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و مع . الف رعية من السودان الجنوبي يعيشون في السودان 700و يوجد على االقل . الجنوبي

من الجهود ينبغي بذل المزيد ) ابريل 8(اقتراب تاريخ انتهاء المرحلة االنتقالية الخاصة بالمواطنة 

و يعمل فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد االفريقي مع . لحماية حقوق و مصالح هؤالء

و يحث رئيس المفوضية البلدين على االسراع في اصدار . على تمديد المرحلة االنتقاليةالطرفين 

ة وثائق الهوية لرعايا كل بلد يعيشون في البلد االخر او تسهيل العودة الى البلد االصل بالنسب

الى تناول هذه الجنوبي و يدعو رئيس المفوضية السودان و السودان . لمن يرغبون في ذلك

  .مع احترام حقوق السكان المعنييناالفريقي و روح من الوحدة التضامن بالمسألة 

  

. و سيناقش السودان و السودان الجنوبي ترسيم حدودهما و تسوية وضعية المناطق المتنازع عنها

الى استلهام افضل الممارسات االفريقية الجنوبي لمفوضية السودان و السودان و يدعو رئيس ا

و ينبغي لمظاهر الهجرة و االستقرار و . في مجال ادارة الحدود و تشجيع مبدئ الحدود المرنة

  .التجارة عبر الحدود ان تتواصل دون توقف قدر الممكن

  

و بود . لنفط و المسائل المتصلة بهو ستشمل المحادثات بين السودان و السودان الجنوبي ا

فريق التنفيذ الرفيع د على ان كل المقترحات المقدمة للطرفين من جانب رئيس المفوضية ان يشدّ 

و يطلب رئيس . كانت على اساس مبدئ الدولتين القابلتين للبقاء المستوى لالتحاد االفريقي

مصالح الطرفين في مسألة النفط و المفوضية من الطرفين التحلي بروح التوافق الذي يخدم 

ووضع حد للخطوات االنفرادية التي ال يمكنها اال ان تعمق الهوة و تثير الضغينة و الحقد و 

  .تجعل تسوية المسألة اكثر تعقيدا

  

االلية السياسية و  على تسهيل دور فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد االفريقييعمل   كما

هي الية ثنائية انشأها الطرفان لمعالجة الشواغل االمنية في المناطق المشتركة  و  االمنية

و في فبراير اعتمدت االلية مذكرة . الحدودية و تلك التي تؤثر على االمن في كل من الدولتين

تفاهم تقضي بعدم االعتداء و التعاون و ووافقت على تفعيل فوري لبعثة مراقبة و رصد الحدود 

مراقبة حدودهما على للعمل مع الطرفين  مم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيياألقوة المدعومة من  

فرصة االجتماع نتهاز و يدعو رئيس المفوضية الطرفين الى ا. و هذه خطوات هامة. المشتركة

  .لضمان تنفيذ كامل و سريع لاللتزامات المتخذةالمقبل لأللية السياسية و االمنية المشتركة 

  

عمل فريق التنفيذ الرفيع المستوى على تسهيل اتفاق بشأن ترتيبات ادارية بخصوص منطقة ابيي 

و قد ساعدت افريقيا من خالل اثيوبيا التي قدمت القوات .2011يونيو  20و امنية مؤقتة في 



و منذ . على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد  وة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبييالضرورية لق

عاد االمن  و الوضع العام الى طبيعته في ابيي  األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي وةق انتشار 

مما مّكن الكثير من النغوك دينك من العودة الى ديارهم بينما تمكن الميسيرية من الهجرة مع 

نداء االتحاد االفريقي لكال الحكومتين لسحب قواتهما من و يجدد رئيس المفوضية . قطعانهم

  .ة دون تأخر وفقا اللتزاماتهماالمنطق

  

و يوجه رئيس المفوضية نداءا الى المجتمع الدولي بما في ذلك االمم المتحدة و الشركاء الثنائيين 

لمواصلة دعم عمل فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد االفريقي  بما في ذلك بتشجيع الطرفين 

رئيس المفوضية بالحوار التفاعلي غير و في هذا الصدد، يرحب . على التوصل الى اتفاق

فبراير و  27الرسمي بين فريقي التنفيذ الرفيع المستوى و مجلس االمن الذي تّم في نيويورك في 

د خالله اعضاء من مجلس االمن دعمهم للدور الريادي لفريقي التنفيذ الرفيع المستوى الذي جدّ 

  .لالتحاد االفريقي

  

نت من اجراء استفتاء ناجح حول تقرير ن قيادة جديرة باإلشادة مكّ قبل ازيد من عام، ابدى الطرفا

و اذ . يوليو االستقالل الرسمي للسودان الجنوبي 9و تبع ذلك في . المصير في السودان الجنوبي

تنطلق دورة جديدة من المفاوضات غدا من االهمية بمكان ان يبدي الطرفان نفس القيادة و 

  .االلتزام

  

، فان افريقيا 2011نوفمبر  30ك مجلس السلم و االمن لالتحاد االفريقي، في و كما اكد على ذل

تتطلع الى ابداء الرئيسين عمر حسن البشير و سالفا كير مايرديتروح التوافق و التزام برمتها 

الضرورية لحسن الجوار من اجل التوصل بشكل سريع الى نهاية المفاوضات حول المسائل 

لدين من اجل التوصل الى اهدافهما في مجاالت األمن و الديموقراطية العالقة كشرط ضروري للب

  . و التنمية و تلبية الحاجيات األساسية لشعبيهما

  

  
 


