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                                           تقرير األمني العام عن السودان وجنوب السودان    
    

       مقدمة  -    أوال   
ّ                                    ُيقّدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة          -   ١            ، املـؤرخ    )    ٢٠١٢ (     ٢٠٤٦                                مـن قـرار جملـس األمـن           ٥ُ  
                                                                                           مايو، الذي طلب فيه اجمللس إيل أن أقـدم تقريـرا، بالتـشاور مـع فريـق االحتـاد األفريقـي            /    أيار  ٢

ــستوى املعــين بالتنف  ــع امل ــة                                     الرفي ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــيس اهليئ ــذ، ورئ ــاد (                                                                  ي   ،  )        اإليغ
  .                                                                                               ورئيــسة مفوضــية االحتــاد األفريقــي، عــن حالــة املفاوضــات بــني الــسودان وجنــوب الــسودان  

 ُ  ّ                                                                                                     ُويقّدم هذا التقرير وصـفا حلالـة امتثـال الطـرفني لـذلك القـرار مـن خـالل تقيـيم الوضـع األمـين                
         سـبتمرب،   /       أيلـول    ٢٧                 ُ                     صف لالتفاقات اليت أُبرمـت بينـهما يف                                        على احلدود بني البلدين، وتقدمي و     

                                                                    وعلى ضوء البيان الذي أصـدره جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد         .                       وحتليل للمسائل العالقة 
                                                                            أكتـوبر، يأخـذ هـذا التقريـر يف االعتبـار الوقـت اإلضـايف الـذي                  /           تشرين األول    ٢٤            األفريقي يف   

                                                          نـاطق املتنـازع عليهـا واملطالـب هبـا واالتفـاق علـى                                                          منح للـسودان وجنـوب الـسودان لتـسوية امل         
                                                                                                   عملية لتحديد الوضع النهائي ألبيي، إضافة إىل الوقت الـذي مـنح حلكومـة الـسودان واحلركـة                 

                                                                           قطـاع الـشمال لالخنـراط يف حمادثـات مباشـرة لالتفـاق علـى وصـول                  /                          الشعبية لتحرير الـسودان   
   .                      وب كردفان والنيل األزرق                                             املساعدات اإلنسانية والتسوية السلمية للرتاع يف جن

  
                معلومات أساسية  -      ثانيا   

    ّ                 ، ظـلّ عـدد مـن           ٢٠١١         يوليـه  /     متـوز    ٩                                                    بعد انفصال جنـوب الـسودان مـن الـسودان يف              -   ٢
                                                                                                     املسائل الرئيسية بني البلدين دون حل، مبـا يف ذلـك الترتيبـات االقتـصادية فيمـا يتعلـق بالـديون            

                                                        القائمـة حاليـا ووضـع مـواطين كـل دولـة يف                                                                      واستغالل النفط واستخدام البنيـة التحتيـة النفطيـة        
  .                                                                                             الدولة األخرى وأمن احلدود وتسوية الرتاعات احلدودية املتبقية وحتديد الوضع النهائي ألبيـي            

                                                                                                         وللتوصـــل إىل تـــسوية، طلـــب الطرفـــان إىل فريـــق االحتـــاد األفريقـــي املعـــين بالتنفيـــذ تـــسهيل    
ــسودان وجنــوب                                    وقــد دعــم مكتــب مبعــوثي اخلــ    .                                   املفاوضــات بــشأن هــذه املــسائل                            اص إىل ال
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ــدوليني      ــشركاء ال ــق وســائر ال ــشطته مــع الفري ــّسق أن ــسودان هــذا اجلهــد ون ّ                                                                  ال                  ومــع اســتمرار    .                    
                                                                                                    املفاوضــات، تــدهورت العالقــات بــني البلــدين بــسبب مجلــة أمــور، منــها املــسائل األمنيــة الــيت   

ّ                                                                    حتل على طول حـدود مل ُترّسـم بعـد، واملـسائل املاليـة املتـصلة بنقـل الـنفط ورسـوم               مل          معاجلتـه                    ُ  
  .                                                                                         واالهتامات اليت مفادها أن كل بلد يقوم بدعم امليليشيات املتمردة ضد البلـد اآلخـر وبإيوائهـا    

                                                                                        وقــد تــصاعدت اهلجمــات عــرب احلــدود واهلجمــات املــضادة وعمليــات القــصف اجلــوي طــوال 
   .    ٢٠١٢                  األشهر األوىل من عام

                 عـدم االعتـداء                                                                                   وعلى ضوء ذلك، توسط الفريق مـن أجـل إبـرام مـذكرة تفـاهم بـشأن                    -   ٣
ّ                           فرباير وإبرام عّدة اتفاقات أخرى يف آذار      /    شباط   ١٠             والتعاون يف                                 مارس، وكـان مـن املقـرر أن     /              

ّ                                                                            ُيقّرهــا ويوقعهــا رئيــسا الــدولتني يف مــؤمتر قمــة رئاســي يف مطلــع نيــسان    ــه، يف   .        أبريــل /ُ       ّ          غــري أّن
   ن                                                                                أبريل، وعقب سلسلة من املناوشات، اسـتولت القـوات املـسلحة جلنـوب الـسودا             /     نيسان   ١٠

                                                                                                        على هجليج، وهي موقع أكرب حقـل نفـط متبـق يف الـسودان، بادعـاء الثـأر لعمليـات القـصف                      
                             وقـد دفـع هـذا الـرتاع          .                                                                       اليت قامت هبا القوات املسلحة السودانية عرب احلدود وعمليات توغلـها          

                                                                                                        عرب احلـدود، وهـو املواجهـة الوحيـدة بـني دولـتني يف القـارة يف ذلـك الوقـت، مبجلـس الـسالم                      
                                                                                        بع لالحتـــاد األفريقـــي إىل التـــدخل واعتمـــاد خريطـــة طريـــق يف بيانـــه الـــصادر يف                  واألمـــن التـــا

   /      أيــار  ٢            ، املتخــذ يف  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦                                               أبريــل، وقــد أقرهــا جملــس األمــن يف قــراره   /       نيــسان   ٢٤
   .    ٢٠١٢     مايو
            ُ                                                                            ومـــن مث، فقـــد طُلـــب إىل األطـــراف، وهـــي الـــسودان وجنـــوب الـــسودان واحلركـــة     -   ٤

                                                         ئل األمــن وإهنــاء املفاوضــات حلــل مجيــع اخلالفــات بينــها                               قطــاع الــشمال، معاجلــة مــسا /         الــشعبية
ّ       ُّ                                     وقد تقّرر أن ُتّتخذ اإلجراءات التالية يف غضون ثالثة أشهر  .      سلميا       :   

                                                                                       فيمــا يتعلــق باملــسائل األمنيــة بــني الــسودان وجنــوب الــسودان، ينبغــي القيــام      ) أ (  
   :   يلي   مبا

       اجلوي؛                                                  الوقف الفوري جلميع األعمال العدائية، مبا يف ذلك القصف    ‘ ١ ’  
                                               سحب مجيع القوات املسلحة من جانيب احلدود دون شروط؛   ‘ ٢ ’  
                                                                                     تفعيل اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقـق منـها وإنـشاء املنطقـة احلدوديـة                  ‘ ٣ ’  

                                                                                           اآلمنة املنـزوعة السالح، وفقـا للخريطـة اإلداريـة واألمنيـة الـيت قـدمها الفريـق                 
   ؛    ٢٠١١      نوفمرب  /                       إىل األطراف يف تشرين الثاين

                                                                 الكف عن إيواء اجلماعات املتمردة ضد الدولة األخرى أو تقدمي الدعم هلا؛   ‘ ٤ ’  
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ــشتركة،        ‘ ٥ ’   ــة املـ ــسياسية واألمنيـ ــة الـ ــار اآلليـ ــصة، يف إطـ ــة املخصـ ــل اللجنـ                                                                                         تفعيـ
                                                                     الــشكاوى واالدعــاءات الــيت يقــدمها كــل طــرف ضــد الطــرف اآلخــر          لتلقــي

       فيها؛         والتحقيق
                                     نــات التحريــضية يف وســائل اإلعــالم،                                               الكــف فــورا عــن الدعايــة العدائيــة والبيا   ‘ ٦ ’  

                                                                                   فــضال عــن عــدم شــن أي هجــوم ضــد املمتلكــات والرمــوز الدينيــة والثقافيــة    
                              التابعة لرعايا الدولة األخرى؛

                                                                                   تنفيــذ اجلوانــب املعلقــة مــن االتفــاق بــني حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية     ‘ ٧ ’  
                      قة أبيـي املـربم يف                                                                     لتحرير السودان بشأن الترتيبات األمنية واإلدارية املؤقتة ملنط       

   ؛    ٢٠١١      يونيه  /      حزيران   ٢٠
                                                                                 ينبغي للســودان وجنوب السودان أن يستأنفا املفاوضـات للتوصـل إىل اتفـاق                ) ب (  
   :   يلي   ما     بشأن

                             النفط واملدفوعات املرتبطة به؛   ‘ ١ ’  
                                          وضع رعايا كل دولة املقيمني يف الدولة األخرى؛   ‘ ٢ ’  
          طالب هبا؛                                    وضع املناطق احلدودية املتنازع عليها وامل   ‘ ٣ ’  
              ترسيم احلدود؛   ‘ ٤ ’  
   .                        الوضع النهائي ملنطقة أبيي   ‘ ٥ ’  
                                                                                 فيما يتعلق بالنـزاع يف والييت جنوب كردفان والنيـل األزرق، ينبغـي حلكومـة                 ) ج (  

   :                           قطاع الشمال أن يقوما مبا يلي /                      السودان واحلركة الشعبية
        ربم بـني                                                                     التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض بناء علـى االتفـاق اإلطـاري املـ         ‘ ١ ’  

                                                                                      حكومة السودان واحلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان بـشأن الترتيبـات األمنيـة               
                             واإلدارية املؤقتة ملنطقة أبيي؛

                                                                                   قبـول االقتــراح الثالثــي املقـدم مــن االحتــاد األفريقـي واألمــم املتحــدة وجامعــة       ‘ ٢ ’  
                                                                             الدول العربية، للسماح بوصول املساعدات اإلنسانية إىل الـسكان املتـضررين           

   .      ملنطقتني ا  يف
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               املسائل األمنية  -      ثالثا   
                                                                                  يزال الوضع األمين على طول احلدود بني السودان وجنوب السودان متـوترا طـوال                ال  -   ٥

                                                                                     الفترة قيد االستعراض ولكن عدد احلوادث عرب احلدودية املبلغ عنها قد اخنفـض بـشكل مطـرد       
                         لـرتاع الـدائر يف واليـيت                     وقـد تفـاقم ا       ).     ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦                                         عقب قيام جملس األمن باعتماد القـرار        

                                                ّ                                              جنــوب كردفــان والنيــل األزرق، فــضال عــن أن الوضــع قــد تعقّــد بــسبب وجــود جمموعــات      
ــور، مبــا   ــشعبية     يف                               متمــردة مــن دارف        قطــاع  /                                                            ذلــك حركــة العــدل واملــساواة، جبانــب احلركــة ال

                                                                                      يــزال العديــد مــن االنتــهاكات املبلــغ عنــها غــري مؤكــد نظــرا إىل حمدوديــة فــرص     وال  .         الــشمال
                                                                                       بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان إىل املنــاطق احلدوديــة يف جنــوب الــسودان،           وصــول 

                                                                                             وعــدم وجــود لألمــم املتحــدة علــى اجلانــب الــسوداين مــن احلــدود يف واليــيت جنــوب كردفــان  
     ّ                                                                                  ومل حتقّق األمم املتحدة على حنـو مـستقل إال يف عـدد قليـل مـن احلـوادث الـيت                       .              والنيل األزرق 

   .    دناه                      أبلغ عنها ويرد وصفها أ
  

                                        وقف األعمال العدائية واالنسحاب غري املشروط    
                                                                                         عقــب تقــارير قدمتــها القــوات املــسلحة جلنــوب الــسودان إىل البعثــة بــشأن اشــتباكات   -   ٦

                                                                                                      متقطعة بني القوات املسلحة السودانية ووحـدات تابعـة هلـا علـى جانـب جنـوب الـسودان مـن                    
                                  أرســـلتها البعثـــة إىل اللـــوب يف                           مـــايو، أكـــدت دوريـــة  /         أيـــار ٤     إىل  ١                           احلـــدود يف الفتـــرة مـــن 

                  كيلـومترا مشـال       ٣٤                                 كيلومترا جنـوب تيـشوين و        ٢٤                                مايو وجود ثالث حفر على بعد        /    أيار  ٤
   .                               بانتيو، داخل أراضي جنوب السودان

          كيلــومتر    ١٢                                                                مـايو، أكـدت دوريـة تابعـة للبعثـة يف رومـاكر، علـى بعـد          /        أيـار   ٢٥   ويف   -   ٧
ــة ا      ــع داخــل املنطق ــة تق ــت، وهــي حملي ــوب وارقوي ــوب                                                               جن ــسودان وجن ــني ال ــا ب ــازع عليه                                            ملتن

               حبـر العـرب،     /                                                                              السودان، على طول اجلزء املمتد بني شرق دارفور ومشال حبر الغزال من هنر كري             
                                                                                                تقارير مؤكدة عن نازحني غادروا منطقة وارقويت بسبب انـدالع قتـال بـني القـوات املـسلحة                

                                 ام فريق تقيـيم مـشترك بـني                مايو، ق  /       أيار   ٢٦    ويف    .                                          جلنوب السودان والقوات املسلحة السودانية    
  .                              بالقرب من قرية وارالنـق        ٦٤٥                             من النازحني يف روماكر و      ٢    ٦٢٠                       الوكاالت بتحديد هوية    

ــراز          ــن ط ــأن طــائرة م ــسودان ب ــوب ال ــسلحة جلن ــوات امل ــارير الق ــادت تق ــسه، أف ــوم نف                                                                                                          ويف الي
     لـق                                                    وأبلغ موظفو األمم املتحدة عن مساع صوت طائرة حت          .                                   أنتونوف قد حلقت فوق بلدة أويل     

   .                    فوق أويل يف ذلك اليوم
                                                                                           وبعد فترة من اهلدوء النسيب على احلدود دون ورود تقارير عن وقـوع أعمـال عدائيـة                   -   ٨

                                                                                                   كبرية أو عمليات قصف جوي، أبلغت القوات املـسلحة جلنـوب الـسودان البعثـة بـأن القـوات                   
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ــصفت يف    ــد ق ــسودانية ق ــسلحة ال ــوز  ٢٠                                     امل ــنني    /       مت ــا أدى إىل إصــابة اث ــاكر، مم ــه روم ــن                                                يولي        م
                                                يوليه وأكدت وجود سـت حفـر نامجـة عـن قنابـل       /     متوز  ٢١                       وأرسلت البعثة دورية يف    .       املدنيني

ــة حبــر الغــزال    ــأن كــال اجلــرحيني قــد نقــال إىل      .                                               يف مقــاك دونــك، مشــال والي ــة ب                                                       وأبلغــت البعث
                                  وأكدت السلطات السودانية وقـوع       .                                                        مستشفى أويل وأن أحد الضحايا قد مات متأثرا جبراحه        

      عـربت                                                                          أوضحت أنه كان ضد قوات تابعة حلركة العدل واملساواة، كانت قـد                         القصف، لكنها 
ــا       ــضم م ــة ت ــسودان يف قافل ــوب ال ــسودانية مــن جن ــى                                                                                          احلــدود إىل داخــل األراضــي ال ــد عل               يزي

                                                                                    وأشـارت حكومـة الـسودان إىل أهنـا سـبق أن أبلغـت سـلطات جنـوب الـسودان                  .      سيارة    ١٠٠
                                             ى وشك عبور احلدود من جنوب الـسودان إىل                                                          بأن أفرادا من حركة العدل واملساواة كانوا عل       

                                وذكــرت حكومــة الــسودان أنــه   .                                                              الــسودان، وطلبــت مــن جنــوب الــسودان منــع تلــك احلركــة 
   .                                                                             بسبب عدم قيام جنوب السودان باختاذ أي إجراء، فإهنا قد شنت العملية دفاعا عن النفس

     دود،                                                                                           وقد أبلغ الـسودان وجنـوب الـسودان عـن عـدد مـن احلـوادث األخـرى عـرب احلـ                       -   ٩
                                                                ويف الوقــت نفــسه، واصــل الــسودان اإلصــرار علــى أن القــوات    .                               لكــن مل يتــسن التحقــق منــها

                                                                                                     املسلحة جلنوب السودان كانت حتتل مساحـة بواليـة جنـوب دارفـور ونقطـة العبـور الواقعـة يف                    
                                                                           حبــر العـرب، وكـذلك املـريم اجلنوبيـة ومنطقــة حـول حبـرية أبـيض، وتقــع         /                     جـسر علـى هنـر كـري    

   .             جنوب كردفان             كلتامها يف والية
                                                                                 ســبتمرب، وقــع الطرفــان اتفاقــا بــشأن الترتيبــات األمنيــة، أكــدا فيــه مــن  /         أيلــول  ٢٧   ويف   -    ١٠

                                                                                                     جديد التزامهما بنبذ احلرب وتنفيذ مجيع االتفاقات والترتيبات األمنية اليت مت التوصـل إليهـا يف                
ــوري لكــل       ــسحاب الف ــة باالن ــات املتعلق ــك االتفاق ــا يف ذل ــسابقة، مب ــوات إىل                                                                                        املفاوضــات ال           ق

                                                                            ومن املقـرر أن حتـدد اآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة مزيـدا                  .                           اجلانب اخلاص هبا من احلدود    
                                وقد اجتمعت اآلليـة يف جوبـا         .                                                        من التفاصيل حول اجلدول الزمين النسحاب القوات وشروطه       

                                                            نــوفمرب لتحديــد الطرائــق واختــاذ خطــوات حمــددة لتنفيــذ /               تــشرين الثــاين  ٧     إىل  ٥                يف الفتــرة مــن 
                                                                   وقــد أحــرزت بعــض التقــدم صــوب هــذا اهلــدف وستواصــل وضــع      .                           مجيــع االتفاقــات األمنيــة 

   .                                               ُ             اللمسات األخرية لعملها يف هذا الصدد يف اجتماع مقبل ُيعقد يف اخلرطوم
  

                                                                            تفعيل املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح واآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق     
                     منها واللجنة املخصصة

                                                                                       االتفاق بشأن الترتيبات األمنية، اتفق الطرفان أيضا على القيام فورا بتفعيـل املنطقـة       يف  -    ١١
                                                                                                 احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح وفقا للخريطة اإلدارية واألمنيـة الـيت قـدمها إليهمـا الفريـق يف         

               األربعــة عــشر  ”                                                ويــنص االتفــاق علــى ترتيبــات خاصــة مبنطقــة    .     ٢٠١١        نــوفمرب  /               تــشرين الثــاين
                                                  ُ                                             تنطــوي علــى نــزع الــسالح منــها متامــا، بإشــراف ودعــم آليــات ُتنــشأ يف إطــار اآلليــة    ، “     مــيال
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                                                                               واتفق الطرفان علـى اإلبقـاء علـى الوضـع الـراهن لآلليـات القبليـة                  .                           السياسية واألمنية املشتركة  
                                                                                                         املشتركة لتسوية الرتاعات بني عشائر الرزيقات ودينكـا ملـوال يف املنطقـة، وعلـى القيـام فـورا                   

   .                                                        العبور احلدودية العشرة املتفق عليها واليت تربط بني الدولتني         بفتح ممرات
                                                                                             ويــنص االتفــاق كــذلك علــى أن يقــوم الطرفــان فــورا بتفعيــل اآلليــة املــشتركة لرصــد      -    ١٢

                                                                                                             احلدود والتحقق منها، وتفعيل اللجنـة املخصـصة باعتبارهـا جلنـة فرعيـة تابعـة لآلليـة الـسياسية                    
                                                                لــشكاوى واالدعــاءات الــيت تقــدمها كــل دولــة ضــد الدولــة                    ُ                    واألمنيــة املــشتركة، ُتعــىن بتلقــي ا 

                            ّ                                                                  األخـرى والتحقيــق فيهــا، وسـوف حتقّــق يف أي هتديــدات نامجــة عـن هــذه الترتيبــات مــن وراء    
ــسالح   ــة ال ــة املرتوع ــن         .                            املنطق ــد م ــى املزي ــشتركة عل ــسياسية امل ــة ال ــق اآللي ــرر أن تتف                                                                               ومــن املق

                                                   والتحقق منها، مبا يف ذلك البـدء يف تنفيـذ                                                             التفاصيل بشأن تفعيل اآللية املشتركة لرصد احلدود      
   .                                                                    اخلطة املقترحة لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة يف أبيي، كما هو موضح أعاله

  
                                  إيواء املتمردين وتقدمي الدعم إليهم    

ّ                                                                                           قّدم اجلانبان إىل جملس األمـن اهتامـات بـإيواء ودعـم كـل جانـب للجماعـات املتمـردة                   -    ١٣  
ّ                                                ومـع جتـّدد التـزام الطـرفني مبـذكرة التفـاهم              .                               ل الفتـرة قيـد االسـتعراض                         ضد اجلانب اآلخر خال         

                           ، جــدد الطرفــان تعهــدمها     ٢٠١٢        فربايــر  /        شــباط  ١٠                                             بــشأن عــدم االعتــداء والتعــاون املربمــة يف  
       ّ       ّ                  وقد تعذّر التحقّق مـن حتقيـق         .                                                             أيضا بوقف إيواء ودعم اجلماعات املتمردة ضد الدولة األخرى        

ــذا التعهــد    ــذ ه ــشأن تنفي ــدم ب ــة                                               أي تق ــة املخصــصة واآللي ــل للجن ــل الكام                                                                 يف ظــل عــدم التفعي
ــها   ــرة       .                                            املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق من                                                       ومــضى كــل طــرف يف اهتــام اآلخــر طــوال الفت

                                                                                          ويف الواقع، فقد أصبحت مـسألة كيفيـة مراقبـة االمتثـال أكثـر النقـاط إثـارة                    .                  املشمولة بالتقرير 
                                            تفـاق األمـين يف اجتمـاع اآلليـة الـسياسية                                                             للجدل مما أدى إىل عدم إحراز تقـدم بـشأن تنفيـذ اال        
   .     نوفمرب /                                           واألمنية املشتركة املعقود يف جوبا يف تشرين الثاين

  
                  الدعاية العدائية    

                                                                             مــايو، اخنفــضت أنــشطة الدعايــة العدائيــة والتــصرحيات التحريــضية يف        /        أيــار ٢      منــذ   -    ١٤
                      و اعتـداءات كـبرية                                                                             وسائط اإلعالم بشكل كبري، ومل ترد أي تقارير تفيد بوقوع أي حوادث أ            
                        غـري أن مثـة تقـارير        .                                                                                         ضد املمتلكـات والرمـوز الدينيـة والثقافيـة التابعـة ملـواطين الدولـة األخـرى                

                                                                                                  تفيــد بتــدمري ممتلكــات الكنــائس واالســتيالء علــى املــدارس املنتــسبة إىل مــواطنني مــن جنــوب     
                     لـسلطات الـسودانية                                           ويف هذا الصدد، تفيد التقـارير بـأن ا       .                                   السودان يف املناطق احمليطة باخلرطوم    

                                                             يونيه، حتت محايـة الـشرطة، لتـدمري ممتلكـات تابعـة لكنيـسة        /        حزيران  ١٨                   أرسلت جرافات، يف    
                                    وإضـافة إىل ذلـك، أفيـد بـأن           .                                                           سانت جون األسقفية الواقعة يف منطقة احلاج يوسف باخلرطوم        
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         تقـع                                  ِّ                                                          السلطات السودانية استولت دون مربِّر على ثالث مدارس متلكهـا الكنيـسة الكاثوليكيـة،             
   .                                     واحدة يف أم درمان واثنتان يف منطقة مايو

ــول  ٢٧   ويف   -    ١٥ ــشطة        /         أيل ــع أن ــوري جلمي ــى الوقــف الف ــضا عل ــان أي                                                                              ســبتمرب، اتفــق الطرف
                                              ويف األسابيع اليت تلـت توقيـع االتفاقـات،           .                                               الدعاية والتصرحيات التحريضية يف وسائط اإلعالم     

                                     عتــداءات علــى املمتلكــات والرمــوز                                                                  مل تــرد أي تقــارير تفيــد بوقــوع أنــشطة دعايــة عدائيــة أو ا 
   .                                            الدينية والثقافية التابعة ملواطين الدولة األخرى

  
      ٢٠١١      يونيه  /        حزيران  ٢٠                        تنفيذ اتفاق أبيي املربم يف     

       يـزال                                                                                               حسبما أفادت به قوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة يف أبيـي يف وقـت سـابق، ال                      -    ١٦
                                       يتفـق الطرفـان بعـد علـى العناصـر         ومل  .   ود              يف حالـة مجـ      ٢٠١١        يونيـه   /           حزيـران    ٢٠              تنفيذ اتفاق   

                                                                                                              الضرورية إلنشاء إدارة منطقة أبيـي، وجملـس منطقـة أبيـي، ودائـرة شـرطة أبيـي، وفرقـة العمـل                      
                                                وعلـى الـرغم مـن انـسحاب مجيـع وحـدات              .                                                   احلكومية الدولية املعنية بتقدمي املساعدة اإلنسانية     

                                          ة من منطقة أبيي بـدعم مـن القـوة                                                                  القوات املسلحة جلنوب السودان والقوات املسلحة السوداني      
                                                                    تـزال وحـدة مـن وحـدات الـشرطة الـسودانية حبجـم سـرية                              مـايو، فـال    /                         املؤقتة حبلول أوائل أيار   

                                              ومـن شـأن إحـراز تقـدم بـشأن تـسوية             .                                        ً                   منتشرة داخل منشآت دفرة النفطيـة، انتـهاكاً لالتفـاق         
   .    تفاق                                                            الوضع النهائي ملنطقة أبيي أن يساهم إىل حد بعيد يف تيسري تنفيذ اال

                                                                                           ويف حــني أن القــوة املؤقتــة قــد متكنــت مــن بــسط األمــن يف منطقــة أبيــي، فــإن غيــاب     -    ١٧
                                                                                                       املؤسسات املنصوص عليها يف االتفاق يثقل كاهل القـوة، الـيت ليـست مـزودة مبـا يلـزم ملعاجلـة                     
                                                                                                      مــسألة القــانون والنظــام وغــري ذلــك مــن اخلــدمات اإلداريــة واالجتماعيــة مثــل إعــادة تــوطني     

ــدين ــسان  ٢٤  يف  و  .           العائ ــن       /         ني ــة م ــذ األحكــام املعلق ــا للحاجــة امللحــة إىل تنفي ــل، وإدراك                                                                            أبري
                                                                                                       االتفــاق، أوصــى الفريــق جملــس الــسالم واألمـــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، بــأن ينفــذ الطرفــان    

                              ودعـا جملـس الـسالم واألمـن،       .     ّ                          يتعلّق بإنشاء إدارة أبيي وجملسها          سيما فيما                   االتفاق بكامله، ال  
   .                                    ، الطرفني إىل تنفيذ االتفاق بكامله فورا    ٢٠١٢       أكتوبر  /    األول      تشرين   ٢٤               يف بيانه املؤرخ

  
          املفاوضات  -      رابعا   

                                                                                            على إثر الضغوط الدولية املتضافرة النامجة عن اعتماد جملـس الـسالم واألمـــن خلريطـة                  -    ١٨
                                             ، استأنــــف الطرفـــــان حمادثاهتمــا فـــــي  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦                                         طريــق واعتمــاد جملــس األمــن للقــــرار 

                                                                   ورغم ابتعادمها بذلك عـن شـفري احلـرب وحتـسن احلالـة األمنيـة               .                     مايو يف أديس أبابا    /          أيـــار  ٩ ٢
                                                                                                            بشكل كبري يف األسـابيع واألشـهر التاليـة، مل يتوصـل الطرفـان إىل اتفـاق بـشأن مجيـع القـضايا                       

      ومـع    .        أغـسطس  /  آب  ٢          ، وهـو     )    ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦                                                    حبلول املوعـد النـهائي احملـدد مبوجـب القـرار            
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                                    أغسطس، فقد جنح الطرفـان يف تـضييق      /  آب  ٣                                 االتفاق بشأن صفقة النفط يف                      ذلك، إضافة إىل  
           واعترافـا    .                                                                         شقة اخلالفات بينهما بشأن مجيع القضايا خالل فترة األشهر الثالثة املنصوص عليهـا  

ــه املــؤرخ        ــر جملــس الــسالم واألمـــن، يف بيان ــق، أق ــاء علــى طلــب الفري                                                                                                            هبــذا التقــدم املهــم، وبن
                                                                           وعد النهائي ملدة ستة أسابيع، وهو قرار أيده فيما بعد جملـس األمـن                              أغسطس، متديد امل   /  آب  ٤

    ).S/PRST/2012/19 (      أغسطس  /    آب  ٣١                      يف بيانه الرئاسي املؤرخ 
                                         واختتمت بتوقيـع تـسعة اتفاقـات يف        ،     سبتمرب /     أيلول  ٤                             واملفاوضات، اليت استؤنفت يف       -    ١٩
                            بــشأن الترتيبــات األمنيــة                                                  اتفــاق تعــاون عــام ومثانيــة اتفاقــات مفــصلة   :              ســبتمرب، هــي /       أيلــول   ٢٧

ّ                                                   والنفط والتجارة واألعمـال املـصرفية ومـسائل اقتـصادية حمـّددة واملعاشـات التقاعديـة ومـسائل                                                                
                                     تــزال القــضايا املتعلقــة باملنــاطق    وال  .                                                            احلــدود ووضــع رعايــا كــل واحــد مــن البلــدين يف اآلخــر 

    .                                          احلدودية املتنازع عليها واملطالب هبا بال تسوية
                                                                             تعاون العـام مبثابـة وثيقـة جامعـة لالتفاقـات األخـرى ويؤكـد مـن جديـد                        ويعد اتفاق ال   -    ٢٠

ــسودان وجنــوب       ــتني متجــاورتني يف ال ــشاء دول ــل يف إن ــدأ األساســي املتمث ــزام الطــرفني باملب                                                                                                    الت
                                                                  وقد التزم الطرفان بـأن يتعـاون أحـدمها مـع اآلخـر علـى                .                                       السودان تتوافر فيهما مقومات البقاء    

                                                                      تفاق عقد اجتماعـات منتظمـة علـى مـستوى القمـة، والتعـاون                        ويتوخى اال   .                 حتقيق هذا الغرض  
   .                                                      على املستويني الوزاري والتقين، ووضع آليات لتسوية املنازعات

ــة يف       -    ٢١ ــات املوقعـــ ــع االتفاقـــ ــى مجيـــ ــصديق علـــ ــى التـــ ــضا علـــ ــان أيـــ ــق الطرفـــ                                                                                                           واتفـــ
                                        ُ                                     ويف األســابيع الــيت أعقبــت ذلــك، ويف حــني أنــه قــد أُعــرب يف جوبــا           .        ســبتمرب /       أيلــول   ٢٧
                                                                                                 رطوم عن اعتراض شديد على بعـض جوانـب هـذه االتفاقـات، قـد كفـل توقيـع الرئيـسني                        واخل

          أكتـوبر،   /             تـشرين األول    ٨    ويف    .                                                                   املشروعية الضرورية اليت تـضمن تـصديق كـال الربملـانني عليهـا            
                                                                     البـشري، كلمـة أمـام الـدورة االفتتاحيـة للربملـان الـسوداين                .                                    ألقى رئيس السودان، عمر حـسن أ      

ُ                             وُعرضـت االتفاقـات التـسعة        .                                          عاون والتعايش السلمي مع جنوب السودان                         وشدد على أمهية الت     
   .      أكتوبر /    األول      تشرين   ١٧                    أكتوبر وصدق عليها يف  /    األول      تشرين  ٩                     على الربملان السوداين يف 

         أكتــوبر  /    األول          تــشرين  ١٥                                                              وباملثــل، عقــد برملــان جنــوب الــسودان دورة اســتثنائية يف     -    ٢٢
                        وقـد أيـد بقـوة كـل       .                                   أقرها جملس الوزراء وجملس الواليات                                      للنظر يف االتفاقات التسعة، بعد أن     

                                                                                                من رئيس جنوب السودان، سلفا كري، ورئيس اجلمعية التشريعية الوطنيـة، جـيمس واين إيقـا،                
                         َّ                                                                          التصديق على االتفاقات، وردَّا على االنتقادات العامة وسوء الفهم فيما يتعلق بتنفيذ ما عـرف               

                                           وجتريــد منطقــة األربعــة عــشر مــيال مــن    )   ٢٧        لفقــرة         انظــر ا   ( “                        اتفــاق احلريــات األربــع ”       باســم 
   .      أكتوبر /    األول      تشرين   ١٦                           وصدق الربملان على االتفاقات يف   .      السالح
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                              النفط وما يتصل به من مدفوعات    
                                                                                               أبرمت حكومتا السودان وجنوب السودان اتفاقـا شـامال بـشأن الـنفط ومـا يتـصل بـه                     -    ٢٣

ــس     ــوب ال ــى اســتئناف جن ــنص عل ــصادية، ي ــا حــق                                                                  مــن مــسائل اقت ــنفط، ومينحه ــاج ال                                       ودان إنت
                                                                                                           االستفادة من مرافق املعاجلة والنقل التابعة للسودان، وحيدد مـا يقابـل ذلـك مـن رسـوم العبـور                    

  .                                                                                          وعليه، فمن املتوقع استئناف إنتاج النفط حاملا يكون ذلك ممكنا من الناحية التقنيـة               .        واملعاجلة
                                                سـيعود هـذا االسـتئناف عليهمـا باملنفعـة                                                                ونظرا للصعوبات االقتصادية اليت تواجه كال البلدين،        
                                               واتفق الطرفان أيـضا علـى التنـازل عـن            .                                                         ويوفر املوارد اليت متس احلاجة إليها لتعزيز اقتصاديهما       

                                                                                                            املطالبة باملبالغ املتأخرة ذات الصلة بالنفط وغريها من املطالبات املاليـة املعلقـة املتـصلة بـالنفط،                 
   .                 وإعفائها دون شروط

                                                                                ثــار املاليــة املترتبــة يف االقتــصاد الــسوداين عــن انفــصال جنــوب الــسودان،              ومراعــاة لآل  -    ٢٤
                                                   باليني دوالر مـن جنـوب الـسودان إىل الـسودان                 ٣,٠٢٨                                    ينص االتفاق أيضا على حتويل مبلغ       

                                                           وأخريا، ملراقبة تنفيـذ االتفـاق، اتفقـت الـدولتان علـى          .                                    خالل السنوات الثالث والنصف املقبلة    
                                                                             فط تتـألف مـن ممـثلني للـسودان وجنـوب الـسودان، مـن املقـرر أن                                                    إنشاء جلنة رصـد معنيـة بـالن       

   .                                     يرأسها شخص تسميه مفوضية االحتاد األفريقي
                                                                    يتمكن الـسودان وجنـوب الـسودان مـن االتفـاق بـشأن نقـل                                       ولدى توقيع االتفاق، مل     -    ٢٥

                                                                                                    احلقــوق فيمــا يتعلــق حبــصص مــشاركة شــركة الــنفط الوطنيــة الــسودانية يف اتفاقــات التنقيــب    
                                                           بيد أهنما قد اتفقا على مواصلة املناقشات بـشأن هـذه             .                               م اإلنتاج داخل جنوب السودان         وتقاس

   .                                     القضية بغية التوصل إىل اتفاق خالل شهرين
  

                                                    املسائل االقتصادية واملتعلقة بالتجارة واألعمال املصرفية    
                                                                                            توصـــل الـــسودان وجنـــوب الـــسودان إىل اتفاقـــات بـــشأن مـــسائل اقتـــصادية خمتلفـــة،   -    ٢٦

                                                                                               ال املصرفيــة املركزيــة والتجارة، فضال عــن اتفــاق إطــاري لتـسهيل دفـع اسـتحقاقات                   واألعم
                                                      ومــن املزمــع إنــشاء جلــان علــى املــستويني الــوزاري   .                                               مــا بعــد انتــهاء اخلدمــة للمــوظفني املــدنيني

                                                وأكـد الطرفـان مـن جديـد مبـدأ التنـازل           .                                                        والتقين لضمان تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليهـا        
                                                                                                     بادل فيما يتعلق باملبالغ املتأخرة واملطالبات بني الدولتني، واتفقـا علـى اسـتخدام اإلجـراءات                   املت

                                                                                                               واآلليات القانونيـة العاديـة ملعاجلـة املطالبـات املتعلقـة باملتـأخرات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك حقـوق                      
       ة عــن                                                                                     وإضــافة إىل ذلــك، وســعيا إىل مواصــلة تــضييق الفجــوة املاليــة والــضريبية النامجــ  .          التقاعــد

                لـضمان ختفيـف      “                 هنج دويل مـشترك    ”                                                     انفصال جنوب السودان، اتفقت احلكومتان على اتباع        
                                                                                                   عبء الدين وتقدمي الدعم املايل علـى الـصعيد الـدويل إىل الـسودان كجـزء مـن جمموعـة تـدابري                 

   .                                  تضاف إىل الترتيبات املالية االنتقالية
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             وضع الرعايا    
                                     ، وهـو اتفـاق إطـاري بـشأن وضـع       “         األربـع                 اتفـاق احلريـات   ”                         وقع الطرفان أيضا على       -    ٢٧

ــة األخــرى واملــسائل ذات الــصلة، الــذي ســبق التوقيــع عليــه بــاألحرف األوىل يف                                                                                                      رعايــا الدول
                                                                                 ويــنص علــى تــوفري محايــة قانونيــة أقــوى لرعايــا إحــدى الــدولتني املقــيمني يف   .       مــارس /    آذار   ١٣

                       كمـا اتفـق الطرفـان      .          والتملـك                                                               إقليم الدولة األخرى، مبا يف ذلك حرية التنقل والعمل واإلقامـة      
                                                                                                           على تعزيز التعاون لتزويد رعايا كل دولـة مـن الـدولتني جبميـع الوثـائق، مبـا فيهـا وثـائق اهلويـة               

   .                                  ورخص العمل، الضرورية لتيسري االندماج
                                                                                      واتفق الطرفان كذلك على إنشاء جلنة رفيعة املستوى مشتركة يرأسها وزيرا الداخليـة             -    ٢٨

                                                                           اقبة اختاذ وتنفيذ التدابري ذات الـصلة برعايـا كـل مـن الـدولتني املقـيمني                             يف الدولتني، ستتوىل مر   
                                                                                    ومل جتتمع اللجنة بعد، مـع أنـه كـان مـن املقـرر أن تفعـل ذلـك يف غـضون                    .                 يف الدولة األخرى  

   .                            أسبوعني من التصديق على االتفاق
  

       احلدود    
                    املتعلقـة بــاإلدارة                                                                           يـشكل االتفـاق بـشأن املــسائل احلدوديـة جتميعـا لطائفـة مــن املـسائل          -    ٢٩

 ُ                        وُيعتمـد فيـه مبـدآن         ).                                                                   املنطقـة الواقعـة علـى جـانيب خـط احلـدود بـني الـدولتني                (                العامة للحدود   
                        وتكفـل احلـدود املرنـة      .  “                                       اتبـاع هنـج اإلدارة املتكاملـة للحـدود     ”    و “              احلدود املرنـة   ”  :        رئيسيان

                    ص وتدفق التجـارة                                                                           متتع احلدود بالسلمية والسالمة واألمن، واحملافظة على سهولة تنقل األشخا         
                                 حركة املاشـية مـن مرعـى إىل         (                                     ويضع االتفاق ترتيبات خاصة للنشوق        .                        والثروة احليوانية عربها  
                               وستـشجع مبـادئ هنـج اإلدارة        .                                             ويضمن اسـتمرار سـبل املعيـشة البدويـة          )                    آخر يف دورة مومسية   

  ت                                                                                                املتكاملــة للحــدود علــى حتــسني تنــسيق األنــشطة املختلفــة وإدارهتــا علــى طــول احلــدود، حتــ  
                                                                                               إشـراف مفوضـية مــشتركة للحـدود، ومبــشاركة مجيـع اجلهــات الفاعلـة الرئيــسية، مبـا يف ذلــك       

   .                     جمتمعات املناطق احلدودية
                                                                                               ولتوطيد هنج أوسع لإلدارة املشتركة عند التنفيذ، اتفـق الطرفـان علـى إنـشاء مفوضـية                   -    ٣٠

           ن اللجـان                                                                                  مشتركة للحدود تكون رئاستها مشتركة علـى املـستوى الـوزاري ويـدعمها عـدد مـ        
                                                                                                    الفرعية ملساعدهتا يف مهامها، مبا يف ذلك اجلوانـب املتـصلة باملـسائل االجتماعيـة واالقتـصادية،                 
                                                                                                                وإدارة املـــــوارد العـــــابرة للحـــــدود، واهلياكـــــل األساســـــية للحـــــدود وتنميتـــــها، واملـــــسائل  

   .         والقضائية          القانونية
                          املـشتركة، الـذي سـبق                                                                    وأكد الطرفان من جديد التزامهما بالترسيم املشترك حلدودمها           -    ٣١

ُ  ّ                                                                      أن ُوقّــع عليــه بــاألحرف األوىل يف صــيغة االتفــاق بــشأن ترســيم احلــدود يف      .       مــارس /      آذار  ١٣   
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                                                                                                   ولتيــسري أنــشطة ترســيم احلــدود واإلشــراف عليهــا، التــزم الطرفــان بوضــع الترتيبــات املؤســسية 
   .                                                                    الضرورية، مبا يف ذلك إنشاء مفوضية مشتركة لترسيم احلدود وجلنة فنية مشتركة

  
                                         املناطق احلدودية املتنازع عليها واملطالب هبا    

                                                                  ّ                         علــى الــرغم مــن التقــدم الكــبري يف تــضييق الفجــوات بــني مواقــف البلــدين، مل يــتمكّن    -    ٣٢
                                                                                                          الطرفــان مــن حــل الــرتاع بــشأن املنــاطق احلدوديــة املتنــازع عليهــا واملطالــب هبــا علــى النحــو      

                                         م واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي                                                                      املنصوص عليه يف خريطة الطريق اليت اعتمـدها جملـس الـسال           
ّ                        وأُقّرت يف قرار جملس األمن                                                           وقد قدم الفريق عـدة مقترحـات تتنـاول علـى              ).     ٢٠١٢ (     ٢٠٤٦  ُ 

                                                                                                      حنــو شــامل املنــاطق املتنــازع عليهــا واملطالــب هبــا علــى حــد ســواء، وذلــك علــى أســاس اتفــاق  
    .                                                 وغريه من الوثائق اليت أبرمت خالل الفترة االنتقالية    ٢٠٠٥                  السالم الشامل لعام 

                                                                                   ووصــلت املفاوضــات إىل طريــق مــسدود فيمــا يتعلــق بتوصــيف كاكــا، وهــي إحــدى    -    ٣٣
                                                                                                             املناطق اخلمس املتنازع عليها الـيت حـددهتا اللجنـة الفنيـة للحـدود واللجنـة الـسياسية املـشتركة                    

                                                  ف حـول مـا إذا كانـت كاكـا تـشري فقـط                            ويـدور اخلـال     .                                   املنشأة مبوجب اتفاق السالم الشامل    
ّ                                                                                    إىل بلدة كاكا كما يّدعي جنوب السودان، أو إىل منطقـة كاكـا، كمـا يـصر الـسودان، األمـر                                        

                                     ومل يـتمكن الطرفـان مـن حـل هـذه        .                ً     ً                                                 الذي يـؤثر تـأثرياً كـبرياً علـى حجـم األراضـي قيـد النظـر                
    .                   الفترة االنتقالية                                                          املسألة، على الرغم من اإلحالة إىل السجالت والوثائق التارخيية من

                                                                    َّ             وكذلك عرقل اجلمود القائم وضع الصيغة النهائيـة الختـصاصات فريـق اخلـرباء املعـيَّن         -    ٣٤
                                                                     والفريق مكلف بتقدمي رأي ذي حجية غري ملزم فيمـا يتعلـق حبـل                .                         من جانب االحتاد األفريقي   

                 وميكـن للطـرفني      .                                                                             مسألة املناطق املتنازع عليها، وذلك للمساعدة يف التوصل إىل تسوية املسألة          
                                                                                                             إما أن يأخذا رأي الفريق يف االعتبـار أو أن يواصـال التفـاوض علـى أسـاس آخـر، مبـا يف ذلـك                         

   .                         إمكانية اللجوء إىل التحكيم
                                                                                    وفيما يتعلق باملناطق موضع اخلالف،مل يتمكن الطرفان أيضا من االتفاق على توقيـت               -    ٣٥

                                       ة للمنــاطق املتنــازع عليهــا، فــاخلالف                                                       فعلــى الــرغم مــن اتفاقهمــا علــى إعطــاء األولويــ   .          العمليــة
                                                                                                                   يكمن يف ما إذا كان التعامل مـع املنـاطق املطالـب هبـا ينبغـي أن يـتم يف عمليـة موازيـة لتـسوية                          

ــا    ــازع عليهـ ــاطق املتنـ ــسودان   (                                املنـ ــوب الـ ــف جنـ ــسوية     )                             موقـ ــك التـ ــة لتلـ ــة الحقـ                                            أو يف عمليـ
ــسودان       موقــف ( ــا ميكــن        ).          ال ــه، بينم ــذ أن ــق املعــين بالتنفي ــرح الفري ــدم                                                               واقت                        لكــل طــرف أن يق

                            ُ                                                                                       مطالبات عن طريـق الفريـق، لـن ُينظـر يف تلـك املطالبـات إال بعـد أن يقـدم فريـق اخلـرباء رأيـه                           
                   ، وبعـد أن يكـون    )    ٢٠١٢                                            الذي يتوقع أن يقدم حبلـول هنايـة عـام         (                              بشأن املناطق املتنازع عليها     

   .                           الطرفان قد نظرا يف ذلك الرأي
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ــسالم و     -    ٣٦ ــس الــ ــوزاري جمللــ ــاع الــ ــالل االجتمــ ــود يف                                                         وخــ ــن املعقــ ــشرين    ٢٤                       األمــ           تــ
ــتكمال        /    األول ــافيني السـ ــبوعني إضـ ــة أسـ ــان فرصـ ــي الطرفـ ــق أن يعطـ ــرح الفريـ ــوبر، اقتـ                                                                                                  أكتـ

                                                                                                      مفاوضـاهتما بـشأن كيفيــة تـسوية املـسائل احمليطــة باملنـاطق املتنـازع عليهــا واملطالـب هبـا، وهــو         
                غـضون الوقـت                                                          وإذا مل تتمكن احلكومتان من التوصل إىل تـسوية يف             .                        اقتراح أيده جملس األمن   

                                                                                                       احملدد، اقترح الفريق املعين بالتنفيذ أن يبدأ فريق اخلرباء عمله علـى النحـو املوضـح يف مـشروع                   
                                    وأيـد جملـس الـسالم واألمـن، يف           .                                                  ً             اختصاصات الفريق، على أن تترك مسألة كاكا فقـط جانبـاً          

                                                      أكتــوبر، مــشروع االختــصاصات، وحــث الطــرفني علــى    /            تــشرين األول   ٢٤                   بيانــه الــصادر يف 
                                                                                                            عــاون مع فريـــق اخلبـــراء ودعامهـا إىل تقـدمي كـل مـا يلـــزم مـــن التعـــاون مـع الفريـق لـدى                 الت
   .    عمله     أداء
                                  يـزاالن متباعـدين، فاالختالفـات                                                               وعلى الرغم من أن موقفي الطـرفني مـن املـسألتني ال             -    ٣٧

                                                                 ووافــق كــل مــن فريقــي التفــاوض علــى عقــد االجتماعــات مــن   .                             ليــست مستعــصية علــى احلــل
                                                                                          غضون شهر واحد من توقيع االتفاقات، ملناقشة مسألة كاكـا وعمليـة تـسوية وضـع                        جديد يف 

   .                                                                     املناطق احلدودية املطالب هبا على النحو املنصوص عليه يف قرار جملس السالم واألمن
  

                          الوضع النهائي ملنطقة أبيي    
                                                                                                 بعــد رفــض عــدة مقترحــات قــدمها الفريــق املعــين بالتنفيــذ بــشأن هــذه املــسألة يف             -    ٣٨
       ً                                                               ، ونظراً لعدم متكن الطرفني من االتفاق على حل بديل، طلـب رئيـسا                ٢٠١١     و     ٢٠١٠    امي ع

                                               ً      ً                                                      السودان وجنوب السودان إىل الفريق أن يقـدم اقتراحـاً وحيـداً لتـسوية الوضـع النـهائي ملنطقـة                    
                                                                                 سبتمرب، وبناء على االتفاقات القائمـة بـني الطـرفني، عـرض الفريـق علـى                 /        أيلول   ٢١    ويف    .     أبيي

   .                                          ية شاملة تسمح بتحديد الوضع النهائي للمنطقة           الرئيسني عمل
         ، تعــده     ٢٠١٣         أكتــوبر  /                                                                واقتــرح الفريــق، يف اقتراحــه، إجــراء اســتفتاء يف تــشرين األول  -    ٣٩

                               ويكـون النـاخبون املؤهلـون        .                                                                    مفوضية استفتاء مشتركة يرأسها شـخص يعينـه االحتـاد األفريقـي           
                                      كـد املفوضـية مـن أهليـة النـاخبني                                                                      للتصويت يف هذا االستفتاء سـكان منطقـة أبيـي، يف حـني تتأ            

  ُ                                    ُ   َّ                             وسُتمنح أبيـي وضـع خـاص حـىت بعـد االسـتفتاء، وُيكـرَّس هـذا يف                .                          وتصدر القوائم االنتخابية  
  .                         ً                               وسـتتمتع حقـوق الرعـاة أيـضاً حبمايـة القـانون             .                                                   دستور البلد الذي خيتار سكاهنا االنتمـاء إليـه        

ــات ا   ــصادية يف أبيـــي واحملليـ ــة واالقتـ ــة االجتماعيـ ــدعم التنميـ ــان   ُ                                                                      وُتـ ــاورة يف جنـــوب كردفـ                               جملـ
ّ                                           والواليــات اجملــاورة مــن جنــوب الــسودان عــن طريــق طلــب مــشترك ُيقــّدم إىل اجلهــات املاحنــة     ُ                                                  
                                                                                                           الدولية، على أن جيري تقاسم إيـرادات الـنفط املـستخرج مـن منطقـة أبيـي بـني أبيـي وجنـوب                       

   .                      كردفان واحلكومة الوطنية
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                                     بأكملـه، فقـد رفـضت حكومـة                                                              وبينما قبلت حكومة جنوب السودان باقتراح الفريـق         -    ٤٠
                                                                  سيما الشروط املقترحة ألهلية الناخبني واقتـراح أن يكـون رئـيس                                   السودان بعض أحكامه، وال   

                                  وعنــدما مل يــتمكن الطرفــان مــن   .                                                                   جلنــة اســتفتاء أبيــي شخــصية دوليــة يعينــها االحتــاد األفريقــي 
               صـلة مناقـشة                                              ً                                                  التوصل إىل موقـف موحـد، طلـب رئـيس الـسودان متديـداً لفتـرة سـتة أسـابيع ملوا                    

                                                         وقبـل جملـس الـسالم واألمـن اقتـراح الفريـق وأثـىن             .                                       وأوصى الفريق مبـنح هـذا التمديـد         .       املسألة
                                                                                                        عليــه، وقــرر أن ميــنح الطــرفني فتــرة األســابيع الــستة اإلضــافية املطلوبــة مــن أجــل التوصــل إىل    

          اح علـى            ُ                   أكتـوبر، سـُيعتمد االقتـر      /                تـشرين األول     ٢٤     ً                               ووفقاً للبيان الصادر عن اجمللس يف         .      اتفاق
                               وقـد كتـب رئـيس الفريـق          .                                              يتمكن الطرفان من االتفاق على حـل بـديل          مل                    حنو هنائي وملزم ما   

        ميكنـه،                                                                                                    إىل رئيسي البلدين مبينا أنه، ملا مل تعد لـدى الفريـق أي مقترحـات أخـرى يقـدمها وال                   
  .                                                                                                     مــن مث، القيــام بتيــسري اجتماعــات أخــرى، فينبغــي للطــرفني أن جيتمعــا ثنائيــا للنظــر يف املــسألة

ــسألة      ــشة هــذه امل ــسني مل يتخــذا حــىت اآلن أي خطــوات ملواصــلة مناق ــزال    وال  .                                                                                     ولكــن الرئي        ت
ــذكر فيهــا أن       ــرئيس، ت ــات، مبــا يف ذلــك بيانــات تــصدر عــن ال ــسودان تــصدر بيان                                                                                                      حكومــة ال

   .                       ميكن قبوله بصيغته احلالية          االقتراح ال
  

                                         النـزاع يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق  -      خامسا  
                                                                          ر القتال يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق بني القوات املـسلحة الـسودانية         استم  -    ٤١

                                                                         قطـاع الـشمال طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ويتوقـع أن                /                                  واحلركة الشعبية لتحرير الـسودان    
                                                                      ويـصعب التحقـق بـشكل مـستقل مـن التقـارير الـواردة عـن                  .                                       يشتد مـع انتـهاء موسـم األمطـار        

                  ً                                         ً                         ك القصف اجلوي، نظـراً ألن العديـد مـن املواقـع املعنيـة نائيـة جغرافيـاً                                          أعمال العنف، مبا يف ذل    
   .                          وليس لألمم املتحدة وجود فيها

  ،  )               حمليـة الـربام    (         َّ                                                 يونيه، فرَّ سكان بعض مناطق جنوب كردفان من كافينـا            /          ويف حزيران   -    ٤٢
ــدور   ــن دورات والدن ــشرقي   (                        وم ــف ال ــة الري ــو،     )                         حملي ــريب، وشــات، وكرنق ــف الغ ــن الري                                               ، وم

         ً                         وذلــك هربــاً مــن القتــال بــني    )                حمليــة كــادقلي (                           ، ومــن تلــودي وبالونيــة  )              حمليــة الــربام (  ة         والريكــ
                                                         قطــاع الــشمال ومــن القــصف اجلــوي للقــوات املــسلحة    /                                     حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية 

                                                                       يونيه، وردت معلومات عـن أن حركـة العـدل واملـساواة، املتحالفـة            /         حزيران  ٥    ويف    .          السودانية
                                                                                      طـاع الـشمـال، هامجـت قريتـــي اجملــــرور وأبــــوري فـــي حمليـة غبـيش                   ق /                         مع احلركــة الـشعبيـــة   

              ً         حيـث هنبـت أسـواقاً        )                                                                 كيلومترا إىل اجلنوب الغـريب مـن األبـيض، مشـال كردفـان                ٢٩٤      حوايل   (
ــة متوجهــة إىل دارفــور   ــة وســرقت شــاحنات جتاري ــه، أفــادت وســائل   /       متــوز  ٢٣   ويف   .                                                       حملي                           يولي

ــسلحاً و    ــأن اشــتباكاً م ــة ب ــدل                            ً      ً               اإلعــالم احمللي ــسودانية وحركــة الع ــسلحة ال ــوات امل ــني الق ــع ب                                                             ق
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                                      كيلــومترا إىل الــشمال الغــريب مــن   ٣٠       حـوايل   (                                                     واملـساواة واجلبهــة الثوريــة الــسودانية يف التبــون  
    ).                 اجمللد يف مشال كردفان

                                                                        أغسطس، نزح املزيد من الـسكان يف أعقـاب القتـال يف قريـة املوريـب             /            ويف مطلع آب    -    ٤٣
                                               أغسطس، أعلن برنامج األغذية العـاملي عـن مقتـل     /     آب  ٤    ويف     ).      باسية         حملية الع  (                 وبلدة العباسية   

                                                                                             أحد موظفيه وإصابة موظـف آخـر جبـروح خطـرية بعـد هجـوم شـنه مـسلحون جمهولـون علـى                
ــاتو    ــة ي ــن حل ــة م ــة كــادقلي     ٨٠       حــوايل  (                            مقرب ــن مدين ــشمال م ــومترا إىل ال            ويف أواخــر    ).                                                  كيل

ــو كرشـــوال   /  آب ــتباكات املـــسلحة قـــرب أبـ ــاد واملوريـــب                                                                    أغـــسطس، تواصـــلت االشـ                        يف رشـ
ــة ( ــية       حملي ــول ٦   ويف    ).           العباس ــوات       /         أيل ــني الق ــتباكات ب ــوع اش ــن وق ــاء ع ــبتمرب، وردت أنب                                                                 س

                                                                    قطـاع الـشمال بالقــــرب مــــن قريـــــة حجـر الـدوم،               /                                               املسلحة الـسودانيــة واحلركــــة الـشعبيــة      
  .   ً ياً     مــدن   ٢١                                                                     كيلــومترا مشــال شــرق بلــدة كلــوقي، األمــر الــذي أدى إىل مــصرع   ٣٠            علــى بعــد 

                                       سـبتمرب بـالقرب مـن قريـة دوكـة          /          أيلـول   ٧                                                  وأفادت وسائل اإلعالم أيضا بوقوع اشـتباكات يف         
                سـبتمرب، أبلـغ    /       أيلـول   ٩   ويف    ).                                               كيلومترا إىل اجلنـوب مـن مدينـة كـادقلي            ١٣                على بعد حوايل     (

ــد        ــساواة يف اجملل ــسودانية وحركــة العــدل وامل ــسلحة ال ــوات امل ــوع اشــتباكات بــني الق                                                                                                     عــن وق
          أكتـوبر،   /                       ويف مطلع تـشرين األول      .                                          زء الشمايل الغريب من والية جنوب كردفان                   والديب يف اجل  

                                                                                                 ذكــرت تقــارير وســائل اإلعــالم وقــوع اشــتباكات بــني القــوات املــسلحة الــسودانية واحلركــة    
    .                                       قطاع الشمال يف كلوقي وأنقاركو وحجر جواد /       الشعبية
                      مال املـسؤولية عـن                  قطـاع الـش    /                                     أكتـوبر، حتملـت احلركـة الـشعبية        /              تشرين األول   ٨    ويف    -    ٤٤

                                                 وادعـى اإلعـالم الرمسـي أن اهلجـوم بقـذائف             .                                                  إطالق ست قذائف هـاون علـى مدينـة كـادقلي          
                                       وسقطت إحدى قـذائف اهلـاون علـى جممـع       .                                             اهلاون أسفر عن مقتل سبعة من النساء واألطفال   

                            ونقــل مجيــع مــوظفي األمــم   .                     ، ولكنــها مل تنفجــر )           اليونيــسيف (                                  منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
                                                                                                        دة يف اجملمع بعد ذلـك إىل القاعـدة اللوجـستية القريبـة التابعـة لقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة                     املتح

                                                        أكتوبر، وردت أنباء عن أحـداث قـصف جـوي قامـت             /           تشرين األول    ٢٣    ويف    .                املؤقتة يف أبيي  
       قطـاع   /                                      وبعد ذلك أطلقـت احلركـة الـشعبية         .                                              القوات املسلحة السودانية بالقرب من كادقلي        به

                                                                                      ذائف هـــاون علـــى كـــادقلي، ســـقطت اثنتـــان منـــها قـــرب الناحيـــة اجلنوبيـــة                      الـــشمال عـــدة قـــ
   .         اليونيسيف    جملمع
                                             يونيه بـني القـوات املـسلحة الـسودانية          /             مايو وحزيران  /                              وتكرر وقوع اشتباكات يف أيار      -    ٤٥

                       الــدمازين يف منــاطق -                                                     قطــاع الــشمال، وذلــك علــى طــول طريــق الكرمــك   /                  واحلركــة الــشعبية
                                               وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك حـوادث قـصف           .                 ية النيل األزرق                           دنديرو وأولو وشايل، بوال   

                     ويف النـصف الثـاين       .                                                                                 جوي من جانب القـوات املـسلحة الـسودانية يف دنـديرو وأولـو وبالـدوقو               



S/2012/877  
 

12-59492 15 
 

ــران   ــن شــهر حزي ــسلحة الــسودانية واحلركــة       /                 يونيــه ويف متــوز  /                     م ــه، اشــتبكت القــوات امل                                                               يولي
          ً            وأبلــغ أيــضاً عــن     .                  منــصور ويــابوس                                                 قطــاع الــشمال بــالقرب مــن الكرمــك يف دمي      /         الــشعبية
          ، وبقــيس  )                                          كيلــومترا إىل اجلنــوب مــن الــدمازين     ٨٠          حوالــــي  (                            قتــــال فـــــي الكيلــي            وقــــوع

ــومترا إىل اجلنــــوب الــــشرقي مــــن الــــدمازين    ٤٥         حــــوايل (                                  ، يف منطقــــة جبــــال فلكــــو   )                                                         كيلــ
     مترا       كيلـو    ٧٠        حـوايل    (                ، ويف ديرنـق      )                                                    كيلومترا إىل الشرق من بلدة قيسان يف حملية قيسان           ٤٠ (

                                           أكتوبر، نقلت وسـائل اإلعـالم معلومـات         /                     ويف مطلع تشرين األول      ).                        إىل اجلنوب من الدمازين   
                 قطـاع الـشمال     /                                                                                  من اجلانبني عن نشوب قتال بني القوات املـسلحة الـسودانية واحلركـة الـشعبية              

ُ   ُ     يف منطقة ُسركُم                                 يـزال القتـال يـدور يف          وال   ).                                       كيلومترا إىل الـشمال مـن الكرمـك          ٥٠      حوايل   (        
   .                          جنوب كردفان والنيل األزرق    والييت

  
                                 إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية    

                                                                                          بــسبب اســتمرار القتــال، اســتمر تــدهور احلالــة اإلنــسانية يف واليــيت جنــوب كردفــان      -    ٤٦
                       زالـوا يفـدون مـن                                                                      وتؤكد وكاالت األمـم املتحـدة أن الالجـئني الـسودانيني مـا              .              والنيل األزرق 

         الجـئ يف       ١٠٠                                               أعـايل النيـل يف جنـوب الـسودان مبعـدل                                                 جنوب كردفان إىل واليـيت الوحـدة و       
ــا ــهاء موســم       .                 اليــوم تقريب                                                                                           ومــن املتوقــع أن ترتفــع هــذه األرقــام يف األســابيع القادمــة، فمــع انت

                                                            ووفقا ملفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، هنـاك              .                                    األمطار ستفتح الطرق ويتيسر السفر    
  .                                      الجئ يف إثيوبيا من كلتـا الـواليتني         ٣٨    ٧٠٠                         الجئ يف جنوب السودان و        ١٧٤    ٠٠٠      أكثر  
    .                                                              زال عدد النازحني غري معلوم بسبب انعدام إمكانية الوصول إىل املناطق    وما
                                                                                        وفيما يتعلق باألحكام املتعلقة جبنوب كردفان والنيل األزرق يف خريطة الطريـق، وقـع                -    ٤٧

  :                مــذكريت تفــاهم  )      حــدة                                                        االحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة واألمــم املت (                   الــشركاء الثالثــة 
       قطــاع  /                                         أغــسطس، واألخــرى مــع احلركــة الــشعبية  /  آب  ٥                                    إحــدامها مــع حكومــة الــسودان، يف  

                                                                  وحتــدد املــذكرتان الطريقــة الــيت ســتقوم هبــا املنظمــات الــثالث،   .        أغــسطس /  آب  ٤            الــشمال، يف 
                                                                                               بشكل مستقل، بإجراء التقييمات وتقدمي املساعدات اإلنسانية للمـدنيني املتـضررين يف املنـاطق              

   .                                       قطاع الشمال يف الواليتني ورصد هذه املساعدات /                           اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية
ــيم       -    ٤٨ ــة وضـــع اخلطـــط التـــشغيلية وتقيـ ــدأ عمليـ ــرر أن تبـ ــان مـــن املقـ ــه كـ                                                                                                     ويف حـــني أنـ

ــام        ــأّخر نظــرا لعــدم قي ــذكرتني، فقــد حــدث ت ــع امل ّ                                                االحتياجــات يف غــضون أســبوع مــن توقي                                                    
                                                     وللوقــت الطويــل الــذي اســتغرقته العمليــات                                                       املنظمــات بنــشر مــوظفني جــدد علــى الفــور،     

ــة ــة يف شــهري آب    .           اإلجرائي                  ســبتمرب، قــدمت   /                 أغــسطس وأيلــول  /                                             وبعــد عقــد اجتماعــات تقني
                                        أكتـوبر أحـدث مـشروع خلطتـها لتقـدمي       /             تشرين األول  ٨                                    املنظمات إىل السلطات السودانية يف      

        سـبتمرب   /          أيلـول    ٢٤   يف          وجـرى     .                                                                     املساعدات اإلنسانية والتقيـيم املـستندة إىل البيانـات احلكوميـة          
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ــشعبية    ــة إىل احلركــة ال ــيم     /                                            تقــدمي خطــة مماثل ــارات التقي ــشمال، تعــرض بالتفــصيل خي                                                          قطــاع ال
ّ                     وجــاء رّد احلركــة الــشعبية  .                                                          وإيــصال املــساعدات يف املنــاطق اخلاضــعة لــسيطرة احلركــة         قطــاع  /      

                                                                      أكتوبر برفض املقترح، حيث دفعت بأن املقتـرح جـاء بعـد فـوات               /           تشرين األول   ٩           الشمال يف   
                                وكانـت احلركـة قـد اقترحـت يف       .                                                            األوان، عقب وعود واتفـاق علـى حتديـد إطـار زمـين أقـصر        

             ُ                                                                                    بادئ األمر أن ُيعقد بدال من ذلـك اجتمـاع رفيـع املـستوى مـع املنظمـات الـثالث واحلكومـة،                
                                                                                                    حتت رعاية الفريق املعين بالتنفيذ واإليغاد، ولكنها أبلغت الفريق الثالثي بعد ذلك بأهنا سـتقبل               

ــاريخ ومكــان عقــد      .                               مــاع ملناقــشة خطــة العمــل            حــضور اجت ــد ت                                                             وينتظــر الفريــق الثالثــي تأكي
    .        االجتماع    هذا
                                                           قطاع الشمال يف غضون ذلك تعرب عن إحباطها للتـأخر يف            /                     وكانت احلركة الشعبية    -    ٤٩

                                                                                          إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املناطق اخلاضعة لسيطرهتا بعـد أن وقعـت علـى مقتـرح الفريـق        
                                                                فربايـر، كمـا كانـت تتـهم حكومـة الـسودان بالتقـاعس               /                       مبكر يعود إىل شباط                  الثالثي يف وقت  

                                                                ّ                       املتعمد، وتكثف من دعواهتا إليصال املساعدات عرب احلدود، وهو األمر الـذي تـّتهم احلكومـة          
                              ومـن جهـة أخـرى، تتـهم          .                                                                    بعض املنظمات غري احلكومية مبمارسته بالفعـل بـشكل غـري قـانوين            

                                                                         لـشمال مبنـع املـدنيني احملتـاجني إىل املـساعدة مـن االنتقـال مـن                        قطاع ا  /                      احلكومة احلركة الشعبية  
ّ                        منطقة القتال إىل املناطق اآلمنة اليت تسيطر عليها احلكومة للحصول على الغـذاء الـذي جّهزتـه                                                                                              

    .      تنتهي                                   زال أسري اإلجراءات البريوقراطية اليت ال                     وبالتايل فإن املوقف ما  .        للتوزيع
                                                            ن املستحيل، تنفيذ املـذكرتني، يف ظـل احلالـة الراهنـة                                           ويظل من الصعب، إن مل يكن م        -    ٥٠

                            قطــاع الــشمال علــى وقــف  /                                 ويف حــني وافقــت احلركــة الــشعبية  .                                 الــيت يــسودها القتــال املــستمر
ــسودان       ــة ال ــسانية، مل تتخــذ حكوم ــصال املــساعدات اإلن ــة إلتاحــة اجملــال إلي                                                                                                   األعمــال العدائي

                                                ية خالل عملية التقيـيم وتوزيـع املـساعدات                                                          اإلجراءات الالزمة إال فيما يتصل باملمرات اإلنسان      
                                                        وبالتـايل مـارس الفريـق املعـين بالتنفيـذ والفريـق           .                                                       اإلنسانية، ومل تعلـن وقفـا عامـا إلطـالق النـار           

                                                                                                  الثالثــي الــضغط علــى الطــرفني لبــدء حمادثــات مباشــرة واالتفــاق علــى وقــف فــوري لألعمــال    
                                     بدرجـة كـبرية إيـصال املـساعدات                                                                    العدائية كخطوة أوىل، وهو األمر الذي من شأنه أن يسهل           

                                              قطـاع الـشمال، إىل جانـب هتيئـة بيئـة            /                                                               اإلنسانية إىل املناطق اليت تـسيطر عليهـا احلركـة الـشعبية           
    .                                               مؤاتية إلحراز تقدم يف احملادثات على الصعيد السياسي

  
                         التسوية عن طريق التفاوض    

ــسوية عــن طريــق التفــاوض، مجــع      -    ٥١ ــق املعــين           ّ                                                                 فيمــا يتعلّــق مبوضــوع التوصــل إىل ت                    الفري
                يوليــه إلجــراء  /       متــوز  ٢٦                                      قطــاع الــشمال وحكومــة الــسودان يف   /                                  بالتنفيــذ بــني احلركــة الــشعبية 

                                                                                                       مفاوضــات حــول املــسائل الــسياسية واألمنيــة الــيت هــي ســبب النـــزاع الــدائر يف واليــيت النيــل     
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ــإجراء حمادثــات غــري مباشــرة       .                        األزرق وجنــوب كردفــان  ــة، متــسك كــال اجلــانبني ب                                                                       ويف البداي
                                           فقـد أصـرت حكومـة الـسودان علـى أن           .                                                عا شروطا مسبقة للدخول يف حمادثـات مباشـرة           ووض

                                                                        قطــاع الــشمال ارتباطهــا العــسكري والــسياسي جبنــوب الــسودان،        /                         تفــض احلركــة الــشعبية  
                 ، وهــو االتفــاق     ٢٠١١        يونيــه  /          حزيــران  ٢٨                                                 وعارضــت العــودة إىل االتفــاق اإلطــاري املوقــع يف 

                قطـاع الـشمال    /                     ودفعت احلركة الـشعبية   .              بفترة وجيزة                                       الذي كانت قد نقضته بعد التوقيع عليه    
ــتقالله يف     ــا الـــسياسي والعـــسكري جبنـــوب الـــسودان عنـــد اسـ ــا فـــضت بالفعـــل ارتباطهـ                                                                                                       بأهنـ

                                                                                   ، وأنــه يلــزم بالتــايل اعتبارهــا حزبــا سياســيا شــرعيا يف الــسودان قبــل أن       ٢٠١١        يوليــه  /     متــوز  ٩
                                      لفريـق املعـين بالتنفيـذ مـشروعا                          سـبتمرب، قـدم ا     /        أيلول   ١٦    ويف    .                            تدخل يف حمادثات مع احلكومة    

ــؤرخ    ــاق املـ ــستند إىل االتفـ ــران  ٢٨                                                حلـــل سياســـي مـ ــه  /           حزيـ ــات     ٢٠١١         يونيـ                    ، يعكـــس وجهـ
ــر ــع                النظ ــى أرض الواق ــا عل ــا جيــري حالي ــر الظــروف وم ــه تغّي ــى في ــاله، ويراع ــذكورة أع   .                            ّ                                                                    امل
ـــن يف          ومل ــسالم واألمـ ــسة جملـــس الـ ــاد جلـ ــل انعقـ ــرة قبـ ــات مباشـ ــان يف حمادثـ ــع الطرفـ                                                                                                     جيتمـ
ّ                                        أكتــوبر، الــيت أيــد فيهــا اجمللــس مــشروع املقتــرح املقــّدم مــن الفريــق وطلــب  /    األول  ن      تـشري    ٢٤                                           
                                                                                                        الطرفني بـدء مفاوضـات مباشـرة جتـرى بتيـسري مـن الفريـق وبـدعم مـن رئـيس اإليغـاد، يف                           من

                                                            ومل يعقد ذلك االجتماع بعد، مع أن أيـا مـن الطـرفني               .      نوفمرب /            تشرين الثاين    ١٠             موعد أقصاه   
   .                                        وحياول الفريق حتديد تاريخ مناسب لكال الطرفني  .            ن حيث املبدأ                يرفض قرار اجمللس م  مل
  

        مالحظات  -      سادسا  
                                                                                        منــذ أن بــدأ جملــس األمــن وجملــس الــسالم واألمــن بــذل جهــود مــشتركة ملنــع تــصعيد    -    ٥٢

                                                                                                   األزمة، ابتعد السودان وجنوب السودان عن املواجهة املباشرة وعـادا إىل احلـوار الـسلمي حلـل                 
                                        بل إنه منذ اعتماد خريطـة الطريـق          .                                     هما يف جماالت السالم واألمن واالقتصاد                        املسائل املعلقة بين  

                         ، حــافظ الطرفــان علــى  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦                                                     الــيت وضــعها جملــس الــسالم واألمــن وصــدور القــرار 
                                                                                                 اهلــدوء النــسيب عنــد حــدودمها املــشتركة وأحــرزا تقــدما كــبريا علــى صــعيد حتــسني العالقــات    

                                                                     يت بـذالها يف سـبيل إجيـاد حلـول دائمـة، بتيـسري مـن فريـق                                          وأفضت اجلهود املتضافرة ال     .         الثنائية
           سـبتمرب يف    /     أيلول   ٢٧                                                                            التنفيذ ودعم من اجملتمع الدويل، إىل توقيع تسعة اتفاقات بني البلدين يف             

                                                                   ّ           وإنين أهنئ الرئيسني وفريقي التفاوض املرافقني هلما علـى روح القيـادة الـيت جتلّـت        .            أديس أبابا 
                                                  وأود أيـضا أن أكـرر شـكري للفريـق املعـين             .                      هذه القضايا اهلامـة                                 يف التوصل إىل اتفاقات بشأن      

                                                                                                                   بالتنفيذ على ما أظهره مـن قيـادة متمكنـة ومـا بذلـه مـن جهـود حثيثـة ملـساعدة الطـرفني علـى                          
                                                                 وهي ستؤدي، إن نفذت بـشكل صـحيح، دورا حامسـا يف توجيـه                .                          التوصل إىل هذه االتفاقات   

   .                                 التعاون والتنمية للبلدين وشعبيهما
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                                                                                 ثل االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف جماالت األمن والعالقات االقتصادية واحلـدود              ومت  -    ٥٣
ّ                  ومن املـشّجع أنـه قـد مت      .                                                                املشتركة خطوات رئيسية حنو حتقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلدين               

                     وبـات مـن املهـم        .                                                                                        التصديق على هذه االتفاقـات مجيعهـا مـن قبـل الربملـان يف كـل مـن البلـدين                   
                                                                                ف الطرفان الروح اإلجيابية اليت تولدت عن هذه االتفاقات للحفاظ على الـزخم                          مبكان أن يوظ  

                                                 ويعـد اإلنـشاء الفعلـي للمنطقـة احلدوديـة            .                                                    والعمل على تنفيذ االتفاقات بشكل كامـل وسـريع        
                                                                                                      اآلمنة املنـزوعة السالح وتفعيل اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منـها خطـوة آنيـة بالغـة                 

                                                                           وإنين أرحب بعقد اجتماع اآللية السياسية واألمنية املـشتركة يف الفتـرة              .     لصدد                األمهية يف هذا ا   
  .                                                                             نـوفمرب يف جوبـا كخطـوة هامـة وحممـودة حنـو حتقيـق هـذه الغايـة                   /                تـشرين الثـاين     ٧       إىل    ٥    من  

   .                                                                           وأحث اجلانبني على اإلسراع للمضي قدما حنو التنفيذ العملي لالتفاق األمين املربم بينهما
                                                                   يواصل السودان وجنوب الـسودان بـذل اجلهـود للتوصـل إىل اتفـاق                    وجيب كذلك أن    -    ٥٤

                                                                                                           بشأن العمليات الكفيلة مبعاجلة املنـاطق احلدوديـة املطالـب هبـا واملتنـازع عليهـا وبـشأن الوضـع                    
                                                                             وإنــين أشــاطر الفريــق رأيــه القائــل بــأن خالفــات الطــرفني بــشأن هــذه    .                          املــستقبلي ملنطقــة أبيــي

                                                               ية علــى احلــل، وأنــه حــري بــالطرفني أن يــستفيدا مــن                                             القــضايا ليــست باخلالفــات املستعــص   
ــا جمــددا علــى                                                                                                           املقترحــات الوجيهــة الــيت طرحهــا الفريــق وأقرهــا جملــس الــسالم واألمــن ليربهن

    .                                                               قدرهتما على جتاوز خالفاهتما من أجل إحالل السالم وحتقيق املصلحة املشتركة
                            يـة التـصدي للتهديـدات                                                                وقد أشار كل من جملس السالم واألمن وجملس األمـن إىل أمه             -    ٥٥

                           واحلرب، الـيت تعـد فـصال        .                                                                النامجة عن احلرب الدائرة يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق         
                                           ، مــا برحــت ختلــف آثــارا عميقــة متــس       ٢٠٠٥                                                    غــري مكتمــل مــن اتفــاق الــسالم الــشامل لعــام   

  م                                        ويعـد اتفـاق البلـدين علـى أال يـدع       .                                                         العالقات بني السودان وجنـوب الـسودان ومتـس أمنـهما         
        غـري أن    .                                                                                       أحدمها متمردي اآلخر أو يؤويهم وعلى إنـشاء آليـات لـضمان االمتثـال أمـرا حممـودا           

                                         فاحلرب هناك مستمرة وهلا آثار مـدمرة،         .                 تزال غري مستقرة                                     احلالة األمنية يف هاتني الواليتني ال     
     عـن                                            وقـد اضـطر اآلالف إىل الفـرار حبثـا             .                                                     سيما على املدنيني املوجـودين يف منطقـة النــزاع            وال

   .                                            األمان ومقومات البقاء يف إثيوبيا وجنوب السودان
                                                                                            ويؤســفين أنــه مل جيــر تنفيــذ مــذكريت التفــاهم اللــتني وقعهمــا االحتــاد األفريقــي واألمــم    -    ٥٦

                        قطـاع الـشمال، كـل       /                                                                                   املتحدة وجامعـة الـدول العربيـة مـع حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية                
ــد     ــسانية إىل امل ــساعدات اإلن ــدمي امل ــى حــدة، لتق ــال                                                         عل ــة القت ــالقني يف منطق ــق   .                                   نيني الع           ومل يتف

    .                                                                      اجلانبان على سبل هتيئة مناخ مؤات إليصال هذه املساعدات بشكل آمن وبال معوقات
                                                                                          وتعد املعاناة اإلنسانية يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق نتيجة مباشـرة للنــزاع                -    ٥٧

  .                                            نسانية إال عـن طريـق تـسوية النــزاع                                         وما من سبيل إىل وقف األزمة اإل        .                       الدائر يف تلك املناطق   
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ــسانية،         ــداعيات اإلن ـــزاع ســلميا وإتاحــة اجملــال ملعاجلــة الت ــسوية الن ــه لت ــا أن                                                                                                               ومــن الواضــح متام
          وسيواصـل    .                                                                                 االتفاق على وقف إطالق النار عن طريق احملادثات املباشرة أمرا بـالغ األمهيـة                 يعد

                                            ة، بطبيعة احلال، حث اجلانبني على إزالـة                                                            االحتاد األفريقي واألمم املتحدة وجامعة الدول العربي      
                                                                                                    العقبــات اإلجرائيــة لكــي يتيــسر تقيــيم االحتياجــات بــسرعة وإيــصال املعونــة اإلنــسانية إىل مــن 

  .                                                                                           يعيشون يف منطقة النـزاع، وذلك وفقا للمذكرتني املوقعتني مع كال اجلانبني، كل علـى حـدة             
                                    أحـث جملـس األمـن علـى مــؤازرة           وإنـين   .                                                     وإن كانـت التجربـة العمليـة غـري مـشجعة حـىت اآلن      

                                                                                                     دعــويت الطــرفني إىل وقــف األعمــال العدائيــة علــى الفــور، ممــا مــن شــأنه إتاحــة اجملــال إليــصال  
                                                                                                            املساعدات اإلنسانية بـصورة آمنـة وهتيئـة منـاخ يـساعد علـى التوصـل إىل حـل سـلمي للنــزاع                       

    ).    ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦                               على النحو املنصوص عليه يف القرار 
                                                سبتمرب من التزام بالتعاون الثنـائي وبنـاء         /        أيلول   ٢٧                    داه الرئيسان منذ                     وإين أرحب مبا أب     -    ٥٨

ــه     ــين علي ــاة، وأث ــات احلي ــديهما مقوم ــتني ل ــالكثري لكــي حتظــى        .                                                     دول ــدين ب ــام كــال البل ــد ق                                                      وق
                   وهناك مـا يـشري       .           يستهان هبا                                                                  االتفاقات بقبول دوائرمها الشعبية، رغم وجود مقاومة داخلية ال        

ــادة التنفيــذ الــسلس لالتفاقــات املوقعــة                                بقــوة إىل أن الرئيــسني، بالت                                                                             زامهمــا هــذا، يــستطيعان قي
                                                         وسـيلزم أن يقـوم جملـس الـسالم واألمـن، مـدعوما               .                                                  بالفعل وإبرام االتفاقات الـيت مل توقـع بعـد         

                                                                                                     مبجلــس األمــن، وبالــدور املــستمر للفريــق املعــين بالتنفيــذ، بتقــدمي التوجيــه احلــصيف مــن أجــل   
                                         وإين أظــل ملتزمــا متامــا، بشخــصي ومــن   .                شجيع واملــساعدة                                        اســتمرار إمــداد كــال القائــدين بالتــ

                                                                                                 خالل جهود مبعوثي اخلاص يف دعم الفريق، مبـساعدة الطـرفني يف جهودمهـا الراميـة إىل إجنـاز                   
                                                                                وتقف األمم املتحدة على أهبة االستعداد للمساعدة على تنفيـذ االتفاقـات بالتعـاون        .          اتفاقاهتما

   .                       مع مجيع الشركاء الرئيسيني
                                                                                              أن أعرب عن امتناين للرؤساء السابقني ثـابو مبيكـي وبـيري بويويـا وعبـد الـسالم                       وأود  -    ٥٩

                                                                                                              أبو بكر ملا بذلوه مـن جهـود متواصـلة، كأعـضاء يف الفريـق املعـين بالتنفيـذ، ملـساعدة الطـرفني                       
                                                           وأود أن أشيد إشادة خاصة حبكومة إثيوبيـا، وأن أخـص             .                                   على تسوية خالفاهتما الطويلة األمد    

                                                                                    لــوزراء الراحــل ميلــيس زينــاوي ورئــيس الــوزراء احلــايل هايليماريــام دســالن                     باإلشــادة رئــيس ا
                                                                                        لدورمها اهلام يف اجلهود املبذولة لتحقيق االستقرار يف املنطقـة وحتـسني العالقـات بـني الـسودان       

ــسودان  ــوب ال ــن          .                   وجن ــر خــالل األشــهر األخــرية م ــيم األث ــا عظ ــت أن إســهام إثيوبي ــد ثب                                                                                  وق
  .                                                                               الذي تقدمـه لقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة يف أبيـي مهمـا                              زال اإلسهام                  املفاوضات، وما 

                                                                                                               ويف هذا الصدد، أود كذلك أن أعرب عـن امتنـاين لـرئيس البعثـة وقائـد القـوة األمنيـة املؤقتـة،                       
   .                           الفريق تاديسي ويريدي تيسفاي
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                                                                                          وأخــريا، أود أن أعــرب عــن تقــديري العميــق ملبعــوثي اخلــاص، هــايلي منكريــوس،           -    ٦٠
                                                                                      تــزامهم الراســخ بعمليــة املفاوضــات، وجلهــودهم املبذولــة يف ســبيل توطيــد الــسالم              وطاقمــه الل

   .                                                                       واستقرار األوضاع يف كل من السودان وجنوب السودان وفيما بينهما، على حد سواء
  
  


