه. وستوفر البعثة بيئة تمكينية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لمواصلة تقديم الدعم لبناء قدرات الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني فيما يتصل بمسائل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	الإنعاش وتحقيق الاستقرار وإعادة الإدماج
	73 - ستدعم البعثة مشاريع لامركزية مشتركة على مستويات الولايات والمقاطعات والمحليات، حسب الطلب، لتيسير اتخاذ نُهُج تشاركية إزاء الإنعاش، ودعم الحكومة ومكتب الأمم المتحدة القطري لتحقيق النجاح في إعادة إدماج المشردين داخليا واللاجئين والجنوبيين العائدين إلى الجنوب. وستقدم البعثة المساعدة إلى منظومة الأمم المتحدة للانتقال، عندما تسمح الظروف، من بناء السلام إلى أنشطة بناء الدولة على المديين المتوسط والطويل. ودعما لهذين الدورين، ستوفر البعثة الدعم لأنشطة التنسيق بين الجهات المانحة وتعبئة الموارد، بقيادة المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، بما يشمل دعم النداءات وهياكل التنسيق الحكومية.
	دعم البعثة
	74 - ستعتمد الأنشطة المذكورة آنفا على الدعم المقدم من شعبة دعم البعثات التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام التي يتمثل دورها في تيسير التنفيذ الكفؤ والفعال لولاية البعثة بالتوفير السريع والمسؤول لخدمات دعم متكاملة وعالية الجودة في مجالات المالية، والموارد البشرية، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي بيئة السودان الجنوبي التي تكتنفها تحديات كبيرة، ستوفر الشعبة الدعم استنادا إلى مفهوم البعثة للعمليات، والنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة، وسياسات وتوجيه مقر الأمم المتحدة، والدروس المستفادة من بعثة الأمم المتحدة في السودان. وسوف يشمل النهج ما يلي: (أ) إنشاء/تحسين المواقع الميدانية، والاستعاضة عن المرافق المؤقتة بهياكل أكثر استدامة، مما يقود إلى تحسين الأحوال، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتنفيذ خدمات مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القطري على أساس استرداد التكاليف؛ (ب) تفويض قدر كبير من السلطة اللامركزية لإداريي دعم البعثة على مستوى الولايات، حيث يصحب ذلك تحديث العمليات الإدارية لكفالة الفعالية في سياق نموذج البعثة الجديد؛ (ج) بذل جهود لتحقيق القدر الأمثل من قدرة البعثة على الحركة من خلال تحقيق الكفاءة في النقل، ونقل الشحنات عن طريق النهر والبر، والتحول من الطائرات العمودية إلى الطائرات ثابتة الجناحين بعد إعادة المهابط الجوية إلى العمل؛ (د) العمل على نحو تشاركي مع وكالات الأمم المتحدة (مثل برنامج الأغذية العالمي) على أساس مبدأ الميزة النسبية. وستقوم البعثة بتحويل شبكتها المؤقتة لقواعد دعم الاستفتاء إلى مواقع في المقاطعات مزودة بدعم ثابت، وذلك حسب الحاجة وبصورة تدريجية، بوضع آجال نهائية واضحة ونقاط مرجعية، مما يمكن البعثة ووكالات الأمم المتحدة من توفير الدعم للحكومة والسكان على الصعيد المحلي.
	السلامة والأمن
	75 - سيتمثل دور نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن في السودان الجنوبي في كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها ومنشآتها. وفي إطار ذلك النظام، سيكون للسودان الجنوبي موظفه المعين، وفريقه لإدارة الأمن، ومنسقيه لأمن المناطق، وأفرقته لإدارة أمن المناطق. وسيقدم الدعم للنظام بنشر قسم لأمن البعثة تابع لإدارة شؤون السلامة والأمن. وسيستخدم مفهوم سلامة وأمن موظفي البعثة قدرات البلد المضيف لأقصى حد ممكن.
	الآثار المالية
	76 - ستصدر الآثار المالية المترتبة عن البعثة الجديدة في شكل إضافة لهذا التقرير.
	رابعا - الملاحظات والتوصيات
	77 - إني ملتزم كل الالتزام بتأييد طلب حكومة جنوب السودان إنشاء عملية للأمم المتحدة في جنوب السودان. وأعتقد جازما أن البعثة الموصوفة أعلاه، وبعملها مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الشركاء، يمكن أن تضطلع بدور كبير في مساعدة حكومة وشعب جنوب السودان على توطيد السلام في جنوب السودان وإقامة أساس متين لتنمية البلد اقتصاديا، وسياسيا واجتماعيا. غير أن احتمالات توطيد السلام تظل مرهونة بنوعية العلاقة بين السودان وجنوب السودان، والتي، بدورها، ستُحددها إلى حد كبير الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء وما تبقى من قضايا اتفاق السلام الشامل.
	78 - ولذلك لا يمكنني أن أشدد على نحو كاف على الطابع الحاسم لهذه المفاوضات والمسؤولية التي تقع على عاتق قادة الدولتين للتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تتيح أساسا للسلام والأمن في السودان وفي جنوب السودان وفي المنطقة بأسرها. ومن الأهمية بمكان أن يبدي قادة الجانبين الإرادة السياسية اللازمة لإيجاد حلول لهذه المسائل والاتفاق على آليات لتنفيذها.
	79 - ولقد أكمل الشريكان في اتفاق السلام الشامل معظم الرحلة في الطريق نحو السلام. ومن الحيوي أن نشجعهما ونساعدهما على بلوغ غايتهما بنجاح - أي تحقيق سلام دائم قائم على أساس المصالح المشتركة وعلاقات حسن الجوار. وبما أن جنوب السودان سيحقق استقلاله في 9 تموز/يوليه، فإني أعتقد أن إطار العمل المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاق السلام الشامل لمعالجة المنازعات الحدودية والمسائل الأمنية ينبغي الحفاظ عليه إلى حين التوصل إلى ترتيبات بديلة. وخلال الأعوام الستة الماضية، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في السودان، أثبت إطار العمل هذا قيمته في مساعدة الطرفين على تجنب النزاع. ولا تزال الآليات المنشأة بموجب إطار العمل هذا هي المحافل الوحيدة التي يمكن أن يلتقي في إطارها الطرفان، تحت رعاية الأمم المتحدة، بغية منع نشوب النزاع أو تخفيفه على أي من جانبي الحدود، بما في ذلك أبيي. ولدى هذه الآليات أيضا القدرة على التعامل مع المنازعات الأمنية الثنائية منها والداخلية على حد سواء بما في ذلك معالجة الاتهامات المتعلقة بدعم الوكلاء.
	80 - وأحث الطرفين ومجلس الأمن على النظر في التمديد التقني لبعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة ثلاثة أشهر من 9 تموز/يوليه إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر. وستشرع البعثة خلال هذه الفترة في تقليص وجودها في الخرطوم مع التركيز في الوقت نفسه على مساعدة الطرفين على الحفاظ على الهدوء في أثناء البحث عن حلول لما تبقى من قضايا اتفاق السلام الشامل وقضايا ما بعد الاستفتاء، بما في ذلك التوصل إلى ترتيب مقبول من الطرفين لرصد الحدود.
	81 - ولدى تقديمي هذه التوصية، أمعنت النظر في إمكانية التوصية بتمديد تقني لبعثة الأمم المتحدة في السودان مع القيام، بموازاة مع ذلك، بإنشاء عملية جديدة في جنوب السودان، فخلصت إلى استنتاج مفاده أن العديد من المسائل الأمنية التي تؤثر على جنوب السودان ترتبط ارتباطا مباشرا بالمسائل الأمنية الثنائية التي يتعين على الشمال والجنوب الاشتراك في معالجتها. وعليه يلزم الحفاظ على فعالية الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في حل تلك المسائل الأمنية الأساسية من خلال قيادة سياسية وعسكرية موحدة. وأعتزم موافاة مجلس الأمن في أوائل أيلول/سبتمبر بتقرير عن التقدم الذي أحرزه الطرفان في ما يتعلق بتسوية المسائل المتبقية من اتفاق السلام الشامل ومسائل ما بعد الاستفتاء.
	82 - وتتوقف التوصيات الواردة أعلاه على توصل الأطراف إلى الاتفاقات التي التزمت بها، على أمل أن يحدد ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. فإذا لم تبرم تلك الاتفاقات خلال التمديد التقني المشار به لولاية البعثة، يتعين عليها، على الأقل، وضع آليات للاستعاضة عن الإطار الأمني لاتفاق السلام الشامل.
	83 - وأعتقد في الوقت ذاته، أن على الأمم المتحدة تغيير طبيعة المساعدة التي تقدمها إلى دولة جنوب السودان الحديثة غداة استقلالها في 9 تموز/يوليه. ويلزم الدولة الحديثة نوع مختلف من المساعدات، سواء من حيث النوعية أو الحجم. ولذلك فإنني أعتزم إنشاء فريق متقدم يضم مجموعة من كبار المسؤولين الإداريين ذوي الخبرة المتخصصة اللازمة لإعداد القدرات الأساسية للبعثة الجديدة، وتقديم الدعم لدولة جنوب السودان الحديثة وهي تضطلع بجهودها الرامية إلى توطيد السلام وبناء السلام. وبالإضافة إلى ذلك، سيشرع فريق الأمم المتحدة القطري، الذي يضطلع بدور رئيس في أنشطة بناء القدرات والأنشطة الإنمائية الطويلة الأجل، في بذل تلك الجهود لدعم الدولة الحديثة على الفور.
	84 - وسيرأس الفريق المتقدم، الذي سينشر في 9 تموز/يوليه أو قبل ذلك الموعد، مسؤول كبير في الأمم المتحدة. وأما الأنشطة المتصلة بإنشاء البعثة الجديدة في جنوب السودان على النحو المبين في هذا التقرير، فتقع على عاتقه. وسيدرج موظفون كبار ومتخصصون إضافيون في الفريق المتقدم من أجل إعداد عناصر البعثة وتلبية متطلبات دعمها.
	85 - وسيبقى العنصر العسكري للبعثة في جنوب السودان على تكوينه الحالي، في حين تجري إدارة عمليات حفظ السلام عملية تكوين القوات لتأمين القدرات اللازمة للاضطلاع بولاية البعثة الجديدة على النحو المبين في هذا التقرير. وإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل ما بعد الاستفتاء والمسائل المتبقية من اتفاق السلام الشامل سيؤثر تأثيراً إيجابياً على الوضع الأمني في جنوب السودان. وستواصل إدارة عمليات حفظ السلام رصد الوضع عن كثب وتعديل المفهوم العسكري للعمليات، والقوام المأذون والمشار به في هذه الوثيقة، وفقا لذلك.
	86 - وفي الختام، أود مرة أخرى أن أتقدم بالشكر إلى موظفي بعثة الأمم المتحدة في السودان وفريق الأمم المتحدة القطري العاملين في السودان، والفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ، وفرقة العمل المتكاملة الخاصة بالبعثة على ما قاموا به من أعمال لمساعدة أبناء السودان في وضع الأساس لمستقبل مزدهر وسلمي.

