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 السودان عن العام األمني تقرير  
 

 مقدمة  - أوال 
 الـيت  ،)٢٠٠٥( ١٥٩٠ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ١١ بـالفقرة  عمـال  مقـّدم  التقريـر  هذا - ١

 الــسالم اتفــاق تنفيــذ يف احملــرز التقــدم علــى بانتظــام إطالعــه علــى أداوم أن اجمللــس فيهــا طلــب
 التقريـر  ويقـدم  .الـسودان  يف املتحـدة  مـم األ واليـة  وتنفيـذ  النـار  إطالق وقف واحترام الشامل،
 أغـسطس /آب ٢٠ املـؤرخ  اجمللس، إىل السابق تقريري تقدمي منذ عموما البلد يف للحالة تقييما
٢٠٠٧ )S/2007/500(، ــة أنــشطة عــن مــستكملة معلومــات عــن فــضال  يف املتحــدة األمــم بعث
 .٢٠٠٧ أكتوبر/ولاأل تشرين ٣١ يف تنتهي اليت البعثة والية بتمديد وتوصية السودان

 
 الشامل السالم التفاق الرئيسية العناصر تنفيذ - ثانيا 

 املعلّقــة املــسائل بــشأن االســتعراض قيــد الفتــرة خــالل يــذكر تقــدما الطرفــان حيــرز مل - ٢
 ١٩٥٦ عـام  حـدود  وترسـيم  أبـيــي،  وضـع  أي الـشامل،  الـسالم  اتفـاق  بتنفيذ املتصلة الرئيسية

 كمـا  .لالنتخابـات  التحـضريية  واألعمـال  األمنيـة  الترتيبـات  إجنازو ،بني مشال السودان وجنوبه   
 عطلـة  السـتمرار  نظـرا  الـشامل  الـسالم  اتفـاق  لتنفيـذ  الالزمـة  التشريعات جمال يف تقدم حيرز مل

 تتـسم  األمنيـة  احلالـة  ظلـت  الوقـت،  نفـس  ويف . املبـارك  رمـضان  شهر خالل التشريعية اجلمعية
 للطـرفني  املـسلحة  القـوات  بـني  املواجهـة  تـسوية  أمكن نيح ويف .متفجرة كانت وإن باهلدوء،

 حـول  التـوتر  ازداد فقـد  الـسلمية،  بالوسـائل  سبتمرب/أيلول ٧ يف كردفان، جنوب جلد،ُمـال يف
 .عليها املتنازع ١٩٥٦ عام حدود

 بـسبب  الـسودان  لتحرير الشعبية واحلركة الوطين املؤمتر حزب بني العالقة توتر وازداد - ٣
 يف الـسودان،  إىل هبـا  قمـت  الـيت  زيـاريت  وخالل .الشامل السالم اتفاق تنفيذ يف طيءالب التقدم
 املـسائل  بـشأن  خالفاهتمـا  تـسوية  الطـرفني  ناشـدت  ،٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلول ٦ إىل ٣ من الفترة
 هـو  كمـا  أنه بيد .الصدد هذا يف ملساعدهتم مستعدة املتحدة األمم أن وأكدت الرئيسية املعلّقة
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ــّين ــا مبـ ــذا يف الحقـ ــر، هـ ــة قامـــت التقريـ ــشعبية احلركـ ــر الـ ــسودان لتحريـ ــشرين ١١ يف الـ  تـ
 بـإحراز  مشروطة عودهتا أن معلنة الوطنية، الوحدة حكومة يف مشاركتها بتعليق أكتوبر/األول
 إعـداد  وعنـد  .الـشامل  الـسالم  اتفاق بتنفيذ ومتصلة االهتمام موضع املسائل من قائمة يف تقدم
 مـستوى  أرفـع  علـى  مباشـرة  سياسـية  مـشاورات  إجراء يف يشتركان الطرفان كان التقرير، هذا
 .النظر قيد زالت ما النهائية النتيجة ولكن اجلمود لكسر حماولة يف
 

 األمن
 الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  عمليـات  منطقة يف العامة األمنية احلالة ظلت حني يف - ٤

 عـدم  علـى  عالمـات  هناك كانت فقد رئيسية، حوادث أي عن غيبلّ ومل عموما، باهلدوء تتسم
 يف اإلثنيـة  الطوائـف  بني متفرقة عنف حوادث وقوع عن أبلغ السودان جنوب ففي .االستقرار
 املـوريل  املقاتلني بني االشتباكات أن أفيد حيث جونقلي، ويف وواراب االستوائية شرق والييت
 املاشـية  بـسرقة  صـلة  ذات احلوادث هذه معظم وكانت .قتيال ٨٠ على يربو ما خلّفت والنوير

 .متذمرون جنود هبا قام منضبطة غري أفعال أو/و اخلاصة واملنازعات
 الــشعبية الــدفاع قــوات الــسودانية املــسلحة القــوات حاصــرت ســبتمرب،/أيلــول ٧ ويف - ٥

ــسابقة ــة التابعــة ال ــر جــيش إىل احنــازت الــيت املــسريية لقبيل ــشعيب التحري ــسوداين ال ــة يف ال  مدين
 لوقـف  الـسياسية  للجنـة  الـسريع  التـدخل  التـوتر  تصعيد من وخفّف .كردفان وبجن جلد،ُمـال

 التحريـر  جلـيش  املنحـازة  العناصـر  بإعطـاء  قـرارا  سبتمرب/أيلول ٨ يف أصدرت اليت النار، إطالق
 يتحركـوا  أن واشـترطت  اجلنوب، إىل لالنسحاب أيام سبعة مهلة جلدُمـال يف السوداين الشعيب
ــوا أن دون ــدوا وأن ،أســلحتهم حيمل ــة مالبــس يرت  مــن مــسبق إذن علــى احلــصول وبعــد مدني

 جمموعـة  على القرار نفس وانطبق .السوداين الشعيب التحرير وجيش السودانية املسلحة القوات
 يف سـابقة  شـعبية  دفـاع  قـوات أفـراد    من مكونة السوداين الشعيب التحرير جليش منحازة أخرى
 اتفـق  منـه،  والتحقـق  القـرار  هـذا  تنفيـذ  مراقبة من التمكن وبغية ).دارفور جنوب( مطارق أبو

ــا يرفعــوا أن علــى الطرفــان ــود مؤقت ــة علــى املفروضــة القي ــة حركــة حري  يف املتحــدة األمــم بعث
 باملهلـة  يلتـزم  مل الـسوداين  الـشعيب  التحريـر  جـيش  ولكـن  .أبـيــي  السادس، القطاع يف السودان
 التحريــر جــيش وأبلــغ أيــام، بــسبعة النــار إطــالق لوقــف الــسياسية اللجنــة حــددهتا الــيت الزمنيــة
 ،٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  حـىت  العناصـر  هذه انتقال املتعذر من بأنه اللجنة السوداين الشعيب
 .األمطار وموسم اللوجستية للقيود نظرا
ــدم أي حيــدث ومل - ٦ ــشر يف شــأن ذو آخــر تق ــوات ن ــسلحة الق ــذ للطــرفني امل ــدمي من  تق

 تنجـز  أن املطلوب من كان الشامل، السالم باتفاق وعمال .سأغسط/آب ٢٠ املؤرخ تقريري
 ١٩٥٦ ينــاير/الثــاين كــانون ١ حــدود مشــايل قواهتــا انتــشار إعــادة الــسودانية املــسلحة القــوات
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 أكتــوبر،/األول تــشرين ١٥ ويف .بعــد العمليــة هــذه تنجــز ومل .٢٠٠٧ يوليــه/متــوز ٩ حبلــول
 تفـوق  الـيت  املـسلحة  الـسودانية  القوات موعجم من املائة يف ٧٩,٨ نشر إعادة جرتكانت قد   

 اجلنــود مــن املائــة يف ١١,٧ لـــ “الطــوعي التــسريح” جــرى هــؤالء بــني ومــن فــرد، ٤٦ ٠٠٠
 املــسلحة القــوات يف عــاملني جنــودا يعتــربهم الــسوداين الــشعيب التحريــر جــيش فتــئ مــا الــذين

 النــار، إطــالق وقــفل الــسياسية اللجنــة عــنيوليــه /يف متــوز صــادر قــرار ومبوجــب .الــسودانية
 الـذين ” لألفـراد  النهائيـة  املـدفوعات  سـداد  اسـتكمال  علـى  الـسودانية  املـسلحة  القوات وافقت

أنـه   الـسوداين  الـشعيب  التحريـر  جـيش  سيقبل وبعدها ،٢٠٠٧ عام هناية حبلول “طوعا حواسرِّ
 مـا  اقواهتـ  مـن  فـرد  ٣ ٦٠٠ قرابة أن السودانية املسلحة القوات وتعترف .نشرهم إعادةجرت  
 جيـري  أن إىل النفط آبار حلماية الزمة القوات هذه أن تزعم ولكنها السودان، جنوب يف زالوا
 املائـة  يف ٧,٧ نـشر  إعـادة  جرت األثناء، هذه ويف .املشتركة املتكاملة للوحدات الكامل النشر
 عـام  حـدود  جنـوب  فـرد  ٥٩ ٠٠٠ حنـو  وعـددها  الـسوداين  الـشعيب  التحريـر  جـيش  قوات من

 الـشعيب  التحريـر  جـيش  ينجـز  أن املقـرر  مـن  الـشامل،  الـسالم  باتفـاق  وعمال .قريبيةالت ١٩٥٦
ــة للوحــدات الكامــل التــشكيل مــن أشــهر ســتة غــضون يف االنتــشار إعــادة الــسوداين  املتكامل
 الـسوداين  الـشعيب  التحريـر  جـيش  أرتـال  وتوقفـت  .بعـد  يتحقـق  مل الـذي  األمر وهو املشتركة،

 قـد  القـوات  مـن  كـثريا  ألن نظـرا  الـسليمني،  والتحقـق  الرصـد  سيريلتـ  االنتشار إعادة عن مؤقتا
ــسبق إخطــار دون حتركــت ــوات وأشــارت .م ــسلحة الق ــسودانية، امل ــسه، الوقــت يف ال  إىل نف
 تعتقـد  اليت التجمع مناطق إىل السوداين الشعيب التحرير جيش قوات نشر إعادة على اعتراضها

 لوقــف الــسياسية اللجنــة إىل املــسائل ذههــ أحيلــت وقــد .١٩٥٦ عــام حــدود مشــايل تقــع أهنــا
 .فيها تنظر كي النار إطالق

 الـيت  املـشتركة  املتكاملة الوحدات قوام أن من املشتركة العسكرية األفرقة حتققت وقد - ٧
 ٣٩ ٠٠٠ وهـو  املتـوخى  املـالك  مـن  املائـة  يف ٨١ فبلـغ  طفيفـة  زيـادة  ازداد قـد  حشدها جرى
 التحريــر جــيش وافــق ســبتمرب،/أيلــول ١١ ويف .شتركةاملــ املتكاملــة الوحــدات أفــراد مــن فــرد

 الـنفط  منـشأة  يف األمـن  مـسؤوليات  تـسليم  علـى  الـسودانية  املسلحة والقوات السوداين الشعيب
 األمـم  بعثـة  تراقبـها  الـيت  احملليـة  املـشتركة  املتكاملـة  الوحـدات  إىل النيل، أعايل أدار، يف بترودار
 زال مــا املــشتركة املتكاملــة الوحــدات ونــشر يبوتــدر تــشكيل ولكــن .الــسودان يف املتحــدة
 كـبري،  حـد  إىل فعالـة  غـري  املـشتركة  والـسيطرة  والقيادة .احملدد املوعد عن كثريا متأخرا عموما
 املتكاملـة  للوحدات التابعة السوداين الشعيب التحرير وجيش السودانية املسلحة القوات فعناصر

 للوحــدات القيــادي التسلــسل اتبــاع مــن بــدال هتــاقيادا إىل تقاريرهــا منــها كــل تقــدم املــشتركة
 .املشتركة املتكاملة
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 يف هلمــا املنحــازة األخــرى املــسلحة اجلماعــات إدمــاج يف تقــدما الطرفــان أحــرز وقــد - ٨
 إدمــاج جــرى أنــه الــسوداين الــشعيب التحريــر جــيش أعلــن حــني ويف .الرمسيــة تــشكيالهتما
 املـسلحة  اجلماعـات  مـع  التعـاون  جلنة فإن امل،بالك كلها املنحازة األخرى املسلحة اجلماعات
 أخـرى  مسلحة مجاعات أي وجود بعدم السودانية املسلحة القوات مزاعم حاليا تقّيم األخرى
 .السودان جنوب يف هلا منحازة

 
 ةالسياسي اجلوانب  

ــ املــشمولة الفتــرة وخــالل أعــاله، إليــه شــريأ ملــا وفقــا - ٩  العالقــات تــوتر تزايــد التقرير،ب
 يف الطرفـان  اسـتمر  وفيما .السودان لتحرير الشعبية واحلركة الوطين املؤمتر حزب بني ياسيةالس

 بالتنفيـذ  املتعلقـة  املـسائل  بـشأن  االختالفات فإن الشامل، السالم باتفاق التزامهما على التأكيد
 .بينهما الثقة تزعزع ازداد كما حدة، ازداد

 ســبتمرب،/أيلــول ٦ إىل ٣ مــن الفتــرة يف نلــسوداا إىل هبــا قمــت الــيت زيــاريت وخــالل - ١٠
 وإىل الــسودان، جنــوب يف جوبــا إىل وســافرُت اخلرطــوم يف االجتماعــات مــن سلــسلة عقــدًت
 ،اجلمهوريـة  لـرئيس  األول والنائـب  البـشري عمـر    الـرئيس  مـع  اجتماعـايت  وخالل .أيضا دارفور
 حنـو  علـى  الـشامل  مالـسال  اتفـاق  بتنفيـذ  التزامـه  علـى  منـهما  كـل  شـدد  ، مايارديـت  كـري  سلفا
 أعربـا  نيالطـرف  كـال  أن بيـد  .ونزيهـة  حـرة  وطنيـة  انتخابـات  إجراء ذلك يف مبا وفوري، كامل
 حـزب  يف املـسؤولني  كبـار  شـدد  كمـا  .السالم عملية من خمتلفة جوانب إزاء قلقهما عن أيضا
 لعمليـة  مـايل  دعـم  مـن  بتقدميـه  التزمـت  مبـا  املاحنـة  اجلهـات  تفـي  أن ضـرورة  على الوطين املؤمتر

 اتفـاق  تنفيـذ  يف كـشريك  كـامال  دورهـا  الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  احلركة تؤدي وأن السالم،
 الـوطين  املـؤمتر  حـزب  أن جانبها، من السودان، لتحرير الشعبية احلركة ورأت .الشامل السالم
 أبيـي،  مـسألة  وتـسوية  القـوات،  انتشار إعادة وهي أال أساسية، جماالت يف التنفيذ عملية يؤخر

 الطـرفني  حبثّ وقمُت .النفطإيرادات   تقاسم يف الشفافية وتوخي ،١٩٥٦ عام حدود وترسيم
إلبقـاء   الالزمـة  املرونـة  إبداء وعلى عليها، املختلفاملعلقة   املسائل حلل جبد العمل مواصلة على
 .السليم مسارها يف السالم عملية

 الفتـرة  مـن  كـبري  جـزء  لخـال  املـسائل  هـذه  بـشأن  الطـرفني  بـني  املشاوراتاستمرت  و - ١١
 .األعمــال جــدول يف الــواردة املــسائل قائمــة تتــصدر أبيــي مــسألة وظلــت ،بــالتقرير املــشمولة
ــالرغم ــؤمتر حــزب أن مــن وب ــوطين امل ــشعبية واحلركــة ال ــر ال ــسودان لتحري  مــن عــددا عقــدا ال

 بعـد  حتـدد  ومل ملمـوس،  تقـدم  أي رزحيـ  لـم ف املستوى، الرفيعة املشتركة السياسية االجتماعات
 عـضوا  ١٤ مـن  مكونـا  فريقـا  الطرفـان  أنـشأ  وقـد  .ألبيـي  املقترحـة  املؤقتة املدنية اإلدارة حدود



S/2007/624  
 

07-55190 5 
 

 واسـتقاء  ،١٩٧٤ عـام  مـن  مرجعيـة  وثـائق  باسـتخدام  ألبيـي  الـشمالية  احلـدود  مسألة يف للنظر
 .احمللية اجملتمعات نظر وجهات

 ترسـيم  عـن  املسؤولةو حلدودبا املعنية املخصصة التقنية لجنةال قدمت األثناء، تلك ويف - ١٢
 وأوعـزت  .سـبتمرب /أيلـول  يف عملـها  عن الرئاسة إىل إحاطة وجنوبه السودان مشال بني احلدود
 للجنــةا إىل لكامــلا الــدعم بتقــدمي احلددويــة الواليــات مجيــع يف األمنيــة الوكــاالت إىل الرئاســة
 عمليـة  عـن  دوليـة  عمـل  حلقـة  لعقـد  التخطـيط  احلـدود  جلنـة  وبـدأت  .عمـل  مـن  بـه  تقـوم  فيما

 تقريرهـا  يـصدر  أن اآلن املنتظـر  ومـن  .ماحنـة  وجهـات  املتحدة األمم من بدعم احلدود، ترسيم
 .٢٠٠٨ عام مطلع يف النهائي

 لتحريـر  الـشعبية  اجلبهـة  أبـدت  أكتـوبر، /األول وتـشرين  سـبتمرب /أيلول شهري وخالل - ١٣
 إعـادة  وخباصـة  املـسائل،  مـن  عدد يف التقدم وترية بطء على احلدة متزايدة اعتراضات السودان
 .واالنتخابــات الــسكان تعــداد لعمليــة يةالتحــضري األعمــالو الــنفطإيــرادات  وتقاســم االنتـشار 

 اجلمعيـة  الـسودان،  جنـوب  حكومـة  رئيس ، مايارديت كري سلفا افتتح سبتمرب،/أيلول ١٠ ويف
 حيـرز  مل إذا اعالـرت  إىل العـودة  خطـر  مـن  فيهـا  حـذر  كلمـة  وألقـى  الـسودان،  جلنوب التشريعية

 الـسودان  جنـوب  حكومـة  دعت ،سبتمرب/أيلول ١٥ ويف .الشامل السالم اتفاق تنفيذ يف تقدم
 بـشأن  الـسودان  جنـوب  مـسؤويل  مـن  كـبرية  جمموعـة  أمـام  إحاطـة  تقـدمي  اىل أبيـي  حـدود  جلنة

 رفضبـال  اسـتنتاجات  مـن  فيه ورد ما قوبل الذي األول، تقريرها يف اللجنة اتبعتها اليت املنهجية
 حكومــة كــشفت ،ســبتمرب/أيلــول ٢٧ ويف .٢٠٠٦ مــارس/آذار يف الــوطين املــؤمتر حــزب مــن

ــوب ــسودان جن ــوب ألراضــي خريطــة عــن ال ــسودان جن ــا مت ال  توصــيات إىل باالســتناد رمسه
 االنتقـاد  التحركـات  هـذه  والقـت  .١٩٥٦ عـام  حلـدود  مؤقتـا  رمسا وتتضمن دويل، استشاري

 .واحد جانب من حتركات باعتبارها ينالوط املؤمتر حزب مسؤويل جانب من

 مــن الفتــرة يف إجــراؤه املقــرر الــوطين الــسكان تعــدادل يةالتحــضري األعمــال واســتمرت - ١٤
 املرسـومة  اخلرائط وغطت .اآلراء يف اختالفات أثارت لكنها ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٦ إىل ٤

 نــسبة املتحــدة، ألمــما وشــركاء الــسودان يف املتحــدة األمــم بعثــة مــن بــدعم التعــداد، ألغــراض
 تــشرين هنايــة حبلــول رمسهــا ينتــهي أن ملتوقــعا مــن وكــان الــسودان، جنــوب مــن املائــة يف ٦٦
 التمويـل  أن كمـا  اخلـرائط،  رسـم  عمليـة  أعاقـا  والفيـضانات  األمن انعدام أن بيد .نوفمرب/الثاين
 يــونمل ٣٠ مبلــغ دفــع يف الوطنيــة الوحــدة حكومــة تــأخر وأدى .هامــا عائقــا يــشكل زال مــا

 األعمـال  تعـريض  وإىل األنـشطة  إرجـاء  إىل سـبتمرب /أيلـول إىل   يونيـه /حزيـران  من للفترة دوالر
 وانقــسم الــسطح، إىل لتطفــو التعــداد بــشأن االختالفــات وعــادت .للخطــر عمومــا يةالتحــضري
 .والدين اإلثين االنتماء عن أسئلة إدراج بشأن الطرفان
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 الطــرفني، بــني العالقــات تــدهور يف املــسائل هــذه معاجلــة يف املــستمر اجلمــود وأســهم - ١٥
 الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  احلركـة  ملكاتـب  الـشرطة  مدامهـة  إثر حملية توتر حباالت ذلك وترافق

 جـرت  مـشروعة  غـري  أسـلحة  عـن  حبـث  عمليـة  إطـار  يف سـبتمرب، /أيلـول  منتصف يف باخلرطوم
 حـدة  ختـف  ومل غاضـبة،  انالـسود  لتحرير الشعبية احلركة فعل ردة وكانت .املدينة نطاق على
 .احلادث عن الوطين املؤمتر بحز مسؤويل كبار اعتذار بعد إال التوتر

 أسـبوعا،  دام املؤقـت  الـسياسي  للمكتب اجتماع وإثر أكتوبر،/األول تشرين ١١ ويف - ١٦
ــشعبية احلركــة أعلنــت ــر ال ــسودان لتحري ــوزراء ســحب عــن ال ــة ووزراء ال ــشاريو الدول  مست
 العــام األمــني أشــار القــرار، هلــذا تعلــيالو .الوطنيــة الوحــدة حكومــة مــن اهلــ التــابعني الرئاســة
 أبيـي،  مـسائل  يف التقـدم إجـراءات    انعـدام  إىل أمـوم،  بغـان  ،الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  للحركة
 لتعـداد  التحـضريية  واألعمـال  الـنفط، إيـرادات    يف والشفافية االنتشار، وإعادة احلدود، وترسيم
 الوحـدة  حكومـة  يف مـشاركتهم  يـستأنفوا  لن الوزراء أن إىل أشار كما واالنتخابات، السكان
 أن الــسودان لتحريــر الــشعبية احلركــة أوضــحت كمــا .املــسائل هــذه تــسوية بعــد إال الوطنيــة
 لـــرئيس األول النائـــب ، مايارديـــتكـــري ســـلفا ســـلطات علـــى تعـــدى الـــوطين املـــؤمتر حـــزب

 يوافــق ومل أساســية قــرارات بــشأن يستــشره مل إذ الدســتور، مبوجــب إليــه املوكلــة اجلمهوريــة،
ــى ــديل عل ــوزاري التع ــذي ال ــه أوصــى ال ــذي ب ــن وزراء مشــل وال ــة م ــشعبية احلرك ــر ال  لتحري

  .السودان

ــى وردا - ١٧ ــشعبية احلركــة حتــرك عل ــر ال ــسودان، لتحري ــؤمتر حــزب أوضــح ال ــوطين امل  ال
 وضـعت  مـشتركة  آليـات  لوجود نظرا الوزراء، عضوية تعليق يربر ما هناك ليس هبأن للصحافة
 الـوطين  املـؤمتر  حـزب  نـشر  كمـا  .الـشامل  الـسالم  اتفـاق  بتنفيـذ  املتـصلة  العالقة املسائل ملعاجلة
 بـدورمها  خرقـا  الـسودان  جنوب وحكومة السودان لتحرير الشعبية احلركة أن تبني وثائق عدة
 جنـوب  حكومـة  ىلإ املوكلة السلطات جتاوز منها بوسائل تنفيذه، وأّخرا الشامل السالم اتفاق

 .القوات انتشار إعادة وتأخري السودان

 املــستوى رفيعـة  سياسـية  حمادثــات إجـراء  إىل الطرفـان  ســارع ،جيـايب اإل اجلانـب  علـى و - ١٨
 الـشعبية  واحلركـة  الـوطين  املـؤمتر  حـزب  وفـدا  يزال ما التقرير، هذاعند إعداد   و .األزمة ملعاجلة
  .احلاجة عند دعمها املتحدة األمم عرضت مافي مكثفة، مفاوضات جيريان السودان لتحرير

 /األول تــشرين ٢٢ حــىت الــصيفية اعطلتــه الوطنيــة اجلمعيــة تمــدد األثنــاء، تلــك ويف - ١٩
 أعمـال  جـدول  اجلمعيـة  نتظـر يو .الفطـر  عيـد  وعطلـة  املبـارك  رمـضان  شـهر  حلـول  مـع  أكتوبر
 تواصـل  وفيمـا  .٢٠٠٩ عـام  يف الوطنيـة  لالنتخابـات  لإلعـداد  معظمه خيصص مكثف تشريعي
 زالــت مــا االنتخابــات، قــانون مــشروع بــشأن مــشاوراهتا الدســتور ملراجعــةالوطنيــة  املفوضــية
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 اجلمعيــة يف املقاعــد وعــدد االنتخابــات نظــام شــكل بــشأن يبــدو مــا علــى قائمــة االختالفــات
ــة ــة الوطني ــه ســيؤخذ الــذي االنتخابــات نظــامب رهنــاو .الــسودان جلنــوب ةالتــشريعي واجلمعي  ب

 .بعد حدودها ترسم مل اليت الوطنية دون االنتخابية بالدوائر املقاعد تبطتر قد

 عملـها  األخـرى  الـشامل  السالم اتفاق جلان واصلت ،بالتقرير املشمولة الفترة وخالل - ٢٠
ــة مفوضــية واجتمعــت .املــستقبلي العمــل خطــط بــشأن اتفــاق إىل للتوصــل  غــري حقــوق محاي
ــسلمني ــة بالعاصــمة امل ــرت أغــسطس،/بآ ٣٠ يف الوطني ــة، اللجــان عمــل خطــط وأق  الفرعي

 للمـرة  الوطنيـة  املدنيـة  اخلدمـة  جلنـة  اجتمعت ماك .الدينية بالتربية املعنية الفرعية اللجنة فيها امب
 الـسالم  اتفـاق  بنـد  لتنفيـذ  آليـات  وضـع  علـى  حاليا تعكف وهي أغسطس،/آب ٢٢ يف األوىل
 اخلدمـة  وظـائف  مـن  املائـة  يف ٣٠ إىل ٢٠ مـن تتـراوح    نـسبة  بتخـصيص  يقـضي  الـذي  الشامل
 .للجنوبيني املدنية

 توعـاد  .قـدرهتا  وتعزيـز  مؤسـساهتا  تنظـيم  إعـادة  الـسودان  جنـوب  حكومة واصلتو - ٢١
 وكـان  سـبتمرب، /أيلول ١٠ يف الرابعة ادورهت يف االنعقاد إىل السودان جلنوب التشريعية اجلمعية
 .الــسجون وإنــشاء القــانون ادةســي حتقيــق علــى ركــزيمكثــف  تــشريعي أعمــال جــدول اأمامهــ
ــدعم ــن وب ــة م ــم بعث ــسودان يف املتحــدة األم ــم ووكــاالت ال ــوزارات عملــت املتحــدة، األم  ال
 يف واملـساءلة  الـشفافية  كفالـة  إىل هتـدف  والـيت  سـنوات،  لـثالث  ميزانياهتـا  وضـع  على املختصة
 الـسودان  لتحريـر  ةالـشعبي  للحركـة  الثالث املؤقت الوطين اجمللس واجتمع .املايل اإلنفاق ميدان
 مــن الــشعبية احلركــة حتويــل يف تقــدم مــن أحــرز مــا واســتعرض أغــسطس،/آب ١٩ و ١٨ يف

 .سياسي حزب إىل حترير حركة

 ادسالفــ قــضايا ملعاجلــة ملموســة جهــودا واليــات ةعــد يف التــشريعية اهليئــات بــذلتو - ٢٢
 حكومـة  بـني  جيـدا  عاونات شهدت النيل أعايل والية أن إىل اإلشارة وجتدر .املسؤولني وحماسبة
 الـشعبية  احلركـة  عليـه  تـسيطر  الـذي  الواليـة  وجملـس  الـوطين  املـؤمتر  حـزب  يقودهـا  اليت الوالية
 إداريــة وحــدات إنــشاء مت ،االسـتوائية  وشــرق االســتوائية وسـط  واليــيت ويف .الــسودان لتحريـر 
 وتقـدمي  لـشعبية ا القواعـد  دمـج  لتحسني حماولة يف )مقاطعة أي بايام، اسم عليها يطلق( جديدة

 زمــن إىل تعــود الــيت الــسودان لتحريــر الــشعبية احلركــة إدارة إدمــاج وتــرية أن بيــد .اخلــدمات
 مــن العديــد فــإن ،ذلــك علــى وعــالوة .بطيئــة تــزال مــا اجلديــدة املدنيــة اخلدمــة ضــمن احلــرب
  .منتظم حنو على رواتبهم يتلقون ال زالوا ما احمللني اإلداريني

 خطــوات حــديثا القــادمون احلكــام اختــذ األزرق، والنيــل كردفــان جنــوب واليــيت ويف - ٢٣
 احلركـة  إىل الـوطين  املـؤمتر  حـزب  مـن  الـسلطة  نقـل  عمليـة  فـإن  العموم وعلى .إداراهتم إلنشاء
 إىل الــسودان لتحريــر الــشعبية احلركــة ومــن األزرق، النيــل واليــة يف الــسودان لتحريــر الــشعبية
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 مـستقرا  الوضـع  اسـتمر  وفيمـا  .ةسـلمي  بوسـائل  متـت  كردفـان  جنـوب  يف الـوطين  املؤمتر حزب
 األمـن  انعـدام  فـإن  كردفـان،  جنـوب  واليـة  مـن  جزء وهي النوبة، جبال منطقة يف العموم على
 األزرق، النيـل  واليـة  ويف .القلـق  أثـار  قـد  دارفـور،  جلنوب املتاخم الوالية، من الغريب اجلزء يف

 سـبتمرب، /أيلـول  ٢٣ يف رمسيـا  )الـسودان  يـر لتحر الـشعبية  احلركـة ( ،أغـار  مالـك  احلاكم، أعلن
 االقتـراح  وكـان  .الـوطين  املـؤمتر  حـزب  إىل املنتمـي  سلفه صممها اليت “التضامن” حملية إنشاء
 دوافـع  علـى  قائمـا  اعتربتـه  الـيت  الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  احلركة من شديدة معارضة القى قد

 اتفـاق  تنفيـذ  يف قـدما  املـضي  مهمـة  نيالـواليت  من كل يف اجلديدتان اإلدارتان وتواجه .سياسية
 االســـتقرار يف املتمثلـــة الـــسالم فوائـــد جـــين إىل الـــسكان تطلعـــات وحتقيـــق الـــشامل، الـــسالم

 .االقتصادية والتنمية األساسية االجتماعية واخلدمات

ــان واصــلو - ٢٤ ــاون الطرف ــرادات تقاســم جمــال يف التع ــنفط إي ــرة خــالل ال ــشمولة الفت  امل
 الــيت الــنفط، إيــرادات لتقاســم املــشتركة الفنيــة اللجنــة أصــدرت ســبتمرب،/ولأيلــ ويف .بــالتقرير
 عـــن تقاريرهـــا آخـــر الـــسودان، جنـــوب حكومـــةو الوطنيـــة الوحـــدة حكومـــة فيهـــا تـــشارك

 حــسابات ذلــك يف مبــا الواليــات، مــستوى وعلــى الــسودان جنــوب حكومــة إىل التحــويالت
 حـصة  وصـلت  ،لتقريـر ا يف ورد ملـا  وفقاو .جتارية قطعة كل من النفط إنتاج إىل تستند مفصلة
 أغـسطس /آبإىل   ينـاير /الثـاين  كـانون مـن    للفتـرة  الـنفط  إيرادات من السودان جنوب حكومة
 الـسودان  جنـوب  حكومـة  إىل فعليـة  حتـويالت  عـن  أسـفر  ممـا  دوالر، ماليني ٨١٠ إىل ٢٠٠٧

 إجـراء  مت نفـسها،  رةالفت ويف .دوالر مليون ٧٧٨ تهاقيم )والضريبية اإلدارية االقتطاعات بعد(
 املائـة  يف ٢ نـسبة  علـى  احلـصول  هلا حيق اليت السودان، يف للنفط املنتجة الواليات إىل حتويالت

 جممـــوع أن إىل وأشـــري .الـــشامل الـــسالم اتفـــاق مبوجـــب حمليـــا املنـــتج الـــنفط إيـــرادات مـــن
 بلـغ  غـسطس أ/آبإىل   ينـاير /الثـاين  كـانون مـن    للفترة الواليات صعيد على الفعلية التحويالت
 وحــصلت منــها، دوالر مليــون ٢٤,٧ علــى الوحــدة واليــة وحــصلت دوالر، مليــون ٥٢,٥٥
 .دوالر مليـون  ١٧,٨ علـى  كردفـان  جنـوب  ووالية دوالر، ماليني ١٠ على النيل أعايل والية
 يف الـشفافية  انعـدام  مـن  يـشكون  زالـوا  مـا  الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  احلركـة  يف أعضاء أن بيد

 .وحساهبا لنفطا إيرادات رصد
 

 السودان يف األخرى السالم عملياتنفيذ ت - ثالثا 
كــامال حيتــل مركــز الــصدارة يف عمليــة  نفيــذا اتفــاق الــسالم الــشامل ت نفيــذ ال يــزال ت - ٢٥

 يـؤثر  قـد  هـذا االتفـاق   نفيـذ  عـدم إحـراز تقـدم يف ت   فإنلذا، . دائم يف السودان  الإحالل السالم   
ألخرى يف البلد، مبا يف ذلك على احلالـة يف دارفـور ويف شـرق          ا على جهود السالم ا    يسلبتأثريا  

 .السودان
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قتـال عنيــف بـني القــوات   حيـث جــرى   ،يف دارفــور تتـدهور   احلالـة األمنيــة ومـا زالــت  - ٢٦
اشتباكات بـني جمموعـات املتمـردين وأعمـال عنـف           جرت أيضا   احلكومية وفصائل املتمردين و   

 احلالـة األمنيـة   تـدهور وأّدى انعدام األمن إىل     . وصيةلصالأعمال  تواصل   فضال عن    ،بني القبائل 
 .إعاقة عمل الوكاالت اإلنسانيةزاد من املتردية أصال و

 اهلويــة هجومــا واســع النطــاق ويف تطــور ُمقلــق للغايــة، شــنت عناصــر مــسلحة جمهولــة - ٢٧
 يـومي   ،فور جنوب دار  ،سكنيتهحبعلى موقع اجملموعة التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف السودان          

االحتــاد األفريقــي  عــشرة أفــراد تــابعني لبعثــة جــوموقُتــل يف هــذا اهل. ســبتمرب/ أيلــول٣٠ و ٢٩
 مركبـة   ١٦املهامجون أيـضا    هنب  و. ن، يف حني ال يزال أحد أفرادها مفقودا       يوجرح مثانية آخر  

 .وكمية كبرية من األسلحة والذخرية
ــور،    - ٢٨ ــسياسية يف دارف ــى اجلبهــة ال ــسالم  مــال التحــضريية اســتمرت األععل ــات ال  حملادث

وأجـرت األمـم    . أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٧  يـوم   يف ةليبيـ اجلماهريية العربية ال   أن تبدأ يف     املعتزم
ــشركاء اإلقليمــيني     ــشاد و (املتحــدة واالحتــاد األورويب مــشاورات مــع ال ــا وت ــة إريتري اجلماهريي

  الرئيــسيتني املتمثلــتني يفسألتنياملــأكتــوبر بــشأن / تــشرين األول١٠يف )  ومــصرةليبيــالعربيــة ال
بتعهــد مجيــع األطــراف هــذه احملادثــات  علــى أن تبــدأ واُتفــقاملــشاركة والتمثيــل يف احملادثــات، 

يف هـذه األثنـاء،     و.  الترتيبـات األمنيـة    ُتبحث فيها  يلي ذلك جلسة     وأن،  األعمال القتالية بوقف  
 املوقعة على االتفـاق يف الفتـرة   نظمت احلركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعا للحركات غري      

ــشرين األول٢٠ إىل ١٥مــن  ــوبر للمــساعدة  / ت ــىأكت فاوضــات مــشاركة يف املللإعــدادها  عل
إلجـراء  اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة       املرتقبة، وكان مـن املعتـزم أن جتتمـع حركـات املتمـردين يف               

 .أكتوبر/ تشرين األول٢١حمادثات متهيدية يف 
بعثــة إىل ء، واصــلت بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان تقــدمي املــساعدة  ويف هــذه األثنــا - ٢٩

 بينمـا كانـت املنظمتـان تعـززان         ،تدابري الدعم  جمموعات سياقاالحتاد األفريقي يف السودان يف      
 .الحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفوراملختلطة لعملية ال لنشر األعمال التحضريية

اتفـاق سـالم شـرق الـسودان خـالل          نفيـذ   ، تـسارعت وتـرية ت     وبعد أشـهر مـن اجلمـود       - ٣٠
ــودة      ــر عــ ــى إثــ ــالتقرير علــ ــشمولة بــ ــرة املــ ــاءالفتــ ــوم يف   زعمــ ــشرقية إىل اخلرطــ ــة الــ  اجلبهــ

اجلبهـة الـشرقية مناصـبهم اجلديـدة يف حكومـة           ثالثـة مـن ممثلـي       وقـد تقلـد     . أغسطس/آب ٢٧
ــة   ــيمني الوحــدة الوطني ــشغل مثانيــ / آب٢٨يف وأدوا ال ة آخــرون مقاعــدهم يف  أغــسطس، وسي

ممثلــون أيــضا تــوىل و. أكتــوبر/ تــشرين األول٢٢ مــن جديــد يف انعقادهــااجلمعيــة الوطنيــة عنــد 
 يف حكومـات الواليـات الـشرقية الـثالث، مبـا فيهـا منـصبا                مناصـب آخرون عن اجلبهة الشرقية     

 انلتنمية شـرق الـسود    املخصصة  موال  األ توُجّمد. القضارف وكسال ة يف   واليالنائب حاكم   
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أولويـات  تحديـد    بانتظار قرارات اجلبهة الشرقية املتعلقـة ب       ، وذلك ُوعد هبا مبوجب االتفاق   اليت  
 رصـد   ،طـه علـي عثمـان      ،وتواصل جلنة مشتركة عليا يرئسها نائب رئـيس اجلمهوريـة         . إنفاقها

 اتفاق سالم شرق السودان، مبا يف ذلك خطـط إدمـاج مقـاتلي اجلبهـة الـشرقية الـسابقني                    نفيذت
بيـد أنّ القلـق ال يـزال قائمـا بـشأن مـدى          . لقوات املسلحة السودانية وقوة الشرطة الوطنيـة      يف ا 

 .الشعبية لالتفاقالقواعد مساندة 
كـل  وقد توقفت احملادثات حاليا بني جيش الرب للمقاومة وحكومـة أوغنـدا لـتمكني                - ٣١
ل مقـاتلي جـيش     وكـرّد فعـل علـى انتقـا       . املعنـيني استـشارة أصـحاب املـصلحة       الطرفني من   من  

الرب للمقاومة إىل منطقة غارامبا بارك يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف األشـهر األخـرية،           
طــرد  أهنمــا اتفقتــا علــى ،ســبتمرب/ أيلــول٩ يف ،أعلنــت أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

ومحـل  .  يومـا ٩٠جيش الرب للمقاومة مـن املنطقـة إذا مل يـتم التوصـل إىل الـسالم يف غـضون            
ويواصـل  . يف مشال أوغنـدا هجمات هذا اإلعالن جيش الرب للمقاومة على التهديد بارتكاب      

واكيم شيــسانو، يــ املنــاطق املتــضررة مــن عمليــات جــيش الــرب للمقاومــة، إىلمبعــوثي اخلــاص 
ــابعني حلالعمــل عــن كثــب مــع وســطاء    ــة مــع كومــة جنــوب الــسودان و ت احلكومــات اإلقليمي

مليـة الـسالم بـني حكومـة أوغنـدا وجـيش الـرب للمقاومـة يف مـسارها                   للمساعدة على إبقاء ع   
 تـشرين  ٤ جـيش الـرب للمقاومـة إىل كمبـاال يف     مـن ويف تطـور إجيـايب، توّجـه وفـد         . الصحيح
 يف زيارة هـي األوىل مـن نوعهـا يقـوم هبـا إىل العاصـمة األوغنديـة ممثلـو اجلـيش                       ،أكتوبر/األول

 .١٩٨٧م عامتردها املذكور منذ بدأت اجملموعة 
 

 السودان يف املتحدة األمم بعثة والية تنفيذ -رابعا  
 واملصاحلة السياسي الدعم
 علـى  ا مركـزا  سياسـي  ا كـامال يقتـضي دعمـ      نفيـذا  اتفاق السالم الـشامل ت     نفيذال يزال ت   - ٣٢

 اليت عـصفت حبكومـة الوحـدة الوطنيـة     ة يف األزم  واتضح ذلك أكثر ما اتضح    . أرفع املستويات 
ــرية،   وخـــال. مـــؤخرا ــابيع األخـ ــاريت إىل الـــسودان، وباالتـــصال بكـــال الطـــرفني يف األسـ ل زيـ

 علــى وبالتــشديد االتفــاق، نفيــذ اخلــاص بالنيابـة حبــثّ الطــرفني علــى مواصـلة ت  وممثلــي أنــا قمنـا 
 .الشائكةاملسائل من أجل تسوية تقدمي املزيد من املساعدة ل األمم املتحدة استعداد

 الـسياسيني احمللـيني وغريهـم يف    التحـاور مـع  دة يف الـسودان   وواصلت بعثة األمم املتحـ     - ٣٣
املنــاطق ’’وتطــرح . التــرويج التفــاق الــسالم الــشامل ونــزع فتيــل التــوترات الــيت قــد تنــشأ        

 نظـرا لالختالفـات بـني    ،جنـوب كردفـان والنيـل األزرق حتـديات خاصـة      وأبيـي   يف  ‘‘ االنتقالية
وقـد سـعت البعثـة    . التوصـل إىل حـل  وب  صـ أطراف اتفاق السالم الشامل وعدم إحـراز تقـدم          

. كردفـان والنيـل األزرق وتـشجيع العمليـة        جنوب  إىل التحاور مع احلاكمني اجلديدين لوالييت       
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يف هــذه األثنــاء، وبينمــا كانــت اللجنــة التقنيــة املخصــصة املعنيــة باحلــدود تعمــل علــى إجنــاز     و
ء ترسـيم احلـدود التـابعون       ، سـافر خـربا    الشديدة األمهيـة   ١٩٥٦حدود عام   مسألة  تقريرها عن   

تقـدمي املزيـد مـن    مـن أجـل     علـى خطـط      واالتفـاق لألمم املتحدة إىل السودان إلسـداء املـشورة         
 .للجنةإىل ااملساعدة الفنية 

القبليــة يف جنــوب الــسودان، قــّدمت بعثــة األمــم الــصدامات ومــع تزايــد عــدد ضــحايا  - ٣٤
ب الـسودان يف جهودهـا املبذولـة لـرتع      إىل حكومـة جنـو  اللوجسيتاملتحدة يف السودان الدعم     

. الــسالح يف واليــات واراب والــبحريات وجــونقلي ووضــع حــد ألعمــال العنــف العرقــي فيهــا
 تحديــد اســتراتيجية إقليميــة ل منـذ ذلــك احلــني وأعـّدت جلنــة الــشؤون األمنيــة جلنــوب الــسودان 

 ، عــن كثــبحلالــةوتقــوم بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان برصــد ا  . الــسالح ومحايــة املــدنيني 
 مـن أجـل االسـتجابة       واملـصاحلة  الـرتاع  لـشؤون  بالـسياسات  معنيا استشاريا فريقاشكلت   وقد
 . بشكل متسقيف مجيع القطاعات لحاالت الصعبةل

 
 العسكرية واألنشطة العسكري االنتشار

ــشرين األول٢٠يف  - ٣٥ ــوبر، / ت ــد  أكت ــشر كــان ق ــراد العــسكريني   ٩٧ُن ــة مــن األف  يف املائ
نطقـة  امليف )  أفـراد ٩ ٧٠٦ فرد من أصـل   ٩ ٤٠٢(ن هبم لبعثة األمم املتحدة يف السودان        املأذو

لألركـان  ضـابطا    ٢٨٢  و ا عـسكري  ا مراقبـ  ٥٨٤ــــن فيهم   ، مب مهمتهـــاة  ـــبعثاليت تنفــذ فيهــا ال   
 .فردا ٨ ٥٣٦ و

الق  الربوتوكـول األمـين عـرب هياكـل وقـف إطـ            نفيذوواصل العنصر العسكري تيسري ت     - ٣٦
 وواصلت اللجنة العسكرية املـشتركة لوقـف   .القوة مقرو القطاع مقراملعتمدة يف كل من   النار  

 عقـد اجتماعاهتـا نـصف       ،سـها قائـد قـوة بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان              أ اليت ير  ،إطالق النار 
 وظـل .  الذي يشكل منعطفـا هامـا      أغسطس اجتماعها الستني  / آب ٢٨يف  إذ عقدت    ،الشهرية

ه اهليئة املنـتظم، باعتبارهـا منتـدى للحـوار وبنـاء الثقـة بـني قـوات الطـرفني املـسلحة،                    انعقاد هذ 
وتناولــت اللجنــة العــسكرية املــشتركة  .  اتفــاق الــسالم الــشاملنفيــذُيــسهم إســهاما كــبريا يف ت

حقــق مــن  مبــا فيهــا إعــادة نــشر القــوات والت،لوقــف إطــالق النــار عــددا مــن املــسائل األساســية
ــدات املتكام ــةالوحـ ــسلحة     لـ ــوات املـ ــرى يف القـ ــسلحة األخـ ــات املـ ــشتركة وإدراج اجلماعـ املـ

 .السودانية وجيش التحرير الشعيب السوداين
علــى األحــوال الرديئــة حقــق ومل تقتــصر العوامــل الــيت حــّدت مــن أنــشطة الرصــد والت  - ٣٧

يف الطرفـــان  القيـــود الـــيت فرضـــها لتـــشمل، بـــل تعـــّدهتا  خـــالل فـــصل األمطـــار فقـــطللطـــرق
 قرار اللجنة السياسية لوقف إطالق النار برفـع هـذه القيـود              أن يسفر  ويؤمل). أبيي( ٦ عالقطا
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ــدة ــسري رصــد حتركــات  واحــد  شــهر مل ــاب ’’لتي ــوات ديب ــشعيب   ‘‘ق ــر ال ــة جلــيش التحري  التابع
 .عن نتائج إجيابية ١٩٥٦السوداين جنوب حدود عام 

مجتمعــات سانية دعمــا للبعثــة أيــضا بأنــشطة إنــ لواضــطلع العنــصر العــسكري التــابع ل  - ٣٨
ومــن بينــها حتــسني حالــة املــدارس، وتزويــد املــدنيني خبــدمات اإلجــالء الطــيب والرعايــة  احملليــة، 
 غــري املنفجــرة، ورعايــة ومعاجلــة املاشــية الــيت لــذخائر وشــق الطــرق وحتــسينها، وإزالــة ا؛الطبيــة

 .تشكل أحد العناصر احليوية لالقتصاد احمللي
 

 اإلدماج عادةوإ والتسريح السالح نزع
 للمـرة الثالثـة يف      اإلدمـاج  وإعادة والتسريح السالح نزعاجتمع اجمللس الوطين لتنسيق      - ٣٩
 رتعطــة اســتراتيجية وطنيــة لــ املؤقــت خلقــرار اإلأغــسطس، وأّدى هــذا االجتمــاع إىل / آب٢٢

 أنّ هــذه اخلطــة مل حتــظ بعــد باملوافقــة  بيــد .  يف الــسوداناإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح
 وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  زعالنهائية، وال تزال اخلالفات قائمة بني الطـرفني بـشأن برنـامج نـ     

ــهم      اإلدمــاج ــامج ومعــايري أهليت ــشأن فئــات املــستفيدين مــن هــذا الربن ــة وب ــاطق االنتقالي  يف املن
اجمللــس الــوطين ومــا بــرح اســتبعاد األمــم املتحــدة واجلهــات املاحنــة مــن   . وأعــدادهم التقديريــة

 الــسالح نــزع، يعيــق احلــوار بــشأن سياســة  اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزعسيق لتنــ
 ويـؤخر إىل حـد كـبري عمليـات صـنع القـرار األساسـية بـشأن تنفيـذ                    اإلدماج وإعادة والتسريح

 .الربنامج يف مشال السودان وجنوبه على حد سواء
لـى التزامهـا بـرتع    عبـه،    جـدير بالترحيـب      ،وقامت حكومة جنوب الـسودان كربهـان       - ٤٠

جـيش   مرشـح اختـارهم      ٢٥ ٠٠٠السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، بتمويـل تـسجيل حنـو              
ووفـرت  . ٢٠٠٧يف عـام     لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج            التحرير الشعيب الـسوداين   

بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان الــدعم الفــين واللوجــسيت ملؤســسات جنــوب الــسودان املعنيــة  
القوات املـسلحة    طفـال مرتبطـا بـ      ٢٢٧إضافة إىل ذلك، ُسـّجل يف واليـة النيـل األزرق            . باألمر

وأســهم التقــّدم .  واجلماعــات املــسلحة األخــرىالــسودانية وجــيش التحريــر الــشعيب الــسوداين 
ــسودان       ــوب ال ــة التخطــيط يف جن ــشيط عملي ــسجيل يف تن ــود الت ــادة  . احملــرز يف جه ــد أنّ قي بي

وافق بعد على عـدد املرشـحني اإلمجـايل لـرتع الـسالح والتـسريح               حكومة جنوب السودان مل ت    
وال يــزال حتديــد . وإعــادة اإلدمــاج وعلــى القــوام املــستهدف جلــيش التحريــر الــشعيب الــسوداين

 .العدد الصحيح ألفراد اجليش مسألة خيار سياسي
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 االنتخابية املساعدة  
 التخطـيط  يف آخـرين  دوليني كاءشر مع العمل السودان يف املتحدة األمم بعثة واصلت - ٤١

 مـشروع  يف احملـرز  التقـدم  ورصـد  للتعـداد  التحـضريية  األعمـال  وتتبـع  انتخابية، مساعدة لتقدمي
 وطنيــة محلــة شــن اُقتــرح التجــرييب، التعــداد مــن املــستفادة الــدروس وإثــر .االنتخابــات قــانون
ــة ب الــشعبيةالقواعــد  مــستوى علــى واإلعــالم للــدعوة ــادة التوعي ــة باباألســلزي  إلجــراء املوجب

 حكومـة  تعهدت وقد .داخليا املشردة احمللية اجملتمعات يف وخاصة املرافقة، واملنهجيات لتعدادا
 تــشرين هنايــةحبلــول  التعــداد إلجــراء املــستحقة األمــوال مجيــع عــنبــاإلفراج  الوطنيــة الوحــدة
 .أكتوبر/األول
 جـاهزا  يكـون  أن وينبغـي  ،متقدمـة  مرحلـة  إىل االنتخابـات  قـانون  صياغة وصلت وقد - ٤٢

 ،ذلــك غـضون  يفو .أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٢ يف انعقـاده معـاودة   لـدى  الربملـان  علـى  لعرضـه 
 شـؤون  مـوظفي  كـبري  تعـيني  ومت .االنتخابيـة  قـدرهتا  إنـشاء  إىل الراميـة  جهودهـا  بعثـة ال واصلت

 وبجنـ  مقـر  من كل يف أخرى فنية وظائف شغل جيري حني يف ،عمليات ورئيس االنتخابات
 مـشتركة  بعثـة  إنـشاء  املقـرر  ومـن  .اخلرطـوم  يف الـسودان  يف املتحـدة  األمم بعثة ومقر السودان
 ،اإلمنـائي  املتحـدة  األمم وبرنامج ،السالم حفظ عمليات وإدارة ،السياسية الشؤون إدارة تضم

 تلبيـة،  إىل هتـدف  االنتخابـات،  قـانون  إصـدار  فـور  ،املـشاريع  دماتخلـ  املتحـدة  األمم ومكتب
 ،اتنفيـذه ب املرتبطـة  القـدرات  بنـاء و تمويلالو بالتنفيذ املتعلقة االحتياجات املنظومة، نطاق على
 .واالقتراع الناخبني وتسجيل االنتخابات إلدارة هيئة إنشاء ذلك يف مبا
 

 الشرطة  
 تقييمــا  الــسودان  يف املتحــدة  األمــم بعثــة  أجــرت  بــالتقرير، املــشمولة  الفتــرة  خــالل - ٤٣

 جنـازات إلا التقيـيم  وحـدد  .السودان جنوب شرطة جهاز لتطوير اآلن حىت ماهلاعأل استراتيجيا
 االســـتراتيجي الـــصعيدين علـــى املـــصلحة أصـــحاب مـــع اوثيقـــ توافقـــا تـــشمل الـــيت الرئيـــسية

 خفــارة وإدخــال شرطة؛الــ جهــاز أفــراد تــسجيل جمــال يف كــبري تقــدم وإحــراز ؛والتنفيــذي
 موحـدة  تدريبيـة  دوراتعقـد   و قانونيـه؛  غـري  ألسـباب  املعتقلني عن واإلفراج ؛احمللية اجملتمعات

 ،أساسـيا  تـدريبا  املـسجلني  شرطةالـ  جهـاز  أفـراد  مـن  ةاملائـ  يف ١٧ تلقـى  اآلن، حىتو .لشرطةل
 لتحقيـق  رئيـسية  خطـوة  وهي ،متخصصا تدريبا املشكلة الشرطة من وحدات أربع تلقت   كما

 كـانون  حبلـول  والنظـام  القـانون  فـرض  سؤوليةمبـ  شرطةالـ  جهـاز  يـضطلع  أن إىل الرامـي  اهلدف
 التدريبيـــة، الـــربامج توســـيع املقبلـــة األولويـــة ذات اجملـــاالت وتـــشمل .٢٠٠٨ ديـــسمرب/األول

ــات وإصــدار ــة بطاق ــشرطة هوي ــوات وتطــوير لل ــادة قن ــسيطرةو القي ــصاالت ال ــاز يف واالت  جه
 .شرطةال
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 داخليـا  املـشردين  خاصلألشـ  الربكة خميم يف احمللية اجملتمعات خفارة مبادرة جناح وإثر - ٤٤
 الــسالم خميمــّي يف احمللــي اجملتمــع خفــارة صــعيد علــى مــشتركة مبــادراتاختــذت  اخلرطــوم، يف

ــشري وود ــة يف الب ــان أم منطق ــسالم دار وخمــيم درم ــل يف ال ــاء جب ــةنظمــت و .األولي  األمــم بعث
 تـسب تك كما .فردا ١٢٥لصاحل   البشري وود السالم خميمّي يف دريبعمل للت  حلقات املتحدة
 معنيــة جديــدة جلــان ثــالث تــشكيل بعــد الــسودان جنــوب يف زمخــا احملليــة اجملتمعــات خفــارة

 هــــذه عــــدد يــــصبح وبــــذلك ،وجوبــــا واو مــــنطقيت يف واجملتمــــع الــــشرطة بــــني بالعالقــــات
 .جلنة ١١ اللجان
 الـشرطة  أفـراد  مـن  ٧٥٣ املتحدة األمم شرطة دّربت ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول هناية يفو - ٤٥
 بينـها  مـن  تدريبيـة  دورة ٣٩ إجـراء  املقـرر  مـن  التدرييب، برناجمها من الثانية ملرحلةا يفو .احمللية
 تدريبيـة  دورات املتحـدة  األمم شرطة قدمت خاص، مسعى يفو .أساسية تدريب برامج ثالث
 مثقفـي ” دربـت  كمـا  ،للخطـر  املعرضـني  واألشـخاص  األطفـال  محايـة و ،اجلنسانية شؤون ال يف

 املتحـدة  األمـم  شـرطة  قامـت  كمـا  .االيدز/البشرية املناعة نقص فريوسب التوعية على “األقران
 الطــب جمــاالت يف املطــارات مــنأ رجــالو اخلرطــوم يف الــسودان حكومــة شــرطة بتــدريب
ــشرعي ــم ،املتخــصص ال ــة وعل ــذوفات حرك ــق ،املق ــستحق تطــور ويف .اجلــرائم يف والتحقي  ي
 الــشمالية الواليــة يف التــدريب جــاتاحتيا لتحليــل املتحــدة األمــم شــرطة دعيــت ، بــهالترحيــب

 مـن  ٦٥٧ املتحـدة  األمـم  شـرطة  نـشرت  أكتـوبر، /األول تـشرين  ٩ ويف .األزرق النيـل  وواليـة 
 .هلا به املأذون القوام من ةاملائ يف ٩٥ يشكل مما بلدا، ٤٣ من الشرطة مستشاري

 البـدء  قبلـة امل األشـهر  خـالل  الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثة شرطة أولويات بني ومن - ٤٦
 عـن  فـضال  ،السودان جنوب شرطة جهاز مدريب من باالستفادة ،األساسي الشرطة تدريب يف

 تـسيري  يف والبـدء  الثالثة؛ اجلنوبية القطاعات يف املشكلة الشرطة وحدة أفراد من ١٢٠ تدريب
 ؛شرطةالـ   جهـاز  من املشكلة الشرطة وحدات من الساعة مدار وعلى األسبوع طوال دوريات
 ؛شرطةالــجهــاز  ألفــراد ويــةاهل بطاقــات إصــدار زيــادةو ؛املــشتركة يــةالليل واقــعامل عــدد وزيــادة
 خمتـرب  إقامـة  يف بـدء وال ؛لـشرطة جلهـاز ا   واإلبـالغ  واالتصاالت السيطرةو القيادة قنوات وتقدمي
 املعرضـني  واألشـخاص  اجلنـسانية  بالـشؤون  معنيـة  مكاتـب  وإقامـة  جوبـا؛  يف للـشرطة  حاسويب
 ويظـل  .شرطةالـ  جهـاز  مقـر  يف واحد موقع يف املشاركة عملية وتبسيط ،اعقط كل يف للخطر
 البنيــة وتطــوير شرطةالــ جلهــاز األساســية االحتياجــات لتمويــل ماحنــة جهــات وتــشجيع حتديــد
 .السودان يف املتحدة األمم بعثة لشرطة بالنسبة األولويات إحدى التحتية
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 اإلنسان حقوق  
ــة واصــلت - ٤٧ ــم بعث ــسودان يف املتحــدة األم ــدمي ال ــدعم تق ــة إىل الفــين ال  الوحــدة حكوم

تنظـيم   ذلك يف مبا ،اإلنسان حقوق جمال يف القدرات لتعزيز السودان جنوب وحكومة الوطنية
 سياسـات  اضـعي وو الـسودان  جنوب شرطة جهاز لضباط اإلنسان حقوق حول عمل حلقات
ــاذ ــانون إنف ــا .الق ــشرت كم ــة ن ــم بعث ــسودان يف املتحــدة األم ــات ســبعة ال ــة كتيب ــن تروجيي  ع

 املـدين  اجملتمـع  ومنظمات احلكومية املؤسسات على لتوزيعها الدولية اإلنسان حقوق معاهدات
 واجملتمـع  والربملـانيني  احلكوميني للمسؤولني عمل حلقات البعثة نظمتو .البلد أحناء خمتلف يف

 بــاجلرائم املتعلقــة الوطنيــة القانونيــة األحكــام وإصــالح ،العادلــة احملاكمــة مبــادئ حــول املــدين
 أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقيـه  التعـذيب،  مناهضه اتفاقيه على التصديق عمليةو ،اجلنسية
 .املرأة ضد التمييز
 عــن تقــارير وتلقــت الــسودان، يف اإلنــسان حقــوق انتــهاكات رصــد البعثــة وواصــلت - ٤٨

 حــرييت لــسلطاتا تكفــل أن يف األحــزاب وترغــب .الــصحفيني علــى املفروضــة القيــود تزايــد
ــ الـــسياسية لألحـــزاب الـــسماح ينبغـــي كمـــا .متامـــا والتجمـــع التعـــبري  قيـــود دون تعمـــل أنبـ

ــه علــى املــصادقة علــى الــسودان أحــث أن أيــضا وأود .ومــضايقات  التعــذيب، مناهــضه اتفاقي
 اإلعاقـة،  ذوي األشـخاص  حقوق واتفاقيه املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء واتفاقيه

 الطـرفني  لكـال  الـضروري  من سيكون وأخريا، .العام هذا من سابق وقت يف اعليه توقع اليت
 الــسودان جنــوب جلنــةو اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة اللجنــة إلنــشاء التــشريعية العمليــة اســتكمال
 .باريس ملبادئ امتثاال اإلنسان، حلقوق

 
 القانون سيادة  

 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة بـدأت    الـسودان،  يف الـسجون  نظـام  لتطـوير  دعمها من كجزء - ٤٩
 ضـباط  نـشر  وجيـري  .السودان جنوب يف السجون لضباط والتدريب لإلرشاد برناجما السودان
 ضــباط مــع واحــد موقــع يف ســيعملون حيــث اجلنــوب، يف واليــات عــدة يف معــارين ســجون
 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  قامـت ،  اخلرطـوم  يفو .علـيهم  ويـشرفون  الـسودان  جنـوب  يف السجون

عـن   شـاملة  إحاطـة  وقـدمت  السجون، لضباط التيسري مهارات على املدربني بتدريب سودانال
 لتطـوير  جلنـة  أنـشئت  سـبتمرب، /أيلـول  ٢٣ ويف .الـسجون  مـوظفي  لكبار الشامل السالم اتفاق

 الـسجون،  ضـباط  كبـار  مـن  وتـسعة  الوطنية، السجون ملصلحة العام املدير من تتألف السجون
 تنفيــذ اللجنــة ســتراقبو .اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج الــسودان يف املتحــدة األمــم وبعثــة

ــشطة ــة األن ــواردة اإلصــالحيات بإصــالح املتعلق ــذكرة يف ال ــاهمال م ــار يفاملؤرخــة  تف ــايو/أي  م
 .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج السودان يف املتحدة األمم وبعثة احلكومة بني ٢٠٠٧
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 يعيــق‘ التطبيــق الواجــب القــانون’ بــشأن الــيقني معــد يــزال ال الــسودان، جنــوب يفو - ٥٠
 عــدمويــؤثر  .جديــدة تــشريعات إصــدار يف التــأخري األمــر يفــاقم وممــا ،القــانون ســيادة تطــوير

 أن كمــا ،االقتــصادية والتنميــة األجــنيب االســتثمار حجــم علــى التــشريعات تطبيــق يف التجـانس 
 العدالـة  إدارة تعيـق  تعقيـدا،  املنـاطق  مـن  العديـد  يف فيـضانات ال تزيـدها  الـيت  التحتيـة  البنيـة  سوء

 مـدربون  قـضاة  يرأسـها  خاصة عرفية حماكم القضائية اهليئة وتقيم .وإمكانية اللجوء إىل القضاء   
 األشـخاص  مـن  كـبري  عدد وجود مسألة ملعاجلة السودان جنوب حكومة يف القضائية اهليئة من
 .قبليةنزاعات  بسبب االحتياطي احلبس يف
 

 اإلعالم  
 )FM التردديـة  املوجـة  علـى  مرايـا  إذاعة( السودان يف املتحدة األمم بعثة إذاعة وسّعت - ٥١

 يف البـث  تقويـة ل حمطـات  وأقيمـت  .بـالتقرير  املشمولة الفترة خالل السودان جنوب يف شبكتها
ــامبيو توريــت ــدي وي ــول أغــسطس/آب يف ومري ــة االســتعداداتو .ســبتمرب/وأيل ــة جاري  إلقام
 ملكـال  يتمـنطق  يف احملطـات  تغطيـة  زيـادة ول وبـور،  وياي وبانتيو أويل يف إضافية تقوية حمطات
 الــسكانية املراكــز ميــعجب FMعلــى املوجــه التردديــة  مرايــا إذاعــة تغطــي أن املقــرر ومــن .وواو

ــسية ــوب يف الرئي ــول  الــسودان جن ــام هنايــةحبل ــد ومت .٢٠٠٧ ع ــى للبــث التعاق  املوجــات عل
 .لتردداتا اختبار حاليا جيريو الريفية ملناطقا يف القصرية

 املنتجـة  الـربامج  مـن  شـاملة  سلـسلة  FM التردديـة  املوجـة  علـى  حاليا مرايا إذاعة وتبث - ٥٢
 صـندوق  مـع  بالتعـاون  لتعـداد ل اخاصـ  ابرناجم حاليا وتّعد الشامل السالم اتفاق لشرح خصيصا
 الـدعم  تقدمي ضاأي مرايا إذاعة تواصلو .السودان جنوب يف سلطاتالو للسكان املتحدة األمم
 واليـة  إذاعـة  مـن  إذاعيـة  ورسـائل  أسـبوعية  بـرامج  بث يف السودان يف األفريقي االحتاد بعثة إىل

 .دارفور
 عمـل  حلقات السودان يف املتحدة األمم بعثةنظمت   بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل - ٥٣
 وأعــضاء الدولــة يف للمــوظفني الــشامل الــسالم اتفــاق علــى املــدربني لتــدريب واحــد يــوم ملــدة

 جنــوب يفو .والطــالب الوطنيــة احلكوميــة غــري واملنظمــات ،القــرى وشــيوخ وزعمــاء الربملــان
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  ودور التعـداد،  تتنـاول  شـهريا  املتوسـط ب عمل حلقات سبع تقام السودان،

 ثــةبع بــدأت ،اخلرطــوم يف اجلامعــات مــع التعــاونوب .احملليــة املــصاحلة ومبــادرات الــسودان، يف
 .السودان مشال يف للطالب مماثلة عمل حلقات عقد السودان يف املتحدة األمم
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 اإلنسانية املساعدة  
ــادت - ٥٤ ــات أف ــسانية العملي ــول أغــسطس/آب شــهري يف جــرت الــيت اإلن  ،ســبتمرب/وأيل

ــيت ــى ركــزت وال ــوفري عل ــتجابة ت ــة االس ــضانات الفعال ــرية للفي ــا ،اخلط ــدر م ــدده يق  بنحــو ع
ــر وتوجـــد .الـــسودان جنـــوب يف شـــخص ٢٠٠ ٠٠٠ ــاطق أخطـ ــونقلي واليـــات يف املنـ  ،جـ

 واليــات لتــشمل حاليــا الفيــضانات امتــداد مــع الغــزال، حبــر ومشــال ،النيــل وأعــايل ،الوحــدةو
ــزال، حبــر غــربو راب،او ــبحريات، الغ  وغــرب ،االســتوائية وشــرق ،االســتوائية ووســط وال

 حـني  يف ،بالفيـضانات  املتـأثرة  اقـع املو معظـم  يف خطـري  بـشكل  احملاصـيل  وتضررت .االستوائية
  .الغذائية املساعدة توفري العاملي األغذية برنامج يواصل

 الـصندوق  سـاهم  بينمـا  دوالر، مليـون  ٥,٧ اإلنـساين  للعمـل  املشترك الصندوق وقدم - ٥٥
 إصــدار قبــل الفيــضانات ملواجهــة دوالر مليــون ٧,٨ بنحــو الطــوارئ ملواجهــة املركــزيالــدائر 

 .املتبقيـة  االحتياجـات  لتلبية دوالر مليون ٢٠,٢ بقيمة أغسطس/آب ٢٨ يف “جلالعا النداء”
 بـــني ومـــن .تـــرد بعـــد أي تربعـــات ثنائيـــة مل نـــداء، بإصـــدار املاحنـــة اجلهـــات طلبـــات ورغـــم

 وامليـاه،  الغـذائي،  األمـن  وانعـدام  بالـصحة،  املتعلقـة  األنـشطة  دعـم  إحلاحـا  األكثـر  االحتياجات
 النـاقالت و امليـاه  طريـق  عـن  املنقولـة  األمـراض  حـدة  مـن  لتخفيـف ا أجـل  مـن  الـصحية  واملرافق
 الــسكان مــن املائــة يف ٤٠ مــن أقــل إن حيــث خطــريا أمــرا املنقولــة األمــراض وتعــد .األخــرى
 ميكنـهم  الـسكان  ثلـث  مـن  وأقـل  صـحية،  مرافـق  أو مأمونـة  شـرب  ميـاه  على احلصول ميكنهم
 حلـصول ا إىل حاليـا  القطـري  ملتحـدة ا األمم فريق ويسعى .كافية صحية خدمات على احلصول

 الـيت  املتبقية االحتياجات تلبية أجل من اإلنساين للعمل املشترك الصندوق من إضايف دعم على
  .“العاجل النداء” يلبها مل

 غُمـرت  حيث اإلنسانية، املساعدات إيصال إمكانية كبري حد إىل الفيضانات وأعاقت - ٥٦
 حلـاالت  األساسـية  اهلياكل مشاريع أن إال .باملياه ئراتالطا مهابط وتشبعت الطرق من العديد

 مقابــل ،٢٠٠٧ عــام يف بــرا الغذائيــة املعونــة مــن املائــة يف ١٠٠ توزيــع مــن مكنــت الطــوارئ
  .٢٠٠٥ عام يف املائة يف ٢٠
 

 املدنيني محاية
 جنــوب يف القبليــة الـصدامات  ســياق يف املـدين  األمــن مــشاكل رصـد  البعثــة وواصـلت  - ٥٧

 االقتتـال  وواصـل  .الضحايا وإنصاف السلطات، من التوقيت حسنة استجابة وتعزيز ،السودان
 االسـتجابة  علـى  الـسلطات  قـدرة  حتـسنت  وقـد  .الريفيـة  املناطق يف حملي تشرد إحداث العرقي

 دوثحبـ  بالغـات  تلقـي  واصـلت  بعثةال أن إال .املتضررة املناطق تأمني يف سيما وال للحوادث،
 الـشعيب  اجلـيش  جنـود  بعـض  يـد  علـى  القـانون  نطـاق  خـارج  وقتـل  واغتـصاب،  حترش، أعمال
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 أخـرى  مـسلحة  وعناصـر  الـسودانية  املـسلحة  القـوات  وجود استمرار وأسفر .السودان لتحرير
 نـشر  إىل احلاجـة  يـربز  ممـا  ،متزايد بقدر السكان بني فيما التوترات تصعيد عن النفط مناطق يف

  .سريعا قةاملنط هذه يف املشتركة املتكاملة الوحدات
 

 العودة عمليات
 والفيـضانات  الغزيـرة  األمطـار  حلـول  مـع  للعـودة  املتاحـة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ فترة انتهت - ٥٨

 ممكنـة،  مـدة  ألطـول  العـودة  عمليـات  واسـتمرت  .النيـل  حـوض  مـن  كـبري  جانب عرب الشديدة
 املنـاطق  مـن  ومنطقـتني  الـسودان  جنـوب  يف العـشر  الواليات من تسع إىل االنتقال جرى حيث

 داخليـا  املـشردين  مـساعدة  أجـل  مـن  اجلـوي  للنقـل  جترييب برنامج أُنشئ وقد .الثالث االنتقالية
 الـذين  داخليـا  املـشردين  عـدد  جممـوع  وبلـغ  .الـسودان  جنـوب  يف نائيـة  وجهـات  إىل املسافرين
 األمـم  رقـم  مـن  املائة يف ٧٠ ميثلون أشخاص، ٤٤ ٦١٠ ديارهم إىل ٢٠٠٧ عام خالل عادوا

 لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية ســاعدت ذلــك، غــضون ويف .لعــاما هلــذا هدفاملــست املتحــدة
 .جمـاورة  بلـدان  مخـسة  مـن  وبـرا،  جـوا  ديـارهم  إىل العـودة  على الجئ ٦٦ ٠٠٠ حنو الالجئني
ــت ــات وتأجل ــال عملي ــول حــىت أخــرى انتق ــزال وال .اجلــاف املوســم حل ــتئناف خطــط ت  اس
  .الكايف التمويل نقص بسبب ؤكدةم غري العام من األخري الربع يف العودة عمليات

 
 باأللغام املتعلقة اإلجراءات

 علـى  للبعثـة  التابعـة  األلغامب املتعلقة اإلجراءات أفرقة ركزت األمطار، موسم بداية مع - ٥٩
 تطهريهـا  املقـرر  واملنـاطق  الطـرق  أولويات وترتيب األلغام، إزالة اختصاصيي وتعيني التدريب،

 األلغـام  مبخاطر للتوعية برامج للطفولة املتحدة األمم ومنظمة بعثةال وقدمت .اجلاف املوسم يف
 .إليهـا  العـودة  يعتزمون أو األلغام من متضررة مناطق يف يعيشون شخصا ١٦٦ ٩٩٢ عدده ملا

 مــن منطقــة ١ ٠٣٢ للبعثــة التابعــة األلغــامب املتعلقــة اإلجــراءات أفرقــة طهــرت تارخيــه، وحــىت
ــاطق ــالغو للخطــر املعرضــة املن ــومترا ٢١ ١٣٣ فتحــتو منطقــة، ٢ ٣٦٦ عــددها الب  مــن كيل
 .الطرق

 القـدرات  تطـوير  دعـم  األلغـام ب املتعلقـة  لإلجـراءات  املتحـدة  األمـم  مكتب واصل كما - ٦٠
ــة والتــــشغيلية املؤســــسية ــراءات جمــــال يف الوطنيــ ــة اإلجــ ــامب املتعلقــ  ويف .الــــسودان يف األلغــ

 الـضحايا،  ملـساعدة  هلـا  تـابع  وطـين  اسـتراتيجي  عمـل  إطار أول احلكومة أقرت أغسطس،/آب
 خملفـات  مـن  واملتفجـرات  األلغـام  مـن  النـاجني  دعـم  تـستهدف  ألنشطة التوجيهية املبادئ يضع

 يف املتحـدة  ألمـم ا وكـاالت  ساعدت كما .املقبلة اخلمسة األعوام مدى على وعائالهتم احلرب
 الـوطين  املركـز  مـع  لتعـاون با الـسودان،  يف الـضحايا  ملـساعدة  الثانيـة  الوطنية العمل حلقة تنظيم
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 يف عامـل  مقـر  اآلن لـديها  اليت األلغام إلزالة السودان جنوب وجلنة باأللغام املتعلقة لإلجراءات
 .وواو وملكال، ،يي يف ميدانية تنفيذية مكاتب وثالثة جوبا

 
 والتعمري االقتصادي اإلنعاش

 لالحتــادجتمــاع املقبــل لال اإلعــداد الــدويل والبنــك املتحــدة واألمــم احلكومــة واصــلت - ٦١
 عـن  الـصادرة  التوصـيات  وبعـد  .٢٠٠٨ عـام  مـن  األول الربع يف عقده املقرر بالسودان، املعين

 الوطنيــة الوحــدة حكومــة تعمــل ،٢٠٠٧ مــارس/آذار يف عقــد الــذي بالــسودان املعــين االحتــاد
ــ ،املــشتركة التقيــيم بعثــةل اســتعراض إجــراء علــى الــسودان جنــوب وحكومــة  تــدفقات يموتقي
 اخلطـــة يف دمجتـــو مـــشترك تقريـــر يف االســـتعراض هـــذا نتـــائج وســـتجمع .اخلارجيـــة املعونـــة

 طريـق  خريطـة  وضع أجل من السودان جنوب وحكومة الوطنية الوحدة حلكومة االستراتيجية
 وتواصـل  .٢٠١١-٢٠٠٨ االنتقالية الفترة من تبقى فيما املشتركة التقييم بعثة لتنفيذ مشتركة
 املتعـدد  االسـتئماين  للصندوق ثانية نافذة بإنشاء املتعلق املقترح متابعة السودان جنوب حكومة
  .املاحنني

 القطاعيـة  خططهـا  الـسودان  جنوب حكومة أكملت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل - ٦٢
 عمليـــة يف بنـــشاط والـــشركاء املتحـــدة األمـــم وتـــشارك .املتجـــددة ســـنوات الـــثالث مليزانيـــة

 املتحـدة  األمـم  خطـط و احلكومـة  خطـط  اتـساق  كفالـة  أجـل  مـن  ودجهـ  ُتبذل كما التخطيط،
  .وبراجمها

 
 اجلنسانية الشؤون

 مكافحـة  وحـدة  خـالل  مـن  العـدل  لـوزارة  البعثـة  تقـدمها  الـيت  التقنية املشورة أسفرت - ٦٣
بـشأن   اإعالنـ  ٢٠٠٧ أغـسطس /آب ١٨ يف احلكومـة  إصـدار  عـن  دارفور يف املرأة ضد العنف
ــدابري ــرأة ضــد عنــفال علــى القــضاء ت ــوب، ويف .امل ــة لتصــوا اجلن ــاء البعث  نظــراءال قــدرات بن
ــساواة جمــال يف ينياحلكــوم ــق عــن اجلنــسني بــني امل ــدعوة طري ــادة إىل ال ــرأة مــشاركة زي  يف امل
 الـشرطة  مراكـز  يف واألطفـال  اجلنـسانية  بالشؤون معنية مكاتب وإنشاء اتاإلصالحي خدمات

 الـشؤون  مكتـب  واصـل  دارفـور،  ويف .والطفـل  املرأة ضد املرتكبة اجلرائم مع التعامل أجل من
 .االستشارية االجتماعات مجيع يف ممثالت ضم إىل الدعوة اجلنسانية

 
 اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس  

 فيمـا يتعلـق بفـريوس       والتوعيـة  القـدرات  ببنـاء  املعنيـة  محالهتـا  نطـاق  مـن  البعثة وسعت - ٦٤
 وأفــراد الــسالم حفظــة مــن ٢ ٣١٧ جمموعــه مــا إىل للتــص ،اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية  
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 وبعثـة  البعثـة  مـوظفي  مـن  ١٢٨ ختـريج  ذلك ومشل .سبتمرب/أيلول هناية حبلول احمللية اتاجملتمع
 علـى  أقـران  قـادة  بصفتهم آخرين ٢٥٦ و أقران، مثقفني بصفتهم السودان يف األفريقي االحتاد
 قـدرات  بنـاء  لـدعم  التوعيـة  محـالت  مـن  يـه جتر وسعت البعثة من نطاق ما     كما .املناطق صعيد
 متالزمـة /البـشرية  املناعـة  نقص فريوس مكافحة جمال يف الوطنية الوحدة وحكومة املدين اجملتمع
 فـريوس  النتـشار  االستقصائية الدراسة لدعم خططا ووضعت ،)اإليدز( املكتسب املناعة نقص
  .وطنيةال الوحدة حكومة جتريها اليت اإليدز/البشرية املناعة نقص

 
 واالنضباط السلوك

 داخـل  الـسلوك  سـوء  حاالت يف اخنفاضا عام، بوجه بالتقرير، املشمولة الفترة دتهش - ٦٥
 البعثـة  إدارة تعاجلهـا  ثانويـة،  سلوك سوء حاالت حبدوث ادعاء ١٣ عن سوى يبلغ فلم .البعثة
 هـذه  خـالل  نيجنـسي  وانتـهاك  اسـتغالل  حـوادث  بوقوع مزاعم أية عن اإلبالغ جير ومل .حاليا
ــرة ــة وواصــلت .الفت ــز البعث ــسلوك، ســوء منــع علــى التركي ــهاك االســتغالل ســيما وال ال  واالنت

 مـوظفي  مـن  ٥٦٨ عدده ملا املتحدة لألمم السلوك معايري على التدريب تقدم حيث اجلنسيني،
 برنــامج وُعــزز .معينــة مــستهدفة لفئــات تدريبيــة وحــدات مخــس يف وتــشرع الوافــدين، البعثــة
 املعنيـة  العمـل  فرقـة  يف الـسودان  جنـوب  حكومة عن ثلمم بتعيني البعثةتضطلع به    الذي ةالتوعي

  .للبعثة التابعة اجلنسيني واالنتهاك باالستغالل
 

 نياملدني نياملوظف مالك
 ،)وظيفـــة ١ ١١٨ جمموعـــه مـــا بـــني مـــن( دوليـــا مـــدنيا موظفـــا ٨٥١ حاليـــا يوجـــد - ٦٦
 ٣ ٢١٧ جمموعــه مــا بــني مــن( موظفــا ٢ ٥٥٥ طنينيالــو املــدنيني املــوظفني عــدد يبلــغ بينمــا

 متطــوعي مـن  ٤٣ و الـدوليني  املتحــدة األمـم  متطـوعي  مـن  ١٤٣ البعثــة عينـت  كمـا  ).وظيفـة 
 .الوطنيني املتحدة األمم

 منـصب  يف ،باكـستان  ،قاضـي  جيهـاجنري  أشـرف  عينـت  ،الـسابق  تقريـري  تقـدمي  ومنذ - ٦٧
 اآلن حــىت عمــل الــذي قاضــي، الــسيد يتــوىل نأ املتوقــع ومــن .للــسودان اجلديــد اخلــاص ممثلــي
 .أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٤ يـوم  الـسودان  يف اجلديـد  منصبه مهام للعراق، اخلاص ممثلي بصفته
ــ سيواصــل وصــوله، موعــد حيــني وحــىت  اخلــاص ممثلــي بــصفته العمــل زيريهــون بــروك - هتايي
 سـبتمرب /أيلـول  ١٥ ومي اخلرطوم إىل بنغالديش، حق، أمرية وصلت ذلك، غضون ويف .بالنيابة
 املتحـدة  لألمـم  اإلنـسانية  الـشؤون  ومنـسقة  املقيمة واملنسقة للسودان اخلاص ممثلي نائبة لتصبح

  .السودان يف
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 اجلوانب املالية -خامسا  
 مليـون دوالر    ٨٤٦,٣، أن تعتمـد مبلـغ       ٦١/٢٨٩يف قرارهـا     ، العامـة  اجلمعيـة قررت   - ٦٨

، أي مـا  ٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران  ٣٠ إىل  ٢٠٠٧يوليـه   /وزمت ١لإلنفاق على البعثة يف الفترة من       
متديـد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد       األمـن   جملـس وإذا مـا قـرر      .  مليـون دوالر شـهريا     ٧٠,٥يعادل  
يونيــه /حزيــران ٣٠، ستقتــصر تكلفــة مواصــلة البعثــة حــىت  ٢٠٠٧أكتــوبر / األولتــشرين ٣١

 . العامةاجلمعية على املبالغ اليت وافقت عليها ٢٠٠٨
أكتــوبر / األولتــشرين ٢وكتــدبري اســتثنائي، علــى النحــو الــوارد يف رســاليت املؤرخــة   - ٦٩

، جيـري متويـل الـدعم الكـبري املقـدم إىل            )A/62/379( العامـة    اجلمعية املوجهة إىل رئيس     ٢٠٠٧
بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــسودان يف إطــار اعتمــادات جمموعــة الــدعم الثقيــل مــن خــالل           

ــة حلــني اســتعراض   االســتخدام املؤقــت  ــوارد البعث ــة مل ــة اجلمعي ــرة    العام ــة املقترحــة للفت للميزاني
وعنـد موافقـة    . يف دارفـور   املتحـدة    األمـم  للعملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي و        ٢٠٠٧/٢٠٠٨
على ميزانية العملية املختلطة ستسدد العملية املختلطة النفقات اليت تكبدهتا بعثـة             العامة   اجلمعية
 .يف السودان دعما لبعثة االحتاد األفريقي يف السودانة  املتحداألمم
، بلغ جمموع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة للحـساب             ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣١ويف   - ٧٠

وبلغ جممـوع االشـتراكات املقـررة املـستحقة الـدفع حـىت           .  مليون دوالر  ٢٤٩,٥اخلاص للبعثة   
ومت تــسديد تكــاليف . ليــون دوالر م٢ ٧٩٩,٣ذلــك التــاريخ جلميــع عمليــات حفــظ الــسالم  

 ٣١القـوات واملعــدات اململوكـة للوحــدات إىل احلكومـات املــسامهة بقـوات للفتــرة املنتهيــة يف     
 . على التوايل،٢٠٠٧يونيه /حزيران ٣٠ و ٢٠٠٧أغسطس /آب
 

 مالحظات وتوصيات -سادسا  
مليــة تنفيــذ متثــل األحــداث الــيت وقعــت يف األشــهر األخــرية تــذكرة واقعيــة هبــشاشة ع  - ٧١

ففي السنتني األخريتني، توخى كل مـن حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة               . اتفاق السالم الشامل  
الشعبية لتحرير السودان احلذر يف تطوير هياكل سياسـية ومؤسـسية مـن أجـل املـضي قـدما يف                    

ولكـن  . تقاسم السلطة، وتقاسم الثروات واألمن املتبادل وتقرير املـصري        املعقد املتعلق ب  اتفاقهما  
شراكتهما أصاهبا الوهن جراء عدم الثقة املتبادل والتفسريات املتباينـة لالتفـاق والتقـدم البطـيء                

وتعزيـز الـشراكة بـني احلـزب واحلركـة الـشعبية حاسـم لتنفيـذ                . يف تنفيذ اتفاق السالم الـشامل     
ــسودان      ــسالم واالســتقرار يف ال ــة لل ــة احملوري ــل الدعام ــا زال ميث ــذي م ــاق ال ــىن. االتف ــى وأث  عل

الطرفني ملواصلة بذل جهودمها من أجل التغلب علـى خالفاهتمـا ونـزع فتيـل األزمـات احملتملـة            
من خـالل احلـوار، مبـا يف ذلـك اختـاذ اللجنـة الـسياسية لوقـف إطـالق النـار إجـراءات مباشـرة                          
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ـــُمجلد يف    واملناقــشات الــسياسية الرفيعــة املــستوى ملعاجلــة  ســبتمرب /أيلــولملواجهــة احلالــة يف ال
 .أكتوبر/اليت وقعت يف تشرين األولاألزمة املتعلقة حبكومة الوحدة الوطنية 

وإخفـاق  . ومع هذا، ما زالت هذه أوقات عصيبة فيمـا يتعلـق باتفـاق الـسالم الـشامل                 - ٧٢
الطــرفني يف تــوفري اإلرادة الــسياسية الالزمــة لتــسوية خالفاهتمــا وإحــراز تقــدم بــشأن املــسائل     

إلبطاء قد يقوض سالمة هذا االتفاق احلاسـم الـذي جـرى التوصـل إليـه         املعلّقة دون مزيد من ا    
، ١٩٥٦ويشكل وضـع أبيـي الـذي مل جيـر تـسويته، وعـدم ترسـيم حـدود عـام                     . بشق األنفس 

جمموعـة  الـسوداين   الشعيب  جبيش التحرير   والنشر غري الكامل لقوات القوات املسلحة السودانية        
 واليت حيتمل أن تواصل وضع متانة الشراكة بـني          خطرية من املسائل موضع اخلالف املستحكم     

ولــدى الطرفــان شــواغل ومـصاحل ميكــن تفهمهــا، فهــي  . احلـزب واحلركــة الــشعبية علــى احملـك  
ــة           ــن القيم ــضال ع ــة، ف ــات احمللي ــسياسية للمجتمع ــة وال ــب الثقافي ــا باملطال ــا وثيق ــرتبط ارتباط ت

وأحــث الطــرفني علــى . ١٩٥٦االســتراتيجية آلبــار الــنفط الــيت تتركــز يف منطقــة حــدود عــام   
 .تكثيف جهودمها من أجل معاجلة هذه املسائل بالوسائل السلمية وعلى سبيل االستعجال

وبصفة خاصة، أهيب بالطرفني أن يسويا مسأليت احلدود وأبيي علـى الفـور ويف إطـار                 - ٧٣
وداين وينبغـي للقـوات املـسلحة الـسودانية وجـيش التحريـر الـشعيب الـس            . اتفاق السالم الـشامل   

إجناز عملييت نشر القوات بشفافية تامة وعلـى أسـاس الترتيـب املتفـق عليـه بينـهما بـصون أمـن                      
كما أهيب باجلانبني وضع مهل زمنية واقعية لترسـيم مجيـع احلـدود ذات الـصلة                . حقول النفط 

ترسيما هنائيا وااللتزام هبا، مع االمتناع يف نفـس الوقـت عـن اختـاذ أي إجـراءات قـد تزيـد مـن                      
علــى أهبــة االســتعداد  املتحــدة األمــموأذكّــر الطــرفني بــأن . دة التــوترات يف منــاطق احلــدودحــ

 .لتقدمي الدعم التقين أو الرصد أو أي شكل آخر من أشكال الدعم عندما حيتاجا إليه ويطلباه
 األخــرية، أجــرت البعثــة تقييمــا اســتراتيجيا واستعراضــا هيكليــا       ةويف األشــهر الــست  - ٧٤

ــع الطــ   ــا        وشــرعت م ــن خالهل ــاقش م ــستوى كــي تن ــة امل ــشاورات رفيع ــة م ــشاء آلي رفني يف إن
ــادرتني وجهــة النظــر القائلــة بــأن االحتياجــات يف    . األولويــات االســتراتيجية وتعــزز هــاتني املب

، وأنـه   ٢٠٠٥شهرا وسـنتني سـتختلف عـن احتياجـات عـام             ١٨ الفترة املقبلة اليت تتراوح بني    
عـن التقـدم    األمن جملسوسأبلغ يف تقريري املقبل إىل      . ذلكجيب أن تكيف البعثة أداءها تبعا ل      

 .احملرز والنتائج املتوصل إليها يف هذا الصدد
وقد دخلت الفترة االنتقالية، ومدهتا ست سنوات، مرحلتها الثانية، اليت سيـصبح فيهـا     - ٧٥

لـى حنـو    تركيز عملية السالم ذا طابع سياسي متزايد، يف حني قد يعتري الضعف بيئـة األمـن ع                
ــد ــسية املتعلقــة باتفــاق     . متزاي وعــالوة علــى ذلــك، إذا أحــرز الطرفــان تقــدما يف املــسائل الرئي

السالم الشامل يف األشهر القليلة املقبلة، كما تعهدوا بذلك، فقد يـودون أن يطلبـوا مـن البعثـة      
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ــز     ــد مــن الرصــد املركّ ــأن ينظــر   . تقــدمي دعــم إضــايف أو املزي ــذا، أوصــي ب يف  األمــن جملــسول
 تــشرين  ٣١شــهرا أخــرى، حــىت     ١٢ يف الــسودان ملــدة    املتحــدة  األمــم واليــة بعثــة    متديــد
ــوبر /األول  وأن ينظــر اجمللــس قبــل حلــول ذلــك املوعــد يف إجــراء اســتعراض أعــّم     ٢٠٠٨أكت
 .البعثة لوالية
ومع إجناز عملية إعـادة االنتـشار، سـيتحول التركيـز العـسكري إىل تلـك املنـاطق الـيت                     - ٧٦

ــاطق احمليطــة حبــدود عــام     تواصــل فيهــ   ١٩٥٦ا القــوات املــسلحة للطــرفني الوجــود؛ وهــي املن
وللطــرفني مــصلحة يف ضــمان الرصــد الــشفاف هلــذه املنطقــة واالســتفادة مــن اآلليــات . أساســا

ــاء الثقــة      ــها يف حفــظ االســتقرار وبن ــار، الــيت أثبتــت فعاليت . املــشتركة لرصــد وقــف إطــالق الن
الكامــل مــن املــراقبني العــسكريني لألمــم املتحــدة واألفرقــة  وأشــجع الطــرفني علــى االســتفادة ب 

 .العسكرية املشتركة وضمان حريتهم الكاملة يف احلركة
ومتشيا مع اجلـدول الـزمين لتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل، ينبغـي للطـرفني، بـدعم مـن                       - ٧٧
ويف . خابـات  املبذولـة مـن أجـل األعـداد لتعـداد الـسكان واالنت             ازيادة جهودمهـ   ، املتحدة األمم

 األمـم نفس الوقت، ومع توطيد حكومة جنوب السودان لدعائمها، سـتقدم البعثـة ووكـاالت               
وتكتـسي التنميـة والـتعمري يف جنـوب         . ذات الصلة الدعم لإلدارة املدنية احلديثة العهـد       املتحدة  

فوائـد  د  السودان واملناطق االنتقالية، وال سيما تقدمي اخلدمات األساسـية، أمهيـة حامسـة يف إجيـا               
وحيــدوين األمــل يف أن يــساعد . الــسكان املتــضررين مــن احلــرب تعــود علــى  للــسالم ةملموســ
 للصندوق االستئماين املتعدد املاحنني والدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة يف               النافذة الثانية افتتاح  

 .كرةهذه العملية من خالل ترتيب أولويات تقدمي اخلدمات االجتماعية وأنشطة اإلنعاش املب
ــسودان    - ٧٨ ــه  وأثــين علــى حكومــة جنــوب ال ــشاء املؤســسات،  للتقــدم الــذي أحرزت يف إن
سيما على الـصعيد املركـزي وعلـى مـستوى الواليـات واملقاطعـات، وزيـادة تركيزهـا علـى                     ال

وستواصـــل البعثـــة العمـــل عـــن كثـــب مـــع احلكومـــة يف تعزيـــز اللجـــان . األخـــذ بالالمركزيـــة
ة جنوب السودان من اختـاذ زمـام املبـادرة يف عمليـة اإلنعـاش             واملؤسسات لضمان متكُّن حكوم   

 .والتنمية
وعمليـات التــأخري املــستمرة يف عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج ذات   - ٧٩

ــق    ــة مــن دواعــي القل ــادة الوطني ــع     . القي ــاون م ــة، بالتع ــة للعملي ــذلت املؤســسات الوطني ــد ب وق
بيــد أن . ضـع اسـتراتيجية مــشتركة وختطـيط تنفيـذي    الـشركاء الـدوليني، جهـودا ذات شــأن لو   

الطرفني ما زاال عازفني عن احلد من قواهتما العاملة خالل الفتـرة االنتقاليـة، كمـا هـو متـوخى                    
 األمـم وينبغي ألصحاب املصلحة على الـصعيد الـدويل، مبـا يف ذلـك              . يف اتفاق السالم الشامل   
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الح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج علـى املـدى           إجراء تقييم واقعي الحتماالت نزع الـس       ،املتحدة
 .بالتشاور مع الطرفنيواملتوسط وتركيز مواردهم بناء على ذلك، 

فباإلضــــافة . ومــــن احملتمــــل أن تظــــل احلالــــة األمنيــــة متفجــــرة يف األشــــهر القادمــــة - ٨٠
ــوترات       إىل ــواردة يف اتفــاق الــسالم الــشامل، فــإن الت التحــديات الــيت متثلــها ترتيبــات األمــن ال

الطوائــف يف جنــوب الــسودان ويف املنــاطق االنتقاليــة ســتظل تــشكل هتديــدات حمليـــة،          بــني 
واألخطـر مـن ذلـك، أن منطقـة     . ٢٠٠٩تزداد يف الفترة املؤدية إىل االنتخابات يف عام        رمبا بل

واهلجمـات الـيت    . عمليات البعثة معرضة الحتمال انتشار اآلثار غري املباشرة للنـزاع يف دارفـور           
علـى ود بنـده يف مشـال كردفـان ووجـود القـوات املنحـازة إىل جـيش                   سـبتمرب   /أيلول وقعت يف 

التحرير الشعيب السوداين يف أبو مطارق يف جنـوب دارفـور هـي تـذكرة بـأن عمليـة الـسالم يف            
ومـع نـشر العمليـة املختلطـة        . دارفور ذات أمهية حامسة أيـضا السـتقرار اتفـاق الـسالم الـشامل             

 وجيـب بـذل كـل       .يف دارفـور، سـتتعاون العمليتـان عـن كثـب           املتحدة   مماأللالحتاد األفريقي و  
 .جهد ممكن لضمان توافر املوارد الكافية للبعثتني من أجل مواجهة التحديات املشتركة

وتنفيذ اتفاق السالم الشامل، بالكامل ودون إبطـاء، أمـر حمـوري كـي يـنعم الـسودان                   - ٨١
كان للصراع يف دارفور بال شك عواقـب علـى بقيـة      ويف حني   . بالسالم واالستقرار واالزدهار  

البلد، فيجب أالّ نغفل عن أن اتفاق السالم الشامل مـا زال ذا أمهيـة حامسـة للـسالم الـدائم يف                      
وأحث الطرفني على تنفيذ مجيع أحكام االتفاق بنفس الروح الـيت جـرى             . مجيع أحناء السودان  
الرئيــسية يف االتفــاق ســتتطلب شــجاعة  ومــن الواضــح أن بعــض املــسائل  . هبــا التفــاوض عليــه 

ولن يؤدي تأجيـل وتـأخري التنفيـذ إالّ إىل تقـويض القـصد              . وقيادة سياسية من اجلانبني كليهما    
 .من االتفاق ذاته، وهو أن يتمتع السودان بالسالم والوحدة

ــوظفي       - ٨٢ ــاين جلميــع م ــرب عــن امتن ــام، أود أن أع العــاملني يف  املتحــدة األمــمويف اخلت
ان، وجهود االحتاد األفريقـي والـدعم املقـدم مـن الـدول األعـضاء، مبـا يف ذلـك اجلهـات              السود

املاحنة والبلدان املسامهة بقوات على جهودهم الدؤوبة اليت يبذلوهنا لـدعم تنفيـذ اتفـاق الـسالم                 
 .الشامل وإهناء الصراع يف دارفور
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 املرفق
 ٢٠٠٧توبر أك/ تشرين األول٢٠العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف   

 
   العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون 
 اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية  للقوات العسكرية

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث  الذكور اإلناث الذكور البلد

  ١٠  ١٣٦ ١٢٠ ٢  ١٤ اإلحتاد الروسي

  ١١    األرجنتني

 ٢ ١٦  ٢٢   ١٠  ١٢ األردن

 ٢ ٨ ٢ ١٣  ٧٢  ٦ أستراليا

    ٢٠      ٢٠ إكوادور

  ٥  ٣٧   ٦  ٣١ أملانيا

  ٦  ١٠      ١٠ إندونيسيا

 ٣ ١١ ٢ ٩    ٢ ٩ أوغندا

  ٢٣  ٦      ٦ أوكرانيا

    ١  ١    إيطاليا

    ١٠      ١٠ باراغواي

 ٢ ٣٧ ٧ ٥٨٢ ٥٣٤٧١ ١ ٢٨  ٢٠ باكستان

  ٢  ٢٤ ٢٤ الربازيل

    ٥      ٥ بلجيكا

  ٣٢ ٤ ٥٥١ ٥٠٠٤١ ١ ٣١  ٢٠ بنغالديش

    ٧      ٧ بنن

    ٥      ٥ بوتسوانا

  ٢    البوسنة واهلرسك

    ٢      ٢ بولندا

    ١٧   ١  ١٦ بوليفيا

    ١٧      ١٧ بريو

    ١٤   ٢  ١٢ تايلند

  ١٨  ٤   ٤    تركيا

 ٣ ٣    جامايكا
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   العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون 
 اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية  للقوات العسكرية

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث  الذكور اإلناث الذكور البلد

  ٢  ٢١   ٦  ١٥ مجهورية ترتانيا املتحدة

    ١٨ ٧ مجهورية كوريا

    ٤   ٤    جنوب أفريقيا

  ١  ١٥   ٥  ١٠ الدامنرك

  ٢٥  ٢٧٧ ٢٥٣ ٩  ١٥ رواندا

    ١٢      ١٢ رومانيا

 ٣ ١٥ ١٩ ٣٢٦١٧٣٥٠ ٢١١ ١٣ زامبيا

 ٩ ١٩ ٢ ١٥   ٢٣ ١٢ زمبابوي

  ١٣    ساموا

 ١ ٢٣  ٣      ٣ سري النكا

 ٢ ٣  ٥      ٥ السلفادور

    ٥   ٥    السنغال

 ١ ١٠  ٦   ٣  ٣ السويد

  ٨ ١٠ ٤٢٥١٠٤٥٠ ١١  ١٤ الصني

    ٨      ٨ غابون

 ١ ١٩  ١   ١    غامبيا

 ٢ ٤٠  ٣   ٣    غانا

    ٩   ١  ٨ غواتيماال

    ٩      ٩ غينيا

    ١  ١    فرنسا

 ١ ٥٢  ١٣      ١٣ الفلبني

  ٢  ١   ١    فنلندا

 ٣ ٤  ٧      ٧ فيجي

  ٢  ٨      ٨ قريغيزستان

    ٥   ٥    كرواتيا

    ١٤٦ ١٣٥ ١  ١٠ كمبوديا
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   العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون 
 اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية  للقوات العسكرية

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث  الذكور اإلناث الذكور البلد

 ١ ٢ ٣ ٢٧  ١٧٢ ٢٠ كندا

 ٢ ١٨ ٤٣ ٧٧٧٤٣٧٩٥ ١١  ٧ كينيا

    ١٠      ١٠ مايل

  ١١  ١٢   ٤  ٨ ماليزيا

  ٧ ١٥ ٧٨١١٥٨١٩ ٢٠  ١٨ مصر

    ٨   ٢  ٦ مالوي

  ١  ٣   ٣    اململكة املتحدة

    ٢      ٢ منغوليا

    ٣      ٣ موزامبيق

    ٢      ٢ مولدوفا

  ١ ٢ ٧    ٢ ٧ ناميبيا

  ٦ ٤ ٢٠  ٢٧٢ ١٣ النرويج

 ١ ٥٧  ١٥   ٧  ٨ نيبال

    ١   ١    النيجر

 ٣ ٤٨ ٢ ٢٠  ١٩١ ١١ نيجرييا

    ٣   ١  ٢ نيوزيلندا

 ٢ ١٣ ٥ ٦٢٢ ٥٧٤٥٢ ٢ ٢٨  ٢٠ اهلند

 - ١٥  ١٩   ٥  ١٤ هولندا

 ١ ١٢    الواليات املتحدة

  ٣  ٢٠   ٤  ١٦ اليمن

    ٦   ٢  ٤ اليونان

 وع حسبـــــاجملم     
٤٥ ٢٩٤١٢٠٦٠٩ ٤٢٥١٠١٩ ٥٩٥١٢٢٧٤٧٨ نوع اجلنس     

 ٦٥٤ ٤١٤ ٩ ٥٢٦ ٨ ٢٨١ ٦٠٧ اجملموع 
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