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يف ) ايـ نيكن و داوسلـ  وا يابوإثي( إىل أفريقيا     املوفدة تقرير بعثة جملس األمن       
 ٢٠١١مايو / أيار٢٦ إىل ١٩الفترة من 

    
  مقدمة  -أوال   

ــام     - ١ ــيس جملــس األمــن األمــني الع ــغ رئ ــار ١٨ يف رســالته املؤرخــة  ،أبل ــايو /أي  ٢٠١١م
)S/2011/319( ،ــا دايفــأن اجمللــس قــد قــرر إ بــ ــة إىل إثيوبي ــرة   بعث ــا يف الفت مــن والــسودان وكيني

 :التالية أمساؤهم ءاضعاأل  منوتألفت البعثة. ٢٠١١ مايو/ أيار٢٦إىل  ١٩

  )االحتاد الروسي(السفري فيتايل تشوركني   
  )أملانيا(غ السفري بيتر فيِت  
  )الربازيل( ماريا لويزا ريبريو فيويت ةالسفري  
  )الربتغال(السفري جواو كابرال ماريا   
  )البوسنة واهلرسك ( بارباليتشإيفانالسفري   
  )جنوب أفريقيا(السفري باسو سانغكو   
  )الصني(ستشار تيان لني امل  
  )غابون ( ميسونالسفري نيلسون  
  )فرنسا(رو آالسفري جريار   
  )كولومبيا(السفري نيستور أوسوريو   
  )لبنان(السفري نواف سالم   
  )يرلندا الشماليةأطانيا العظمى واململكة املتحدة لربي(رانت ل غيالسفري مارك ال  
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  )نيجرييا ( أونيموالأولو ووِله - راف بوكونالسفري   
  )اهلند(السفري هارديب سينغ بوري   
  )الواليات املتحدة األمريكية(السفرية سوزان رايس   

  
   جملس األمن إىل إثيوبياعثةزيارة ب  -ثانيا   
  ٢٠١١مايو /أيار ٢١ رئيس وزراء إثيوبيا، أديس أبابا،بجتماع الا  -ألف   

. س زينـاوي  ملِـ  إثيوبيـا، رئيس وزراءبـ مايو، اجتمـع أعـضاء جملـس األمـن        /أيار ٢١يف    - ٢
 يف  الـدائرة اعاتزـنـ  حل العلىملساعدة تقوم به يف ات إثيوبيا ما فتئوشكروه على الدور الذي     

ه ائـ رآه عـن    وسـأل ، و إريتريـا  العالقـات بـني إثيوبيـا و       ه معـ  ء البعثـة  اضع أ ناقشو. القارة األفريقية 
 جملــس األمــن عثــةببورحــب رئــيس الــوزراء . حــول الوضــع يف الــصومال والــسودان ويف ليبيــا 

ــا    ــا يف أفريقيــ ــار إىل أن وجودهــ ــرفٌ    ووأشــ ــصوص، شــ ــه اخلــ ــى وجــ ــا علــ ــس أبابــ  يف أديــ
  .ازتزلالع ومدعاة

  
  إريترياالعالقات بني إثيوبيا و    

 أن بـالده قبلـت دون قيـد    إريتريـا و العالقـات بـني إثيوبيـا        خبصوصأكد رئيس الوزراء      - ٣
قــرار لوشـدد علــى أن التنفيـذ العملــي ل  .  ملـزم وهنــائي و قــراٌرأو شـرط قــرار جلنـة احلــدود، وهـ   

 والعراقيـل يف التنفيـذ املـصادفة       عباصلـبعض املـ   تـصدي   ل ا لأجـ  التعاون مـن     إريتريا من   قتضيي
أن الكــامريون بــلــس اجمل بعثــةر وذكَّــ. قــرار جلنــة احلــدود عــن تجنمــعلــى أرض الواقــع والــيت 

ــ قعلــاملتقــرار ال لتنفيــذ ا معــاًتــونيجرييــا قــد عمل أن مجيــع علــى  شــددو. شبه جزيــرة باكاســيب
إريتريـا كانـت    وأكد أن السلطات يف     . ل بالنجاح  مل تكلَّ  إريترياحماوالته للدخول يف حوار مع      

شـار  أو. الـدول األفريقيـة     رؤسـاء  بعـض  جهـود    هـا  من جهود الوساطة، مبـا في       رفضت عدداً  قد
 ؤدي إىل يـ  حاسم وأن ترسيم احلدود وحده لـن         أمٌر إريتريان تطبيع العالقات بني إثيوبيا و     أىل  إ

  .مئ سالم داإحالل
ــرزو  - ٤ ــوزراء  أب ــيس ال ــا عوضــل رئ ــه إهنــا   يفإريتري ــال عن ــا ق ــؤثر ســلباً  م ــشطة ت ــى  أن  عل

 االلتــزام ها ورفــضةاإلريتريــعــدم اعتــدال القيــادة بنــدد و. االســتقرار يف منطقــة القــرن األفريقــي
 وارسـل  أُ زعم أهنـم إرهـابيون    يُـ عمـن   جملـس األمـن     رئـيس الـوزراء     طلـع   أكمـا   . بالقانون الـدويل  

 يف  أهـداف ان ضـمنه  ملهامجـة أهـداف يف إثيوبيـا، مـ    إريتريـا متفجرات عرب احلدود مـن    حاملني  
بض علـى   حـىت اآلن يف القـ  تقـد أفلحـ  وأشار إىل أن الـسلطات اإلثيوبيـة    . العاصمة أديس أبابا  

 عـشر وأكد أن إثيوبيا جتاهلت عن عمـد علـى مـدى الـسنوات ال             . معداهتممصادرة  رهابيني و اإل
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التنميـة  تحقيـق   مواردهـا ل دترأفـ لحـرب، وبـدال مـن ذلـك،        ل  جتنبـا  ات إريتريـا  املاضية اسـتفزاز  
 ةضطر مـ  شعر أهنـا  فإهنـا تـ    إثيوبيا تواجه خطـر اإلرهـاب،        غدتد  وقواآلن  . لبلدا  يف االقتصادية

  .افاع عن نفسهللد
 بـشأن لى اختاذ املزيـد مـن اإلجـراءات    ع جملس األمن  بعثة حث رئيس الوزراء أعضاء   و  - ٥

، ة منتظمـ  بـصفة نتـهك   ُيي  ذ، مبا يف ذلك تعزيـز تنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة احلـايل، الـ                 إريتريا
ات متويــل اجلماعــى لــع إريتريــا قــدرة يفوتنفيـذ العقوبــات االقتــصادية الــيت مــن شــأهنا أن تــؤثر  

لـس  اجمل وأشـار . يـة قليم اإل  دون  املنطقـة   هـذه  خرى املزعزعـة لالسـتقرار يف     األ والقوى   يةاإلرهاب
  هـذه القـضية    أن و إريتريـا ات املفروضة علـى     زاء سبل ضمان احترام اجل     أنه قد ناقش مؤخراً    إىل

  .قيد نظرهال تزال 
فقـد الـزخم    ت ت رئـيس الـوزراء أن حركـة الـشباب بـدأ           يرىما يتعلق بالصومال،     ويف  - ٦

ماعـة  هذه اجل  الناس الذين يعيشون يف املناطق اخلاضعة لسيطرة         نإ لاقو. السياسي والعسكري 
 سـلوكها الـذي يتعـارض مـع ثقافـة الـشعب الـصومايل وممارسـات                 ون مـن  نفـر ي بدأوارهابية  اإل

  بعـض اخلـدمات   داجيـ  إىل أن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة قـد بـدأت يف إ               أيضاً أشارو. اإلسالم
مــين، قــال إن هجمــات وعلــى الــصعيد األ. االجتماعيــة احملــدودة يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا

 أثــر ا خــالل شــهر رمــضان كــان هلــ بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال  ضــدحركــة الــشباب 
القـوي القـائم     ن املوقف العـسكري   إ  أيضاً قالو. بشدة  على ذلك  نوعكسي وعوقب اإلرهابي  
  .ينيا وإثيوبيا ساهم يف إضعاف حركة الشبابعلى طول احلدود بني ك

أن وشــدد علــى ضــرورة . بعــدهــزم عــة مل ُتا اجلمذههــ أنمــن ر رئــيس الــوزراء حــذَّو  - ٧
  الـزخم احلـايل  مانـ تغتغلب املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة علـى املـشاحنات بـسرعة مـن أجـل ا          ت

 ولكـن   رفصتـ  ال حـسِِن يل يُ وقال إنه يـشاطر الـرأي القائـل بـأن اجملتمـع الـدو             . على أكمل وجه  
كما حـث اجمللـس علـى    . بذل املزيد لدعم بعثة االحتاد األفريقي، على وجه اخلصوص أن ي  عليه

ظـاهرة  ال حيـث بـدأت هـذه   بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة مسألة القرصـنة، خاصـة يف بونتالنـد          
  .تتطور بوترية سريعة

ء جملــس األمــن إنــه يؤيــد رؤيــة  عــضاألالــسودان، قــال رئــيس الــوزراء  بمــا يتعلــق  يفو  - ٨
فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املــستوى املعــين   الــيت وضــعها ،دولــتني لــديهما مقومــات احليــاة 

إمــا أن ف ان؛ الــرأي القائــل بــأن مــصري كــل مــن الــشمال واجلنــوب مترابطــ إنــه يؤيــد و،بالتنفيــذ
هلـا  صدي   التـ  عنييـت  ثالثـة حتـديات رئيـسية         الـضوء علـى    وسـلّط .  معـاً  نفـشال ي أو   ان معاً نجحي

 قطــاع - اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان  وحــدة  مقــاتليوجــود:  وهــيعلــى وجــه الــسرعة
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 ميكـن  ورمـ أة أبيـي واحلـدود، وكلـها    مسأل و والييت جنوب كردفان والنيل األزرق؛    يف   الشمال
  .٢٠١١يوليه /متوز ٩ يف ه جنوب السودان استقالل أن ينال بعدلتوترل بؤراًأن تصبح 

الـدولتني القـادرتني علـى       مفهـوم    مةدعم هب يرئيس الوزراء من جملس األمن أن       طلب  و  - ٩
 مـن أجـل تـسريع       فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ      بذهلا  يجلهود اليت   ا و البقاء

.  وكـذلك ترتيبـات مـا بعـد االنفـصال          قـضايا اتفـاق الـسالم الـشامل املعلّقـة         بـشأن   املفاوضات  
واقتـرح أن ينظـر   يوليـه  /متـوز  ٩ لـول  حبلَّحت  لن ض القضايا اليت جتري مناقشتها     أن بع  ىرهو ي و

. ملفاوضـات بعـد االسـتقالل     ا  باسـتمرار  سمحتـ  و خامتـة سلـسة   اجمللس يف ترتيبات مؤقتة تكفـل       
 إثيوبيـا مـستعدة لنـشر       ت على استفـسار مـن قبـل أعـضاء جملـس األمـن حـول مـا إذا كانـ                    رداًو

نظر فيــه بــشكل إجيــايب ُيســ  مــن هــذا القبيــلطلــبأي ن إزراء قــوات يف أبيــي، قــال رئــيس الــو
ه  حلــساسية الوضــع األمــين يف هــذ  نظــراً، أنــه إىلر كــذلكأشــاو. ن كــال الطــرفنيعــانبثــق  إذا

ة قيـود   أيـ  وجتنـب    دونـ  ترتيبات خاصة مع األمـم املتحـدة لتـسهيل تنقـل اجل             سيلزم اختاذ  ،املنطقة
  .بريوقراطية غري ضرورية

ــوخبــصوص  - ١٠ ــعا،  ليبي ــوزراء أطل ــيس ال ــن    رئ ــس األم ــضاء جمل ــره   أع ــات نظ ــى وجه  عل
طـالق النـار    إل وقـف     مـع   احلاجـة إىل حـل تفاوضـي يف ليبيـا          منـها أكد مجلة أمـور     و. الشخصية

 ينبغي أن تؤخذ وجهات نظر الـشعب اللـييب يف االعتبـار قبـل               هوأشار إىل أن  .  التحقق منه  كنمي
انتقـــد توقيـــت و. اركة يف املرحلـــة االنتقاليـــةملـــشا باحتديـــد اجلهـــة الـــيت ينبغـــي أن يـــسمح هلـــ 

، هلـ قو على حد ،  يدأن تؤ   من شأهنا  اإلجراءات املتخذة من قبل احملكمة اجلنائية الدولية، واليت       
  .د عملية البحث عن السالم يف ليبيايعقإىل ت

  
ــع  الا  -باء    ــاع م ــي    جتم ــاد األفريق ــابع لالحت ــن الت ــسالم واألم ــا، جملــس ال ــس أباب   ، أدي

  ٢٠١١ايو م/أيار ٢١
 جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي       و لـس األمـن   جممايو، عقـد    /أيار ٢١يف    - ١١

يف القائمـة  وضـاع   األ احبثـ و. قر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا     مب اخلامس التشاوري   ااجتماعهم
 سـبل تعزيـز أسـاليب العمـل والتعـاون بـني             وكـذلك ليبيا وكوت ديفوار والصومال والـسودان       

 على زيادة التعاون بني االحتاد األفريقي وجملـس         جملس السالم واألمن  وحث أعضاء   . املنظمتني
 بــني  القــائميبالتعــاون النمــوذجوا شــادوأ. اعات يف القــارة األفريقيــةزـنــ حــل ال جمــالاألمــن يف

عالقــات شــجعوا علــى إقامــة األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يف الــصومال وكــوت ديفــوار و
  . معاجلة األزمات األخرى يف أفريقيا، كما هو احلال يف ليبياعندثلة عمل مما
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  األزمة يف ليبيا    
 ألزمة يف ليبيـا   ا تسويةكن  ن مي ل هعن رأي مفاده أن   جملس السالم واألمن    أعرب أعضاء     - ١٢
الحتـاد األفريقـي    يت وضـعها ا   لا خارطة الطريق    يفر  نظن ال عامإي  ينبغنه  إ اووقال.  حبل سياسي  إالّ
 ،ساعدة اإلنـسانية إىل الـشعب اللـييب       تقـدمي املـ   و ، إلطـالق النـار    اً فوريـ  اً وقفـ  قترحيت ت الوليبيا،  ل

  الـيت تـشنها    ويـة اجلغـارات   لل اً مؤقتـاً  طلبوا وقف و. إجراء انتخابات وطنية  و ،انتقالية  فترة وحتديد
 واوأكــد. فاطــربــدء املفاوضــات الــسياسية بــني األ ب للــسماح منظمــة حلــف مشــال األطلــسي 

، يـة عمليـة االنتقال ال أن يـشارك يف      غـي لـه   بر يرجع للـشعب اللـييب لتحديـد مـن ين          م أن األ  ذلكك
  .ا إىل احترام وحدة أراضي البالدوودع
 الـيت قـد     القـارة يف  بـالغ قلقـه إزاء العواقـب احملتملـة          عـن    جملس السالم واألمن  أعرب  و  - ١٣

ــنجم عــن  ــا،  ت ــناإىل  بالفعــل ت قــد أدا أهنــمؤكــداً أزمــة دائمــة يف ليبي ر أعــداد كــبرية مــن  اشت
مات اإلرهابيـة يف    ينظ قدرات الت  البلدان وتعزيز  األسلحة اليت ميكن استخدامها لزعزعة استقرار     

 مل تكــن بعيــدة عــن ه ومواقفــه أن تــصورات إىلجملــس الــسالم واألمــنوأشــار . منطقــة الــساحل
 حتديـد   مـن أجـل     اخلالفـات والعمـل معـاً      فـض ، وأنـه مـن املهـم        هجملس األمن ومواقف   تصورات

  .الطريق إىل األمام يف ليبيا
 بناء على طلـب مـن جامعـة         أُقر) ٢٠١١ (١٩٧٣  القرار  إن جملس األمن أعضاء  وقال    - ١٤

 حلماية املدنيني مـن جمـزرة   ياً ضرورتباره أمراً عباتدخل يف ليبيا    الة  ووصفت البعث . الدول العربية 
بالوسـائل  اع  زـنـ  علـى ضـرورة حـل ال       س أيـضاً  فق أعضاء اجملل  توا. أعلن عنها القائد اللييب نفسه    

 ،رحـت ويف هذا الصدد، أبرز اجمللـس أن هنـاك العديـد مـن مبـادرات الـسالم الـيت طُ         . ةسياسيال
ملبعـوث اخلـاص إىل ليبيـا،    ا يتوىلسـ  والـيت  ،فريقي وتركيـا وقطـر  أل من االحتاد ا دراتها مبا في مبا

وشـددوا علـى أمهيـة      . هـا  مجيع بينـها امـل   تكحتقيـق ال   و هاقينـس  ت السيد عبد اإلله حممد اخلطيـب،     
 علــى فاطـر ألا تإذا اتفقـ . النـار طــالق إل اًف وقفـ اطـر ألمجيـع ا لقبــول  املؤاتيـة  هتيئـة الظـروف  

 حلـف    منظمة غارات توقف أيضاً تسودعمه  سي، فإن اجملتمع الدويل     رطالق النا إل  متبادل وقف
 نبـاً اج اخلالفـات    طرح حان ل  أن الوقت قد  ب هداعتقعن ا اجمللس  وأعرب  . ويةاجلطلسي  مشال األ 

  .هبدف التوصل إىل حل سياسي لألزمة يف ليبيا
  

  أزمة ما بعد االنتخابات يف كوت ديفوار    
  القائمـة  الـشراكة النموذجيـة    ب جملـس األمـن   كوت ديفـوار، أشـاد أعـضاء        بما يتعلق    يف  - ١٥

 تـصدي  يف ال،قيـا  لـدول غـرب أفري   بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية            
 مجيـع اجلماعـات املـسلحة       وا، وحثـ   اجلديـد   الرئيس بتنصيبرحبوا  و. زمة ما بعد االنتخابات   أل

لـس  اجملرحـب  و. لبالداي  أراضملجما إىل إعادة توحيد و، ودعاتهسلحأ ى تركلعغري الشرعية   
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 املـسؤولني عـن اجلـرائم وانتـهاكات          مـع  لتحقيقابـ   القاضـي  كذلك بقرار رئيس كـوت ديفـوار      
نـداء إىل   بعثـة   ال كمـا وجهـت   . حقوق اإلنسان الـيت ارتكبـت خـالل األزمـة وتقـدميهم للعدالـة             

  .مقومات البقاء اقتصادياً  هلا من أجل بناء دولة دميقراطيةيفواريةسلطات اإلال
 توافـق   وجـود  وأشـار إىل      األمن التعاون املمتاز مع جملس    ب جملس السالم واألمن   وأشاد  - ١٦

 أكـد علـى ضـرورة حتـسني املنـاخ       كمـا . يف كـوت ديفـوار    ة املـضي قـدماً    يف اآلراء بشأن كيفيـ    
ــش األفااســتئناألمــين، و ــصاديةطن ــة و، ة االقت ــسط إدارة الدول ــشمال، وإصــالح  إعــادة ب  يف ال

  . وإجراء عملية مصاحلة وطنية يف البالد،املؤسسات الرئيسية
  

  احلالة يف الصومال    
ــق ب   - ١٧ ــا يتعل ــصومال، يف م ــال ــسال  ىري ــنجملــس ال ــي يف    أن م واألم ــة االحتــاد األفريق بعث

 علـى الـرغم مـن التحـديات الـسياسية، وأشـار إىل أن               ، يف مقديـشو    هامـاً   حتقق تقدماً  الصومال
 باالشــتراك مــع القــوات  البعثــةحــوايل مليــوين شــخص يعيــشون يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا 

 أكـرب مـن املـساعدة       اًوفر قـدر  يـ أن    األمن  جملس جملس السالم واألمن  ناشد  و. املوالية للحكومة 
وردد . ٢٠ ٠٠٠ إىل دولجنــ علــى زيــادة املــستوى احلــايل ليوافــق، ولبعثــةلاملاليــة واللوجــستية 

 علـى وجـه اخلـصوص، ومنطقـة         ،إىل فرض حصار حبري على كيسمايو     اءات الداعية   ندال أيضاً
ــة عــنوباإلضــافة إىل ذلــك، أعــرب  .  فــوق الــصومالللطــريانحظــر  ــة  إزاء خمــاوف جدي احلال

  .اإلنسانية املتردية يف الصومال
  مستفيــضةاتمناقــش م جيــرونأهنبــ جملــس الــسالم واألمــن  األمــنأبلــغ أعــضاء جملــسو  - ١٨

 اسـتمرار حالـة     حيـال  خماوفه العميقـة     جملس السالم واألمن   اروطشاو. الصومالموضوع  حول  
وحثـوا  . حتـاد األفريقـي   الكامـل لعمـل بعثـة اال     م عـن تأييـده    واعدم االستقرار يف الـبالد، وأعربـ      
هنــاء اخلالفــات الــسياسية والتركيــز علــى بنــاء املؤســسات ى إلــعاملؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة 

، ة املتـدهور  ة اإلنساني الة احل  عن األسف إزاء    أيضاً عربواأو. وتقدمي اخلدمات للشعب الصومايل   
 أن   األمـن إىل    جملـس  شـار وأ.  املساعدة اإلنسانية   مقدِّمي  بشدة اهلجمات اليت تستهدف    وانادوأ

 ساهم يف أنــشطة القرصــنة واقتــرح تعزيــز دور مكتــب يــعــدم االســتقرار املتزايــد يف الــصومال  
  .لقرصنةا  يف مسائلتصالالة اباعتباره جه السياسي يف الصومال األمم املتحدة

  
  احلالة يف السودان    

جنـاح االسـتفتاء   علـى   جملس الـسالم واألمـن  و  األمن أثىن جملس،السودانيف ما يتعلق ب    - ١٩
ا إىل  يـ ، ودع ٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاين    تقريـر مـصري جنـوب الـسودان يف           ذي أجـري بـشأن    لا

دولــتني لــديهما  لظهــور اكمــا أعربــا عــن تأييــدمه. كــامال اًتنفيــذ تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل
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 شأنبـ ىل اتفـاق    إ إىل جنب، وحث الطـرفني علـى التوصـل            تعيشان بسالم جنباً   مقومات احلياة 
وشــددا علــى أمهيــة إجــراء .  وترتيبــات مــا بعــد االســتفتاءقــضايا اتفــاق الــسالم الــشامل املعلّقــة

وعالوة علـى ذلـك،   .  بطريقة شاملة ويف الوقت املناسبها وتنفيذ نتائج  ة الشعبي االستطالعات
التوصـل   حل سياسي للـرتاع، وكـذلك         إجياد ا إىل ي يف أبيي ودع    اليت حدثت  أدانا أعمال العنف  

ا إزاء الـصراعات الداخليـة يف     مـ  عـن قلقه   أعربـا أيـضاً   و.  الوضع النـهائي ألبيـي     بشأن اتفاق   ىلإ
  .بني حكومة جنوب السودان واجلماعات املسلحةيف ما وجنوب السودان، 

 ارتفاع مستوى انعدام األمـن والعنـف         أيضاً جملس السالم واألمن  وأدان جملس األمن و     - ٢٠
مـن  ملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      العمتكني  ا إىل   ييف دارفور، ودع  

مـم  فريقـي واأل  االحتـاد األ بـني  لعمليـة الـسالم املـشتركة    ا تأييـدمه اتنفيذ واليتها بالكامل، وكرر 
 العملية الـسياسية يف دارفـور، أصـر جملـس األمـن علـى ضـرورة                 صوصخبو. املتحدة يف الدوحة  

ــةيهت ــل ئـ ــة قبـ ــروف املواتيـ ــر الظـ ــور اء إجـ ــات يف دارفـ ــسودان  و.  أي مفاوضـ ــة الـ ــا حكومـ دعـ
 ،ملــسامهة يف هتيئـة الظــروف املواتيــة الالزمـة لعمليــة دارفــور الــسياسية   اىلإاملــسلحة  واحلركـات 

 آرائهـم دون    إبـداء احلقوق السياسية واملدنية للمشاركني حبيث يتمكنوا من        ضمان   يف ذلك  مبا
 مفتوحـة؛   اسـتطالعات إجراء  بـ مـع، للـسماح     حريـة التعـبري والتج    ضـمان   و ؛خوف من االنتقام  

 ايلأهــ بــني ةســبيانتاملــشاركة الو ؛العمليــة املختلطــةأفــراد حريــة التنقــل للمــشاركني وضــمان و
والتحـرر مـن تـدخل احلكومـة        ب؛  يـ رهالتحرر من املـضايقات واحلجـز التعـسفي والت        و ؛دارفور

  .احلركات املسلحة أو
  

  م املتحدة واالحتاد األفريقيتعزيز أساليب العمل والتعاون بني األم    
ا يف جمـال الـسالم   مـ  على مواصلة تعزيز تعاوهنجملس السالم واألمنفق جملس األمن و   تا  - ٢١

، مكتب األمم املتحدة لدى االحتـاد األفريقـي       با بإنشاء   ويف هذا الصدد، رحّ   . واألمن يف أفريقيا  
 جملــس الــسالم واألمــن كــررو.  التبــادل املنــتظم للمعلومــاتمــن خاللــه ميكــن أن جيــريي ذالــ

عمليـات  ل اً دعمـ  ةنـ ورامل و ةسـتدام االلتنبـؤ و  ا قابلية    من رب أك  تتسم بقدر  آلية مالية نشاء  دعوته إل 
جملــس الــسالم  و األمــنجملــسوأعــرب . أذن هبــا األمــم املتحــدةتــحفــظ الــسالم اإلقليميــة الــيت 

ورئــيس االحتــاد  تقريــر كــل مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة صــدورإىل  همــاعــن تطلع واألمــن
بعـــد االجتمـــاع و. االحتـــاد األفريقـــياألمـــم املتحـــدة و تعزيـــز الـــشراكة بـــني  بـــشأناألفريقـــي

  .، صدر بيان مشتركاخلامسالتشاوري 
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  لسودانا جملس األمن إىل عثةزيارة ب  -ثالثا   
  ٢٠١١مايو /أيار ٢٢زيارة خميم مايو، اخلرطوم،   -ألف   

ــايو     - ٢٢ ــذين   محت هلــســن وزار بعــض أعــضاء اجمللــس خمــيم م ــوبيني ال ــاء اجلن  الفرصــة للق
ية املتعلقـة   املـستقبل الترتيبـات    لاحيـ  شـكوكهم عـن   املخـيم   وأعرب سـكان    . يعيشون يف املخيم  

 القـدرة علـى   ، أيوضـعهم اخلـاص  يوليـه ومـا يعنيـه ذلـك بالنـسبة ل     / متـوز ٩ يف ما بعد   باجلنسية
عـن تقـديرهم لزيـارة أعـضاء        وأعربـوا   .  الـصحة والتعلـيم     علـى  صولوسـبل احلـ    العـيش العمل و 

  .اجمللس إىل خميمهم
  

  ٢٠١١مايو /أيار ٢٢جتماع مع حكومة السودان، اخلرطوم، الا  -باء   
، هــايلي  األمــني العــام اخلــاص إىل الــسودانمبعــوث برفقــة ،جملــس األمــنوفــد اجتمــع   - ٢٣

ة، أمـني   رئاسـة اجلمهوريـ   ب، مبن فيهم وزيـر الدولـة        يها، مع وزراء احلكومة ومستشار    منكريوس
وزيـر  و حممـد أمحـد،      ملـف أبيـي، ديـدري      عـن  حزب املؤمتر الـوطين       يف سؤولواملحسن عمر،   

هــب، ذر  عمــاملــسؤول عــن ملــف دارفــور،و ،دريــس عبــد القــادرإرئاســة اجلمهوريــة، الدولــة ب
لـس  اجملبلـغ وفـد     وأُ. ي عثمـان   علـ   احلـاج  دفـع اهللا   ،واملمثل الدائم للسودان لدى األمـم املتحـدة       

 رئاســةب وزيــر الدولــة وتــوىل . أمل بــهخلارجيــة علــي كــريت لــن حيــضر بــسبب مــرضأن وزيــر ابــ
 االجتمــاع بــالقول إن احلكومــة كــان  بــدأو. االجتمــاعة اديــ ق، أمــني حــسن عمــر،اجلمهوريــة

 بـني   الـيت انـدلعت     إىل األزمة األخرية    اجمللس يف بيئة أكثر مالءمة، مشرياً       وفد ل أن تستقب  اهودب
ــي  ــشار طمــأن و.الطــرفني يف أبي ــوزراء واملست ــلــس جمل اهم مجــيعاحلاضــرونن و ال ــة ب أن احلكوم

فريـق   رئـيس  ، بتوجيه مـن ُبذلت  قدهوداجل بأن و  على إبرام اتفاق السالم الشامل ودياً      ةصيحر
 مبيكـي،    جنـوب أفريقيـا األسـبق، ثـابو        رئـيس و االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ       

 بـشكل منفـصل،   و. يوليـه / متـوز  ٩ ترتيبـات مـا بعـد        بـشأن  ريـة  اجلا  يف املفاوضات  للمضي قدماً 
 ،طـه علـى عثمـان    ، لقـاء مـع نائـب رئـيس اجلمهوريـة      عقدلس قد أكد يف وقت سابق  اجمل كان

  .عقدن االجتماع لن ُي له إولكن قيل
ن عـ قـال  و. حممـد أمحـد حملـة عامـة عـن تـاريخ أبيـي           ديـدري أبيي، قـدم    بـ  قعلويف ما يت    - ٢٤

م وجـ اهل دعـ بالسيطرة على منطقـة أبيـي       ب ت القوات املسلحة السودانية رد    إن األحداث اجلارية 
بعثــة األمــم املتحــدة يف بــني ة مــشترك علــى قافلــة مــايو/ أيــار٩ يــوم  قــوات جنوبيــةذي شــنتهلــا

دور مهـم يف حـل      بـ  تقـوم  بعثـة األمـم املتحـدة     وأكـد أن    . ة املشترك كاملةتوحدة امل  وال السودان
 عمـالً لقـوات  ا لتأمني املنطقـة ومنـع عـودة         ىرجهات أخ بعثة و الالجتماع مع   ا عرضاألزمة، و 

واصـل العمـل    يربوتوكـول أبيـي وس    بأصر على أن حزب املؤمتر الوطين ملتزم        و. قلياتفاق كاد ب
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فريق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى املعـين       حتت رعاية  لتحرير السودان،مع احلركة الشعبية  
ــذ ــتم  حــىت ،بالتنفي ــي  وىاالتفــاق علــ ي ــات املتحــدة و و. ضــع هنــائي ألبي االحتــاد أعربــت الوالي

ا يـ  بـالغ القلـق إزاء احلالـة يف أبيـي ودع           ن وفد جملس األمن يف السودان، عـ       ا قاد انذلروسي، ال ال
ــة    ىلإ ــام   لبعــوث اخلــاص املوأشــار . اســتئناف املفاوضــات إلجيــاد حــل لألزم أن إىل ألمــني الع

 ايهمـ  اجلـانبني كل    وعلـى  .قلي اتفاق كـاد   فضلحملرز ب التقدم ا  عن   األحداث األخرية متثل تراجعاً   
ــا مــن ســحب قواهت    اناقــشي أن ــدة ألبيــي حــىت يتمكن ــة جدي   مــن بــني وكــان. مــا ترتيبــات أمني
ــارااخل ــةتامل وحــداتل دور أقــوى لت املطروحــة إســناد ي ــة األمــم املتحــدة  كامل .  املــشتركة وبعث
ح مـىت ستنـسحب     وضِّـ ، مل ي  لـس  عليـه أعـضاء اجمل     حلأ ما عنـد  ، حممد أمحـد   ديدريالسيد  أن   غري

  . مشتركة جديدةكاملةتم وحدة ه يتعني تكويننإالقوات املسلحة السودانية ولكنه قال 
ات يف الدوحــة، جدتس املــاطــة بــشأنحإهــب ذ  الــسيدشــأن دارفــور، قــدم الــسفريويف   - ٢٥
 املقبـل  يف دارفـور     عنيـة  امل فاطـر األ  مجيـع  حتديات التعامل مع حركة العـدل واملـساواة ومـؤمتر         و

وحتـدث عـن اخلطـوات املقبلـة لعمليـة سـالم            . مـايو /أيار ٣١ إىل   ٢٧ قده يف الفترة من    ع املقرر
ارفـور مـع جمموعـة واسـعة مـن          املـشاورات الـيت سـتجري يف د       مبـا يف ذلـك      دارفور،  يف  جديدة  

ــ ــور،     و. اتالفئ القــصف وأعربــت الواليــات املتحــدة عــن قلقهــا إزاء مــستوى العنــف يف دارف
الـضحايا والتـهجري والقيـود املفروضـة علـى          و القوات املسلحة السودانية،     هبوم  قت الذياجلوي  

 العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف   ركحتوصول املساعدات اإلنسانية وحرية     
ىل إ  مـشرية  ،ية لعملية سـالم دارفـور     أكدت اململكة املتحدة احلاجة إىل هتيئة بيئة موات       و. دارفور

 التـابع لالحتـاد األفريقـي وجملـس األمـن التـابع لألمـم           جملـس الـسالم واألمـن      بـني    املشتركن  بياال
ن مـ و ،ضروريةالـ سبقة  ملـ ا شروطالعديد من الـ   دد  حيي  ذالومايو  /أيار ١٩در يوم   الصا املتحدة،
روسـي والواليـات    ال  االحتاد وأكد. املضايقات والتحرر من    ركةاحلحرية  ا حرية التعبري و   ضمنه

 طلبـات تأشـريات الـدخول املتراكمـة        حـل ل    إجيـاد   وجـوب  ة على شداململكة املتحدة ب  املتحدة و 
ن إأول األمـر   عمـر  ديسالـ  قـال حيـث   متناقـضة،    ردوداً ت لكنـها تلقـ    ،العمليـة املختلطـة    رادفأل

ــذ شــهر   ة  تأشــري١ ٠٠٠ ــد صــدرت من ــر/شــباطق ــرفعا  مث،فرباي  يف مواجهــة اإلحــصاءات  ت
  هـذه املـسألة     مـع العمليـة املختلطـة      حثبت سـ   وزارة اخلارجيـة   نأبـ املستقاة من العملية املختلطة     

  .لتوصل إىل حل المن أج
  الدولــة برئاســة اجلمهوريــة، وزيــرقــدم، يوليــه/متــوز ٩ مــا بعــد مفاوضــاتوخبــصوص   - ٢٦
ــادر إ ــد الق ــشأن  ،دريــس عب ــيت عقــدت يف  إحاطــة ب ــصادية ال ــة املفاوضــات االقت ع ســبو األ هناي

رفض تـ  أكد بعـد ذلـك أن احلركـة الـشعبية            نهلك.  إىل األمام  ي قدماً ض مت السابق، مشرياً إىل أهنا   
ــاوض ــىالتفـ ــة  علـ ــة االنتقاليـ ــات املاليـ ــة الترتيبـ ــ  املتعلقـ ــنفطإيراداتبـ ــة يف الـ ــد    مرحلـ ــا بعـ مـ
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ــه/متــوز ٩ ــ علــى الــسودان و املفروضــةاتزاءاجلــ رس ضــغوطا بــشأنًومــا. يولي ديون وإدراج ال
  . سياسيخمططىل إستند ت اهنأ  أصر أموريوه ، لإلرهابعيةارالالسودان يف قائمة الدول 

  
واملعـين  الحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة      ا بـني املمثل اخلـاص املـشترك      إحاطة من     -جيم   

  ٢٠١١مايو / أيار٢٢اخلرطوم، ، بدارفور
املمثــل اخلــاص املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة واملعــين بــدارفور،   قــدم  - ٢٧

بــشأن املقبلــة  املــشاوراتو إحاطــة بــشأن التطــورات الــسياسية يف دارفــور،  ،يراإبــراهيم غمبــ
 ،ة األمنيـ  الة احل فبخصوص. وصول املساعدات اإلنسانية  و ة، األمني الةاحلوعملية سالم دارفور،    

مـيين   بقيـادة   جـيش حتريـر الـسودان   فـصيل ت ملنـع ترسـيخ وجـود    سع إن حكومة السودان    قال
هـا وعمليـات القـصف      ع يف مشال دارفور من خالل تعزيز مواق       ةحركة العدل واملساوا   و ميناوي
ــشرت . اجلــوي ــضاً احلون ــة أي ــوجن كوم ــدفق األســلحة      اده ــع ت ــة ملن ــى طــول احلــدود الليبي  عل

 يش حتريـر الـسودان  جبـ  وعبـد الواحـد      مـيين مينـاوي    يفـصيل  االتفـاق بـني       شأن نوم. واملنشقني
 األمـين  منـاخ لل نـسبة لبا إضـافية  عبامص أن يشكلكومة احلات مشتركة ضد  بعملي ى القيام لع

 فريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور        قائد قوة العمليـة املختلطـة لالحتـاد األ         تكملواس. يف دارفور 
كـبري الوسـطاء املـشترك بـني         ي نيابـة عـن    لـ ُتو. ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هذه اإلحاطـة      

بـشأن   بيـانٌ  ، احلـضور  ستطعلـذي مل يـ    ا باسويل،    ييبيين االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، جربيل    
 العمليـة املختلطـة      الـيت تبـذهلا     اجلهـود  تقـش ونو.  اختتـام عمليـة الدوحـة      الكيفية الـيت ُيعتـزم هبـا      

  .ربيعال لدعم وصول املساعدات اإلنسانية من خالل عملية سلة
  

 جتمــاع مــع رئــيس فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املــستوى املعــين بالتنفيــذ،    الا  -دال   
  ٢٠١١مايو / أيار٢٢خلرطوم، ا

  إحاطـة  ، مبيكـي  بواثـ  ،رئيس فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ          قدم  - ٢٨
وكـان هدفـه   . هذاتـ  يف اليـوم  ، البـشري  الـسودان، عمـر حـسن      لقائـه مـع رئـيس      قـب  أبيي، ع  عن

 وثيقـة   من قبـل  عرضدقفريق  الكان  و. يوليه/متوز ٩ إلجياد حل دائم، قبل      هتدئة الوضع متهيداً  
 اقتـراح   ورةلـ بة  دازيـ  إىل   فع بالفريق ، مما د  عليهافق  تاألطراف مل ت    ستة خيارات، ولكن   نمتتض
 ترتيبــات مــا بعــد بــشأن  اجلاريــةن املفاوضــاتعــ حملــة شــاملة قــدممث . لــى الرئاســةع عرضســُي
  .يوليه/متوز ٩

  البـالغ  الـدين اخلـارجي    تـسديد  سيتوىل الشمال    قال إن   االقتصادية، ئلاس امل وخبصوص  - ٢٩
ــاره ال ٣٩ ــة املــستمر  بليــون دوالر باعتب ــدة  ســتكون لو. ةدول ــة جدي ــرة خــالللجنــوب عمل  فت

ل مـن اجلنيـه الـسوداين        ُيتـداو  امـ اسـترداد    العمـل علـى      ني الطرف يتعني على زال  يانتقالية لكن ال    
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قتــصادية يف  الــصدمة اال مــن حــدةلتخفيــفلالترتيبــات االنتقاليــة املاليــة  نإل وقــا. مــن اجلنــوب
 وجـد تقاسـم اإليـرادات ت  لالترتيبـات احلاليـة   يف ظـل   عائـدات الـنفط املفقـودة        جراء الشمال من 
.  حتــدَّد بعــدملنــة، ولكــن التفاصــيل مــا زالــت  مراتفــق الطرفــان علــى حــدود  و. قيــد املناقــشة

  مـع إمكانيـة     مـا   منطقة مرتوعة السالح من نوع     ى إقامة  االتفاق عل  األمن، سيلزم  موضوع ويف
ي مـستقبل   هـ ة الرئيـسية األخـرى      سألكانـت املـ   و. ، مثل األمم املتحـدة     فيها وجود طرف ثالث  

.  النيل األزرق وجنـوب كردفـان       والييت  من  لتحرير السودان املنحدرين   أعضاء احلركة الشعبية  
.  انعـدام اجلنـسية والتـشريد   ولـة دون لاحلية، اتفق الطرفان من حيث املبدأ على  ويف شأن اجلنسي  

ض هـذه   رعـ  وجيـري اآلن     ا مـا يف وسـعه     ردبقـ  ئلاسذه املـ  هبـ  نيـة عامل ةملـ ا الع األفرقةت  قد عمل و
كافـة  النظـر يف    إلهنـاء   يونيـه   /حزيـران  ٦ من   اًباراعتعقد  ستن فع درجة  أر  عمل ةفرق ىلع ئلاسامل
 .يونيه/حزيران هبدف التوصل إىل اتفاق حبلول هناية ئلاسامل

دارفــور واملــشاورات يف عمليــة ســالم ريــق فال اطرخنــا عــنشــأن دارفــور، حتــدث ويف   - ٣٠
 أفـضل  علـى حنـو   دارفور  لـ  الوضع املـستقبلي     ه من املمكن معاجلة   نفإ ، رأيه يفو. هاإجراؤ املعتزم

دارفـور   نتـائج عمليـة سـالم       م، فـإن   أعـ  وبـصفة . سـتفتاء ال ا  عـن طريـق    من خالل املشاورات ال   
  .لسودانل مستقبل مشال اتشكِّس يف املنطقتني ة الشعبيواالستطالعات

  
  ٢٠١١مايو /أيار ٢٢ املسريية، اخلرطوم،  قبيلةجتماع مع شيوخالا  -هاء   

حمكمـة التحكـيم الدائمـة      أنينن أبيي، مؤكـد   ع ية تارخي  نبذة  املسريية  قبيلة  شيوخ قدم  - ٣١
 تتعلــقسألة ، فــإن املــنيملنطقــة األصــليا ســكان لكــوهنم وأنــه قرارهــا إصــدارم قبــل هرستــشمل ت
ة بني حزب املـؤمتر الـوطين       مشكل مشكلة أبيي    تصبحوقد أ . قوق الرعي حب قوق اإلنسان ال  حب

  . الرتاع التقليدية فض قد جتاوزت آليات لتحرير السودانواحلركة الشعبية
  

  صحفيالبيان ال  -واو   
 العمليـات    فيـه  نادأ بـشأن أبيـي       صـحفياً   بيانـاً  مـايو /أيـار  ٢٢ ومأصدر جملـس األمـن يـ        - ٣٢

 املنطقـة داخـل   علـى  القـوات املـسلحة الـسودانية وسـيطرهت    ا تقـوم هبـا   العسكرية التـصعيدية الـيت    
ة ابعـ قافلـة ت   اجلنـوب ضـد       مـن   قوات مايو/ أيار ١٩ذي شنته يوم    لام  وج واهل ا،بلدة أبيي وحوهل  

إىل وقـف عملياهتـا   حكومـة الـسودان   لـس  اجملودعـا  . يف أبيـي بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان     ل
  .بيي وضواحيهاة أدبل من العسكرية واالنسحاب فوراً
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  ٢٠١١مايو /أيار ٢٣ واو، مدينةزيارة   -زاي   
 تلـ ّوفحر املنطقـة    وزتـ جمللـس أن    ا  بعثـة   بإمكـان   يكـن   يف أبيـي، مل     الدائر بسبب القتال   - ٣٣
ومركـز الرعايــة  األم مـرمي ملــساعدة  مركــز  واو، حيـث زار أعــضاء اجمللـس   حنـو مدينــة  اهتـ وجه

ــصحية  ــللال ــه الفرصــة   ،لطف ــة، واملــ   وأتيحــت ل ــة اخلــدمات املقدم ــيت عباصلرؤي ــا واجهي ال ه
 هذه اجلولـة حمادثـة مـع أعـضاء اجملتمـع املـدين              توأعقب. قضايا صحة الطفل  بون  ينعن امل املوظفو

وأعرب املشاركون عن قلقهـم     . مرمي ملساعدة األم  مبركز  لحقني   الطب امل   كلية يف واو وطالب  
هـم  ف سـكان واليـة حدوديـة،        وألهنـم . مثل واو إزاء الوضع يف أبيي وتأثري التهجري على أماكن         

 عـن احلاجـة إىل التنميـة الزراعيـة يف جنـوب الـسودان وتـوفري                 واكما حتـدث  . من األ بشأنقلقون  
  .اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم

كـبري القـائمني علـى     نـهم يب نمـ والـدينكا مـن أبيـي،       قبيلـة   اجتمع اجمللـس مـع رؤسـاء        و  - ٣٤
 اء القبائل حملـة تارخييـة عـن أبيـي       زعم وقدم. زل مؤخراً  عُ ، الذي دينق أروب  ،إدارة منطقة أبيي  

. ضرورة تنفيذ بروتوكول أبيي وقرار حمكمة التحكـيم الدائمـة    أشاروا إىل   ووالتحديات األمنية   
. نقــذهميتــدخل وي  أندارفور، وناشــد اجمللــسبــ الوضــع احلــايل يف أبيــي ؤســاءرالحــد أوقــارن 

املـشكلة  كانت   على التعايش السلمي، و     عادة ةمبنيلدينكا واملسريية   ت العالقات بني ا   كان وقد
ل تعـاد  أن حقوق الرعـي       ومؤداها نو السياسي أذاعهاي قوات الدفاع الشعيب ونظرية      هاحلقيقية  

 تقريـر املـصري مـن خـالل اسـتفتاء أبيـي             ىلإوأكد دينـق أروب احلاجـة       . حقوق ملكية األراضي  
ستمر املــشاكل األمنيــة حــىت لــو كانــت أبيــي تــ بــدوهنا سيــة، وهــي آلةيــلعم يــةآليــة أمنإنــشاء و

 ا هلــتحُتــ مل اأهنــب املــسريية  قبيلــة فرنــسا ادعــاءاتتأثــارو.  مــن جنــوب الــسودانلتــصبح جــزءاً
ن قبيلـة  إ أروب ا علـى ذلـك، قـال   درو.  عـام  ٥٠٠ منـذ إمكانية احلصول على امليـاه ألول مـرة         

.  أحـد  اوقفهي ومل املاشية    وصول قبلع الشعيب   لدفا ا قواتني من    مسلح  أفراداً املسريية أرسلت 
 قبيلـة املـسريية    غـري أن   طلبت عقـد اجتماعـات لتنظـيم اهلجـرة        كانت قد   الدينكا  قبيلة  ن  وقال إ 
  . ذلكرفضت

  
  /أيـــار ٢٣وزراء، جوبـــا، بعـــض الـــ وجنـــوب الـــسودانجتمـــاع مـــع رئـــيس الا  -حاء   

  ٢٠١١مايو 
م قــّد الــذيكومــة جنــوب الــسودان وفــد ح ، ســلفا كــري،رئــيس جنــوب الــسودان داقــ  - ٣٥

االحتـــاد  الواليـــات املتحـــدة ومهنـــأهتو. لبيـــة وزراء احلكومـــةا غوحـــضرهتالمجلـــس، إحاطـــة ل
رت نيجرييـا حتـديات االسـتقالل واحلاجـة إىل     أثـا و. روسي علـى النجـاح يف إجـراء االسـتفتاء        ال

  .الدستورب أملانيا فيما يتعلق هتا أيضاًنقطة أثاروهي الشمولية، 
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ــسودان اعتــرف و  - ٣٦ ــيس جنــوب ال ــشمال مــستقر  ب رئ ــه إذا مل يكــن ال ــه ،اًأن ــن فإن ــمي ل  ع
لطـرق احلدوديـة   ى الع  الشمال مؤخراً الذي فرضه  وأشار إىل احلصار  .  أيضاً ستقرار اجلنوب الا
ن ألوأعــرب عــن أســفه  .  توقــف عبــور الــسلع األساســية، مبــا يف ذلــك الغــذاء والوقــود  ثيــح

 لموقـف لر عن أسـفه     مل تتقدم بسرعة أكرب وعبّ    يوليه  / متوز ٩  ما بعد  املفاوضات بشأن ترتيبات  
أضـاف  و. عائـدات الـنفط  ب قـة علاملت قضايا مثل الترتيبات املالية االنتقاليـة    يفختذه الشمال   ا الذي

حلـى  أن يت الـشمال   علـى    عائـداهتا النفطيـة، و     سـم اقواصل ت أن ت ال ميكن لدولة مستقلة     قوله إنه   
 حملة عامة عن التاريخ احلديث ملنطقة أبيي وأحداث األيـام القليلـة             قدم أبيي،   يف شأن و. نةوربامل

 أن تنـسحب القـوات       وجوب حث األمم املتحدة على إرسال رسالة واضحة مفادها       و. املاضية
ميكـن  ال  قـوات األمـم املتحـدة احلاليـة         قال إن   و.  أبيي  منطقة دة إدارة اعاستاملسلحة السودانية و  

 اعتـذر عـن اهلجـوم   و.  أبيـي  أجـل ند مـ وجبنـ  ا إثيوبيـ ةسامهمـ ح   واقتـر  ، حتمي نفسها يف أبيـي     أن
قافلة مـشتركة بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان والوحـدة                مايو على   / أيار ٩يوم   الذي ُشن 

 ستهدفيـ اجلنـوب مل    أن  مم املتحدة و  ألل كمني   نصب أي  ي أنه مل ب جاًجاحم،  املتكاملة املشتركة 
  . خطأ جمرد، وأن هذا احلادث كانها موظفي األمم املتحدة أو قوافلقط
  العـام   لألمـني  آخـر   ممثل خـاص    تعيني  بعثة األمم املتحدة يف املستقبل، طلب      وخبصوص  - ٣٧
 بنــاء قــدرات يف جمــال م املــساعدةيوليــه لتقــدِّ/متــوز ٩ حبلــول اجلنــوب إىلة جديــدة إيفــاد بعثــو

 مـن بعثـة األمـم       هدريـ ت تفاصيل مـا     على إعداد عمل  تحكومة جنوب السودان    قال إن   و. الدولة
 املهـام   ىحـد إ تـرى أن  كومـة   احلوزير باقان أمـوم أن      الوضح  أو.  قريب ا عما مهاملتحدة وستقدِّ 

، مثـل  قضايا اتفاق الـسالم الـشامل املعلّقـة      حل  و احلفاظ على األمن على احلدود،       هيالرئيسية  
 بــشأنات مي مـسامه دتقـ شـجعت الواليـات املتحـدة علــى    و. أبيـي، وبنـاء القـدرات يف اجلنــوب   

.  أبيي يف أقرب وقت ممكـن      ئلامسوبعد انتهاء والية بعثة األمم املتحدة يف السودان           ما ئلامس
 أن  للمجلــسأكــدالتعــايش الــسلمي وب تــه بإعــادة التأكيــد علــى التــزام حكوم ئيسرالــواختــتم 

ميثــاق األمــم املتحــدة وحقــوق اإلنــسان  بــادئ مب ،جديــدة دولــةك ،كسِّتمــجنــوب الــسودان م
  . الدوليةواملبادئ

طلـع وزيـر   وأ. كون عملية شـاملة ت سا أهنعلى حلّالدستور، أ عملية وضع   ب قعلويف ما يت    - ٣٨
 عمليـة وضـع الدسـتور،       عـن  مزيد من التفاصـيل      على ، احلاضرين  جون لوك  ،الشؤون القانونية 

توحيـد النـاس يف مجيـع املنـاطق         ب رهـني أن بقاء جنـوب الـسودان       ب ةكومة واعي احل إىل أن    مشرياً
  .هم وجنسهمعرقمهما كان و
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  ٢٠١١مايو /أيار ٢٤، والية جونقلي،  ماالوزيارة  -طاء   
وتـوفِّر  نـشئت    أُ يتلـ ، ا ماالوة يف   اشي اجمللس لزيارة وحدة محاية امل      يف  أعضاء ةذهب عد   - ٣٩
حـدة  ولل  حماكاة واشهدو. التدريب شرطة البعثة إضافة إىل الدعم املقدم من املاحنني الثنائيني         هلا  
 عباص املــن عــ إحاطــة، غابرييــل دووب الم، القــانوننفــاذ وزيــر الدولــة إلموقــد .تعمــلي وهــ
 ، يف جــونقلي مثــل ســرقة املاشــية، واختطــاف األطفــال، والــصراعات القبليــة   دفةاص املــيــةمناأل

وتــابع لــشرح مــشروع وحــدة محايــة . واخلالفــات حــول نقــاط الرعــي وامليــاه، واحلــدود الربيــة
وحتـدث  .  يف جنوب الـسودان     نطاقه أكثر  عيوست أن ميكن     يف عن أمله ة التجرييب وأعرب    اشيامل

 سرقةلـ دفع تـ  وأوضـح بعـض العوامـل الـيت     عبـارات مماثلـة   ب ، كول مايانغ  ، جونقلي  والية حمافظ
 جـورج أتـور   ذي تـسبب فيـه    وحتدث عن عـدم االسـتقرار الـ       . ا احلاجة لدفع املهر   نهمو،  املاشية

  .ار يف التنمية الزراعية واحلاجة إىل االستثم،وديفيد ياو ياو
  

  ٢٠١١مايو /أيار ٢٤ ، كجورزيارة حمطة طريق جبل  -ياء   
ــل  م عــودهتحــنيلــس اجملزار أعــضاء   - ٤٠ ــا حمطــة طريــق جب ــديرها الــيت   كجــور إىل جوب ت

 ٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    يف   هـا د فتح يـ الـيت أع  و،  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني     
ــودة   ــة الع ــيت للمــساعدة يف عملي ــال ــسودان  ديرهات ــوب ال ــة جن ــ. حكوم هــذه احملطــة  ستقبل وت

 مـع أمتعتـهم    ونينقلو. الطائراتعلى منت   يناء و املعرب   جوبا   ىلإ موصوهلعند   اءفالضعالعائدين  
  مواصـلة  وسـائل الـذين ميلكـون   ئـك لأوفـرج عـن   ُيو.  من هويتهم والتحقق همإىل حمطة لتسجيل  

 املنظمـة الدوليـة للـهجرة        وتقـوم  .سفرالـ  ملواصـلة  مه نقلـ   األمر تطلبي نيذلا ينما ميكث سفر ب ال
 الفحـوص  اءجـر إ، وهم سـفر ملواصـلة  النقـل  م مـن وسـائل   د احتياجـاهت  يـ دحت و اً، رمسيـ  همتسجيلب

 ةنائبـ  وقدمت. ا املنظمة الدولية للهجرة أيضا تنسيق قوافل النقل إىل وجهاهت          وتتوىل . هلم الطبية
  إحاطـة عـن    يس بلديـة جوبـا يف جنـوب الـسودان          ورئـ   الشؤون اإلنـسانية   ةاملنسق املقيم ومنسق  

ــعال ــسودان  إىليندائ ــوب ال ــسودان   عمــل عــن  و جن ــوب ال ــتعمري يف جن ــة وال ، مفوضــية اإلغاث
عــاجل ت كيــف اوأوضــح.  ومنظمــة اهلجــرة الدوليــةومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،

  شـخص قـد   مليـوين وكـان أكثـر مـن   .  النهائيةمنقلهم إىل وجهتهتالناس و شؤون  حمطة الطريق   
تـشرين   منذ هنايـة     ٣٠٠ ٠٠٠ هم عدد ُيقدر بـ   نم  عاد  اتفاق السالم الشامل،    خالل فترة  واعاد

ين لعائــد لن خطــةكــل مــن الواليــات العــشر يف جنــوب الــسودان اآلول. ٢٠١٠أكتــوبر /األول
  .ةي الوالعلى صعيد
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  /أيــار ٢٤ ،ابعــةإحاطــة مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام عــن التخطــيط لبعثــة املت  - كاف  
  ٢٠١١مايو 
املمثـل  بعد تناول طعام الغداء مع أعضاء اجملتمع املدين، استمع اجمللـس إىل إحاطـة مـن                   - ٤١

بـدأت  و.  يف جنـوب الـسودان   عـن التخطـيط لبعثـة املتابعـة     واإلدارة العليـا  اخلاص لألمـني العـام      
ألمـم املتحـدة أن   مكـان ا بإن اا كـ موأوضح املمثل اخلاص أنه . ناقشة بشأن أبيي مبجتماعات  الا

ة جزاعـ  األمـم املتحـدة    حيـث كانـت    أبيـي،  علـى  القوات املسلحة السودانية     طرةيسحتول دون   
ومشلت املناقـشة مـع أعـضاء اجمللـس إمكانيـة نـشر القـوات اإلثيوبيـة                 . وهي تتقدم  اته مهامج نع

 دهاقــع وإحاطــة بــشأن االجتماعــات الــيت كانــت قــد  يف الــسودان، بعثــة األمــم املتحــدةضــمن
ر املمثــل اأثــو. بــشأن هـذه املــسألة البــشري  مبيكــي مــع الـرئيس   األسـبق املمثـل اخلــاص والــرئيس 

وقبـل الطرفـان   .  والرصـد سرييتال الدور احملتمل لألمم املتحدة على احلدود يف دور     اخلاص أيضاً 
جــود  وه سيتواصــل مناقــشةأن االحتــاد األفريقــي مل تكــن لديــه القــدرة علــى القيــام بــذلك، وأنــ

 إجراؤهـا يـوم  املقرر يوليه / متوز٩ما بعد ألمم املتحدة يف اجلولة القادمة من مفاوضات        ل تملحم
  .يونيه/حزيران ٦

 عمليــة بــشأن ، إحاطــةنغ ليــدرجاســبري ِســ ،نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام قــدم و  - ٤٢
 األمـم  ع فريـق ىل بعثة التقيـيم الفـين واملـشاورات مـ         إستند  تو.  يف اجلنوب  ة املقبل  للبعثة التخطيط
 لـك  كـل ذ   يـدل و. ة على مـدى الـسنوات الـست املاضـية         خلصالقطري والدروس املست  املتحدة  

 األمـم املتحـدة   مزيـد مـن املـساعدة لفريـق         وركزيـة،   مـن امل    رب أكـ   يتسم بقدر  لى وجود هيكل  ع
، وحتـــسني مجـــع مـــنتأ تعـــاون عـــسكري ومـــدين عـــسكري وبنـــاء الـــسالم، ل اًالقطـــري دعمـــ

وأكـد املمثـل اخلـاص      .  عن التحديات اليت تفرضـها املنطقـة احلدوديـة         ضاًحتدث أي و. املعلومات
 بالفعـل العديـد    انقدمي القطري وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان         األمم املتحدة أن فريق   

 جملـس   ه يـتعني علـى     أنـ   إىل ت الواليـات املتحـدة    وأشـار . ا احلاليـة  ممن اخلـدمات ضـمن واليتـه      
ال ينبغـي   و.  حفظ السالم   أنشطة فرصة حقيقية لتحسني  ك جديدة    تشكيل بعثة  النظر إىل األمن  

.  أي تغـيريات جوهريـة      إحـداث   مـن بعثـة إىل أخـرى دون         املقاليـد   جمرد تـسليم    األمر أن يكون 
ــضاءةوأشــار عــد  ــس  يف أع ــدم  ىلإ اجملل ــع ــمي دتق ــوب    مهااسم ــسودان وجن ــة ال ــن حكوم ت م

ن بعثــة عــ  الــصادرة مــن الطلبــاتالــسودان بــشأن اســتمرار وجــود األمــم املتحــدة، علــى الــرغم
  إحاطـة بـشأن   الـشؤون اإلنـسانية    ة املنـسق املقـيم ومنـسق      ةنائبـ  وقـدمت . لساجملو األمم املتحدة 

حجــم و، قطــريال األمــم املتحــدة لفريــقملؤلفــة  ا٢١ الـــ الــصناديق والــربامجووكــاالت العمــل 
 القـدرات داخـل      تعتـري   اليت ووصفت الفجوة .  واحتياجات التنمية  ،التمويل املقدم من املاحنني   

مــن و.  الثــانويمتعلــيمهوا هنــأ  فقــط مــن موظفيهــايف املائــة ١٠  نــسبة مــشرية إىل أناحلكومــة،
ــدرات،    ــاء الق ــث بن ــيعحي ــلل م ــة   ضــمنبالفع ــب احلكومي ــن ١٥٩ املكات ــم   م متطــوعي األم
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اهليئــة احلكوميــة أتــوا مــن كبــار مــوظفي اخلدمــة املدنيــة مــن  ٢٠٠ كمــا يوجــد هنــاكاملتحــدة، 
 ١ ٠٠٠  قوامهـا  ةمكمِّلـ قـدرة   يوليـه   /متـوز  ٩صل بعـد    تـ املقـرر أن    من   و ،ولية املعنية بالتنمية  الد

  .فريقيمتطوع من االحتاد األ
  

  زيارة جملس األمن إىل كينيا  -رابعا   
اهليئـة   و ، واالحتـاد األفريقـي    ،مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال    إحاطة من     -ألف   

  ٢٠١١مايو /أيار ٢٥، نريويب، نميةاحلكومية الدولية املعنية بالت
فريقـــي يف ألمــايو، اجتمــع جملــس األمــن مــع املمثــل الــسامي لالحتــاد ا        /أيــار  ٢٥يف   - ٤٣

ــصومال،  ــيس ال ــارئ ــز   األغان ــبق جــريي رولينغ ــصومال    س ــام لل ــني الع ــل اخلــاص لألم  ،، واملمث
ممثــل ورا، ديــابكــر  أبــو ،املمثــل اخلــاص لــرئيس مفوضــية االحتــاد األفريقــيوماهيغــا، أوغــستني 

قائـد قـوة بعثـة االحتـاد     و،  كـويي  باتريك للصومال،   اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية    ر  ميسِّ
ــصومال  ــ ،األفريقــي يف ال ــان  واءالل ــشة احل ناث ــشا، ملناق ــةموغي ــصومالال ــل  .  يف ال وأوضــح املمث

مـايو  /أيار ١١  من يف الذي أصدره جملس األ     يف أعقاب البيان الرئاسي    ، أنه  العام اخلاص لألمني 
٢٠١١) S/PRST/2011/10(  حـسن شـيخ    شـريف  ،االنتقـايل   االحتـادي   الربملان ، اجتمع رئيس ،
 مـن   اتمكنـ يا مل   م عـدة مـرات ولكنـه      ة، شريف شـيخ أمحـد،     االنتقالي االحتاديةة  موك احل ورئيس

جــراء إ علــى صّرامــزال   مــا الربملــانن رئــيسأىل إشــار أو. االتفــاق علــى توقيــت االنتخابــات 
ــة، يف حــني    انت ــرة االنتقالي ــة الفت ــل هناي ــخابــات رئاســية قب ــرئيس أن إجــراء االنتخابــات  ي رى ال
ا مــ هي موقفن إنائيــسرالل وقــا. يــة يف الــصومال لايــة احل املكاســب الــسياسية واألمن نــسفسي

  . عن إرادة أغلبية الصومالينيانعربي نيالراسخ
 إىل رئـيس     املوجهـة   رسالتهم أكيدت  ىلإ أعضاء اجمللس     العام دعا املمثل اخلاص لألمني   و  - ٤٤

 ترتيـب   وضـع مكانيـة إ انستكـشف الطرفـ  ي أن المـ وأشـار إىل احت . رية ورئيس الربملـان  اجلمهو
 وضـع  هـو  للجـانبني، و   فيـه مكـسب    اًضمن وضـع  يـ من شـأنه أن      ملا بعد الفترة االنتقالية      مؤقت

وأكد كذلك علـى    . تجراء االنتخابا إ تقاسم السلطة حلني      يف  االنتخابية ادوائرمهفيه  ستستمر  
من معـايري وجـداول زمنيـة لتنفيـذ املهـام      تـض  خارطـة طريـق ت  وضعأن اجملتمع الدويل حباجة إىل     

 خارطـة  أن تـشمل جيب و.  مبا يف ذلك تعزيز املصاحلة الوطنية وعملية وضع الدستور         ،االنتقالية
ار أشـ و. النتقاليـة  آلية للرصد والتقييم لضمان امتثـال املؤسـسات االحتاديـة ا            إنشاء الطريق أيضا 

 يف  عنيـة  امل تااجلهـ  مـن قبـل مجيـع         مجاعي  أن آلية الرصد ستكون فعالة إذا كان هناك تعهد         إىل
 علـى   ا حلـصوهل   مـسبقاً  أن امتثال السلطات االنتقاليـة الـصومالية سـيكون شـرطاً          باجملتمع الدويل   
  .الدعم املايل
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 ها بعثـة االحتـاد األفريقـي      تـ حققمنية اليت    املكاسب األ  إحاطة بشأن املمثل اخلاص   وقدم    - ٤٥
ــة والقــوات املتحالفــة م  و يف الــصومال ــة االنتقالي وأكــد أن . عهــا يف مقديــشواحلكومــة االحتادي

 لعـدم   حـىت اآلن نظـراً    وانـشر ُي مل   م للبعثـة ولكنـه    نيا إضـافي  جنود تحاتأ دونالبلدان املسامهة جب  
فريـق القطـري مـن    لملـساعدة ل  مـن ا اً مزيـد بطلـ و. نشرل ل نيالسابقالتدريب والدعم   ب همديوتز

أجل متكينه من معاجلة احلالة اإلنسانية املتردية يف املناطق اليت تـسيطر عليهـا احلكومـة االحتاديـة                
 لهايت تـشكِّ  لـ ر ا اطـ خواأل اجلفـاف،     جـراء   تفاقمـت مـن    قـد معاناة النـاس     االنتقالية، وأوضح أن  

  . والتأخري يف إنشاء إدارات حملية فعالة،الذخائر املتفجرة
ــوات احلكومــة      و  - ٤٦ ــة االحتــاد األفريقــي وق ــد القــوة أعــضاء جملــس األمــن أن بعث أبلــغ قائ

دعــم ى تقــدمي لــعوحــث .  مــن مقديــشو يف املائــة٦٠االحتاديــة االنتقاليــة كانــت تــسيطر علــى 
القـدرات اجلويـة    بتزويـدهم     ىلإ على وجـه اخلـصوص احلاجـة         إضايف للقوات األفريقية، مؤكداً   

 العناصـر املواليـة للحكومـة       يهملـ ع ارسـها مت لـضغوط     خيـضعون   املتمردين وأوضح أن . والبحرية
 وأن املتمــردين ، الــصومال مــناملنطقــة اجلنوبيــة الوســطىجــاء راالحتاديــة االنتقاليــة يف معظــم أ

وأشـار إىل أن  . م معظـم مـوارده   ه منـ  ونديـستم ي  ذ كيـسمايو الـ    اءلدفاع عـن مينـ    ا ونحاولسي
.  صـفوف حركـة الـشباب الـذين حيتـاجون إىل عنايـة فوريـة       هناك زيـادة يف أعـداد املنـشقني يف        

  امليـدان علـى أرض ة  القـو مـساعدة  عناصر ودونأعرب عن أسفه لعدم وجود ما يكفي من اجل     و
 ميكن التنبؤ بـه مـن جانـب اجملتمـع الـدويل،             اًمستدام  قائد القوة متويال    كما طلب  .يف الصومال 

املمثـل اخلـاص لـرئيس      أشـاد   و. وكـة للوحـدات    املعدات اململ   عن مبا يف ذلك التعويض املناسب    
 مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال  بــني  القائمــةالــشراكةب  االحتــاد األفريقــيمفوضــية

االحتـاد  ، وردد وجهـات نظـر قائـد القـوة وكـرر طلـب             اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة      و
  . الصومالعلىار حبري  حصوفرضظر الطريان حل منطقة  الداعي إىل إقامةفريقياأل
 إىل أن األمـم املتحـدة   ، مـشرياً تري املمثل السامي لالحتاد األفريقي النقاط اليت أث  معود  - ٤٧

 على ضرورة االسـتفادة      مجيعاً نومتفق اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية    وفريقي  واالحتاد األ 
لضغط علـى قيـادة املؤسـسات        ا ىلإ دعا جملس األمن  و. لة من الزخم اإلجيايب يف الصومال     الكام

.  يف أقـرب وقـت ممكـن       ىل اتفاق سياسي بـشأن سـبل املـضي قـدماً          إاالحتادية االنتقالية للتوصل    
لرصـد، مـن شـأهنا أن تكفـل امتثـال املؤسـسات         لوقال إنـه يتفـق مـع أمهيـة وضـع معـايري وآليـة                

  .تنفيذ املهام االنتقاليةلاالحتادية االنتقالية 
 أن اخلـالف بـني رئـيس جملـس النـواب ورئـيس اجلمهوريـة                 علـى   اجمللـس  فق أعضاء توا  - ٤٨

واتفقـوا كـذلك علـى ضـرورة        . كان له أثر سليب على التقـدم العـسكري اجلـاري يف الـصومال             
فتــرة ل أن أي متديــد  مفادهــاتوجيــه رســالة واضــحة وقويــة إىل املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة  
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املمثـل   ىلإلـس  اجملطلـب  و. شأن توقيـت االنتخابـات     اتفاق ب   التوصل إىل   سيتوقف على  اواليته
 يف يونيــه/حزيــران يف  إجراؤهــاة املقــرريالتأكــد مــن أن العمليــة التــشاور  العــام اخلــاص لألمــني

لـس االجتمـاع باإلشـارة      اجملاختـتم   و. لـشعب الـصومايل   ا ونثلـ مين  مـ ل   كـ  اهحـضر سيمقديشو  
الـسياسي للـصومال وبعثـة االحتـاد        مكتـب األمـم املتحـدة       أن وجهات النظـر املـشتركة بـني          إىل

ــة بالتنميــة    ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــه اً مــشجعؤشــراً كــان ماألفريقــي يف الــصومال واهليئ ، وأن
تحـدث بــصوت  ي وة اهلــدف الـذي ينـشده  ز وحـد سـيكون مـن املهـم للمجتمــع الـدويل أن يعـزِّ     

  . الصومالعنواحد 
  

  /أيـــار ٢٥وكا، نـــريويب، موســـي، كـــالونزو جتمـــاع مـــع نائـــب رئـــيس كينيـــااال  -باء   
  ٢٠١١مايو 
ــيس    - ٤٩ ــا أعــرب نائــب رئ ــدويل   عــنموســيوكا، ، كــالونزو كيني ــن أن اجملتمــع ال ــه م  قلق
 املـسألة   إبقـاء هـذه   حـث جملـس األمـن       و. الـصومال ب قعلـ يت  اهلمـة يف مـا     فتورب شعور   تابهنا رمبا
ــالنظر إىل أن  قيــد   للــسلمخطــرياً  ميكــن أن تــشكل هتديــداً  احلاصــلة هنــاكاتجدتاملــسنظــره ب

 علــى أن حركــة الــشباب مرتبطــة بتنظــيم  ، مــشدداً علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويلواألمــن
 وكـذلك يـؤثر علـى األمـن واالقتـصاد يف بـالده             ن عدم االستقرار يف الصومال    إ قالو. القاعدة

وأوضـح أن   .  مـع الـصومال    يـة  الـذين يعيـشون يف املنـاطق احلدود         الكينيني سبل العيش للسكان  
أن  أيـضا     عليها  أفراد األمن لتأمني حدودها مع الصومال، وكان        مزيد من   لنشر تيا اضطر كين
  . من الالجئني الصوماليني كبرية جداًاًعب أعدادوستت

 حـىت اآلن اسـتفادة كاملـة        ستفدوأعرب عـن رأي مفـاده أن القيـادة يف الـصومال مل تـ                - ٥٠
 رئـيس اجلمهوريـة     العمل مباشـرة مـع    ى  حث أعضاء جملس األمن عل    و. ة األمني الةن احل من حتسُّ 

 حـول  ا اخلـالف بينـهم  جم عـن انـ ورئيس جملس النواب للمساعدة يف كسر اجلمود الـسياسي ال     
واقعي إجراء انتخابات يف الصومال يف غـضون        الن  معتقد أن   يال  قال إنه   و. توقيت االنتخابات 

ــة مــنحىلدعــا جملــس األمــن إ و.  ســنة واحــدةهاالــشهرين املقــبلني، واقتــرح تأجيلــ   االحتــاد  بعث
.  تنفيـذه بنـشاط    حلفاظ على السالم ولكـن أيـضاً      ا  من كنها ليس فقط  ميقوى   أ  تفويضاً األفريقي

لطـريان وحـصار حبـري علـى سـاحل الـصومال ملنـع              لة فرض منطقة حظر     ضروروسلط الضوء   
 وجـه أيـضاً   و. حركة الـشباب مـن احلـصول علـى األسـلحة ومجـع املـوارد مـن مينـاء كيـسمايو                    

صـنة املزعـومني ينتظـرون احملاكمـة يف كينيـا،      اقرال  مـن   جملس األمن إىل أن أكثـر مـن مائـة          انتباه
 اتفـدي الويف هـذا الـصدد، انتقـد دفـع       .  من التعـاون والـدعم مـن اجملتمـع الـدويل           وطلب مزيداً 

  .تأجيج أعمال القرصنةواصلة ستخدم ملُت أن تلك الفدياتللقراصنة، 
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.  يف الـسودان   اصـلة تطـورات احل  ال  إزاء قلـق  مـن    كينيـا ه  ما تشعر بـ   رئيس  الونقل نائب     - ٥١
قـال إن   و. وأكد أنه ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص إلجيـاد حـل هنـائي ملنطقـة أبيـي املتنـازع عليهـا                       

ــن إعــالن اســتقالله يــ         ــسودان م ــوب ال ــع جن ــة ملن ــشكل ذريع ــي أال ت ــة ينبغ ــوترات احلالي  ومالت
  .يوليه/متوز ٩
حكومة كينيـا واإلجـراءات      اليت حتلت هبا     لقيادةل ميره أعضاء جملس األمن تقد    ىبدوأ  - ٥٢

 من أن القيادة الـصومالية      لُساجملحذر  و. اليت اختذهتا للمساعدة يف معاجلة املشاكل يف الصومال       
  احملـرز  التقـدم ى أنلـ ع البعثـة    أعضاء فقتوا. هوصرب  دعم اجملتمع الدويل   غاللاستب  هلا سمح يُ نل

 ورئــيس الربملــان  اجلمهوريــةالفــات بــني رئــيساخل راء جــقــوض بــشدة مــنيت قــديف الــصومال 
 مـصاحل  إيثـار   إىلةاحلاجـ  بـشأن  ني توجيـه رسـالة قويـة إىل الرئيـس      ضـرورة  كذلك على    واواتفق

فق جملس األمن على ضـرورة معاجلـة        ت السودان، ا  وخبصوص. الشعب الصومايل قبل كل شيء    
اسـتخدام القـوة   أن  وة،سياسيالـ  لوسـائل  باقضايا اتفاق السالم الـشامل املعلّقـة   أبيي وغريها من    
  .لن حيل اخلالفات

  
  ٢٠١١مايو /أيار ٢٥ نريويب، ، مع رئيس وزراء كينياجتماعالا  -جيم   

 بوجـه وأفـاض  . ه، املوقف الذي أعرب عنـه نائبـ  رايال أودينغا ،أكد رئيس وزراء كينيا    - ٥٣
 مفوضـية األمـم     ينيـا، ودعـا    إىل ك   القـادمني  ركـة الالجـئني   حل األثر الكبري     عن  يف احلديث  خاص

إىل املساعدة يف إنشاء مالذ آمن على اجلانـب الـصومايل مـن احلـدود               املتحدة لشؤون الالجئني    
مـا يتعلـق     ويف.  الـبالد   مـن  املنطقـة اجلنوبيـة الوسـطى     ن مـن العنـف يف       يرافالالستقبال املواطنني   

راء انتخابــات حــرة  موجــودة إلجــغــرين الظــروف أعتــرب ابــالتطورات الــسياسية يف الــصومال، 
 متديـد واليـة     اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة       كينيا و   تؤيد ونزيهة، األمر الذي يفسر ملاذا    
قفـه  واجملتمـع الـدويل م    انسق  ي  أن وقال إن من املهم   . لسنة واحدة  املؤسسات االحتادية االنتقالية  

 الــدول ىإحــدينيــا كانــت  أن كإىل أشــاربــشأن القرصــنة، و. رســائل متباينــةلتجنــب إرســال 
ضغوط الــذي مــل بــسبب الــت قراصــنة يف ســجوهنا وأن الوضــع أصــبح ال حيأويل الــيت تــئــالقال

رئـيس  وأومـأ   .  يف الـبالد واملـوارد االقتـصادية       ة اإلصـالحي   املؤسـسات   علـى نظـام    لك ذ ميارسها
هــذا ر أكثــر بقــد مجيــع البلــدان املتــضررة مــن أعمــال القرصــنة  تتقاســم أن إىل ضــرورةالــوزراء

ــدويل  ال ــدعم مــن اجملتمــع ال ــادة املــساعدة املقدَّ  . عــبء، ب ــة االحتــاد  كمــا دعــا إىل زي مــة إىل بعث
 عليـه، وذلـك      فرض حصار حبـري    طريقن  عال ميناء كيسمايو    فقإاألفريقي، وشدد على أمهية     

  .قطع املصادر الرئيسية إليرادات حركة الشبابل
ئــيس الــوزراء بــشأن الــصومال،  لــرؤى رموأعــرب أعــضاء جملــس األمــن عــن تقــديره   - ٥٤
 الــزخم مانــتغمــن أجــل او.  فرصــة إلحــراز تقــدم هــام يف عمليــة الــسالم إن هنــاك حاليــاًواوقــال
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تـسوية خالفاهتمـا علـى        ورئـيس الربملـان     اجلمهوريـة  رئـيس  يـتعني علـى      ،كاملة  بصورة اإلجيايب
. واليـات للديـد    مـسبق ألي مت    شـرط ن االتفـاق علـى االنتخابـات        إ اهلقو البعثة    وكررت .الفور

مـن   تـضحيات  تـه مـن  لبذكـل مـا   ل لبعثـة االحتـاد األفريقـي، وتقـديره     ه عن دعمـ لساجملأعرب  و
  .لصومال الأج
  

 ورئـيس الربملـان     رئـيس احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف الـصومال          جتماع مـع    الا  -دال   
  ٢٠١١مايو /أيار ٢٥، نريويب، االحتادي االنتقايل

قلقـه البـالغ إزاء اسـتمرار حالـة عـدم االسـتقرار يف الـصومال،                أعرب جملس األمن عن       - ٥٥
وشــدد علــى احلاجــة امللحــة لوضــع اســتراتيجية شــاملة ملعاجلــة قــضايا مثــل اإلرهــاب والقرصــنة 

تفـاق  ال هـا املوحَّـد    دعم البعثـة ت  غـ لوأب.  الرهـائن واحلالـة اإلنـسانية املترديـة يف الـبالد           احتجازو
 ورئـيس    اجلمهوريـة  ة رئـيس  شدلـس بـ   اجملهذا الصدد، حـث     ويف  . جيبويت وعملية سالم شاملة   

 املمثـل  الـذي سـيتوىل  ة الصومالية عني املفاطرأللملشاركة يف االجتماع التشاوري ا ىل ع الربملان
، وذلـك هبـدف التوصـل إىل تفـاهم          يونيـه /حزيـران ه يف مقديـشو يف      ريسيـ م ت العـا اخلاص لألمني   

ن االمتنــاع عــن  الــسياسيْي إىللــب بــشدةوطُ. يــةاالنتقال  الفتــرةمــشترك بــشأن ترتيبــات مــا بعــد
أعمــال أخــرى أحاديــة اجلانــب، والتركيــز علــى التوصــل إىل اتفــاق بــشأن توقيــت   أيــة القيــام ب

  دعــم أينإ  أيــضاً هلــموقيــل. لواليــاتلاالنتخابــات، الــيت بــدوهنا لــن يكــون هنــاك أي متديــد  
جملـس األمـن    أعـرب و. ئج ملموسـة  نتاققي على حت  توقف اجملتمع الدويل يف املستقبل سي     سيقدمه

ــل أل  ــة األمـ ــن خيبـ ــسُّنعـ ــى األرض  حتـ ــين علـ ــع األمـ ــرنن الوضـ ــإحراز  مل يقتـ ــدمبـ ــى  تقـ  علـ
  .السياسي الصعيد
 مــن أنــه مبــالرغنــه إ ، رئــيس احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة  شــريف شــيخ أمحــد،وقــال  - ٥٦
ن من التوصل إىل تفـاهم       لكنه مل يتمكن حىت اآل     ، الكثري من اجلهد إلجياد حل سياسي      أفرد قد

وقـال إنـه يتفـق مـع أعـضاء      .  علـى ترتيبـات مـا بعـد الفتـرة االنتقاليـة         الربملـان  مشترك مع رئيس  
 نــددو. ات أمنيــة علــى أرض الواقــع يف أقــرب وقــت ممكــن زجنــاحتقيــق إ ال بــد مــن هاجمللــس أنــ
  عمــلأنــه وصــفه بهــو مــا ، ونتقــايل لواليتــه مــن تلقــاء نفــسه    ي االاد الربملــان االحتــ بتمديــد

 ، مؤكـداً  لـسنة واحـدة     املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة      واليـة  متديد   يؤيدنه  أورأى  . شرعي غري
تنفيــذ املهــام االنتقاليــة املعلقــة  بحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة  للسمحيــ سهــذا التمديــد للبعثــة أن

صـالح الربملـان    إىل إلحـة باحلاجـة امل  شعر  ينه  إوقال  . وتعزيز املكاسب األمنية على أرض الواقع     
  عـضواً ٥٥٠اً مؤلفـا مـن     االنتخابـات، مؤكـدا أن برملانـ       تنظـيم  نكأن مي االحتادي االنتقايل قبل    

 تكـون شـاملة    مقديـشو ينبغـي أن        يف تـشاورية املقبلـة   العملية  الووافق على أن    .  واقعياً س أمراً يل
لـيت اختـذهتا احلكومـة     األمنية واإلجراءات ا األوضاعنرئيس إىل أن حتسُّ   الوأشار  . قدر اإلمكان 
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 قلوب وعقـول النـاس يف املنـاطق احملـررة وجـادال      تسبخرية كشهر األاألاالحتادية االنتقالية يف   
  . للحفاظ على الزخم احلايل ال بد منه أمٌر يف إجراء االنتخابات الرئاسيةريتأخالبأن 
س هنـاك    أنـه لـي    ، علـى  ، رئـيس الربملـان االحتـادي االنتقـايل        شـريف حـسن شـيخ     أصر  و  - ٥٧

نتقـايل لواليتـه مـن      ي اال اد الربملـان االحتـ    متديـد  وبـرر    ة، جديـد  يةسـ اطريقة لتفادي انتخابـات رئ    
. مليثاق االحتـادي االنتقـايل جلمهوريـة الـصومال       ا  من ١٧ أحكام املادة    باالستناد إىل  تلقاء نفسه 

. ديـداً لواليتـه   نفـسه مت الربملـان االحتـادي االنتقـايل    ميـنح فيهـا  مـرة   أول  كـن   ت ه مل أن هـذ  بر  وذكّ
أمـا  . عمليـة وضـع الدسـتور      بعـد االنتـهاء مـن         إال ب برملان جديد  انتخاميكن  فإنه ال   رأيه،   يفو

وافقـة  مب وأن هذا املؤمتر مل يكـن        إنه مل يكن على علم به     ، قال   وريتشالا ملؤمتر مقديشو بالنسبة  
 يعتقـدان ال اجلـانبني   أن كـ ىلشـارة إ  لإلثـل اخلـاص  ملماتـدخل   و. الربملان االحتـادي االنتقـايل    من  
  هـذه االنتخابـات    موعـد  علـى  انتلفـ خي لكنـهما  ،اًئي مبد ون هبا قبليضرورة إجراء االنتخابات و   ب

  .إجرائها ةوطريق
 ا فيهـا  ل هلمـ  ا قـ  ، ورئـيس الربملـان     اجلمهوريـة   جملس األمن رسالة قوية إىل رئيس      وبعث  - ٥٨
وقت قد حان للـزعيمني إلثبـات       بعثة أن ال  ال تقدمت وضح و.  ينفد  بدأ ن صرب اجملتمع الدويل   إ

. لـشعب الـصومايل ووضـع مـصاحل الـسكان فـوق االعتبـارات الشخـصية               ا  خبدمة التزام حقيقي 
 إىللــب كمــا طُ. نظر يف اخليــارات األخــرى املتاحــة لــه، فــإن اجملتمــع الــدويل ســيذا مل يفعــالإو
ام هـذه الفرصـة   نتغ وا املشاركة يف العملية التشاورية القادمة املقرر عقدها يف مقديشو     نييسئرال
ــاملل ــ قيـ ــدور بالـ ــاهلـ ــهميي ذام واملـــسؤول الـ ــع منـ ــد  مث.توقـ ــع  اجمل عقـ ــة مـ ــسة خاصـ لـــس جلـ

 إىل اتفــاق يف أقــرب توصــالي بــشدة أن ا إليهمــا ورئــيس الربملــان طلــب فيهــ اجلمهوريــة رئــيس
  .ممكن وقت

  
  ٢٠١١مايو /أيار ٢٥جتماع مع فريق األمم املتحدة القطري، نريويب، الا  -هاء   

أن األزمـة    ،ق الـشؤون اإلنـسانية    ق األمم املتحـدة املقـيم ومنـسِّ       منسِّ  مارك باودن،  أبرز  - ٥٩
ــ بــسبب ة حرجــالــة أن احل ماليــني شــخص يف الــصومال، مؤكــداً ٣ هتــماإلنــسانية  ة املــوارد قل

  الوصــول إىل املنــاطق األكثــر تــضرراً ســبلوأشــار إىل أن. هلــذه احلالــةي دتــصاملتاحــة حاليــا لل
 ن املـدنيني ال يزالـون يعـانون       أ  أيـضاً  وضـح أو. اقصتنتت سيطرة حركة الشباب قد       حت الواقعة
، كـان   ٢٠١١  عـام  يف أعلـى األرقـام مـن الـضحايا املـدنيني            حيـث ُسـجلت    وطأة الصراع،    من

  اإلغاثــة وكــاالت هبــاالتقــدم يف الطريقــة الــيت عملــت بينمــا ذكــر و. نــساء وأطفــالمعظمهــم 
مــا يتعلــق   جمــال للتحــسني، ال ســيما يفجــود وىلإفريقــي، أشــار اإلنــسانية مــع بعثــة االحتــاد األ

ــد  ــشاركةبقواعـ ــة . املـ ــة اإلجيابيـ ــن الناحيـ ــد ، ومـ ــة تتزايـ ــة للتنميـ ــرص املتاحـ ــة يف ،الفـ  وخاصـ
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 مليــون دوالر ١٥ يقــدر بنحــو  مبلــغن هنــاك حاجــة إىلإ وقــال أيــضاً.  وبونتالنــدصــوماليالند
  .ن حركة الشباب مةعرجستمللتوفري الدعم الفوري يف املناطق ا

لــضغط علــى املؤســسات االحتاديــة  ابعثــة مــن الطلــب فريــق األمــم املتحــدة القطــري  و  - ٦٠
 د علـى شـد و.  لـه لشعب الصومايل وتقـدمي اخلـدمات  ا على احتياجات   هااالنتقالية لزيادة تركيز  

 اإلنـسانية    ألغـراض اإلغاثـة     الـصومال علـى التـدخل      جتـاه جملتمع الدويل   ا يقتصر هنج    ال أ ضرورة
 األمـم املتحـدة      مـوظفي  جـود و خبصوصو.  قضايا االنتعاش والتنمية    أيضاً اجليعولكن ينبغي أن    

 ٤٠٠ أن هنــاك ق الــشؤون اإلنــسانيةق األمــم املتحــدة املقــيم ومنــسِّمنــسِّيف الــصومال، أوضــح 
ــا ونعملــيموظــف دويل  داخــل الــصومال منــهم  ١٠٠مقــر د جــوي الــصومال، مــن أجــل حالي

وشدد أعضاء جملس األمن علـى أمهيـة إرسـال املزيـد مـن        .  املعينني حملياً   مع املوظفني  ونتعاونوي
أعــرب جملــس األمــن عــن أملــه و. ألمــم املتحــدة إىل الــصومال، وحتديــدا إىل مقديــشوامــوظفي 

 حلّـت أو.  إىل القيادة الصومالية إىل حل للمأزق احلـايل      ترسلاليت أُ الرسالة القوية   تفضي  أن   يف
 جهـود األمـم املتحـدة ووضـع اسـتراتيجية شـاملة           بـني     التـام  كامـل تال  حتقيـق  البعثة على ضرورة  

  .ية واإلنسانيةو والتنمةل القضايا السياسيواتتنمم املتحدة ألل
  

  ٢٠١١مايو /أيار ٢٥ اإلدارات اإلقليمية، نريويب،  ممثليجتماع معالا  -واو   
 وممثـل عـن   ملودوغغـا اجتمع جملس األمن مع رؤساء اإلدارات اإلقليميـة يف بونتالنـد و             - ٦١

م اعــدان القرصــنة واإلرهــاب والتــشرد الــداخلي و مجــيعهم مواضــيع الثالثــةذكــرو. صــوماليالند
يف  القرصــنة  أعمــالوأكــد ممثــل بونتالنــد أن.  اهتمامــات مــشتركة باعتبارهــانــشطة اإلمنائيــةاأل

ــة إل   ــا اضــطر اإلدارة اإلقليمي ــارتفــاع مم ــشريعات يف مــسعى رق .  للحــد مــن هــذه الظــاهرة  ار ت
 ةنــادإل وااعتقــقامــت ب اهنــبأ مــاًعل قــانون مماثــل، لنظــر يف إقــرار بــصدد اكانــت صــوماليالندو

 الـدول   إىل قـرار يطلـب    اذختـ ا جملـس األمـن إىل       همعمجـي  الثالثة   نومثل امل اعود. اًنا قرص ٩٠ حنو
 يعتقدون أهنا سامهت بـشكل كـبري        ليت، ا اتفديالدفع  عن  ف  كلااألعضاء والشركات اخلاصة    

إجيــاد حلــول  ودعــوا اجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي الــدعم هلــم يف      . ج أعمــال القرصــنة يف تــأجي
، وخاصة تشغيل الشباب ومبادرات التنمية اليت مـن شـأهنا أن تـساعد              ملشاكلهم يف الرب والبحر   

  .معاجلة القرصنة
ــووأعــرب   - ٦٢ ــضاً ممثل ــة أي ــق إزاء   اإلدارات اإلقليمي ــستمر يف  ا خطــر عــن القل إلرهــاب امل

 علـى عـبء     وشددوا أيضاً .  بني حركة الشباب والقراصنة     القائم  التعاون حتدثوا عن هم و مناطق
، )٢٠٠ ٠٠٠حــوايل  (صــوماليالندو) ٣٠٠ ٠٠٠حــوايل ( بونتالنــد هتحملــتي ذالنــازحني الــ

 بونتالنـد    قال ممثال   هناية الفترة االنتقالية،   صوصخبو.  مساعدة عاجلة من اجملتمع الدويل     واوطلب
غــسطس وتأجيــل االنتخابــات   أ/آب إجــراء انتخابــات رئاســية يف   ا يؤيــدانأهنمــ غــاملودوغو
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. ص لعدم إجناز املهـام االنتقاليـة      اوجه خ بوانتقدا احلكومة االحتادية االنتقالية     . الربملانية ملدة عام  
 أعـرب ممثـل  و. تها استـضاف اوعرضيونيه /حزيرانملشاركة يف العملية التشاورية يف    ا ا على افقوو

  ولكنـه  ، الـسالم يف الـصومال     ززيتع يف االجتماع التشاوري     يساعد  أن  يف أمله عنصوماليالند  
.  حتقيـق االسـتقالل عـن الـصومال الكـبري          تـسعى إىل   ألهنـا    تكـون ممثلـة    لـن    قال إن صـوماليالند   

ــ ــ ممثــل صــوماليالند ر وذكِّ  أعــضاء اجمللــس  بــدىأو. احترام اجمللــس لوحــدة أراضــي الــصومال  ب
ملـــساعدة املقدمـــة إىل ى الـــع اإلدارات اإلقليميـــة واشـــكروصـــنة، سألة القرمبـــ  خاصـــاًاهتمامـــاً

وحثــت البعثــة .  العميــق إزاء هتديــدات اإلرهــاب يف الــصومال م عــن قلقهــواالنــازحني، وأعربــ
  .ملشاركة يف عملية التشاور املقبلةى الع، صوماليالندة اإلدارات اإلقليمية، مبا يف ذلك شدب

  
  ٢٠١١مايو /أيار ٢٥ املدين، نريويب،  اجملتمع منظماتجتماع معالا  -زاي   

 مـن منظمـات اجملتمـع املـدين الـصومالية           طائفـة واسـعة   اجتمع أعضاء جملس األمـن مـع          - ٦٣
.  نـريويب  ا يف مقرهـ جـد   وي ومنظمـات    صـوماليالند بونتالند و ومتثل جنوب وسط الصومال     اليت  

ــاره مــصدر قلقهــم تع، با مبــا يف ذلــك القرصــنة ، منظمــات اجملتمــع املــدين األمــن وذكــر ممثلــو  ب
 إن بعثة االحتاد األفريقي حققت مكاسب كبرية ضد التمرد وشجعت اجملتمـع             وقالوا. الرئيسي

ــى ت  ــدويل عل ــال ــة  زوي ــاملوارد الالزم ــة ب ــوات األفريقي ــة   واوشــدد. د الق ــى أن اجلهــود املبذول  عل
احلية  مـن سـكان املنـاطق الـس       ةمـ ومدع تنـ اك املزيد من النجاح إذا      قد حتقق ملكافحة القرصنة   

جملتمــع الــدويل حبــزم ضــد الــصيد      إذا تــصرف اإال ه لــن يــتم نــإ وا قــالوهــو أمــر الــصومالية، 
لـصومال اإلقليميـة، وسـاعد علـى معاجلـة مـسألة          ااملشروع وإلقاء النفايات السامة يف ميـاه         غري

  .بطالة الشباب
د للخـروج    أن الـسبيل الوحيـ     مثلـون  امل يـرى األزمة الـسياسية املـستمرة،      ب قليف ما يتع  و  - ٦٤
م بـشأن ترتيبـات مـا بعـد     عـا  رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس الربملـان إىل اتفـاق      ها هو أن يتوصـل  نم

 ظــروف مـن  د حاليـاً يستفتـ  علـى أن املؤسـسات االحتاديــة االنتقاليـة    واوشـدد . الفتـرة االنتقاليـة  
ياغة عمليـة صـ    بـأن    ونمقتنعـ وقالوا إهنـم    .  الفرصة نم هذه تتغ مل   اأمنية أفضل للعمل فيها ولكنه    

 اجملتمــع الــدويل للمــساعدة يف واودعــ. الدســتور ينبغــي أن تــؤدي إىل إنــشاء مؤســسات دائمــة 
هــي و. نيتنطقــ املاتني وبونتالنــد لتــأمني الــسالم اهلــش يف هــصــوماليالند الدميقراطيــة يف ديــوطت

ــة تؤيــ ــة تعقــد داخــل الــصومال  لد فكــرة عملي ــة معاجلــة األزمــة   أمهواوأبــرز. لمــصاحلة الوطني ي
 وكـذلك ملرأة احلاسـم يف اجملتمـع الـصومايل         ا على دور    واكما أكد . ة يف البالد  ية العصيب اإلنسان

 جلعـل  جملـس األمـن    إىلطلـب   توجيـه    ب مـوا تتخاو. جهودها املتواصلة إلحالل الـسالم يف الـبالد       
ملنظمـة يف  ا تـساعد  كـي موقع مكتب األمم املتحدة يف الصومال، حبجة أنه هو السبيل الوحيد ل          

  .محل مشاكله
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 مــن اجملتمــع املــدينممثلــو مــا أعــرب عنــه   ونرطيــشاإهنــم أعــضاء جملــس األمــن  وقــال   - ٦٥
وقـال  .  الـصومال   موضـوع   مـن الوقـت يف مناقـشة       قـدراً متزايـداً   ا  ونفقأ م أهن وا، والحظ شواغل

تفــق علــى موعــد لالنتخابــات، ت أن املؤســسات االحتاديــة االنتقاليــة إىلجملــس األمــن إنــه طلــب 
 لزيــادة مــشاركة املــرأة يف مجيــع تأييــدها  أيــضاًبعثــةالأظهــرت و.  والياهتــا يفددَّ ميــنلــإنــه ف وإالّ

انتـهاك حرمـة النـساء    يف مراحل عملية السالم وأعربت عن قلقها إزاء استمرار أطـراف الـرتاع     
.  أفــضلاً شــأن القرصـنة تنــسيق  املبذولـة يف اجلهــودُتنـسق   أن  ضــرورةواتفقــوا علـى . واألطفـال 

الفئــات الــيت با هتالاصاتــنــه اقتــرح علــى احلكومــة حتــسني إ  العــامص لألمــنيصــرح املمثــل اخلــاو
  منظمـات  أنبـ ، أعـرب عـن رأيـه        وأخـرياً . من بينها اجملتمع املدين   وة يف جيبويت،    حاضرتكن   مل

عمـل بالتعـاون    تساعد على حتقيق املـصاحلة علـى املـستوى الـشعيب وأن             تاجملتمع املدين ميكن أن     
  . حل لألزمة يف الصومال للوصول إىلاالوثيق معه
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	6 - وفي ما يتعلق بالصومال، يرى رئيس الوزراء أن حركة الشباب بدأت تفقد الزخم السياسي والعسكري. وقال إن الناس الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية بدأوا ينفرون من سلوكها الذي يتعارض مع ثقافة الشعب الصومالي وممارسات الإسلام. وأشار أيضاً إلى أن الحكومة الاتحادية الانتقالية قد بدأت في إيجاد بعض الخدمات الاجتماعية المحدودة في المناطق التي تسيطر عليها. وعلى الصعيد الأمني، قال إن هجمات حركة الشباب ضد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال خلال شهر رمضان كان لها أثر عكسي وعوقب الإرهابيون على ذلك بشدة. وقال أيضاً إن الموقف العسكري القوي القائم على طول الحدود بين كينيا وإثيوبيا ساهم في إضعاف حركة الشباب.
	7 - وحذَّر رئيس الوزراء من أن هذه الجماعة لم تُهزم بعد. وشدد على ضرورة أن تتغلب المؤسسات الاتحادية الانتقالية على المشاحنات بسرعة من أجل اغتنام الزخم الحالي على أكمل وجه. وقال إنه يشاطر الرأي القائل بأن المجتمع الدولي يُحسِِن التصرف ولكن عليه أن يبذل المزيد لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي، على وجه الخصوص. كما حث المجلس على بذل المزيد من الجهود لمعالجة مسألة القرصنة، خاصة في بونتلاند حيث بدأت هذه الظاهرة تتطور بوتيرة سريعة.
	8 - وفي ما يتعلق بالسودان، قال رئيس الوزراء لأعضاء مجلس الأمن إنه يؤيد رؤية دولتين لديهما مقومات الحياة، التي وضعها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، وإنه يؤيد الرأي القائل بأن مصير كل من الشمال والجنوب مترابطان؛ فإما أن ينجحان معاً أو يفشلان معاً. وسلّط الضوء على ثلاثة تحديات رئيسية يتعين التصدي لها على وجه السرعة وهي: وجود مقاتلي وحدة الجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ ومسألة أبيي والحدود، وكلها أمور يمكن أن تصبح بؤراً للتوتر بعد أن ينال جنوب السودان استقلاله في 9 تموز/يوليه 2011.
	9 - وطلب رئيس الوزراء من مجلس الأمن أن يدعم بهمة مفهوم الدولتين القادرتين على البقاء والجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ من أجل تسريع المفاوضات بشأن قضايا اتفاق السلام الشامل المعلّقة وكذلك ترتيبات ما بعد الانفصال. وهو يرى أن بعض القضايا التي تجري مناقشتها لن تحلَّ بحلول 9 تموز/يوليه واقترح أن ينظر المجلس في ترتيبات مؤقتة تكفل خاتمة سلسة وتسمح باستمرار المفاوضات بعد الاستقلال. ورداً على استفسار من قبل أعضاء مجلس الأمن حول ما إذا كانت إثيوبيا مستعدة لنشر قوات في أبيي، قال رئيس الوزراء إن أي طلب من هذا القبيل سيُنظر فيه بشكل إيجابي إذا انبثق عن كلا الطرفين. وأشار كذلك إلى أنه، نظراً لحساسية الوضع الأمني في هذه المنطقة، سيلزم اتخاذ ترتيبات خاصة مع الأمم المتحدة لتسهيل تنقل الجنود وتجنب أية قيود بيروقراطية غير ضرورية.
	10 - وبخصوص ليبيا، أطلع رئيس الوزراء أعضاء مجلس الأمن على وجهات نظره الشخصية. وأكد جملة أمور منها الحاجة إلى حل تفاوضي في ليبيا مع وقف لإطلاق النار يمكن التحقق منه. وأشار إلى أنه ينبغي أن تؤخذ وجهات نظر الشعب الليبي في الاعتبار قبل تحديد الجهة التي ينبغي أن يسمح لها بالمشاركة في المرحلة الانتقالية. وانتقد توقيت الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي من شأنها أن تؤدي، على حد قوله، إلى تعقيد عملية البحث عن السلام في ليبيا.
	باء - الاجتماع مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أديس أبابا،21 أيار/مايو 2011
	11 - في 21 أيار/مايو، عقد مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعهما التشاوري الخامس بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وبحثا الأوضاع القائمة في ليبيا وكوت ديفوار والصومال والسودان وكذلك سبل تعزيز أساليب العمل والتعاون بين المنظمتين. وحث أعضاء مجلس السلام والأمن على زيادة التعاون بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن في مجال حل النـزاعات في القارة الأفريقية. وأشادوا بالتعاون النموذجي القائم بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال وكوت ديفوار وشجعوا على إقامة علاقات عمل مماثلة عند معالجة الأزمات الأخرى في أفريقيا، كما هو الحال في ليبيا.
	الأزمة في ليبيا

	12 - أعرب أعضاء مجلس السلام والأمن عن رأي مفاده أنه لن يمكن تسوية الأزمة في ليبيا إلاّ بحل سياسي. وقالوا إنه ينبغي إمعان النظر في خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لليبيا، والتي تقترح وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الليبي، وتحديد فترة انتقالية، وإجراء انتخابات وطنية. وطلبوا وقفاً مؤقتاً للغارات الجوية التي تشنها منظمة حلف شمال الأطلسي للسماح ببدء المفاوضات السياسية بين الأطراف. وأكدوا كذلك أن الأمر يرجع للشعب الليبي لتحديد من ينبغي له أن يشارك في العملية الانتقالية، ودعوا إلى احترام وحدة أراضي البلاد.
	13 - وأعرب مجلس السلام والأمن عن بالغ قلقه إزاء العواقب المحتملة في القارة التي قد تنجم عن أزمة دائمة في ليبيا، مؤكداً أنها قد أدت بالفعل إلى انتشار أعداد كبيرة من الأسلحة التي يمكن استخدامها لزعزعة استقرار البلدان وتعزيز قدرات التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل. وأشار مجلس السلام والأمن إلى أن تصوراته ومواقفه لم تكن بعيدة عن تصورات مجلس الأمن ومواقفه، وأنه من المهم فض الخلافات والعمل معاً من أجل تحديد الطريق إلى الأمام في ليبيا.
	14 - وقال أعضاء مجلس الأمن إن القرار 1973 (2011) أُقر بناء على طلب من جامعة الدول العربية. ووصفت البعثة التدخل في ليبيا باعتباره أمراً ضرورياً لحماية المدنيين من مجزرة أعلن عنها القائد الليبي نفسه. واتفق أعضاء المجلس أيضاً على ضرورة حل النـزاع بالوسائل السياسية. وفي هذا الصدد، أبرز المجلس أن هناك العديد من مبادرات السلام التي طُرحت، بما فيها مبادرات من الاتحاد الأفريقي وتركيا وقطر، والتي سيتولى المبعوث الخاص إلى ليبيا، السيد عبد الإله محمد الخطيب، تنسيقها وتحقيق التكامل بينها جميعها. وشددوا على أهمية تهيئة الظروف المؤاتية لقبول جميع الأطراف وقفاً لإطلاق النار. إذا اتفقت الأطراف على وقف متبادل لإطلاق النار، فإن المجتمع الدولي سيدعمه وستتوقف أيضاً غارات منظمة حلف شمال الأطلسي الجوية. وأعرب المجلس عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لطرح الخلافات جانباً بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
	أزمة ما بعد الانتخابات في كوت ديفوار

	15 - في ما يتعلق بكوت ديفوار، أشاد أعضاء مجلس الأمن بالشراكة النموذجية القائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في التصدي لأزمة ما بعد الانتخابات. ورحبوا بتنصيب الرئيس الجديد، وحثوا جميع الجماعات المسلحة غير الشرعية على ترك أسلحتها، ودعوا إلى إعادة توحيد مجمل أراضي البلاد. ورحب المجلس كذلك بقرار رئيس كوت ديفوار القاضي بالتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الأزمة وتقديمهم للعدالة. كما وجهت البعثة نداء إلى السلطات الإيفوارية من أجل بناء دولة ديمقراطية لها مقومات البقاء اقتصادياً.
	16 - وأشاد مجلس السلام والأمن بالتعاون الممتاز مع مجلس الأمن وأشار إلى وجود توافق في الآراء بشأن كيفية المضي قدماً في كوت ديفوار. كما أكد على ضرورة تحسين المناخ الأمني، واستئناف الأنشطة الاقتصادية، وإعادة بسط إدارة الدولة في الشمال، وإصلاح المؤسسات الرئيسية، وإجراء عملية مصالحة وطنية في البلاد.
	الحالة في الصومال

	17 - في ما يتعلق بالصومال، يرى مجلس السلام والأمن أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تحقق تقدماً هاماً في مقديشو، على الرغم من التحديات السياسية، وأشار إلى أن حوالي مليوني شخص يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها البعثة بالاشتراك مع القوات الموالية للحكومة. وناشد مجلس السلام والأمن مجلس الأمن أن يوفر قدراً أكبر من المساعدة المالية واللوجستية للبعثة، ويوافق على زيادة المستوى الحالي للجنود إلى 000 20. وردد أيضاً النداءات الداعية إلى فرض حصار بحري على كيسمايو، على وجه الخصوص، ومنطقة حظر للطيران فوق الصومال. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عن مخاوف جدية إزاء الحالة الإنسانية المتردية في الصومال.
	18 - وأبلغ أعضاء مجلس الأمن مجلس السلام والأمن بأنهم يجرون مناقشات مستفيضة حول موضوع الصومال. وشاطروا مجلس السلام والأمن مخاوفه العميقة حيال استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد، وأعربوا عن تأييدهم الكامل لعمل بعثة الاتحاد الأفريقي. وحثوا المؤسسات الاتحادية الانتقالية على إنهاء الخلافات السياسية والتركيز على بناء المؤسسات وتقديم الخدمات للشعب الصومالي. وأعربوا أيضاً عن الأسف إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة، وأدانوا بشدة الهجمات التي تستهدف مقدِّمي المساعدة الإنسانية. وأشار مجلس الأمن إلى أن عدم الاستقرار المتزايد في الصومال يساهم في أنشطة القرصنة واقترح تعزيز دور مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال باعتباره جهة الاتصال في مسائل القرصنة.
	الحالة في السودان

	19 - في ما يتعلق بالسودان، أثنى مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن على نجاح الاستفتاء الذي أجري بشأن تقرير مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011، ودعيا إلى تنفيذ اتفاق السلام الشامل تنفيذاً كاملا. كما أعربا عن تأييدهما لظهور دولتين لديهما مقومات الحياة تعيشان بسلام جنباً إلى جنب، وحث الطرفين على التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا اتفاق السلام الشامل المعلّقة وترتيبات ما بعد الاستفتاء. وشددا على أهمية إجراء الاستطلاعات الشعبية وتنفيذ نتائجها بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، أدانا أعمال العنف التي حدثت في أبيي ودعيا إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، وكذلك التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لأبيي. وأعربا أيضاً عن قلقهما إزاء الصراعات الداخلية في جنوب السودان، وفي ما بين حكومة جنوب السودان والجماعات المسلحة.
	20 - وأدان مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن أيضاً ارتفاع مستوى انعدام الأمن والعنف في دارفور، ودعيا إلى تمكين العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور من تنفيذ ولايتها بالكامل، وكررا تأييدهما لعملية السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الدوحة. وبخصوص العملية السياسية في دارفور، أصر مجلس الأمن على ضرورة تهيئة الظروف المواتية قبل إجراء أي مفاوضات في دارفور. ودعا حكومة السودان والحركات المسلحة إلى المساهمة في تهيئة الظروف المواتية اللازمة لعملية دارفور السياسية، بما في ذلك ضمان الحقوق السياسية والمدنية للمشاركين بحيث يتمكنوا من إبداء آرائهم دون خوف من الانتقام؛ وضمان حرية التعبير والتجمع، للسماح بإجراء استطلاعات مفتوحة؛ وضمان حرية التنقل للمشاركين وأفراد العملية المختلطة؛ والمشاركة التناسبية بين أهالي دارفور؛ والتحرر من المضايقات والحجز التعسفي والترهيب؛ والتحرر من تدخل الحكومة أو الحركات المسلحة.
	تعزيز أساليب العمل والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

	21 - اتفق مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن على مواصلة تعزيز تعاونهما في مجال السلام والأمن في أفريقيا. وفي هذا الصدد، رحّبا بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، الذي يمكن أن يجري من خلاله التبادل المنتظم للمعلومات. وكرر مجلس السلام والأمن دعوته لإنشاء آلية مالية تتسم بقدر أكبر من قابلية التنبؤ والاستدامة والمرونة دعماً لعمليات حفظ السلام الإقليمية التي تأذن بها الأمم المتحدة. وأعرب مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن عن تطلعهما إلى صدور تقرير كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي بشأن تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وبعد الاجتماع التشاوري الخامس، صدر بيان مشترك.
	ثالثا - زيارة بعثة مجلس الأمن إلى السودان
	ألف - زيارة مخيم مايو، الخرطوم، 22 أيار/مايو 2011
	22 - زار بعض أعضاء المجلس مخيم مايو وسنحت لهم الفرصة للقاء الجنوبيين الذين يعيشون في المخيم. وأعرب سكان المخيم عن شكوكهم حيال الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالجنسية في ما بعد 9 تموز/يوليه وما يعنيه ذلك بالنسبة لوضعهم الخاص، أي القدرة على العمل والعيش وسبل الحصول على الصحة والتعليم. وأعربوا عن تقديرهم لزيارة أعضاء المجلس إلى مخيمهم.
	باء - الاجتماع مع حكومة السودان، الخرطوم، 22 أيار/مايو 2011
	23 - اجتمع وفد مجلس الأمن، برفقة مبعوث الأمين العام الخاص إلى السودان، هايلي منكريوس، مع وزراء الحكومة ومستشاريها، بمن فيهم وزير الدولة برئاسة الجمهورية، أمين حسن عمر، والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني عن ملف أبيي، ديدري محمد أحمد، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية، إدريس عبد القادر، والمسؤول عن ملف دارفور، عمر ذهب، والممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان. وأُبلغ وفد المجلس بأن وزير الخارجية علي كرتي لن يحضر بسبب مرض ألم به. وتولى وزير الدولة برئاسة الجمهورية، أمين حسن عمر، قيادة الاجتماع. وبدأ الاجتماع بالقول إن الحكومة كان بودها أن تستقبل وفد المجلس في بيئة أكثر ملاءمة، مشيراً إلى الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الطرفين في أبيي. وطمأن الوزراء والمستشارون الحاضرون جميعهم المجلس بأن الحكومة حريصة على إبرام اتفاق السلام الشامل ودياً وبأن الجهود قد بُذلت، بتوجيه من رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق، ثابو مبيكي، للمضي قدماً في المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات ما بعد 9 تموز/يوليه. وبشكل منفصل، كان المجلس قد أكد في وقت سابق عقد لقاء مع نائب رئيس الجمهورية، على عثمان طه، ولكن قيل له إن الاجتماع لن يُعقد.
	24 - وفي ما يتعلق بأبيي، قدم ديدري محمد أحمد لمحة عامة عن تاريخ أبيي. وقال عن الأحداث الجارية إن القوات المسلحة السودانية ردت بالسيطرة على منطقة أبيي بعد الهجوم الذي شنته قوات جنوبية يوم 9 أيار/مايو على قافلة مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة في السودان والوحدة المتكاملة المشتركة. وأكد أن بعثة الأمم المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة، وعرض الاجتماع مع البعثة وجهات أخرى لتأمين المنطقة ومنع عودة القوات عملاً باتفاق كادقلي. وأصر على أن حزب المؤتمر الوطني ملتزم ببروتوكول أبيي وسيواصل العمل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، حتى يتم الاتفاق على وضع نهائي لأبيي. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، اللذان قادا وفد مجلس الأمن في السودان، عن بالغ القلق إزاء الحالة في أبيي ودعيا إلى استئناف المفاوضات لإيجاد حل للأزمة. وأشار المبعوث الخاص للأمين العام إلى أن الأحداث الأخيرة تمثل تراجعاً عن التقدم المحرز بفضل اتفاق كادقلي. وعلى الجانبين كليهما أن يناقشا ترتيبات أمنية جديدة لأبيي حتى يتمكنا من سحب قواتهما. وكان من بين الخيارات المطروحة إسناد دور أقوى للوحدات المتكاملة المشتركة وبعثة الأمم المتحدة. غير أن السيد ديدري محمد أحمد، عندما ألح عليه أعضاء المجلس، لم يوضِّح متى ستنسحب القوات المسلحة السودانية ولكنه قال إنه يتعين تكوين وحدة متكاملة مشتركة جديدة.
	25 - وفي شأن دارفور، قدم السفير السيد ذهب إحاطة بشأن المستجدات في الدوحة، وتحديات التعامل مع حركة العدل والمساواة ومؤتمر جميع الأطراف المعنية في دارفور المقبل المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 31 أيار/مايو. وتحدث عن الخطوات المقبلة لعملية سلام جديدة في دارفور، بما في ذلك المشاورات التي ستجري في دارفور مع مجموعة واسعة من الفئات. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء مستوى العنف في دارفور، والقصف الجوي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية، والضحايا والتهجير والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وحرية تحرك العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وأكدت المملكة المتحدة الحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية لعملية سلام دارفور، مشيرة إلى البيان المشترك بين مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر يوم 19 أيار/مايو والذي يحدد العديد من الشروط المسبقة الضرورية، ومن ضمنها حرية التعبير وحرية الحركة والتحرر من المضايقات. وأكد الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشدة على وجوب إيجاد حل لطلبات تأشيرات الدخول المتراكمة لأفراد العملية المختلطة، لكنها تلقت ردوداً متناقضة، حيث قال السيد عمر أول الأمر إن 000 1 تأشيرة قد صدرت منذ شهر شباط/فبراير، ثم اعترف في مواجهة الإحصاءات المستقاة من العملية المختلطة بأن وزارة الخارجية ستبحث مع العملية المختلطة هذه المسألة من أجل التوصل إلى حل.
	26 - وبخصوص مفاوضات ما بعد 9 تموز/يوليه، قدم وزير الدولة برئاسة الجمهورية، إدريس عبد القادر، إحاطة بشأن المفاوضات الاقتصادية التي عقدت في نهاية الأسبوع السابق، مشيراً إلى أنها تمضي قدماً إلى الأمام. لكنه أكد بعد ذلك أن الحركة الشعبية ترفض التفاوض على الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة بإيرادات النفط في مرحلة ما بعد 9 تموز/يوليه. ومارس ضغوطا بشأنً الجزاءات المفروضة على السودان والديون وإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي أمور أصر أنها تستند إلى مخطط سياسي.
	جيم - إحاطة من الممثل الخاص المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمعني بدارفور، الخرطوم، 22 أيار/مايو 2011
	27 - قدم الممثل الخاص المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمعني بدارفور، إبراهيم غمباري، إحاطة بشأن التطورات السياسية في دارفور، والمشاورات المقبلة بشأن عملية سلام دارفور، والحالة الأمنية، ووصول المساعدات الإنسانية. فبخصوص الحالة الأمنية، قال إن حكومة السودان سعت لمنع ترسيخ وجود فصيل جيش تحرير السودان بقيادة ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة في شمال دارفور من خلال تعزيز مواقعها وعمليات القصف الجوي. ونشرت الحكومة أيضاً جنودها على طول الحدود الليبية لمنع تدفق الأسلحة والمنشقين. ومن شأن الاتفاق بين فصيلي ميني ميناوي وعبد الواحد بجيش تحرير السودان على القيام بعمليات مشتركة ضد الحكومة أن يشكل مصاعب إضافية بالنسبة للمناخ الأمني في دارفور. واستكمل قائد قوة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هذه الإحاطة. وتُلي نيابة عن كبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جبريل ييبيني باسولي، الذي لم يستطع الحضور، بيانٌ بشأن الكيفية التي يُعتزم بها اختتام عملية الدوحة. ونوقشت الجهود التي تبذلها العملية المختلطة لدعم وصول المساعدات الإنسانية من خلال عملية سلة الربيع.
	دال - الاجتماع مع رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، الخرطوم، 22 أيار/مايو 2011
	28 - قدم رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، ثابو مبيكي، إحاطة عن أبيي، عقب لقائه مع رئيس السودان، عمر حسن البشير، في اليوم ذاته. وكان هدفه تهدئة الوضع تمهيداً لإيجاد حل دائم، قبل 9 تموز/يوليه. وكان الفريق قد عرض من قبل وثيقة تتضمن ستة خيارات، ولكن الأطراف لم تتفق عليها، مما دفع بالفريق إلى زيادة بلورة اقتراح سيُعرض على الرئاسة. ثم قدم لمحة شاملة عن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات ما بعد 9 تموز/يوليه.
	29 - وبخصوص المسائل الاقتصادية، قال إن الشمال سيتولى تسديد الدين الخارجي البالغ 39 بليون دولار باعتباره الدولة المستمرة. وستكون للجنوب عملة جديدة خلال فترة انتقالية لكن لا يزال يتعين على الطرفين العمل على استرداد ما يُتداول من الجنيه السوداني من الجنوب. وقال إن الترتيبات الانتقالية المالية للتخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية في الشمال من جراء عائدات النفط المفقودة في ظل الترتيبات الحالية لتقاسم الإيرادات توجد قيد المناقشة. واتفق الطرفان على حدود مرنة، ولكن التفاصيل ما زالت لم تحدَّد بعد. وفي موضوع الأمن، سيلزم الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح من نوع ما مع إمكانية وجود طرف ثالث فيها، مثل الأمم المتحدة. وكانت المسألة الرئيسية الأخرى هي مستقبل أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان المنحدرين من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي شأن الجنسية، اتفق الطرفان من حيث المبدأ على الحيلولة دون انعدام الجنسية والتشريد. وقد عملت الأفرقة العاملة المعنية بهذه المسائل بقدر ما في وسعها ويجري الآن عرض هذه المسائل على فرقة عمل أرفع درجة ستنعقد اعتباراً من 6 حزيران/يونيه لإنهاء النظر في كافة المسائل بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية حزيران/يونيه.
	30 - وفي شأن دارفور، تحدث عن انخراط الفريق في عملية سلام دارفور والمشاورات المعتزم إجراؤها. وفي رأيه، فإنه من الممكن معالجة الوضع المستقبلي لدارفور على نحو أفضل من خلال المشاورات لا عن طريق الاستفتاء. وبصفة أعم، فإن نتائج عملية سلام دارفور والاستطلاعات الشعبية في المنطقتين ستشكِّل مستقبل شمال السودان.
	هاء - الاجتماع مع شيوخ قبيلة المسيرية، الخرطوم، 22 أيار/مايو 2011
	31 - قدم شيوخ قبيلة المسيرية نبذة تاريخية عن أبيي، مؤكدين أن محكمة التحكيم الدائمة لم تستشرهم قبل إصدار قرارها وأنه لكونهم سكان المنطقة الأصليين، فإن المسألة تتعلق بحقوق الإنسان لا بحقوق الرعي. وقد أصبحت مشكلة أبيي مشكلة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قد تجاوزت آليات فض النزاع التقليدية.
	واو - البيان الصحفي
	32 - أصدر مجلس الأمن يوم 22 أيار/مايو بياناً صحفياً بشأن أبيي أدان فيه العمليات العسكرية التصعيدية التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية وسيطرتها على المنطقة داخل بلدة أبيي وحولها، والهجوم الذي شنته يوم 19 أيار/مايو قوات من الجنوب ضد قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان في أبيي. ودعا المجلس حكومة السودان إلى وقف عملياتها العسكرية والانسحاب فوراً من بلدة أبيي وضواحيها.
	زاي - زيارة مدينة واو، 23 أيار/مايو 2011
	33 - بسبب القتال الدائر في أبيي، لم يكن بإمكان بعثة المجلس أن تزور المنطقة فحوّلت وجهتها نحو مدينة واو، حيث زار أعضاء المجلس مركز مريم لمساعدة الأم ومركز الرعاية الصحية للطفل، وأتيحت له الفرصة لرؤية الخدمات المقدمة، والمصاعب التي يواجهها الموظفون المعنيون بقضايا صحة الطفل. وأعقبت هذه الجولة محادثة مع أعضاء المجتمع المدني في واو وطلاب كلية الطب الملحقين بمركز مريم لمساعدة الأم. وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء الوضع في أبيي وتأثير التهجير على أماكن مثل واو. ولأنهم سكان ولاية حدودية، فهم قلقون بشأن الأمن. كما تحدثوا عن الحاجة إلى التنمية الزراعية في جنوب السودان وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
	34 - واجتمع المجلس مع رؤساء قبيلة الدينكا من أبيي، ومن بينهم كبير القائمين على إدارة منطقة أبيي، دينق أروب، الذي عُزل مؤخراً. وقدم زعماء القبائل لمحة تاريخية عن أبيي والتحديات الأمنية وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ بروتوكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدائمة. وقارن أحد الرؤساء الوضع الحالي في أبيي بدارفور، وناشد المجلس أن يتدخل وينقذهم. وقد كانت العلاقات بين الدينكا والمسيرية مبنية عادة على التعايش السلمي، وكانت المشكلة الحقيقية هي قوات الدفاع الشعبي ونظرية أذاعها السياسيون ومؤداها أن حقوق الرعي تعادل حقوق ملكية الأراضي. وأكد دينق أروب الحاجة إلى تقرير المصير من خلال استفتاء أبيي وإنشاء آلية أمنية عملية، وهي آلية بدونها ستستمر المشاكل الأمنية حتى لو كانت أبيي لتصبح جزءاً من جنوب السودان. وأثارت فرنسا ادعاءات قبيلة المسيرية بأنها لم تُتح لها إمكانية الحصول على المياه لأول مرة منذ 500 عام. وردا على ذلك، قال أروب إن قبيلة المسيرية أرسلت أفراداً مسلحين من قوات الدفاع الشعبي قبل وصول الماشية ولم يوقفها أحد. وقال إن قبيلة الدينكا كانت قد طلبت عقد اجتماعات لتنظيم الهجرة غير أن قبيلة المسيرية رفضت ذلك.
	حاء - الاجتماع مع رئيس جنوب السودان وبعض الوزراء، جوبا، 23 أيار/مايو 2011
	35 - قاد رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وفد حكومة جنوب السودان الذي قدّم إحاطة للمجلس، وحضرتها غالبية وزراء الحكومة. وهنأتهم الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على النجاح في إجراء الاستفتاء. وأثارت نيجيريا تحديات الاستقلال والحاجة إلى الشمولية، وهي نقطة أثارتها أيضاً ألمانيا فيما يتعلق بالدستور.
	36 - واعترف رئيس جنوب السودان بأنه إذا لم يكن الشمال مستقراً، فإنه لن يعم الاستقرار الجنوب أيضاً. وأشار إلى الحصار الذي فرضه الشمال مؤخراً على الطرق الحدودية حيث توقف عبور السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود. وأعرب عن أسفه لأن المفاوضات بشأن ترتيبات ما بعد 9 تموز/يوليه لم تتقدم بسرعة أكبر وعبّر عن أسفه للموقف الذي اتخذه الشمال في قضايا مثل الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة بعائدات النفط. وأضاف قوله إنه لا يمكن لدولة مستقلة أن تواصل تقاسم عائداتها النفطية، وعلى الشمال أن يتحلى بالمرونة. وفي شأن أبيي، قدم لمحة عامة عن التاريخ الحديث لمنطقة أبيي وأحداث الأيام القليلة الماضية. وحث الأمم المتحدة على إرسال رسالة واضحة مفادها وجوب أن تنسحب القوات المسلحة السودانية واستعادة إدارة منطقة أبيي. وقال إن قوات الأمم المتحدة الحالية لا يمكن أن تحمي نفسها في أبيي، واقترح مساهمة إثيوبيا بجنود من أجل أبيي. واعتذر عن الهجوم الذي شُن يوم 9 أيار/مايو على قافلة مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة في السودان والوحدة المتكاملة المشتركة، محاججاً بأنه لم ينصب أي كمين للأمم المتحدة وأن الجنوب لم يستهدف قط موظفي الأمم المتحدة أو قوافلها، وأن هذا الحادث كان مجرد خطأ.
	37 - وبخصوص بعثة الأمم المتحدة في المستقبل، طلب تعيين ممثل خاص آخر للأمين العام وإيفاد بعثة جديدة إلى الجنوب بحلول 9 تموز/يوليه لتقدِّم المساعدة في مجال بناء قدرات الدولة. وقال إن حكومة جنوب السودان تعمل على إعداد تفاصيل ما تريده من بعثة الأمم المتحدة وستقدِّمها عما قريب. وأوضح الوزير باقان أموم أن الحكومة ترى أن إحدى المهام الرئيسية هي الحفاظ على الأمن على الحدود، وحل قضايا اتفاق السلام الشامل المعلّقة، مثل أبيي، وبناء القدرات في الجنوب. وشجعت الولايات المتحدة على تقديم مساهمات بشأن مسائل ما بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان ومسائل أبيي في أقرب وقت ممكن. واختتم الرئيس بإعادة التأكيد على التزام حكومته بالتعايش السلمي وأكد للمجلس أن جنوب السودان متمسِّك، كدولة جديدة، بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمبادئ الدولية.
	38 - وفي ما يتعلق بعملية وضع الدستور، ألحّ على أنها ستكون عملية شاملة. وأطلع وزير الشؤون القانونية، جون لوك، الحاضرين على مزيد من التفاصيل عن عملية وضع الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة واعية بأن بقاء جنوب السودان رهين بتوحيد الناس في جميع المناطق ومهما كان عرقهم وجنسهم.
	طاء - زيارة مالاو، ولاية جونقلي، 24 أيار/مايو 2011
	39 - ذهب عدة أعضاء في المجلس لزيارة وحدة حماية الماشية في مالاو، التي أُنشئت وتوفِّر لها التدريب شرطة البعثة إضافة إلى الدعم المقدم من المانحين الثنائيين. وشهدوا محاكاة للوحدة وهي تعمل. وقدم وزير الدولة لإنفاذ القانون، غابرييل دووب لام، إحاطة عن المصاعب الأمنية المصادفة في جونقلي مثل سرقة الماشية، واختطاف الأطفال، والصراعات القبلية، والخلافات حول نقاط الرعي والمياه، والحدود البرية. وتابع لشرح مشروع وحدة حماية الماشية التجريبي وأعرب عن أمله في أن يمكن توسيع نطاقه أكثر في جنوب السودان. وتحدث محافظ ولاية جونقلي، كول مايانغ، بعبارات مماثلة وأوضح بعض العوامل التي تدفع لسرقة الماشية، ومنها الحاجة لدفع المهر. وتحدث عن عدم الاستقرار الذي تسبب فيه جورج أتور وديفيد ياو ياو، والحاجة إلى الاستثمار في التنمية الزراعية.
	ياء - زيارة محطة طريق جبل كجور، 24 أيار/مايو 2011
	40 - زار أعضاء المجلس حين عودتهم إلى جوبا محطة طريق جبل كجور التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أعيد فتحها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 للمساعدة في عملية العودة التي تديرها حكومة جنوب السودان. وتستقبل هذه المحطة العائدين الضعفاء عند وصولهم إلى جوبا عبر الميناء وعلى متن الطائرات. وينقلون مع أمتعتهم إلى محطة لتسجيلهم والتحقق من هويتهم. ويُفرج عن أولئك الذين يملكون وسائل مواصلة السفر بينما يمكث الذين يتطلب الأمر نقلهم لمواصلة السفر. وتقوم المنظمة الدولية للهجرة بتسجيلهم رسمياً، وتحديد احتياجاتهم من وسائل النقل لمواصلة سفرهم، وإجراء الفحوص الطبية لهم. وتتولى المنظمة الدولية للهجرة أيضا تنسيق قوافل النقل إلى وجهاتها. وقدمت نائبة المنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية ورئيس بلدية جوبا في جنوب السودان إحاطة عن العائدين إلى جنوب السودان وعن عمل مفوضية الإغاثة والتعمير في جنوب السودان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية. وأوضحا كيف تعالج محطة الطريق شؤون الناس وتنقلهم إلى وجهتهم النهائية. وكان أكثر من مليوني شخص قد عادوا خلال فترة اتفاق السلام الشامل، عاد منهم عدد يُقدر بـ 000 300 منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2010. ولكل من الولايات العشر في جنوب السودان الآن خطة للعائدين على صعيد الولاية.
	كاف - إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام عن التخطيط لبعثة المتابعة، 24 أيار/مايو 2011
	41 - بعد تناول طعام الغداء مع أعضاء المجتمع المدني، استمع المجلس إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام والإدارة العليا عن التخطيط لبعثة المتابعة في جنوب السودان. وبدأت الاجتماعات بمناقشة بشأن أبيي. وأوضح الممثل الخاص أنه ما كان بإمكان الأمم المتحدة أن تحول دون سيطرة القوات المسلحة السودانية على أبيي، حيث كانت الأمم المتحدة عاجزة عن مهاجمتها وهي تتقدم. وشملت المناقشة مع أعضاء المجلس إمكانية نشر القوات الإثيوبية ضمن بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإحاطة بشأن الاجتماعات التي كانت قد عقدها الممثل الخاص والرئيس الأسبق مبيكي مع الرئيس البشير بشأن هذه المسألة. وأثار الممثل الخاص أيضاً الدور المحتمل للأمم المتحدة على الحدود في دور التيسير والرصد. وقبل الطرفان أن الاتحاد الأفريقي لم تكن لديه القدرة على القيام بذلك، وأنه سيتواصل مناقشة وجود محتمل للأمم المتحدة في الجولة القادمة من مفاوضات ما بعد 9 تموز/يوليه المقرر إجراؤها يوم 6 حزيران/يونيه.
	42 - وقدم نائب الممثل الخاص للأمين العام، جاسبير سِنغ ليدر، إحاطة بشأن عملية التخطيط للبعثة المقبلة في الجنوب. وتستند إلى بعثة التقييم الفني والمشاورات مع فريق الأمم المتحدة القطري والدروس المستخلصة على مدى السنوات الست الماضية. ويدل كل ذلك على وجود هيكل يتسم بقدر أكبر من المركزية، ومزيد من المساعدة لفريق الأمم المتحدة القطري دعماً لبناء السلام، وتعاون عسكري ومدني عسكري أمتن، وتحسين جمع المعلومات. وتحدث أيضاً عن التحديات التي تفرضها المنطقة الحدودية. وأكد الممثل الخاص أن فريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يقدمان بالفعل العديد من الخدمات ضمن ولايتهما الحالية. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن النظر إلى تشكيل بعثة جديدة كفرصة حقيقية لتحسين أنشطة حفظ السلام. ولا ينبغي أن يكون الأمر مجرد تسليم المقاليد من بعثة إلى أخرى دون إحداث أي تغييرات جوهرية. وأشار عدة أعضاء في المجلس إلى عدم تقديم مساهمات من حكومة السودان وجنوب السودان بشأن استمرار وجود الأمم المتحدة، على الرغم من الطلبات الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة والمجلس. وقدمت نائبة المنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية إحاطة بشأن عمل الوكالات والصناديق والبرامج الـ 21 المؤلفة لفريق الأمم المتحدة القطري، وحجم التمويل المقدم من المانحين، واحتياجات التنمية. ووصفت الفجوة التي تعتري القدرات داخل الحكومة، مشيرة إلى أن نسبة 10 في المائة فقط من موظفيها أنهوا تعليمهم الثانوي. ومن حيث بناء القدرات، يعمل بالفعل ضمن المكاتب الحكومية 159 من متطوعي الأمم المتحدة، كما يوجد هناك 200 من كبار موظفي الخدمة المدنية أتوا من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومن المقرر أن تصل بعد 9 تموز/يوليه قدرة مكمِّلة قوامها 000 1 متطوع من الاتحاد الأفريقي.
	رابعا - زيارة مجلس الأمن إلى كينيا
	ألف - إحاطة من مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	43 - في 25 أيار/مايو، اجتمع مجلس الأمن مع الممثل السامي للاتحاد الأفريقي في الصومال، رئيس غانا الأسبق جيري رولينغز، والممثل الخاص للأمين العام للصومال، أوغستين ماهيغا، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أبو بكر ديارا، وممثل ميسِّر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للصومال، باتريك كويي، وقائد قوة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، اللواء ناثان موغيشا، لمناقشة الحالة في الصومال. وأوضح الممثل الخاص للأمين العام أنه، في أعقاب البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في 11 أيار/مايو 2011 (S/PRST/2011/10)، اجتمع رئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، شريف حسن شيخ، ورئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية، شريف شيخ أحمد، عدة مرات ولكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على توقيت الانتخابات. وأشار إلى أن رئيس البرلمان ما زال مصرّا على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية، في حين يرى الرئيس أن إجراء الانتخابات سينسف المكاسب السياسية والأمنية الحالية في الصومال. وقال الرئيسان إن موقفيهما الراسخين يعبران عن إرادة أغلبية الصوماليين.
	44 - ودعا الممثل الخاص للأمين العام أعضاء المجلس إلى تأكيد رسالتهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. وأشار إلى احتمال أن يستكشف الطرفان إمكانية وضع ترتيب مؤقت لما بعد الفترة الانتقالية من شأنه أن يضمن وضعاً فيه مكسب للجانبين، وهو وضع ستستمر فيه دوائرهما الانتخابية في تقاسم السلطة لحين إجراء الانتخابات. وأكد كذلك على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى وضع خارطة طريق تتضمن معايير وجداول زمنية لتنفيذ المهام الانتقالية، بما في ذلك تعزيز المصالحة الوطنية وعملية وضع الدستور. ويجب أن تشمل خارطة الطريق أيضا إنشاء آلية للرصد والتقييم لضمان امتثال المؤسسات الاتحادية الانتقالية. وأشار إلى أن آلية الرصد ستكون فعالة إذا كان هناك تعهد جماعي من قبل جميع الجهات المعنية في المجتمع الدولي بأن امتثال السلطات الانتقالية الصومالية سيكون شرطاً مسبقاً لحصولها على الدعم المالي.
	45 - وقدم الممثل الخاص إحاطة بشأن المكاسب الأمنية التي حققتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها في مقديشو. وأكد أن البلدان المساهمة بجنود أتاحت جنودا إضافيين للبعثة ولكنهم لم يُنشروا حتى الآن نظراً لعدم تزويدهم بالتدريب والدعم السابقين للنشر. وطلب مزيداً من المساعدة للفريق القطري من أجل تمكينه من معالجة الحالة الإنسانية المتردية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الانتقالية، وأوضح أن معاناة الناس قد تفاقمت من جراء الجفاف، والأخطار التي تشكِّلها الذخائر المتفجرة، والتأخير في إنشاء إدارات محلية فعالة.
	46 - وأبلغ قائد القوة أعضاء مجلس الأمن أن بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية كانت تسيطر على 60 في المائة من مقديشو. وحث على تقديم دعم إضافي للقوات الأفريقية، مؤكداً على وجه الخصوص الحاجة إلى تزويدهم بالقدرات الجوية والبحرية. وأوضح أن المتمردين يخضعون لضغوط تمارسها عليهم العناصر الموالية للحكومة الاتحادية الانتقالية في معظم أرجاء المنطقة الجنوبية الوسطى من الصومال، وأن المتمردين سيحاولون الدفاع عن ميناء كيسمايو الذي يستمدون منه معظم مواردهم. وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد المنشقين في صفوف حركة الشباب الذين يحتاجون إلى عناية فورية. وأعرب عن أسفه لعدم وجود ما يكفي من الجنود وعناصر مساعدة القوة على أرض الميدان في الصومال. كما طلب قائد القوة تمويلا مستداماً يمكن التنبؤ به من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك التعويض المناسب عن المعدات المملوكة للوحدات. وأشاد الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالشراكة القائمة بين مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وردد وجهات نظر قائد القوة وكرر طلب الاتحاد الأفريقي الداعي إلى إقامة منطقة لحظر الطيران وفرض حصار بحري على الصومال.
	47 - ودعم الممثل السامي للاتحاد الأفريقي النقاط التي أثيرت، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية متفقون جميعاً على ضرورة الاستفادة الكاملة من الزخم الإيجابي في الصومال. ودعا مجلس الأمن إلى الضغط على قيادة المؤسسات الاتحادية الانتقالية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن سبل المضي قدماً في أقرب وقت ممكن. وقال إنه يتفق مع أهمية وضع معايير وآلية للرصد، من شأنها أن تكفل امتثال المؤسسات الاتحادية الانتقالية لتنفيذ المهام الانتقالية.
	48 - واتفق أعضاء المجلس على أن الخلاف بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية كان له أثر سلبي على التقدم العسكري الجاري في الصومال. واتفقوا كذلك على ضرورة توجيه رسالة واضحة وقوية إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية مفادها أن أي تمديد لفترة ولايتها سيتوقف على التوصل إلى اتفاق بشأن توقيت الانتخابات. وطلب المجلس إلى الممثل الخاص للأمين العام التأكد من أن العملية التشاورية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيه في مقديشو سيحضرها كل من يمثلون الشعب الصومالي. واختتم المجلس الاجتماع بالإشارة إلى أن وجهات النظر المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية كان مؤشراً مشجعاً، وأنه سيكون من المهم للمجتمع الدولي أن يعزِّز وحدة الهدف الذي ينشده ويتحدث بصوت واحد عن الصومال.
	باء - الاجتماع مع نائب رئيس كينيا، كالونزو موسيوكا، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	49 - أعرب نائب رئيس كينيا، كالونزو موسيوكا، عن قلقه من أن المجتمع الدولي ربما انتابه شعور بفتور الهمة في ما يتعلق بالصومال. وحث مجلس الأمن إبقاء هذه المسألة قيد نظره بالنظر إلى أن المستجدات الحاصلة هناك يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشدداً على أن حركة الشباب مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال إن عدم الاستقرار في الصومال يؤثر على الأمن والاقتصاد في بلاده وكذلك سبل العيش للسكان الكينيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع الصومال. وأوضح أن كينيا اضطرت لنشر مزيد من أفراد الأمن لتأمين حدودها مع الصومال، وكان عليها أيضا أن تستوعب أعداداً كبيرة جداً من اللاجئين الصوماليين.
	50 - وأعرب عن رأي مفاده أن القيادة في الصومال لم تستفد حتى الآن استفادة كاملة من تحسُّن الحالة الأمنية. وحث أعضاء مجلس الأمن على العمل مباشرة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب للمساعدة في كسر الجمود السياسي الناجم عن الخلاف بينهما حول توقيت الانتخابات. وقال إنه لا يعتقد أن من الواقعي إجراء انتخابات في الصومال في غضون الشهرين المقبلين، واقترح تأجيلها سنة واحدة. ودعا مجلس الأمن إلى منح بعثة الاتحاد الأفريقي تفويضاً أقوى يمكنها ليس فقط من الحفاظ على السلام ولكن أيضاً تنفيذه بنشاط. وسلط الضوء ضرورة فرض منطقة حظر للطيران وحصار بحري على ساحل الصومال لمنع حركة الشباب من الحصول على الأسلحة وجمع الموارد من ميناء كيسمايو. ووجه أيضاً انتباه مجلس الأمن إلى أن أكثر من مائة من القراصنة المزعومين ينتظرون المحاكمة في كينيا، وطلب مزيداً من التعاون والدعم من المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، انتقد دفع الفديات للقراصنة، أن تلك الفديات تُستخدم لمواصلة تأجيج أعمال القرصنة.
	51 - ونقل نائب الرئيس ما تشعر به كينيا من قلق إزاء التطورات الحاصلة في السودان. وأكد أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإيجاد حل نهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها. وقال إن التوترات الحالية ينبغي ألا تشكل ذريعة لمنع جنوب السودان من إعلان استقلاله يوم 9 تموز/يوليه.
	52 - وأبدى أعضاء مجلس الأمن تقديرهم للقيادة التي تحلت بها حكومة كينيا والإجراءات التي اتخذتها للمساعدة في معالجة المشاكل في الصومال. وحذر المجلسُ من أن القيادة الصومالية لن يُسمح لها باستغلال دعم المجتمع الدولي وصبره. واتفق أعضاء البعثة على أن التقدم المحرز في الصومال قد يتقوض بشدة من جراء الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان واتفقوا كذلك على ضرورة توجيه رسالة قوية إلى الرئيسين بشأن الحاجة إلى إيثار مصالح الشعب الصومالي قبل كل شيء. وبخصوص السودان، اتفق مجلس الأمن على ضرورة معالجة أبيي وغيرها من قضايا اتفاق السلام الشامل المعلّقة بالوسائل السياسية، وأن استخدام القوة لن يحل الخلافات.
	جيم - الاجتماع مع رئيس وزراء كينيا، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	53 - أكد رئيس وزراء كينيا، رايلا أودينغا، الموقف الذي أعرب عنه نائبه. وأفاض بوجه خاص في الحديث عن الأثر الكبير لحركة اللاجئين القادمين إلى كينيا، ودعا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المساعدة في إنشاء ملاذ آمن على الجانب الصومالي من الحدود لاستقبال المواطنين الفارين من العنف في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد. وفي ما يتعلق بالتطورات السياسية في الصومال، اعتبر أن الظروف غير موجودة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، الأمر الذي يفسر لماذا تؤيد كينيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لسنة واحدة. وقال إن من المهم أن ينسق المجتمع الدولي مواقفه لتجنب إرسال رسائل متباينة. وبشأن القرصنة، أشار إلى أن كينيا كانت إحدى الدول القلائل التي تأوي قراصنة في سجونها وأن الوضع أصبح لا يحتمل بسبب الضغوط الذي يمارسها ذلك على نظام المؤسسات الإصلاحية في البلاد والموارد الاقتصادية. وأومأ رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تتقاسم جميع البلدان المتضررة من أعمال القرصنة بقدر أكثر هذا العبء، بدعم من المجتمع الدولي. كما دعا إلى زيادة المساعدة المقدَّمة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي، وشدد على أهمية إقفال ميناء كيسمايو عن طريق فرض حصار بحري عليه، وذلك لقطع المصادر الرئيسية لإيرادات حركة الشباب.
	54 - وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لرؤى رئيس الوزراء بشأن الصومال، وقالوا إن هناك حالياً فرصة لإحراز تقدم هام في عملية السلام. ومن أجل اغتنام الزخم الإيجابي بصورة كاملة، يتعين على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان تسوية خلافاتهما على الفور. وكررت البعثة قولها إن الاتفاق على الانتخابات شرط مسبق لأي تمديد للولايات. وأعرب المجلس عن دعمه لبعثة الاتحاد الأفريقي، وتقديره لكل ما بذلته من تضحيات من أجل الصومال.
	دال - الاجتماع مع رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال ورئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	55 - أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في الصومال، وشدد على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية شاملة لمعالجة قضايا مثل الإرهاب والقرصنة واحتجاز الرهائن والحالة الإنسانية المتردية في البلاد. وأبلغت البعثة دعمها الموحَّد لاتفاق جيبوتي وعملية سلام شاملة. وفي هذا الصدد، حث المجلس بشدة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على المشاركة في الاجتماع التشاوري للأطراف المعنية الصومالية الذي سيتولى الممثل الخاص للأمين العام تيسيره في مقديشو في حزيران/يونيه، وذلك بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. وطُلب بشدة إلى السياسييْن الامتناع عن القيام بأية أعمال أخرى أحادية الجانب، والتركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن توقيت الانتخابات، التي بدونها لن يكون هناك أي تمديد للولايات. وقيل لهم أيضاً إن أي دعم سيقدمه المجتمع الدولي في المستقبل سيتوقف على تحقيق نتائج ملموسة. وأعرب مجلس الأمن عن خيبة الأمل لأن تحسُّن الوضع الأمني على الأرض لم يقترن بإحراز تقدم على الصعيد السياسي.
	56 - وقال شريف شيخ أحمد، رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية، إنه بالرغم من أنه قد أفرد الكثير من الجهد لإيجاد حل سياسي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى تفاهم مشترك مع رئيس البرلمان على ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. وقال إنه يتفق مع أعضاء المجلس أنه لا بد من تحقيق إنجازات أمنية على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن. وندد بتمديد البرلمان الاتحادي الانتقالي لولايته من تلقاء نفسه، وهو ما وصفه بأنه عمل غير شرعي. ورأى أنه يؤيد تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لسنة واحدة، مؤكداً للبعثة أن هذا التمديد سيسمح للحكومة الاتحادية الانتقالية بتنفيذ المهام الانتقالية المعلقة وتعزيز المكاسب الأمنية على أرض الواقع. وقال إنه يشعر بالحاجة الملحة إلى إصلاح البرلمان الاتحادي الانتقالي قبل أن يمكن تنظيم الانتخابات، مؤكدا أن برلماناً مؤلفا من 550 عضواً ليس أمراً واقعياً. ووافق على أن العملية التشاورية المقبلة في مقديشو ينبغي أن تكون شاملة قدر الإمكان. وأشار الرئيس إلى أن تحسُّن الأوضاع الأمنية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية الانتقالية في الأشهر الأخيرة كسبت قلوب وعقول الناس في المناطق المحررة وجادلا بأن التأخير في إجراء الانتخابات الرئاسية أمرٌ لا بد منه للحفاظ على الزخم الحالي.
	57 - وأصر شريف حسن شيخ، رئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي، على أنه ليس هناك طريقة لتفادي انتخابات رئاسية جديدة، وبرر تمديد البرلمان الاتحادي الانتقالي لولايته من تلقاء نفسه بالاستناد إلى أحكام المادة 17 من الميثاق الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال. وذكّر بأن هذه لم تكن أول مرة يمنح فيها البرلمان الاتحادي الانتقالي نفسه تمديداً لولايته. وفي رأيه، فإنه لا يمكن انتخاب برلمان جديد إلا بعد الانتهاء من عملية وضع الدستور. أما بالنسبة لمؤتمر مقديشو التشاوري، قال إنه لم يكن على علم به وأن هذا المؤتمر لم يكن بموافقة من البرلمان الاتحادي الانتقالي. وتدخل الممثل الخاص للإشارة إلى أن كلا الجانبين يعتقدان بضرورة إجراء الانتخابات ويقبلون بها مبدئياً، لكنهما يختلفان على موعد هذه الانتخابات وطريقة إجرائها.
	58 - وبعث مجلس الأمن رسالة قوية إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، قال لهما فيها إن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد. وقدمت وضحت البعثة أن الوقت قد حان للزعيمين لإثبات التزام حقيقي بخدمة الشعب الصومالي ووضع مصالح السكان فوق الاعتبارات الشخصية. وإذا لم يفعلا، فإن المجتمع الدولي سينظر في الخيارات الأخرى المتاحة له. كما طُلب إلى الرئيسين المشاركة في العملية التشاورية القادمة المقرر عقدها في مقديشو واغتنام هذه الفرصة للقيام بالدور الهام والمسؤول الذي يتوقع منهم. ثم عقد المجلس جلسة خاصة مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان طلب فيها إليهما بشدة أن يتوصلا إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
	هاء - الاجتماع مع فريق الأمم المتحدة القطري، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	59 - أبرز مارك باودن، منسِّق الأمم المتحدة المقيم ومنسِّق الشؤون الإنسانية، أن الأزمة الإنسانية تهم 3 ملايين شخص في الصومال، مؤكداً أن الحالة حرجة بسبب قلة الموارد المتاحة حاليا للتصدي لهذه الحالة. وأشار إلى أن سبل الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب قد تناقصت. وأوضح أيضاً أن المدنيين لا يزالون يعانون من وطأة الصراع، حيث سُجلت أعلى الأرقام من الضحايا المدنيين في عام 2011، كان معظمهم نساء وأطفال. وبينما ذكر التقدم في الطريقة التي عملت بها وكالات الإغاثة الإنسانية مع بعثة الاتحاد الأفريقي، أشار إلى وجود مجال للتحسين، لا سيما في ما يتعلق بقواعد المشاركة. ومن الناحية الإيجابية، تتزايد الفرص المتاحة للتنمية، وخاصة في صوماليلاند وبونتلاند. وقال أيضاً إن هناك حاجة إلى مبلغ يقدر بنحو 15 مليون دولار لتوفير الدعم الفوري في المناطق المسترجعة من حركة الشباب.
	60 - وطلب فريق الأمم المتحدة القطري من البعثة الضغط على المؤسسات الاتحادية الانتقالية لزيادة تركيزها على احتياجات الشعب الصومالي وتقديم الخدمات له. وشدد على ضرورة ألا يقتصر نهج المجتمع الدولي تجاه الصومال على التدخل لأغراض الإغاثة الإنسانية ولكن ينبغي أن يعالج أيضاً قضايا الانتعاش والتنمية. وبخصوص وجود موظفي الأمم المتحدة في الصومال، أوضح منسِّق الأمم المتحدة المقيم ومنسِّق الشؤون الإنسانية أن هناك 400 موظف دولي يعملون حاليا من أجل الصومال، يوجد مقر 100 منهم داخل الصومال ويتعاونون مع الموظفين المعينين محلياً. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إرسال المزيد من موظفي الأمم المتحدة إلى الصومال، وتحديدا إلى مقديشو. وأعرب مجلس الأمن عن أمله في أن تفضي الرسالة القوية التي أُرسلت إلى القيادة الصومالية إلى حل للمأزق الحالي. وألحّت البعثة على ضرورة تحقيق التكامل التام بين جهود الأمم المتحدة ووضع استراتيجية شاملة للأمم المتحدة تتناول القضايا السياسية والتنموية والإنسانية.
	واو - الاجتماع مع ممثلي الإدارات الإقليمية، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	61 - اجتمع مجلس الأمن مع رؤساء الإدارات الإقليمية في بونتلاند وغالمودوغ وممثل عن صوماليلاند. وذكر الثلاثة جميعهم مواضيع القرصنة والإرهاب والتشرد الداخلي وانعدام الأنشطة الإنمائية باعتبارها اهتمامات مشتركة. وأكد ممثل بونتلاند أن أعمال القرصنة في ارتفاع مما اضطر الإدارة الإقليمية لإقرار تشريعات في مسعى للحد من هذه الظاهرة. وكانت صوماليلاند بصدد النظر في إقرار قانون مماثل، علماً بأنها قامت باعتقال وإدانة نحو 90 قرصاناً. ودعا الممثلون الثلاثة جميعهم مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يطلب إلى الدول الأعضاء والشركات الخاصة الكف عن دفع الفديات، التي يعتقدون أنها ساهمت بشكل كبير في تأجيج أعمال القرصنة. ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لهم في إيجاد حلول لمشاكلهم في البر والبحر، وخاصة تشغيل الشباب ومبادرات التنمية التي من شأنها أن تساعد معالجة القرصنة.
	62 - وأعرب ممثلو الإدارات الإقليمية أيضاً عن القلق إزاء خطر الإرهاب المستمر في مناطقهم وتحدثوا عن التعاون القائم بين حركة الشباب والقراصنة. وشددوا أيضاً على عبء النازحين الذي تتحمله بونتلاند (حوالي 000 300) وصوماليلاند (حوالي 000 200)، وطلبوا مساعدة عاجلة من المجتمع الدولي. وبخصوص نهاية الفترة الانتقالية، قال ممثلا بونتلاند وغالمودوغ أنهما يؤيدان إجراء انتخابات رئاسية في آب/أغسطس وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام. وانتقدا الحكومة الاتحادية الانتقالية بوجه خاص لعدم إنجاز المهام الانتقالية. ووافقا على المشاركة في العملية التشاورية في حزيران/يونيه وعرضا استضافتها. وأعرب ممثل صوماليلاند عن أمله في أن يساعد الاجتماع التشاوري في تعزيز السلام في الصومال، ولكنه قال إن صوماليلاند لن تكون ممثلة لأنها تسعى إلى تحقيق الاستقلال عن الصومال الكبير. وذكِّر ممثل صوماليلاند باحترام المجلس لوحدة أراضي الصومال. وأبدى أعضاء المجلس اهتماماً خاصاً بمسألة القرصنة، وشكروا الإدارات الإقليمية على المساعدة المقدمة إلى النازحين، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تهديدات الإرهاب في الصومال. وحثت البعثة بشدة الإدارات الإقليمية، بما في ذلك صوماليلاند، على المشاركة في عملية التشاور المقبلة.
	زاي - الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني، نيروبي، 25 أيار/مايو 2011
	63 - اجتمع أعضاء مجلس الأمن مع طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني الصومالية التي تمثل جنوب وسط الصومال وبونتلاند وصوماليلاند ومنظمات يوجد مقرها في نيروبي. وذكر ممثلو منظمات المجتمع المدني الأمن، بما في ذلك القرصنة، باعتباره مصدر قلقهم الرئيسي. وقالوا إن بعثة الاتحاد الأفريقي حققت مكاسب كبيرة ضد التمرد وشجعت المجتمع الدولي على تزويد القوات الأفريقية بالموارد اللازمة. وشددوا على أن الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قد تحقق المزيد من النجاح إذا كانت مدعومة من سكان المناطق الساحلية الصومالية، وهو أمر قالوا إنه لن يتم إلا إذا تصرف المجتمع الدولي بحزم ضد الصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة في مياه الصومال الإقليمية، وساعد على معالجة مسألة بطالة الشباب.
	64 - وفي ما يتعلق بالأزمة السياسية المستمرة، يرى الممثلون أن السبيل الوحيد للخروج منها هو أن يتوصل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى اتفاق عام بشأن ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. وشددوا على أن المؤسسات الاتحادية الانتقالية تستفيد حالياً من ظروف أمنية أفضل للعمل فيها ولكنها لم تغتنم هذه الفرصة. وقالوا إنهم مقتنعون بأن عملية صياغة الدستور ينبغي أن تؤدي إلى إنشاء مؤسسات دائمة. ودعوا المجتمع الدولي للمساعدة في توطيد الديمقراطية في صوماليلاند وبونتلاند لتأمين السلام الهش في هاتين المنطقتين. وهي تؤيد فكرة عملية للمصالحة الوطنية تعقد داخل الصومال. وأبرزوا أهمية معالجة الأزمة الإنسانية العصيبة في البلاد. كما أكدوا على دور المرأة الحاسم في المجتمع الصومالي وكذلك جهودها المتواصلة لإحلال السلام في البلاد. واختتموا بتوجيه طلب إلى مجلس الأمن لجعل موقع مكتب الأمم المتحدة في الصومال، بحجة أنه هو السبيل الوحيد لكي تساعد المنظمة في حل مشاكلهم.
	65 - وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم يشاطرون ما أعرب عنه ممثلو المجتمع المدني من شواغل، ولاحظوا أنهم أنفقوا قدراً متزايداً من الوقت في مناقشة موضوع الصومال. وقال مجلس الأمن إنه طلب إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية أن تتفق على موعد للانتخابات، وإلاّ فإنه لن يمدَّد في ولاياتها. وأظهرت البعثة أيضاً تأييدها لزيادة مشاركة المرأة في جميع مراحل عملية السلام وأعربت عن قلقها إزاء استمرار أطراف النزاع في انتهاك حرمة النساء والأطفال. واتفقوا على ضرورة أن تُنسق الجهود المبذولة في شأن القرصنة تنسيقاً أفضل. وصرح الممثل الخاص للأمين العام إنه اقترح على الحكومة تحسين اتصالاتها بالفئات التي لم تكن حاضرة في جيبوتي، ومن بينها المجتمع المدني. وأخيراً، أعرب عن رأيه بأن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تساعد على تحقيق المصالحة على المستوى الشعبي وأن تعمل بالتعاون الوثيق معها للوصول إلى حل للأزمة في الصومال.

