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 تقرير األمني العام عن السودان  
 

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

طلب فيها اجمللس إبقاءه على علم بانتظام مبا حيرز من تقدم يف تنفيذ اتفـاق الـسالم الـشامل يف             
ــسودان ــة يف  . الـ ــة العامـ ــا للحالـ ــر تقييمـ ــدم التقريـ ــبويقـ ــؤرخ   الـ ــسابق املـ ــري الـ ــذ تقريـ الد منـ

كمــا يقـدم التقريــر عرضـاً مــستكمالً ألنـشطة بعثــة    ). S/2008/267 (٢٠٠٨أبريـل  /نيـسان  ٢٢
 .٢٠٠٨يوليه / متوز١٤األمم املتحدة يف السودان حىت 

 
 احلالة األمنية -ثانيا  

تكبـت   النـار ممـا ار     إطـالق شهدت فترة هذا التقرير أخطـر االنتـهاكات التفـاق وقـف              - ٢
ففـي أبيـي، أسـفر القتـال        . ٢٠٠٥نـوفمرب   /األطراف منذ اشتباكات ماالكـال يف تـشرين الثـاين         

 لتحريـر الـسودان يف الفتـرة مـن          الذي نـشب بـني القـوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب              
 مـن املـدنيني     ٥٠ ٠٠٠ح ما يزيد عـن       قتيال، كما أدى إىل نزو     ٨٩مايو عن   / أيار ٢٠إىل   ١٤

 أجــزاء بلــدة أبيــي وإجــالء مــوظفي األمــم املتحــدة والوكــاالت غــري احلكوميــة    وتــدمري معظــم
 .املدنيني من املنطقة

مايو شنت حركة العدل واملساواة هجوما على أم درمان، املدينـة التـوأم            / أيار ١٠ويف   - ٣
 كــم مــن دارفــور ودخلــت أم درمــان  ١ ٢٠٠فقــد قطعــت قــوات احلركــة مــسافة  . للخرطــوم

وتفيـد أرقـام جهـاز املخـابرات        .  غري أن القوات احلكومية صدت اهلجوم      . شاحنة ٣٠٠حبوايل  
ــوطين، أن   ــن ال ــة     ٧٩واألم ــن احلكومي ــوات األم ــن ق ــرداً م ــاز    ( ف ــشرطة واجلــيش وجه ــن ال م

ــدنيا، و ٥٧ و ،)املخــابرات ــد   ٣٢٩ م ــة الع ــن حرك ــاتال م ــاهتم يف    مق ــدوا حي ــساواة فق ل وامل
 .القتال هذا
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فقـد  . زيادة يف انعدام األمن يف والية جنـوب كردوفـان         كما شهدت فترة هذا التقرير       - ٤
حدثت اشتباكات عنيفة بني رجال قبائل املسريية واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان يف الفتـرة                  

كـم جنـوب بلـدة اخلرصـانة املتنـازع         ٢٣على بعـد    (أبريل يف اخلتاشنة    / نيسان ٢٦ إىل   ٢٤من  
ويف عاصـمة  . بات وإىل نـزوح املـدنيني  ، وأدت إىل سقوط عدد غري معروف مـن اإلصـا         )عليها

والية كادوغلي، اصطدمت عناصر من اجليش الشعيب لتحرير السودان مع أفراد مـسلحني مـن               
وذُكـر أن عناصـر احلوازمـة       . يونيـه / حزيـران  ١٥ إىل   ١٢قبيليت النوبة واحلوازمـة يف الفتـرة مـن          

 .تابعوا تعبئتهم بدعم لوجسيت من عناصر قوات الدفاع الشعيب
وأسـفر  . أبريـل /مارس ونيـسان  /ونشب نزاع بني الطوائف يف جنوب السودان يف آذار         - ٥

ــوك    ــدينكا أب ــيليت أجــوك وال ــني قب ــال ب ــة وارا (القت ــل  /يف أواخــر آذار) بوالي ــارس عــن مقت م
أبريـل، جـرت اشـتباكات بـني قبيلـة الـدينكا            / نيـسان  ٢٢ويف  .  جبـراح  ١٧أشخاص وإصابة    ٧

ــواج مــن واليــة واراب والــدينكا ب    ث، أســفرت علــى مــا ذكــر، عــن مقتــل      اكــام يف امللويــ ل
انــدلع القتــال بــني فــرعني مــن الــدينكا أغــار يف واليــة   . أبريــل أيــضا/ويف نيــسان. شخــصا ٩٢

 . جبراح٢١ قتيال بينما أصيب ١٢البحرية وسقط فيه 
مايو، أطلقت حكومة جنوب السودان برناجما لرتع الـسالح بـني املـدنيني يف              /ويف أيار  - ٦

، ظهرت مقاومة لعملية نـزع الـسالح أدت إىل     )والية جونقلي (ويف البيبور   . ت اجلنوبية الواليا
. يونيــه/ حزيــران١املــدنيني يف اشــتباك مــسلح بــني اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان واألهــايل   

أدت يف ) شــــرق االســــتوائية(عــــزوين ذُكــــر أن مقاومــــة مماثلــــة يف قــــرييت أيلــــويل واللُ  كمــــا
 مـن املـدنيني وإىل     ٨ من جنود اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان و           ٥قتل  يونيه إىل م  /حزيران ٥

 . أشخاص وحرق أجزاء من القريتني١ ٤١٠نزوح حوايل 
يونيـه حالـة انعـدام األمـن املتـصلة جبـيش الـرب              /مـايو وحزيـران   /يف أيـار  كما تفاقمـت     - ٧

ي فقــد أفيــد عــن حــاالت اختطــاف وهنــب يف منــاطق كاجوكــاجي ويــاي ومريــد   . للمقاومــة
 من جنود اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان          ١٤يونيه، قتل   / حزيران ٥ويف  ). غرب االستوائية (

 مــن املــدنيني يف ١٤ جنــود ممــن يــشك بــأهنم ينتمــون إىل جــيش الــرب للمقاومــة وحــوايل  ٤و 
ويف . اجلــــيش الــــشعيب يف نابانغــــا  ه جــــيش الــــرب للمقاومــــة علــــى حاميــــة     هجــــوم شــــنّ 

شك بانتمــائهم إىل جــيش الــرب للمقاومــة قريــة موجــه، يونيــه، هــاجم عناصــر يــ/حزيــران ٢٧
 . شخصا٥٢ًوأفيد بأهنم خطفوا 

وقـد أصـيب   . وحىت هناية فترة هذا التقرير، بقي التوتر شديدا يف املنطقـة احمليطـة بـأبيي            - ٨
يوليـه يف مـشادة جـرت       / متـوز  ٧أحد مراقيب األمم املتحدة العـسكريني برصاصـة يف رأسـه يـوم              

 لتحريـر الـسودان   القوات املسلحة الـسودانية وعناصـر مـن اجلـيش الـشعيب     بني راصد وطين من  
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كمـا أصـيب الراصـد الـوطين أيـضا      )  كم جنـوب أبيـي  ٣٠على بعد  (أثناء زيارة لسوق أجوك     
وال تزال حالة مراقب األمم املتحـدة العـسكري         . وقد نقل املصابان يف عملية إخالء إىل نريويب       

 .الذي نقل إىل نريويب خطرة
 

 التطورات السياسية -ثا ثال 
مايو الذي شـنته حركـة العـدل واملـساواة علـى أم درمـان،               / أيار ١٠يف أعقاب هجوم     - ٩

مـايو  /أيـار  ١٣ففـي   . سارعت القوى السياسية يف السودان إىل دعـم حكومـة الوحـدة الوطنيـة             
 كمــا أدان. عقــد اجمللــس الــوطين جلــسة غــري عاديــة أدان فيهــا هجــوم حركــة العــدل واملــساواة

اهلجــوم كــل مــن احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان وحــزب األمــة الــسوداين وحــزب االحتــاد    
. الدميقراطي، مع املطالبة حبل سياسي يف دارفور ومبحاكمة عادلة ملـن اعُتقـل يف سـياق اهلجـوم          

سـتعمل مـع القـوات      احلركة الشعبية لتحريـر الـسودان علـى أهنـا           /وشددت قيادة اجليش الشعيب   
 .انية لصد أي عدوان على اخلرطوم ويف املستقبلاملسلحة السود

علــى أن هــذا التعــبري عــن التــضامن الــوطين انطفــأ بفعــل االشــتباكات الــيت جــرت بــني   - ١٠
ووصـف ممثلـو    . مـايو / أيـار  ١٤اجليش الشعيب والقوات املـسلحة الـسودانية يف أبيـي ابتـداًء مـن               

علـى  . ذ توقيـع اتفـاق الـسالم الـشامل        الطرفني التطورات الناجتة بأهنا األزمة األشد خطـورة منـ         
جناز كبري بعد عدة أسابيع من املشاورات، بتوصل الطرفني إىل خارطة طريـق             إأنه أمكن حتقيق    

لعودة املشردين داخليا ولتنفيذ بروتوكول أبيي، أقرهـا جملـس رئاسـة حكومـة الوحـدة الوطنيـة              
 . يونيه/ حزيران٨يف 
والذي طال انتظـاره،    . للحركة الشعبية لتحرير السودان   قد املؤمتر الوطين الثاين     وقد عُ  - ١١

مــايو، ممــا شــكل خطــوة أخــرى حنــو حتويــل احلركــة  / أيــار٢١ إىل ١٥يف جوبــا يف الفتــرة مــن 
 مندوب منتخـب مـن مجيـع أحنـاء الـسودان            ١ ٥٠٠وحضر املؤمتر   . الشعبية إىل حزب سياسي   

خبـوا، للمـرة األوىل، كبـار مـسؤويل     وصّوتوا على اعتماد بيان احلركة الشعبية ودستورها، وانت 
فقد بقي سلفا كري مايارديـت رئيـسا        : واحتفظ املسؤولون املوجودون مجيعا مبناصبهم    . احلركة

 .للحركة ورييك ماشار وجيمس واين ايغا ومالك أغار نواباً للرئيس، وبغان أموم أميناً عاماً
 الـشمال هبـدف التوصـل       وواصل حزب املؤمتر الوطين حواره مع أحـزاب املعارضـة يف           - ١٢

ــة   ــرئيس عمــر البــشري   / أيــار٢٠ويف . إىل أرضــية مــشتركة حــول القــضايا الوطني مــايو، وقــع ال
ورئيس حزب األمة الوطين صادق املهدي اتفاق تفاهم وطين يغطي مـسائل مـن قبيـل التحـول              

. وسـيعرض االتفـاق علـى األحـزاب األخـرى للمناقـشة           . الدميقراطي واحلريات املدنية ودارفور   
 .كما استمر احلوار بني حزب املؤمتر الوطين وحزب االحتاد الدميقراطي
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، طلــب املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، لــويس ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٤ويف  - ١٣
مورينو أوكامبو، أن ُتصدر احملكمة أمر توقيف ضد الرئيس البشري بتهم ارتكـاب جـرائم إبـادة              

وسـتنظر  . جـرائم حـرب، مبوجـب النظـام األساسـي للمحكمـة          و اإلنسانيةمجاعية وجرائم ضد    
 . التمهيدية يف احملكمة يف هذا الطلباإلجراءاتدائرة 

 
 تنفيذ اتفاق السالم الشامل -رابعا  

 إعادة انتشار القوات  
يوليه، بلغت نسبة أفراد القوات املسلحة السودانية الذين أعيـد انتـشارهم            / متوز ٨حىت   - ١٤

من نقلهم وقبلته اللجنـة املـشتركة لرصـد وقـف           ثة األمم املتحدة يف السودان      والذين حتققت بع  
، ممن ذُكر يف البدايـة أهنـم   ٤٦ ٤٠٣ يف املائة من أفراد القوات البالغ عددهم         ٩٧إطالق النار،   

أما فيما يتعلق بقوات اجليش الشعيب لتحرير الـسودان،         . موجودون جنوب خط احلدود احلايل    
 يف املائــة مـن القــوات البـالغ قوامهــا   ١٠ققـة واملقبولــة للعناصـر املنقـولني    فقـد بلغـت النــسبة احمل  

 . عنصراً، ممن ذُكر يف البداية أهنم موجودون مشال خط احلدود احلايل٥٩ ١٦٨
ويستمر اخنفاض نسبة عناصر اجليش الشعيب املعاد انتـشارهم يف التـسبب بـالتوتر وقـد                 - ١٥

 الـيت يـدعي اجلـيش الـشعيب أهنـا تقـع يف اجلنـوب ولكـن         بقيت قوات اجليش الـشعيب يف املنـاطق    
، ١٩٥٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١القوات املسلحة السودانية تعترب أهنا تقع يف مشـال خـط حـدود              

اجلـاو  /وهي السفاهة يف منطقة احلدود بني مشال حبر الغزال وجنوب دارفور؛ والبحرية البيـضاء             
 . مسري بني والييت النيل األزرق وأعايل النيل-بني جنوب كردوفان ووالية الوحدة؛ والقفة 

) واليـة النيـل األزرق    (يوليه، أبلغت شرطة األمم املتحدة يف كرموك        / متوز ٤ و   ٣ويف   - ١٦
ومل يـتمكن عـسكريو     .  من اجلنـود   ٤٠٠عن حترك سرية دبابات معززة كاملة التجهيز يرافقها         

بب عـدم وجـود تـصريح أمـين مـن           األمم املتحدة من التحقق على الفـور مـن هـذه القـوات بـس              
وقـد أبلغـت قيـادة اجلـيش الـشعيب البعثـة بـأن الـدبابات تعـود                  . اجليش الشعيب لتحرير الـسودان    

 .٢٠٠٥للجيش الشعيب وأهنا عائدة من إثيوبيا حيث كانت قيد الصيانة منذ عام 
 

 الوحدات املتكاملة املشتركة  
 فــردا يف ٣٣ ٣٨٥ة يف الــسودان مــن يوليــه، حتققــت بعثــة األمــم املتحــد/ متــوز٨حــىت  - ١٧

 عنـصرا   ٣٦ ٨٦٦ يف املائـة مـن القـوام املعلـن البـالغ             ٩٠,٥الوحدة املتكاملـة املـشتركة ميثلـون        
وتواصـل قيـادة الوحـدة      ).  عنـصرا  ٣٩ ٦٣٩( يف املائة من إمجايل القوام املسموح بـه          ٨٤,٢ و

ئية سـعيا منـها الكتـساب الـدعم يف      يف جوبا تعاوهنا مع بعثة األمم املتحدة واجلهات املاحنة الثنا         
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وقــد قــّدم كــل مــن مــصر واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا    . التــدريب واملعــدات
الـــشمالية وهولنـــدا عروضـــا ملموســـة للـــدعم، بينمـــا قـــدمت بعثـــة األمـــم املتحـــدة التـــدريب  

ويف . ة واإلدارةالقتــايل للوحــدات، بنــاء علــى طلبــها، يف ميــدان اإلنــشاءات والعنايــة الطبيــ غــري
مـايو أن طبيعـة منـوذج       / أبرز تفكك وحدات أبيـي الـسريع أثنـاء اشـتباكات أيـار             ،الوقت نفسه 

الوحدة املتكاملة املشتركة ال تزال هشة ضعيفة، فقد انصرفت العناصر املكونة للوحدات أثنـاء              
 .االشتباكات ليعود كل منها إىل اجليش الذي جاءت منه

 
 أبيي  

 يف عليهــا املتنــازع أبيــي بلــدة علــى طويــل زمــن منــذ هتــيمن الــيت التــوتر حالــة تفجــرت - ١٨
 مقتـل  إثـر  موقفهمـا  اجلانبـان  صـّعد  أن بعـد  ،مايو/ أيار ١٤ يف احتدم النطاق واسع قتال صورة
ــدي ــن جن ــوات م ــسلحة الق ــسودانية امل ــى ال ــيش نقطــة عل ــة تفت ــشعيب للجــيش تابع ــر ال  لتحري
 كـال  يف إصـابات  وحـدوث  املـدنيني،  نزوح عن القتال وأسفر .مايو/أيار ١٣، بتاريخ   السودان
 يف املنطقـة  يف املـشتركة  عـسكرية ال للجنـة  طارئ اجتماع وُعقد .املدينة سوق وتدمري اجلانبني،

 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  من بدعم السائدة، التوتر حالة بتهدئة اجلانبان فيه تعهد مايو،/أيار ١٥
  .االتفاق هذا من غم الر على مايو/رأيا ١٦ يف استمر القتال لكن .السودان

 ١٨ يف النـــار إطـــالق وقـــفلرصـــد  املـــشتركة اللجنـــة عقدتـــه طـــارئ اجتمـــاع ويف - ١٩
 واللـواء  الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  قـوات  إخـراج  على املشاركون اتفق بأبيي، مايو/أيار
 إعـادة  املـشتركة  كاملـة املت الوحدة تتوىل وأن املنطقة، من السودانية املسلحة للقوات التابع ٣١
 شديدالـ  القتـال  اسـتؤنف  فقـد  االتفاق، هذا ترمحت مل األطراف أن بيد .نصاهبا إىل األمنية احلالة
 وتوقـف  .وهنبـها  أبيـي  بلـدة  مـن  كـبرية  أجـزاء  إحـراق  وبعـده  خاللـه  وجرى مايو،/أيار ٢٠ يف

 مـايو، /أيـار  ٢٠ يف الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  واحلركـة  الـسودانية  املـسلحة  القـوات  بـني  القتال
  .املنطقة يف القوات من كبري بعدد اجلانبان واحتفظ متوترا، بقي الوضع لكن

 وقـوع  عـن  أسـفرت  االشتباكات أن إىل املتحدة األمم بعثة أجرته الذي التقييم ويشري - ٢٠
 وسـلم  وبعـده،  القتـال  خـالل  كوخـا  ٤ ٧٣٩ إحـراق  مت أبيي، بلدة ويف .قتيال ٨٩ جمموعه ما
 ٢٠ ٠٠٠ وفـرّ  نـسمة،  ٣٠ ٠٠٠ قرابـة  أبيـي  بلـدة  مـن  وُشـرد  .أكواخ ٢ ٠٠٥ من يقرب ما

 وبنتـو  والـواو  تويك ومقاطعة أغوك إىل هؤالء معظم ونزح .هبا احمليطة القرى من آخر شخص
 وفــّر مــوغالد، إىل مشــاال شــخص ٣ ٠٠٠ حــوايل فــّر كمــا .كــري هنــر مــن اجلنــوب إىل الواقعــة
 .طةاحملي املناطق إىل آخرشخص  ٢ ٠٠٠

 .املـشردين  احتياجـات  لتلبيـة  طارئـة  إنـسانية  عمليـة  الفـور  علـى  املتحـدة  األمـم  وبدأت - ٢١
 وغـري  الغذائيـة  املـواد  )تقريبـا  شـخص  ٢٦ ٠٠٠( املتـضررون  السكان تلقى أغوك، منطقة ففي
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ــة، ــاه وإمــدادات الــصحية، واخلــدمات الغذائي ــام تويــك، مقاطعــة ويف .للــشرب الــصاحلة املي  ق
 قـدمت  مـوغالد،  ويف .أساسـية  مراكـز  سـبعة  يف وتوزيعه الغذاء بتخزين العاملي ةاألغذي برنامج
 .ةالـسوداني  األمحـر  اهلـالل مع مجعية    ركةتمش للمشردين، املساعدة لدوليةا األمحر الصليب جلنة

ــم وكــاالت وتنظــر ــشاء يف املتحــدة األم ــب إن ــم مكت ــوغالد يف املتحــدة لألم ــادة هبــدف م  زي
  .أبيي مشال الواقعة ملنطقةا إىل املقدمة املساعدة

 اآلليـات  باسـتخدام  أبيـي  أزمـة  حل إىل الرامية االجتماعات من سلسلة الطرفان عقدو - ٢٢
 مــع رفيعــة مــستويات علــى احلــوار قاضــي، أشــرف اخلــاص، ممثلــي وواصــل .القائمــة املــشتركة

 .الـنفس  ضـبط  علـى  ثعلـى احلـ   احمللـيني  القـادة  شجعتـ  كمـا  اجلـانبني،  لكـال  الـسياسية  القيـادة 
 املتحـدة  األمـم  وفـد  رئـيس  باعتبـاره  اخلـاص،  مبعـوثي  حث مايو،/أيار ٢٤-٢٣خالل يومي   و
 املــسريية وقبائــل الــسودان لتحريــر الــشعبية للحركــة احملليــة القيــادة وأغــوك، ومــوغالد أبيــي إىل
رصـد  ل املـشتركة  اللجنـة  اختـذهتا  الـيت  القـرارات  ودعـم  املـشردين،  عـودة  وضـمان  احلـوار،  على
 جلنـة  عقـدت  مـايو، /أيـار  ٢٥ ويف .مـايو /أيـار  ١٨ يف املعقـود  اجتماعهـا  يف النـار  إطالق وقف
  .األزمة ملعاجلة اطارئاجتماعا  بدورها والتقييم الرصد

 طلـب  علـى  بناء النار، إطالق لوقف السياسية للجنة اجتماع قدُع مايو،/أيار ٢٧ ويف - ٢٣
 جتريـه  حتقيـق  فيهـا  مبـا  الوضـع،  ملعاجلـة  زمةالال اخلطوات على الطرفان واتفق .اخلاص ممثلي من

 وحــدات نــشر إىل إضــافة األحــداث، جمريــات يف النــار إطــالق وقــفرصــد ل املــشتركة اللجنــة
ــة ــدة مــشتركة متكامل ــام .أبيــي يف جدي ــة مــن وفــد وق ــيم، الرصــد جلن  مــن وزراء يــضم والتقي
 مـن  بـدعم  مـايو، /يـار أ ٢٨ يف أبيـي  منطقـة إىل   بزيـارة  سفراء، ومخسة الوطنية الوحدة حكومة

 ٥ إىل ٣ مــن الــسودان زار الـذي  األمــن، جملــس وفـد  وعقــد .الــسودان يف املتحـدة  األمــم بعثـة 
 النـهائي  االتفـاق  تـضمن يو .وجوبـا  اخلرطوم يف السياسية القيادة مع اجتماعات يونيه،/حزيران

  .االجتماعات هذه عنها متخضت اليت التوصيات من العديد الطرفني بني

 يونيـه، /حزيـران  ٨ يف إعـدادها  انتـهى  الـيت  أبيـي،  بـشأن  الطريـق  خارطـة  ضمنتتوقد   - ٢٤
 شـرطة  ووحـدات  مـشتركة  متكاملـة  وحدة نشر على الطرفان اتفق ،أوال :التالية ربعالنقاط األ 
مـن   الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجليش وقوات السودانية املسلحة القوات خراجإ يتبعها جديدة،
 الطرفـان  اتفـق  ،ثانيـا  .أبيي منطقة ضمن التنقل ريةحب املتحدة ماألم ةبعثعلى أن تتمتع      املنطقة،
 ضـمن  مدنيـة  إدارة إنـشاء  وعلـى  األمنيـة،  الترتيبـات  تطبيـق  بعـد  املنطقـة  إىل املدنيني عودة على

 املـؤمتر  حـزب  ويكـون  الـسودان،  لتحريـر  الـشعبية  احلركـة  ترأسـها  عليهـا،  املتفق املؤقتة احلدود
 اتفـاق  ألحكـام  وفقـا  أبيـي  منطقـة  مـن  الـنفط  عائـدات  تقاسـم  يـتم  ،ثالثـا  .للرئاسـة  نائبا الوطين
 صـندوق  يف العائـدات  مـن  عليهـا  متفـق  مئويـة  بنسبة الطرفني من كل ويساهم الشامل، السالم
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 اللجـوء  علـى  الطرفـان  اتفـق ،  وأخـريا  .واجلنوب الشمال بني احلدود على الواقعة املناطق لتنمية
 بالتقيـد  وتعهـدا  أبيـي،  حـدود  جلنـة  إليهـا  توصـلت  الـيت  النتائج نبشأ اخلالف حلل التحكيم إىل

  .تنفيذهبو دولية حتكيم هيئة عن صدرالذي سي بالقرار

 ١٥ يف صــدر رئاســي مرســوم نــص فقــد .الطريــق خارطــة تنفيــذ يف تقــدم حتقيــق متو - ٢٥
 أبيـي  منطقـة    مـنح و عليهـا،  املتفق املؤقتة اجلغرافية احلدود ضمن إدارة إنشاء على يونيه/حزيران
تلـك   وسـلطات  اإلداريـة أبعادهـا    وحـدد  اجلمهورية، رئاسة لسلطة هاعاخضمع إ  اخاص اوضع
 املـشتركة  املتكاملـة  الوحـدات  انتـشار  اكتملكان قد    يونيه،/حزيران ١٨ من واعتبارا .اإلدارة

 ،)الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  واجلـيش  الـسودانية  املسلحة القوات عناصر من ٦١٣ من املكونة(
 حبريـة  اآلن الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  وتتمتـع  .الـشرطة  قـوات  لنشر التحضريات جتريو

 لتحريــر الــشعيب اجلــيش بــدأ وقــد .الطريــق خارطــة تــشملها الــيت املنطقــة أحنــاء مجيــع يف التنقــل
 ٤ و يونيـه /حزيـران  ٣٠ يف أبيـي  منطقـة  مـن  انـسحاهبما  الـسودانية  املـسلحة  والقوات السودان

 االنـسحاب  عمليـة  بإبطاء الطرق حالة وسوء الغزيرة األمطار وتسببت .التوايل على يوليه/متوز
 أبيـي  حـدود  علـى  رتاعالـ  إحالـة  الطـرفني  قـرار  ويعترب .املشتركة الرصد أفرقة ملراقبة ختضع اليت
 .إجيايب تطور مبثابة الهاي يف الدائمة التحكيم حمكمة إىل

ــوفرو - ٢٦ ــة ت ــم بعث ــسودان يف املتحــدة األم ــا ال ــاال دعم ــذ فع ــة لتنفي ــق خارط ــي .الطري  فف
 للجـيش  التابعني املشتركة املتكاملة الوحدة عناصر من ٣٢٠ نقل البعثة سهلت يونيه،/حزيران
 إلقامـــة أيـــضا املـــساعدة وقـــدمت أبيـــي، إىل جوبـــا مـــن وعتـــادهم الـــسودان لتحريـــر الـــشعيب

 خـالل  الطارئـة  اإلعاشـة  مـواد و ،الطبيـة  واإلمـدادات  امليدانية، اهلندسة ميدان ويف املعسكرات،
 أرسـلت  املـشتركة،  املتكاملـة  الوحـدة  قيـادة  مـن  طلـب  على وبناء .االنتشار من األولية املرحلة
 املـشتركة  املتكاملـة  الوحـدة  لـواء  لتوجيه عضوا ١٤ من مكونا العسكري للتدريب فريقا البعثة
ــة باملــسؤولية اضــطالعه قبــل ــة وتعمــل .أبيــي عــن امليداني ــ أيــضا البعث فيمــا يتعلــق   الطــرفني عم
  .أبيي يف للشرطة متكاملة مشتركة لوحدة دعمال ياراتخب

ــدم - ٢٧ ــو ويق ــم موظف ــدنيون املتحــدة األم ــي يف املوجــودون األساســيون امل ــساعيهم أبي  م
 البعثـة  قـدمت  وقـد  .نطاقـا  أوسـع  حبـضور  املنطقـة  إىل املتحـدة  األمـم  لعـودة  وخيططون احلميدة
 متعاقـدين  وكلفـت  أحـد،  يطلبـها  مل الـيت  اجلثـث  دفـن  يف الدوليـة  األمحـر  لصليبا للجنة الدعم
 الـسلطات  مـع  وثيقـة  بـصورة  القطـري  املتحدة األمم فريق ويعمل .املنفجرة غري الذخائر بإزالة
ة بـصورة طوعيـة وعلـى حنـو يتماشـى           العـود  ضـمان  ويعتـرب  .املـشردين  لعودة للتخطيط الوطنية

  .عليا أولوية ذات مسألة داخليالاملتعلقة بالتشرد  التوجيهية املبادئو
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 أويل بتقيـيم  الـسودان  يف املتحدة األمم بعثة قامت أبيي، يف القتال أعمال انتهاء وغداة - ٢٨
 املـدنيني  محايـة تـشمل    ها واليتـ  أن إىل البعثة وأشارت .ملواجهته اختذهتا اليت وللخطوات للوضع

 إطـالق  وقفاحترام   مسؤولية أن   غري قدرات، من لديها ما حدود يف وشيك، خلطر املعرضني
 مـن  التـوتر  حـدة  خفـض  علـى  البعثـة  عملت وقد .نفسهما الطرفني عاتق على برّمتها تقع النار
 احمليطـة  واملنـاطق  البلـدة  مـن  املدنيني غالبية فّربينما  و .النار إطالق لوقف القائمة اهلياكل خالل
ــل ــدء قب ــرات أســوأ ب ــال، فت ــة لكــن القت ــن   البعث ــر م ــدين ١٠٠آوت أكث ــا إىل جلــأوا م  جمُمعه

 والعـاملني  املتحـدة  لألمـم  التـابعني  املـدنيني  املـوظفني  نقل تولت كما آمن، مكان إىل ورافقتهم
 نزحـوا  ملـن  الطارئـة  املـساعدة تقـدمي    بتنـسيق  املتحـدة  األمـم  وقامـت  .بـسالم  اإلنساين اجملال يف

 تهااسـتجاب د هبـا البعثـة يف    رشستـست  الـيت  املستخلصة الدروس من عدد حتديد ومت .القتال نتيجة
 مقبلـة  دراسـة  مـن  جـزءا  أبيـي  يف القـوة  مـستويات  اسـتعراض  وسيكون .قوهتا ووضع لألزمات
 .السودان يف املتحدة األمم بعثةدى ل العسكرية للقدرات

 
 واالنتخابات الوطينالسكان  تعداد  

ــد ل أجر - ٢٩ ــة الع ــداديــت عملي ــوطين لتع ــسكان اخلــامس ال ــسودان ل ــر يف ال ــن ةالفت  ٢٢ م
 دارفــور، ويف .دالالــب أجــزاء معظــم يف عــام شــعيب دعــم وســط مــايو/أيــار ٦ إىلأبريــل /نيــسان
 اتفــاقعلــى  املوقعــة غــري األطــراف مجيــع معارضــة مــن الــرغم علــى التعــداد عمليــات أجريــت
 داخليــا املــشردون وقــاوم .جــيش حتريــر الــسودان مــن منــاوي مــين وفــصيل دارفــور يف الــسالم
 مــن الـدويل  واجملتمـع  املتحـدة  األمـم  بذلتـه  ممـا  الـرغم  علـى  اتخيمـ امل مـن  دعـد  يف العـد  عمليـة 

 دارفـور  غـرب  يف منـاطق  إىل الوصـول  مـن  بالعـدّ  املكلفـون  يتمكن ومل األزمة، إلهناء حماوالت
 موظفـون  وأفـاد  .الـسائدة  األمـن  انعـدام  حالة بسبب دارفور جنوب ويف تشاد مع احلدود على

 مشاهلــا يف املائــة يف ٩٠ و دارفــور غــرب يف املائــة يف ٨٥ لغــتب التغطيــة نــسبة بــأن حكوميــون
 إليهـا  يـصل  مل الـيت  املناطق يف السكان عدد سيقّدر أنه للسكان الوطين اجمللس وأعلن .وجنوهبا
  .١٩٩٣ عام يف السكان تعداد نتائج أساس على بالعّد املكلفون

 أصـدر  أن بعـد  كردفـان  وبجنـ  مـن  أجـزاء  يف خمالفـات  عن أفيد الثالث، املناطق ويف - ٣٠
ــة مرســوما احلــاكم نائــب ــداد مبقاطع ــدام وأعــاق .التع ــداد األمــن انع ــة يف التع  انةصــراخل منطق

ــا  ــازع عليهـ ــزاء ويفاملتنـ ــيما ال الـــسودان، جنـــوب مـــن أجـ ــ يف سـ ــدة اتواليـ  وواراب الوحـ
 وصـــول إعاقـــة إىل بـــدوره واملـــواد اللوجـــستيات يف الـــنقص أدى اجلنـــوب ويف .والـــبحريات

 بيـان  يف قـال  لإلحـصاء  الـوطين  املكتـب  مـدير  ومـع ذلـك،    .احمللية اجملتمعات إىل بالعد لفنياملك
 نـسبة  وأن تامـة  عـدّ  نـسبة  حققـت  الـسودان  واليـات  معظـم  أن مـايو /أيار ٦ يف صادر صحفي
  .املائة يف ٩٠ بلغت بأكمله السودان نطاق على التعداد تغطية
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 عمليــة طــوال والنقــل اللوجــستيات جمــايل يف كــبريا دعمــا املتحــدة األمــم وفــرت وقــد - ٣١
 مـن  التعـداد  اسـتمارات  استرجاع يف املساعدة السودان يف املتحدة األمم بعثة وقدمت .التعداد

  .٢٠٠٨ عام من األخري الربع يف التعداد نتائج عن اإلعالن توقعوُي .الواليات
 إىل وأحالـه  يونيـه /انحزيـر  ٢٧ يف االنتخابـات  قـانون  على أخريا الوزراء جملس وافقو - ٣٢

 الـسالم  اتفـاق  وكان .حتديدا القانون إلقرار يوليه/متوز ٩ حىت دورته مدد الذي الوطين اجمللس
 .٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  أقـصاه  موعـد  يف القـانون  هـذا  إقـرار  يتم أن على نّص قد الشامل
 ١٤ يف جلمهوريــةا رئــيس وأقــره يوليــه،/متـوز  ٧ يف االنتخابــات قــانون الــوطين اجمللــس واعتمـد 

  .يوليه/متوز
 القـانون،  سـن  مـن  شـهر  خـالل  االنتخابيـة  الوطنيـة  اللجنـة  إنشاء يتم أن املفترض ومن - ٣٣

 وســوف .املتحــدة األمــم لبعثــة التابعــة االنتخابيــة املــساعدة لــشعبة األساســي احملــاور وســتكون
 مـن  متكنـها  دون لحيو قد مما الوقت، بعض الكاملة قدرهتا مستوى إىل اللجنة وصول يستغرق
ــة يف النــاخبني تــسجيل  إجــراء إمكانيــة بالتــايل ويهــدد ،٢٠٠٩ عــام مــن اجلفــافموســم  بداي

  .٢٠٠٩ عام يف االنتخابات
 إنـشاء  علـى  ٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف أُقّر الذي السياسية األحزاب قانون ينصو - ٣٤

 أخـرى  عناصـر  ومثـة  .بعـد وا   أعضاء هذا اجمللس مل يعين     لكن السياسية، األحزاب لشؤون جملس
 أن أيـضا  املالحـظ  ومـن  .املؤقـت  الـوطين  الدسـتور  مـع  املواءمـة  إىل حتتـاج  القـانوين  اإلطـار  مـن 

 بعـد  يقّر مل )السودان جنوب يف املصري لتقرير استفتاء إجراء على ينص الذي( االستفتاء قانون
 ذلـك،  أثنـاء  ويف .لـشامل ا الـسالم  اتفـاق  يف لـذلك  دداحمل املوعد على سنة من أكثر مرور رغم

 جنوبيــةو مشاليــة سياســية أحــزاب مــن طلبــات تلقيهــا الــسودان يف املتحــدة األمــم بعثــة تواصــل
 .االنتخابات يف فعليا التنافس من متكنهم قدرات بناء على ملساعدهتم خمتلفة

 
 الثروات تقاسم  

 مـايو /أيـار  لـشهر  طالـنف  صـادرات إمجـايل    أن إىل الـوطين  واالقتـصاد  املالية وزارة تشري - ٣٥
ــة حـــصة وأن دوالر، مليـــون ٥١٤,٥١ بلـــغ ٢٠٠٨  بلغـــت منـــها الـــسودان جنـــوب حكومـ

 ماليـني  ١٠,٥ للـنفط  املنتجـة  الواليـات  حـصة  بلغـت  فيمـا  ،اتدوالرالـ  مالينيمن   ٢٠٧,٠٦
ــد .دوالر ــشرت وق ــوزارة ن ــران ٤ يف ال ــه،/حزي ــال يوني ــر عــن نق ــة أصــدرته تقري ــة اللجن  الفني

ــشتركة ــة امل ــرادات ايفصــ ملراقب ــرول، إي ــا البت ــبني أرقام ــرادات صــايف حــصص أن ت ــرول إي  البت
 عــام يف املعنيــة اجلنوبيــة والواليــات الــسودان جنــوب حكومــة لــصاحل أجريــت الــيت هوحتويالتــ
 دوالر مليـون  ٣٧,١٩ و الـسودان،  جنـوب  كومـة حل دوالر مليـون  ١ ٤٥٧ بلغت قد ٢٠٠٧
  .النيل عايلأ لواليةدوالر  مليون ٢٢,٣١ و الوحدة، لوالية
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ــة اتفقــت التقريــر، يــشملها الــيت الفتــرة وخــالل - ٣٦ ــة مــع املتحــدة األمــم بعث ــةفال اللجن  ني
 الـيت  الـصناعية  األقمـار  لـصور  الفنيـة  واملواصـفات  االحتياجـات  علـى  باحلـدود  املعنية املخصصة
 لـشراء  ةالالزمـ  اإلداريـة  العمليـة  علـى اسـتكمال    املتحدة األمم وتعمل .املتحدة األمم ستقدمها
  .القادمة الثالثة األشهر خالل للجنة تسليمها يتوقع اليت الصور

 
 السودان يفاألخرى  السالم عمليات تنفيذ - خامسا 

 الوحـدة  حكومـة  وقعـت  فقد .السودان شرق يف السالم اتفاق تنفيذ يف تقدم حتقيق مت - ٣٧
ــة ــودا الوطني ــذ عق ــشاريع لتنفي ــة ذات م ــادة أولوي ــل إلع ــةوالتنم التأهي ــات يف ي ــشرقية الوالي  ال
 .دوالر مليــون ١٠٠ وهــو ،٢٠٠٨ لعــام املخــصص املبلــغ ربــعحــوايل  قيمتــها تبلغــ الــثالث،

 القـوات  يف الـشرقية اجلبهـة    قـوات  ضـباط  مـن  ٢ ٥٠٠ مـن  أكثـر  إدمـاج  إعـادة  بـأن  أفيـد  كما
  .االنتهاء على شارفت قد السودانية الشرطة وقوات املسلحة

ــا - ٣٨ ــق وفيم ــة يتعل ــسياسية بالعملي ــور، يف ال ــوثي عمــد دارف ــان اخلــاص، مبع  إلياســون، ي
 يف األطــراف جلمــع جهودمهــا تكثيــف إىل ســليم، أمحــد ســليم األفريقــي االحتــاد لــدى ونظــريه

 ،أبريـل /نيـسان  يف الـسودان  إىل مـشتركتني  زيـارتني  وإثـر  .بـاألمن  تتعلـق  رمسيـة  غري مشاورات
 ملناقــشة مــايو،/أيــار أواخــر يف بسويــسرا عاجتمــا إىل األطــراف دعــوة اخلاصــان املبعوثــان قــرر

 لـسوء احلـظ، مل    و .يـة القتال عمـال األ لوقـف  اتفاق إىل للتوصل الالزمة والشروط األمين الوضع
 املبعوثـان  والتقى .املشاورات بالتايل وأرجئت شاركة،مستعدة للم  التمرد حركات بعضتكن  

 الــدول وحثــا يونيــه،/حزيــران ٥ و ٤ يف جنيــفيف  والــدوليني اإلقليمــيني بالــشركاء اخلاصــان
 .بـدارفور  الـرتاع  تـسوية عمليـة    يف أكـرب  مبسؤولية االضطالع على الدولية واملنظمات األعضاء
 يف فاسـو،  بوركينـا  خارجيـة  وزيـر  باسـويل،  يبـيين  جربيـل  عّينـت كنـت قـد      اجمللـس  يعلموكما  
 تـسلمه  إىل قـدما  لـع نتط وإننـا  لـدارفور،  األفريقـي  واالحتـاد  املتحـدة  األمم وسطاء كبري منصب
  .املنصب هذا مهام
 قــدم األوغنديــة، واحلكومــة للمقاومــة الــرب جــيش بــني الــسالم بعمليــة يتعلــق وفيمــا - ٣٩

 يونيـه /حزيـران  ٢٠ يف اجمللـس  إىل إحاطـة  شيـسانو،  خـواكيم  الـسابق  الـرئيس  اخلـاص،  مبعوثي
 ،كــوين جوزيــف للمقاومــة، الــرب جــيش قائــد أعــادبعــد ذلــك بوقــت قــصري،    و .٢٠٠٨

 علـى  التأكيـد  كـوين  وأعاد .ماشار ريك الوسطاء وكبري شيسانو السيد معاهلاتفية   االتصاالت
 الـرب  جـيش  لوفـد  كـرئيس  منـصبه  إىل ماتـسانغا  نيكـوراش  إعـادة  وأكـد  السالم بعملية التزامه

 علـى  توقيعـه  إىل يفـضي  با،غكوان - ري يف أخري اجتماع إجراء يف رغبته أكد كما .للمقاومة
 الـسيد  الوسـطاء  كـبري  دأك يوليه،/متوز ٥ يف قدُع حتضريي اجتماع ويف .النهائي سالمال اتفاق
ــة أنمعــا  اخلــاص ومبعــوثي ماشــار عقــد  مــن اهلــدف وأنبنجــاح  انتــهت قــد التفــاوض عملي
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 مـن  أثـريت  الـيت  الـشواغل  توضيح يتعدى ال باغكوان - ريجديد مع السيد كوين يف       اجتماع
إن ُعقـد هـذا      للمقتـضى،  وفقـا  اللوجـسيت،  الدعم السودان يف حدةاملت األمم بعثة وستوفر .قبل

 مجيـع  وأشـجع  واألطـراف،  الوسـطاء  لكـبري  الراسـخ  املتحـدة  األمم دعم أكرر وإين .االجتماع
 .السالم لعملية موفقة خامتة إىل للتوصل جبّد العمل على املعنيني

 
  السودان يف املتحدة األمم بعثة والية تنفيذ – سادسا 

 واملصاحلة الرتاع وإدارة احلميدة ساعيامل  
 وجنوبـه  الـسودان  مشـال  يف الـسياسية  القيادة مع املستمر حواره اخلاص مبعوثي واصل - ٤٠
 التقريـر  يشملها اليت الفترة خالل البعثة جهود تركزت وقد .الشامل السالم اتفاق تنفيذ بشأن
 إىل ١٨ الفقـرات  نظـر ا( أبيـي  يف األزمـة  حـدة  وخفـض  العنف أعمال إهناء على خاصة وبصفة
ــرب و ).٢٧ ــدعميعت ــذي النطــاق الواســع ال ــه ال ــة وفرت ــة البعث ــداد لعملي ــسكان، تع  وكــذلك ال

ــا تقــدمها الــيت املــساعدة ــذ حالي ــقال خارطــة لتنفي ــشأن  طري ــي،ب ــة  أبي  إىل واضــحة ةإشــارمبثاب
 فـور  تفاقـات اال لتنفيـذ  امللمـوس  الـدعم  لتـوفري  االسـتعداد  أهبـة  علـى  تقـف  البعثـة  بأن األطراف
  .مسدود طريق من اخلروج

 مواجهـة  يف واملـصاحلة  الـسالم  لبنـاء  احمللية املبادرات دعم البعثة واصلت اجلنوب، ويف - ٤١
 االسـتوائية  واليـة  مـسؤويل  مـع  وثيقة بصورة البعثة وعملت .احمللية طوائفال بني املتكرر الرتاع

ــسهيل الكــربى ــسالم حمادثــات لت ــيليت بــني واملــصاحلة ال ــاري قب ــداري ب  كمــا .الكــبريتني ومون
 النيـل،  أعـايل  واليـة  إىل جـونقلي  واليـة  من واندينغ ملنطقة عليه املتفق النقل تنفيذ البعثة سهلت
 اسـتجابتها  البعثـة  وواصـلت  .أكوبـو ناصـر و   مقـاطعيت  بـني  األمـد  طويـل  خـالف  بـذلك  لينتهي

 مستــشاري نقـل  اللخـ  مـن  واملـصاحلة،  الـسالم  جهـود  يف للمـساعدة  اجلنـوب  حكـام  لطلبـات 
  .احمللية التوتر مناطق إىل السالم
 بعثـة  توصـيات  مـع  ومتاشـيا  وحتليلـه،  الـرتاع  بـؤر  حتديد يف البعثة مسامهة لتعزيز وسعيا - ٤٢

 بيانـات  قاعـدة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  أنـشأت  األخـري،  تقريـري  يف إليهـا  أشرت اليت التقين التقييم
 فــض أجــل مــن واإلقليميــة واحملليــة التقليديــة ســتجابةاال آليــات علــى حتتــوي املعلومــات إلدارة

 الـسودان،  يف الـرتاع  إدارة لدعم ومشوال انتظاما أكثر هنج وضع على البعثة وتعكف .الرتاعات
  .احمللية واألطراف الواليات وسلطات القطري املتحدة األمم فريق مع بالتعاون
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 العسكرية واألنشطة العسكري االنتشار  
 ٩٨,٧قـد بلغـت      هبا املأذون القوة انتشار نسبة تكان ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٢ بتاريخ - ٤٣

ــة  ــن ٩ ٢٥٣(يف املائ ــردا ٩ ٣٧٥ أصــل م ــة يف )ف ــة املنطق ــسؤولية حتــت الواقع ــة م ــم بعث  األم
ــدة ــا ٥٣٤ ومشلــــــت، الــــــسودان يف املتحــــ ــابط ١٧٥ و عــــــسكريا، مراقبــــ ــان، ضــــ  أركــــ

 البعثــة ترأســها الــيت النــار إطــالق وقــف برصــد املكلفــة اهلياكــل وتواصــل .عنــصرا ٨ ٥٤٤ و
 املـشتركة العـسكرية    نالجـ الو النـار  إطـالق  وقـف املشتركة لرصـد     اللجنة عقدت فقد أعماهلا،

 حيـرز  مـا  ورصـد  اخلالفـات  حلـل  منتظمة بصورة اجتماعاهتاللقطاعات الستة مجيعها     املنطقة يف
 هلـا  وكـان  املـشتركة،  املةاملتك الوحدات وتكوين االنتشار بإعادة يتعلق فيما خاصة تقدم، من
 للبعثــة التــابعون العــسكريون املراقبــون وواصــل .أبيــي أزمــة حــل إىل الــسعي يف نــشط دور

 عـــن واإلبـــالغ مـــشتركة، رصـــد بـــدوريات القيـــام لطـــرفنيالتـــابعون ل الوطنيـــون واملراقبـــون
 أن بيـد  .املـشتركة  املتكاملـة  للوحـدات  املخصـصة  القوات من والتحقق العسكرية، التحركات

 كاملـة،  بـصورة  التحقـق  بعمليـات  القيـام  أعاقـت  التنقـل  يف البعثـة  حريـة  علـى  املفروضـة  القيود
 بقيـت  للبعثـة  التابعـة  املروحيـة  الطائرات إحدى أن كما .والسادس رابعال القطاعني يف سيما ال

 التـصريح  منحهـا  تكـرارا  احلكومة رفضت أن بعد طويلة لفترة األبيض مطار أرض على رابضة
  .اخلاص ممثلي تدخل من الرغم على ع،باإلقال

 الـيت  الفتـرة  مـن  األخـري  اجلـزء  خـالل  البلـد  أحنـاء  مجيـع  يف العادية العمليات وتواصلت - ٤٤
 العنــصر بــدأ فقــد .أبيــي أزمــة علــى تركــزت العــسكرية األنــشطة لكــن التقريــر، هــذا يــشملها

 خـالل  مـن  وذلـك  وىل،األ االشتباكات حدوث فور الطرفني مع اتصاالته البعثة من العسكري
 القـائم  طـار  مـايو، /أيـار  ١٥ ويف .الوضـع  حـدة  لتخفيـف  منـه  سعيا النار، إطالق وقف هيئات
 البعثــة نقلــت األمــين، الوضــع تــدهور ومــع .املفاوضــات لتــسهيل أبيــي إىل القــوة قائــد بأعمــال
ــوظفي ــة  املنظمــات م ــة غــريالدولي ــة، جممــع إىل احلكومي ــوظفني وأجلــت البعث ــدنيني امل ــ امل  نم
 ١٠٠أكثـر مـن      ورافقـت  املـستوى،  الرفيعـة  للوفـود  األمنيـة املرافقـة    البعثة وفرت كما .املنطقة
 يف جوالهتـا  البعثـة  دوريـات  واسـتأنفت  .آمـن  مكـان  إىل البعثـة  جممـع كانوا قد جلـأوا إىل       مدين
 دعمـا  البعثـة  مـن  العـسكري  العنـصر  وفـر  الطريـق،  خارطة توقيع وإثر .القتال انتهاء فور البلدة
 وإزالـة القتلـى    دفـن  يف سـاعد  كمـا  وتدريبها، املتكاملة املشتركة الوحدات لنشر النطاق واسع

 حاليـا  هلـا  نحمتـ  الـيت  التنقـل  حلريـة  منتظمـة  اختبارات الدوريات وأجرت .املنفجرة غري الذخرية
  .عليها املتفق املؤقتة احلدود ضمن احملصورة املنطقة يف
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 الشرطة  

 بينـهم  ،فـردا  ٦٣١ للبعثـة  التـابعني  الـشرطة  ستـشاري م جمموع بلغ يوليه،/متوز ١٢ يف - ٤٥
  .البعثة منطقة ضمن موقعا ٢٣ يف نشروا وقد امرأة، ٤٧

 مــن لعــدد التــدريب املتحــدة األمــم بعثــة وفــرت التقريــر، يــشملها الــيت الفتــرة وخــالل - ٤٦
ــشرطة عناصــر ــابعني ال ــة الت ــسودان حلكوم ــاز ال ــرطة وجه ــوب ش ــسودان جن ــغ ال ــدد بل  همع
 دورات ومشلـت  .دورة ٧٠ذلـك يف مـا يزيـد عـن          و امـرأة،  ٢٢٥ بينـهم  مـن  عنصرا، ٢ ١٥٣

 وأمـن  واهلجـرة،  اجلنائيـة،  األدلـة  علـوم  الـسودان  حكومـة  شرطةاملتخصـصة املنظمـة لـ      تدريبال
 تلقــى فيمــا الكمبيــوتر، وعلــوم املتفجــرات، علــى والتعــرف الــنفس، عــن والــدفاع املطــارات،
 اجلنــسانية، واملــسائل املطــارات، أمــن علــى التــدريب الــسودان جنــوب شــرطة جهــاز عناصــر
 عناصــر مــن ٦٥٠ وتلقــى .املــدربني وتــدريب احملليــة، اجملتمعــات يف الــشرطة بواجبــات والقيــام
ــا، يف األساســي تدريبــهم الــسودان جنــوب شــرطةجهــاز   تلقــى فيمــا وماالكــال، وواو، جوب
 حتظـى  اجلنـسانية  املـسائل  زالـت  وما .املشكلة الشرطة وحدات إىل لالنضمام التدريب آخرون
 يراعـي  حنـو  على احمللية اجملموعات يف الشرطة خدمات لتقدمي جهود بشأهنا وتبذل عليا بأولوية
جهـاز   عناصـر  من للنساء اإلطالق على مؤمتر أول تنظيم إىل إضافة الشمال، يف املرأة حاجات
  .أبريل/نيسان يف السودان جنوب شرطة

 هنـج  وميزانية خطط على باملوافقة يتعلق فيما تقدما السودان نوبج حكومة حققتو - ٤٧
 عائقـا  يـشكل  زال مـا  األساسـية  ياكلاهل انعدام لكن .سنوات ثالث مدته للتدريب استراتيجي

 لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  مـن  املـسّرحني  اجلنـود  مـن  كـبرية  ألعـداد  املفـاجئ  التـدفق  ويعـد  .هاما
 الفعالـة،  واالتـصاالت  والـتحكم  القيـادة  وانعـدام  ن،الـسودا  جنـوب  شـرطة  جهـاز  إىل السودان
 واملنـاطق  الـشمال  ويف .العمليـة  هـذه  تواجـه  الـيت  التحديات بني من التعليم، مستوى واخنفاض
 لـدى  املتأصـلة  العسكرية والعقليةتنقالهتا   على القيود مع التكيف إىل البعثة اضطرت االنتقالية،
 .احمللية الشرطة عناصر

 
 اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع  

 وإعــادة  والتــسريح الــسالح لــرتع احملــددة املراحــل  تنفيــذ يف ملحــوظ تقــدم ســجل - ٤٨
 موافقـة  فبعـد  .)S/2008/267انظـر     (الـسابق  تقريـري  مـن  ٣٣ الفقـرة  يف ورد ملا وفقا اإلدماج،
إلعـادة   علـى الـسياسة الوطنيـة        اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نزع لتنسيق الوطين اجمللس
 والتـسريح  الـسالح  لـرتع  الـسنوات  متعـدد  وطـين  مـشروع  وثيقـة  علـى  الطرفـان  وقع ،اإلدماج
 احلكومـة  برئاسـة  جنيـف  يف عقـد  مـؤمتر  خـالل  ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٥ يف اإلدماج وإعادة
 يف الفعليـة  التـربع إعالنـات    عـدد  قلـة  مـن  الرغم وعلى .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج اليابانية
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 عديـدة  ماحنـة  جهـات  أعربـت  فقـد  جنيـف،  مؤمتريف و أوسلواجلهات املاحنة للسودان يف   عجتّم
 . سياسيا وماليااإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع لربنامج الدعم تقدمي على عزمها عن

 اللوجـستية يف جمـال العمليـات       القـدرة  تطـوير  علـى  املتحـدة  األمـم  بعثـة  عكفت وفيما - ٤٩
 ،٢٠٠٨ عــام يف اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح بــرتع للبــدءا يلــزم ممــ الــشراءوعمليــات 
 تنـسيق  جلـان  الـسودان  وجنـوب  مشال يف اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع جلنتا شكلت
 بإعــادة ُتعــىن تقنيــة تنــسيق جلــانوعلــى حنــو منفــصل،   والتــسريح، الــسالح بــرتع معنيــة تقنيــة

  .مشتركة عملياتية خطط بوضعاآلن  اللجان هذه تقوم وسوف .اإلدماج

 بـدأت  هامـة،  خطـوة  ويف .الـثالث  املنـاطق  يف التنفيـذ  طرائق بشأن املناقشات تتواصل - ٥٠
 األزرق، النيـل  واليـة  يف مـشتركة  برناجميـة  أنشطة اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع جلنتا
أعيـد  و .الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  صـفوف  يفسـابقا    كـانوا  طفال ٨٨ تسريح إىل أدت

 عـائالت  أثـر  لتتبـع  جاريـا  البحث يزال ال فيما مايو،/أيار ٣١ من اعتبارا عائالهتمإىل   األطفال
 إطــار ويف نفــسه، الوقــت يف الــسودان، جنــوب ويف .طفــال ١٨٩ وعــددهم املتــبقني األطفــال
 حــدةاملت األمــم بعثــة وفــرت احملليــة، اجملتمعــات بــأمن املعــين الــسودان جنــوب حكومــة برنــامج
 األسـلحة،  علـى  والرقابـة  احملليـة  اجملتمعـات  أمـن  لـربامج  الـدعم  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم وبرنامج
 رصــد وضــمان شــاملة خطــة إىل للــدعوة الــسودان جنــوب حكومــة مــع وثيقــة بــصورة وعمــال
  .امليدان هذا يف فعال

 علـى  الز فمـا  .اإلجنـازات  هـذه  حتقيـق  من الرغم على قائمة زالت ما التحديات لكن - ٥١
 /حزيـران  ٢٥ ويف .املـشتركة  العملياتيـة  اخلطـة  وضـع  ستكملتـ  أن والبعثة السودانية السلطات
 والتـسريح  الـسالح  بـرتع  الـسياسي  االلتـزام  أن إىل الـسودان  جنـوب  حكومـة  ممثل أشار يونيه،
 سـوف  الدولـة  مستوى على والقدراتياكل األساسية   اهل انعدام لكن موجود، اإلدماج وإعادة
 التنميـة  انعـدام  أن كمـا  .الـصعوبة  غايـة  يف عملية اإلدماج وإعادة والتسريح السالح زعن جيعل

ــاة ســيجعل العمــل وفــرص ــة احلي ــل املدني ــة أق ــسابقني احملــاربني أعــني يف جاذبي ــد .ال  شــدد وق
 وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  عمليـة  ُتـستكمل  أن ضرورة على جنيف مؤمتر يف املشاركون
 الـصغرية،  األسـلحة  علـى  والرقابـة  احمللية، اجملتمعات امن تستهدف نطاقا أوسع بربامج اإلدماج
 زال مــا اإلدمــاج إعــادة عمليــة متويــل أن كمــا .العــيش تــوفري ســبلو األمــن، قطــاع وإصــالح
  .رئيسيا حتديا يشكل

 
 اإلدماج وإعادة العودة  

 إىل عـودة ال علـى  عزمهم السودانيني من داخليا مشرد مليون نصف عن يزيد ما سجل - ٥٢
ــه،/متــوز ١٢ وحبلــول أوطــاهنم، ــا املــشردين عــدد كــان يولي ــذين داخلي ــدوا ال  أوطــاهنم إىل أعي
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 التراكمــي جممــوعهم وبلــغ شخــصا، ٢٧ ٩٣٣ إىلقــد ارتفــع  ٢٠٠٨ عــام يف منظمــة بــصورة
ــا مــشردا ٨٠ ٧٢٠ ــادت. داخلي ــأن لالجــئني املتحــدة األمــم مفوضــية وأف ــات جممــوع ب  عملي
 ،٢٠٠٨ عـام  يفشخـصا    ٥٩ ٨٧٦ مشلـت  هلـا  املـساعدة  تقـدمي  أو مهـا تنظي جرى اليت اإلعادة
عــدد العائــدين  أن إىل التقــديرات وتــشري . شخــصا١٣٦ ٨٣٢ إىل التراكمــي جمموعهــا ليــصل
 جتــاوز ٢٠٠٨العائــدين حــىت أواســط عــام  جممــوع وأن ، شــخصمليــون ١,٨زاد عــن  اعفويــ
 .يبدو ما علىشخص  مليون ٢,١

 اهلجـوم  يف أعقاب  اخلرطوم حميط ويف الثالث املناطق يف ضطربامل األمين الوضع لكن - ٥٣
ــذي ــان أم علــى واملــساواة العــدل حركــة شــنته ال  شــهر خــالل العــودة عمليــات عطــل درم
 بـاخلرطوم،  احمليطـة  املنـاطق  يف داخليـا  املـشردين  جمموعـات  إىل الوصـول  تعذر وأدى .مايو/أيار

 بتعليــق قــرار عــن ليــسفر الوضــع وتفــاقم .العمليــات تــأخر إىل اجلنــوب، حنــو الطريــق وإغــالق
 األخـري  الربـع  يف اجلفـاف  موسـم  حلـول  حـىت  اجلنوب إىل الشمال من املنظمة اإلعادة عمليات

  .السنة من

 إىل نــزوح أبريــل/نيــسان خــالل انةصــراخل حمــيط يف انــدلعت الــيت االشــتباكاتأدت و - ٥٤
 للمـساعدة  اجلديـدة  الطلبات بسبب ،ة املتاح احملدودة املوارد على إضافيا عبئا شكل مما ،جديد
 الوقـت،  نفـس  ويف .أوطـاهنم  إىل ينياحمللـ  الـسكان  مـن  املنـاطق  تلك يف سابقا املقيمني إعادة يف

 عمليـات  بـسبب  ، وذلـك  اجلنـوب  منـاطق  بـني األخـرى فيمـا      اجلاريـة  اإلعادة عمليات تأخرت
 املتـوفرة  اللوجستية ألصولا مجيع نشر إىل واحلاجة مايو/أيار منتصف يف أبيي حميط من الرتوح
  .املنطقة تلك يف حمتملة إنسانية كارثة وقوع ملنع
 

 والتنمية اإلنعاش  

 بكـر امل اإلنعـاش  بـرامج  إىل اإلنـسانية  الـربامج  مـن  االنتقـال  عمليـة  يف جيـد  تقدم جلُس - ٥٥
 لعـام  وشـركائها  املتحـدة  األمم عمل خطة وتبّين .الثالث واملناطق السودان جنوب يف والتنمية
 يف مبــا والتنميــة، واإلنعــاش بكــرامل اإلنعــاش علــى ســتركز الــربامج مــن املائــة يف ٤٧ أن ٢٠٠٨
 حـىت  الـواردة  األموال جمموع وبلغ .السودان جلنوب املطلوبة األموال من املائة يف ٧٤,٥ ذلك
 ،٢٠٠٨ لعـام  املطلـوب  مـن باليـني الـدوالرات        ٢,٣ مبلـغ  أصـل  مـن  دوالر مليون ٨٨٣ اآلن

 ماليـني  ١٠٣ ختـصيص  مت لكنـه  اإلنسانية، لألنشطةجلانب األعظم من هذه األموال      ا وختصص
 املتحـدة  األمـم  إطـار وضـع    علـى  العمـل  انتـهى  سـبق،  مـا  إىل وإضـافة  .والتنمية لإلنعاش دوالر

 .٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة اإلمنائية للمساعدة

ــل وســعيا - ٥٦ ــل للتعجي ــوب يف بكــرامل اإلنعــاش مــشاريع بتموي ــسودان، جن اســتكملت  ال
 علـى  العمل السودان جنوب وحكومة احلكومية غري واملنظمات املتحدة واألمم املاحنة اجلهات
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 الـصندوق  هلياكـل  مكمـال  عنـصرا  الصندوق هذا وسيشكل .لإلنعاش السودان صندوق هيكل
 وحـىت  .اجلنـوب  يف ملمـوس  حنـو  علـى  الـسالم  مثـار  توفرييسهل  وس املاحنني، املتعدد االستئماين

 االسـتئمانية  الـصناديق  يف دوالر مليـون  ٦٦٢ وايلحب املاحنة اجلهات سامهت،  ٢٠٠٨ يوما/أيار
 املـــاحنني املتعـــدد الـــوطين االســـتئماين للـــصندوقدوالر  مليـــون ٢٤٧ منـــها املـــاحنني، املتعـــددة

ــالغ جممــوع وبلــغ .الــسودان جلنــوب دوالر مليــون ٤١٤ و ــصناديقهــذه  مــن املــصروفة املب  ال
 للـصندوق مليـون دوالر     ٩٣ منـها  ،)الربامج إدارة ذلك يف مبا( دوالر ونملي ٢٣٢ االستئمانية
 .السودان جلنوب دوالر مليون ١٣٩ و الوطين االستئماين

 صــندوق خــالل مــن دارفــور، يفبكــر امل اإلنعــاش بــرامج دعــم يف أيــضا تقــدم وأحــرز - ٥٧
 مليـون  ١٣موعهـا   جم تربعـات  عن وأعلن .واالستقرار السالم أجل من احملليةدارفور   جمتمعات
 أوليـة  مـشاريع  ثالثـة  علـى  االختيـار  ووقـع  منـها،  دوالر مليون ٢,٥ استالم مت أمريكي، دوالر
 مـستوى  علـى  السالم وبناء الثقة تعزيز إىل صندوقال ويرمي .وجنوهبا ومشاهلا دارفور غرب يف

 اجلـاري  تمويـل التـوفري أمـوال يـستكمل هبـا          خـالل  من دارفور، أحناء مجيع يف احمللية اجملتمعات
  .اجلهات واملتعدد الثنائي

ــثتجمــع ال عقــدو - ٥٨ ــسودان املاحنــة للجهــات الثال ــار ٧ إىل ٥ مــن بأوســلو لل ــايو،/أي  م
 مـن  حـرز أُ مـا تجمـع   ال واسـتعرض  .دوليـة  ومنظمـة  بلـدا  ٤٥ الـوزراء  مستوى على فيه وشارك
-٢٠٠٥( تارخيـه  حـىت  ةاملـشترك  التقيـيم  بعثـة  والتزامـات  الـشامل  السالم اتفاق تنفيذيف   تقدم

 ).٢٠١١-٢٠٠٨( الفتـرة  مـن  الثاين للنصف والتنمية اإلنعاش أولويات على ووافق ،)٢٠٠٧
 ركـزت  مـشتركة  ختطـيط  وثـائق  الـسودان  جنـوب  وحكومـة  الوطنيـة  الوحدة حكومة وقدمت
  .الوطنية األساسية اهلياكل ومشاريع الثالث املناطق دعم على خاصة بصورة

 األهـــداف أن املـــشتركة التقيـــيم بعثـــة أحرزتـــه الـــذي التقـــدم راضاســـتع مـــن وتبـــّين - ٥٩
ــصادية ــد االقت ــها أجنــزت ق ــا، بأكمل ــع أن  تقريب ــدينم ــا اخلــارجي ال ــا زال م  وأنجــدا  مرتفع
 تــوفري يف والتحــسن الــسالم أن ولــوحظ .الــنفط علــى كــبريا اعتمــادا يعتمــد زال مــا االقتــصاد
 لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف عامـة يف سـياق      ال املكاسـب  بعـض  عن أسفر قد األساسية اخلدمات

 أن غـري  .٢٠١٥ حبلـول  األهـداف هـذه    حتقيـق  يف ذلـك  رغم ينجح ُيتوقع أن    ال السودان لكن
ــة االســتراتيجية باخلطــة رحبــت املاحنــة اجلهــات ــة الوحــدة حلكومــة اخلمــسية الوطني  يف الوطني
 علـى  التأكيـد  وأعـادت  ان،الـسود  جنوب حلكومة األجل املتوسطة اإلنفاق وأولويات السودان
 لإلنعـاش  الـسودان  صـندوق  بإنشاء أيضا ورحبت املاحنني، املتعدد االستئماين للصندوق دعمها

 اتدوالرمــن باليــني الــ ٤,٨ قيمتــها بتربعــات املاحنــة اجلهــات وتعهــدت .الــسودان جنــوبيف 
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 معونـة لل دوالربليون   ١,٥ :التايلالتقرييب   النحو على، سوف ختصص    ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  
  .بعد حتدد مل ألغراض دوالر بليون ١,٥ و والتنمية لإلنعاش دوالر بليون ١,٨ و اإلنسانية،

 
 اإلنسان حقوق  

 الــدويل اإلنــساين للقــانون انتــهاكات ارتكــاب مــزاعم يف املتحــدة األمــم بعثــة حققــت - ٦٠
 والقـى  .مـان در أم علـى  واملساواة العدل حركة شنته الذي اهلجوم إثر اإلنسان حقوققانون  و

 مـن  عـددا  اهلجـوم  وطـال  .النطـاق إدانـة واسـعة      أطفال جلنود واملساواة العدل حركة استخدام
 انتـهاكا للقـانون اإلنـساين       يعـد  مما ومصرف، حملي يحكوم مكتب بينها من املدنية، األهداف
 عـدة  قتلـت  رمبـا  واملـساواة  العـدل  حركـة  أن إىل تـشري  أدلة لبعثةا شعبة اكتشفتكما  . الدويل
 صـحة  مـن  التحقـق  الـصعب  مـن  كانعلى أنه    .للطوب مصنع على شنته هجوم خالل مدنيني

  .احلكومة فرضتها اليت األمنية القيود بسبب القتال انتهاء فورهذه االدعاءات 

 فقـد  .اإلنـسان  حقوق بشأن كبريا قلقا أثارت اهلجوم على احلكومة فعل ردة أن كما - ٦١
 قـد  العديـد  أن ويبدو .السودان من أخرى وأجزاء اخلرطوم طقةمن يف املدنيني من املئات أوقف
 أجهـزة  واحتجـزهتم  دارفـوري،  أصـل  مـن  بـأهنم  االعتقـاد  أو الدارفوريـة  أصـوهلم  بسبب أوقفوا
 سـوء  أو تعـذيب  أعمـال  حـدوث  عـن  بالغـات  البعثـة  وتلقت .عنها يفصح مل أماكن يف األمن
ــة ــن معامل ــذين احملتجــزين بعــض م ــق ال ــد يعــرف ومل ســراحهم، أطل  بعــض وجــود مكــان بع

التـايل التحقـق مـن صـحة        ب ميكنـها  وال احملتجـزين،  مبقابلة للبعثة حيصّر ومل .اآلخرين احملتجزين
 .دعاءاتهذه اال

 املـــسلحة األطـــراف بارتكـــابادعـــاءات تتعلـــق  جـــراء القلـــق أبيـــي يف الـــرتاع وأثـــار - ٦٢
 القيـود إضافة إىل ذلك، فإن     . دنينيامل ضد الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق انتهاكات
 .املعلوماتو والتعبري الصحافة حرية يف احلق من حتّد زالت ما اإلعالم وسائل على املفروضة

 يف ونظريهتـا  اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  متكّـن  قـوانني  اعتمـاد  يف التأخري زال وما - ٦٣
 يـنص  ملـا  وفقـا  وتعزيزها اإلنسان حقوق محاية أمام عائقا مهامهما ممارسة من السودان جنوب
 الـسودان  جنـوب  يف اإلنـسان  حقـوق  جلنـة  أصـدرت  ذلـك،  عمـ و .الـشامل  الـسالم  اتفاق عليه

 الـسودان،  جلنـوب  التـشريعي  اجمللـس  إىل وأحالتـه  يونيه/حزيران ١٢ يف األول السنوي تقريرها
 بــصورة الواالعتقــ واالحتجــاز والتعــذيب املعاملــة ســوءمــا ذكــر مــن ممارســات  فيــه تجبوشــ

 الـشمال  يف الـسودانيني،  للمـسؤولني  والـدعم  التقنيـة  املـساعدة  تقـدمي  البعثـة  واصلتو .تعسفية
 التــدريب ومشــل .املــدين واجملتمــع احملليــة اجملتمعــات منظمــات وإىل ســواء، حــد علــى واجلنــوب
 واإلبـالغ،  والرصـد  القـانون،  وإنفـاذ  اإلنسان وحقوق واملرأة، الطفل حقوق بينها من مواضيع
   .اجلنس نوع على والقائم اجلنسي بالعنف املتعلقة القوانني بني واملواءمة
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 االنتخابية املساعدة  

ــة واصــلت - ٦٤ ــم بعث ــاء املتحــدة األم ــدرهتا بن ــة ق ــا يف االنتخابي ــاخلرطوم مقره ــها ب  ومكتب
 اخلرطــوم مــن كــل إىل األساســيني التقنــيني املــوظفني مــن إضــايف عــدد ووصــل .جبوبــا اإلقليمـي 

 إلجـراء  املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمم مكتب مع املتحدة األمم متطوعو عمل فيما با،وجو
ــ تقيــيم  حكومــة مــن طلــب علــى بنــاء وذلــك ، العــشراجلنــوب واليــات يف األساســيةهياكل لل
 مـن  كـل  يف الـدوليني  الـشركاء  مـع  منتظمـة بـصورة    البعثـة  موظفـو اجتمـع   و .الـسودان  جنوب

ــا اخلرطــوم ــة املــساعدة لتقــدمي للتخطــيط وجوب ــاج ورمبــا .االنتخابي ــة حتت ــادة إىل البعث  عــدد زي
 ميزانيـة  يف الـواردة  املـستويات  تخطـى مبا ي  السرعة وجه على لديها االنتخابية املساعدة موظفي
  .املطلوب الدعم مدى اتضاح فور ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

 
 القانون سيادة  

 عمليـة  بـشأن  املـشورة  وتقـدمي  انونالقـ  سـيادة  ميدان يف التطورات رصد البعثة تواصل - ٦٥
 مـذكرة  تنفيـذ  البعثـة  بـدأت  وقـد  .اإلنـسان  حلقـوق  االستـشاري  وللمجلس القانوين، اإلصالح
ــها الــيت التفــاهم ــة مــع وقعت ــيمب ،٢٠٠٧ عــام يف اخلرطــوم ســجون مديري  يف ســجون ســتة تقي
ــشمال ــوب ويف .ال ــسودان، جن ــة واصــلت ال ــا البعث ــوب، ملؤســسات دعمه ــسيق اجلن ــ بالتن  عم
 بغـرض  الواليـات،  يف واألنـشطة  العـريف  القـانون  علـى  وركـزت  اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج
 املـسائل  معاجلـة  البعثة وتواصل .اإلنسان حقوق ملعايريتثاهلا  ما وكفالة املؤسسية الكفاءة حتسني
  .املسلحة القوات مبساءلة املتعلقة

 مقتــل عــن وأسـفر  مــارس/ذارآ ٢٥ بتـاريخ  رومبــك سـجن  يف وقــع حـادث  بــرزوقـد أ  - ٦٦
 الـسودان  جنـوب  يف السجون لنظامكبرية   عناية إيالء إىل احلاجة آخرين، أربعة وجرح سجني
 خـالل  مـن  والتـدريب  والتـوجيهي  االستـشاري  الـدعم  تقـدمي  البعثـة  وتواصل .له الدعم وتقدمي
ــة شــبكتها ــن املكون ــوظفي م ــع املوجــودينصــالحيات اإل م ــوظفني م ــسودانيني امل ــعم يف ال  واق
ــسجون ــوب ال ــسودان جبن ــرة وخــالل .ال ــيت الفت ــشملها ال ــر، ي ــدمت التقري ــة ق ــدريب البعث  الت
 احملـاربني  مـن  ٢٩٥ إىل احملليـة،  السلطات مع بالتعاون ،صالحياتاإل مبوظفي اخلاص األساسي
 اإلدارة ميـدان  يف االختصاصي التدريب تقدمي يف سامهت كما امرأة، ٥٠ بينهم من السابقني،

 .امرأة ٢١ بينهم من ظفني،مو ٢٠٩ لـ
 

 محاية املدنيني  
عقــب االشــتباكات الــيت حــدثت يف أبيــي، عملــت البعثــة مــع الــشركاء علــى اســتيفاء    - ٦٧

 شخص من املدنيني املـشردين، وحماولـة حتديـد هويـة           ٥٠ ٠٠٠احتياجات توفري احلماية لزهاء     
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 تتــسبب يف إزهــاق وظلــت االشــتباكات بــني الطوائــف القبليــة .  طفــل مفقــود٢٠٠أكثــر مــن 
وقُتـل خـالل    . أرواح املدنيني وتـشريدهم، يف واليـات جـونغلي والوحـدة والـبحريات وواراب             

 شخص، يف غـارات لنـهب املاشـية         ٢٠٠مايو وحدمها ما يصل إىل      /أبريل وأيار /شهري نيسان 
واســتمرت اهلجمــات وحــوادث االختطــاف، وخباصــة . حــدثت يف واليــيت الــبحريات وواراب

 .ال، يف والية جونغلياختطاف األطف
وتظل محاية األطفال الذين يتعاملون مع القانون يف جنوب الـسودان، سـواء كـضحايا       - ٦٨

وقــد وفــّرت البعثــة املــساعدة التقنيــة الالزمــة لبنــاء قــدرات  . أو كجــاحنني، مــصدر قلــق عميــق
طفـال  النظراء احلكوميني والشركاء، وأصدرت تقريرا ُيلقي الـضوء علـى انتـهاكات حقـوق األ              

ضـحايا سـوء املعاملــة واألطفـال اجلـاحنني، ويعــرب عـن تأييــد توسـيع نطـاق الــدعوة مـن أجــل         
، وتأسـيس حمـاكم لألحـداث، وزيـادة         )٢٠٠٧لعـام   (اعتماد مشروع القانون املتعلق باألطفال      

ويتواصـل رصـد   . عدد املكاتب املعنية بالشؤون اجلنسانية، ومحايـة األطفـال يف مراكـز الـشرطة         
، مـن خـالل   )٢٠٠٥ (١٦١٢ اخلطرية والتبليغ عنـها، يف إطـار قـرار جملـس األمـن          االنتهاكات

وأنــشئ حــديثا يف اخلرطــوم . فــرق العمــل الــيت متــارس نــشاطها يف اخلرطــوم وجنــوب الــسودان
منتدى يضم األمم املتحدة واحلكومة ، مـن أجـل متابعـة التوصـيات املتـصلة باألطفـال والـرتاع                  

 . املسلح
 

 اإلعالم
. ت اجلهود اإلعالمية اليت تقوم هبا البعثة على الـصعيد الـوطين حتـديات متواصـلة           واجه - ٦٩

تواجـه قيـودا تـشغيلية يف مشـال الـسودان واملنـاطق       ) FMمرايـة  (وال تـزال حمطـة البعثـة اإلذاعيـة     
 يف جنـوب الـسودان، وميكـن        FM حمطة إعـادة بـث بنظـام         ١٣لكنها تعمل من خالل     . الثالث

وال تـزال أحكـام اتفـاق الـسالم الـشامل املتعلقـة بتعزيـز               . جـات القـصرية   مساعها أيـضا عـرب املو     
 . إصالح وسائط اإلعالم تنتظر تنفيذ األطراف هلا قبل قيام االنتخابات

وأصدرت البعثـة، أثنـاء عمليـة التعـداد الـوطين للـسكان سلـسلة مـن إعالنـات اخلدمـة                      - ٧٠
 هبدف التوعية بشأن التعـداد وتوضـيح بعـض          العامة والربامج اخلاصة، عرب حمطة مراية اإلذاعية،      
واسـتمرت البعثـة يف التـشجيع علـى توضـيح           . جوانب اللبس احمليطة بتأجيل موعد بدء العمليـة       

احلقائق وحتري الدقة يف البالغات اإلخبارية اليت توردها وسائط اإلعالم الوطنية والدولية، مـن              
صــة يف مــا يتعلــق باالشــتباكات الــيت  خــالل اإلحاطــات والبيانــات واملقــابالت الــصحفية، وخبا 

 . حدثت مؤخرا يف أبيي
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 اإلجراءات املتعلقة باأللغام  
أحــرزت األفرقــة املعنيــة بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام التابعــة للبعثــة، تقــدما ملحوظــا     - ٧١

خالل األشهر األخرية من موسم اجلفاف، حيـث اكتمـل جتهيـز معظـم الطـرق ذات األولويـة،              
 منطقـة   ٣ ٣٨٧وُحـددت حـىت اآلن      .  كيلـومترا  ٢٧ ٠٢٣ مفتوحـة اآلن بطـول       اليت أصـبحت  

ونظمت البعثة واليونيسيف أنشطة تثقيفيـة بـشأن خمـاطر          .  منطقة ١ ٦٨٥خطرة، طهرت منها    
األلغام ألكثر من مليـوين شـخص مـن الـذين يعيـشون يف املنـاطق املتـضررة، أو الـذين يتـأهبون                       

حاطــات بــشأن الــسالمة مــن األلغــام األرضــية ألكثــر مــن ووفــرت البعثــة أيــضا إ. للعــودة إليهــا
ــري         ١٣ ٤٠٠ ــات غ ــم املتحــدة واملنظم ــوظفي وكــاالت األم ــة وم ــوظفي البعث ــن م  موظــف م

ونفذت البعثـة، عقـب الـرتاع يف أبيـي، أنـشطة فـوق العـادة إلزالـة األلغـام األرضـية                      . احلكومية
ف بشأن خماطر األلغـام لألشـخاص       كما وفرت أنشطة التثقي   . والذخائر غري املنفجرة يف املنطقة    

 . املشردين يف منطقة أبيي، قبل موعد عودهتم املقررة
ومبشاركة نشطة من جانب املركز الوطين لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وجلنـة جنـوب                 - ٧٢

مـايو، يف املركـز الـدويل للتـدريب بـشأن      /فرباير وأيار/السودان إلزالة األلغام، ُنظمت يف شباط  
ــا عمــل انتقاليتــان ملناقــشة تــسليم املــسؤولية عــن     اإلجــراءات  ــا، حلقت املتعلقــة باأللغــام يف كيني

وقـدمت البعثـة الـدعم لعـدة     . ٢٠١١اإلجراءات املتعلقة باأللغام إىل السلطات الوطنية يف عـام          
ويف غـضون ذلـك، واصـلت    . دورات لتنمية القدرات، انصب تركيزها على املهارات اإلداريـة   

وهـذه  .  للوحدات املشتركة املتكاملـة املعنيـة بإزالـة األلغـام عملياهتـا التطهرييـة              ثالثة أفرقة تابعة  
 . خطوات مشجعة جتاه تنمية قدرة وطنية إلزالة األلغام مستدامة ذاتيا

 
 السلوك واالنضباط

ــداء        - ٧٣ ــسلوك واالســتغالل واالعت ــع إســاءة ال ــى ضــرورة من ــشديد عل ــة الت واصــلت البعث
نــتظم إحاطــات متهيديــة للمــوظفني اجلــدد، وأنــشطة تدريبيــة       وُنظمــت بــشكل م . اجلنــسيني

وبلــغ عــدد أفــراد البعثــة الــذين تلقــوا . وحلقــات عمــل وإحاطــات جلميــع فئــات مــوظفي البعثــة
ــسيني      ــداء اجلنـ ــتغالل واالعتـ ــع االسـ ــال منـ ــدريبا يف جمـ ــردا١ ٠٣١تـ ــسان.  فـ ــل /ويف نيـ أبريـ

اخلرطـوم، ومحلـة توعيـة بـشأن     مايو، نظمت البعثـة حلقـات عمـل يف جنـوب الـسودان و           /وأيار
. االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف جوبا، وحلقيت عمل بشأن مهارات التحقيـق لـدى احملققـني              

ــالتقرير، بالغــات عــن      وتلقــت الوحــدة املعنيــة بالــسلوك واالنــضباط خــالل الفتــرة املــشمولة ب
 .  حالة منها٢١ ادعاء، اكتمل العمل يف ٣٠ادعاءات جديدة بلغ جمموعها 
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 املسائل اجلنسانية  
ظلت البعثة توفر اخلربات التقنيـة يف جمـال املـسائل اجلنـسانية حلكومـة الوحـدة الوطنيـة          - ٧٤

وأدمـج املنظـور اجلنـساين يف       . وحكومة جنوب السودان وسلطات الواليات يف املناطق الثالث       
لـك مـثال حلقـة      التدريب علـى بنـاء القـدرات املتـصلة باإلعمـار وأمـن اجملتمعـات احملليـة، مـن ذ                   

عمل ُنظمـت يف جنـوب كاردفـان، ووافـق فيهـا زعمـاء القبائـل والطوائـف والزعمـاء الـدينيني                      
علــى تعزيــز دور املــرأة وتــشجيعه يف جمــال بنــاء الــسالم وعمليــات اإلعمــار علــى مــستوى           

 . ووفرت البعثة الدعم التقين أيضا للمندوبات الالئي حضرن جتمع أوسلو. اجملتمعات احمللية
 
 اإليدز/ زمة نقص املناعة البشرية املكتسبمتال
/ واصلت البعثة برناجمها املتعلق بالتوعية بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية املكتـسب               - ٧٥

 فـردا إضـافيا مـن العـاملني يف جمـال تثقيـف األقـران بـشأن اإليـدز،                    ١٣٧اإليدز، حيث دربـت     
أيضا لبناء القـدرة الوطنيـة يف جمـال         وقدمت البعثة الدعم    .  فردا هبذا املوضوع   ٤ ٧٢٤وعّرفت  

، ) أفـراد  ٢٠٨(، والـشرطة النظاميـة      ) شخـصا  ١ ٠٧٥(والالجئني  /األشخاص املشردين داخليا  
، وقيـــادات ضـــباط الـــسجون ومـــوظفي اإلصـــالحيات ) شـــخص٨٠٠(والطـــالب والـــشباب 

وس ، وأفــراد الوحــدات املتكاملــة املــشتركة، يف جمــال تعمــيم التوعيــة بــشأن الفــري ) فــردا٢٢٥(
ووفــرت الوحــدة، مــن خــالل  . واإليــدز يف برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 

 معلمـا علـى الـصعيد احمللـي، ليـصبحوا مـدربني يف              ٣٥مشاريع األثر الـسريع، الـدعم لتـدريب         
 ٣ ٠٠٠جمـال التوعيـة بــشأن الفـريوس واإليـدز، حيــث قـام هـؤالء بــدورهم بتوعيـة أكثـر مــن         

 . طالب هبذا املوضوع
 

 أمن املوظفني
مــايو، وعقــب صــدور حتــذير رمســي بتوقــع هجــوم وشــيك حلركــة العــدل    / أيــار٩يف  - ٧٦

واملساواة يف مشال كاردفان، ورمبا حىت يف اخلرطوم، فُرضت قيـود علـى حركـة مجيـع مـوظفي                   
األمم املتحدة يف عاصمة البالد، وُنـصح املوظفـون الوطنيـون املقيمـون يف أم درمـان باحلـد مـن                

 . وُنفذت أيضا تدابري أمنية إضافية يف اُألبيِّض. محتركاهت
مــايو، نقــل مجيــع املــوظفني الــدوليني /وعقــب تــصعيد أعمــال العنــف يف أبيــي، يف أيــار - ٧٧

وموظفي األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، الذين ميكن نقلهم إىل جممع البعثة مـن أجـل                
ألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة غـري           موظفا من موظفي ا    ٢٢٥وأعقب ذلك نقل    . سالمتهم

وألسباب أمنية، مل يتمكن موظفو األمـم املتحـدة         . احلكومية إىل كادوغلي بطائرات اهلليكوبتر    
 . املدنيون من العودة إىل أبيي بعد، إال أن احلالة تظل قيد االستعراض الدقيق
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فـرض عناصـر أمـن      واستجابة لزيادة حدة التوتر يف منطقة كـادوغلي جبنـوب كردفـان              - ٧٨
وقـد رفعـت درجـة    . يونيـه / حزيران١٦األمم املتحدة احلظر على جتوال املوظفني يف املنطقة يف    

أبريـل، شـهدت مدينـة جوبـا،     /ويف نيسان. التأهب األمين يف جنوب كردفان إىل املرحلة الثالثة     
وظفي حاضرة جنوب السودان، زيادة ملحوظة يف األعمال اإلجرامية اليت أثـرت أيـضا علـى مـ          

وتواصــل البعثــة رصــدها إلمكانيــة تــأثري أنــشطة جــيش الــرب للمقاومــة علــى    . األمــم املتحــدة
 .موظفي األمم املتحدة ومرافقها

يوليه، وافقت على رفع حالـة التأهـب األمـين يف مشـال الـسودان، مبـا يف                / متوز ١٢ويف   - ٧٩
قـدرة االسـتجابة حلـاالت      ذلك اخلرطوم، من املستوى الثاين إىل املستوى الثالث، بغرض تعزيز           

وبينمـا  . الطوارئ احملتملة عقب اإلعالن الـصادر عـن املـدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة                  
وضعت خطة احتياطيـة احترازيـة، واصـل املوظفـون تـصريف مهـام عملـهم يف البعثـة، بـصورة                

 .تكفل استمرار مجيع األنشطة احليوية لواليتها
 

 لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفورالتنسيق مع العملية املختلطة 
، واصلت بعثـة األمـم      )٢٠٠٨ (١٨١٢وفقا لتوجيهات جملس األمن الواردة يف قراره         - ٨٠

املتحدة يف السودان تطوير آليات التعاون مع العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة              
ستوى رئاســة البعثــة والعمليــة املختلطــة، يف دارفــور، مبــا يف ذلــك االتــصاالت املنتظمــة علــى مــ

. وعلــى مــستوى العــاملني فيهمــا أيــضا، بغــرض التنــسيق يف مجيــع جمــاالت اجلوانــب الرئيــسية    
وتوجـد اآلن آليـات حمــددة، داخـل إطـار هــذه املظلـة الـشاملة، بغــرض تنـسيق الـسياسات بــني         

وتتبـادل  . ادة اإلدمـاج  البعثتني يف جماالت االنتخابات واإلعـالم ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـ             
العناصــر العــسكرية للبعثــة والعمليــة املختلطــة، بــشكل روتــيين، املعلومــات املتعلقــة بالعمليــات   

كمـا يوجـد ترتيـب الختـاذ القـرارات بـصورة            . وإجراءات التشغيل املوحدة وأفضل املمارسات    
ور اللوجـستيات  وتوفر البعثة أيـضا اخلـدمات األمنيـة حملـ    . مشتركة يف جماالت االهتمام املشترك  

 . وجيري تنسيق األنشطة اإلنسانية يف إطار فريق األمم املتحدة القطري. املشترك يف اُألبيِّض
ــدمي         - ٨١ ــق تق ــاهم حتــدد طرائ ــة املختلطــة مــشروع مــذكرة تف ــة والعملي ــد أعــدت البعث وق

دام اخلدمات والدعم بصورة متبادلة بينهما، يف جماالت األمن وإدارة األسطول اجلـوي واسـتخ             
ــة واالتـــصاالت واخلـــدمات     ــة املـــشتركة والنقـــل واخلـــدمات الطبيـ ــة احلركـ ــائرات ومراقبـ الطـ

 . التكنولوجية وتوفري اللوازم، ضمن أشياء أخرى
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 تنفيذ توصيات بعثة التقييم التقين  
 إىل إجـراءات حمـددة،      ٢٠٠٨فربايـر   /ُترمجت توصيات بعثة التقييم التقين لشهر شـباط        - ٨٢

العمــل علــى إكماهلــا بــصورة منهجيــة مــن قبــل بعثــة األم املتحــدة وإدارة    جيــري رصــد اطــراد  
وقد نفـذ عـدد مـن التوصـيات بـشكل كامـل، مبـا يف ذلـك التوصـيات                    . عمليات حفظ السالم  

وأُحـرز  . املتعلقة باستعراض الوالية ومعظم املهام املتصلة بالتعاون بني البعثـة والعمليـة املختلطـة           
توصــيات املتعلقــة بالتعــاون يف جمــال الــسياسات مــع الــشركاء       تقــدم كــبري يف جمــال تنفيــذ ال   

اإلقليمــيني وجلنــة الرصــد والتقيــيم وجمموعــات الــدول األعــضاء املهتمــة؛ وكــذلك فيمــا يتعلــق  
املشترك مـع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف      ) األمين(بإجراء دراسة للقدرة العسكرية وبالتعاون      

اب املـاحنني مـن أجـل تـوفري الـدعم للوحـدات املتكاملـة               مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ واستقط   
. ١٩٥٦ينـاير   / كانون الثـاين   ١املشتركة؛ وإعداد استراتيجية إلدارة الرتاعات يف منطقة حدود         

 .وتواصل البعثة رصد التقدم احملرز بدقة يف مجيع جماالت املسائل اليت تنتظر البت فيها
 

 اجلوانب املالية
ــة العامــ   - ٨٣ ــا  خصــصت اجلمعي ــدرها  ٦٢/٢٦٧ة، مبوجــب قراره ــادات ق  ٨٢٠,٧، اعتم

يوليــه / متــوز١مليــون دوالر لإلنفــاق علــى بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان خــالل الفتــرة مــن  
وإذا قـرر جملـس األمـن متديـد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد                . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨

 ٢٠٠٩يونيــه /  حزيـران ٣٠ة حـىت  ، فـإن تكلفـة اإلنفـاق علـى البعثـ     ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٣٠
 .ستقتصر على املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية العامة

 بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة لبعثــة األمــم   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣١وحــىت  - ٨٤
ــون دوالر١٨٧,٥املتحــدة  ــع     .  ملي ــسداد جلمي ــة ال ــررة الواجب ــغ جممــوع االشــتراكات املق وبل

ــسالم حــىت     ــظ ال ــات حف ــاريخ،  عملي ــك الت ــون دوالر١ ٧٥٩,٧ذل ــددت تكــاليف  .  ملي وُس
القوات واملعدات اململوكة للوحدات إىل حكومات البلدان املسامهة بقوات عن الفتـرة املنتهيـة              

 .، على التوايل٢٠٠٨مارس / آذار٣١، والفترة املنتهية يف ٢٠٠٨مايو / أيار٣١يف 
 
 مالحظـــات -سابعا  

 منذ توقيع اتفاق الـسالم      صعوبةاضية من أكثر الفترات تقلبا و     كانت األشهر القليلة امل    - ٨٥
فــاهلجوم الــذي شــنته حركــة العــدل واملــساواة علــى أم درمــان، شــأنه يف ذلــك شــأن   .الــشامل

املواجهات العنيفة اليت وقعت بـني القـوات املـسلحة الـسودانية وقـوات اجلـيش الـشعيب لتحريـر                   
دى هــشاشة الــسالم يف الــسودان، وبالعواقــب  الــسودان يف أبيــي، هــي رســائل قويــة تــذكر مبــ  

 .الوخيمة اليت قد يواجهها السودان وشعبه يف حال فشل عملية السالم
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 أؤكد، طيلة الفترة االنتقالية، علـى الـدور املركـزي التفـاق الـسالم الـشامل                 وما فتئتُ  - ٨٦
ت الــثالث خــالل الــسنوا ،ممــا يؤســف لــه أنــهو. باعتبــاره أســاس الــسالم املــستدام يف الــسودان

املاضية، غالبا ما كانـت اجلهـود الـيت تبـذهلا األطـراف املعنيـة واجملتمـع الـدويل للبنـاء علـى هـذا                         
فالـسالم يف الـسودان     . ومن األساسي استعادة هذا التوازن    . األساس تقوضها األزمة يف دارفور    

ــة    ــل للتجزئ ــة املطــاف ســالم غــري قاب ــور جــزء مــن    . هــو يف هناي ــإن دارف وحــسب الدســتور، ف
 . الشمال، واتفاق السالم الشامل هو إطار عملية السالم بني الشمال واجلنوب

. لسالم الـشامل  ولطاملا كانت مسألة أبيي من أكرب التحديات اليت تواجه تنفيذ اتفاق ا            - ٨٧
 هو فشل الطرفني يف االتفـاق علـى هنـج معـني لتنفيـذ بروتوكـول                 ة املشكل هوالسبب العميق هلذ  

تقاريري السابقة إىل اجمللس على إبراز هـشاشة الوضـع وآثـار ذلـك علـى                ولقد دأبت يف    . أبيي
 .تنفيذ اتفاق السالم الشامل

يونيـه هـو بالتـايل تطـور إجيـايب          / حزيـران  ٨املـؤرخ    أبيـي     بـشأن  طريقالطة  راواتفاق خ  - ٨٨
 ،ن من اخلروج مـن هـذا املـأزق الـذي اسـتمر طـويال              جدا من شأنه، إن ُنفّذ حبسن نية، أن ميكّ        

أهنـئ  إين  و. حيفّز على إحراز تقدم بشأن املسائل األخـرى املعلقـة التفـاق الـسالم الـشامل                أنو
االتفاق وأشجعها علـى اغتنـام الفرصـة الـيت يتيحهـا بـشكل كامـل، وذلـك           على هذا   طراف  األ

وبالكامـل، ومواصـلة احلـوار حلـل املـسائل األخـرى            احملـدد   وقت  الطة الطريق يف    راعرب تنفيذ خ  
د جمددا لألطراف أن ممثلي اخلاص واألمم املتحدة على استعداد لتقـدمي املـساعدة              وأؤك. املعلقة

 املؤقتـة وأرّحب على وجه اخلصوص باستعادة حرية تنقل البعثـة داخـل املنطقـة      . يف هذا الصدد  
منـع نـشوب    جهـود   دعم  يـ  بـدور نـشط      ضـطالع ن حفظة السالم مـن اال     بأبيي، وهو ما سيمكّ   

 . مستقبالالرتاع

 أبيي مقياسا أساسـيا ملـدى التـزام الطـرفني            بشأن طريقال رطةان تنفيذ اتفاق خ   وسيكو - ٨٩
إخـراج القـوات مـن     كـال الطـرفني علـى إهنـاء عمليـة           وأحـثّ . بالسالم خالل األسابيع القادمـة    

وجيـب أن تبـدأ الوحـدة املتكاملـة املـشتركة اجلديـدة             .  يف أسرع وقت ممكـن     املؤقتةمنطقة أبيي   
وأناشـد الطـرفني معـا    . ا سريعا، وأن تتصرف بـشكل مهـين ودون حتيـز   وقوات الشرطة عملياهت 

ــة الظــروف        ــا علــى كفال ــدة، وأن يعمــال مع ــة اجلدي ــا ســريعا علــى تعــيني اإلدارة املدني أن يتفق
وستواصـل األمـم املتحـدة العمـل عـن كثـب مـع مجيـع                . الالزمة لعودة املشردين بأمان وكرامة    

ــى حتق  ــق االســتقرار األطــراف للمــساعدة عل ــي باعتبارهــا  ي ــرابط اجلــسر  يف أبي ــشمال  ال بــني ال
 .ا اتفاق السالم الدائم أن تكون كما أراد هلواجلنوب

وبينما تتطلب احلالـة يف أبيـي تركيـز اجلهـود، فـإن ذلـك جيـب أال حيجـب احلاجـة إىل                        - ٩٠
وأرّحـب بالتقـدم    . تقـدم يف جمـاالت أخـرى مـن جمـاالت تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل                  الإحراز  

وأشـري إىل أن    .  النقاط املرجعية لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج            حتقيقرز يف اجتاه    احمل
كافيـة ملرحلـة إعـادة اإلدمـاج،        الاليـة   املوارد  تتـوفر املـ   هذا الربنـامج ال ميكـن أن يبـدأ إال عنـدما             
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ر مـن أجـل تيـسري بـدء تنفيـذ            ويف وقت مبكّـ    ية سخ قّدم مسامهات ت أن   باجلهات املاحنة وأهيب  
هـو أحـد األركـان األساسـية التفـاق الـسالم           فلسالح والتسريح وإعادة اإلدماج،     برنامج نزع ا  

وقد أبـرزت أحـداث أبيـي الطبيعـة اهلـشة للوحـدات املتكاملـة املـشتركة واحلاجـة إىل                    . الشامل
وأرّحــب بــالتطورات األخــرية فيمــا خيــص التعــاون    .وتوحيــدهاتقــدمي دعــم حاســم لتطويرهــا  

 . ة وجملس الدفاع املشترك لتيسري تنسيق الدعم املقدم هلذه الوحداتالوثيق بني البعث

 يف منطقــة حــدود  ترســيم احلــدود مــسألةوتبقــى أخطــر املــسائل املعلقــة بعــد أبيــي هــي - ٩١
فقد أدى التأخر يف هذه العملية إىل نشر الطرفني لقواهتمـا علـى             . ١٩٥٦يناير  /كانون الثاين  ١

 خـط حـدودي     هـو مـا نـشأ عنـه       مواقـف مـساومة أفـضل، و      طول املناطق احلدوديـة الكتـساب       
 احمللية يف تلك املنـاطق ليتحـول        بؤر التوتر ومن احملتمل أن يتفاقم الوضع يف       . حبكم األمر الواقع  

 أشـعر بـالقلق إزاء  ويف هـذا الـصدد،    . إىل مواجهات أكـرب مـن تلـك الـيت شـهدهتا أبيـي مـؤخرا               
 مـن حتركـات القـوات مـن جانـب كـال         األخـرية  درجة التسليح العالية ومـا أفـادت بـه التقـارير          

ــثالث  ــاطق ال  علــى التعجيــل بإعــادة نــشر قواهتمــا وفــق     معــاًانبنيوأحــث اجلــ . الطــرفني يف املن
 كــانون ١حــدود م الــشامل، والبــدء عــاجال بترســيم خــط  الربوتوكــول األمــين التفــاق الــسال 

 .سلميةال بالوسائل، وتسوية وضع أي مناطق متنازع عليها ١٩٥٦يناير /الثاين

 بتنفيــذ إحــدى النقــاط املرجعيــة األساســية األخــرى   ألطــرافوينبغــي اإلشــادة بقيــام ا  - ٩٢
فنتـائج التعـداد، مبجـرد حتليلـها        . التفاق السالم الـشامل، وهـو إجـراء التعـداد الـوطين للـسكان             

 واإلعالن عنها، ستتيح أداة ختطيط مهمة للتنميـة واخلـدمات العامـة األساسـية يف خمتلـف أحنـاء                  
ع األطـراف علـى     وأشـجّ . ومـن املعـامل املهمـة األخـرى إقـرار القـانون االنتخـايب مـؤخراً                .دالبال

 .وطنية حىت يتسىن للمجتمع الدويل تقدمي مساعدة جمديةال يةنتخابااللجنة الالتعجيل بتشكيل 

ي الـذ  ،يوليـه / متـوز  ١٤ املؤرخ   ،وأشري إىل قرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية        - ٩٣
 أمر توقيف ضـد الـرئيس عمـر حـسن البـشري بتـهم ارتكـاب جـرائم إبـادة                     طلب مبوجبه إصدار  

ــسانية      ــرائم ضــد اإلن ــرائم حــرب وج ــة وج ــة     . مجاعي ــتقاللية العملي ــرم اس ــم املتحــدة حتت واألم
  األمـن  ويف نفس الوقت، ستواصل األمم املتحدة تنفيـذ الواليـات الـيت كلفهـا جملـس               . القضائية

ــسودان فيمــا يتــصل بــدعم عم  ــة الــسالم يف ال ــسودان  . لي بأهنــا وأرّحــب بتطمينــات حكومــة ال
 التعاون مع بعثة األمم املتحدة يف السودان والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم              ستواصل

 .املتحدة يف دارفور، والوفاء بالتزاماهتا جتاههما

وظفي األمــم املتحــدة  أن أعــرب عــن امتنــاين ملمثلــي اخلــاص وجلميــع مــ  ، أوّدوختامــاً - ٩٤
، ة املاحنـ ، واجلهـات  وللدول األعضاء، مبا يف ذلك البلدان املسامهة بقوات    ،العاملني يف السودان  

 . لدعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل اليت يبذلوهنا مجيعاهود احلثيثةاجلعلى 
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 املرفق 
 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٢العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف   

 
 عسكريالعنصر ال

 القواتضباط األركان املراقبون
اجملموع الفرعي 
 الشرطة املدنية للعنصر العسكري

اإلناثالذكوراإلناث الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور البلد
 صفر ١١  ١٣٥  ١١٩  ٣  ١٣ حتاد الروسياال

 صفر ١٥         إثيوبيا
 رصف ١١         األرجنتني
 ٤ ٢٢  ١٨    ٦  ١٢ األردن
 ٣ ٧ ٢ ١٣   ١ ٨ ١ ٥ أستراليا
    ٢٠      ٢٠ إكوادور
 صفر ٥  ٣٨    ٥  ٣٣ أملانيا

 صفر ٨  ٦      ٦ إندونيسيا
 صفر ١         أوروغواي

 ٣ ٦ ٣ ٨     ٣ ٨ أوغندا
 صفر ١١  ١٣      ١٣ أوكرانيا
           إيطاليا

    ٧      ٧ باراغواي
 صفر ٢١ ٧ ١ ٥٧١ ٧ ١ ٥٣٥  ٢٣  ١٣ كستانبا

 صفر ٣  ١٨      ١٨ الربازيل
    ٤      ٤ بلجيكا

 ١ ٣٤ ٤ ١ ٥٥٠ ٤ ١ ٥١٥  ٢٦  ٩ بنغالديش
    ٧      ٧ بنن

    ٥      ٥ بوتسوانا
    ١      ١ بوركينا فاسو

 صفر ٢         البوسنة
    ٢      ٢ بولندا
    ١٦      ١٦ بوليفيا

    ١١      ١١ ريوب
   ٢ ١٠     ٢ ١٠ تايلند
 صفر ١٥  ٣    ٣   تركيا
   ٢ ١٢     ٢ ١٢ ترتانيا

           جامايكا
           جنوب أفريقيا

 صفر ٢  ١٠    ٢  ٨ الدامنرك
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 عسكريالعنصر ال

 القواتضباط األركان املراقبون
اجملموع الفرعي 
 الشرطة املدنية للعنصر العسكري

اإلناثالذكوراإلناث الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور البلد
 صفر ١٠ ٣ ٢٦٣ ٣ ٢٥١  ٢  ١٠ رواندا
    ١٢      ١٢ رومانيا
 ٢ ٧ ١٥ ٣٤٤ ١٥ ٣٢٩  ٧  ٨ زامبيا
 ٤ ٢٩ ٣ ١١     ٣ ١١ بويزمبا
 صفر ١١         ساموا

 صفر ١٣  ٦      ٦ سري النكا
 ٢ ٥  ١      ١ السلفادور
           السنغال
 ٣ ٧  ٤    ١  ٣ السويد
 صفر ٨ ١٠ ٤٤٧ ١٠ ٤٢٥  ٨  ١٤ الصني
    ٤      ٤ غابون
 ١ ١٧         غامبيا
 ٢ ٢١         غانا

    ٣    ١  ٢ غواتيماال
    ٦      ٦ غينيا
           فرنسا
 ٥ ٢٢  ١٣      ١٣ الفلبني
 صفر ١  ١    ١   فنلندا
 صفر ٨  ٧      ٧ فيجي

   ١ ٦     ١ ٦ قريغيزستان
    ٥    ٥   كرواتيا
    ١٤٦  ١٣٥  ١  ١٠ كمبوديا
 صفر ٧ ٣ ٢٣   ٢ ٣ ١ ٢٠ كندا
    ٨    ١  ٧ كوريا
 ٣ ١٦ ٤٦ ٧٨١ ٤٤ ٧٧٥ ١  ١ ٦ كينيا
 صفر ١  ٧      ٧ مايل

 صفر ٦  ١٠    ٢  ٨ ماليزيا
 صفر ١٤ ١٥ ٨١٩ ١٥ ٧٨١  ١٩  ١٩ مصر

    ٦      ٦ مالوي
    ٣    ٣   اململكة املتحدة 

    ٢      ٢ منغوليا
    ٣      ٣ موزامبيق
    ٢      ٢ مولدوفا
 صفر ١ ١ ٧     ١ ٧ ناميبيا
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 عسكريالعنصر ال

 القواتضباط األركان املراقبون
اجملموع الفرعي 
 الشرطة املدنية للعنصر العسكري

اإلناثالذكوراإلناث الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور البلد
 صفر ٦ ١ ١٧    ٣ ١ ١٤ النرويج
 ١ ٥٣  ١٤    ٦  ٨ نيبال
           النيجر
 ٥ ٤٥  ١٠      ١٠ نيجرييا
    ٤    ٢  ٢ نيوزيلندا

 ٧ ٧١ ٦ ٢ ٦٢١ ٢٥ ٥٧٦ ١ ٢٦  ١٩ اهلند
 ١ ١٤  ١٦    ٢  ١٤ هولندا

الواليـــات املتحـــدة 
 ١ ٩         األمريكية

 صفر ٨  ١٧    ١  ١٦ اليمن
    ٢      ٢ اليونان

 حــــسب اجملمــــوع
 ٤٧ ٥٨٤ ١٢٤ ٩ ١٢٩ ٨١٠٣ ٤٤١ ٥ ١٧٠ ١٦ ٥١٨ نوع اجلنس

  ٦٣١ ٩ ٢٥٣ ٨ ٥٤٤ ١٧٥ ٥٣٤ اجملموع
 


