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                                  تقرير األمني العام عن جنوب السودان    
  

       مقدمة  -    أوال   
       الـذي    )     ٢٠١١   (    ١٩٩٦                               مـن قـرار جملـس األمـن           ١٩                                          يقدم هـذا التقريـر عمـال بـالفقرة            -   ١

       بعثـة           عناصـر        مجيـع         لنـشر           املتوقـع          الـزمين          اجلـدول       عـن         َّ                                          طلب إيلَّ فيه اجمللس أن أقـدم إليـه تقريـرا          
                         وأن أبقيـه علـى علـم                للبعثـة،            املرجعيـة               يه املعـايري                                                األمم املتحدة يف جنوب السودان، وأن أقدم إل       

                                                                  ويوفر التقرير معلومات مستكملة عن نشر مجيع عناصـر البعثـة             .     أشهر       أربعة    كل      احملرز         بالتقدم
                                                                                                وعن أنشطة البعثة، ويتضمن كذلك تقييما للحالـة العامـة يف البلـد منـذ صـدور تقريـري األول           

) S/2011/678 (   ٢٠١١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢      املؤرخ    .   
  

                  لتطورات السياسية ا  -     انيا  ث  
                                                                                            خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، اختـــذ جنـــوب الـــسودان خطـــوات صـــوب إنـــشاء   -   ٢

  .                                 تمــاد تــدابري حملاربــة الفــساد                                                                        املؤســسات الوطنيــة، وبلــوغ معــامل سياســية انتقاليــة رئيــسية، واع  
                         اجلاريـة مـن أجـل                                                                                       أن أزمات أمنية وإنسانية واقتصادية متعـددة ألقـت بظالهلـا علـى اجلهـود                 إال

   .                                                املضي قدما يف برنامج احلكومة اإلصالحي وتسببت يف إعاقته
  

                       إنشاء املؤسسات الوطنية    
ــة       -   ٣                                                                                          أصــدر الــرئيس ســلفا كــري مراســيم قــضت بتعــيني مفوضــية جنــوب الــسودان حملارب

ــي    ٢٠١١         نـــوفمرب  /                   تـــشرين الثـــاين  ٣٠             الفـــساد، يف                                       ة الوطنيـــة ملراجعـــة الدســـتور، يف             ، واملفوضـ
                                  ، عممـت وزارة العـدل نـسخا            ٢٠١١       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .     ٢٠١٢       يناير   /    لثاين        كانون ا   ٩

   .                                                 رمسية من الدستور االنتقايل على اهليئات احلكومية املعنية
          كـانون   ٩                                                                       ويف أعقاب مشاورات مع األحـزاب الـسياسية، أصـدر الـرئيس مرسـوما يف           -   ٤

                    ومـن مجلـة أعـضاء      .                جعـة الدسـتور                                          قضى بتعيني أعضاء املفوضية الوطنية ملرا       ٢٠١٢       يناير   /     الثاين
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                                   هــم أعــضاء يف احلركــة الــشعبية   ٢٥                                          ، باإلضــافة إىل الــرئيس ونائــب الــرئيس،   ٤٥                املفوضــية الـــ 
                                                                عضوا من األحزاب السياسية األخـرى، وميثـل عـضو منظمـة               ١٦                             لتحرير السودان احلاكمة، و     

                تـسعة مفوضـني              وسـيعمل     .                                                                      جامعة ملنظمات اجملتمع املدين، وميثل عـضو آخـر املنظمـات الدينيـة            
       وقـام    .        ينـاير  /                   كـانون الثـاين      ٢٤                                                            يف املفوضية على أساس التفرغ، حيث أدى األعضاء القسم يف           
                                   التغـيري الـدميقراطي مبقاطعـة       -                                                                ممثل اجملتمع املدين وممثل حزب احلركة الشعبية لتحرير الـسودان           

  ر                                            وخــالل احلفــل، ركــز الــرئيس علــى الــدو   .                                                     حفــل أداء القــسم، بــدعوى عــدم كفايــة التمثيــل 
                                                                                                األساسي للمجتمع املدين يف عملية االسـتعراض وأشـار إىل أنـه مـستعد لالسـتماع إىل مطالـب                  

   .                               اجملتمع املدين من أجل زيادة التمثيل
ــة         -   ٥ ــة الوحــدة الوطني ــن حكوم ــان م ــة باســتيعاب أعــضاء الربمل                                                                                             وأدت التحــديات املتعلق

                                 عية التـشريعية الوطنيـة، حيـث           يف اجلم  ١٨                                                       السابقة إىل تأخري التعيينات يف اللجان املتخصصة الـ         
                                       كذلك تأخر اعتمـاد مـشروع قـانون          .     ٢٠١٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٠                         اكتملت تلك العملية يف     

            كــــانون  ٦                                                                                            الئحــــة النــــشاط التجــــاري؛ حيــــث متــــت املــــصادقة عليــــه يف هنايــــة املطــــاف يف 
  ن                                                                   ورغم حاالت التأخري هذه، مت التصديق على أجزاء حامسة األمهية مـ             .     ٢٠١١       ديسمرب   /    األول

   .                                                                 التشريعات، مبا يف ذلك مشروع قانون إدارة املالية العامة واملساءلة عنها
                                                                                                     أمــا بالنـــسبة للمعــامل الـــسياسية االنتقاليـــة مــن قبيـــل التــشريعات املتـــصلة بـــاألحزاب       -   ٦

ُ                                           السياسية واالنتخابات، فضال عن استعراض الدستور، فقد ُعقـدت مـشاورات بـشأن مـشاريع                                                                 
                وخـضع تـشكيل      .                                                          حـزاب الـسياسية قبـل تقـدميها إىل جملـس الـوزراء                                            القوانني املتعلقة هبـا مـع األ      

   .                                               املفوضية الوطنية ملراجعة الدستور إىل مشاورات مماثلة
  

                      نشاط األحزاب السياسية    
                     فقــد فــصلت اجلبهــة   .                                                                اســتمرت اخلالفــات الداخليــة يف عــدد مــن األحــزاب الــسياسية    -   ٧

                بتهمــة حــشد     ٢٠١١        نــوفمرب  /         الثــاين         تــشرين ٣                                                  الدميقراطيــة املتحــدة رئيــسها عقــب اعتقالــه يف  
                                                      وأعلـن بعـض أعـضاء حـزب املنتـدى الـدميقراطي              .                                    ليشيات يف والية غـرب االسـتوائية       ي       قوات م 

                                              ديسمرب، عقب تصويت بسحب الثقة مـن رئـيس          /              كانون األول   ٢                           جلنوب السودان انشقاقا يف     
            وع قـانون                                                                    فرباير، اعتمدت اجلمعيـة التـشريعية الوطنيـة باإلمجـاع مـشر            /       شباط   ٢٩    ويف    .     احلزب

                                                                                            األحزاب السياسية الذي ينص على أن األحزاب جيب أن تثبت وجودها يف ثلثي الواليـة حـىت                 
                                                                                              يتسىن هلا التسجيل ويقتضي من مجيع األحزاب السياسية التـسجيل رمسيـا يف جنـوب الـسودان                 

   .                    يوما من سن القانون  ٩٠    خالل 
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                    تدابري حماربة الفساد    
ــاير  /                 كــانون الثــاين  ٣٠  يف   -   ٨                                                       فرغــت اجلمعيــة التــشريعية الوطنيــة مــن مناقــشة     ،     ٢٠١٢        ين

                                            وأحالـت التقـارير إىل وزارة العـدل             ٢٠٠٦      و       ٢٠٠٥                    لحـسابات لعـامي               العـام ل                  تقارير املراجع   
                                             وتفصل نتائج التقارير وجود عدم انـضباط مـايل     .                                                للنظر يف إمكانية إقامة دعاوى قانونية بشأهنا      

ــدوالرات، وارتكــا    ــني ال ــة                                                               واســع النطــاق، وســوء إدارة مالي ــار مــسؤويل حكوم                                  ب بعــض كب
   .                             جنوب السودان السابقة ألعمال غش

                                                                                                 وأعلن الرئيس، يف خطابه أمام املـؤمتر الـدويل إلبـداء االلتـزام جبنـوب الـسودان، الـذي                     -   ٩
ــومي    ــسمرب  /              كــانون األول  ١٥    و   ١٤                                      عقــد يف واشــنطن العاصــمة يف ي             ، أن جنــوب     ٢٠١١        دي

                                       اعات االســتخراجية وســلط الــضوء علــى                                                        الــسودان سينــضم إىل مبــادرة الــشفافية يف جمــال الــصن
                                                                                                        التقدم احملرز يف برناجمه التشريعي حملاربة الفساد، مبا يف ذلك اعتماد اجلمعيـة التـشريعية الوطنيـة                 

                                             واعتمد جملس الوزراء مشروعي قـانون إدارة         .                                                    ملشروع قانون إدارة املالية العامة واملساءلة عنها      
                                                        ات الـنفط وأحاهلمـا إىل اجلمعيـة التـشريعية؛ وجيـري                                                        عائدات املواد البترولية وقانون إدارة عائـد      

   .                                                                    العمل يف مشروعي قانونني آخرين بشأن املشتريات واملراجعة الداخلية للحسابات
ــصادر يف     -    ١٠ ــي الـ ــوم الرئاسـ ــا للمرسـ ــانون األول ٩                                             ووفقـ ــسمرب  /               كـ ــت     ٢٠١١         ديـ           ، طلبـ

                     عـالن عـن دخـوهلم                                                                              مفوضية جنوب السودان حملاربة الفساد من كبار املـسؤولني احلكـوميني اإل           
                                     ألعمـال التجاريـة اخلاصـة حبلـول                                                                               وما هلم مـن أصـول وخـصوم وتأكيـد امتنـاعهم عـن مزاولـة ا                

                                                                     وســـيطلب إىل املـــسؤولني الـــذين ال ميتثلـــون ألحكـــام املرســـوم أن     .     ٢٠١٢        مـــارس  /    آذار   ٣١
          كـانون    ٢٠                                                                    وكـان الـرئيس هـو أول مـن أعلـن عمـا لـه مـن أصـول يف                  .                        يستقيلوا من مناصـبهم   

                         فربايـر ودعـا أعـضاء       /         شـباط    ١٤                                                              وأعلن نائـب الـرئيس ريـاك مـشار عـن أصـوله يف                      يناير؛ /     الثاين
   .                          احلكومة اآلخرين ألن حيذوا حذوه

                                                   ، أنشأت احلكومـة جلنـة تـضم خـرباء مـستقلني                ٢٠١١       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢    ويف    -    ١١
                                               وتفيد التقارير بأن القـضية تنطـوي علـى           .                                                 خارجيني للتحقيق يف فضيحة مزعومة تتعلق بالغالل      

                                                                                                 عقود تصل قيمتها إىل بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية بـني وزارة املاليـة                
                                                                                   وشركات كان من املفترض أن تورد غالال إىل الواليات املتضررة من فجـوات غذائيـة يف عـام       

                                                                                           وكــان مــن املقــرر بيــع الغــالل للــسكان بــسعر مــنخفض وتــسليم العائــدات املاليــة إىل    .     ٢٠٠٨
                                                                                         بيد أن بعض الشركات مل تـسلم الغـالل إىل الواليـات ويـزعم أهنـا مل تـسلم كـل                      .     الية         وزارة امل 

   .                                        العائدات املالية للغالل املباعة إىل الوزارة
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                 احلالة االقتصادية   -      ثالثا   
                                                    ، حـدد بنــك جنـوب الــسودان سـعر صــرف مــستهدف        ٢٠١١        ســبتمرب  /         أيلـول   ٢٧  يف   -    ١٢

                                                  كـل دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، يف                     جنيه ل      ٢,٩٥                                جلنيه جنوب السودان مبا يعادل      
ــة  ــة العملـ ــة لتثبيـــت قيمـ ــة    .                                      حماولـ                                                              وأدى التذبـــذب يف ســـعر الـــصرف إىل مـــضاربات يف العملـ

                                                                                                     أسهمت، مـصحوبة حبـاالت العجـز يف الـسلع األساسـية علـى طـول احلـدود مـع الـسودان، يف                       
                      ين لإلحصاء بـأن معـدل                       ، أفاد املكتب الوط       ٢٠١٢       يناير   /                      ويف هناية كانون الثاين     .              زيادة التضخم 

  .         يف املائة    ٤٧,٨                   التضخم السنوي يبلغ 

              يف املائـة      ٩٩                                          يف املائة مـن اإلنفـاق العـام، و             ٩٨                                    وتشكل اإليرادات من مبيعات النفط        -    ١٣
               وعمــال بقــرار   .                                          يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل   ٧٠                                         مــن إيــرادات الــصادرات، وأكثــر مــن  

                                             بوقــف إنتــاج وصــادرات الــنفط، اعتمــد      ٢٠١٢    اير     ينــ /                 كــانون الثــاين  ٢٠                   احلكومــة املتخــذ يف 
                                                         فربايـر ختفـض مـستويات النفقـات العامـة احلاليـة             /         شـباط    ١٧                                      جملس الـوزراء ميزانيـة تقـشف يف         

                       بليون جنيـه سـوداين      ٦٥٠                            بليون جنيه سوداين جنويب إىل     ٨٨٠    من   (                     يف املائة تقريبا       ٢٧       بنسبة  
  ،     ٢٠١٢        يونيـه   /           حزيـران    ٣٠         حـىت                                                  وحتافظ ميزانية التقشف هـذه، الـيت سـتطبق           ).            جنويب شهريا 

ــسبة          ــشغيلية بن ــة والت ــاليف الرأمسالي ــا ختفــض التك ــة، إال أهن ــستوياهتا احلالي ــات يف م ــى املرتب                                                                                                           عل
   .      املائة  يف   ٥٠
  

                  اجلوانب اإلقليمية   -       رابعا  
                                  العالقات بني جنوب السودان والسودان     

   /           نون الثــاين    كــا                                                                     شــهدت العالقــات بــني جنــوب الــسودان والــسودان تــدهورا كــبريا يف    -    ١٤
       واهتـم    .                                                                        عقب وصول املفاوضات ملا بعد اتفاق السالم الشامل إىل طريـق مـسدود              ٢٠١٢      يناير

ــات امل     ــدعم مجاع ــدين اآلخــر ب ــن البل ــوترات      ي                                                كــل م ــن حــدة الت ــا زاد م ــردة، مم ــشيات املتم                                                        لي
   .         املتصاعدة

               وطنيـة بـشأن                                                           يناير، قدم الرئيس إحاطـة إىل اجلمعيـة التـشريعية ال        /               كانون الثاين    ٢٣    ويف    -    ١٥
                                           وتعهـد الـرئيس بـأن احلكومـة ستـسعى إىل        .                                                أزمة النفط وقرار جملس الوزراء وقف إنتاج النفط   

         فربايـر،   /         شـباط   ٣    ويف    .                                                                        كفالة خفض االضـطراب يف تلبيـة احتياجـات الـشعب إىل احلـد األدىن              
       وقـال    .                                                                                       قدم الرئيس إحاطة إىل السلك الدبلوماسي وضح فيها األساس املنطقي لقـرار احلكومـة             

                                                                  لتنفيـذ الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي كـان               ا                                            مشروع االتفاق الـذي اقترحـه فريـق            إن
                                                                                                 سيجعل جنوب السودان معتمدا على البنية التحتية يف السودان ويضع البلـد يف مركـز ضـعيف                 

                                                                                   وشدد الرئيس على أن جنـوب الـسودان غـري مـستعد للتوقيـع علـى اتفـاق                    .                   إزاء جاره الشمايل  



S/2012/140  
 

12-25263 5 
 

  .                              حلــدود، وأبيــي، واملواطنــة                                                        حــل املــسائل العالقــة األخــرى مثــل ترســيم ا                        بــشأن الــنفط دون 
                                                                                             فربايـر، يف أديـس أبابـا، وقـع جنـوب الـسودان والـسودان علـى مـذكرة تفـاهم                      /    شباط   ١٠   ويف

ــاح       ــدين ب ــن البل ــاون، حيــث تعهــد كــل م ــداء والتع ــشأن عــدم االعت ــسالمة                                                                                 ب ــسيادة وال                           ترام ال
   .     لآلخر         اإلقليمية

           نـا علـى    ا                                                متثل يف أن املفاوضات اليت جرت على املستوى احمللي وأحي                   ومثة جانب إجيايب      -    ١٦
                                                                                          مستوى الواليات، مبا يف ذلك املفاوضات بني الزعماء التقليديني، قد مسحت بقدر حمدود مـن               
ــة للرحــل عــرب احلــدود مــن الــسودان إىل واليــة أعــايل النيــل يف جنــوب                                                                                                           أنــشطة اهلجــرة املومسي

              ومـع ذلـك،      .                                                     ر الغـزال، وبأعـداد أقـل إىل واليـة الوحـدة                                                السودان، وكذلك إىل والية مشـال حبـ       
                                                                                                 أسفر توقف التدفق احلر للسلع االستهالكية من السودان عن ارتفاع حـاد يف أسـعار األغذيـة،                 

                                                                                         يف املائـة يف بعـض احلـاالت، يف واليـات جنـوب الـسودان الواقعـة يف املنـاطق                        ٣٠٠           مبعدل بلغ   
   .        احلدودية

  
                        التعاون فيما بني البعثات    

                 ، واصـلت بعثـة    )    ٢٠١١   (    ١٩٩٦               مـن قـراره     ١٥                                حسبما طلب جملس األمن يف الفقرة       -    ١٧
                                                                                                   األمم املتحـدة يف جنـوب الـسودان املـشاركة يف اآلليـات اإلقليميـة للتنـسيق وتبـادل املعلومـات              

  ،     ٢٠١١        ديـسمرب   /                 ويف كـانون األول     .                                                       للتصدي للمهددات اليت يفرضها جيش الـرب للمقاومـة        
                                                                     بـني البعثـات للتواصـل اإلقليمـي بـشأن جـيش الـرب للمقاومـة،                                      ويف إطار استراتيجية مـشتركة   

ــربامج الــيت        ــة بتيــسري نــشر وتركيــب مــصفوفة للبــث اإلذاعــي ملــد نطــاق البــث لل                                                                                                         قامــت البعث
                          كــذلك ســاعدت البعثــة يف   .                                                                 تــستهدف مقــاتلي حركــة جــيش الــرب للمقاومــة ومــن ختــتطفهم 

                                      دة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة                                                                                  التوزيع املكثـف ملـواد التوعيـة مـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـ                
                                                                                                  الكونغو الدميقراطية علـى جهـات فاعلـة رئيـسية يف املنـاطق املتـضررة مـن حركـة جـيش الـرب              

                                                                                                   ويف غضون ذلـك، عقـب الزيـارة الـيت قـام هبـا علـى حنـو مـشترك كـل مـن املبعـوث                            .         للمقاومة
         األمــم                                                                                      اخلـاص لالحتـاد األفريقــي بـشأن جـيش الــرب للمقاومـة وممثلـي اخلــاص ورئـيس مكتـب        

              ، قـام وفـد       ٢٠١٢      يناير  /             كانون الثاين ٦     إىل  ٣                                               املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا، يف الفترة من      
ــن        ــرة م ــامبيو، بغــرب االســتوائية، يف الفت ــارة ي ــي بزي ــن االحتــاد األفريق           كــانون   ٢٠     إىل   ١٥                                                                                    م

                    كـة جـيش الـرب                                                                                           يناير، لتقييم املواقع احملتملة إلقامة مقر فرقـة العمـل اإلقليميـة املعنيـة حبر               /     الثاين
                           كـذلك واصـل كـل مـن          .     ٢٠١٢        مـارس    /                                                            للمقاومة، واملقرر هلا حاليا أن تبـدأ عملياهتـا يف آذار          

                                                                                                         بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان وقــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي والعمليــة     
      رحــل                                                                                             املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور تبــادل املعلومــات بــشأن هجــرة ال 

   .      احلدود   عرب
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       مـن    ١٧                                                                                        وفيما يتصل بترتيبـات التعـاون فيمـا بـني البعثـات املنـصوص عليهـا يف الفقـرة                 -    ١٨
                                                                         ، وعقــب منــع الطــائرات العــسكرية الروســية املنــشورة يف بعثــة األمــم  )    ٢٠١١   (    ١٩٩٦         القــرار 

                                   ُ                                                                     املتحدة يف جنوب السودان من الطـريان، ُنقلـت مؤقتـا طائرتـان عموديتـان عـسكريتان تابعتـان                  
                                                                                                      لبنغالديش من بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                  
ــة ذات        ــات اجلاري ــسودان للمــساعدة يف مواصــلة العملي ــوب ال ــم املتحــدة يف جن ــة األم                                                                                                  إىل بعث

              عـالوة علـى      .                                                                                   األمهية األساسية للوفاء بعنصر احلماية يف والية البعثة، خاصة يف واليـة جـونقلي             
                                                                                               ، تقــوم ممــثليت اخلاصــة جلنــوب الــسودان بالتنــسيق علــى حنــو وثيــق مــع املبعــوث اخلــاص          ذلــك

  .                                                         للسودان وجنوب السودان بشأن اجلوانب التكميلية لوالية كل منهم
  

                                     العالقات اخلارجية والدبلوماسية للحكومة    

      بيـة                                                                                 مت فتح سفارات جديدة يف جوبا، مما رفع العدد الكلـي للبعثـات الدبلوماسـية األجن        -    ١٩
                                            جــــرى اعتمــــاد قــــانون العالقــــات      ٢٠١١          ديــــسمرب  /                كــــانون األول  ١٤   ويف   .           بعثــــة  ١٨   إىل 

                           وانـضم جنـوب الـسودان        .                                                                        الدبلوماسية والقنصلية للتعجيل بنـشر دبلوماسـيي جنـوب الـسودان          
ــة احلكوم     ــا يف ذلــك اهليئ ــة، مب ــضا إىل عــدد مــن املنظمــات الدولي ــة                                                                           أي ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي                                      ي

           كـانون     ١٦   يف   (                                                  واملؤمتر الدويل املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى            )      نوفمرب /               تشرين الثاين    ٢٥  يف (
                            نــوفمرب لالنــضمام إىل مجاعــة  /                 تــشرين الثــاين  ١١                                  أمــا طلبــه الــذي تقــدم بــه يف    ).        ديــسمرب /    األول

                                      ي العاشـر للجماعـة املقـرر عقـده                                                                                شرق أفريقيا، فقد تأجل النظـر فيـه إىل مـؤمتر القمـة االسـتثنائ              
   .     ٢٠١٢     مارس  /    آذار  يف

                                                           ، وقـع جنـوب الـسودان علـى مـذكرة تفـاهم مـع                   ٢٠١٢         ينـاير    /                 كانون الثـاين     ٢٥    ويف    -    ٢٠
                                                                                                        كينيا بشأن تشييد خط أنابيب للنفط من جنوب الـسودان إىل مينـاء المـو الكـيين الـذي سـيتم                     

                                   فربايـر مـع إثيوبيـا وجيبـويت         /         شـباط   ٣                               ووقعت مذكرة تفاهم ثالثية يف        .                     تطويره يف وقت قريب   
     .                                                       تعاون يف تطوير البىن التحتية يف جمايل الطاقة واأللياف الضوئية                   للمساعدة يف تعزيز ال

  
               احلالة األمنية   -      خامسا  

                     ، تـصاعدت أعمـال         ٢٠١٢         ينـاير    /                  وكانون الثـاين       ٢٠١١       ديسمرب   /                خالل كانون األول    -    ٢١
                                                                   يف واليــة جــونقلي، وأســفرت عــن وقــوع خــسائر يف األرواح، وتــشرد                  بــني القوميــات         العنــف 

                وشـهد املثلـث      .                                                              ديات أمام السلطة املدنية على الـصعيدين احمللـي والـوطين                           املدنيني، وطرحت حت  
                     ً                                           ً                              املتقلــب األوضــاع تقليــدياً الــذي يــضم واليــات واراب والوحــدة والــبحريات جتــدداً ألعمــال    

                                            يف مقاطعــة شــرق التــونج بواليــة واراب،       وقــع                          الــيت تــسبب هبــا هجــوم                  بــني القوميــات         العنــف 
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                                       ومع أن مجاعات ميليـشيات املتمـردين         .            حدة اجملاورة                                        شاركت فيه عناصر مسلحة من والية الو      
    .                  ً      ً       ً                                                      ال تزال تشكل هتديداً أمنياً رئيسياً، فقد كانت أنشطتها حمدودة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير

  
                 مجاعات امليليشيات    

                                                       ، أعلنـــت احلكومـــة أن قائـــد امليليـــشيا اللـــواء      ٢٠١١         ديـــسمرب  /               كـــانون األول  ٢٠  يف   -    ٢٢
                                                                        د قــوات اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف اليــوم الــسابق مبقاطعــة                               جــورج أتــور قتــل علــى يــ

                                                           وعلـى الــرغم مـن املفاوضـات الـيت أجريـت مـع الــرئيس         .            االسـتوائية       وسـط                     موروبـو، يف واليـة   
                                                           نوفمرب، واليت أفادت األنباء أهنـا أسـفرت عـن التوصـل            /               تشرين الثاين    ٢٠                 يف نريويب بتاريخ       كري

                                                           جمات على قوات اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان وأعلـن                   أتور اهل         اللواء                        إىل اتفاق، فقد كثف     
       وعقـب    .        ديـسمرب  /                                               جنوب والية جـونقلي يف أوائـل كـانون األول            يف                           املسؤولية عن شن غارات     

      نــوب  جل             الــدميقراطي   يش     اجلــ /                                                                   مقتلــه، شــهدت أنــشطة احلركــة الدميقراطيــة جلنــوب الــسودان      
                         ً             ، اختـارت هـذه اجلماعـة قائـداً                             ومنـذ ذلـك احلـني       .                               ً       ً      السودان اليت كان يتزعمها تراجعاً ملحوظاً     

                                              ، أبلغــت الــسلطات احملليــة يف واليــة جــونقلي     ٢٠١٢        ينــاير  /                 كــانون الثــاين  ١٩   ويف   .      ً       جديــداً هلــا
                                     مقاتــل مــن احلركــة الدميقراطيــة     ١٠٠                                                          بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة جنــوب الــسودان بــأن  

       الـذي            الـدائم        عرض                                         نوب السودان طلبوا العفو يف إطار ال                  الدميقراطي جل     يش    اجل /             جلنوب السودان 
                                                    كمـا أبلغـت سـلطات واليـة جـونقلي البعثـة              .         ليـشيات  ي                                     قدمته احلكومة لألعضاء السابقني يف امل     

                     أتــور، قــد اتــصل           اللــواء          الراحــل        نائــب                  ول تــشول، وهــو  و                  ينــاير بــأن كــ  /                 كــانون الثــاين  ٣٠  يف 
                       فربايــر، أفــاد اجلــيش  /        شــباط ٩   ويف   .                                                                بالــسلطات احملليــة لتــسليم نفــسه وعــدد مــن عناصــر قواتــه 

    .                  قبلوا عرض العفو      أتور               من عناصر قوات   ٩٠٠                           لشعيب لتحرير السودان بأن حنو  ا
              ورمبــا تكــون   .                                                   ً                    وظــل نــشاط جــيش حتريــر جنــوب الــسودان يف واليــة الوحــدة حمــدوداً   -    ٢٣

           جـاو قـد            منطقـة    /                                                                                   زيادة نشر اجليش الشعيب لتحرير الـسودان عقـب املعـارك يف الـبحرية البيـضاء               
                                                                   يبـدو بـأن ميليـشيا جـيش حتريـر جنـوب الـسودان حتـافظ                           إال أنـه      .                         ردعت هجمات امليليـشيات   

                                                                                                     على وجود هلا بأعداد كبرية يف مقاطعة ميوم وبأن األلغام األرضية الـيت زرعتـها هـذه اجلماعـة                   
                                  ، أفـادت األنبـاء أن جمموعـة            ٢٠١٢         ينـاير    /               كانون الثاين    ١٦    ويف    .                  ً     ً     ال تزال تشكل هتديداً خطرياً    

ــة مــن   ــش    ٧٠     إىل   ٥٠              مؤلف ــوات ميلي ــصراً مــن ق ــصلت         ً                         عن ــسودان ات ــوب ال ــر جن                                            يا جــيش حتري
    .                                                        باملسؤولني العسكريني الوطنيني لالستفادة من عملية العفو العام

                                                                                        وال يزال قائدا امليليشيا جونسون أولوين وأيوك أوغات ينشطان يف والية أعايل النيـل،                -    ٢٤
            عة مـانيو                                                                                      وأفادت األنباء أن قواهتما اشتبكت مع قوات اجليش الشعيب لتحرير السودان يف مقاط            

ــرة  ــاين   ١١     إىل  ٩     مــن            يف الفت ــشرين الث ــوفمرب  /                  ت ــدياً مــن     ١٩                       ، ممــا أدى إىل إصــابة      ٢٠١١        ن      ً         جن
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                           مــن املقــاتلني املــرتبطني   ٣٤        ، ســلم     ٢٠١٢        ينــاير  /                 كــانون الثــاين ٧   ويف   .                      اجلــيش الــشعيب جبــراح
    .                             أنفسهم إىل سلطات مقاطعة مانيو          بالقائدين 

ــاير، أصــدر الــرئيس كــري  /                 كــانون الثــاين ٦   ويف   -    ٢٥        ً                                      مرســوماً يعيــد تعــيني قائــد امليليــشيا                                 ين
                                  وال تـزال قواتـه الـسابقة يف          .                                                                     السابق بيتر غاديت يف منصبه يف اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان            

                         فربايـر، أجنـز تـسجيل       /         شـباط    ١٥    ويف    .                                                      مركز اإلدماج يف منطقة مابل، بوالية غرب حبر الغزال        
    .  ن                                                 هذه القوات هبدف إدماجها يف اجليش الشعيب لتحرير السودا

  
             بني القوميات      الرتاع     

  يف                    مبقاطعــة البيبــور        بــيريي         منطقــة                                                           بعــد اهلجــوم األخــري الــذي شــنته قبيلــة املــوريل علــى    -    ٢٦
                                       نـوير واملـوريل الـيت أشـرف عليهـا       و                                         آب، جنحت عملية الـسالم بـني قبـيليت لـو       /            أواخر أغسطس 

                        بعثـة، يف احلـد مـن                                                                                 جملس الكنائس السوداين، بالتضافر مع جهود الردع العسكري اليت تبذهلا ال          
ــة جــونقلي خــالل الفتــرة املمتــدة            تــشرين    إىل         ســبتمرب  /       أيلــول     مــن                                                                  اهلجمــات االنتقاميــة يف والي

ــة الــسالم اهنــارت يف أوائــل كــانون األول    .        نــوفمرب /       الثــاين                بــسبب عــدم  ،       ديــسمرب /                                                      إال أن عملي
    .                        للقيام بالتسويات الالزمة       املعنيني                                 وجود اإلرادة السياسية لدى الطرفني 

      دينكا     الــ                                                              ديــسمرب، خلفــت غــارة علــى قريــة جــايل التابعــة لقبيلــة   /              كــانون األول ٥    ويف  -    ٢٧
                                                       ومع أنـه مل يكـن باإلمكـان تأكيـد هويـة املهـامجني،           .        نساء  ٧    ً       طفالً و      ١١    ً             قتيالً، مبن فيهم       ٤١

    .            بني القوميات                                                            اهتم السكان احملليون قبيلة املوريل، مما أدى إىل تصاعد حدة التوترات 
                                                                          ت هلجمات انتقامية مع قيام قبيلة املوريل، كما أفادت األنبـاء، بـشن                           وبدأت التحضريا   -    ٢٨

                                                      ديـسمرب، وردت تقـارير إىل البعثـة تفيـد بـأن             /              كانون األول   ٨    ويف    .                     هجومني إضافيني صغريين  
                                                                                 نوير يتأهبون لشن هجوم كبري من أجل الثأر هلجمات املـوريل علـى مجاعـات                 و               شباب قبيلة لو  

                                   ديـسمرب، أعلـن جملـس الكنـائس         /                كـانون األول     ١١   يف   و  .     ٢٠١١         أغـسطس    /                نـوير يف آب     و  لو  ال
                              وريل كجزء من عملية الـسالم        امل          و نوير و   و                                                   السوداين بأن االجتماعات املقرر عقدها بني قبيليت ل       

ــاين     ــانون الث ــرة أخــرى إىل ك ــت م ــد أرجئ ــاير  /                                                ق ــانون األول  ١٣   ويف   .     ٢٠١٢        ين ــسمرب،  /              ك          دي
          نـوير    و                                ب املـسلحني مـن قبيلـة لـو                                                                           شاهدت دورية شرطة تابعة للبعثـة جمموعـة كـبرية مـن الـشبا             

                                              و نـوير تتـصاعد خـالل األيـام العـشرة            و   لـ          قبيلـة                    وظلـت تعبئـة       .        املـوريل          منطقـة             ً           تتجه جنوبـاً حنـو      
                                                   ثــت علــى نــشر قــوات إضــافية حلمايــة املــدنيني،                            ُ         بلغــت احلكومــة هبــذه التطــورات وُح  ُ وأُ  .          التاليــة

         ديــسمرب،  /   ألول           كــانون ا  ٢٣   ويف   .        الطــرق         انقطــاع                     ً                          ولكــن نــشرها كــان بطيئــاً وتعرقــل بــسبب  
          و نـوير    و                                    شـاب مـسلح مـن قبيلـة لـ           ٢     ٠٠٠         قرابـة                             ً      ً                     حددت دورية جويـة للبعثـة رتـالً مؤلفـاً مـن             

                                                          يقومـون بنـهب وإحـراق القـرى الـيت يـصادفوهنا يف                   هـم              املـوريل، و           منطقـة               ً           يتجهون جنوبـاً عـرب      
                                                                                             وكانــت القــوات املــسلحة للبعثــة قــد نــشرت بالفعــل يف مواقــع وقائيــة مــن املراكــز       .         طــريقهم
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                                                                                               ة الرئيــسية بليكوانغــويل وبيبــور وغومــوروك لتــوفري الــردع واإلنــذار املبكــر، ممــا أتــاح            الــسكاني
ــدنيني النـــأي بأنفـــسهم عـــن طريـــق األذى   ــة يف     .                                                    للمـ                                                     وقـــد نـــشر نـــصف قـــوات املـــشاة للبعثـ

   .      املنطقة    هذه
                                             ، باتت جمموعة املهـامجني تـضم يف عـدادها              ٢٠١١       ديسمرب   /              كانون األول   ٦ ٢       وحبلول    -    ٢٩
ــ ٥     ٠٠٠     إىل  ٣     ٠٠٠ ــلت       شـ ــة        إىل             اب ووصـ ــة يف قريـ ــسكري للبعثـ ــشار عـ ــع انتـ ــال موقـ                                                           مشـ

     مــن                                                  وضــمنت حتــذيرات اإلنــذار املبكــر إىل عــشرات آالف   .                                       ليكوانغــويل التابعــة لقبيلــة املــوريل
                                                                                             املدنيني، مبا يف ذلك املعلومات اليت قدمتها البعثة للسلطات احمللية وقادة اجملتمعـات احملليـة، بـأن        

                                   وجـرى تعزيـز مواقـع البعثـة          .                                  ة ليكوانغويل قبل وصول املهـامجني                ً                   يغادر عملياً مجيع السكان قري    
                                                 وتولت البعثة إجالء واحد وثالثني مـن املـدنيني           .                                            مرة أخرى بقوات إضافية حبجم كتيبة كاملة      

    .                      الضعفاء إىل أماكن آمنة
ــ       مــن ال                        ديــسمرب، شــنت جمموعــة   /              كــانون األول  ٢٧   ويف   -    ٣٠             ً                   و نــوير هجومــاً علــى قريــة   و   ل

        ً                                          ً                               ت تقريباً مجيـع األكـواخ واألسـواق ومكتـب احملليـة وهنبـت رؤوسـاً كـثرية                                   ليكوانغويل، وأحرق 
ــية ــة   /               كـــانون األول  ٣٠   ويف   .                مـــن املاشـ ــة جويـــة للبعثـ      إىل  ٦     ٠٠٠                                               ديـــسمرب، شـــاهدت دوريـ

     هـم                     ً                                      و نوير يتجهون جنوباً من ليكوانغويل حنو بلـدة بيبـور، و       و                          شاب مسلح من قبيلة ل      ٨    ٠٠٠
    .                                      وكان معظم أهايل بيبور قد غادروا البلدة  .         تقدمهم                                 حيرقون املنشآت املدنية املهجورة أثناء

ــة لــ     /              كــانون األول  ٣١   ويف   -    ٣١ ــن جمموع ــسم م ــسمرب، دخــل ق ــوير إىل األطــراف   و                                         دي                       و ن
                                                                                                         اجلنوبية لبلدة بيبـور، ولكـن املواقـع الدفاعيـة للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان والبعثـة حالـت              

                                        بـت املـستوصف التـابع ملنظمـة أطبـاء                                 وأحرقت هذه اجملموعة األكواخ وهن  .         املهامجني         دون تقدم 
           كـانون    ٢    ويف    .                                                                                        بال حدود يف املنطقة، ولكنها ظلـت بعيـدة عـن مواقـع البعثـة واجلـيش الـشعيب                  

       تقـدم    امل       رتـل     ال                                                                          ، أطلقـت قـوات اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان النـار علـى                      ٢٠١٢       يناير   /     الثاين
                           عثـة النـاقالت املدرعـة                        وقـد حركـت الب      .        املوقـع      ذلك                                     كان حياول الدخول إىل بيبور قرب             الذي  

                                                                                                  اليت تنقل أفرادها لدعم اجليش الشعيب من أجل ردع املهامجني الذين انسحبوا علـى الفـور عـرب                  
      ثـالث                أكثر بإضافة                                          ، جرى تعزيز املوقع العسكري للبعثة              أيضا      يناير /               كانون الثاين   ٢    ويف    .      النهر

   .     مدرعة      أفراد       ناقالت 
                ً                     نـوير العـودة مشـاالً مـصطحبني          و       لـو   ي      مهـامج       معظم               يناير، بدأ    /               كانون الثاين   ٤       وحبلول    -    ٣٢

                  و نـوير حبلـول      و                                                 ووصل معظمهم إىل بلدة أكوبو التابعة لقبيلة ل         .            ً                   معهم قطعاناً كبرية من املاشية    
                                                  ويف وقت الحق، شن شباب املـوريل هجمـات ثأريـة            .                       يناير وراحوا يتفرقون   /               كانون الثاين    ١٣

                 ً                          ن بأهنا شاركت أيـضاً يف اهلجمـات الـيت                            دينكا اليت يعتقدو    ال           لو نوير و    ال                      على مستوطنات قبيليت    
ــاين  /            كــانون األول       شــهري         شــنت يف  ــاير /                         ديــسمرب وكــانون الث ــاء أن مهــامجي    .        ين                               وأفــادت األنب
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     ً    شخـصاً    ١٢           ينـاير، و   /                 كـانون الثـاين    ١١     ً                              شخصاً يف ويك وبانيوك وواريل يف         ٥٥              املوريل قتلوا   
ــانون الثــــاين  ١٣               يف ويــــدانغ يف  ــاير /                     كــ ــانون   ١٦       ً                        شخــــصاً يف دوك بادييــــت يف  ٨٠ و  ،          ينــ             كــ

ــاير /       الثــاين ــدينكا هجومــاً علــى      /        شــباط ٧   ويف   .        ين ــر، شــنت جمموعــة كــبرية مــن شــباب ال                                            ً                           فرباي
                 مـن املـوريل       ١١                                      وتـشري التقـارير األوليـة إىل أن           .                                                 نيوروك، جنوب مانيـابول، يف مقاطعـة بيبـور        

                                                  ومما يدعو للقلق بشكل خاص ما أفيد بأن الكـثري          .                   جبراح أثناء اهلجوم        منهم      ١٧      أصيب          قتلوا و 
                                                                                                مـن املهــامجني كـانوا يرتــدون البـزات الرمسيــة جلهــاز شـرطة جنــوب الـسودان واجلــيش الــشعيب      

    .               لتحرير السودان
                        يف اليـوم الـسابق يف             وقـع                                               يناير، أبلغ وزير الداخلية البعثة هبجوم        /               كانون الثاين    ٢٩    ويف    -    ٣٣

         وكــانوا                                              املهــامجون مــن واليــة الوحــدة اجملــاورة،      أتــى و  .                                        مقاطعــة شــرق التــونج، بواليــة واراب 
           ً                                                                                حيتجــون، وفقــاً لــسلطات واليــة الوحــدة، علــى فــشل املــسؤولني احلكــوميني يف إعــادة رؤوس   

             وليـة إىل أن                      وتـشري التقـارير األ    .     ٢٠١١        سـبتمرب   /                                                   املاشية اليت سلبت أثنـاء شـن هجـوم يف أيلـول          
    .      ً                    شخصاً قتلوا يف هذه اهلجمات  ٧٨    و   ٧٤          يتراوح بني    ما
                                               فرباير، نشر فريق تابع للبعثـة، إىل جانـب          /    شباط   ١                                ويف تطور ذي صلة باملوضوع، يف         -    ٣٤

               علـى احلـدود                      بـني القوميـات                                                                    ثالثة مسؤولني حكوميني من والية الوحدة، لتقييم أعمال العنف          
                                                                         وفيمـا كـان الفريـق يف مكتـب مفـوض مقاطعـة ماينـديت، وجـد                   .                         بني والييت الوحدة وواراب   

                                 فيـه عنـصر يف شـرطة األمـم                                                 أثنـاء حـادث إطـالق نـار أصـيب                                      وسط تبادل إلطالق النـار            نفسه  
                  ، أصـدر وزيـر              شخـصا    ١٥           بلغـت             يف األرواح               أن اخلـسائر                           وفيما أكدت البعثـة       .             املتحدة جبراح 

     ً             شخــصاً قتلــوا،   ٣٤                        فربايــر أعلــن فيــه أن  /        شــباط ٣      ً      صــحفياً يف  ً اً                                اإلعــالم يف واليــة الوحــدة بيانــ
  ب                                                                                                معظمهــم مــن قــوات األمــن التابعــة للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان وجهــاز شــرطة جنــو  

                                                       وأفادت األنباء أن أفـراد اجلـيش الـشعيب لتحريـر             .                            جرحوا يف حادثة ماينديت     ٩               السودان، وأن   
        تبــادل                                                                                         الــسودان وجهــاز شــرطة جنــوب الــسودان الــذين أحلقــوا مبفــوض املقاطعــة ضــالعون يف   

         فربايــر،  /        شــباط ٧   ويف   .                                                                            إطــالق النــار الــذي طلبــت البعثــة مــن احلكومــة التحقيــق يف مالبــساته  
                                                                            وفد من اجليش الشعيب لتحرير السودان وجهاز شرطة جنوب الـسودان أشـار                              اجتمعت البعثة ب  

    .            ً       ً     ً                         إىل أن حتقيقاً داخلياً رمسياً يف احلادث جيري على قدم وساق
  

                 نزع سالح املدنيني     
   ويف   .                                                                             تواصــلت بــرامج نــزع ســالح املــدنيني يف واليــات الــبحريات والوحــدة وواراب    -    ٣٥
                                                     لبعثــة إىل جلنــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة             ، ســلمت ا    ٢٠١١        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين  ٢٣

                     ورومبيـك وكويبيـت      )              واليـة واراب   (                                                 اإلدماج يف جنوب السودان ست حاويات يف كواجوك         
ــبحريات ( ــة ال ــزال هــذه اجلهــود تقتــصر علــى نــزع     .     مــع جت                         لتخــزين األســلحة الــيت    )                 والي                                               وال ت
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                     نها مل جتمـع سـوى                ً                 ً                                          السالح طوعاً، وقد اتسمت عموماً بطابعها السلمي وحسن تنظيمها، ولك         
   .                     أعداد حمدودة من األسلحة

                                                                                          وقد أعلنت احلكومة، يف إطار املساعي اليت تبذهلا مـن أجـل التـصدي ألعمـال العنـف                    -    ٣٦
                                        برنامج لرتع سـالح املـدنيني هنـاك يف            يف              بدء العمل             اعتزامها                    يف والية جونقلي،                  بني القوميات   

                   يف البدايـة مث      ة                    نزع السالح الطوعيـ      ة      عملي                                      وأشارت احلكومة إىل اعتزامها مواصلة        .     مارس /    آذار
                   ودعــت البعثــة إىل   .                              لقيــام بــذلك قيــد النقــاش ا                  وال تــزال طرائــق   .                   يف هنايــة املطــاف ا             نزعــه قــسري

                                     ة وتأيت مبوجبها عملية نـزع سـالح         ل                                                        عملية سالم شاملة يف والية جونقلي، تنفذ بطريقة متسلس        
                                      إطـار واليتـها وقـدراهتا، لتخفيـف                                         ومع أن البعثـة سـتتخذ تـدابري، يف       .                       املدنيني يف مرحلة الحقة   

                                                                                                   األخطار على املدنيني العزل، فهي لن تساعد اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان وجهـاز شـرطة                   
                                           وقد دعا زعيم قبيلة املـوريل وزعـيم قبيلـة      .                                          ً   جنوب السودان يف القيام برتع سالح املدنيني قسراً  

          القوميــة                   لك إىل نــزع ســالح                                           ً                     نــوير كالمهــا إىل وضــع ترتيبــات أمنيــة موثوقــة أوالً، وكــذ  و    لــو  ال
    .    أوال      األخرى 

  
                   احلوادث على احلدود     

                                                      ، وردت إىل البعثــة تقــارير مفادهــا أن طــائرة مــن      ٢٠١١        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين ٨  يف   -    ٣٧
                                                             الـسودانية قـصفت مـوقعني يف واليـة أعـايل النيـل، قـرب                     املـسلحة                                 طراز أنتونوف تابعة للقوات     

                         نـوفمرب، شـهد أفـراد       /                 تشرين الثـاين     ١٠    ويف    .      ً   شخصاً  ١ ١                                      احلدود الشمالية، مما أسفر عن مقتل       
                 ً     ً                                                                           األمم املتحدة هجوماً مماثالً شنته طائرة من طراز أنتونوف على خميم الالجئني يف ييـدا، بواليـة                 

        ، شــهد     ٢٠١٢        ينــاير  /                 كــانون الثــاين  ٢٣   ويف   .                                  ومل يــسجل وقــوع خــسائر يف األرواح  .         الوحــدة
                                          ن طــراز أنتونــوف علــى موقــع لتــسجيل                                                             موظفــو األمــم املتحــدة غــارة جويــة أخــرى بطــائرة مــ  

  .                  ً                           كيلومترات تقريبـاً داخـل جنـوب الـسودان     ٨                                                الالجئني يف والية أعايل النيل، يقع على مسافة         
                فربايـر، أبلـغ    /        شـباط   ٢٩   ويف   .                      هذه الغارات اجلويـة         وقوع                                         وأكدت بعثات التحقق التابعة للبعثة      

  .                           تعرض للقصف قرابـة الظهـر                                                           مسؤولون حكوميون البعثة بأن موقع باناكواك يف والية الوحدة   
   .   حدث                 ً                         وحتققت البعثة أيضاً من أن هذا القصف اجلوي قد 

  
        البعثة      والية       تنفيذ  -       سادسا 

          األركان       توطيد    إىل        اإلنشاء       مرحلة    من        البعثة        انتقال    
     ٢٣٢   و         وطنيـا          موظفـا    ١     ٣٨٦   و         دوليـا          موظفـا      ٧٧٠          للبعثـة         املـدين           العنـصر       قوام      يبلغ  -    ٣٨
   يف    ٥٤   و         املائــة   يف    ٣١   و         املائــة   يف    ٢٦          نــسبتها        شــغور         مبعــدالت   ،        املتحــدة        األمــم          متطــوعي      مــن
       بـدء       عـن           البعثـة          أعلنـت      هبا،        املأذون         الوظيفي      املالك         مستويات      بلوغ       ولغرض  .       التوايل     على       املائة
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         ونائـب         املـدين           املـوظفني        ورئيس       القوة      قائد      نائب        وبوصول  .       املوظفني         الستقدام        متعددة     محالت
         اقتـرب       قـد           للبعثـة           العليـا          القيادة      فريق      يكون        األخرية،       اآلونة   يف          السياسية        للشؤون      اخلاص       املمثل
   .       االكتمال    من
      مـن          جنـديا    ٥     ٠٢٨          للبعثـة            العـسكري           العنـصر       قوام     بلغ   ،    ٢٠١٢      مارس /    آذار   ٢    حىت و  -    ٣٩

ــوات ــأذون          الق ــا          امل ــددها  و      هب ــدي،   ٧     ٠٠٠        ع ــشمل         جن ــديا   ٣     ٢٤٤         وي ــن         جن ــوات      م ــشاة        ق          امل
  .          العــسكري          االتــصال          ومــوظفي          األركــان        ضــباط      مــن     ٢٤٠   و          الــتمكني         عناصــر      مــن   ١     ٥٤٤ و

ــستعاض   ،    ٢٠١٢         أغــسطس /  آب         وحبلــول    يف          املتحــدة        األمــم        بعثــة      مــن           املتبقيــة          القــوات      عــن   ُ        سُي
         كوريـا         مجهورية    من        إضافية        هندسية        وسرايا        ونيبال          ومنغوليا        رواندا    من      مشاة        بكتائب         السودان
ــان ــع  .           والياب ــة  ال          وتتوق ــغ    أن        بعث ــأذون         قواهتــا       ســقف        تبل ــالغ      هبــا          امل ــدي   ٧   ٠  ٠٠          الب ــل   يف        جن          أوائ

       أصـل       مـن       بلدا    ٣٢    من      فردا     ٤٦٢        الشرطة      عنصر      قوام     بلغ       مارس، /    آذار   ٥    حىت و  .     ٢٠١٢    عام
         األخـرى             الزيـادات           وسـتكون   .       مستشار     ٩٠٠        البالغ    به        املأذون        الشرطة      شؤون         مستشاري     عدد
         بـدوره       ّ   يتوقّـف        أمـر        وهـو              اسـتيعاهبا،        علـى           البعثـة         قـدرة      مبدى      رهنا        املتحدة      األمم      شرطة      قوام   يف

       علـى          العمـل         وجيـري   .        الـصلة      ذات         األخـرى    ة                الـبىن التحتيـ    و            املقاطعـات        دعـم          قواعـد        تشييد     على
   .      الالزمة        املهنية         الكفاءة         يستوفون    ممن      شرطة       أفراد         استقدام

         قواعـد           بتـشييد              الالمركـزي،           الطـابع     ذي            التنظيمـي           هيكلـها       مـع         متـشيا          البعثة،        وتضطلع  -    ٤٠
      مــن    ١٩         تــشغيل      بــدء          أعمــال        وجتــري  .  َ لَني       متكــام         وأصــول         مبــوظفني           وجتهيزهــا            املقاطعــات       دعــم
ّ     املتوّخــاة            املقاطعــات       دعــم         قواعــد      مــن         قاعــدة   ٣٥ ّ     وســتّمكن  .         يف          ستــشترك       الــيت            القواعــد،       تلــك     

      مــع                           العمــل علــى حنــو وثيــق      مــن          املتحــدة        األمــم          كيانــات             املقاطعــات،       إدارة         مكاتــب      مــع          املواقــع
ــة            واجملتمعــات           الــسلطات ــة         مــوظفي        معظــم       نــشر       ّ   وســيوفّر  .        احمللي            الواليــات      عيدي   صــ       علــى          البعث

            الـسلطات،     من     طلب     على      بناء         حكومية،          بىن حتتية    يف       بعضهم       إدماج     جيري       الذين            واملقاطعات،
   .      الدولة      سلطة      وبسط         القدرات       لبناء       الدعم

  
         العسكري        العنصر    

   ،           ة البعثـة          مـسؤولي     حتت       مناطق     ثالث   يف         السودان      جنوب   يف      مشاة       كتائب      أربع  ُ    ُنشرت  -    ٤١
           الـسرايا            لعمليـات          قاعـدة     ١٥       علـى           البعثـة     ُ     وُتبقـي   .       أعلـى         مركـز      ذات         للقـوة             احتياطيـة        كتيبة    مع

            الكتائــب،        مقــار         وتوجــد  .      واراب        واليــة            باســتثناء            الواليــات،       مجيــع   يف         دائمــا         حــضورا        تــوفر
      واو،      مـن       كـل    يف   ،          العموديـة              والطـائرات           الثـاين،           املـستوى     من            واملستشفيات          اهلندسية،          والسرايا
            باالنتـشار           والـردع              الـدوريات،      مشلت       املهام   ن م     عدد      أداء       القوة       واصلت     وقد  .      وجوبا   ،      وملكال
           التقيــيم         ومهــام   ،          اإلنــسانية            املــساعدات          لقوافــل         القــوة        محايــة         وتــوفري           املــدنيني،         ومحايــة           األمــامي،

    .        السرايا        عمليات       قواعد     مجيع   يف       ثابتة      محاية     قوة      توفري    إىل         باإلضافة   ،        واالستطالع
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        خـاص،         بوجـه           جـونقلي       والية   يف     لكن        الوطين،        الصعيد     على        األمنية          التطورات      ومحلت  -    ٤٢
   يف        عليــه        كانــت      ممــا        بكــثري        أعلــى          عمليــات        وتــرية       علــى          اإلبقــاء       علــى           للبعثــة،           العــسكري        َ   العنــصَر
        جويـة          بـرحالت           القيـام            اسـتلزمت          وحـدها           جـونقلي         واليـة    يف          العمليات    أن     ذلك  .     األول       فصلها

ــة           بطــائرات ــغ          عمودي ــا       بل ــة     ٢٤٢          جمموعه ــرة   يف        رحل ــا          الفت ــ /    األول         كــانون    ١١      بــني      م      سمرب    دي
        قــوات      مــن         املائــة   يف    ٥٠      مــن        أكثــر         إيفــاد        وجــرى  .     ٢٠١٢         ينــاير /       الثــاين         كــانون    ١٧   و      ٢٠١١
ــا،           املنتــشرة         املــشاة ــة    إىل          حالي ــة          القــوات         واصــلت         بينمــا          لألزمــة،          للتــصدي          جــونقلي        والي            املتبقي
   يف         النـشر           عمليـات      على        اإلبقاء       ضرورة      وأدت  .       البعثة       منطقة    من         املتبقية       األحناء    كل   يف         عملياهتا
             اللوجـستية             ومواردهـا           البعثـة         قـوات            مـستويات        علـى        العبء       زيادة    إىل     ممدة       لفترة        جونقلي      والية
َ   املُرَهقة  ُ  .   
ــة         وبــدأت  -    ٤٣ ــة   يف          املتحــدة        األمــم        بعث ــسودان        جنــوب          مجهوري ــة          التحــضري         أعمــال           ال           لعملي

         جديـــد         جنـــدي   ٢     ٧٠٠          إدمـــاج        ذلـــك          ويـــشمل          واســـع،         نطـــاق        علـــى          قواهتـــا          عناصـــر       دوران
ــ            وكمبوديــا          روانــدا     مــن       حنــو          وإعــادة         هنــدي؛        جنــدي   ١     ٨٠٠      حنــو          وتنــاوب           ونيبــال؛   ا         ومنغولي

       قـوة         وجـود        علـى         ذاتـه          الوقـت    يف        احلـرص       مـع            تـدرجييا،    ش ي       بـنغالد        وطنهم    إىل      جندي   ١    ٢٠٠
           القـوات،       مـن          كافيـة            مـستويات        علـى          احلفـاظ         يتـسىن         ولكـي   .      اجلنود      هؤالء         تحل حمل  ل          احتياطية
          متوقعـة       غـري         تـأخري         حـاالت     ألي      حتسبا       قواهتا      بقاء     متدد    أن       بقوات        املسامهة         البلدان    إىل   ُ    سُيطلب

   .       القادمة        القوات     نشر   يف
ــذ  -    ٤٤ ــسمرب /    األول         كــانون        ومن ــت      مــا   ،    ٢٠١١         دي ــة          األمانــة        فتئ            البلــدان    إىل        تطلــب          العام

       تـتم     أن        تأمـل        وهـي             للخـدمات،           عـسكرية         عمودية        طائرات    ست    من     عجز    سد       بقوات        املسامهة
   .     قريبا       القوة    من         االحتياج     هذا       تلبية
  

        الشرطة      عنصر    
    ويف           العــــشر             الواليــــات           عواصــــم         مجيــــع   يف           حاليــــا            املتحــــدة          األمــــم          شــــرطة            تتمركــــز  -    ٤٥
        جنــوب        شــرطة        جهــاز         قــدرات        بنــاء       علــى          الــشرطة          عمليــات          اهتمــام        انــصب       وقــد  .         مقاطعــة   ٢٣

       علـى           املواقـع    يف           االشـتراك         طريـق        وعـن    ،        اإلمنـائي           املتحـدة         األمـم           برنـامج     مع          بالتعاون          السودان،
   ،    ٢٠١٢         ينـاير  /       الثـاين          كـانون     ١٢    ويف  .          واملعـارف          هـارات   امل       نقـل        خـالل        ومـن             املـستويات      مجيع
   .      املواقع   يف         لالشتراك        مشتركة     خطة         السودان      جنوب      شرطة      جهاز       قيادة      أقرت
        شـرطة         جهـاز          تـدريب          منـهاج      وضع   يف         املساعدة      تقدمي        املتحدة      األمم      شرطة        وواصلت  -    ٤٦

ــسودان        جنــوب ــذه،           ال ــغ          دراســية       دورات     ّ    ونظّمــت            وتنفي ــدري      دورة    ٩٦          جمموعهــا       بل ــاء       ت           ب أثن
          شــــرطة          جهــــاز           قيــــادة           ووضــــعت  .           للجهــــاز           تابعــــا           شــــرطيا   ٣     ٤٤٠          منــــها            اســــتفاد          اخلدمــــة 
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          للفتـرة               اسـتراتيجية          تـدريب        خطـة      ّ    وأقّـرت       ٢٠١٢         ينـاير  /       الثـاين          كـانون     ١٨   يف         السودان       جنوب
   .      املذكور         التدريب       منهاج    مع         متناسقة   ،    ٢٠١٥-    ٢٠١٢

          لربنـامج          الـدعم          إلمنـائي  ا          املتحـدة         األمـم            وبرنـامج           املتحـدة         األمـم         شـرطة       مـن       كـل       وقدم  -    ٤٧
          الـسجون          دوائـر    يف          الـسجون          أفـراد  و           الـسودان         جنـوب         شـرطة       جهاز       أفراد     مجيع        وتسجيل      لفرز
            املرتبــات،        كــشوف           الســتكمال          أساســيا       ذلــك        ويعــد  .        العــشر           الواليــات        نطــاق        كامــل       علــى
ّ  املقّرر     ومن  .        الدوائر     تلك     على      املهين          والتأهيل          واملساءلة          الشفافية   ُ    سُيضفي   مما    ة      عمليـ          تكتمـل     أن     
          األحيـاء         محايـة            دوائـر          بعدئـذ        ختـضع     أن       املرجح    من     حيث   ،    ٢٠١٢      مارس /    آذار      حبلول       تسجيل  ال

ــة ــييت         الربي ــرز          لعمل ــسجيل       ف ــاثلتني          وت ــا  .         مم ــات         ودعم ــشر           لعملي ــراد       ن ــاز         أف ــوب        شــرطة        جه         جن
   يف          للــشرطة         جديــدا         وخمفــرا         مركــزا    ٥٤         تــشييد          اإلمنــائي          املتحــدة        األمــم          برنــامج       أجنــز            الــسودان،

   .     العشر         السودان     نوب ج       واليات      أحناء     مجيع
  

        املدنيني      محاية    
   يف          وبـاألخص             واألطفـال،           النـساء       سيما    وال   ، ني     املدني        السكان     على        اهلجمات         استأثرت  -    ٤٨
   .        بالتقرير         املشمولة        الفترة      ملعظم      ودويل     وطين         باهتمام         جونقلي،      والية
ّ    وركــّزت  -    ٤٩         وبــذل       حــد،        أقــصى    إىل            املعلومــات        تــدفق         زيــادة       علــى         أساســا          البعثــة         أنــشطة     
ــساعي ا ــدة         مل ــة       وحــث   ،        احلمي ــى          احلكوم ــشر       عل ــوات       ن ــة        ق ــوفري          إضــافية         أمني ــة          احلمايــة         لت           املادي

       ذلـك    يف  ُ         ُمـستعينة          املبكـر           اإلنـذار            اسـتحداث       مـن           البعثـة     ّ    متكّنـت          جونقلي،      والية     ففي  .        للمدنيني
        حمليـة           إعالميـة          شـبكات           وإقامـة            العـسكري          االنتشار         وعمليات       اجلوية          واملراقبة        امليداين        حبضورها
  -   و    لـو                           اهلجوم الذي شنته مجاعات          بدء     قبل       وشيكة       هبجمات        احلكومة      إبالغ        بالتايل    هلا      وتسىن
   .     أسبوع    من       بأكثر      نوير
          ديـــسمرب /    األول          كـــانون          أواخـــر   يف           جـــونقلي         واليـــة   يف         وقعـــت        الـــيت           اهلجمـــات         وقبـــل  -    ٥٠

            واحلكــوميني            العــسكريني           املــسؤولني        كبــار      مــع          منتظمــة            اجتماعــات          البعثــة        عقــدت   ،    ٢٠١١
       كثـب       عـن       أيضا       وعملت  .       املدنيني        السكان       حلماية       صارمة         إجراءات      اختاذ    رة   ضرو     على         للتأكيد

    ألي     ً درًءا          ومـصاحلة        سـالم          عمليـة          بعجلـة         قـدما          للـدفع      وريل    املـ  و      نوير  -   و    لو  ال      َ  قبيلَتي  ُ     ُوجهاء    مع
    .     أخرى       هجمات

           الواجبـة            للعنايـة            سياسـتها         أخـذت        وقـد            البعثـة،     ّ  وفّرت        ديسمرب، /    األول       كانون    ١٤    ويف  -    ٥١
        واليــة   يف           الــسودان          لتحريــر         الــشعيب        اجلــيش        قــوات       نــشر           لعمليــات           لوجــستيا        دعمــا            االعتبــار،   يف

ــة         ووفــرت  .         جــونقلي ــضا          احلكوم ــدعم        أي ــة         ال ــواد       نقــل   يف            مروحياهتــا           اســتخدام          بإتاحــة          للبعث          امل
   .      جونقلي      والية    إىل     جوا        للبعثة       اخلطرة          العسكرية
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       علــى      مــة    احلكو      حــث   يف          البعثــة         قيــادة        شــرعت          ديــسمرب، /    األول         كــانون         منتــصف        ومنــذ  -    ٥٢
  .       نــوير  -   و و   لــ         قبيلــة          جتمعــات مب           واالتــصال          جــونقلي        واليــة    إىل          عــسكرية       نــشر           بعمليــات          القيــام
    ٢٣   و    ١٩    ويف  .       جـدوى      دون       لكـن          دؤوبـة          جهـودا           الـرئيس         نائـب        بـذل           األخـرية،        هـذه        وبشأن
       علـى            التأكيـد           لزيـادة           احلكومـة          مـسؤويل         كبـار       مـع           البعثـة        قيادة        اجتمعت       ديسمرب /    األول       كانون
ــة     ءات      إجــرا        اختــاذ         ضــرورة ــك،    إىل            وباإلضــافة  .        عاجل ّ     عــّززت        ذل ــادة    ــة         قي          كــانون    ٢٥   يف          البعث
         بنائـب           اتـصاالت            متزامنـة        بصورة      أجرت     بأن          السياسية         التعبئة     جمال   يف         أنشطتها        ديسمرب، /    األول
     وريل    املــ         قبــيليت         مــنطقيت      مــن          الــشباب         وقــادة        احمللــي          واجملتمــع             والربملــانيني            بالنيابــة          الواليــة        حمــافظ

          ديـسمرب،  /    األول         كـانون     ٣١    إىل    ٢٧      مـن         الفترة    ويف  .         التوترات      فتيل   ع  نز     هبدف      نوير  -  و و ل ل ا و
   يف          وبيبـور              ليكوانغـويل      َ    بلـدَتي       مـن       كـل     إىل          الـرئيس         نائـب       لسفر         لوجستية        مساندة        البعثة    ّ  وفّرت
   .        باالنسحاب      نوير  -  و   لو       قبيلة       إلقناع       حماولة
ــدأت  -    ٥٣ ــة           وبــ ــز            البعثــ ــا           تعزيــ ــسكرية             عملياهتــ ــة   يف              العــ ــونقلي          واليــ ــانون    ١١   يف            جــ            كــ

ــسمرب /    األول ــد         دي ــشر          بتمدي ــصيلة       ن ــن      كــل   يف         ف ــويل      م ــوروك             ليكوانغ ــانون    ١٣    ويف  .           وغوم          ك
               وليكوانغـــويل             وغومـــوروك        بـــور          بلـــدات    إىل           إضـــافية         قـــوات           البعثـــة          أوفـــدت           ديـــسمرب، /    األول

ــاك، ــة    يف             ووالغـ ــونقلي،        واليـ ــها            جـ ــات            أعقبتـ ــشر            بعمليـ ــافية        نـ ــومي           إضـ ــانون    ٢٢   و    ١٦         يـ           كـ
         بتـوفري           التزمـت       قـد           البعثـة         كانـت        نوير،  -     لوو        هجوم      ذروة    ويف  .      بيبور      بلدة    إىل       ديسمرب /    األول

          اجلـاهزة             القتاليـة    ا      قواهتـ       مـن        اإلمجايل        قوامها       املائة   يف    ٥٠       بنسبة      يفوق    ما    أي        سرايا،       وحدات  ٨
           والتـصدي           املطالـب           لتلبيـة            الـضروري       األدىن       احلـد        علـى         أبقـت        حيـث            جـونقلي،       والية   يف       للنشر

        قـوات       مـن           البعثـة              باحتياجـات            والوفـاء        خـرى   األ         التـسع          السودان      جنوب       واليات   يف           للتهديدات
    أي        لـردع        احلـني        ذلـك        منـذ           جـونقلي         واليـة    يف         مماثلـة        قـوة        علـى           البعثـة          وأبقـت   .        عمومـا         احلماية
  .           اإلنـسانية             املـساعدات          مـوظفي       مـن     ١٨   و      جرحيا       مدنيا     ١٨٠        البعثة      َ وأجلَت  .     أخرى       هجمات

ّ    اجملّمعات    إىل     فرد   ٣     ٥٠٠    إىل       عددهم     وصل        مدنيون     وجلأ    .      للبعثة       تابعة  ال          العسكرية    
      شــرق           مقاطعــة   يف      ٢٠١٢         ينــاير /       الثــاين         كــانون    ٢٨   يف       وقــع        الــذي         اهلجــوم       علــى      وردا  -    ٥٤
      مـن          وبـدعم   .        الوضـع           لتقيـيم            املتـضررة           املنطقـة     إىل         فريقـا           البعثـة          أوفـدت         واراب،         بواليـة        تونج،  ال

ّ  يّسر         البعثة،     ويف  .        إلـيهم         الطـيب          الـدعم          وتقـدمي          اجلرحـى         إجـالء           اإلنسانية        الشؤون       تنسيق      مكتب   
ّ  توّجه        فرباير، /    شباط   ١       مـن       كـل       نائيب        بقيادة          السودان،      جنوب       حكومة و        البعثة    بني       مشترك     وفد    

           الكفيلــة         الــسبل           الستكــشاف       واراب        واليــة    إىل            الــوزراء،       جملــس        شــؤون         ووزيــر            الداخليــة        وزيــر
           الـسودان         جنـوب         شـرطة         جهـاز         قـدرة           وتعزيـز              انتقاميـة،          هجمـات       وقوع      ومنع         السكان،       حبماية

   .     األخرى       ألمنية ا        القوات    مع         وتنسيقه
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ــة         واختــذت  -    ٥٥ ــة          اخلطــوات       بعــض          احلكوم ــاء    إىل           الرامي ــوفري      عــن             مبــسؤوليتها          الوف         األمــن        ت
         لتيـسري          قادهتـا         كبـار          يبـذهلا        الـيت          اجلهـود     إىل           باإلضـافة          عمـدت،        فقـد   .       املدنيني        للسكان         واحلماية
     دان      الـسو           لتحريـر          الـشعيب          للجـيش         تـابع         جنـدي    ١     ٠٠٠      حنـو        إيفاد    إىل   ،        القوميات    بني        املصاحلة
ــسودان        جنــوب        شــرطة        جهــاز      مــن        شــرطي     ٥٠٠      مــن         وأكثــر ــة   يف            الرئيــسية          املواقــع    إىل           ال         والي
ّ    يقـّدر            عـسكريون           وأفـراد       شرطة       أفراد       حاليا       وحيافظ  .       جونقلي        فـرد     ١٢     ٠٠٠        بنحـو           جممـوعهم     
ــة        أحنــاء       مجيــع   يف     ضور    احلــ       علــى ــاير، /       الثــاين         كــانون   ٣    ويف  .         الوالي         اجلــيش        قــوات           اســتعملت          ين
        بلـدة         دخـول       مـن           الزاحـف         نـوير   -   و و   لـ   ال    لة ي  قب      شباب     ملنع      ميتة  امل     قوة  ال         السودان        لتحرير       الشعيب
ــور ــد  .        بيب ــر         الــشعيب        اجلــيش    أن       بي ــسودان          لتحري ــسودان        جنــوب        شــرطة         وجهــاز           ال ــزاالن   ال           ال          ي

    .       امليدان   يف        قواهتما      وجود        مواصلة   يف         لوجستية       حتديات         يواجهان
  

        األطفال      محاية    
          جبماعـات           مرتبطـا        طفـال      ١٣٥         هويـات       مـن       تحقق  ال   مت           بالتقرير،         املشمولة        الفترة     خالل  -    ٥٦
          الوحــدة         واليــات   يف           تــسجيلهم        وجــرى           الــسودان          لتحريــر         الــشعيب         واجلــيش           املتمــردة           يليــشيات  امل

ّ     ُوحـّددت   .         بأسـرهم         مشلـهم     ّ وملّ     طفال    ٩١       تسريح    ومت        النيل؛       وأعايل        الغزال    حبر      وغرب          هويـات   ُ  
        واليــة      مــن        جئــون ال          معظمهــم          ذويهــم،      عــن           املنفــصلني          األطفــال      مــن       طفــل   ٢     ٠٠٠      مــن        أكثــر
           امللحـوظ،           التقـدم        هـذا         ورغـم   .        تسجيلهم      وجرى       ييدا،     خميم   يف       حاليا         ويقيمون        كردفان      جنوب
          اختطــاف        حــاالت      مــن        مؤكــد      غــري       لكــن       كــبري       عــدد        وقــوع       مشلــت             انتكاســات،        أيــضا  ُ  ّ    ُســّجلت
   .      جونقلي      نزاع      فترة    ّ  إّبان       عنها،     ّ مبلّغ       أطفال
       عمـل        خطـة        وضـع    يف           للحكومـة    م      الـدع            للطفولـة         املتحدة      األمم        ومنظمة        البعثة       وقدمت  -    ٥٧

         الرصـد         آليـة        عمـل         فرقـة           وسـتدعم   .          الـسودان         لتحرير       الشعيب       باجليش         املرتبطني        األطفال        لتسريح
   .   تلك       العمل     خطة       تنفيذ         السودان      جنوب   يف        واإلبالغ

       اجلنسي       العنف    
      مـع          منـها،            والتحقـق          اجلنـسي          العنـف         حـاالت          تقيـيم        علـى            الوطنيـة           القـدرة         لـنقص       نظرا  -    ٥٨
      مـن      جدا       قليلة      حاالت       تأكدت         وقوعها،    عن       اإلبالغ    ّ  تثّبط        ثقافية        ممارسات    من   ك   بذل       يقترن   ما

           املتعلقـة           اإلحالـة          خـدمات     إىل           االفتقـار       ظـل        ففـي   .           بـالتقرير            املـشمولة           الفتـرة        خـالل        العنف     ذلك
           باحلمايـة           املعنيـة             للمجموعـة            التابعـة          الفرعية        اجملموعة      تولت         جونقلي،      والية   يف        اجلنساين        بالعنف

                                مـات الـيت وقعـت يف شـهري            اهلج         أعقـاب    يف           الـضحايا     إىل           املـساعدة       تقدمي    ان     السود      جنوب   يف
ــسمرب /    األول         كــانون ــاين          وكــانون      ٢٠١١         دي ــاير /       الث ــشاء  .     ٢٠١٢         ين ــدرة           وبإن ــذ          إضــافية        ق           لتنفي
          البعثـة          مبقـدور          سـيكون            بـالرتاع،        املتصل       اجلنسي       العنف    عن        واإلبالغ          والتحليل       الرصد         ترتيبات
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           لقـرارات         وفقـا           الـرتاع،         إطـار      يف         اجلنـسي          العنـف         وقـوع       عـن     ا،        انتظامـ         أكثـر       حنـو        علـى    ُ  ّ  ُتبلّغ،    أن
    ).    ٢٠١٠   (    ١٩٦٠   و  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٩   و  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨      األمن     جملس

  
           القانون       سيادة    

         كفايــة        وعــدم          الــسجون           ومؤســسات            القـضائية            املؤســسات   يف    ات       القــدر       نقــص        يـزال    ال  -    ٥٩
        حتــديا        يطــرح            الواليــات،         عواصــم        خــارج        ســيما   ال           املاديــة،    أو           البــشرية        ســواء           الالزمــة،          املــوارد
          الـصادر          اجملـاالت    يف          البعثـة       مـن          املقـدم        الدعم      بشأن        احلكومة    مع         مناقشات        البعثة      وجتري  .     كبريا
         إنـشاء         بـشأن            الـسودان         لتحرير       الشعيب      اجليش    مع        اجلارية          املناقشات     ذلك   يف    مبا        تكليف،       بشأهنا
   .      املدنية         العدالة      نظام    ّ  يكّمل          العسكرية         للعدالة      نظام
          ممارسـات         إهنـاء        أجـل       مـن            الـسودان         جنـوب          حكومـة        دعـم      على         التركيز      بعثة  ال        وتواصل  -    ٦٠

ــاز ــوفمرب /        الثـــاين          تـــشرين        ففـــي  .           الـــسودان         جنـــوب   يف             والتعـــسفي          املطـــول            االحتجـ    ،    ٢٠١١          نـ
             والتعـسفي،          املطـول             باالحتجـاز        معـين           املتحـدة         األمـم    يف         فاعلـة           رئيـسية         جلهـات       فريق       تشكيل  مت

   يف        خـرباء          تقيـيم          إجـراء         وعقـب   .         القطـري          ملتحـدة  ا        األمـم          وفريـق           البعثـة       مـن        معنيني       ً أعضاًء     يضم
          الـسجون    يف        جـزين  ت  احمل         تعـداد     سح   ملـ           منهجيـة             بروتوكـول   ُ   ُوضع   ،    ٢٠١١       ديسمرب /    األول       كانون
           اإلمنــائي،          املتحــدة        األمــم          برنــامج      مــع         شــراكة  يف          أيــضا،          البعثــة          وواصــلت  .         الــشرطة         مراكــز    ويف

           القـانون          إنفـاذ           فعاليـة        مـدى    م       لتقيـي            القـانون          سـيادة         مؤشرات       مشروع       تنفيذ    إىل         الرامية        جهودها
          األنــشطة         تقيــيم   يف        إليــه           االســتناد       ميكــن        أســاس      خــط          وإقامــة           والــسجون            القــضائية            واملؤســسات

           البعثـة،         نظمـت             القـانون،          سـيادة        جمـال    يف    ات       القـدر          تنميـة     إىل         وسـعيا   .          املـستقبل    يف      هبـا         املضطلع
          متقدمـة           دراسـية         جولـة            واجلرميـة،             باملخـدرات         املعـين           املتحـدة         األمـم         مكتـب       مـع        جنـب     إىل      جنبا

ّ  مدّريب    من    ١٥      لصاحل      غانا    إىل       أوفدت           املدربني،        لتدريب    يف         تقنيـة           مـساعدة          وقـدمت           الـسجون     
ــة       وضــع ــة         سياس ــدة           تدريبي ــر          لفائ ــسجون         دوائ ــاون  .         ال ــع             وبالتع ــدل       وزارة      م ــة         الع        وســط         لوالي

          الفتـرة    يف      أيام      ثالثة      مدهتا   ة    يـبي   تدر        مناسبة        اإلمنائي        املتحدة      األمم        برنامج     نظم          والبعثة،           االستوائية
ــة         اجلهــات          لفائــدة      ٢٠١١         ديــسمرب /    األول         كــانون   ٨    إىل   ٦      مــن ــة          املعني ــة؛            بالعدال        حيــث            اجلنائي

          ودوائـر            الـسودان       جنوب      شرطة       وجهاز        القضاء      وسلك       العدل       وزارة    من        مشاركا    ٥٠       حضرها
  .          اجلنائيـة            للعدالـة         نظـام          إقامـة    يف              ومـسؤولياهتم             بـأدوارهم          توعيـة         وتلقوا      املدين        واجملتمع        السجون

ّ    موّجــه          بتــدريب        أيــضا          اإلمنــائي          املتحــدة        األمــم          برنــامج        ضــطلع  وا            الزعمــاء          لفائــدة          األهــداف    
            النظاميـة            العدالـة      نظم        مواءمة    إىل         الرامية         احلكومية       اجلهود     دعم     هبدف        واليات،   ٨   يف           التقليديني
   .          والتقليدية
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             حقوق اإلنسان    
               ساســية حلقــوق                                                                         أحــرز جنــوب الــسودان تقــدما حمــدودا يف توقيــع الــصكوك الدوليــة األ   -    ٦١

ّ               وظلّت البعثة ُتقّدم املـشورة       .                                                              اإلنسان والتصديق عليها، وذلك أساسا بسبب االفتقار للقدرات          ُ         ّ   
                                                                                                           والتدريب التقنيني لـوزارة العـدل واجلمعيـة التـشريعية الوطنيـة دعمـا لربنـامج احلكومـة اخلـاص                   

           حاليـا                                          دعوة البعثـة، تعكـف وزارة العـدل                   نتيجـة لـ    و  .                                        باالنضمام إىل معاهدات حقـوق اإلنـسان      
   .                                                                 على صوغ تشريعات ستنظم عملية التصديق على املعاهدات الدولية وتنفيذها

                                                                                           وال تزال قدرة احلكومة على كفالة احترام حقـوق اإلنـسان ملواطنيهـا تواجـه حتـديات                   -    ٦٢
                                         وعقــب اهلجمــات الــيت قــام هبــا شــباب    .                                                      خطــرية، وخــصوصا يف ســياق الــرتاع القبلــي املتزايــد 

           ، أوفـدت       ٢٠١١       ديسمرب   /                                          وريل يف والية جونقلي يف هناية كانون األول                           نوير على قبيلة امل      وو   الل
                                                             حقــوق اإلنــسان إىل املنــاطق املتــضررة، ووفــر لــه الــدعم         جمــال                                    البعثــة فــورا فريــق حتقيقــات يف  

                                      وبينـــت التحقيقـــات الـــيت تـــضمنت   .                 قـــوق اإلنـــسان                   األمـــم املتحـــدة حل                         خـــبريان مـــن مفوضـــية 
                                     فربايـر، أن عـدد القتلـى خـالل          /                 مطلـع شـباط                                                 زيارة لتقصي احلقائق، والـيت اسـتمرت حـىت           ٢٠

             وحــىت هنايــة   .                                ينــاير ميكــن أن يبلــغ املئــات /                          ديــسمرب إىل كــانون الثــاين /                          الفتــرة مــن كــانون األول
   .                                                        فرباير، مل يبدأ بعد التحقيق يف اهلجمات الذي أعلنت احلكومة عنه /    شباط
                    الل الفتـرة قيـد                                                                                  ويف حني أن اجتاه الفضاء السياسي ومشوله قـد كـان إجيابيـا عمومـا خـ                  -    ٦٣

                                                                                                      االستعراض، ويف حني أن اإلعالم ال يـزال يعمـل حبريـة نـسبيا، كـان هنـاك عـدد مـن احلـاالت                       
                                                 حالــة انتــهاك للحقــوق واحلريــات الــسياسية،   ١٦      ّ                وقــد وثّقــت البعثــة   .                              الفرديــة الــيت تــثري القلــق

ّ                                             حــاالت اعتقــال واحتجــاز تعــسفيني حــّدت مــن حريــة التعــبري والــصحافة   ٦  و       تلــك       مشلــت  و  .                             
              صـحفيني مـن               باعتقـال      ،      ٢٠١١         نـوفمرب    /                تـشرين األول    ١                           ضباط أمـن الدولـة، يف             قيام      الت     احلا

       ورغــم   .         يومــا  ١٨                                       زمهــا دون توجيــه هتــم إليهمــا ملــدة   ا       واحتج )Destiny (  “         ديــستيين ”        صــحيفة 
                                                           نوفمرب، ال تزال صحيفة ديـستيين مغلقـة مبوجـب أوامـر             /               تشرين الثاين    ١٨                  إطالق سراحهما يف    

   .          أمن الدولة
                                                                                        ت البعثة مواءمة اإلطار التشريعي الوطين وأطـر الدولـة التـشريعية مـع معـايري                        وقد دعم   -    ٦٤

                                                                                             حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك األخذ بإصالحات قانونية بشأن العنف ضد املـرأة وزواج                
                                                                               ويف هذه األثناء، بدأ تدريب أعضاء اجلهاز التـشريعي يف واليـيت الوحـدة ومشـال حبـر         .       األطفال

    .     ٢٠١٢      فرباير  /                                   اء اجلمعية التشريعية الوطنية، يف شباط                 الغزال، وكذلك أعض
ّ                                    وتعزيزا لقدرات مفوضية حقوق اإلنسان يف جنوب الـسودان، قـّدمت البعثـة املـشورة                 -    ٦٥                                                    

                                                                                                 التقنية إىل املفوضية، بسبل منها انتداب مستشار حلقوق اإلنسان، مما أفـضى إىل صـوغ قواعـد                 
   .                            ذلك إكمال وضع خطة استراتيجية                                          إجرائية لتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات، وك
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                                                    نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمين    
      ٢٠١٢         أبريـــل  /                                                                           بـــدأت عمليـــة نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج يف نيـــسان  -    ٦٦

                  مقاتـل خـالل      ٤     ٥٠٠       إىل    ٣     ٠٠٠                   يقـدر بنحـو        ها                                      مبشروع جترييب صمم ملعاجلة حـاالت عـدد       
                            ربنــامج لـه القــدرة علــى    ال                                         املرحلــة التجريبيــة هامـة إليــضاح أن                    وقــد كانــت هـذه   .     ٢٠١٢      عـام  

                                               فرد من أفـراد القـوات األمنيـة خـالل              ١٥٠     ٠٠٠                                         معاجلة جمموع احلاالت املتوقعة واليت تشمل       
   ١     ٥٠٠                                             وستــشمل الدفعــة األوىل يف املــشروع التجــرييب    .                                     فتــرة مــدهتا ســت إىل مثــاين ســنوات 

         الــسجون         دوائــر                    األحيــاء الربيــة، و       محايــة      دارة                                                   مــشارك مــن اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان وإ 
    .                                                          وقد بدأت وزارة الدفاع بالفعل يف حتديد الدفعة األوىل من املرشحني  .        واملطافئ

ــرتع        -    ٦٧ ــة ل ــة مرافــق انتقالي ــة للمــشروع التجــرييب يف ثالث ــشييد الالزم ــدأت أعمــال الت                                                                                               وب
              واليـة شـرق     (          وتوريـت     )                              واليـة غـرب حبـر الغـزال        (                                          السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف مابل       

  .                             مــن املقــاتلني الــسابقني     ٥٠٠                      وسيــسع كــل مرفــق      ).                 واليــة جــونقلي  (         وبريــاك   )            االســتوائية
ــى        ــدريب عل ــة والت ــة أشــهر مــن املــشورة املكثف ــسابقني دورة مــدهتا ثالث ــاتلني ال                                                                                                       وســتوفر للمق

                وقدمت البعثـة     .                                                                                املهارات األساسية يف املرافق االنتقالية قبل إعادة إدماجهم يف اجملتمعات املدنية          
                                                                                               الدعم إىل مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف جنوب الـسودان ووزارة التربيـة               

   .                                 واليونسكو على وضع الربنامج التدرييب
                                                                                             وقدمت البعثة والربنامج اإلمنائي املـساعدة إىل املفوضـية علـى وضـع إطـار اسـتراتيجي                   -    ٦٨

                                     وتعمــل البعثــة والربنــامج اإلمنــائي   .           اإلدمــاج                                                    وتــشغيلي لعمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة
                                                                                         حاليا مع احلكومة على وضع الصيغة النهائية خلطة التنفيذ والدعم املطلوب من اجلهـات املاحنـة       

   .               الدولية والبعثة
ــا وزارة األمــن الــوطين علــى تعزيــز قــدرات جملــس األمــن الــوطين       -    ٦٩                                                                                              وتــدعم البعثــة حالي

ّ                                      وسـتقّدم البعثـة الـدعم االسـتراتيجي إىل       .              أمـين وطـين                                            وأمانته التنفيذيـة، وكـذلك وضـع هيكـل          
ــصغرية         ــة األســلحة ال ــي ومراقب ــع احملل ــن اجملتم ــسودان ألم ــوب ال ــب جن ــة                                                                                 مكت                   ووزارة الداخلي

   .             على حنو وثيق  ما          وستعمل معه
  

                          اإلجراءات املتعلقة باأللغام    
              ات املتعلقـة                                                                                       وأثناء الفترة قيد االسـتعراض، مسـح مركـز األمـم املتحـدة لتنـسيق اإلجـراء                  -    ٧٠

          جمتمعـا    ٢٥                   متـرا مربعـا يف    ١     ٢٦٢     ٦١٦                                                    باأللغام بالدخول إىل أراض تبلغ مساحتها اإلمجاليـة       
              طلقـة مـن     ١٨     ١١٤                                                             لغما من األلغام املضادة لألفراد واملضادة للـدبابات، و           ١٩٣             حمليا؛ ودمر   

                     كيلـومترا مـن       ٣٤٧                                          من الذخائر غـري املتفجـرة؛ ومـسح             قطع     ٧٠٩                          ذخائر األسلحة الصغرية و   
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             بإعـادة زرع                            مجاعـات مليـشيا متمـردة                                 وردا على تقارير بشأن قيـام     .                       الطرق ومسح باستخدامها  
                                                                                                    األلغام يف والييت الوحدة وأعايل النيل، نشر املركز فريقـا ملـسح الطـرق وإزالـة األلغـام منـها يف              

ّ                                                            كما قّدم املركز معلومات تثقيفيـة عـن خمـاطر األلغـام إىل                .            تلك املنطقة                     مـن املـدنيني      ٢٣     ٠٨٦     
   .                      من موظفي األمم املتحدة   ١٢٢                                        وتدريبا على السالمة من األلغام األرضية لـ

                                                  ، انــضم جنــوب الــسودان إىل االتفاقيــة املتعلقــة     ٢٠١١        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين  ١١   ويف   -    ٧١
                         الـدعم إىل احلكومـة                                                          مركـز تنـسيق اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                وقـدم   .                        باأللغام املضادة لألفراد  
   .                                      التقرير الوطين بشأن االنضمام إىل االتفاقية                 باملساعدة على وضع 

  
                    خطة دعم بناء السالم    

                                                                                                 تعكف البعثة وفريق األمـم املتحـدة القطـري، بالتـشاور مـع احلكومـة والـشركاء، علـى                     -    ٧٢
                                                                                                   وضــع خطــة ملنظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل دعــم بنــاء الــسالم يف جنــوب الــسودان، عمــال     

                                          وطلبت احلكومة أن تتخذ األمـم املتحـدة          .  )    ٢٠١١ (      ١٩٩٦                        من قرار جملس األمن        ١٨        بالفقرة
ــاء الــسالم                وباعتبــار   .                                                                                           خطــة تنميــة جنــوب الــسودان والدســتور االنتقــايل أساســا خلطــة دعــم بن

                                                                                                     جنــوب الــسودان بلــدا مــن البلــدان الرائــدة ضــمن االتفاقيــة اجلديــدة بــشأن االخنــراط الــدويل يف 
                                          حدة اخنراطها حـول أهـداف بنـاء الـسالم                                         ّ                  الدول اهلشة، طلبت احلكومة أيضا أن تركّز األمم املت        

                                                                                                                      وبناء الدولة اليت اتفق عليهـا يف املنتـدى الرابـع الرفيـع املـستوى بـشأن فعاليـة املعونـة املعقـود يف                        
     ُ                                       وقد أُجريـت مـشاورات مـع مجيـع أصـحاب           .     ٢٠١١     عام         أواخر        يف                 مهورية كوريا،  جب   ،       بوسان

ّ            املصلحة املعنيني، حسبما هو متوّخى يف الفقرة      .  )    ٢٠١١   (    ١٩٩٦    رار  ق  ال     من   ١٨                           
ّ      ُ  ّ                   واستنادا إىل املهام املُحّددة املُبّينة يف الفقرة          -    ٧٣            ، ستـشمل    )    ٢٠١١   (    ١٩٩٦                 مـن قـرار        ١٨                    ُ 

ّ                                                       نــشاط ُمحــّدد ستــضطلع هبــا البعثــة ومكتــب األمــم املتحــدة    ١٠٠                                خطــة الــدعم مــا يزيــد علــى    ُ      
              دة أولويـات                                              ومن بني هذه املهام، ستحدد األمـم املتحـ          .    ُ                                      القُطري والشركاء يف أثناء فترة التنفيذ     

                                                                             من األنشطة اهلادفة إىل دعم أولويات بناء السالم الرئيسية الـيت ستـضطلع             ١٥                 تقدمي الدعم إىل    
               وســتنفذ خطــة   .                                   يــد الــسالم يف الــسنتني القــادمتني ط                                           هبــا حكومــة جنــوب الــسودان والالزمــة لتو

  م                                                                                                   الدعم من خـالل أطـر األمـم املتحـدة للتخطـيط القائمـة حاليـا، مبـا يف ذلـك إطـار عمـل األمـ             
ــل        ــل، مث ــع التموي ــات لتجمي ــل مــن خــالل آلي ــة، وسُيحــشد التموي                            ُ                                                                          املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي

   .                                          صندوق بناء السالم وصندوق إنعاش جنوب السودان
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                                       الوضع اإلنساين واإلنعاش والتنمية والعودة  -       سابعا  
                   التطورات اإلنسانية    

                              لـك بـسبب تفـاقم حالـة                                                                  لقد تدهور الوضع اإلنساين خالل الفترة قيد االستعراض، وذ          -    ٧٤
          وقــد أدت   .                                                                                          انعــدام األمــن وارتفــاع مــستويات الــرتوح واســتمرار حالــة انعــدام األمــن الغــذائي  

                                                                                                         أحـــداث العنـــف القبلـــي الـــيت وقعـــت مـــؤخرا يف واليـــة جـــونقلي إىل نـــزوح مـــا يزيـــد علـــى  
                                                                            شــخص، وأدت إىل تــدمري ممتلكــات وخــسائر يف املواشــي وســبل كــسب العــيش      ١٤٠    ٠٠٠

ّ                             وأنــشئ علــى الفــور حمــور تنــسيق متقــّدم يف البيبــور     .                   طفــال عــن أســرهم     ١٥٠               وانفــصال حنــو                               
    .                        وأطلقت عملية طوارئ كبرية

ّ                                                      وقــّدم الــشركاء مــساعدات يف حــاالت الطــوارئ إىل حنــو     -    ٧٥                 مــن الالجــئني    ١٠٠     ٠٠٠  
                                                                                             الذين نزحوا من والييت جنوب كردفان والنيل األزرق يف السودان، ومعظم األشـخاص البـالغ                

ّ                              لذين فّروا من منطقة أبيي يف أيار           وا    ١١٠     ٠٠٠       عددهم                            وقد أدى تفاقم العنـف       .     ٢٠١١      مايو   /      
                    عمليـة طـوارئ       ٣٠                          وإمجـاال، كانـت هنـاك         .                                                       إىل تقييد قـدرات التـصدي للطـوارئ بقـدر كـبري           

    .     ٢٠١٢      يناير  /                                                     مستقلة جارية يف مجيع أحناء جنوب السودان حبلول كانون الثاين
                       وحاليــا، هنــاك حنــو    .                   ن األمــن الغــذائي                                                    كمــا أدى تفــاقم العنــف إىل زيــادة القلــق بــشأ    -    ٧٦
                    ومـن املتوقـع أن       .                                                                        ماليني شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي على حنو حاد أو متوسـط              ٣

                                                    ، عقـــب موســـم حـــصاد ضـــعيف يف شـــهري تـــشرين     ٢٠١٢                                     يـــزداد الوضـــع تـــدهورا يف عـــام 
         وزيـادة                                                    ، فضال عن ارتفاع أسـعار الغـذاء والوقـود               ٢٠١١       نوفمرب   /                     أكتوبر وتشرين الثاين   /    األول

                     ُ                                                                    وتؤكـــد التقييمـــات الـــيت أُجريـــت مـــؤخرا أن نقـــص احلبـــوب سيتـــضاعف مقارنـــة     .         الـــرتوح
                                                                 طــن، يف حــني أنــه مــن احملتمــل أن حيتــاج زهــاء ثالثــة ماليــني    ٤٧٠     ٠٠٠          ، ليبلــغ     ٢٠١١       بعــام

   .    ٢٠١٢                                    شخص إىل مساعدات غذائية طارئة خالل عام 
                                 ألمطــار الغزيــرة بــصورة حــادة                                                                    وقــد عاقــت حالــة البنيــة التحتيــة الــضعيفة للنقــل وتــأثري ا   -    ٧٧

                                                                                                 الوصــول بــرا إىل العديــد مــن األمــاكن وتطلبــت عمليــات جويــة مكلفــة، خــصوصا يف واليــات   
                                                                  كما أدت إعادة التلغيم على طول طرق النقل يف والية الوحـدة              .                              جونقلي وأعايل النيل والوحدة   

         حالـة    ١٥          اين عـن                                         وأبلـغ الـشركاء يف اجملـال اإلنـس          .                                               وأجزاء من والية جونقلي إىل تقييـد احلركـة        
   .    ٢٠١١       نوفمرب /                                                         اشتباك بني عناصر عسكرية وعناصر حكومية أخرى منذ تشرين الثاين

  
                 اإلنعاش والتنمية    

ــوب          -    ٧٨ ــة جن ــذ خطــة تنمي ــة يف تنفي ــم املتحــدة القطــري دعــم احلكوم ــق األم                                                                                             واصــل فري
      نيــة                                                                                   وتعــد احلكومــة إطــار النفقــات املتوســط األجــل، الــذي ســيحدد اعتمــادات امليزا   .          الــسودان
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                                                 ، وضع الفريق القطري الصيغة النهائية إلطـار            ٢٠١١               ويف هناية عام      .                        واخلطط القطاعية املفصلة  
                                                                                                  عمــل األمــم املتحــدة األول للمــساعدة اإلمنائيــة جلنــوب الــسودان، وهــو حيــدد املــساعدة الــيت     

ــق القطــري   ــة       يف                             ســيقدمها الفري ــز وظــائف احلوكم ــى تعزي ــالتركيز عل ــة، ب ــذ خطــة التنمي                                                                           تنفي
ــية، ــذائي، وخفــض الرتاعــات بــني                   األساس ــدمي اخلــدمات، وحتــسني األمــن الغ ــاء نظــم تق                                                                                         وبن

   .             اجملتمعات احمللية
                                                                                  وواصلت احلكومة االخنراط مع الشركاء الدوليني، باملشاركة بنشاط يف عملية جمموعـة              -    ٧٩

                                                                                                       الدول اهلشة السبع ضمن إطار احلوار الدويل بشأن بناء السالم وبنـاء الـدول، ووافقـت علـى أن                   
                                  وجيـري إطـالق مبـادرة جديـدة          .                                                             جنوب السودان أحد البلدان الرائدة يف االتفاقية اجلديدة            يكون

                                                                                                      لتنميــة جنــوب الــسودان، بــدعم مــن االحتــاد األفريقــي وجلنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية ألفريقيــا 
                                                                                                    والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا والربنامج اإلمنائي، من أجل حتديـد أولويـات وتكـاليف                

   .                       البنية التحتية والقدرات      تنمية                                   ربامج الرئيسية يف خطة التنمية يف جمال   ال
                                                                                              وال يزال الفريق القطري يواصل دعم احلكومـة بغيـة تنفيـذ اسـتراتيجية تنميـة القـدرات                -    ٨٠

                                                                                     ومــن خــالل مبــادرة تعزيــز القــدرات اإلقليميــة التابعــة لإليغــاد، وبــدعم مــن     .                 املتوســطة األجــل
                        موظفا مـن مـوظفي         ١٣٨                                               ات إثيوبيا وأوغندا وكينيا، نشر ما جمموعه                              الربنامج اإلمنائي وحكوم  

                                                                                                    دعــم اخلدمــة املدنيــة يف مجيــع أحنــاء جنــوب الــسودان للعمــل ضــمن هياكــل احلكومــة الوطنيــة     
                                         مـن متطـوعي األمـم املتحـدة ذوي             ١٠٠                                              كما أن لدى الربنامج اإلمنائي ما يزيد على           .         والوالئية

            واملناقـشات    .                                                 ت ضـمن مبـادرة التنـسيب الـسريع للقـدرات                                          اخلربة املنتشرين على مستوى الواليا    
ــوذج         ــشأن توســيع نطــاق من ــسودان واالحتــاد األفريقــي ب ــوب ال ــة جن ــع حكوم ــة م ــة                                                                                              جاري         اهليئ

    .       القارة                                   ليشمل موظفي اخلدمة املدنية على نطاق                                احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
  

                      العودة وإعادة اإلدماج    
                      يقـدر أهنـا تـشمل                                                      سـعة النطـاق إىل جنـوب الـسودان، الـيت                                          ما زالت حركة العـودة الوا       -    ٨١
          ، تلقـي       ٢٠١٢ /       فربايـر  /          وشـباط      ٢٠١١         سـبتمرب    /                        شـخص، بـني أيلـول         ٥٠٠     ٠٠٠           يزيد على      ما

                                                                                                   عبئا على البنية التحتية االجتماعية احملدودة، وخصوصا يف واليات الوحـدة ومشـال حبـر الغـزال                 
ّ                              وال تــزال جتّمعــات الــسكان تــزداد كثا   .                   ووســط االســتوائية                                         فــة يف املنــاطق احلدوديــة، مبــا فيهــا           

                                                                           مـن العائـدين يف احملطـات االنتقاليـة ينتظـرون مواصـلة نقلـهم                  ١٢     ٠٠٠                      الرنك، حيث ال يزال     
ّ          وُيقـّدر أن      .                          ختصيص أراض دائمـة هلـم        أو                                                          يف املائـة مـن مجيـع العائـدين يف اآلونـة األخـرية،             ٨٠ ُ  

  .                               أي سـبيل لكـسب العـيش                                                                                    والذين استقر معظمهم يف منـاطق ريفيـة نائيـة، لـيس لـديهم حاليـا               
                        مــن النــازحني داخــل    ٣٥٠     ٠٠٠                                 اقتــران ذلــك مبــا يزيــد علــى                                   نتيجــة لعمليــات العــودة هــذه و و

ــسودان                                                            ، يواجــه البلــد واحــدة مــن أكــرب حركــات الــسكان يف        ٢٠١١              خــالل عــام                 جنــوب ال
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                                                                       فربايــر، وقعــت حكومتــا جنــوب الــسودان والــسودان مــذكرة تفــاهم    /        شــباط  ١٢   ويف   .         القــارة
                           أبريــل، التــاريخ الــذي   /         نيــسان ٨                                                  امهمــا بتيــسري العــودة اآلمنــة واملنظمــة حــىت                      جــددتا فيهــا التز

                                                                                                         تنقضي فيه الفتـرة االنتقاليـة الـيت جيـب خالهلـا علـى املـواطنني املقـيمني يف أراضـي البلـد اآلخـر                  
     ٥٠٠     ٠٠٠                                             وبانقضاء الفترة االنتقالية، ميكـن لنحـو          .                                            االمتثال لقوانني اهلجرة القائمة أو العودة     

   .                                            نوب السودان العودة إىل بلدهم خالل األشهر املقبلة          من مواطين ج
  

                          املسائل الشاملة يف البعثة   -       ثامنا  
                                            تنفيذ استعراض القدرات املدنية يف أعقاب الرتاع    

ّ                       ّ                                                  حقّقت البعثة تقّدما يف تشجيع االشتراء احمللّي وكذلك الـشراكات املدنيـة مـن خـالل                  -    ٨٢             ّ  
                                                     وقـد اختـذت البعثـة اخلطـوات األوىل لتحديـد             .                                                   متكني الدول األعـضاء مـن نـشر قـدرات مدنيـة           

                                                         ّ                                         مقدمي خدمات حمليني يف جماالت الـصيانة وخـدمات دعـم املخيمـات كـي يتـسّنى هلـا اشـتراء                     
      ّ                                 كمـا ركّـزت البعثـة علـى بنـاء            .                                                                  اخلدمات حمليا وتشجيع مباشـرة األعمـال علـى الـصعيد احمللـي            

ّ         ني الــوطنيني، الــذي ُيقــّدم                                                                          القــدرات الوطنيــة مــن خــالل برناجمهــا اخلــاص ببنــاء قــدرات املــوظف     ُ                
  .                                                                                                        التوجيه واإلرشـاد والتـدريب علـى املهـارات للمـوظفني املعيـنني حـديثا واملتعاقـدين املـستقلني                  

ــه  /              وحبلــول متــوز  ــامج       ٢٠١٢        يولي ــز    .                                                       ، ســيكون املــشاركون قــد اســتفادوا مــن الربن ــة تعزي                  وبغي
                موظفني تنتـدهبم    ُ                                                                            قُدرات سيادة القانون، أجرت البعثة مناقشات مع الدول األعضاء بشأن نشر            

   .                                         احلكومات من ذوي اخلربة يف إصالح القضاء العسكري
  

       اإلعالم    
                                                                                                   خالل أزمـة جـونقلي، زادت إذاعـة مرايـا براجمهـا املواضـيعية لتيـسري إجـراء مناقـشات                      -    ٨٣

ّ                                        كمـا قـّدمت البعثـة تغطيـة بالفيـديو            .                               و نـوير واملـوريل والـشباب       و                              مائدة مستديرة بني زعماء الل          
                                                                                اهلجــوم علــى البيبــور، وتوزيــع املــساعدات الغذائيــة ونــشر قــوات البعثــة                  حــدث يف أعقــاب      ملــا

                                                                   وفتحت البعثة أيـضا مواقـع شـؤون اإلعـالم وإذاعـة مرايـا                .                                    وزيارات كبار القيادات إىل املنطقة    
              واليـة مشـال     (         وأويـل     )              واليـة واراب   (           وكواجـوك     )                           واليـة شـرق االسـتوائية      (                  اجلديدة يف توريت    

    ).         حبر الغزال
  

      ضباط           السلوك واالن    
                                                                                         أجرت البعثة أنشطة تثقيف وتدريب واسعة النطاق إلذكـاء الـوعي يف أوسـاط مـوظفي                  -    ٨٤

                           وأجريـت أنـشطة تقيـيم        .                                                                       األمم املتحدة والسكان احملليني مبعايري السلوك اليت متتثلها األمم املتحدة         
   .                                                                         املخاطر وحتليل االجتاهات والتوعية يف مجيع الواليات العشر، مستهدفة الفئات الضعيفة
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                 الشؤون اجلنسانية    
                                                                  ُ                                  فرغــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن وضــع املــواد التدريبيــة بــشأن امليزنــة املُراعيــة       -    ٨٥

   .                             ، بدأ تدريب كبار موظفي احلكومة    ٢٠١١      ديسمرب  /             ويف كانون األول  .               للمنظور اجلنساين
           تـــشرين   ٢٧                          تنظـــيم حلقـــة عمـــل يف                               دعمـــا تقنيـــا ولوجـــستيا ل                    البعثـــة أيـــضا        وفـــرت و  -    ٨٦
                                                                                     ، بالتعاون مع معهد تعزيز الـدميقراطيات الوطنيـة والـشبكة الـسودانية مـن                   ٢٠١١       نوفمرب   / ين    الثا

                 ووضـعت اهليئـة      .                                                                               أجل انتخابات دميقراطية، بشأن مشاركة املـرأة يف عمليـات صـوغ الدسـتور             
                                           ُ  ِّ                                                      الصيغة النهائية لدليل تدرييب لربنامج تدريب املُدرِّبني يف جمال حقوق اإلنـسان للمـرأة يف إطـار                 

ّ                                                                  ويف والية جونقلي، قّدمت البعثة واهليئـة الـدعم لتحقيـق مـشاركة املـرأة يف                  .            ور االنتقايل      الدست                  
                                                                                                      عمليــة الــسالم مــن خــالل إحيــاء منــابر املــرأة للــسالم يف اجملتمعــات احملليــة واستــضافة برنــامج    

                                                        وقد شـاركت ثـالث نـساء يف منـابر الـسالم الـيت                .                                           لتدريب املدربني عن دور املرأة يف الوساطة      
   .                     جملس الكنائس السوداين      يقودها

  
       اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية    

                      مــواطن مــن جنــوب  ٩     ٠٠٠                                                          يف اليــوم العــاملي لإليــدز، أجريــت محــالت توعيــة لنحــو    -    ٨٧
  .                                                                                      واليـات اسـتخدمت فيهـا أغـان وإدالء بـشهادات وأنـشطة رياضـية ومواكـب                  ٦            السودان يف   

                          يـــدز وفريوســـه مشلـــت                 توعيـــة باإل                                                                   وأجـــرى املوظفـــون املعنيـــون بـــالتغيري يف البعثـــة أنـــشطة     
  .                                 يف مجيــع أحنــاء جنــوب الــسودان   )               مــن اإلنــاث   ٣٤٢                   مــن الــذكور و   ٥٦٤ (        أشــخاص     ٩٠٦

ـــ      ــة وســرية ل ــصفة طوعي ــوفري املــشورة والفحــص ب ــّدمت خــدمات ت ّ                                                                       وق ــذكور   ٥     ٠١١                      مــن ال
  .          واليـات  ٤                                                                         من اإلناث مـن اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان والـسكان احمللـيني يف            ٤    ٢٥٣  و

ّ  كما ختّرج    .          يدز وفريوسه        ِّ                   من املثقِّفني األقران يف جمال اإل  ٣٥                   ّ            من التدريب الذي تقّدمه البعثة      
  

            أمن املوظفني    
ّ                                                            حدثت زيـادة يف العنـف املتـصل بـاإلجرام، وقـد تعـّرض لبعـضه العـاملون مـن البلـدان                        -    ٨٨                                         

ّ                                                       ووقعــت عــّدة حــوادث أمنيــة ضــد مــوظفني دولــيني يف جوبــا،    .                            اجملــاورة، وخــصوصا يف جوبــا        
           تـــشرين   ١٣                                                                                   ذلـــك اعتـــداء مـــن اجلـــيش الـــشعيب ضـــد موظفـــة بـــاألمم املتحـــدة يف          يف       مبـــا

ــاين ــوفمرب /       الث ــة                          وكــان احتجــاز طــائرة    .     ٢٠١١        ن ــشرين   ١١                           تابعــة لألمــم املتحــدة يف           عمودي           ت
                       وعقـب مـساع بـذلت        .                                                        يف شرق االستوائية مثريا للقلـق علـى حنـو خـاص                ٢٠١١       نوفمرب   /     الثاين

ّ                     من خالل االتـصال بـوزير الداخليـة، عـّزز جهـ              .                                                    از شـرطة جنـوب الـسودان وجـوده يف املدينـة                                          
                                                                                                كمــا اختــذت إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون الــسالمة واألمــن تــدابري إلصــالح آليــات تــصديها     

                                                                                      وإضافة إىل ذلك، تعمل البعثـة مـع وزارة الداخليـة وجهـاز الـشرطة إلنـشاء                   .                للحوادث األمنية 
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                                 املتحدة وسائر املوظفني الـدوليني                                                                  وحدة شرطة دبلوماسية بغية توفري محاية دائمة ملوظفي األمم          
   .      يف جوبا

                                                           ، اعتقــل موظــف وطــين يعمــل لــدى البعثــة حبجــة أنــه       ٢٠١١        أغــسطس  /    آب  ٢٩   ويف   -    ٨٩
                                                                                                       ضابط ما زال يعمل يف اجليش الـشعيب، وناشـط سياسـي باعتبـاره أمينـا عامـا حلـزب سياسـي،                      

                       اريـة الـيت تبـذهلا                         ورغـم اجلهـود اجل      .                                                           وأنه أدىل بتعليقات ناقدة للحكومة يف وسائط إعالم دولية        
                                                                                                                البعثة التماسا لإلفراج عنه وتأكيـد احلكومـة لتنفيـذ اتفـاق مركـز القـوات حبـسن نيـة، ال يـزال                       

                                            فربايـر، أبلـغ اجلـيش الـشعيب البعثـة           /         شـباط   ١    ويف    .                                               املوظف املعـين معـتقال لـدى اجلـيش الـشعيب          
              لـى أفـراد                       ، الـذي حيظـر ع         ٢٠٠٨                                                                      كتابة بأن أفعال املوظـف ختـالف قـانون اجلـيش الـشعيب لعـام                

                    وستواصـل البعثـة      .                                                                           القوات املسلحة ممارسة أنشطة سياسية، ولـذلك سـيواجه حمكمـة عـسكرية            
   .                 متابعة هذه القضية

  
               اجلوانب املالية    

             كـــــانون   ٢٤             املـــــؤرخ    ٢٤٣ /  ٦٦                                                         خصـــــصت اجلمعيـــــة العامـــــة، مبوجـــــب قرارهـــــا   -    ٩٠
ــا مقــداره      ٢٠١١        ديــسمرب  /    األول ــة     ٧٢٢     ١٢٩     ٦٠٠                    ، مبلغ       خــالل                                 دوالر لإلنفــاق علــى البعث

    .     ٢٠١٢      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠١١      يوليه  /     متوز ١          الفترة من 
ُ  ِّ                                                                                  وُســدِّدت تكــاليف القــوات إىل احلكومــات املــسامهة بقــوات عــن الفتــرة املمتــدة حــىت    -    ٩١  
ــسطس  /  آب   ٣١ ــات        ٢٠١١         أغـ ــي إىل احلكومـ ــغ التكميلـ ــن املبلـ ــسط األول مـ ــذلك القـ                                                                      ، وكـ

   .   ٢٨٩ /  ٦٥      رارها                                               املسامهة بقوات الذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف ق
  

                مالحظات وتوصيات  -       تاسعا  
  .                                                                                      إن التحديات اليت تواجه شعب جنوب السودان يف إنشاء دولة جديدة معروفـة متامـا                -    ٩٢

ّ                                               واحلكومة جديرة باإلشادة على ما أحرزته من تقّدم حىت اآلن، وخصوصا فيمـا يتعلـق بإرسـاء                                                   
                   غـري أن مـا وقـع      .    صاحل                                                                       إطار تشريعي وطين وضمان عمله علـى حنـو شـفاف وشـامل جلميـع املـ             

                                                                                                       من أحداث خالل الفترة قيد االسـتعراض قـد فـاقم الـصعاب الـيت تواجههـا احلكومـة يف تـوفري                      
                                                                                                         منافع الـسالم وتلبيـة احتياجـات األمـن واحلمايـة الفوريـة لـشعبها، وكـذلك إنـشاء املؤسـسات                   

    .                                                                 الالزمة لتوفري األمن وتعزيز التنمية ومحاية حقوق اإلنسان يف األمد الطويل
                                                                                             ومثة إجراءات عاجلة ينبغي أن تتخذها احلكومة لكـسر حلقـة العنـف القبلـي املفرغـة،                   -    ٩٣

                                                                                                       اليت حصدت عـددا غـري مقبـول مـن أرواح الـسكان املـدنيني وميكـن أن تعـصف أيـضا بـسلطة                        
ــة ــة            وال  .         الدول ــة ســالم شــاملة يف والي ــدى إطــالق عملي ــة ل ــادة فعال ــة قي ــوفر احلكوم ــد أن ت                                                                                            ب
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           ويف الوقــت   .                                                 واليــات واراب والوحــدة والــبحريات غــري املــستقر                           جــونقلي، وكــذلك يف مثلــث 
   .                                                    نفسه، جيب عليها أن تعاجل األسباب اجلذرية للرتاعات القبلية

                                                                                               وتوفري احلمايـة املاديـة للـسكان مـن خـالل نـشر قـوات عـسكرية ال يعـد سـوى تـدبري                      -    ٩٤
           لـة علـى                                                                              ومثة حاجة ماسة إىل حلـول دائمـة مـن خـالل تطـوير قـدرات مؤسـسات الدو            .     مؤقت

                                                                 وستواصـل األمـم املتحـدة االضـطالع بـدورها، ولكـن أزمـة                .                                توفري اخلدمات ومحايـة الـسكان     
                                                           وتـصدي احلكومـة البطـيء لألزمـة يف واليـة جـونقلي،               .             ّ                        جونقلي قد بّينت أن مواردها حمدودة     

                                                                                                             رغم ما قدمته البعثة من إنذار مبكر، مل يقتصر علـى تأكيـد احلاجـة إىل التعجيـل ببنـاء قـدرات                      
                                                                                                ة على توفري األمن للمجتمعات الـضعيفة يف األمـد الطويـل، بـل أكـد أيـضا ضـرورة أن                         احلكوم

ــة مواطنيهــا    ــة وكــذلك محاي        وأحــث   .                                                                                      تــضطلع احلكومــة مبــسؤوليتها يف حتقيــق املــصاحلة الوطني
                                             انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ارتكبــت يف    يف                                                    احلكومــة علــى القيــام ســريعا بــإجراء حتقيقهــا  

   .                                                      مرتكبيها أمام العدالة من أجل كسر حلقة اهلجمات االنتقامية                       والية جونقلي وضمان مثول 
ّ                          ورســائل الكراهيــة الــيت جــرى بثّهــا يف ســياق العنــف القبلــي يف واليــة جــونقلي يهــّدد    -    ٩٥                                        ّ                          

                                                                          وهذه البيانات تنتـهك كـال مـن القـانون الـدويل وقـانون جنـوب                  .                         بتأجيج عنف عرقي منهجي   
                          وأحـث قـادة اجملتمعـات        .                       رسائل بأقوى العبارات                                               السودان الوطين، واألمم املتحدة تدين تلك ال      

                                                                                                  احمللية على مجيع املستويات يف والية جونقلي، وعلى الـصعيد الـوطين، علـى الـدعوة إىل وضـع                   
                                                      كمـا أدعـو احلكومـة إىل إعمـال القـانون علـى حنـو          .                                       حد ألي خطاب مؤسف مـن هـذا القبيـل      

                                  غـي للـدول األعـضاء املعنيـة            وينب  .                                                           كامل للوقوف يف وجه من حيضون على العنف هبذه الطريقـة          
    .    ُ   ّ                                                أن ُتحقّق أيضا مع من ينشرون رسائل الكراهية من خارج البلد

          جـزءا             العموديـة                                                                           وألن معظم أحناء البلد ال ميكن الوصول إليها إال جوا، تعد الطـائرات                -    ٩٦
                                                                                                      ال يتجزأ من قدرة البعثة على إجراء دوريات لالسـتطالع واملراقبـة والـردع واالنتـشار الـسريع                  

ّ               ويف جنــوب الــسودان، الــسكان األكثــر تعّرضــا    .                                                املنــاطق الــيت ال ميكــن الوصــول إليهــا بــرا    يف                                  
                                        وأناشـد الـدول األعـضاء أن تـوفر           .                                                              للخطر هم أيضا السكان الذين يتعذر جدا الوصـول إلـيهم          

ّ                                                             طــائرات اخلــدمات العــسكرية العموديــة الــيت مثّــة حاجــة ماّســة إليهــا لتعزيــز قــدرة البعثــة علــى              ّ                                     
ــة     .                                  إىل الفئــات الــسكانية الــضعيفة                    التحــرك والوصــول  ــاء، ســتعمل األمانــة العاّم                                 ّ               ويف هــذه األثن

   .                                                                       ّ  والبعثة على استكشاف تدابري أخرى لتعزيز سبل التنقل والوصول إىل املناطق املعنّية
                                                                                              ونطـــاق األزمـــة اإلنـــسانية يف جنـــوب الـــسودان يتجـــاوز القـــدرات واملـــوارد احلاليـــة    -    ٩٧

                                                                ومثة حاجة ماسة إىل عملية واسعة النطـاق وجيـدة التنظـيم              .                                 للجهات العاملة يف اجملال اإلنساين    
                                      ُ                                                          تقودها احلكومة وتنفذها الوكاالت املعنية وُتحظى بدعم سـخي مـن اجلهـات الـشريكة املاحنـة                 

    .              لدرء أزمة كربى
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                                                      يف املائــة مــن إيــرادات احلكومــة مــن الــنفط إىل     ٩٠                                     وسيفــضي فقــدان مــا يزيــد علــى     -    ٩٨
                                                                مـــام قـــدرة احلكومـــة علـــى مواجهـــة األزمـــتني األمنيـــة                                         حتـــديات غـــري مـــسبوقة، وخـــصوصا أ 

                                                                                                    واإلنسانية، وكذلك قدرة احلكومة علـى إحـراز تقـدم يف خطتـها اإلصـالحية، مبـا يف ذلـك يف                      
                                                                                                  جماالت نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، وإصـالح القطـاع األمـين، وسـيادة القـانون،                  

                                    متوازيني حبكم الواقـع إىل زيـادة                                               وإضافة إىل ذلك، أدى وجود سعري صرف          .          الفساد     اربة  وحم
                                                                                                   القلــق مــن احتمــال أن تقــوم جهــات فاعلــة يف الــسوق املاليــة باملــضاربة يف ســعر الــصرف، مــع 

   .                                            احتمال حدوث خسائر إضافية كبرية تتكبدها احلكومة
ّ                                             وحاجة احلكومة املاسة إىل إدارة هذه األزمات املتعّددة ال ينبغي أن يعـين صـرف كـل                   -    ٩٩                                            

                                                                                يات مهمة أخـرت أحـرزت فيهـا بالفعـل تقـدما كـبريا، مبـا يف ذلـك مواصـلة                              اهتمامها عن أولو  
ــساد   ــا مبكافحــة الف ــذ التزاماهت ــة،       .                                        تنفي ــة الدســتور املقبل ــة مراجع ــة لعملي ــة إدارة احلكوم                                                                   وكيفي

ّ                      إذا كانت العملية مصّممة على حنو جيتـذب          وما                                           واسـع النطـاق، سـيكون اختبـارا حامسـا             قبـوال                     
                                                                وتطوير مؤسـسات احلكـم بنـاء علـى مبـدأي الـشمول الـسياسي           .                            لقدرهتا على توطيد شرعيتها   

   .                                     والشفافية ال يزال من األولويات الرئيسية
       وتقـع    .                                                                                ويساورين بالغ القلق بشأن تدهور العالقات بـني جنـوب الـسودان والـسودان               -     ١٠٠

                               طبول احلرب، اليت عـال صـوهتا            قرع                                                         على عاتق حكوميت البلدين مسؤولية خاصة بشأن إيقاف         
         وينبغـي    .                                                                              واستبشر بالتزامهما الـذي أعلنتـاه بالبقـاء علـى طاولـة املفاوضـات               .         ة األخرية        يف اآلون 

                                                                                        همـا بأفعـال خملـصة مـن خـالل التوصـل إىل اتفـاق شـامل ومقبـول للطـرفني                      ي                   هلما مواءمـة كلمت   
                                     وفيمـا يتعلـق باملواطنـة، أحـث          .                                                                    بشأن مجيع املسائل العالقة، مبا يف ذلك الـنفط واحلـدود وأبيـي            

                  لتيـسري العـودة             أبريـل    /       نيـسان    ٨                                                                 االتفـاق علـى متديـد الفتـرة االنتقاليـة إىل مـا بعـد                             الطرفني على   
                                   وإين علـى اسـتعداد لتـوفري كـل         .                                                              اآلمنة للسودانيني اجلنوبيني من السودان إىل جنـوب الـسودان         

                                                                                                               املساعدة والدعم اللذين قد حيتاجان إليهـا مـن األمـم املتحـدة، بالعمـل سـويا مـع فريـق التنفيـذ                     
                                                                ودعم اجملتمع الـدويل بأسـره بـالغ األمهيـة، مبـا يف ذلـك                 .                            توى التابع لالحتاد األفريقي              الرفيع املس 

                                                                                           دعم جملس األمن، يف اجلهود الرامية إىل خفض التوتر بـني البلـدين ومنـع زيـادة خمـاطر اشـتعال        
   .          حرب مفتوحة

      اصـة                                                                                            وأود يف اخلتام أن أعرب عن تقـديري للخـدمات املتفانيـة الـيت قدمتـها ممـثليت اخل                    -     ١٠١
ــسون، و    ــورد جون ــدا فرافي ــسودان، هيل ــوب ال ــراد           خلــدمات                                                    جلن ــسكريني وأف ــراد الع ــع األف                                      مجي

                                                  وإضافة إىل ذلك، أود أن أشكر كل فريق األمـم            .                                            الشرطة واملوظفني املدنيني العاملني يف البعثة     
   .                                    املتحدة القطري وشركائه يف جنوب السودان

  


