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 تقرير األمني العام عن السودان  
 

 مقدمة - أوال 
 الــيت ،)٢٠٠٥ (١٥٩٠ مــن قــرار جملــس األمــن ١١م هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة يقــدَّ - ١

طلب فيها اجمللس إيلّ أن أداوم على إطالعه بانتظام على التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم                     
التقريــر الفتــرة منــذ تقريــري ويــشمل . الــسودانالــشامل وتنفيــذ واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف  

، مبا يف ذلـك إشـارات إىل التطـورات األخـرية            )S/2007/213 (٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٧املؤرخ  
 . بدارفوراملتعلقة

 
  تنفيذ العناصر الرئيسية التفاق السالم الشامل - ثانيا 

 مشاورات مكثفـة ترمـي إىل تـسوية         انعقد الطرف ،  خالل الفترة املشمولة باالستعراض    - ٢
ووفقـا ملمثلـي احلركـة الـشعبية لتحريـر          .  بـشأن تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل          القائمـة اخلالفات  

املــسائل شأن عــن إحــراز تقــدم بــالــسودان وحــزب املــؤمتر الــوطين، أســفرت هــذه املــشاورات  
ا مـ خالفاهت مل يـسويا     ن الطرفني بيد أ .  املسألة احلساسة املتمثلة يف عقود النفط      هاالرئيسية، مبا في  

مـايو  /أبريـل وأيـار  /نيـسان شـهري  علـى الـرغم مـن وجـود مؤشـرات يف       بشأن مسألة أبيـي   بعد  
يف جمــال التــشريعات كمــا مل حيــرز أي تقــدم ملحــوظ . بــإحراز تقــدم ملحــوظ يف هــذه املــسألة

 العمـل حنـو     انبعثـة، واصـل الطرفـ     الويف هذه األثناء، ومبساعدة     . باتفاق السالم الشامل  املتعلقة  
؛ علــى أنــه مل يــتم الوفــاء باملوعــد  وفقــا لالتفــاق إعــادة النــشر الكاملــة للقــوات والتحقــق منــها 

ادة النـشر الكامـل    الذي قـصد بـه أن يكـون إيـذانا بإعـ          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٩النهائي املهم وهو    
 .١٩٥٦للقوات املسلحة السودانية مشال خط حدود عام 
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 اجلوانب األمنية  
يوليـه  / متـوز  ٩باهلـدوء مـع اقتـراب املوعـد النـهائي يف            العامة تتـسم    احلالة األمنية   ظلت   - ٣

احلالـة  إال أن   . ، حيث مل حتدث صدامات مرتبطـة بإعـادة النـشر          ) أدناه ٤انظر الفقرة    (٢٠٠٧
 قلــيال أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، حيــث  ت وقــف إطــالق النــار تــدهور ة يف منطقــةاألمنيــ

، وال سـيما يف واليـة جنـوب كردفـان، وواليـة      ذات الطـابع احمللـي  وقعت بعض أعمال العنـف   
وبـدا أن معظـم احلـوادث ارتبطـت بـصدامات           . شرق االستوائية، وأجزاء من والية أعايل النيل      

وارد الطبيعيـة، أو كانـت بـسبب جنـود غـري منـضبطني أو أعمـال قطـع                 تتعلق باحلصول على امل   
، هـاجم مـسلحون مـن    ٢٠٠٧مـايو  / أيار٥ويف أخطر حوادث العنف، اليت جرت يف        . الطرق

ا يف الورو بواليــة شــرق االســتوائية، قــديناأفــراد قبيلــة تبوســا أفــرادا غــري مــسلحني مــن قبيلــة د 
 مــن رؤوس املاشــية، ومعــدات ٨٠٠قوا  شخــصا معظمهــم مــن النــساء، وســر٥٤حيــث قتلــوا 

ــة ــدام األمــن      . زراعي ــة انع ــيت شــرق وغــرب االســتوائية، تفاقمــت حال جــراء كــذلك ويف والي
أفــادت بــه التقــارير مــن حتــرك جــيش الــرب للمقاومــة غربــا، باجتــاه منــاطق جتمعــه احملــددة     مــا
 .األرجح على
ترة املشمولة بالتقرير رصـد     وكان أحد مواطن التركيز الرئيسية جلهود البعثة خالل الف         - ٤

 بـني مشـال     ١٩٥٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١إعادة نشر القـوات املـسلحة الـسودانية مشـال حـدود             
وبينمـا أُجـري    . ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٩السودان وجنوبه، والـيت كـان مـن املقـرر إمتامهـا حبلـول               

وتقـر  . وعـد النـهائي   جانب كبري من إعادة االنتشار وفق املطلـوب، مل جيـر االلتـزام الكامـل بامل               
 من جنودها يف جنوب الـسودان، يف جتمعـات          ٣ ٦٠٠القوات املسلحة السودانية ببقاء حوايل      

صــغرية يف واليــة أعــايل النيــل بالدرجــة األوىل، ولكنــها تــزعم أن هــذه القــوات الزمــة حلمايــة   
ريـر  ولكـن اجلـيش الـشعيب لتح      . حقول النفط ريثما يكتمل نشر الوحـدات املتكاملـة املـشتركة          

ويف هــذه األثنــاء، واصــلت بعــض املــصادر املدنيــة اجلنوبيــة . ال يتفــق مــع هــذا املنطــق الـسودان 
واليــة الوحــدة التأكيــد علــى أن أعــدادا أكــرب بكــثري مــن جنــود القــوات املــسلحة وايل فيهــا  مبــا

ويتناول هذه املسائل حاليا جملس الدفاع املشترك الذي يـضطلع          . السودانية ال تزال يف اجلنوب    
ــة          ــادة الوحــدات املتكامل ــوتني، وقي ــني الق ــسيق ب ــسؤولية التن ــشامل مب ــسالم ال ــاق ال ــا التف وفق

 .املشتركة، ومواجهة التهديدات ألمن املنشآت النفطية
 يف  ٦٦ ه قـد مت بنـسبة     ، وافق كال الطرفني والبعثـة علـى أنـ         ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٧ ويف - ٥

مــا يقــدر بنحــو  جنــديا مــن بــني ٣٢ ٢٢١(املائــة اخلفــض الــالزم للقــوات املــسلحة الــسودانية  
كــانون  ١ نــشرهم مشــال حــدود  أعيــد الــرقم اجلنــود الــذين   هــذاويــشمل. ) جنــود٤٦ ٤٠٣
ــاين ــاير /الث ــة٥٧ (١٩٥٦ين ــة      )  يف املائ ــن إحلــاقهم بالوحــدات املتكامل ــق م ــن جــرى التحق وم
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ــة يف ٩(املــشتركة الــيت مــن املقــرر أن تتــألف مــن أفــراد مــن كــال الطــرفني يف اجلنــوب      . )املائ
باإلضــافة إىل ذلــك، اُتخــذت بعــض اخلطــوات الرمزيــة اهلامــة، مــن بينــها تــسليم مقــر القــوات   
املسلحة السودانية يف ملكال إىل الوحدة املتكاملة املشتركة احملليـة الـيت يقودهـا اجلـيش الـشعيب                  

 .يوليه/ متوز٩ يفلتحرير السودان، وذلك 
. مل تـتم تـسويته بعـد      اجلنـوب    الـسودانية يف     إال أن مركز بعض أفراد القـوات املـسلحة         - ٦

 مــن عناصــر الوحــدات املتكاملــة املــشتركة الــذين خيــضعون  ٢ ٨٠٠فهــذه القــوات تــضم حنــو 
)  يف املائـة ١٩( جنـدي    ٨ ٩٠٠فـضال عـن     )  يف املائـة   ٦(لعملية إعادة التحقـق مـن قبـل البعثـة           

 مــن الربوتوكــول ١٩ مــن قبــل القــوات املــسلحة الــسودانية مبوجــب املــادة   “ُســرحوا طوعــا”
ات ماعـ  اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان بـأن هـذه اجل             عىويـد . األمين التفاق السالم الـشامل    

ــار          ــتعني اعتب ــن مث ي ــسودانية، وم ــسلحة ال ــوات امل ــن الق ــب م ــزال تتقاضــى روات ــسرحة ال ت امل
. اجروا بالربنامج الرمسي لرتع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـ          عناصرها جنودا عاملني حىت مي    

 أن تكمـل القـوات املـسلحة الـسودانية سـداد           اللجنة الـسياسية لوقـف إطـالق النـار        وقد قررت   
 .٢٠٠٧مدفوعاهتا هلذه القوات يف هناية عام 

ــوات   و - ٧ ــان خط ــذ الطرف ــةاخت ــسلحة األخــرى   ملعاجل ــات امل ــي شــهر  ف.  مركــز اجلماع ف
مجاعـة  مـن   سـالح عناصـر     رتع  انفراديـة لـ   مايو، يسرت القوات املـسلحة الـسودانية عمليـة          /أيار

مسلحة أخرى منحازة للقوات املسلحة السودانية يف جنوب السودان، حيث مجعت األسـلحة             
ــل  ــالغيف مقاب ــة  .  كــبريةمب ــرتع    جــرت إال أن هــذه العملي ــة ل خــارج إطــار املؤســسات الوطني

تلني السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مما يثري القلق بشأن نقص التخطيط إلعادة إدماج املقـا             
 فقط من املقاتلني السابقني بـشكل رمسـي يف هـذه العمليـة،              ٨٢٧وبينما ُُنزع سالح    . السابقني

يونيـه أن مجيـع     / حزيـران  ٢٤أعلنت القوات املسلحة السودانية يف حفل أقُـيم يف اخلرطـوم يـوم              
اجلماعات املسلحة األخرى املنحازة للقوات املسلحة السودانية يف جنوب الـسودان قـد جـرى               

. هــا اآلن رمسيــا، وأن أيــة ميليــشيات متبقيــة يــتعني اعتبارهــا مــن اآلن فــصاعدا غــري شــرعية  حلُّ
أن اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يــصر علــى أن القــوات املــسلحة الــسودانية ينبغــي أن      إال
إدمــاجهم بــشكل جتــرى إعــادة رك يف حتمــل مــسؤولية امليليــشيات الــسابقة املتبقيــة ريثمــا  اتــش

 .كامل يف اجملتمع
إحـراز تقـدم يف عمليـة اإلدمـاج         مـن جانبـه،     واصل اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان         و - ٨

مـايو، أعلـن   /ويف أيـار . ٢٠٠٦الرمسي للميليشيات اليت احنازت لـه مبوجـب إعـالن جوبـا لعـام               
الـسودان والقائـد العـام للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان أن         رئيس حكومة جنـوب سلفا كري 

 مقاتـل مـن اجلماعـات املـسلحة         ٣٤ ٠٠٠ الـسودان سـُيدمج رمسيـا حنـو          اجليش الشعيب لتحرير  
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وال يـزال اإلدمـاج     . اليت كانت تشكل جزءا من قوات دفاع جنوب السودان        السابقة  األخرى  
وإعادة اهليكلة الـشاملة للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان ليـصبح جيـشا                لتلك القوات   الكامل  
 .مةالتحديات الرئيسية القائمن بني حمترفا 

فقد بلغـت   . ويعد تشكيل الوحدات املتكاملة املشتركة متأخرا جدا عن جدوله الزمين          - ٩
.  يف املائـة مـن اجملمـوع املتوقـع         ٧٧الوحـدات   تلـك   جمعني إلدمـاجهم يف     تجلنود املـ  ا نسبة عدد 

الوحــدات ومهــا اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان والقــوات املــسلحة        هــذه أن عنــصري  إال
قـد أحـرز كـل مـن        و. الن منفصلني وظيفيا ويتبعـان تسلـسلني قيـاديني خمـتلفني          السودانية ال يزا  

جملس الدفاع املشترك والقيادة العليا للوحدات املتكاملة املـشتركة تقـدما فيمـا يتعلـق باالتفـاق                 
 إىل ٢١الفتـرة مـن   يف  جوبـا  حلقـة عمـل يف  على أولويـات اإلدمـاج والنـشر مبـا يف ذلـك عقـد        

ال يزال يـتعني علـى جملـس الـدفاع املـشترك أن يوافـق علـى طلـب لتقـدمي                     إال أنه   مايو  /أيار ٢٣
 .املساعدة الدولية لدعم هذه العملية

يوليه، بدأ اجليش الشعيب لتحرير السودان إعادة نشر قواته املتبقيـة يف واليـيت              /ويف متوز  - ١٠
صــد فرقــة الرحيــث ختــضع هــذه العمليــة للتحقــق مــن قبــل أ  جنــوب كردفــان والنيــل األزرق،  

ويشدد اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان علـى عـدم إمكانيـة حتريـك بعـض القـوات                     . املشتركة
 أُعيقـت أعمـال     وقـد . واملعدات الثقيلة فورا، بسبب سوء حالة الطرق واألحوال اجلوية الـسيئة          

يف عدد من املناطق بسبب عدم تعـاون القـادة علـى            من املراحل األوىل إلعادة االنتشار      التحقق  
، واصــل الطرفــان احلــد مــن حريــة انتقــال البعثــة يف  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير . األرض

 .القطاع السادس، الذي يضم أبيي
 

 اجلوانب السياسية  
ــسودان    وعقــد  - ١١ ــر ال ــشعبية لتحري ــوطين واحلركــة ال ــؤمتر ال ــة  حــزب امل  اجتماعــات رفيع

يف تـسوية اخلالفـات     ن لالجتماعات   ومتثل اهلدف املعل   طوال الفترة املشمولة بالتقرير،      املستوى
ومشـل جـدول األعمـال املنازعـات الـيت وصـلت إىل             .  بشأن تنفيذ اتفاق السالم الشامل     القائمة

هــا يف طريــق مــسدود منــذ وقــت طويــل بــشأن عقــود الــنفط ومركــز منطقــة أبيــي، الــيت أبرزتُ    
 .سابقة تقارير
يف املفاوضــات بــشأن أبيــي، أبريــل، أفــاد الطرفــان بتحقيــق إجنــاز /ويف منتــصف نيــسان - ١٢

حيث أبلغا اجمللس الوطين أن الرئاسة وافقـت مـن حيـث املبـدأ علـى إدارة مدنيـة انتقاليـة ُتَعـيَّن                       
إال أن توافــق . ىل اتفــاق هنــائي علــى حــدودها اإلداريــةإملــدة ســتة أشــهر ريثمــا جيــري التوصــل 

ؤقتــة لــإلدارة  يف وقــت الحــق، حيــث نــشأت منازعــات بــشأن احلــدود امل      اهنــار اآلراء هــذا 
 .وحىت اآلن مل يصدر بعد قرار من الرئاسة بشأن مسالة أبيي. االنتقالية
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ويف هذه األثناء، أعلن الطرفان عـن إحـراز تقـدم يف طائفـة مـن املـسائل األخـرى الـيت                       - ١٣
تتعلــق بالدرجــة األوىل بواليــات احلكومــة علــى كــل مــن الــصعيد االحتــادي وصــعيد جنــوب      

يونيــه، بــدا أن الطــرفني قــد توصــال إىل اتفــاق بــشأن ترتيبــات لتطــوير  /ويف حزيــران. الــسودان
يف واليـة  ) Block 5B( “بـاء  - ٥ مركـز التنقيـب  ”االمتياز النفطـي املتنـازع عليـه املعـروف بــ      

. مــع شــركة جتاريــة خمتلفــةبــشأنه الــذي وقَّــع يف الــسابق كــل مــن الطــرفني امتيــازا وجــونقلي، 
التفــاق الــذي ل أعربــت يف وقــت الحــق عــن عــدم ارتياحهــا أن إحــدى الــشركتني املعنيــتني إال

 .أفادت به التقارير، وقالت إهنا ستتخذ خطوات حلماية الشروط األصلية لرخصتها
ل اعمــأ تويف غــضون ذلــك، ونظــرا للمناقــشات الثنائيــة النــشطة بــني الطــرفني، ُعلقــ   - ١٤

ــيم  مفوضــية ــار  الرصــد والتقي ــها اســتأنفت اج /خــالل شــهر أي ــايو، ولكن ــا يف شــهر  م تماعاهت
السياسية لوقف إطالق النـار مـرة واحـدة فقـط خـالل الفتـرة        واجتمعت اللجنة. يونيه/حزيران

 . يوليه/املشمولة بالتقرير، وذلك يف أواخر شهر متوز
يونيـه، مـن دون تلقـي مـشاريع         / حزيران ٢٧وانتهت دورة الربيع للمجلس الوطين يف        - ١٥

 تنفيذ اتفاق السالم الشامل، مبـا يف ذلـك مـشاريع القـوانني              من أجل الالزمة  التشريعات املعلقة   
باإلضافة إىل ذلـك، مل ُتنـشأ بعـد    و. املتعلقة بدائرة األمن الوطين، ودائرة الشرطة، واالنتخابات     

مـايو، أعـرب بعـض      /ويف أيـار  . اللجنة االنتخابية الوطنية وجلنة حقوق اإلنسان وجلنة األراضـي        
ركة الشعبية لتحرير السودان والتحالف الـدميقراطي الـوطين عـن عـدم             حلإىل ا الربملانيني املنتمني   

لعمـل علـى توافقهـا مـع اتفـاق      مـن أجـل ا    عملية استعراض التـشريعات القائمـة        ءارتياحهم لبط 
 .السالم الشامل، وطلبوا إىل وزارة العدل أن توضح أسباب حاالت التأخري

سبب البطء يف صـرف األمـوال االحتاديـة    تفاق باالويف عدد من اجملاالت، يتأخر تنفيذ      - ١٦
تفـاق حيـز التنفيـذ      االفلـم تـدخل الالمركزيـة املاليـة الـيت نـص عليهـا               . للجان والوزارات املعنية  

مايو، أشار رئيس جلنـة املخصـصات الـضريبية واملاليـة والرصـد إىل       /ويف شهر أيار  . الكامل بعد 
 .ري مما خصصه اتفاق السالم الشاملأن الواليات تتلقى حاليا من الصعيد االحتادي أقل بكث

ــسان      - ١٧ ــداد جتــرييب يف شــهر ني ــداد  /ويف تطــور إجيــايب، أُجــري أخــريا تع ــل التع ــل قب أبري
لكـن  . السكاين الوطين، حيث مشل طائفة واسعة من املناطق العيَّنات مبا فيها مواقـع يف دارفـور               

ينـاير  / إىل كـانون الثـاين     ٢٠٠٧  نـوفمرب /اخلطط املقررة للتعداد الكامل أُجلَّت من تشرين الثاين       
واملرتبطـة بـبطء صـرف    ، بسبب الـشواغل املتعلقـة باسـتعداد جلنـة التعـداد يف اجلنـوب،            ٢٠٠٨

 مـن  ٢٠٠٧ومـن املبلـغ الـذي طلبتـه اللجنـة أصـال لعـام            . األموال من جانب احلكومـة الوطنيـة      
فقــط، ومل ُتــصرف  يف املائــة ٥٦ مليــون دوالر، ُمــنح مــا نــسبته ٣٠وقــدره االحتــادي التمويــل 
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للمقاطعـات اجلنوبيـة   وتـسبب ذلـك يف تـأخر كـبري يف وضـع اخلـرائط          . هسوى نسبة ضـئيلة منـ     
 . مقاطعة، والذي يعوقه بقدر أكرب اآلن بدء موسم األمطار٧٩البالغ عددها 

 ١٩٥٦ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ يف ترسـيم حـدود       تدرجييويف هذه األثناء، أُحرز تقدم       - ١٨
وأجـرت اللجنـة التقنيـة املعنيـة باحلـدود زيـارات ميدانيـة للمنـاطق                . ن وجنوبـه  بني مشال السودا  

لجنــة لنــدن والقــاهرة مــن أجــل اســتعراض اخلــرائط ذات الــصلة  لاحلدوديــة، كمــا زار أعــضاء ا
 اتمارسـ املبدأت اللجنة التخطيط لعقد حلقة عمل دوليـة عـن أفـضل             و. املتاحة يف العاصمتني  

وأشارت اللجنة إىل أهنا تتوقـع أن ُيجـرى         .  تعتزم البعثة دعمها   اليت،  يف عمليات ترسيم احلدود   
 .٢٠٠٨ترسيم احلدود يف ربيع عام 

ن لـوالييت جنـوب     اجديـد واليـان   يوليه، وبعد تأخري دام سـتة أشـهر، ُعـيَّن           / متوز ١ويف   - ١٩
كردفــان والنيــل األزرق، مبــا يتماشــى وشــروط اتفــاق الــسالم الــشامل بتنــاوب املناصــب بــني    

ــن       . نيالطــرف ــة لكــل م ــشرطة واإلدارة املدني ــة إدارة ال ــذكر يف مواءم ــدم ُي ــه مل ُيحــَرز تق إال أن
حتمـل   إضـافية، ويف والية النيل األزرق، أثار إنـشاء منطقـة حمليـة            . الطرفني يف أي من الواليتني    

فمؤيدو احلركة الشعبية لتحرير السودان يعتقـدون أن        . سياسيةاحتجاجات   ،“التضامن”اسم  
ــشاء  ــل األزرق علــ     احملنطقــة املإن ــة الني ــسياسية لوالي ــة ال ــة للتالعــب يف اجلغرافي ــة هــو حماول  ىلي

 .حساب احلركة
، أحـــرزت حكومـــة جنـــوب الـــسودان تقـــدما يف بنـــاء مؤســـساهتا غـــضون ذلـــكويف  - ٢٠

كومـــة إعـــادة تنظـــيم إدارات الواليـــات يف حماولـــة احلوواصـــل رئـــيس . وتزويـــدها بـــاملوظفني
يوليه، أعلن عـن تعـديل حكـومي كـبري، مشـل            / متوز ٣ويف  . ي للفساد لتحسني الكفاءة والتصد  

ن رئـيس حكومـة جنـوب الـسودان أكثـر           يَّكما عـ  . الرئاسيني اجلدد تعيني عدد من املستشارين     
، ُنـشرت أول جمموعـة      هـذه األثنـاء   ويف  .  واملدعني العـامني   ني من املستشارين القانوني   ٢٠٠من  

جنة حقوق اإلنسان جلنوب السودان؛ وبدأ برنامج األمـم         من مراقيب حقوق اإلنسان التابعني لل     
املتحدة اإلمنائي تدريب أفراد الشرطة والعـاملني يف الـسجون بـدعم مـن الـصندوق االسـتئماين                  

 .املتعدد املاحنني
ومن املرجح أن يـؤثر العجـز يف امليزانيـة الـذي يواجـه حكومـة جنـوب الـسودان سـلبا                    - ٢١

يونيــه، أثــارت /مــايو وحزيــران/فــي شــهري أيــارف. ورة أعــالهعلــى العديــد مــن األنــشطة املــذك
، احتجاجات يف أمـاكن     كومةاحلبعجز التمويل الذي تعانيه     املرتبطة  حاالت التأخري يف السداد     

خمتلفة، من بينها إضراب للمعلمني يف رمبيـك، بينمـا قـام احملـاربون القـدماء يف اجلـيش الـشعيب                     
بـور الرئيـسي احتجاجـا علـى عـدم       - الق طريـق جوبـا  لتحرير السودان يف والية جونقلي بـإغ     

ــدالت  ــسلمهم الب ــة   و. ت ــسبب العملي ــك، ستت ــة إلباإلضــافة إىل ذل  مــن ٣٤ ٠٠٠دمــاج اجلاري
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لقوات دفاع جنـوب الـسودان يف اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان يف إرهـاق           السابقة  العناصر  
 .كشف مرتبات اجليش الشعيب املضغوط بالفعل

، تسعى وزارة املاليـة يف حكومـة جنـوب الـسودان إىل إجيـاد سـبل مـن                   وكتدبري مضاد  - ٢٢
 للـضرائب   أجل تنويع العائدات غري النفطية، بطرق من بينها استحداث مشروع قـانون جديـد             

الــوزارات وصــدرت تعليمــات إىل مجيــع .  ُيعــرض حاليــا علــى اجمللــس التــشريعي علــى الــدخل
ح ميزانياهتم خفـضا، مـن أجـل مواجهـة حـاالت         التابعني حلكومة جنوب السودان بتنقي    والة  وال

كومـة الراميـة إىل بنـاء إدارة مدنيـة       احللكن ذلـك قـد يعـوق جهـود          . العجز يف التمويل األخرية   
 .فعالة يف أحناء اجلنوب

ويف اجلانـــب اإلجيـــايب، بـــدأت جلنـــة الـــسالم واملـــصاحلة يف جنـــوب الـــسودان العمـــل  - ٢٣
أدت دورا يف   قـد   اللجنـة   كانـت   و. ة يف جنـوب الـسودان     باعتبارها هيئة مكلفة بتعزيـز املـصاحل      

وعلـى  . العملية السياسية املتعلقة بدارفور   بشأن  إطالق مبادرة احلركة الشعبية لتحرير السودان       
شاركت يف اجلهـود األوليـة للمـضي        فقد  ،   للجنة حىت اآلن   قدرات التنظيمية الالرغم من نقص    

 . شرق االستوائية ووالية جونقليةتنافسة يف واليقُُدما باملصاحلة بني اجلماعات العرقية امل
 

 تنفيذ عمليات السالم األخرى يف السودان -ثالثا  
خــذت تــدابري للــشروع يف تنفيــذ اتفــاق يف شــرق الــسودان، اُت بعــد فتــرة مجــود طويلــة - ٢٤

وعقــب مناقــشات ثنائيــة  . ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١٤ســالم شــرق الــسودان املــربم يف  
 اجلبهة الـشرقية يف مناصـب رفيعـة املـستوى يف            قادةستوى يف أمسرا، مت تعيني ثالثة من        رفيعة امل 

، والثـاين    للـرئيس  أحدهم بصفة مساعد  : مايو/ أيار ٢٥حكومة الوحدة الوطنية يف السودان يف       
يونيـه، مت   /ويف حزيـران  . بصفة مستشار للرئيس، والثالـث بـصفة وزيـر دولـة للنقـل والطرقـات              

 حيث سيشغلون مقاعد كانـت      ،يف اجلمعية الوطنية  نوابا  ضاء من اجلبهة الشرقية     تعيني مثانية أع  
ويف غـضون ذلـك، بـدأ املقـاتلون الـسابقون للجبهـة             . خمصصة يف السابق حلزب املـؤمتر الـوطين       

 وإعـادة اإلدمـاج الـيت تنظمهـا         ح كـسال مـن أجـل نـزع الـسالح والتـسري            الشرقية يتجمعون يف  
 .امج األمم املتحدة اإلمنائي بدعم من برن،حكومة السودان

ــدارفور، يــؤ  - ٢٥  باختــاذ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ اعتمــاد جملــس األمــن للقــرار  ذنوفيمــا يتعلــق ب
 حــل أزمــة علــىملتحــدة ملــساعدة الــشعب الــسوداين خطــوة هامــة إىل األمــام يف جهــود األمــم ا

ــور ــة االحتــاد األفريقــي واألمــم املت    تتواصــل و. دارف ــشر عملي ــة ن ــة لكفال حــدة حتــضريات مكثف
وجيــب املــسامهة بقــوات إضــافية . املختلطــة يف دارفــور بأســرع الطــرق املمكنــة وأكثرهــا فعاليــة
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 احملـدد بوضـوح   وسـيكون الـدعم  . دعم وإنشاء هياكـل القيـادة    ال أنظمة   إقامة و ،قدرةتتحلى بال 
 . يف هذا الصدداواملستمر لكل من حكومة السودان وحركات التمرد حامس تام،
ضاعف جهودنا اجلماعية لتعزيـز حفـظ الـسالم يف دارفـور، أن نعتـرف      وعلينا، وحنن ن  - ٢٦
 يوقد عقد مبعـوث   .  إال من خالل عملية سالم     صراعالتوصل إىل حل دائم لل      ال ميكننا   أنه أيضا

اخلاص لدارفور، يان إلياسون، واملبعوث اخلاص لرئيس االحتاد األفريقـي لـدارفور، سـامل أمحـد       
ر مــن  يف دارفــور الــيت مل تنــضم إىل اتفــاق ســالم دارفــوةمــردتلمجموعــات امللســامل، اجتماعــا 

ــا  / آب٦إىل  ٣ ــا يف ترتانيـ ــو، قـــرب أروشـ ــان اهلـــدف الرئيـــسي  . أغـــسطس، يف نغوردوتـ وكـ
الجتماع أروشا هو إجياد بيئة مواتية للحركات لتتـشاور فيمـا بينـها ومـع املـشاركني اآلخـرين                  

ــة ومــع األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي ومــن أجــل تيــس     . ري التحــضريات للمفاوضــات املقبل
ــا         ــشاورات أروش ــة يف م ــة ممثل ــري املوقع ــسية غ ــع احلركــات الرئي ــت مجي ــدل  (وكان ــة الع حرك

 واملــساواة، والتحــالف الــدميقراطي الفيــدرايل الــسوداين، واحلركــة الوطنيــة لإلصــالح والتنميــة، 
 حتريـــر عبـــد الـــشايف وحركـــة/ وحركـــة حتريـــر الـــسودانالوحـــدة،/وحركـــة حتريـــر الـــسودان

، باستثناء عبد الواحد، قائد أحد فـصائل حركـة حتريـر الـسودان الـذي قـاطع                  )مخيس/السودان
وقد استفاد االجتماع ال مـن حـضور القـادة الـسياسيني للمجموعـات غـري املوقعـة                  . االجتماع

ــصر           ــشاد وم ــي ت ــضال عــن ممثل ــضا؛ ف ــدانيني أي ــادة املي ــن حــضور بعــض الق ــل وم فحــسب، ب
 .وليبيا وإريتريا

أرضـــية تفـــاوض مـــشتركة ) أ: ( أساســـيةمـــسائلركـــزت املـــشاورات علـــى مخـــس تو - ٢٧
ــاحلمبــني احلركــات ل فيمــا معــايري ومــستوى املــشاركة يف املفاوضــات  ) ب(ات املــستأنفة؛ دث

إدراج شـواغل املـشردين داخليـا       ) د(جدول أعمال احملادثات املستأنفة ومكاهنا؛      ) ج(النهائية؛  
 .املسائل األمنية واإلنسانية) هـ(ء ومجاعات اجملتمع املدين؛  والنساوالالجئني والزعماء القبليني

ــشات    - ٢٨ ــن املناق ــومني م ــد ي ــو   اوبع ــدم ممثل ــة، ق ــف ملكثف ــشتركة   خمتل ــة م احلركــات ورق
ــوثني اخلاصــني حتــدد أرضــيتهم املــشتركة بــشأن البنــود األساســية مــن جــدول أعمــال           للمبع

 الـــسلطة، واألمـــن، وقـــضايا األراضـــي،    تقاســـم الثـــروات، وتقاســـم  (ملفاوضـــات النهائيـــة  ا
التوصـل إىل أرضـية مـشتركة قبـل      ونظرا ألن احلركات مل تتمكن مـن     ).واملساعدات اإلنسانية 

 بالقيـام بـذلك بتلـك الـسرعة يف أروشـا انطباعـا قويـا لـدى                  ا التزامهـ  أحدثذلك التاريخ، فقد    
 .املبعوثني اخلاصني

اخلاصــان إلياســون وســامل مــع قــادة احلركــات  ويف هنايــة االجتمــاع، تــشاور املبعوثــان  - ٢٩
 وأصدرا استنتاجات الرئيسني اليت تسلط الضوء علـى املبـادئ األساسـية             اورة اجمل بلدانممثلي ال و

االسـتعداد للمـشاركة يف عمليـة وسـاطة         : التالية اليت اتفقت عليها احلركـات خـالل االجتمـاع         
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أي  ،آلخـرين ا ا أمـام   مفتوحـ  ال إلبقـاء اجملـ    تحـدة؛ واالسـتعداد   األمـم امل  /األفريقي يقودها االحتاد 
؛ واالســـتعداد الحتــرام وقـــف أعمــال القتـــال، شــريطة أن تتعهـــد    حركــات التمـــرد األخــرى  

 بوصـول املـساعدات اإلنـسانية        بالـسماح  ضماناتإعطاء  األطراف األخرى بالتزامات مماثلة؛ و    
األفريقيـة يف الـسودان     دومنا عراقيل إىل دارفور واإلحجام عن ارتكاب أعمال عنف ضد البعثة            

ودعــم تنفيــذه؛  )٢٠٠٧ (١٧٦٩ومــوظفي املــساعدات اإلنــسانية؛ وقبــول قــرار جملــس األمــن  
 التقليـديني،  قـادة املـشردين داخليـا، والالجـئني، وال     (وتأييد إدراج شواغل مجيع ذوي املـصلحة        

 .يف عملية املفاوضات من خالل آلية مالئمة) واجلماعات النسائية
ن شــهرين حلركــات بــضرورة عقــد احملادثــات املــستأنفة يف غــضو   اادة كمــا أوصــى قــ  - ٣٠
بلدان املبادرات اإلقليميـة أو يف أي مكـان آخـر يـراه             ”ة من اختتام حمادثات أروشا، يف       ثالث أو

وإمجــــاال،  .“ةواملرافــــق مالئمــــ  األوضــــاعكــــونتاملبعوثــــان اخلاصــــان مالئمــــا شــــريطة أن 
تامهــا نقاطــا مرجعيــة هامــة    ركة للحركــات كلاســتنتاجات الرئيــسني واألرضــية املــشت    تقــدم
 .السياسية للعملية
 باسـتنتاجات أروشـا وكـررت تأكيـد اسـتعدادها           بعد ذلـك  ورحبت حكومة السودان     - ٣١

ويف . هوتوسـيع  عني من أجل تعديل اتفاق سالم دارفـور       ملوقّاالعام للدخول يف حمادثات مع غري       
 تفــاوض علــى االتفــاقالعلــى إعــادة اعتــراض احلكومــة اإلعــراب عــن  تالوقــت نفــسه، كــرر

 .وتفصيال مجلة
ويف غضون ذلـك، واصـلت بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان تقـدمي املـساعدات لبعثـة                      - ٣٢

 الـدعم اخلفيـف والثقيـل املبينـة بتفـصيل أكـرب يف       يتفريقي يف السودان يف إطار جمموع االحتاد األ 
وتواصــل البعثتــان أيــضا . ٢٠٠٧ليــه يو/ متــوز٢٧املــؤرخ ) S/2007/462(تقريــري عــن دارفــور 

 . الدعم من خالل آلية ثالثية األطرافإبالغ حكومة السودان بشأن تفاصيل جمموعيت
املتـضررة  وواصلت حكومة جنوب الـسودان، إىل جانـب مبعـوثي اخلـاص إىل املنـاطق          - ٣٣

رب  السيد جواكيم تشيسانو، تيسري حمادثات الـسالم بـني جـيش الـ             من جيش الرب للمقاومة،   
أبريـل  / نيـسان  ٢٥ الطرفـان يف     فبعد توقف خلمسة أشهر، اسـتأنف     . للمقاومة وحكومة أوغندا  

 الـذي يـشمل   “ الـشامل للـصراع  احلـل ”عـا اتفاقـا بـشأن     مـايو وقّ  / أيار ٢ ويف   ،حمادثات السالم 
ــاطق      ــة، وعــودة املــشردين، وإعــادة إعمــار املن ــة، والقــضايا األمني املــشاركة يف الــسياسة الوطني

يونيه، مت التوصل إىل اتفاق آخر بشأن مبـادئ املـساءلة           / حزيران ٢٩ويف  . من احلرب املتضررة  
ــة املــصاحلة   مــن املقــرر عــن جــرائم احلــرب الــيت    ــها عــن طريــق القــضاء التقليــدي وآلي .  معاجلت
 .سيت احليوي للمحادثاتدة يف السودان تقدمي الدعم اللوجوتواصل بعثة األمم املتح
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  األمم املتحدة يف السودانتنفيذ والية بعثة -رابعا  
 الدعم السياسي واملصاحلة  

 بــروك - ممثلــي اخلــاص بالنيابــة، الــسيد تــايي  دشــنخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٣٤
 إلتاحـة الفـرص لبعثـة       طـراف زريهون، آلية جديد للمشاورات الدورية الرفيعة املستوى مـع األ         

 مع حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر              األمم املتحدة يف السودان ملناقشة أولوياهتا     
. السودان، يف حماولة لضمان الشفافية وتنسيق اجلهود فيما يتصل بتنفيذ اتفـاق الـسالم الـشامل    

وترمي بعثة األمم املتحدة يف السودان، من خالل هذه املشاورات الرفيعـة املـستوى، إىل تقـدمي             
. رها بشأن أهـداف اجملتمـع الـدويل وشـواغله          وإطالعها على وجهات نظ    طرافدعم منسق لأل  

 .أغسطس/ آب١٠ أوىل هذه املشاورات الرفيعة املستوى يفوقد عقدت 
ويف املناطق االنتقاليـة يف أبيـي وجنـوب كردفـان والنيـل األزرق، واصـلت بعثـة األمـم                     - ٣٥
تفــاق ط مــع الــسياسيني واجملتمعــات احملليــة للتــرويج ال ملتحــدة يف الــسودان العمــل بــشكل نــش ا

 عمـت البعثـة جلنـة   ويف جنـوب الـسودان، د  . السالم الـشامل ولتنـشيط مبـادرات الـسالم احملليـة        
قـضايا  ب  يف سـعيها حلـل الـصراعات القبليـة املتعلقـة       األمن باجلمعيـة التـشريعية جلنـوب الـسودان        

 ويف واليـة جـونقلي، عمـل      . ديـدينغا  وال توبوسـا بـني ال  بـورا و   وال رياندبني امل  األراضي واملوارد 
 ثـارت موظفو البعثة مع اإلدارة والقادة القبليني ملعاجلة التوتر بني قبيلة املوريل وجرياهنا، حيث أ             
 .غارة عنيفة لسرقة املاشية دعوات من اجملتمع احمللي إىل نزع فوري وبالقوة لسالح املوريل

 
 االنتشار العسكري لألمم املتحدة وأنشطتها  

ــوز١٧ ويف - ٣٦ ــان٢٠٠٧يوليــه / مت ــشر  ، ك ــن األفــراد العــسكريني    ٩٧ قــد ُن  يف املائــة م
، ) أفـراد  ٩ ٧٠٦ هجمموعـ أصـل مـا      مـن    ٩ ٤١٥( أذون هبم لبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان        امل

  مـــن ضـــباط األركـــان؛٢٨٠  مـــن املـــراقبني العـــسكريني لألمـــم املتحـــدة؛ و٥٩١مبـــن فـــيهم 
 . جنديا٨ ٥٤٤ و

اط الرصـد والتحقـق، حيـث عمـل العنـصر         وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير تعزيز نش      - ٣٧
ــل األجــل         ــسودانية قب ــشر القــوات املــسلحة ال ــدعم إعــادة ن ــة مــع األطــراف ل العــسكري للبعث

اجتمعت اللجنـة العـسكرية املـشتركة لوقـف إطـالق           وقد  . ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٩ ، وهو النهائي
 لرصـد التقـدم احملـرز    النار اليت يرأسها قائد قوات بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان مثـاين مـرات             

وواصــلت اللجنــة تــوفري  . طمئنــانوحلــل الرتاعــات وملــساعدة األطــراف علــى تعزيــز الثقــة واال  
ــة يف مــسارها    ــاء العملي ــدى فعــال إلبق ــاطق    . منت ــشتركة للمن واجتمعــت اللجــان العــسكرية امل

ر املراقبـون   وإضـافة إىل ذلـك، سـيَّ      . بدورها بـشكل منـتظم يف كـل واحـدة مـن املنـاطق الـست               
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 ن لألطــراف مئــات دوريــات الرصــد ون التــابعون الوطنيــوالعــسكريون لألمــم املتحــدة واملراقبــ 
تحقـق مـن القـوات املخصـصة للوحـدات املتكاملـة          ال التحركـات العـسكرية و     ةتغطيل،  املشتركة
نــاطق تعقيــدات بــسبب القيــود ومــع ذلــك، فقــد واجــه التحقــق الكامــل يف بعــض امل. املــشتركة
امليــدان، بينمــا حــال يف أخــرى عــدم تعــاون األطــراف أو احلــساسيات    ستية واملرتبطــة باللوجــ

 .السياسية دون إحراز تقدم
رصـد والتحقـق    ال ال يزال ومع توجه األطراف حنو التنفيذ الكامل للربوتوكول األمين،          - ٣٨

ويعــد التنفيــذ . نتقــل مــن احلــرب إىل الــسالموهــي تمــن قواهتــا علــى األرض حيويــا لبنــاء الثقــة 
 مبــا فيهــا إعــادة االنتــشار، -  اتفــاق الــسالم الــشاملستوجبهاترتيبــات األمنيــة الــيت يــالكامــل لل

واضــطالع الوحــدات املتكاملــة املــشتركة بواليتــها يف محايــة حقــول الــنفط، وإدمــاج وتــسريح  
 عنصرا أساسيا مـن     - اجملموعات املسلحة األخرى، والتقليص التدرجيي حلجم قوات األطراف       

وطيــد الــسالم، وهــو مــا ســيمهد الطريــق لتثبيــت االســتقرار علــى حنــو تيــة لاملرحلــة األوىل احليو
 .أوسع يف السودان

عد كـبري للعنـف يف القطـاعني األول         اصتـ  الفترة املشمولة بالتقرير، كان مثـة        أوائلويف   - ٣٩
وقـد كثفـت الوحـدات العـسكرية التابعـة لبعثـة األمـم              . والثالث، وكذلك يف املناطق االنتقاليـة     

يف السودان دورياهتا وحتقيقاهتا بشأن وقف إطالق النار للمساعدة علـى حتـسني احلالـة               املتحدة  
ومع ذلك، أعاقت هذا النشاط يف بعض املناطق القيـود          . األمنية وبناء الثقة بني السكان احملليني     

التحقــق مــن مــزاعم بــشأن أنــشطة   ومل ميكــن . املفروضــة علــى حركــة مــراقيب األمــم املتحــدة   
الـذي يـضم أبيـي      ( أخرى يف القطاع الرابع لبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان             جمموعات مسلحة 

شـىت  يف  نظرا الستمرار القيود على حركة املراقبني العسكريني لألمم املتحـدة           ) وحدود دارفور 
 . اليت يفرضها كال الطرفني، القطاعأحناء
نــشاء مــوقعي إلة  خططــا ســابق أيــضا نقحــت البعثــة،ستية احملليــةونظــرا للقيــود اللوجــ - ٤٠
سـيتم حتقيـق وجـود أكثـر بـروزا           و ).النيـل األزرق  (وبـاو   ) غـرب حبـر الغـزال     (  يف راجا  نيفريق

لبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان يف هـاتني املنطقـتني مـن خـالل تكثيـف الـدوريات واسـتخدام                      
مطـار  وإضافة إىل ذلك، وكما أُشري إىل ذلك أعاله، بدأ جميء فـصل األ            . قواعد عمليات مؤقتة  

ــسكرية،     ــات الع ــى العملي ــؤثر عل ــسودان ي ــوب ال ــل يف جن ــا جع ــن الطــرق   مم ــد م  عــسري  العدي
تعرضت الوحدة النهرية لبعثة األمم املتحدة يف السودان املوجودة يف ملكـال لـدمار         و. االجتياز

قرير، حيـــث أحـــدث إعـــصار كـــبري يف كـــبري جـــراء العواصـــف خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالت
 .القطاع الرابع يف كادقليمقر كبريا يف مايو دمارا /أيار ١٠
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 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  
 زمخـاً    علـى الـصعيد الـوطين      اكتسب التنسيق لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج         - ٤١

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مع انعقاد اجمللس الوطين لتنسيق عملية نزع السالح والتـسريح              
ــا  ــة وإعــادة اإلدم ــة فرعي ــشاء جلن ــةج وإن ــسريح وإعــادة اإلدمــاج   تقني  علــى  لــرتع الــسالح والت

وتقــدم بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان املــساعدة التقنيــة إىل اللجنــة، الــيت     .املــستوى الــوطين
. تشرف على وضـع إطـار اسـتراتيجي وطـين لعمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                    

اجمللــس الــوطين، األمــر الــذي يعيــق احلــوار بــشأن   و البعثــة هنــاك عالقــة رمسيــة بــني لكــن لــيس 
السياسات بني األمم املتحدة واهليئة الوطنية كمـا يعيـق التخطـيط املتعلـق بعمليـة نـزع الـسالح               

وبغيـة دعـم عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح        .والتسريح وإعـادة اإلدمـاج يف اجلنـوب والـشمال    
، جيـب أن تفهـم بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان               وإعادة اإلدماج يف الـسودان علـى حنـو فّعـال          

املـسائل الرئيـسية، مثـل      املتعلقـة ب   الـسياسات  الوطين يف جمـال      واجلهات املاحنة توجيهات اجمللس   
ــة لل  ــايري األهلي ــة  مــشاركة مع ــاطق االنتقالي ــذ يف املن ــات التنفي ــامج وترتيب باإلضــافة إىل  .يف الربن

يف عــدة مــسائل حامســة، وال ســيما عمليــة نــزع  ذلــك، مثــة ضــرورة ملحــة لكــي ينظــر اجمللــس  
السالح األحادية اجلانب للقـوات املـسلحة الـسودانية وتـسريح أعـضاء اجلماعـات املـسلّحة يف                  

ال نـزع الـسالح      يـز  وال .والييت أعايل النيل وغرب حبر الغزال ويف أحناء والية شرق االستوائية          
 جــزءاً مــن الربنــامج الرمســي لــرتع يــشكالن ا المــقلــق ألهنلل امــصدربــشكل منفــرد والتــسريح 

 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
لرتع سالح املقاتلني السابقني يف واليـيت جنـوب         جتري االستعدادات   ويف هذه األثناء،     - ٤٢

وقـد قامـت القـوات املـسلحة الـسودانية وجلنـة نـزع           .كردفان والنيل األزرق وتسرحيهم طوعـاً     
ــا   ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــسجيل   ال ــسودان بت ــشمال ال ــل ٢٥ ٠٠٠ج ل ــسبقامقات  ،، م

  حــوايلتــألف مــن هــذه العمليــة، ومــن املتوقــع أن يبــدأ تــسريح جمموعــة أوىل منــهم، تألغــراض
بعثـة مـدى االمتثـال    الوسترصـد   . هبذا الـشأن ستراتيجية وطنيةتوضع ان أما مقاتل،  ١٣ ٠٠٠

 والتحقـق مـن     ألفرادفيمـا يتعلـق بـا     يهـا   عايري نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج املتفـق عل        مل
ــضا   ــاج  األســلحة وســتقدم أي ــادة اإلدم ــساعدة يف جمــال إع ــدم ا . امل ــر   وق ــشعيب لتحري جلــيش ال

 مرّشــحاً لعمليــة نــزع الــسالح    ٢٥ ٠٠٠ قائمــة مــسجلة مــسبقاً تــضم حنــو     الــسودان أيــضا 
عباء املستهدفة للفتـرة    لكن، نظراً لبداية الربنامج املتأخرة، ُنقلت األ       .والتسريح وإعادة اإلدماج  

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ إىل الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦
يف واليــة  العمــل بعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبعــض الــشركاء  الوواصــلت  - ٤٣
وقـد   .مشـال الـسودان   يف طوعـا  تنـسيق ودعـم املبـادرة املدنيـة لـرتع الـسالح      من أجـل   ليقجون
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ستمرة ، واجلهـود مـ   مـن تلـك الواليـة    يفـة  من األسلحة اخلف   ١ ٢٠٠جرى حىت اآلن مجع قرابة      
 طفـالً وملّ مشلـهم   ٢٥ويف مشـال الـسودان، جـرى تـسريح       .ن أجل تسريح األطفـال مـستمرة      م

ــر مــن  مــع عــائالهتم، يف حــني أن   يف ون مــسّرح يف جنــوب الــسودان يــشارك  طفــل٢٥٠أكث
 .دماجبرامج إلعادة اإل

 املساعدة االنتخابية  
 والتطـورات  ات احملـرز يف وضـع مـشروع قـانون االنتخابـ       بعثـة رصـد التقـدم     الواصلت   - ٤٤

وقـّدم املعنيـون، مبـا فـيهم األحـزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين، إسـهامات           .ة بهتصلالتشريعية امل
أخرى إىل اللجنة القومية ملراجعة الدستور بشأن مشروع القانون الـذي مـن املتوقـع أن ُيطـرح                  

وواصلت فرقة العمـل االنتخابيـة       .أكتوبر/تشرين األول على اجلمعية الوطنية يف جلستها لشهر       
ــة ل ــة األمــم  لبالتابع ــشركاء      معث ــع ال ــشاركة م ــسكان، وامل ــداد ال ــة التطــورات احملــرزة يف تع تابع

ــة    ــساعدة االنتخابي ــشطة امل ــدوليني يف التخطــيط ألن ــد  .ال ــدابري ل اختــذتوق ــة ت ــا البعث ــدرة بن ء ق
يلــة املقبلــة، مــن خــالل وســائل منــها إنــشاء    انتخابيــة يف جنــوب الــسودان خــالل األشــهر القل  

 تعزيـز القـدرات   وسيجري أيضا .القطاعاتيف ه توّسع عقب يف جوبا، الذي سيياملكتب اإلقليم
قــانون االنتخابــات وإنــشاء اللجنــة  ســن النتخابــات عقــب قبــل ا يف مرحلــة مــابعثــة  اليف مقــر

 . الوطنية لالنتخابات
 الشرطة  

 للـشرطة، ميثلـون    مستـشارا ٦٨٦قـد نـشرت   بعثـة  ال كانت ،٢٠٠٧يوليه / متوز٩يف  و - ٤٥
ــسبة  ــة مــن القــوة املــأذون هبــا  ٩٦ن ــة تقــدم   و.  يف املائ ــامج يف تطــور ملحــوظ، بــدأت البعث برن

الــشرطة التــابعني لألمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان،      اجلديــد لعناصــر   تدريبيــة املــساعدة ال
بـادئ ممارسـات الـشرطة الدميقراطيـة وأفـضل          القدرة احمللية واالمتثال مل   واملصمم من أجل تعزيز     

املطلــوب توفرهــا لــدى عناصــر علــى املهــارات الرئيــسية الربنــامج ركّــز يو .املمارســات الدوليــة
األمـر الـذي سـيزيد مـن مـصداقية           لألزمـات، التصدي  لشرطة وعلى التدريب اخلاص يف جمال       ا

، ٢٠٠٧ يونيــه/زيــرانويف ح .الــشرطة كبــديل للجهــات العــسكرية يف حفــظ القــانون والنظــام
،  يف جمال التصدي لألزمـات يف جوبـا  دريببرنامج تقدمت الشرطة التابعة لألمم املتحدة أول    

ــ أن ، يتوقــع ضــابطا٢٩وعــددها دفعــة وقــد خترجــت أول   نــواة لوحــدة شــرطة حمليــة  واشكّلي
ــا  ــاء، طلبــت مخــس وال   .مــشكّلة يف جوب ــضا ويف هــذه األثن ــة أي ــ يــات مشالي شــرطة مــن دعم ال

  .املتحدة يف جمال التدريب ألمما
تشجيع ممارسات اجملتمعات احملليـة يف      ألمم املتحدة   اباإلضافة إىل ذلك، تواصل شرطة       - ٤٦

انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت تقـوم هبـا         كما تواصل رصد    يف مجيع القطاعات    أعمال الشرطة   
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ــها، وال  ــشرطة ومعاجلت ــال   ال ــيما يف جم ــانوين االحتجــاز س ــري الق ــشمولة  وخــالل ال .غ ــرة امل فت
الــشؤون واملعنيــة بوحــدات اجلديــدة التابعــة لعنــصر شــرطة األمــم املتحــدة  البــالتقرير، تــدّخلت 

 كــانوا ا شخــص٧٥لتــضمن إطــالق ســراح   اجلنــسانية ومحايــة الطفــل والتحقيقــات اخلاصــة     
 . حمتجزين على حنو غري قانوين لدى الشرطة احمللية ويف السجون احمللية

 تقدمي املشورة إىل جهاز شـرطة جنـوب الـسودان           مم املتحدة أيضا  وواصلت شرطة األ   - ٤٧
ويشترك ضـباط األمـم    .هياكل القيادة واالتصاالتجي يف جماالت منها  التطور االستراتيبشأن

واقــع قيــادة يف  مــع عناصــر الــشرطة احملليــة يف املواقــع يف ســتة مــن أصــل عــشرة ماملتحــدة حاليــا
قاعدة بيانـات   نظام  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُنقل       .ةلياحمل من املراكز  ٣٦ويف  الواليات  

كون حتـت سـيطرة   يل، جهاز شرطة جنوب السودانأنشأته البعثة إىل تسجيل وبطاقات اهلوية    ال
 التخطـــــيط واإلدارة الفعالـــــة يف جمـــــالجهـــــاز الـــــشرطة وسيـــــساعد هـــــذا . هـــــذا اجلهـــــاز

  .املأذونني للموظفني
بعثة تعزيز مسامهة اجملتمعـات احملليـة يف أعمـال الـشرطة يف             ال ويف تلك األثناء، واصلت    - ٤٨
ة قــرب اخلرطــوم، كــ، فاســتكملت حلقــة عمــل خامــسة يف خمــيم الربات املــشردين داخليــخميمــا
ــامج عمــل مــشترك  وضــعى إىل ّدأ ممــا ــي برن ــة يف أعمــال    حمل ــز مــسامهة اجملتمعــات احمللي  لتعزي

ال تعزيـز    وقـّدمت البعثـة أيـضا تـدريبا يف جمـ           . أصـحاب املـصلحة املعنـيني       بالتعـاون مـع    الشرطة
 دارفـور، لتمكينـهم مـن    مـن مسامهة اجملتمعات احمللية يف أعمال الشرطة لضباط الشرطة احملليني          

 . مشاريعهم اخلاصة عند عودهتم إىل املنطقةبدء
 

 حقوق اإلنسان  
وجبها الـيت اسـت   إنشاء مؤسـسات حقـوق اإلنـسان        سرعة  بعثة التشجيع على    الواصلت   - ٤٩

ويف هـذا    . اجملتمـع املـدين     عـن  حكـوميني وممـثلني    سؤولنياتفاق السالم الشامل، بالتعاون مع مـ      
عثة حلقيت عمل حتضرييتني يف جمال هيكـل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                البالسياق، نظمت   

ويف اجلنــوب، واصــلت البعثــة مــساعدة جلنــة حقــوق اإلنــسان جلنــوب   . واختــصاصاهتااملرتقبــة
تـدريب   لفترة قصرية األجـل يف جمـال     ناثنني يعمال ن من خالل توفري مستشارين تقنيني       السودا

 .مؤخرااختريوا الذين السودانيني اجلنوبيني  مراقيب حقوق اإلنسان
يف إطـار مـن التنـسيق    بعثـة   لويف اخلرطوم، عمل العنصر املعـين حبقـوق اإلنـسان التـابع ل             - ٥٠

تنظـيم حلقـة عمـل يف جمـال مواءمـة      لة للجمعيـة الوطنيـة   مع جلنـة حقـوق اإلنـسان التابعـ     الوثيق  
 صـدور إحـدى الـصحف       تعطيلوعلى إثر    .القوانني القائمة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      

 للحـق يف حريـة التعـبري، قامـت           الصحفيني، يف خطوة تعّد انتـهاكا      السودانية واعتقال اثنني من   
ع الـدعوة يف الوقـت نفـسه إىل اعتمـاد مـشروع           بعثة مبراقبـة جلـسات احملكمـة وحـضورها، مـ          ال
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بعثــة تعمــل لتعزيــز الوبينمــا كانــت  .أوســعحريــة قــانون الــصحافة واملطبوعــات ملــنح الــصحافة 
املعلومات مع شرطة والية اخلرطـوم، فإهنـا واصـلت عمليـة الرصـد عـن كثـب           تقاسم  التعاون و 

املـدامهات الـيت قامـت هبـا     لـك   يف املخيمـات، ومشـل ذ  املـشردين داخليـا  للتطورات اليت تؤثر يف     
 . خيمي مايو وسوبا للمشردين داخلياً الواقعني قرب اخلرطوممل الشرطة مؤخرا

تـدريب قـوات الـشرطة يف جمـال حقـوق           ل خـبريا دوليـا   بعثـة   الويف هذا السياق، عّينـت       - ٥١
ستراتيجية شاملة ودليل بشأن تدريب قوات الـشرطة الوطنيـة يف         ااإلنسان سيساعد على وضع     

تـدريب يف جمـال حقـوق       بـرامج   بعثـة   الموظفـو   نظَّـم   ويف تلـك األثنـاء،       .جمال حقـوق اإلنـسان    
شرطة وأعضاء النيابة العامة واملستـشارين القـانونيني املعّيـنني          لعناصر ال اإلنسان وسيادة القانون    
 .مؤخراً يف جنوب السودان

 
 سيادة القانون  

ألمـم املتحـدة يف الـسودان وبرنـامج األمـم           عت احلكومة وقوات ا   مايو، وقّ / أيار ١٠يف   - ٥٢
ــائي  ــاهم   يف اخلرطــوم املتحــدة اإلمن ــذكرة تف ــةم ــسودان  متعلق ــسجون يف ال  . بإصــالح نظــام ال

 كومــة نــشر مخــسة عــشر موظفــاوســيجري اآلن إنــشاء جلنــة لتطــوير الــسجون وقــد طلبــت احل
ن يسة وعـشر   نـشر مخـ    يـا حالوقد بـدأ     . يف أحناء السودان لتقدمي املساعدة التقنية       دوليا إصالحيا
يف سابقني الـ نـود  مـن اجل  ٥٣٢ويف جوبا بدأ تدريب  .سجون يف جنوب السودان يف   مستشارا

 مـن   ريبتيـس و .دائـرة الـسجون يف جنـوب الـسودان        للعمـل يف    اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان        
 تدريب جمموعة مـن مـوظفي الـسجون اجلـدد يف جنـوب الـسودان يف جمـال إدارة            ، جيري بعثةال

 .جون يف كينياالس
لكن الـنقص يف اهلياكـل األساسـية ومرافـق احملـاكم يف أحنـاء جنـوب الـسودان مـا زال                       - ٥٣

 أماكن للمكاتـب أو مـوظفني   ةعضاء النيابة العامة والقضاوال تتوافر أل .يعيق األنشطة القضائية
لة بــني باإلضــافة إىل ذلــك، تبقــى الــص و.مبــا يــسمح باســتمرار احملــاكم يف أداء عملــهالــدعمهم 

 . حماكم القانون العريف واحملاكم القانونية مسألة خالفية يف انتظار اعتماد التشريعات املناسبة
 

 اإلعالم  
 )FMإذاعـة مرايـا علـى املوجـة التردديـة           (تواصل إذاعة بعثة األمم املتحدة يف السودان         - ٥٤

ــاء  .توســيع شــبكة بثهــا لتــشمل منــاطق نائيــة يف اجلنــوب    حمطــات إلعــادة والعمــل مــستمر لبن
ويعمـل   .وماريـدي يف واليـيت غـرب االسـتوائية وشـرق االسـتوائية       اإلرسال يف توريت ويامبيو

مبـن فـيهم    وميكـن للمـستمعني،   . يف مواقع دائمـة يف ملكـال وواو ورمبيـك   صحفيو مرايا حاليا
ستمر وتــ . علــى شــبكة اإلنترنــتهــان موقعمــ مســاع بــث حمطــة مرايــا  الــشتات، أيــضاوســوداني
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ــاع   اوضــات املف ــة إلقن ــة والبعث ــني احلكوم ــة بب ــة يف    املاحلكوم ــة البعث ــث إذاع ــى أن تب ــة عل وافق
لكن إذاعة مرايا تتعاون عـن كثـب مـع البعثـة األفريقيـة يف الـسودان يف إعـداد بـرامج          .الشمال

ــة    اتإعالنــات اخلــدمأســبوعية و  العامــة الــيت تبثهــا احملطــات اإلذاعيــة يف واليــات نيــاال واجلنين
د البعثة أيـضاً جلـسات إحاطـة إعالميـة أسـبوعية، تـشمل تقـدمي عـروض بـشأن                    قوتع .والفاشر

ويف  .األنشطة اليت تضطلع هبا الوحدات الفنيـة وأعـضاء الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة                  
اجلنوب واملناطق االنتقالية، تواصل البعثة القيام بأنشطة التواصـل مـع اجملتمـع احمللـي مـن خـالل             

 .  بشأن اتفاق السالم الشامل ودور البعثةعقد حلقات عمل
 

 املساعدة اإلنسانية  
يونيه، كانت خطة عمـل األمـم املتحـدة وشـركائها للـسودان ممولـة بنـسبة                 /يف حزيران  - ٥٥
مليـــون دوالر مـــن دوالرات  ٧٨٠املائـــة، حيـــث جـــرى التعهـــد بتقـــدمي مبلـــغ قـــدره   يف ٦٢

 والبـالغ   ٢٠٠٧يـة االحتياجـات اإلنـسانية لعـام         الواليات املتحدة مـن أصـل املبلـغ املطلـوب لتلب          
 اعدات الغذائية، الذي يربو قلـيال      املس  املقدم يف جمال   تمويلالوكان  . بليون دوالر  ١,٢٦قدره  

التمويـل املقـدم إىل     أن  ، يف حـني     على وجه اخلـصوص    قوياعن نصف احتياجات خطة العمل،      
أقــل يــزال  ال، عمليــات العــودةقطاعــات أخــرى تــشمل اهلياكــل األساســية األوليــة والــصحة و 

  .بكثري من املستوى املطلوب
 مليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة مـن            ٤٥وُسّددت الدفعة الثانيـة البـالغ قـدرها          - ٥٦

ويف جنـوب الـسودان، ُوزِّع    .أبريـل /الصندوق املشترك للعمل اإلنساين يف أوائل نيـسان جانب 
 واليـات واراب وشـرق االسـتوائية        علىت املتحدة    ماليني من دوالرات الواليا    ١٠مبلغ قدره   

ة يجهـات رئيـس   وجونقلي وأعايل النيل ومشال حبر الغزال، حيث تعد هـذه الواليـات اخلمـس و              
 والالجئني العائدين إىل مناطقهم األصـلية يف جنـوب الـسودان، ولكنـها              املعظم املشردين داخلي  

القطاعــات مــن ماعيــة األساســية واخلــدمات االجتستوى الكــايف مــن بــشكل عــام ال حتظــى باملــ
ستكمل تـ أن   وكـاالت األمـم املتحـدة والـشركاء املنفـذين            األثناء، توشـك  ويف هذه    .األساسية

سـيما العائـدين     يف مشال السودان، وال  للمستفيدين املستهدفني  واألدوات احليوية   توزيع البذور 
ستهدفني علــى  يف املائــة مــن املــستفيدين املــ   ٨٢حــصلت نــسبة تقــارب   قــد و. مــن الــشمال 

 .مستلزمات زراعية وبدأت الغرس
 للمــدنيني، بالنقــل القــسرياحلالــة والعمليــات اإلنـسانية تتــسم  زالــت  مــاويف دارفـور،   - ٥٧

مـستوى  زاد مـن  كمـا   مليـون نـسمة   ٢,٢ إىل دين داخليا عدد املشريادةزأدى إىل  األمر الذي   
ــوتر يف املخيمــات  ــة    .الت ــشكل عــام، ففــي حــني جتــري احليلول ــسانية  وب  دون حــدوث أزمــة إن

 مـع تنـاقص    وذلـك رفـور يواجـه صـعوبات مجـة    اتوفري املـساعدة اإلنـسانية يف د       ال يزال    كربى،
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عـامالً   ١٢ ٣٠٠  وهنـاك حاليـا  .ةغاثـ  عمليـات اإل السـتمرار عدد األصول واملـوظفني املتـاحني     
 ٧٨ني مـن    واخنفضت نسبة الوصول إىل السكان احملتـاج       .من عمال اإلغاثة يعملون يف دارفور     

ــة إىل  ــبري إىل        ٦٨يف املائ ــّد ك ــك إىل ح ــود ذل ــالتقرير، ويع ــشمولة ب ــرة امل ــة خــالل الفت  يف املائ
ويف الوقت نفسه، جتاوزت الزيـادة الـيت شـهدها          . الشواغل األمنية النامجة عن زيادة اللصوصية     

دة مليون نـسمة، أي بزيـا      ٤,٢عدد السكان املتأثرين بالرتاع نصف مليون، حيث بلغ عددهم          
 . يف املائة١٥ قدرها

 
 محاية املدنيني  

وتعمـل معهـا   املعنيـة  زالت بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان ترصـد العناصـر الفاعلـة          ما  - ٥٨ 
ــأمن املــدنيني     ــة وشــركاؤها مــن  وجنحــت ا. علــى معاجلــة املــسائل املتعلقــة ب الوكــاالت يف  لبعث

 مـن املبـادئ التوجيهيـة الراميـة إىل          علـى جمموعـة   اخلرطـوم   احلصول على موافقة حكومة واليـة       
ى هلـذه الفئـة الـضعيفة مـن         توطني املشردين، مما سـيتيح تلبيـة االحتياجـات املتعلقـة باملـأو             إعادة  
 .السكان

النظاميـة   زالت األنشطة اليت تقوم هبا بعض القـوات املـسلحة            ويف جنوب السودان، ما     - ٥٩   
القبائـل أمـورا تطـرح حتـديات        بـني   فطيـة وغيـاب األمـن       واملليشيات احمللية واستغالل املـوارد الن     

البعثــة التحقيــق يف مقتــل أكثــر مــن      ويف واليــة شــرق االســتوائية، يــسرت     .حلمايــة املــدنيني 
ــدالع أعمــال العنــف املــذكورة     ٥٠ ــرأة وطفــال يف الورو، عقــب ان هــذا   مــن ٣يف الفقــرة ام

مـشاكل   الـسودان    بعثة األمم املتحـدة يف      ويف والية الوحدة، الحظت بعثة تقييم تابعة ل         .التقرير
اجملتمعـات احملليـة وعـدم تعويـضها         كبرية تتصل بالتنمية النفطية، مبا يف ذلـك عـدم التـشاور مـع               

وبوجـه خـاص، غـريت الطـرق اجلديـدة اجتـاه              .لألراضـي  ة وفقـدان    يعما حلق هبا من أضرار بيئ     
زالـت البعثـة تقـوم بالـدعوة مـن أجـل          مـا و  .والزراعـة  اجملاري املائيـة وأثـرت سـلبا علـى الرعـي            
ــذي     ــشامل، ال ــسالم ال ــاق ال ــرام اتف ــة      احت ــاة التنمي ــع مراع ــة م ــوارد الطبيعي ــة امل ــدعو إىل تنمي ي

النحــو الواجــب مــع املتــضررين مــن األفــراد واجملتمعــات احملليــة         املــستدامة وبالتــشاور علــى   
  . وتعويضهم

وممارسـة   املـسلحة،   املـرتبطني باجلماعـات     وتواصل البعثـة رصـد اإلفـراج عـن األطفـال              - ٦٠ 
 .املتحـدة للطفولـة    يف مجيع أرجاء السودان، بالتنـسيق مـع منظمـة األمـم             هذا الصدد   الدعوة يف   

باألطفـال والـصراعات املـسلحة     ونتيجة للجهـود الـيت بـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين               
جــيش حتريــر   قائــددة يف الــسودان، وافــق ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبعثــة األمــم املتحــ  

إجنـاز   وحتقـق     .السودان ومساعد الرئيس ميين ميناوي على اإلفراج عن القصر املرتبطني بقواتـه           
إىل اجلـيش     طفـال ينتـسبون      ٢٦كبري آخـر يف واليـة الوحـدة، جنـوب الـسودان، عنـدما ُسـرح                 
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ــار   ــسودان يف أي ــر ال ــشعيب لتحري ــايو/ال ــه     .م ــك، يقــدر أن ــسريح  ومــع ذل ــتعني ت آالف  مــازال ي
     .األطفال

 
  عمليات العودة   

 هـذا العـام   شهد موسم العودة احلايل زيادة كبرية يف عـدد عمليـات العـودة املنظمـة يف                - ٦١ 
 مـــن املـــشردين داخليـــا ٨٥ ٠٠٠فقـــد نقلـــت األمـــم املتحـــدة حـــوايل   .٢٠٠٦مقارنـــة بعـــام 

ــازهلم    ــادهتم إىل من ــن ا  والالجــئني إلع ــسلطات     كجــزء م ــني ال ــا ب ــق عليه ــشتركة املتف ــة امل خلط
ومشلـت منـاطق العـودة الرئيـسية واليـة            .السودانية وسلطات جنـوب الـسودان واألمـم املتحـدة         

ومع بدء هطول األمطار، قلـت       .ووالية النيل األزرق   وسط االستوائية ووالية مشال حبر الغزال       
 مفتوحـة مـن كينيـا       مـا زالـت   لـيت   الطـرق ا   عمليات العودة لكنها ستـستمر باسـتخدام شـبكات          

الـيت ال ميكـن الوصـول إليهـا          وأوغندا، فضال عـن املمـرات اجلويـة والنهريـة املؤديـة إىل املنـاطق                
تلقــاء أنفــسهم يف هــذا  وكمــا كــان مــن املتوقــع، اخنفــضت نــسبة العائــدين مــن    .بــشكل آخــر

 .ه األمــم املتحــدةالــذي تــوفر الفــصل، ألن املزيــد مــن األشــخاص يــستفيدون مــن النقــل املــنظم 
الــيت ستقلة املــتقــارير تتناوهلــا العمليــات العــودة هــذه دارفــور، الــيت  هــذا الوصــف لشمل يــ وال

  .إىل اجمللسسأقدمها 
 

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام   
األخـرية مـن    واصلت أفرقة إزالة األلغام التابعة للبعثة إحراز تقدم جيد خالل األسـابيع      - ٦٢ 

عـام    منطقـة الـيت حـددت يف         ٢ ٠٨٠ومـن بـني املنـاطق اخلطـرة البـالغ عـددها              .املوسم اجلاف 
البعثة أيـضا يف العمـل       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شرعت        . منطقة ٨١٤، ُنظفت   ٢٠٠٣

ــة      ــات احمللي ــام واجملتمع ــيم احتياجــات ضــحايا األلغ ــى تقي ــوب    عل ــام يف جن ــن األلغ ــضررة م املت
خمـاطر األلغـام    بشأن  توفران التثقيف    ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     زالت البعثة    وما .السودان

وكـذلك جلميـع     ،   هـذه املنـاطق     أو العائـدين إىل    املتـضررة لألشخاص الذين يعيشون يف املنـاطق       
  . موظفي األمم املتحدة القادمني

يف كـسال،    ا  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، فتح املركز الوطين ملكافحة األلغام مكتبـ            - ٦٣ 
 .يـاي وملكـال   جنوب السودان مكاتب إقليميـة يف  املوجودة يف بينما أنشأت جلنة إزالة األلغام     

الـسودان،   وهذه خطوات إجيابية صوب تطـوير قـدرة حمليـة مكتفيـة بـذاهتا ملكافحـة األلغـام يف                     
مغـادرة    بعـد    لفـات احلـرب   عاجلة املشاكل املرتبطة باأللغام األرضية واملتفجرات مـن خم        مميكنها  
 .البعثة
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 اإلنعاش االقتصادي والتعمري  
إجنازهـا قبـل      مهـام ينبغـي       ثـالث  ٢٠٠٧مـارس   /بالـسودان يف آذار   حدد االحتاد املعـين       - ٦٤ 

ــشرين األول    ــل للجهــات املاحنــة يف ت ــوبر /انعقــاد االجتمــاع املقب إجــراء اســتعراض    :وهــي أكت
أن تتكامـل بـشكل      الـيت يـتعني      ٢٠١١-٢٠٠٨تفصيلي لبعثة التقييم املشتركة وخطط مرحلـة        

حكومة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة جنـوب الـسودان؛ وإنـشاء فرقـة        اخلطط اليت تضعها    تام مع   
مــشتركة بــني حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحكومــة جنــوب الــسودان الســتعراض وإزالــة    عمــل 

الــذي ســيعقد يف املعونــة؛ واألعمــال التحــضريية الجتمــاع االحتــاد  العوائــق الــيت تعتــرض تقــدمي 
وخـالل الفتـرة املـشمولة        .اسـتعراض لواليـة االحتـاد      أكتـوبر، مبـا يف ذلـك إجـراء          /تشرين األول 

الوطنية جلنة رفيعـة املـستوى ملتابعـة هـذه التوصـيات، تـشمل              بالتقرير، أنشأت حكومة الوحدة     
ميدانيـة يف   ارات  بزيـ اللجنـة   تقـوم   و  .الـدويل واألمـم املتحـدة واجلهـات املاحنـة          ممثلني من البنـك     

   .املعونةإيصال التحديات اليت تواجه  تقييم لمشال السودان 

ــ  - ٦٥  ــة وحكومــة جنــوب الــسودان    وقُ ــا إىل حكومــة الوحــدة الوطني مقترحــات   دمت رمسي
املؤشـرات  وتـبني  . ٢٠٠٧  مـايو   / للصندوق االستئماين متعدد املاحنني يف أيـار       نافذة ثانية إلنشاء  

إىل هذا املقترح، إال أنـه مـازال يـتعني عليهمـا تقـدمي              نظرة إجيابية    تنظران   نيتكوماحلاألولية أن   
  .رد رمسي 

 
 املسائل اجلنسانية  

االجتماعيـة   خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أقامـت البعثـة شـراكة مـع وزارة الرعايـة                     - ٦٦ 
للــسودان  نيــة الطفــل لــصياغة خطــة عمــل لتنفيــذ الــسياسية الوط اجلنــسانية وشــؤون شؤون الــو

اإلمنائيـة   وتغطـي هـذه الـسياسة سـتة جمـاالت مواضـيعية مـستمدة مـن األهـداف                     .لتمكني املرأة 
اجلنـسانية   وباإلضافة إىل ذلك، واصـلت الوحـدة املعنيـة باملـسائل             .لأللفية ومنهاج عمل بيجني   

علـى الـصعيد   قـدراهتا   التابعة للبعثـة تقـدمي الـدعم الـتقين للمؤسـسات احلكوميـة األخـرى وبنـاء           
ــة مــن العنــف       ــى الوقاي ــز عل ــات، مــع التركي ــوطين وصــعيد الوالي ــوع اجلــنس    ال ــى ن ــائم عل الق

البعثـة كفالـة الـوعي       ، واصـلت    على الـصعيد الـداخلي    و  .واالعتراف بدور املرأة يف بناء السالم     
  .للبعثة باملسائل اجلنسانية يف صفوف العناصر العسكرية وعناصر الشرطة والعناصر املدنية 

 
  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  / فريوس نقص املناعة البشرية  

فـريوس   واصلت البعثة ما تقدمه مـن تـدريب للمـثقِّفني األقـران واملستـشارين يف جمـال                    - ٦٧ 
املعنيــة بفــريوس نقــص  اإليــدز، مبــا يف ذلــك اضــطالع اللجــان اإلقليميــة  /نقــص املناعــة البــشرية

فني  أفـراد مـن املـثقِّ      ٥٠٣جمموعـه    وُدرب مـا     .إليـدز مببـادرة جديـدة للتـدريب       ا/املناعة البـشرية  
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 فـرد مـن     ٢٠ ٠٠٠أكثـر مـن      وباإلضـافة إىل ذلـك، تلقـى          .يونيـه /األقران حبلول هنايـة حزيـران     
 يتعلــق للتوعيــةأرجــاء الــسودان تــدريبا   أفــراد القــوات املــسلحة والــشرطة واجلمهــور يف مجيــع   

إطــار مبــادرة خاصــة مــع برنــامج األمــم املتحــدة    ويف  .اإليــدز/شريةبفــريوس نقــص املناعــة البــ 
معنيــا بفــريوس نقــص املناعــة    مستــشارا حمليــا ٣٩اإلمنــائي وســلطات جنــوب الــسودان، ُدرب  

والتـسريح   اإليدز من أجل دعم اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان وجلنـة نـزع الـسالح                   /البشرية
       .وإعادة اإلدماج يف جنوب السودان

 
 السلوك واالنضباط  

أُدعـي   حالـة مـن حـاالت سـوء الـسلوك      ٣٠خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُبلـغ عـن       - ٦٨ 
إىل مكتـب خـدمات     أُحـيال   يف البعثة، مبا يف ذلك ادعاءان يتعلقان بسوء سلوك خطري           حدوثها  

ته إحــدى اجلنــسيني، نــشر  وثبــت أن ادعــاء يتعلــق باالســتغالل واالعتــداء      .الرقابــة الداخليــة 
وواصـلت البعثـة      .حب بـصورة رمسيـة    كـان كاذبـا وسُـ      )القطاع الثـاين  (الصحف احمللية يف واو     

الوعي مبـسائل الـسلوك واالنـضباط        العمل بنشاط مع املوظفني ويف اجملتمعات احمللية على زيادة          
     .إطالقا مع االستغالل واالعتداء اجلنسيني وبسياسيت القائمة على عدم التسامح 

 
  مالحظات  - خامسا 

بإكمـال إعـادة نـشر        إبالغ جملس األمـن      متكن من توخيت يف هذا التقرير املرحلي أن أ        - ٦٩ 
األمـر كإجنـاز مـن اإلجنـازات         القوات املسلحة السودانية خارج جنوب السودان وتسجيل هذا         

 بـه   العمـل الـشاق الـذي قامـت        لكـن لألسـف، علـى الـرغم مـن             .الكربى اليت حققهـا الطرفـان     
مل حيتـرم املوعـد      مجيع اجلهات املعنية والضمانات املتكررة اليت قدمتها احلكومـة علـى التزامهـا،              

الـسودانية   هيـب بـالقوات املـسلحة    إين أو  . احترامـا تامـا   ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ٩النهائي احملدد يف    
ــة         ــا بقــي مــن العناصــر العــسكرية النظامي ــع م ــسحب مجي ــور ب ــى الف ــوم عل ــوب   أن تق مــن جن

وأرحـب مبـا أحـرز مـؤخرا         .لسودان، باستثناء العناصر املخصصة لوحدات التفتـيش املـشتركة        ا
وآليـات لتـسوية    يف اللجنة السياسية لوقف إطالق النار من تقدم يرمي إىل وضع جداول زمنية            

ويف   .وضع القـوات املـسرحة بـصورة طوعيـة وإين واثـق أن هـذه الترتيبـات سـتنفذ دون إبطـاء                
إعــادة النــشر،  تواصــل البعثــة بــذل جهودهــا الراميــة إىل التحقــق بالكامــل مــن الوقــت نفــسه، س

  .الطرفنييستلزم تعاون  مما
 التفـاق   يـة األمنالترتيبـات   ورغم أن إعادة النشر منطلق رئيـسي حنـو تنفيـذ بروتوكـول                - ٧٠ 

تفـاق  زال يـتعني متابعـة عـدة عناصـر أخـرى مـن هـذا اال                تنفيذا كامال، فإنه مـا     السالم الشامل   
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جانب كال الطرفني يف األشـهر املقبلـة، وأن تقـوم البعثـة برصـدها والتحقـق        الرئيسي جبدية من   
 ).٢٠٠٥ (١٥٩٠للتكليف الصادر عن القرار  منها عن كثب، وفقا 

زال تطـوير وحـدات التفتـيش     جمللـس، مـا  امـن قبـل   جرى التـشديد عليـه    وعلى حنو ما      - ٧١ 
للجداول الزمنيـة الـواردة يف اتفـاق الـسالم           ووفقا   .ة اجلوهرية املشتركة من املسائل ذات األمهي    

الشامل، يعد تكوين هذه الوحـدات مـن الـشروط املـسبقة إلعـادة نـشر قـوات اجلـيش الـشعيب                      
وُعهـــد أيـــضا إىل   .لتحريـــر الـــسودان بالكامـــل مـــن واليـــيت جنـــوب كردفـــان والنيـــل األزرق 
علـى   نصيـ  النفط السودانية، رغم أن االتفاق     ل  املشتركة بوالية محاية حقو   املتكاملة  وحدات  ال

فـإين أحـث    ونظـرا ألمهيـة هـذه العمليـة،      .مـن الـسالح  جمـردة  منشآت الـنفط نفـسها    أن تكون   
املــشتركة، الــذي تــأخر املتكاملــة وحــدات الالطــرفني بقــوة علــى إهنــاء تعــيني القــوات اخلاصــة ب  

ا يبذلــه جملــس يــتعني الترحيــب مبــنفــس الوقــت،  ويف   .بالفعــل عــن موعــده حبــوايل تــسعة أشــهر
الوحـدات وتدريبـها، والبعثـة     من جهود لوضع خطط إلدماج ات  وحدالادة  الدفاع املشترك وق  

الـدول األعـضاء املعنيـة    أيضا ويف هذا الصدد، أشجع    .على استعداد للمساعدة يف هذه العملية     
  .ة فعالةمشتركمتكاملة حبث ما ميكن أن تقدمه من مساعدة إلنشاء وحدات  على 

ومن املسائل الرئيسية األخرى الـيت تواجـه تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل إعـادة إدمـاج                      - ٧٢ 
الطرفـان  التقدم الذي أحرزه كـال  وإين أرحب ب  .السابقني للجماعات املسلحة األخرى    األفراد  
 يف  اشكل حل قوات دفاع جنوب السودان رمسيـا وإدمـاج أفرادهـ           ولقد    .يف هذا اجملال   مؤخرا  

 .لتحريــر الــسودان أو اســتيعاهبم يف إطــار بــرامج نــزع الــسالح خطــوة إجيابيــة    اجلــيش الــشعيب 
وينبغـي تـشجيع      .إعالنات اإلدمـاج أو التـسريح اختـاذ إجـراءات شـفافة           أن يعقب   أنه جيب    إال 

 هـذه العمليـة بالفعـل، وذلـك        إجنـاز التعـاون بـشأن هـذه املـسألة وكفالـة             على مواصـلة     الطرفني
 .شاملني حتقيق سالم واستقرار هبدف 

ضـع منطقـة أبيـي، واالتفـاق        التـيقن مـن و    وستشكل هـذه الـشواغل، إىل جانـب عـدم             - ٧٣ 
علـى   ، وإدارة قطـاع الـنفط، مـسائل رئيـسية يـتعني             ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١حبدود   املتعلق  

ن الــضروري أن تــصبح  مــالواقــع أنــه،و  .املتحــدة معاجلتــها يف األشــهر املقبلــة الطــرفني واألمــم 
ــا ”منطقــة أبيــي   علــى حنــو مــا يتوخــاه اتفــاق الــسالم   “بــني الــشمال واجلنــوب  جــسرا حقيقي

الطــرفني إنـشاء هيئــة تنفيذيــة مؤقتـة عاملــة نــص عليهــا    ويف هــذا الــصدد، يـتعني علــى    .الـشامل 
دت وهلذا الـسبب، أكـ      .يف أقرب وقت ممكن    االتفاق، وتسوية خالفاهتما بشأن مسألة احلدود       

أو دعمها يف جمـال الوسـاطة، إذا        /املتحدة و  للطرفني أنين سأتيح هلما االستفادة من خربة األمم         
أحثهمـا مـرة أخـرى علـى رفـع مجيـع            و .كانا يعتقدان أن هـذا سـيعمل علـى تيـسري مناقـشاهتما            

   .وحوهلا فرضاه من قيود على حترك أفراد البعثة يف منطقة أبيي  ما
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ــة لتــسوية املنازعــات املعلقــة    وأرحــب مبــا أحــرز    - ٧٤   املتــصلةمــن تقــدم يف اجلهــود املبذول
 . اخنفــاض إيــرادات الــنفط مــن جــراءوال ســيما يف مواجهــة ضــغوط امليزانيــة   اقتــسام الثــروة، ب
جمــال اقتــسام املــوارد، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف اتفــاق    نتظــر مــن الطــرفني التعــاون يف  وُي

صـندوق تثبيـت األسـعار، هبـدف التقليـل إىل أدىن             خدام  السالم الشامل، وال سـيما حـسن اسـت        
ناشـد الطـرفني    إين أ و .تقلبات أسـعار الـنفط يف املـستقبل علـى اإليـرادات الوطنيـة             من آثار   حد  

شفاف إلدارة املوارد النفطيـة وتنميتـها علـى حنـو            مواصلة التعاون عن كثب هبدف وضع نظام        
  .املوارد الستغالل مستدام، وحلماية السكان من اآلثار السلبية 

 الترســيم الــتقين الــسابق للحــدود بــني  ادعمأن يــويتوقــع اجملتمــع الــدويل مــن الطــرفني    - ٧٥ 
 املبــادئ املتفــق عليهــا بــني   أســاس، علــى١٩٥٦  ينــاير / كــانون الثــاين١الــشمال واجلنــوب يف 

 النحــو بالتــشاور علــى د اشــباالسترحــزب املــؤمتر الــوطين واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان و  
ويف نفـس الوقـت، تتخـذ         .الواجب مع اجملتمعات احمللية، فضال عن أفـضل املمارسـات الدوليـة           

 العمليـة حاليا إجراءات لتزويد اللجنة التقنيـة املعنيـة باحلـدود بـاخلربة دعمـا هلـذه                  األمم املتحدة   
  . اهلامة

 مؤسـساهتما التنفيذيـة     وتشكل االتصاالت واملفاوضات املكثفة اليت جيريها الطرفـان يف          - ٧٦ 
املشتركة تأكيدا جديدا يستحق الترحيب على التزامهما مبعاجلة املسائل امللحـة املتـصلة باتفـاق                

وجيـب هتنئـة الطـرفني علـى         .الشامل، وعلى تعزيز الشراكة والتغلـب علـى انعـدام الثقـة            السالم  
ة لنتــائج املفاوضــات تقــدم، لكــن يــتعني عليهمــا أن يــدركا أن القيمــة احلقيقــ     مــن أحــرزاه مــا

جهـد السـتخدام    أي  ويف نفس الوقت، ينبغي أال ُيدخر         .أرض الواقع  ستكون يف تنفيذها على     
السالم الشامل، وال سيما جلنـة الرصـد والتقيـيم، لكفالـة معاجلـة               املؤسسات اليت أنشأها اتفاق     
     . اخلالفات مجيع املسائل الرئيسية وتسوية 

نتخابات، ظلت وترية اإلعداد هلا إىل حد اآلن تبعـث علـى اإلحبـاط،              وفيما يتعلق باال    - ٧٧ 
 .العمـل بـصورة كـبرية فيمـا يتعلـق باإلصـالحات التـشريعية              وجيب علـى كـال الطـرفني تـسريع          

  .  البعثة على استعداد لتقدمي املساعدة يف هذه اجلهودزالت ماو
تـستحق الثنـاء لتحويـل      ويف جنوب السودان، تبذل حكومة جنـوب الـسودان جهـودا              - ٧٨ 

زالت هنـاك    إال أنه ما    .قادرة على بناء سالم طويل األجل      هياكل زمن احلرب إىل إدارة مدنية       
الـشرطة والـسلطة     زالـت اهلياكـل املدنيـة، مبـا يف ذلـك             وما  .حتديات عسرية يف هذا اجملال امللح     

ويف هـذا     .رد والقـدرات  القضائية، تعاين من الـضعف، وذلـك يف املقـام األول بـسبب قلـة املـوا                
حكومة جنوب السودان واجلهات املاحنة على حد سواء على توسـيع نطـاق      الصدد، إين أحث    

   .هبما تدريب وتطوير دائرة شرطة جنوب السودان واإلسراع 
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 التغــيري فيمــا يواجــهزالــت جوانــب القــانون والنظــام أيــضا مــن الركــائز األساســية  ومــا  -٧٩ 
لتحقيـق االسـتقرار مـن الـضروري حلكومـة جنـوب             و .مـن حتـديات    قـا االجتماعي األوسـع نطا   

بالـسلطات   السودان معاجلة مسائل جوهرية تتعلق باألراضي واملوارد الطبيعية، وإدارة عالقتـها            
شجع اجلهـات   وتُـ   .التقليدية، وتيسري املصاحلة بني القبائل والفصائل يف جمتمع جنوب الـسودان          

افية لدعم اجلنوب يف مواجهة هذه التحديات الكـربى، بطـرق        إض املاحنة على البحث عن سبل      
     . جنوب السودان منها تقدمي املساعدة املالية أو التقنية للجنة السالم واملصاحلة يف 

ر القـوات املـسلحة الـسودانية، سـيتحول بـشكل طبيعـي تركيـز               اشتـ إعادة ان باكتمال  و  - ٨٠ 
دة النشر املطلوبة جلـيش حتريـر جنـوب الـسودان مـن             إعا جهود تنفيذ اتفاق السالم الشامل إىل       
قــام هبــا اجلــيش الــشعيب  وإين أرحــب بــاخلطوات الــيت   .واليــيت جنــوب كردفــان والنيــل األزرق

يف الوقـت   لتحرير السودان مؤخرا لبدء هذه العمليـة، وأحثـه علـى املـضي بعمليـة إعـادة النـشر               
 .سكرية املـشتركة لوقـف إطـالق النـار        املناسب، مع إجراء رصد وحتقق مـن خـالل اللجنـة العـ            

االنتقاليـة علـى     السلطات املدنية التابعة لكال الطرفني يف املنـاطق   بقوةنفس الوقت، أشجع ويف   
  .السالم الشامل دعم هذه العملية بإدماج اإلدارات على حنو ما نص عليه اتفاق 

يــب يف دعــم عــودة   تقــدما يــستحق الترح  يف األشــهر األخــرية  أحــرز الطرفــان وقــد   -٨١ 
وإعــادة  التخطــيط لــرتع ســالح املقــاتلني الــسابقني وتــسرحيهم جمــال الالجــئني واملــشردين، ويف  

 .وهـذان عنـصران أساسـيان مـن عناصـر الـسعي إىل حتقيـق سـالم دائـم يف الـسودان                      .إدماجهم
اتيجية االسـتر  وإين أحث كال الطرفني املوقعني على اتفاق السالم الشامل على اإلسراع بإجنـاز              

اجملتمـع الـدويل علـى الفـور         الوطنية لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وآمـل أن يقـوم                
 .إلعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني  بتــوفري التمويــل لــدعم التنفيــذ، مبــا يف ذلــك وضــع خطــط   

جنـوب الـسودان فيمـا يتعلـق      وأرحب بالتعاون املمتاز بني حكومـة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة        
ــ ــى مواصــلة        بع ــرفني عل ــم املتحــدة، وأشــجع الط ــسره األم ــذي تي ــشردين، ال ــا  ودة امل جهودمه

أيـضا إىل كفالـة      ملحـة   حاجـة   مثـة   ورغم استمرار العمل على حتقيق أهداف العودة،          .املشتركة
احلـرب، ومهـا     وستستلزم إعـادة إدمـاج وتأهيـل اجملتمعـات املتـضررة مـن                .استدامة هذه العودة  

اسيا مـن مبـادئ اتفـاق الـسالم الـشامل، اسـتمرار تقـدمي الـدعم مـن الطـرفني                     يشكالن مبدأ أس  
     .اجملتمع الدويل على حد سواء ومن 

السودان علـى   وختاما، أود اإلعراب عن امتناين جلميع أفراد األمم املتحدة العاملني يف           - ٨٢ 
امل وإهنــاء الــصراع الــش تــضحياهتم وجهــودهم الدؤوبــة الراميــة إىل دعــم تنفيــذ اتفــاق الــسالم  

 -يبـذهلا االحتـاد األفريقـي     وإين أكن تقديرا كـبريا أيـضا للجهـود الـيت       .املدمر الدائر يف دارفور   
العديـد مـن     وكذلك للمساعدة القيمة اليت قدمها       -الذي تتعاون معه األمم املتحدة عن كثب        

 . ت وبشرطةالدول األعضاء، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة والبلدان املسامهة بقوا
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 املرفق
 ٢٠٠٧يوليه / متوز١٧العنصر 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

صفر ١١صفر١٣٥صفر١٢٠صفر٣صفر١٢ االحتاد الروسي
صفر ١١ األرجنتني
٢ ٢١ صفر٢٢صفر١٠صفر١٢ األردن
٢ ٧٢١٣٢٨صفر٦ أستراليا
 صفر٢٠صفر٢٠ إكوادور
صفر ٤صفر٤٠صفر٥صفر٣٥ أملانيا

صفر ١صفر١٠صفر١٠ إندونيسيا
صفر ٢ وايأوروغ
٣ ٨١٨١١١ أوغندا
صفر ١٣صفر٦صفر٦ أوكرانيا
 صفر١٠صفر١٠ باراغواي
٢ ٤٠صفر٥٨٧ ١صفر٥٣٩ ١صفر٢٩صفر١٩ باكستان
صفر ٣صفر٢٤صفر٢٤ الربازيل
 صفر٥صفر٥ بلجيكا

صفر ٣٢رصف٥٧٧ ١صفر٥٢٣ ١صفر٣٤صفر٢٠ بنغالديش
 صفر٦صفر٦ بنن

 صفر٥صفر٥ بوتسوانا
 صفر٦صفر٦ فاسو بوركينا
صفر ٢  واهلرسكالبوسنة
 صفر٢صفر٢ بولندا
 صفر١٦صفر١صفر١٥ بوليفيا
 صفر١٧صفر١٧ بريو
 صفر١٤صفر٢صفر١٢ تايلند
صفر ١٤صفر٣صفر٣ تركيا
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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

٤ ٥ جامايكا
صفر ١صفر٢١صفر٦صفر١٥ املتحدةترتانيامجهورية 
 صفر٨صفر١صفر٧ كوريامجهورية 

 صفر٤صفر٤ جنوب أفريقيا
صفر ١صفر١٦صفر٦صفر١٠ الدامنرك
صفر ٢١صفر٢٧٦صفر٢٥٣صفر٨صفر١٥ رواندا
 صفر١٢صفر١٢ رومانيا
٣ ٣٢٨١٦٣٥٣١٨١٥صفر١٢٢١٣ زامبيا

٩ ١٢٢٢٢صفر١٢٢ زمبابوي
صفر ١٥ ساموا

١ ٢٣صفر٣صفر٣ سري النكا
٢ ٣صفر٥صفر٥ السلفادور
 صفر٥صفر٥ السنغال
٢ ١٢صفر٦صفر٣صفر٣ السويد
صفر ٤٢٤١١٤٤٦١١٨صفر٨صفر١٤ الصني
 صفر٨صفر٨ غابون
١ ١٩صفر١صفر١ غامبيا
٤ ٤٠صفر٣صفر٣ غانا

 صفر٩صفر١صفر٨ غواتيماال
 صفر٥صفر٥ غينيا

١ ٥٢صفر١٣صفر١٣ الفلبني
صفر ٢صفر١صفر١ فنلندا
٣ ٤صفر٧صفر٧ فيجي

صفر ٢صفر٨صفر٨ قريغيزستان
 صفر٥صفر٥ كرواتيا
 صفر١٤٤صفر١٣٥صفر١صفر٨ 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 ٧١٣١١٢صفر٢٤ كندا
٢ ٧٧٥٤٥٧٩٢٤٦١٨صفر٦١١١ كينيا
 صفر٥صفر٥ مايل

صفر ١١صفر١٢صفر٤صفر٨ ماليزيا
صفر ٧٨١١٥٨٢٠١٥٧صفر٢١صفر١٨ مصر

 صفر٧صفر١صفر٦ مالوي
صفر ١صفر٤صفر٤ اململكة املتحدة

 صفر٢صفر٢ منغوليا
 صفر١صفر١ موزامبيق
 صفر٢صفر٢ مولدوفا
صفر ٧٢٧٢١ ناميبيا
صفر ٦ ١٢٢٢٥٢صفر١٣ النرويج
١   ١٣٢٥٨صفر٦٢٧ نيبال
 رصف١صفر١ النيجر
٤ ١٣١٧١٢٠٢٤٧ نيجرييا
 صفر٢صفر٢ نيوزيلندا

٢ ٦٢١٤١٩ ٥٧٥٤٢ ٢صفر٢٨صفر١٨ اهلند
١ ٨صفر١٨صفر٤صفر١٤ هولندا

٢ ٨ الواليات املتحدة
صفر ٣صفر٢٠صفر٤صفر١٦ اليمن
 صفر٦صفر٢صفر٤ اليونان

 بوع حســـــاجملم     
٥٠ ٣٠٦١٠٨٦٠٦ ٤٥٣٩١٩ ٥٨٠١١٢٧٤٦٨ نوع اجلنس     

 ٦٥٦ ٤١٤ ٩ ٥٤٤ ٨ ٢٨٠ ٥٩١ اجملموع 
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