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  تقرير األمني العام عن السودان    
    

  مقدمة   -أوال   
، الـذي  )٢٠٠٥ (١٥٩٠ مـن قـرار جملـس األمـن     ١١يقدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة       - ١

 يف  إطالعــه أوال بــأول علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل   طلــب فيــه اجمللــس 
كـانون   ٣٠لد منذ تقريري السابق، املـؤرخ       ويقدم التقرير تقييما للحالة العامة يف الب      . السودان
ــاين ــاير /الث ــة ب، فــضال عــن آخــر املعلومــات   )S/2009/61 (٢٠٠٩ين ــة األمــم  املتعلق ــشطة بعث أن

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٧حىت املتحدة يف السودان 
  

  الوضع األمين  -ثانيا   
 ةخطـري وقعت عـدة حـوادث عنـف         و .زال الوضع األمين هشا ومتقلبا على العموم       ما  - ٢

 التـوتر   وتـصاعد حـدة    املتواصـلة  الرتاعـات القبليـة      إىلضـافة    الفترة املشمولة بالتقرير، باإل    خالل
  .مذكرة توقيف حبق الرئيس عمر البشريعن إصدار عالن احملكمة اجلنائية الدولية إبعد 
أعايل النيل بني القـوات املـسلحة   بوالية فرباير، اندلع القتال يف ملكال      / شباط ٢٤في  ف  - ٣
. يش التحريـر الـشعيب الـسوداين يف ملكـال         وعناصر من الوحدة املتكاملة املشتركة جل     سودانية  ال

وسرعان ما اشتبك أفراد نظـاميون مـن جـيش التحريـر الـشعيب الـسوداين كـانوا مـرابطني علـى             
.  الوحـدة املتكاملـة املـشتركة     يف القـوات املـسلحة الـسودانية     مـع عناصـر مـن        مقربة من املنطقـة   

/  شـباط  ٢٥  يـوم  طـالق النـار املتفـرق طـوال       طيلة اليوم تقريبا وتواصل إ    عنيف  التال  قواستمر ال 
 وتبلـغ .  غـري أن حالـة التـوتر مـا زالـت سـائدة          فربايـر / شـباط  ٢٨حبلـول    الوضـع    واستقر. فرباير

مـن  علـى األقـل      منـهم    ٣١( قتيال   ٦٢ال يقل عن    حبسب التقديرات املتاحة ما     اخلسائر البشرية   
ومت احتـواء األزمـة بفـضل التـدخل         . ) من املدنيني   على األقل   منهم ٢١(حيا  جر ٩٤ و )املدنيني
  .طريف اتفاق السالم الشامل وبعثة األمم املتحدة يف السودانالسريع ل
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تـدمري قواعـده يف     ، الـذي تفـرق بـسبب        عناصـر مـن جـيش الـرب للمقاومـة         وواصلت    - ٤
 واالسـتوائية   غـرب االسـتوائية   يـيت   والمجهورية الكونغو الدميقراطية، زعزعة استقرار منـاطق يف         

 عـدد اهلجمـات     ورغـم اخنفـاض   . ٢٠٠٨ديـسمرب   / جنوب السودان منذ كانون األول     الوسطى
 جمموعـات   إىلمنذ الفترة املشمولة بالتقرير السابق، يبـدو أن جـيش الـرب للمقاومـة قـد تفـرق       

ن الوضـع األمـين يف      قـد حتـس   و.  األساسـية  احتياجاهتـا علـى الـسكان املـدنيني لتلبيـة         ُتِغـري   صغرية  
 يف  األمــنوأجهــزةالــدوريات املــشتركة بــني جــيش التحريــر الــشعيب الــسوداين  املنطقــة بفــضل 
منفـصلة إىل   غري أنه ميكن إسـناد املـسؤولية عمـا ال يقـل عـن تـسعة حـوادث                   . جنوب السودان 

  . جيش الرب للمقاومة خالل الفترة املشمولة بالتقرير
عـدة  باألمـن وحقـوق اإلنـسان    مصدر قلـق بـالغ يف جمـايل      الصراعات القبلية   وما زالت     - ٥

يف واليـة جـونقلي يف      وتفيـد التقـارير أن االقتتـال القبلـي العنيـف            . مناطق من جنوب الـسودان    
قبيلـة   علـى مـدن    شـنتها قبيلـة النـوير   بـسبب هجمـات  انـدلع  مـارس  / آذار١٢ إىل  ٥الفترة مـن    

قتلوا خالل أعمـال العنـف    مدنيا ٤٥٠من كثر أن أمسؤولون حمليون وأفاد  . املوريل شرق بور  
وفــور وقــوع اهلجمــات، اســتطاعت . شــخص ٥ ٠٠٠أكثــر مــن بلــغ عــدد النــازحني ، وهــذه

ــة      ــدمي املــساعدة الالزم ــاالت اإلنــسانية تق ــايل املتــضررين إلنقــاذ أرواح الوك وإذا كــان . األه
ــتني  ــصراع و  للقبيل ــل مــن ال ــاريخ طوي ــسرقة  ت ــإناملاشــية، اإلغــارة ل ــادة احملف ــيني الق  للمــوريل ل
الــسكان املأهولــة بعلــى املــدن الــصغرية  شــن هجمــات مباشــرة مــن هــذا القبيــل    أن يؤكــدون

يف أعمــال عنــف إىل الــصراع بــني خمتلــف القبائــل والعــشائر وأدى .  مل يــسبق لــه مثيــلنياملــدني
ل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، الــبحريات خــالو جــونقلي يتواليبــعلــى األقــل حادثــة أخــرى  ٥٧
  .على األقلشخصا  ٢٣٤أسفر عن مقتل  مما
لمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أهنــا  أعلنــت الــدائرة االبتدائيــة األوىل ل مــارس، / آذار٤يف و  - ٦

ــرئيس البــشري بتهمــة ارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد        أصــدرت مــذكرة توقيــف حبــق ال
اخلرطوم مهـا بـ   يف معظعنيفـة ية غري احتجاجإىل تنظيم تظاهرات عالن وأدى هذا اإل . اإلنسانية

مظـاهرات سـلمية أمـام      ونظمـت   . وادمدين وكـسال  وسودان والدلنج   توبور كادقليوواألبيض  
قـدمت  بعثة األمم املتحدة يف الـسودان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف اخلرطـوم، و                 جممعي  

  . إىل كبار موظفي األمم املتحدةعدة منظمات عرائض 
  

  التطورات السياسية  -ثالثا   
 اهتمـام   احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة علـى       تحوذ موضوع مذكرة التوقيف الصادرة عـن        اس  - ٧

خـالل فتـرة ترقـب صـدور         طوال الفترة املشمولة بـالتقرير، سـواء          السودانية  السياسية األوساط
ا والشكوك والتكهنـات احمليطـة هبـ      وقد أصبحت مذكرة التوقيف نفسها      . اإلعالن أو يف أعقابه   
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. وجهودهـا كـبري مـن اهتمـام القيـادة     حيث حتظى بقسط     أحناء السودان،    يف مجيع حمط التركيز   
ــد أدانــت   ــى الفــور   وق ــسودانية عل ــة ال ــرار إصــدار مــذكرة التوقيــف  احلكوم ــدول  ق  ودعــت ال

يف و. االنـسحاب مـن احملكمـة     اجلنائيـة الدوليـة إىل      األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة       
  .جلمهوريةا لرئيس مساندتهعالن طارئة إل جلسة لس الوطيناجملعقد مارس، / آذار١٢
، كمــا تــسانده لــرئيس البــشريخلــف ا  متوحــداحــزب املــؤمتر الــوطين احلــاكمومــا زال   - ٨

حكومــة جنــوب ، رئــيس ســالفا كــريوقــام . معظــم الشخــصيات الــسياسية الــسودانية األخــرى
 وناشـد فيـه     ويللتعـاون مـع اجملتمـع الـد       إىل ا  دعـا فيـه   مـارس   / آذار ٣بيـان يف    ، بإصدار   السودان

حـزب املـؤمتر   وال يـزال حـسن التـرايب، أمـني عـام      . أيضا تقـدمي دعـم شـعيب لـرئيس اجلمهوريـة          
 الـرئيس  الـدعوة الـيت وجههـا علنـا إىل     مـن   أيـام ناير بعد   ي/الذي اعتقل يف كانون الثاين    ،  الشعيب

أبـرز   يـزال  المـارس،  / آذار ٨البشري لتسليم نفـسه إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة وأفـرج عنـه يف                 
  . هبذا الشأناملعارضني السودانيني 

، وهـو حـادث كـان    انتهاكا جسيما التفاق وقف إطـالق النـار       وشكل حادث ملكال      - ٩
وهـو قائـد ســابق   ، حة الــسودانيةغابرييـل تانغينيـا، اللــواء يف القـوات املـسل    وصــول الـسبب فيـه   
يف الوحـدة املتكاملـة املـشتركة       نية  القـوات املـسلحة الـسودا     أخذ منها معظم أفراد     مليليشيا حملية   

، يف هذه املنطقـة    وشائكاللواء تاريخ طويل    وهلذا  . فرباير/شباط ٢٣يف ملكال، يف صباح يوم      
  اليت وقعـت   شتباكاتبتهمة التورط يف اال   اآلن مطلوب من قبل حكومة جنوب السودان        هو  و

يف و. رير حــسب مــا أفادتــه التقــا  شخــصا١٥٠وأســفرت عــن مقتــل   ٢٠٠٦ عــام يف ملكــال
للجنـة العـسكرية املـشتركة      اجتماعـا طارئـا     قائـد قـوة البعثـة       عقـد   ،  فرباير/شباط ٢٣مساء يوم   

 كـان مـن املمكـن أن         عـدد مـن التـدابري الـيت         متخض عـن وضـع     لوقف إطالق النار يف اخلرطوم    
حـزب  وكان رد فعل كـل مـن     . نفذت على أرض الواقع   حتول دون ارتكاب أعمال العنف لو       

،  ســريعا بعــد انــدالع القتــال يف اليــوم التــايلحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودانواين املــؤمتر الــوط
ــوا معــا  قادهتمــا الــسياسينيكبــار حيــث أرســال فــورا إىل ملكــال   ــة الــذين عمل ــواء بفعالي  الحت

اللجوء إىل القـوة العـسكرية      وإسراع الطـرفني بـ    يف املنطقة   تانغينيا   اللواء   غري أن وجود  . املوقف
  . تانغينيا املنطقة يف وقت الحقاللواءوقد غادر . بينهما ثقةيد التوتر وانعدام التصعإىل أديا 
. أصـبحت ذات طـابع سياسـي        التقنية  احلدود، يبدو أن املناقشات    بتعليميف ما يتعلق    و  - ١٠

د تقريرهـا النـهائي إىل الرئاسـة حـىت اآلن مـع             اللجنة التقنيـة املخصـصة املعنيـة باحلـدو        ومل تقدم   
 يتفاوضـان بـشأن    الطرفـان    ومـا زال  ،  ٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   ذلك كان مقررا ل   العلم أن   

  . بعثة على طلب جلنة احلدود تدريب موظفيهاووافقت ال. املناطق احلدودية املتنازع عليها
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فـإن  فربايـر،   /شـباط وإذا كان اجمللس الوطين قد أرجأ دورته االسـتثنائية املقـررة لـشهر                - ١١
يواصــلون زب املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان سيني حلــكبــار الزعمــاء الــسيا

ــاهتم ــشريعات  حمادث ــشأن الت ــة  ب ــة األمهي ــوطين    . البالغ ــد اجمللــس ال ــع اآلن أن ينعق ــن املتوق يف وم
 بـني الطـرفني بـشأن قـانون األمـن الـوطين وقـانون            املفاوضـات جاريـة   زالـت    وما. بريلأ/نيسان

جنـــوب الـــسودان، والتـــشريعات الـــيت تـــنظم اســـتفتاء أبيـــي   يف ســـتفتاء االوقـــانون النقابـــات 
ــشاورتني  ــشعبيتنيوامل ــيت  يف ال ــل األزرق  والي ــان والني ــوب كردف ــانون   . جن ــشروع ق ــل م وأحي

  . ملناقشتهإىل اجمللس الوطينمارس /الذي أقره جملس الوزراء يف آذارالصحافة واملطبوعات 
 مــن األحــزاب الــسياسية الــسودانية  العديــدعقــدت يف إطــار التحــضري لالنتخابــات،  و  - ١٢

ــا   ــت قياداهت ــة وانتخب ــا الوطني ــا مؤمتراهت ــك، مب ــومي و   يف ذل ــة الق ــشيوعي  حــزب األم احلــزب ال
اجلبهـة   و- إلصـالح والتجديـد  ا - حـزب البعـث العـريب االشـتراكي وحـزب األمـة           والسوداين  

مــع ينــاير /ينمنــذ كــانون الثــااألحــزاب الــسياسية واجتمــع جملــس شــؤون . الدميقراطيــة املتحــدة
ــسياسية املــسجلة وغــري املــسجلة   ممثلــي  ــصعوبات الــيت تكتنــف شــروط   األحــزاب ال ملناقــشة ال

  . ٢٠٠٧عام لالتسجيل الواردة يف قانون األحزاب السياسية 
جمموعـات مـسلحة   عـدة  منـذ توحيـد     كـثريا   التوتر بني السودان وتشاد     وازدادت حدة     - ١٣

ير والتــصرحيات الــيت أدىل هبــا الــرئيس إدريــس ديــيب   نــاي/تــشادية يف الــسودان يف كــانون الثــاين 
 كـان   الـذي فريـق االتـصال      ومل ينعقـد حـىت اآلن اجتمـاع          . املنطقـة احلدوديـة    إىلخالل زيارته   

 بـني الرئيـسني البـشري        عقـده  االجتمـاع املقتـرح    وكـذلك    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول لمقررا  
ــ ــا يف مــؤمت . ي يف اخلرطــومـوديب  مــارس/ آذار شــهرمنتــصفر عقــد يف واتفــق الــسودان وإثيوبي

واليــة النيــل األزرق علــى اختــاذ تــدابري لتعزيــز التعــاون يف جمــاالت األمــن والتجــارة والزراعــة    ب
  .والصحة العامة على طول حدودمها املشتركة

  
  تنفيذ اتفاق السالم الشامل  -رابعاً   

  أبيي    
ن ميزانية اإلدارة، األمر الـذي       إدارة منطقة أبيي والرئاسة بعد إىل اتفاق بشأ        تتوصلمل    - ١٤
 وجودها أو تقدمي خدمات يف مجيع أحنـاء منطقـة خارطـة        ترسيخق بشدة قدرة اإلدارة على      ييع

 أهنـا متـأخرة يف دفـع    كمـا وليس لـدى اإلدارة يف الوقـت الـراهن أمـوال للتـشغيل،             . طريق أبيي 
ــا     ــات املــستحقة عــن عــدة شــهور للكــثري مــن موظفيه ــة يف  املفاوضــاتّدوحــ. املرتب ت اجلاري

 علـى معاجلـة القـضايا احملليـة امللحـة مثـل تـوفري               اإلدارةن قدرة   م كذلك اخلرطوم بشأن امليزانية  
 وعلــى الــرغم مــن اجلهــود احلثيثــة الــيت تبــذهلا اإلدارة لتــشجيع . اخلــدمات األساســية الــضرورية
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 القـانوين   عهاوضـ  العودة، يبدو أن املخاوف املتعلقة بـأمن املنطقـة وعـدم الـيقني بـشأن                 عمليات
  .العودةعمليات خلّفت أثراً سلبياً على قد املستقبلي 

دون  حـىت اآلن  جرت اهلجرة املومسية لقبيلـة املـسريية عـرب منطقـة خارطـة الطريـق        وقد    - ١٥
بـشأن   امليـاه، واملنازعـات      اإلمكانيـات احملـدودة للحـصول علـى       بيـد أن    . وقوع حوادث تـذكر   

مـا ُيَتـَصّور   إزاء القتـال الـذي وقـع العـام املاضـي، و     بعـد  الذي مل خيمد     والغضب   ،نزع السالح 
 ال تـزال مـصادر كـبرية مـن       ،عدم مساواة يف املعاملة مـن جانـب احلكومـة واجملتمـع الـدويل             أنه  

بعثـة بـشكل وثيـق مـع زعمـاء القبائـل احملليـة وسـلطات إدارة                العملت  قد  و. مصادر االحتكاك 
تقوم حاليـا بـدعم تنظـيم مـؤمتر بـني      كما  ،  توتروالتخفيف من حدة ال   أبيي لتشجيع املفاوضات    

  . اهلجرة واملسائل العابرة للحدود مسألةالقبائل تشارك فيه عدة واليات ملعاجلة
 ميثـل   ،وال يزال نقص املوارد الالزمة، ال سيما املركبات ومعدات االتـصاالت املناسـبة              - ١٦

شرطة املتكاملة املـشتركة يف منطقـة       وحدة ال وحتديا رئيسياً لكل من الوحدة املتكاملة املشتركة        
 القـرى  يفاجلهود املبذولة لنشر الوحدة املتكاملة املـشتركة      فإن  ونتيجة لذلك،   . خارطة الطريق 

 أن عمليـة  أثبتـت   االستراتيجية الواقعة على طول طـرق اهلجـرة الـيت تـسري عليهـا قبيلـة املـسريية                   
مــن لــشرطة املتكاملــة املــشتركة  وحــدة ا الوجــود الــذي متكنــتنإ صــعبة للغايــة، حيــث النــشر

  عمليـة  إحـراز تقـدم يف  يوجيـر . إن وجد أصال ، كان حمدوداً    ارج مدينيت أغوك وأبيي   إقامته خ 
 شـرطة األمـم املتحـدة، وسـتربط هـذه      واليت تيّسرهاتركيب معدات االتصال اليت قدمتها أملانيا      

مــا ســتربط حمطــات املعــدات منطقــة خارطــة طريــق أبيــي مبقــر الــشرطة يف اخلرطــوم وجوبــا، ك
   .وحدات الشرطة املتكاملة املشتركة مبقرها يف مدينة أبيي

ــة التحكــيم الدائمــة       - ١٧ ينفــذ طبقــا وال يــزال عمــل حمكمــة التحكــيم يف أبيــي التابعــة هليئ
ــّدم ال.للجـــدول الـــزمين احملـــدد  ــة يف طرفـــان وقـ    مـــذكرات مـــضادة ومـــذكرات تعقيبيـــة خطيـ

أبريـل، ويتوقـع   / نيـسان ١٨ن تبدأ املرافعات الـشفوية يف  ومن املقرر أ  . فرباير/ شباط ٢٨ و   ١٣
   .هيولي/رار هنائي حبلول أواخر متوزأن ُيتخذ ق

  
  والية جنوب كردفان

بعثة وفريق األمـم املتحـدة القطـري بـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة الواليـة              القامت    - ١٨
تـوفري أو حتـسني البنيـة التحتيـة         ب القيام يف الوقت نفـسه       ، مع والقبليةلتشجيع املصاحلة السياسية    

غـري أن الـشعور     . احلالة األمنية علـى مـستوى الواليـة عمومـاً هادئـة نـسبياً             ال تزال   و. األساسية
،  حـسب مـا ُيَتـَصوَّر      بعدم الرضا على الـصعيد احمللـي إزاء عـدم وجـود فوائـد ملموسـة للـسالم                 

ــ ال ،بائــلوفــرة األســلحة الناريــة املتاحــة، واســتمرار االحتكــاك بــني الق  و زال مــصادر حمتملــة ت
ويعيق الرتاع الـداخلي داخـل قيـادة احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان يف جبـال النوبـة                     . للرتاع
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 الـيت كانـت     “املنـاطق املغلقـة   ”يعرقل إعادة إدمـاج     كما  تقاسم السلطة يف الوالية     إدارة  جهود  
  . خاضعة يف السابق لسيطرة احلركة الشعبية

  
  إعادة نشر القوات 

  مـــارس، كانـــت القـــوات املـــسلحة الـــسودانية قـــد أعـــادت نـــشر نـــسبة   / آذار٣١يف   - ١٩
  الـذين أُعلـن يف البدايـة أهنــم   فـرداًً  ٤٦ ٤٠٣ البـالغ عـددهم  ن أفـراد القـوات    يف املائـة مـ  ٩٥,٥

جنــوب خــط احلــدود احلــايل، وأعــاد اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان نــشر نــسبة   موجــودون 
اً الـذين أُعلـن يف البدايـة أهنــم    فـرد  ٥٩ ١٦٨ البـالغ عـددهم   قـوات أفـراد ال  يف املائـة مـن   ١٠,٦

  .  احلدودمشال خطموجودون 
مارس، سحب اجليش الشعيب لتحرير السودان آخر ما تبقى مـن قواتـه يف   / آذار٢ويف    - ٢٠

 فـسحبت منطقة خارطة طريق أبيي من بلدة أغوك؛ وحذت حذوه القوات املسلحة الـسودانية              
تأمني منشآت الـنفط    وبينما ال تزال شرطة     . مارس/ آذار ٩اهتا من دفرة يف     آخر ما تبقى من قو    

منتشرة يف حقول النفط يف دفرة، فـإن الوحـدة املتكاملـة احملليـة ُتعـّد                السودان  شمال  ل والتعدين
  . اآلن القوة العسكرية الوحيدة املرابطة ضمن منطقة خارطة طريق أبيي

  
  الوحدات املتكاملة املشتركة

 متديـد موعـد إجـراء عمليـة إعـادة التحقـق مـن قـوام قـوات الوحـدات املتكاملـة                       جرى  - ٢١
 وافقـــت عليـــه اللجنـــة العـــسكرية املـــشتركة لوقـــف إطـــالق النـــار يف        حـــسبمااملـــشتركة، 

ويف . ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٠، إىل ما بعد     ٢٠٠٨نوفمرب  /أغسطس وتشرين الثاين  /آب
  املــشتركة الــيت أُعيــد التحقــق منــه    ملتكاملــةقــوام قــوات الوحــدات ا  كــان مــارس، / آذار٢٤
 القوام املـأذون بـه مبوجـب الواليـة           يف املائة من   ٨٣,٧٨ ، أي ما ميثل نسبة    فرداً ٣٣ ٢١١ يبلغ

وال تزال الوحدات تفتقر إىل ما يكفي مـن معـدات االتـصاالت             . فرداًً ٣٩ ٦٣٩والبالغ عدده   
كما أن خطـوط اإلمـدادات املاليـة        . لصحيوالنقل واملرافق اإلدارية والسكن واملياه والصرف ا      

، مـن خـالل عملـها مـع مقـر الوحـدة       بعثةال تعملو.  ليست موحدة إال جزئيا فقط  لوجستيةوال
ــا   علــى استكــشاف اخليــارات لتــسريع وصــول الــدعم اللوجــسيت    ،املتكاملــة املــشتركة يف جوب

ي تعّهــدت حكومــة لــذابلــغ امل واســُتِلم. واملــساعدة املتخصــصة للوحــدات مــن اجملتمــع الــدويل 
التــابع لــصندوق االســتئماين إىل ابتقدميــه لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية اململكــة املتحــدة 

   .مارس/ آذار١٠يف دوالراً  ٩٧٨ ٥٩٣والبالغ قدره لوحدة املتكاملة املشتركة ل
 املخـاوف بـشأن      إىل اشـتداد    القتال الذي نـشب مـؤخرا يف ملكـال مـرة أخـرى             وأدى  - ٢٢
ــا ــدات والقيـ ــتحكم يف الوحـ ــشأن دة والـ ــاظ بالتماســـك يف   بـ ــدرهتا علـــى االحتفـ ــها وقـ تكاملـ
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 بتأجيــل جلــسة مــشتركة للجنــة الــسياسية لوقــف إطــالق النــار طرفــان مــراراً الوقــام. األزمــات
   .وجملس الدفاع املشترك ترمي إىل معاجلة هذه القضايا

  
  التعداد الوطين واالنتخابات

ــر . ٢٠٠٨أبريــل /تعــداد الــذي أجــري يف نيــسان  نتــائج المل يعلــن بعــد عــن   - ٢٣ وعلــى إث
 تــشمل ذيامــل الــتقين املعــين بالتعــداد، الــفربايــر، قــرر الفريــق الع/ شــباط١٦ يف داجتمــاع ُعقــ

 أنـه    لإلحصاء والتقـومي،    جنوب السودان  ومكتب املركزي لإلحصاء    اجلهازعضويته ممثلني عن    
اإلحـصاء  م النتائج إىل جملس     املقرر أن ُتقدَّ  ومن  . مواصلة التأكد من النتائج قبل إصدارها     جيب  

مي و والتقـ  ومكتب جنوب الـسودان لإلحـصاء      املركزي لإلحصاء    اجلهازد   بعد أن يؤكِّ   السكاين
ــاك مــسائل معلّ   ــه مل يعــد هن ــتقين  / آذار٢٦ويف . قــةأن  املعــين مــارس، اجتمــع الفريــق العامــل ال

. اإلحـصاء الـسكاين   ألولويـة إىل جملـس      د إحالـة نتـائج التعـداد ذات ا         مـرة أخـرى، وأيّـ      بالتعداد
مـر الـذي سـيمثل اإلعـالن        تقـدميها إىل الرئاسـة، األ     ية   مـسؤول  اإلحـصاء الـسكاين   جملس  يتوىل  و

   .لنتائجعن االنهائي 
أعلنت جلنة االنتخابات الوطنية إطـاراً زمنيـاً مقترحـاً لالنتخابـات            أبريل  / نيسان ٢يف  و  - ٢٤

وتواصل اللجنة التركيز على بناء القدرة التـشغيلية        . تراع موعداً لالق  ٢٠١٠فرباير  /حيدد شباط 
ومل جيــرِ بعــد تــسمية اللجــان العليــا علــى صــعيد   . الالزمــة لالنتــهاء مــن التحــضري لالنتخابــات 

دين الـوطين  يع مكاتب تعمل على حنـو تـام علـى الـص      جيب إنشاء وجنوب السودان والواليات،    
. ع عـدد كـبري مـن الـسياسات واإلجـراءات           وضـ  تعنيواإلقليمي وعلى صعيد الواليات، كما يـ      

ابـات  جلنـة االنتخ اختـذهتا  بذل جهود ضخمة لتثقيف الناخبني، بناء علـى القـرارات الـيت         وجيب  
    .تعريف الناخبني بالعملية االنتخابيةمن أجل الوطنية يف جمال السياسات، 

  
  تقاسم الثروة

ــة         - ٢٥ ــن وزارة املالي ــنفط صــادر ع ــر عــن قطــاع ال ــا لتقري ــصادي يف  وفق والتخطــيط االقت
  ماليـني دوالر   ٦ ٥٦٦,٠٤  النفط  السودان من  حكومة جنوب السودان، بلغ جمموع عائدات     

ويف . ماليـني دوالر  ٢ ٨٨٨,٣بلغت حصة حكومة جنـوب الـسودان منـها      ، و ٢٠٠٨يف عام   
ــر /منتــصف شــباط  ــه بعــد املــدفوعات    ٢٠٠٩فرباي ، كــشف مــسؤولون يف كــال احلكــومتني أن
ليــون دوالر  م٢١٠,٦٥ ت املتــأخرات املــستحقة حلكومــة جنــوب الــسودان والتــسويات، بلغــ

   .تقريبا
ووفقا لربوتوكول أبيي واتفاق خارطة طريـق أبيـي، حـصلت كـل مـن واليـيت واراب                     - ٢٦

مــن إيــرادات الــنفط الــسابقة يف   دوالر يــون مل١٠,٧٧وجنــوب كردفــان علــى حــصة قــدرها  
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تحويــل فربايــر ب/طين أهنــا تلقــت تعليمــات يف شــباطوأفــادت وزارة املاليــة واالقتــصاد الــو. أبيــي
 يف املائـة  ٢ والبالغـة نـسبتها     دنكا نقوك واملسريية احملليـتني    احلصة املتفق عليها املخصصة لقبيليت      

  .  األموالتتأكد البعثة حىت اآلن من استالم؛ ومل من اإليرادات
ــا ترتــب عل     و  - ٢٧ ــنفط يف األشــهر األخــرية، وم ــى   أصــبح تراجــع أســعار ال ــر عل ــن أث ــه م ي

 مــصدر قلــق بــالغ بالنــسبة لكــل مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحكومــة    ،اإليــرادات الوطنيــة
وال تزال اإليرادات غـري     . جنوب السودان، وتنظر كل منهما يف خمتلف اخليارات ملعاجلة احلالة         

 تـصاد الـوطين،   وفقـا ملـا ذكرتـه وزارة املاليـة واالق         ؛ و النفطية متثل نسبة صغرية نسبياً من امليزانية      
ــسودان بلغــت قيمــة الــضرائب الــيت حــصّ    مــا جمموعــه  ٢٠٠٨يف عــام  لتها حكومــة جنــوب ال

 يف املائــة للمــصروفات اإلداريــة، جــرى  ٨اقتطــاع نــسبة وبعــد .  مليــون جنيــه ســوداين ٣٤,٢
  .كومة الوطنية وحكومة جنوب السوداناحل بالتساوي بني د املتبقيتقسيم الرصي

  
   السالم األخرى يف السودانتنفيذ عمليات  -خامساً  

، اجتمعت حكومة الوحدة الوطنية واحلركة الـسودانية مـن          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩يف    - ٢٨
الحتــاد األفريقــي واألمــم لأجــل العــدل واملــساواة يف الدوحــة، برعايــة كــبري الوســطاء املــشترك   

ــة قطــر   ــهما منــذ اهلجــوم    .املتحــدة، وبــدعم مــن حكومــة دول الــذي وكــان هــذا أول لقــاء بين
اتفـاق  فربايـر، وقّـع الطرفـان    / شـباط ١٧ويف . ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٠تعرضت له أم درمـان يف    

 مبوجبـه بالـسعي إىل إجيـاد حـل سـلمي وسياسـي للـرتاع،            االتزمـ الـذي   وبنـاء الثقـة     حسن نوايـا    
ن االتفــاق أحكامــا بــشأن عــدم مــضايقة وتــضّم. يف ذلــك تعــيني ممــثلني دائمــني يف الدوحــة مبــا

خليا، وضمان وصول املعونـة اإلنـسانية علـى حنـو متواصـل، واتفـاق الطـرفني علـى                  املشردين دا 
وقام الطرفان معـا بعـد ذلـك بـإطالق سـراح األسـرى إلظهـار                .  يف وقت قريب   ألسرىاتبادل  

مـارس وقـرار حكومـة    / آذار٤وعقب قـرار احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة الـصادر يف      . حسن نيتهما 
 منظمات وطنية من املنظمات غري احلكوميـة        ٣ دولية وحل     منظمة ١٣السودان القاضي بطرد    

ــة       الــيت تعمــل يف مشــال الــسودان، قامــت حركــة العــدل واملــساواة بتعليــق مــشاركتها يف عملي
مــشاوراهتا مــع مجيــع  الحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة لوتواصــل الوســاطة املــشتركة . الــسالم

ع بعمليـة الـسالم إىل األمـام وتوسـيع نطاقهـا            األطراف ومع الشركاء اإلقليميني يف حماولـة للـدف        
 الفريـق الرفيـع املـستوى الـذي         أويف أديس أبابـا، بـد     . احلركات األخرى واجملتمع املدين   ليشمل  

. مـارس /آذار ١٨نه االحتاد األفريقي للنظر يف قضايا املساءلة املتصلة برتاع دارفـور عملـه يف               عّي
امبيكـي، وُيتوقـع أن يـصدر الفريـق           نـابو  الـسيد ،   السابق جلنـوب أفريقيـا     ويرأس الفريق الرئيس  

  .٢٠٠٩يوليه /تقريرا يف متوز



S/2009/211  
 

09-29991 9 
 

وأحرزت حكومة الوحدة الوطنية واجلبهة الشرقية بعض التقدم يف تنفيذ اتفـاق سـالم                - ٢٩
شرق السودان، على الرغم من تواصل االنقـسامات بـني قيـادات اجلبهـة الـشرقية وعـدم متكـن                   

وتتواصـل عمليـة   . ٢٠٠٨نـوفمرب  /اجتمـاع منـذ تـشرين الثـاين      عقـد   اللجنة املشتركة العليا مـن      
ــدأ         ــشرقية ســابقا، وب ــة ال ــوات اجلبه ــاج يف صــفوف ق ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ن
صندوق إعمار شرق السودان تنفيذ عدد مـن مـشاريع اإلنعـاش واإلمنـاء يف واليـة كـسال، مـع                    

  .ةالتركيز على الصحة والتعليم وأسباب املعيشة للمرأ
يف مجهوريـة الكونغـو     للمقاومـة   “ الـرب ”وأدى اهلجوم الذي ُشّن على قواعد جـيش           - ٣٠

وال ُيتوقــع أن . ديــسمرب إىل إهنــاء عمليــة جوبــا للــسالم فعليــا/ كــانون األول١٤الدميقراطيــة يف 
  .ُتستأنف املفاوضات يف املستقبل القريب

  
  تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف السودان  -سادساً  

  املساعي احلميدة وإدارة الرتاع واملصاحلة     
طوال الفترة املشمولة بـالتقرير، ظـل ممثلـي اخلـاص جيـري حـوارا متواصـال مـع القيـادة                 - ٣١

  . السياسية السودانية واألطراف األساسية املؤثرة يف عملية السالم
ويف . رضعلـى األ  بعثة مـساعيها احلميـدة يف اخلرطـوم و        الوخالل أزمة ملكال، بذلت       - ٣٢
فرباير، أهـاب ممثلـي اخلـاص بقيـادات القـوات املـسلحة الـسودانية واجلـيش الـشعيب                   / شباط ٢٤

. لتحرير السودان أن تكفل عمل الوحدات املتكاملة املشتركة جنبـا إىل جنـب حلمايـة املـدنيني                
 وعمل قائد قوة البعثة، بصفته رئيسا للجنـة املـشتركة ملراقبـة وقـف إطـالق النـار، مـع الطـرفني                     

وحـّددت املبـادرة املـشتركة للجنـة املـشتركة ملراقبـة           . معا لتفادي األزمة، وبعد ذلك الحتوائها     
وقف إطالق النار وجلنة أمن الدولة أسس فض االشـتباك بـني القـوات والترتيبـات األمنيـة الـيت                    

  .ة بالبعثاتينبغي أن تراقبها جلنة الرصد املشتركة يف املنطقة، وهي جلنة يرأسها قائد قطاع
  

  االنتشار العسكري واألنشطة العسكرية
 ٩ ٢٨١ أفـراد البعثـة العـسكريني املنتـشرين يف الـسودان      بلغ عـدد أبريل، / نيسان ٦يف    - ٣٣

 مـن املـراقبني العـسكريني    ٥٦٠، مبـا يف ذلـك    فرد١٠ ٠٠٠صل قوام مأذون به يبلغ فردا من أ 
ات العادية طـوال الفتـرة      وتواصلت العملي .  من القوات  ٨ ٥٣٧  من ضباط األركان و    ١٨٤ و

املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك دعم آليات وقف إطـالق النـار يف إطـار اتفـاق الـسالم الـشامل،               
  . والدوريات املشتركة للمراقبني العسكريني واملراقبني الوطنيني الذين ميثلون األطراف املعنية
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املتعلقة بالقـدرة العـسكرية،     وُحّسنت مرافق قاعدة اُألبيِّض للوجستيات وفقا للدراسة          - ٣٤
، لريتفع بذلك قوام السرية احمللية حلماية القـوة         )باكستان(وُعّززت بقوات من القطاع اخلامس      

  . جنديا١٢٠ إىل ١٠٤من 
 نــاقالت أفــراد ةعــدلــيت جــرت يف ملكــال، أرســلت البعثــة وخــالل األعمــال العدائيــة ا  - ٣٥

 من موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد         ٢٤١السريع إلجالء ما جمموعه     وقوات للتدخل   مصفحة  
 مـن املـراقبني العـسكريني    ١٩  مـن أفـراد الـشرطة التابعـة للبعثـة و     ١٧(املدنيني إىل مكـان آمـن     

 مــن ١٤٨  مــن موظفيهــا الــدوليني و٣٨  مــن مــوظفي األمــم املتحــدة الـوطنيني و ١٩ للبعثـة و 
ون للبعثة مراقبة عمليات االنتـشار      ويواصل األفراد العسكري  ). موظفي املعونة اإلنسانية املدنيني   

مـن خـالل القيـام بـدوريات علـى          يف املنطقـة    العسكري يف املنطقة، وحيافظون على حـضورهم        
رت البعثـة مرافـق آمنـة لتخـزين         وبطلب من األطراف املعنية، وفّـ     . منت ناقالت األفراد املصفحة   

  .األسلحة للوحدة املتكاملة املشتركة
  

  الشرطة
 يف املائة من القوام املأذون به لعناصـر         ٩٦بريل، كانت البعثة قد نشرت      أ/ نيسان ٦يف    - ٣٦

مـن اإلنـاث، مـن أصـل          منـهم  ٦٠  مستـشارا لـشؤون الـشرطة،      ٦٨٥(الشرطة مبوجب الوالية    
   . موقعا يف خمتلف أحناء منطقة البعثة٢٢يف ) ٧١٥
ــة يف خمتلــف أحنــاء منطقــة ال      - ٣٧ ــة تــدريب الــشرطة احمللي ــة، مــع  وواصــلت شــرطة البعث بعث

. التركيز بصفة خاصة علـى التـدريب األساسـي ووحـدات محايـة القـوة وتـدريب األخـصائيني                   
. وتقوم أيضا بإعداد جهاز شرطة جنوب الـسودان ليتـوىل مـسؤولية تقـدمي التـدريب األساسـي                

يف الـشمال   ) اإلنـاث مـن    منـهم    ٦٨( مـن ضـباط الـشرطة        ٧٢١وقامت شرطة البعثـة بتـدريب       
 دورة تدريبيــة يف جمــال الطــب   ٣٢يف اجلنــوب، يف إطــار  ) اإلنــاث  منــهم مــن  ٥٠ (٨١٤ و

. واضـيع الشرعي واحلواسيب واملرور وأمن املطارات وخفـارة اجملتمعـات احملليـة وغريهـا مـن امل                
 فردا إضافيا من أفراد شـرطة حكومـة الـسودان يف إطـار وحـدة      ٦٧ويّسرت شرطة البعثة نشر    

  . فردا٣٢٧يي، ليبلغ بذلك قوام الوحدة الشرطة املتكاملة املشتركة يف منطقة أب
ــشرطة         - ٣٨ ــام ل ــدير الع ــيت يرأســها امل ــشرطة املوســعة حــديثا، ال ــة تطــوير ال واجتمعــت جلن

مـع  الكامـل   تعاوهنـا   وأكدت اللجنـة    . يناير/ كانون الثاين  ٢٩حكومة السودان، يف اخلرطوم يف      
ذلـك برنـامج خفـارة اجملتمعـات      لربنـامج اإلمنـائي فيمـا يتعلـق بالتـدريب، مبـا يف              اشرطة البعثة و  

شــرطة  العــامالت يف صــفوف ضباط اإلنــاثالــاحملليــة يف خميمــات املــشردين داخليــا، وتــدريب 
  . احلكومة السودانية
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فربايــر، وافقــت شــرطة الــسودان علــى املقتــرح املــشترك للبعثــة والعمليــة / شــباط٣ويف   - ٣٩
شأن خفـارة اجملتمعـات احملليـة يف مشـال     املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور بـ       

تــدريب املــشردين داخليــا وفــتح مراكــز للمعونــة ، وهــو مقتــرح يهــدف إىل الــسودان ودارفــور
وطلبت شـرطة الـسودان أيـضا توسـيع نطـاق الـربامج التدريبيـة            . اجملتمعية وتعزيز برامج التوعية   

 ةقـدمي التـدريب يف ثالثـ   شمل مخس واليات أخرى مشال السودان، فضال عـن ت يلشرطة البعثة ل  
   .خميمات إضافية للمشردين داخليا يف منطقة اخلرطوم وإنشاء مواقع مشتركة فيها

وطلب جهاز شرطة جنـوب الـسودان مـن شـرطة البعثـة تـوفري مزيـد مـن أنـشطة بنـاء                         - ٤٠
   .القدرات والتدريب واملواقع املشتركة على مجيع املستويات

دوالر لــدعم اخلطــة االســتراتيجية مليونــا مبلــغ قــدره وعرضــت حكومــة اليابــان تقــدمي   - ٤١
املشتركة لشرطة البعثة والربنـامج اإلمنـائي وجهـاز شـرطة جنـوب الـسودان، وهـي خطـة ُتنفـذ                     
على مدى ثالث سنوات وهتدف إىل حتويل قوة الشرطة اخلاضعة حاليا للجيش إىل قـوة مدنيـة              

  .ينبغي إعطاؤها األولوية يف التنفيذويقوم الشركاء حاليا بتحديد املشاريع اليت . حمترفة
ومـا زال التـأخر يف      . وما زال تطوير الشرطة يف السودان يواجه العديد من التحـديات            - ٤٢

التدريب يؤثر على تقدمي اخلدمات، وتترتـب عليـه آثـار مباشـرة علـى اجملتمعـات احملليـة، مبـا يف          
ويف هـذا   . الـضعيفة مـن املـدنيني     ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان واتباع ُنهج ال تراعي الفئـات           

الصدد، ُنقّح مفهوم العمليات الذي تعتمده شرطة البعثة ليتسىن هلـا تلبيـة احتياجـات التـدريب                 
األساســي للــشرطة بفعاليــة أكــرب، وتوســيع نطــاق برنــامج املواقــع املــشتركة، مــع التركيــز علــى 

  .ي ألنشطة التدريب وبناء القدراتالتطبيق العمل
  

  تسريح وإعادة اإلدماجنزع السالح وال
بــدأ تنفيــذ برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج بالــسودان يف منطقــة            - ٤٣

مـارس، ُسـّرح يف إطـار       / آذار ٣١فربايـر، وحـىت     / شـباط  ١٠الدمازين بوالية النيـل األزرق، يف       
نفيـذ  وبـدأ ت  .  من احملاربني وأفـراد اجملموعـات ذات االحتياجـات اخلاصـة           ١ ٥٩٢هذا الربنامج   

وتلقـى مجيـع    . مارس يف والية النيل األزرق    / آذار ٢٤عنصر الربنامج املتعلق بإعادة اإلدماج يف       
وممـا يعكـس األولويـة الـيت ُتعطـى      . املرشحني جمموعات حوافز إعادة اإلدماج ملدة ثالثـة أشـهر     

 جــاءو. أول مــشارك مت تــسرحيه امــرأة مرتبطــة بقــوات الــدفاع الــشعبية   أن  اجلنــساينمنظــورلل
تنفيــذ هــذا املــشروع مثــرة للجهــود املــشتركة للجنــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  

يف نظـراء هـذه اهليئـات       املشتركة ومنظمة الصحة العاملية وبرنـامج األغذيـة العـاملي، إىل جانـب              
ــسودانية واجلــيش      ــة وحكومــة جنــوب الــسودان والقــوات املــسلحة ال حكومــة الوحــدة الوطني

  .سودانالشعيب لتحرير ال
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تنفيــذ برنـامج نــزع الـسالح والتــسريح وإعـادة اإلدمــاج يف    يف  الــشروع بنجـاح وبعـد    - ٤٤
منطقة الـدمازين، كثّفـت البعثـة جهودهـا إلنـشاء مواقـع تـسريح يف مـنطقيت جولـود وكـادقلي                      

وُيتوقع أن تبدأ أنشطة نزع الـسالح والتـسريح يف هـاتني املنطقـتني يف               . بوالية كردفان اجلنوبية  
   .أبريل/ نيسانمنتصف

األمـم  جنوب السودان وبعثة    يف  ودّشنت جلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج          - ٤٥
أول مكتب من مكاتـب الواليـات يف توريـت يف واليـة شـرق االسـتوائية،             املتحدة يف السودان    

 موظفـو   اسيشترك فيهـ  اليت  وهذا أول مكتب من مكاتب الواليات العشرة        . فرباير/ شباط ٦يف  
  . لكيانني معا يف موقع واحدا

ــسالح      / شــباط١٦ويف   - ٤٦ ــزع ال ــشأن ن ــاين ب ــدة املــستديرة الث ــر، ُعقــد اجتمــاع املائ فرباي
والتسريح وإعادة اإلدماج يف جوبا إلعادة تأكيد التزام أصحاب املـصلحة هبـذه العمليـة وتعبئـة               

حنــة عــن تربعــات بلغــت  وأعلنــت اجلهــات املا. الالزمــة لربنــامج إعــادة اإلدمــاج املاليــة املــوارد 
، على أن يستمر تطـوير جمـاالت أساسـية حمـددة            ٢٠١٠  و ٢٠٠٩ مليون دوالر لعامي     ٨٨,٣

مــن برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، مبــا يف ذلــك التقلــيص التناســيب حلجــم   
 األســلحة والــتخلص منــها، ووضــع نظــام فعــال   راقبــةالقــوات املــسلحة، ووضــع نظــام فعــال مل 

والتزمـــت حكومــة الوحـــدة الوطنيــة وحكومــة جنـــوب الــسودان بتطـــوير     . التقيــيم للرصــد و 
 مليون دوالر يف إطار الـدعم املباشـر للمـشاركني    ٤٥الربنامج، كما التزمتا بصرف مبلغ قدره  

يف برنامج نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، مـع اختـاذ التـدابري الالزمـة لتمكينـهم مـن             
  . امتالك األراضي

 حمارب سـابق يف صـفوف اجلـيش         ٣٥ ٠٠٠ل التسريح الوشيك ملا جمموعه      قد يشكّ و  - ٤٧
الـشعيب لتحريــر الـسودان، يف إطــار مــا يـسمى باجملموعــات ذات االحتياجـات اخلاصــة، خطــرا     
 على االستقرار، ويطرح أمام جلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف جنـوب الـسودان       

 سـيحتاج إىل    ٣٥ ٠٠٠كل من هـؤالء األفـراد البـالغ عـددهم           ف. حتديا كبريا من حيث اإلدارة    
الدعم يف إعادة اإلدماج، لكن بـالنظر إىل الـضغوط املاليـة احلاليـة، فـإن اللجنـة تعوزهـا املـوارد                      

وتقوم البعثة حاليـا بـدعم تقيـيم احلـاالت الـيت تعـىن          . بالكاملنفسه  الالزمة خلدمة العدد احلايل     
. حـدة، وتـساعدها علـى استكـشاف سـبل تعبئـة مـوارد إضـافية               هبا اللجنة يف كـل واليـة علـى          

ــشفافية واالســتمرارية يف التحقــق مــن املــشاركني يف    مــسألةالتحــديات األخــرى بــني ومــن   ال
برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، واتبــاع هنــج موحــد إزاء مرشــحي القــوات  

  .حد سواءاملسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان على 
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  العودة وإعادة اإلدماج    
ونظـرا  . مل تنظم أي عمليات لعـودة املـشردين داخليـا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          - ٤٨

لتنــاقص عمليــات العــودة تــدرجييا، انــصرف االهتمــام إىل أنــشطة إعــادة اإلدمــاج املبكــر الــيت     
يدانيـة يف مجيـع الواليـات       ستدعمها قاعدة بيانات مركزية حتوي بيانـات واردة مـن املكاتـب امل            

  .العشر اجلنوبية واملناطق الثالث
 مليون سوداين مـن املـشردين       ٢,٢وتشري التقديرات املتاحة إىل أن ما يربو بكثري على            - ٤٩

. ٢٠٠٥داخليــا والالجــئني قــد عــادوا إىل ديــارهم منــذ توقيــع اتفــاق الــسالم الــشامل يف عــام   
الجئني أنه منذ ذلك احلني، بلغ جممـوع العائـدين إىل           وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون ال     

 الجئــا، مــن ١٥٢ ٩٦٠الــوطن عــن طريــق بــرامج نظمتــها املفوضــية وقــدمت إليهــا املــساعدة  
وبـذلك يـصل اجملمـوع العـام        . ٢٠٠٩ الجئا كانوا قد وصلوا منذ مطلع عـام          ١٣ ٥٩٥بينهم  

 شخـصا منـذ توقيـع    ٣٠٩ ٧٩٠إىل لالجئني العائدين إىل الوطن، مبـن فـيهم العائـدون تلقائيـا،             
  .اتفاق السالم الشامل

  
  اإلنعاش والتنمية    

مـارس حـىت عمـدت مفوضـية     / آذار٤ما إن صـدر إعـالن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف            - ٥٠
 منظمـات غـري     ٣ منظمة غـري حكوميـة دوليـة وحـلّ           ١٣العون اإلنساين إىل إلغاء رخص عمل       

ة جنـوب الـسودان وقيـادة احلركـة الـشعبية لتحريـر             وحسبما أفادت به حكوم   . حكومية وطنية 
السودان، مل جير إشراك وزيري اخلارجيـة والـشؤون اإلنـسانية يف حكومـة الوحـدة الوطنيـة يف                    

إىل أنـه مـن     بعـد ذلـك     وأشـار الـرئيس البـشري       . عملية صنع القرار، وال مها أُبلغا بالقرار املتخـذ        
 عمليـة تقـدمي املعونـة اإلنـسانية         “سـودنة ”عتـزم   صدور مزيد من األوامر بالطرد، وأنه ي      املمكن  

  .يف البلد يف غضون عام واحد
وللتــصدي آلثــار القــرار علــى بــرامج املــساعدة اإلنــسانية واإلنعــاش والتنميــة يف مشــال     - ٥١

الــسودان، تتبــع األمــم املتحــدة هنجــا قائمــا علــى ثالثــة مــسارات، يرتكــز علــى إقنــاع حكومــة   
ر يف قرارها القاضي بطرد املنظمات غـري احلكوميـة الـثالث عـشرة؛          الوحدة الوطنية بإعادة النظ   

والتخفيف من املخـاطر املباشـرة الـيت قـد تـؤدي إىل انـدالع أزمـة؛ والعمـل علـى إعـادة صـوغ              
ــع          ــشاور م ــة وبالت ــة الوحــدة الوطني ــع حكوم ــق م ــاون الوثي ــام، بالتع ــشكل ع ــة ب هيكــل املعون

  .بغية كفالة استمرار اخلدماتالوكاالت املاحنة واملنظمات غري احلكومية، 
ــرة مــن   - ٥٢ مــارس، أوفــدت األمــم املتحــدة وحكومــة الوحــدة   / آذار١٩ إىل ١١ويف الفت

الوطنية بعثات مشتركة للتقييم التقين إىل واليات دارفور الثالث من أجل قياس األثر اإلنـساين               
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حتياجـات الطارئـة يف   املترتب على طرد املنظمات غري احلكومية، وتقيـيم القـدرة علـى تلبيـة اال       
ــاطق  ــبني مــن مــوجز االســتنتاجات الــذي اشــتركت يف توقيعــه    . تلــك املن ــة وحكومــة  الويت بعث

الوحدة الوطنية، أنـه يف حـني ال توجـد هنـاك أي حالـة طارئـة يف املـدى القـصري، يـتعني وضـع            
بأسـرع  خطط لكفالة سد الثغرات يف جمال تقدمي اخلـدمات بـشكل مـستدام يف املـدى الطويـل                   

  . ميكنما
قـرار  شأن ويف أبيي ووالية جنوب كردفان ووالية النيل األزرق وشرق السودان، من              - ٥٣

ــال بــذلك مــن اجلهــود     أن يعطــل الطــرد  ــا، وين ــسانية إىل املــشردين داخلي تقــدمي املــساعدة اإلن
املبذولة لتوزيع مثار السالم يف املناطق املنهكة واملتـضررة مـن احلـرب، ويقـوض أيـضا األنـشطة                   

وقد يـؤثر أيـضا يف اجلهـود املبذولـة لتعزيـز إشـراك اجملتمـع                . امية إىل دعم السالم واالستقرار    الر
 دد، اتفقــت مفوضــية العــون اإلنــساينويف هــذا الــص. املــدين يف أنــشطة اإلنعــاش وبنــاء الــسالم 

ــة واإلنعــاش   ــسودان لإلغاث ــسودان ومفوضــية   /ومفوضــية جنــوب ال ــر ال ــشعبية لتحري احلركــة ال
املناطق الثالث على إيفاد بعثـات مـشتركة للتقيـيم الـتقين إىل املنـاطق الـثالث، بـدعمٍ مـن بعثـة                       

مــارس إىل / آذار٣١وســتعمل هــذه البعثــات طيلــة الفتــرة مــن      . األمــم املتحــدة يف الــسودان  
ــسان ١٢ ــل،/ني ــيم       أبري ــرودة وتقي ــة املط ــري احلكومي ــات غ ــرامج املنظم ــتعراض ب ــتقوم باس  وس

  .الثغرات النامجة عن تعليق هذه الربامج
وستواصــل املنظمــات املتــضررة العمــل يف جنــوب الــسودان مبوجــب تــسجيلها لــدى       - ٥٤

ويف املنـاطق الـثالث، يعكـف فريـق عامـل مؤلـف       . مفوضية جنوب السودان لإلغاثة واإلنعـاش    
ــر   ــسانية ورئــيس مفوضــية جنــوب     مــن وزي ــوالئي للــشؤون اإلن ــوزير ال ــسانية وال ــشؤون اإلن ال

ويف الوقت الراهن، سـتبقى املنظمـات   . السودان لإلغاثة واإلنعاش على استعراض مسألة الطرد    
مارس يشهد فيهـا أنـه      / آذار ١٠وقد أصدر املدير اإلداري مذكرة يف       . املتضررة يف منطقة أبيي   

ري احلكومية، مبا فيها املنظمات اليت طردهتـا مفوضـية العـون اإلنـساين،              ميكن جلميع املنظمات غ   
  .أن تواصل العمل يف منطقة أبيي احملددة مبوجب خريطة الطريق

. وفيما يتصل باإلنعاش والتنميـة، يواجـه جنـوب الـسودان طائفـة متنوعـة مـن القـضايا                    - ٥٥
اومـة والـضغوط الـشديدة علـى        زال الرتاع الدائر بني القبائل وهجمـات جـيش الـرب للمق            وما

ــايف     ــى التع ــضعيفة عل ــه احملــدودة وال ــوهن قدرت ــة ت ــدمي   . امليزاني ــسانية تق ــوىل الوكــاالت اإلن وتت
املساعدة يف حاالت الطوارئ، بيد أنه ما زال مثة ثغرات يف جمـال تـوفري الغـذاء واملـأوى وامليـاه       

يـا والالجـئني علـى      ويتطلب الوصول إىل جتمعـات املـشردين داخل       . وخدمات الصرف الصحي  
  .مقربة من احلدود اجلنوبية حراسة مسلحة
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  حقوق اإلنسان    
ــديثا       - ٥٦ ــشأ حـ ــسان املنـ ــوق اإلنـ ــدى حقـ ــد منتـ ــوم   عقـ ــوم، يـ ــه األول يف اخلرطـ اجتماعـ
ــر/شــباط ٥ ــابع    . فرباي ــسان الت ــشترك يف رئاســة املنتــدى جهــاز حقــوق اإلن ــة واجمللــس  لوي لبعث

بع حلكومة الوحدة الوطنية، ويتوىل املنتـدى اإلبـالغ عـن           االستشاري املعين حبقوق اإلنسان التا    
انتهاكات حقـوق اإلنـسان املتـصلة باتفـاق الـسالم الـشامل، والتـشجيع علـى إجـراء حـوارات                     

  .شفافة، وإتاحة فرص مناقشة مبادرات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلصالح القانوين
نــوب الــسودان تــشريعات أنــشأت فربايــر، اعتمــدت اهليئــة التــشريعية جل/ شــباط٣ويف   - ٥٧

مبوجبها مفوضية مستقلة معنيـة حبقـوق اإلنـسان جلنـوب الـسودان، القـصد منـها رصـد إعمـال             
احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور االنتقايل جلنـوب الـسودان واملعاهـدات الدوليـة               

يات واسـعة   وتنـيط التـشريعات باملفوضـية صـالح       . حلقوق اإلنسان اليت صـدق عليهـا الـسودان        
النطاق، مبا يف ذلك صالحية التحقيق يف الـشكاوى وزيـارة الـسجون ورصـد امتثـال احلكومـة                   

وع القــانون ليــصبح قانونــا يف وقــد وقــع رئــيس جنــوب الــسودان مــشر. لاللتزامــات التعاهديــة
  .فرباير/شباط ١٦
 عـن   مارس، اختذت حكومة السودان تدابري ضد العديـد مـن املـدافعني           /ويف مطلع آذار    - ٥٨

مــارس، أبلغــت احلكومــة / آذار١ويف . حقــوق اإلنــسان واملنظمــات الداعمــة حلقــوق اإلنــسان 
، ملعاجلة وتأهيـل ضـحايا التعـذيب      مركز اخلرطوم حلقوق اإلنسان والتنمية البيئية ومركز األمل         

اللــذين يقــدمان املــساعدة إىل ضــحايا اجلرميــة والتعــذيب، بــأن تــسجيلهما القــانوين قــد أصــبح   
مارس، تعرضت مكاتب مركز اخلرطوم للمدامهة وصودرت أصول املركـز          /آذار ٤ ويف   .الغياً

مـارس، قامـت احلكومـة حبـل منظمـة التنميـة االجتماعيـة للـسودان، الـيت                  / آذار ٥ ويف. وملفاته
ــضعفني يف    ــة إىل املستـ ــساعدة القانونيـ ــدمات املـ ــدم خـ ــوهلا تقـ ــادرت أصـ ــور، وصـ ويف .  دارفـ

إدانـة أحـد الـضباط الـسابقني يف قـوات الـشرطة الـشعبية بتهمـة                 يناير، ثبتـت    /كانون الثاين  ٢٨
التجسس، حيث ُزعم أنـه كـان خيطـط لتقـدمي معلومـات إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وصـدر             

ــسجن ملــدة     ــه حكــم بال ــنة١٧يف حق ــسان التــابع للبعثــة       .  س ــاز حقــوق اإلن وقــد رصــد جه
احُتجـز دون إصـدار الئحـة اهتـام يف      مالبسات القضية، وهو يالحظ مع القلق أن املدعى عليـه           

ي يحقه ودون استفادته من املشورة القانونية ملدة تفوق ثالثة أشهر، بل وحىت عنـد تعـيني حمـام         
ــام       ــسية الــيت أدىل هبــا االدعــاء الع ــة الرئي ــة املادي ــاالطالع علــى األدل ــدفاع، مل يــسمح هلــم ب . ال

  .اإلكراهب انتزع واستندت احملكمة جزئيا يف حكمها على اعتراٍف ُيزعم أنه
  



S/2009/211
 

16 09-29991 
 

  املساعدة االنتخابية    
ينص اتفاق السالم الشامل على أنه ينبغي تنظـيم انتخابـات وطنيـة يف أجـل ال يتعـدى                     - ٥٩

 االتفــاقعلــى طــريف ، وأن ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٩هنايــة العــام الرابــع مــن الفتــرة االنتقاليــة، أي   
بـل هنايـة العـام الثالـث مـن الفتـرة            هر ق ستة أشـ  “ النتخابات التواريخ احملددة ل   جدوىمراجعة  ”

، وأفادت األطراف أهنـا     غري أن هذه املراجعة مل تتم     ). ٢٠٠٨يناير  /أي كانون الثاين  (االنتقالية  
ويف هـذا الـصدد،    . باتت تفـضل أن يتـوىل اجمللـس االنتخـايب الـوطين حتديـد موعـد االنتخابـات                 

راء االنتخابـات، الـذي يـنص علـى         أبريل اإلطـار الـزمين املقتـرح إلجـ        / نيسان ٢أعلن اجمللس يف    
  .٢٠١٠فرباير /تنظيم االقتراع على كل من املستوى الرئاسي والوالئي والتشريعي يف شباط

وتواصل البعثة بناء قـدرهتا علـى املـساعدة االنتخابيـة بغيـة تقـدمي الـدعم إىل الـسلطات                  - ٦٠
ساعدة االنتخابيـة املـأذون    يف املائـة مـن مـوظفي املـ    ٧٥ويوجـد قرابـة   . السودانية وفقا لواليتـها  

هلم التابعني للبعثة، يف اخلرطوم واملكتب اإلقليمي يف جوبا، كما أن هناك فرقا صـغرية يف كـل                  
وجيـري أيـضا اسـتقدام فريـق صـغري خمــصص      . واليـة مـن الواليـات العـشر يف جنـوب الــسودان     

قـي واألمـم املتحـدة يف    العملية املختلطة لالحتاد األفري مع  الوثيق  للفاشر من أجل تيسري التنسيق      
 وبرنـامج   العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور        بعثة و ال وتشارك   .دارفور

األمم املتحدة اإلمنائي مشاركة نشطة يف آليات التنسيق سواء داخل منظومـة األمـم املتحـدة أو          
  .مع عموم اجملتمع الدويل

 البعثـة إيفـاد بعثـة تابعـة لألمـم            من االنتخايب الوطين أبريل، طلب اجمللس    / نيسان ٥ويف    - ٦١
املتحدة لتقييم االحتياجـات، إىل الـسودان، لكـي يـستعرض معهـا الـدعم الـالزم لتنفيـذ اإلطـار             

وتقــوم إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وشــعبة املــساعدة االنتخابيــة التابعــة  . الــزمين لالنتخابــات
 االحتياجـات، مبعيـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             إلدارة الشؤون السياسية بتنظيم بعثة تقييم     

أن تـزور   قـرر   وإدارة الدعم امليداين، وغري ذلك من شركاء األمم املتحدة ذوي الصلة، ومـن امل             
وســـتعمل بعثـــة تقيـــيم . مـــايو/ مطلـــع أيـــار-أبريـــل /هـــذه البعثـــة الـــسودان يف أواخـــر نيـــسان

وطين وسـائر أصـحاب املـصلحة الـسودانيني     االحتياجات يف مجلة أمور مع اجمللـس االنتخـايب الـ      
والدوليني على تقييم أنشطة املساعدة العملية والفعالة من حيث التكلفة اليت تقـوم هبـا منظومـة                 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك الدور التنسيقي املنـوط ببعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان، مـن أجـل                   

 بعثـة تقيـيم االحتياجـات توصـياهتا إىل          وسـتقدم . دعم تنظيم وإجـراء انتخابـات ذات مـصداقية        
سـيما فيمـا يتعلـق بـاملوارد اإلضـافية الـيت             جملس األمن واجلمعية العامة يف الوقت املناسـب، وال        

ــة         ــؤدي دورهــا يف دعــم العلمي ــسودان لكــي ت ــة األمــم املتحــدة يف ال ــزم تقــدميها إىل بعث ــد يل ق
  .االنتخابية يف السودان
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ســتفتاء مل يوضــع بعــد يف صــيغته النهائيــة، فمــن املتوقــع ولــئن كــان مــشروع قــانون اال  - ٦٢
 اتفـاق   ويـنص . يونيه/ حزيران -أبريل  /نيسانللفترة  إىل اجمللس الوطين عن دورته القادمة       تقدميه  

 السالم الشامل على أن جيري تسجيل الناخبني من أجـل االسـتفتاء خـالل األشـهر الثالثـة األوىل          
). ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٩ -يوليــه / متــوز٩أي  (مــن العــام الــسادس للفتــرة االنتقاليــة

ومن املتوخى إنشاء جلنة االستفتاء مباشرة بعد اعتماد قـانون االسـتفتاء، وسـتكون البعثـة علـى                  
وحنث األطـراف بقـوة   . استعداد لدعم هذه اللجنة مبوجب واليتها يف جمال املساعدة االنتخابية        

 إلنـشاء جلنـة االسـتفتاء بتـزامن مـع اعتمـاد القـانون،        على القيـام مبـا يلـزم مـن اسـتعدادات اآلن      
  .رعةومن مث بدء أعمال التحضري إلجراء االستفتاء على وجه الس

  
 القانون سيادة

 حقـوق  جلنـة  قـانون  مـن  كـل  الـسودان  جنـوب  يف اعتمـد  بـالتقرير،  املشمولة الفترة يف  - ٦٣
ــسودان جنــوب يف اإلنــسان ــانون ال ــوائ القــضائية القــرارات وق ــائي والقــانون احملــاكم حول  اجلن
 ألراضـي ل اجلديـد  قـانون الو الـسودان  لتحرير الشعيب اجليش وقانون اجلنائية اإلجراءات وقانون

ــوب يف ــسودان جنـ ــري .الـ ــضا وجيـ ــتعراض أيـ ــشاريع اسـ ــوانني األوىل املـ ــر لقـ ــسجون دوائـ  الـ
 اجلريـدة   لـة وقوانينـها يف    الدو دسـاتري  عـن  اإلعـالن  يف فربايـر /شـباط  شـهر  يف وشرع .والشرطة
 .ونشرها الرمسية

 واملـدعي  القـضائية  الـسلطة  مـع  التعـاون  اإلمنـائي  املتحدة األمم وبرنامج بعثةال وتواصل  - ٦٤
ــام ــشأن الع ــرامج ب ــز ب ــة لتعزي ــضاء إىل اللجــوء إمكاني ــة الق ــوق وحلماي ــة احلق ــات القانوني  للفئ

 الــيت يعاتوالتــشر األحــداث قــضاء عمــل أطــر بــشأن عمــل حلقــات بعثــةال ونظمــت .الــضعيفة
 االستـشاري  الـدعم  تقـدمي  البعثـة  تواصـل  الـسودان،  جنـوب  ويف .اجلنـسني  بـني  الفـروق  تراعي
 .األمين والقطاع القانون وسيادة املساءلة على تركز اليت الرئيسية بالقوانني يتعلق فيما

 تقيــيم بــرامج للبعثــة التابعــة القــانون بــسيادة املعنيــة اإلصــالحيات وحــدة وتواصــل  - ٦٥
 وواليــة والــدمازين وبورتــسودان اخلرطــوم يف الــسجون إدارة لفائــدة والتــدريب ياجــاتاالحت
 بنـاء  بـرامج  حـدة  علـى  واليـة  كل يف املنتدبون اإلصالحيات مستشارو وواصل .كردفان مشال

ــدرات ــدريب واإلرشــاد الق ــدة والت ــرة لفائ ــسجون دائ ــوب يف ال ــسودان جن ــا .ال  أشــرفت كم
 واليـة ( ويـاي  )االسـتوائية  غـرب  واليـة ( يـامبيو  يف سجونللـ  جديـدة  مرافـق  بنـاء  علـى  الوحدة
ــوازم وقــدمت ،)االســتوائية وســط ــواد مــن وغريهــا واملعــدات الل ــة امل ــساء لــسجن الطبي  يف الن

 .درمان أم
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 محاية األطفال    

 املـرتبطني  األطفـال  هويـة  حتديـد  خيـص  فيما قبل من أحرز الذي التقدم من الرغم على  - ٦٦
 وإعــادة اجلنــود األطفــال تــسريح يــزال ال عنــهم، واإلفــراج الــسودان لتحريــر الــشعيب بــاجليش
 بغـرض  املـسجلني  الـصبية  من وستني واحد نشر وأعيد .خطريا حتديا يشكلبالكامل   إدماجهم
 .النيـل  أعـايل  واليـة  يف الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  مـع  ٢٠٠٨ عـام  خريـف  يف تسرحيهم
 وراء الــسبب باعتبــاره اجلنــود األطفــال إدمــاج إلعــادة بــرامج غيــاب وقــادهتم األطفــال وذكــر
 .جتنيدهم إعادة

  
 محاية املدنيني

 للبعثــة التــابعون احلمايــة موظفــو حــدد ملكــال، يف جــرت الــيت العدائيــة األعمــال أثنــاء  - ٦٧
 عندئــذ تغطيهــا كانــت الــيت املنــاطق وهــي الــضعفاء، املــدنيون فيهــا يتركــز كــان الــيت املنــاطق

 والعـالج  للـشرب  الـصاحلة  امليـاه  أيـضا  البعثـة  وقـدمت  .البعثـة  هبـا  تقـوم  الـيت  اليوميـة  الدوريات
  .املواقع هذه يف واملالريا االجتفاف من يعانون ممن أطفال ١٠٤ و بالغا ٤١ عدده ملا الطيب

 جـيش  شـنها  الـيت  اهلجمـات  أدت الـسودان،  جنـوب  يفوالـتعمري    اإلغاثـة  للجنة ووفقا  - ٦٨
 نـزوح  إىل ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  منذ السودان جنوب يف املدنيني ضد للمقاومة الرب
ــا ــل ال م ــن يق ــن ٣٨ ٣٩١ ع ــدنيني م ــيت يف امل ــرب والي ــتوائية، ووســط غ ــك االس  حــىت وذل
 مـدنيا  ٨١ عـن  يقـل  ال مـا  لقـي  ديـسمرب، /األول كـانون  شـهر  ومنـذ  .٢٠٠٩ مارس/آذار ١٠

 .األطفال على بالغ أثر لذلك كان وقد .لالختطاف شخصا ٧٤ تعرض فيما مصرعهم
  

 اإلعالم

 والدوليـة  الوطنيـة  اإلعالميـة  التقـارير  دقـة  تـشجيع  للبعثـة  التـابع  اإلعـالم  مكتب واصل  - ٦٩
احملليـة   اإلعالمية التقارير مرارا الرمسي الناطق مكتب وفند .الشامل السالم اتفاق بتنفيذ املتعلقة
 ويف .الدوليـة  اجلنائيـة  كمـة باحمل تتـصل  مـسائل  بـشأن  البعثـة  قيادة إىل كاذبة مواقف تنسب اليت
ــاير،/الثــاين كــانون ٢٧  خمتلــف مــن صــحفيني لفائــدة إعالميــة تدريبيــة حلقــة املكتــب نظــم ين

للتـــصوير الفوتـــوغرايف  موظفـــون وانـــضم .اخلرطـــوم يف مقرهـــا يوجـــد الـــيت اإلعـــالم وســـائط
 كاملـة  تغطيـة للقيـام ب   إم، إف مرايـا  البعثـة،  إذاعة إىل صحفية تقارير وإعداد بالفيديو والتصوير
 سـنوات  أربـع  مـرور  لـذكرى  ختليـدا  ملكـال  يف ينـاير /الثـاين  كـانون  ٩ يف نظم الذي لالحتفال

 .الشامل السالم اتفاق توقيع على

 وكالـة  مـن  املمـول  التعلـيم  تنميـة  مركـز  أجـراه  للمـستمعني  حـديث  السـتطالع  ووفقا  - ٧٠
 يف اسـتجواهبم  جـرى  ممـن  املائـة  يف ٧١ نـسبة  ذكـرت  املتحـدة،  للواليات التابعة الدولية التنمية
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 وأظهـر  .وأمهيـة  تـأثريا  اإلعالميـة  املـصادر  أكثـر  باعتبارهـا  إم إف مرايـا  إذاعـة  الـسودان  جنوب
 تبلــغ اســتماع بنــسبة حتظــى حيــث شــعبية، اإلذاعــات أكثــر إم إف مرايــا إذاعــةأن  االســتطالع

 ودارفـور  الـشامل  سالمالـ  اتفـاق  قـضايا  عـن   يوميـة  برامج إم إف مرايا تبث كما .املائة يف ٥٣
 .القصرية اإلذاعي البث موجات عرب
  

 إجراءات مكافحة األلغام

 اجلــاف املوســم أثنــاء كــبريا تقــدما للبعثــة التابعــة األلغــام مكافحــة أفرقــة أحــرزت لقــد  - ٧١
 أصـل  مـن  منطقـة  ٢ ٦٨٨ مـن  األلغام إزالة إىل اآلن إىل األلغام مكافحة برنامج وأدى .األخري
 بفـضل  وفتحـت  ،٤ ٣٠٢ عـددها  يبلـغ  والـيت  خطـرة  منـاطق  أهنـا  علـى  حتديدها مت اليت املناطق
 يف حتققـت  الـيت  الكـربى  اإلجنـازات  بـني  ومـن  .كلم ٢٩ ٥٠٣ مسافة على متتد طرق الربنامج
 وحقـل  االسـتوائية  وسـط  واليـة  يف لأللغـام  لوبـانوك  حقـل  تطهـري  التقريـر  هبـذا  املـشمولة  الفترة
مـن  و .األزرق النيـل  واليـة  يف لأللغـام  كرمـك  وحقـل  كردفـان  جنوب والية يف لأللغام كاتشا

 واليـة  يف بومـا  - نـاروس  مثـل  العليـا  األولويـة  ذات الطـرق  وتطهـري  مـسح  خـرى األ جنازاتاإل
ــك جــونقلي، ــونج - ورمبي ــيت يف ت ــبحريات، واراب والي ــري ودمي وراجــا وال  حبــر مشــال يف زب

 ٢ ٧١٥ ٣٨٣ مـن  ألزيـد  األلغـام  أخطـار  جمال يف التثقيف واليونيسيف البعثة ووفرت .الغزال
 .الطرق وحمطات املخيمات يف النازحني ومن املتضررة املناطق يفشخصا 

  
 السلوك واالنضباط

 التابعـة  واالنـضباط  السلوك وحدة اتأولوييف صدارة    ومعاجلته السلوك سوء منع ظل  - ٧٢
 .الفتـرة  هـذه  طـوال  صالواالتـ  واإلحاطة التدريب أنشطة مبختلف الوحدة موظفو وقام .للبعثة
 الــذي التمهيــدي التــدريب مــن جــزءا واالنــضباط الــسلوك مبــسائل املتعلقــة اإلحاطــات وتظــل
املتعلقــة  دعــاءاتاال يف كــبري نقــص إىل املبذولــة اجلهــود وأدت .املوظفــون اجلــدد منــه يــستفيد

 اجعـا تر ميثل ما وهو ،٢٠٠٩ عام يف فقط ادعاءات خبمسة البعثة توصلت فقد .السلوك سوءب
 .٢٠٠٨ عام من الفترة بنفس مقارنة املائة يف ٧٠ على تزيد بنسبة

 يف املنتـشرين  للبعثـة  التابعـة  الـشرطة  أفرقـة  مواقـع  قـادة  حـضر  فربايـر، /شـباط  شهر ويف  - ٧٣
 الـــسلوك قــضايا  بــشأن  تدريبيـــة دورة الــشرطة  مــوظفي  كبــار  مـــن وغريهــم  الــسودان مشــال  

 لفائـــدة التـــدريب نفـــس إجـــراء املقـــرر ومـــن .نياجلنـــسي واالســـتغالل واالعتـــداء واالنـــضباط
 إضــافيا تــدريبا أيــضا البعثــة وأجــرت .الــسودان جنــوب يف املنتــشرين البعثــة شــرطة مستــشاري

 .للبعثة التابع األمن قسميف  العاملني احملققني لفائدة
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 الشؤون اجلنسانية    

 جملـس  قـراري  نفيـذ ت دعمعلى   أنشطتها للبعثة التابعة اجلنسانية الشؤون وحدة ركزت  - ٧٤
 ةاملتعلقــ لــسياساتالــشامل ل توجيــه التنفيــذو ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن

 .الـسالم  حفـظ  عمليـات  إدارة عـن  الـصادر يف عمليـات حفـظ الـسالم،         اجلنسني بني باملساواة
 أشـرفت  وقـد  ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ األمـن  جملـس  بقـرار  املعنيـة  التنـسيق  كجهـة  الوحـدة  وعملت

 فيمـا  القـدرات  وبنـاء  تـدريب لل بأنـشطة  الوحـدة  وقامـت  . املرتبطـة بـذلك    الغاإلبـ  عمليـة  على
 الوطنيـة  الـشرطة  ذلـك  يف مبـا  خـارجيني،  شركاء لفائدة اجلنساين والعنف نياملدني حبماية يتعلق

 .احمللية اجملتمعات وقادة املدين اجملتمع ومنظمات

 للبعثـة،  التابعـة  باالنتخابـات  املعنيـة  العمـل  فرقـة  مـن  جـزءا  باعتبارهـا قامت الوحـدة،    و  - ٧٥
 وتثقيـف  املدنيـة  التربيـة  مواد وإعداد الوطنية االنتخابات جلنة قدرات بناء بشأن املشورةبتقدمي  
 وعمليـة  األزرق النيـل  واليـة  يف التسريح عمليةتنفيذ   بدء يف أيضا الوحدة وشاركت .الناخبني
 تـدريبا  البعثـة  أجـرت  الـسودان،  بجنو ويف .كردفان جنوب والية يف املقبلة للعملية التخطيط

ــى ــشؤون عل ــسانية ال ــدة اجلن ــسجون مــوظفي لفائ ــ ال ــة مــن نياإلداري ــة يف املتوســطة املرتب  والي
 .الغزال حبر مشال ووالية الوحدة ووالية البحريات

  
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

 جهودهــا للبعثــة ةالتابعـ  اإليــدز/البـشرية  املناعــة نقـص  بفــريوس املعنيـة  ةصـرفت الوحــد   - ٧٦
ــة مبخــاطر  دمــج دعــم إىل الرئيــسية ــرامج يف البــشرية املناعــة نقــص فــريوسالتوعي  نــزعجلنــة  ب
 والتـسريح  الـسالح  نـزع  برنـامج  تنفيـذ  يف الـشروع  وبعـد  .اإلدمـاج  وإعادة والتسريح السالح
 ذلـك  باعتبـار  التغـيري  دعـاة  مـن  شخـصا  ٢٩ الوحـدة  دربـت  فربايـر، /شباط يف اإلدماج وإعادة

 مـن  ٥ ٠٠٠ تـستهدف  الـيت  اإليـدز /البشرية املناعة نقص بفريوس التوعية استراتيجية من زءاج
 .السابقني املقاتلني

 نقـص  فـريوس  بـشأن  للبعثة التابعني السالم حفظة من ١ ٤٣٠ بتوعية الوحدة وقامت  - ٧٧
 أنـشطة  ومشلـت  ).٢٠٠٨( ١٨٢٠  جملـس األمـن    قـرار  تنفيـذ  علـى  التركيـز  مع البشرية، املناعة
 مـن  ٣ ٤٣١ علـى  يزيـد  مـا  البعثـة  هبـا  تقـوم  الـيت  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص بفريوس التوعية
ــا ــالتركيز اإلقليميــة، اللجــان خــالل مــن الــسودانيني الرعاي  املــسلحة والقــوات الــشرطة علــى ب

  .املدين اجملتمع ومنظمات واملدارس والسجون
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 أمن املوظفني    

 ألمـر  الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمـة  إصـدار  عـن  لإلعـالن  نيكـو  أن احتمـال  مـن  القلـق  أثري  - ٧٨
 يف املتحـدة  األمـم  مـوظفي  ألمـن  بالنـسبة  املـدى  وطويلـة  خطـرية  تبعات البشري الرئيس باعتقال
ــةب التزامهــا تكــرر احلكومــة فتئــت ومــا .الــسودان  املتحــدة األمــم مــوظفي وأمــن ســالمة كفال
 .املتطرفة العناصر على السيطرة على قادرة ريغ أهنا إىل أشارت لكنها هبا، املرتبطني واألفراد

 قــدبتــصرحيات علنيــة  الــسودانيني املــدين اجملتمــع وقــادة الــسياسيني القــادة بعــض أدىلو  - ٧٩
ــسهم ــدوان يف ت ــى الع ــا املتحــدة األمــم عل ــة اإلعــالم وســائط بعــض وأوردت .وموظفيه  احمللي

 أثنـاء  وأبلـغ  .الدولية اجلنائية حملكمةوا املتحدة األمم بني العالقة بشأنومغلوطة   ضارة ادعاءات
 مـن  مـضايقة  حالـة  وعـشرين  مـوظفني،  ضـد  هتديـد  حـوادث  أربـع  عـن  االسـتعراض  قيـد  الفترة
 . ملوظفنياعتقال حالة عشرة وأربع للدولة، تابعة فاعلة أطراف جانب

 إعـالن  سبقت اليت الفترة يف مكثفة أمنية باستعدادات قامت قد املتحدة األمم وكانت  - ٨٠
 عـدة  ووضـعت  بدقـة،  اسـتكملت  قـد  القطريـة  األمنيـة  اخلطـة  وكانـت  .الدولية اجلنائية احملكمة
ــدات حــدة مــن للتخفيــف للطــوارئ خطــط ــصدر .املتوقعــة التهدي ــذارات وت ــة إن  بانتظــام أمني
 املعمـول  األمنيـة  التـدابري  بـشأن  التعليمـات  ولتبليـغ  الوضـع،  مـستجدات  على املوظفني إلطالع

جتـرى   فيمـا  والـدوليني،  الـوطنيني  املـوظفني  أمـن  مراقبـة  نظـم  اسـتكملت  ك،ذلـ  إىل إضـافة  .هبا
 املتحـدة  األمـم يف   مـن دوائـر األ   بـني باسـتمرار    وثيـق ال تـصال الا وجيـري  .بانتظام أمنيةتدريبات  
ــر ــن ةودائـ ــتخبارات األمـ ــة واالسـ ــة الوطنيـ ــة التابعـ ــضيفة للحكومـ ــتجابة املـ ــاالت لالسـ  للحـ
 .وقوعها عند

  
  أخرى حلفظ السالمالتنسيق مع بعثات

 واألمــم األفريقــي لالحتــاد املختلطــة العمليــة مــع التعــاون آليــات تنفيــذ البعثــة واصــلت  - ٨١
 بالـسالمة  املعنية القيادة وتقوم .العمل صعيد وعلى العليا اإلدارة صعيد على دارفور يف املتحدة
 بتبـادل  دارفـور  يف ملتحـدة ا واألمـم  األفريقي لالحتاد املختلطة والعملية بعثةال من كل يف واألمن

 مـع  املعلومـات  لتبـادل  رمسية آلية إلنشاء جهود بذل جيري فيما ، بانتظام الصلة ذات املعلومات
 .وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

 املتحـدة  األمـم  لبعثـة  العـسكرية  العناصر بني منتظمة بصورة املعلومات تبادل ويتواصل  - ٨٢
 املختلطــة والعمليـة  الدميقراطيــة الكونغـو  مجهوريــة يف املتحـدة  األمــم منظمـة  وبعثــة الـسودان  يف

ــاد ــي لالحتـ ــم األفريقـ ــدة واألمـ ــور يف املتحـ ــة دارفـ ــم وبعثـ ــدة األمـ ــة يف املتحـ ــا مجهوريـ  أفريقيـ
  .وتشاد الوسطى
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 اجلوانب املالية

ــ  - ٨٣  مليــون ٨٢٠,٧، مبلغــا قــدره ٦٢/٢٦٧ة العامــة، مبوجــب قرارهــا  خصــصت اجلمعي
 ٣٠ إىل   ٢٠٠٨ هيوليـ / متوز ١لفترة من   ا  يف  على بعثة األمم املتحدة يف السودان      نفاقدوالر لإل 
 مـــشروع قرارهـــا   اجلمعيـــة العامـــة يف أوصـــت اللجنـــة اخلامـــسة   و.٢٠٠٩ هيونيـــ/حزيـــران

A/C.5/63/L.37 مليــون ٥٦,١بتخــصيص مبلــغ إضــايف قــدره  ٢٠٠٩مــارس / آذار٣٠ املــؤرخ 
وكان االعتماد اإلضايف الزمـاً لتعـويض الـنقص يف    . لفترة نفسهايف ا على البعثة    نفاقدوالر لإل 

  مـا وإذا. متويل ثالثة جماالت رئيـسية، تـشمل تكـاليف املـوظفني والوقـود واسـتئجار الطـائرات           
اإلنفـاق  ، فـإن تكلفـة      ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ٣٠قرر جملس األمن متديد والية البعثة إىل ما بعد          

 . ستقتصر على املبالغ املعتمدة من اجلمعية العامة٢٠٠٩ هيوني/ حزيران٣٠ حىت عليها

، بلغت االشتراكات املقررة غـري املـسددة حلـساب البعثـة            ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١ويف    - ٨٤
وبلغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات              .  مليون دوالر  ٦٦,١اخلاص  

ددت تكـاليف القـوات واملعـدات       وُس . مليون دوالر  ٢ ٨٨٤,٢حفظ السالم يف ذلك التاريخ      
يتني علـى التـوايل    املنتـه تني   عـن الفتـر    اململوكة للوحدات إىل حكومات البلدان املسامهة بقـوات       

 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠ و ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ يف
  

 املالحظات والتوصيات -سابعا   
امسـة يف تنفيـذ اتفـاق        العديـد مـن املـسائل الـصعبة واحل          الـسياسي  جدول األعمال يضم    - ٨٥

علـى  ن إىل إظهار تصميم كـبري  اوحيتاج الطرف.  يعد من املمكن تأجيلها   ، اليت مل  السالم الشامل 
وحيتاجان أيـضاً إىل احلـصول علـى دعـم نـشط ومنـسق              .  حلول مقبولة أثناء الوقت املتاح     إجياد

 .من الشركاء الدوليني الرئيسيني

ســتقرار هــدف األمــم املتحــدة الرئيــسي، وســوف  وال يــزال احلفــاظ علــى الــسالم واال  - ٨٦
. تواصل البعثة تركيز اهتمامها على هذا اهلدف وفقا للوالية املوكلة إليها من قبل جملس األمـن               

. أحث اجملتمـع الـدويل علـى العمـل مـع الطـرفني لتهيئـة بيئـة مواتيـة لتحقيـق هـذا اهلـدف                        إنين  و
ن كارثـة إنـسانية جيـب أن يكفـل اسـتمرار            ما يترّتب على اهنيـار اتفـاق الـسالم الـشامل مـ             وإن

 . الدويل على متكني الطرفني من تنفيذ االتفاق بنجاحتركيز اجملتمع 

ــدائرة        - ٨٧ ــه ال ــالتقرير علــى القــرار الــذي اختذت ــرة املــشمولة ب وتركــز االهتمــام خــالل الفت
ف حبـق عمـر     مارس بإصدار مذكرة توقيـ    / آذار ٤االبتدائية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية يف       

حــسن أمحــد البــشري، رئــيس الــسودان، بتهمــة ارتكــاب جــرمييت حــرب ومخــس جــرائم ضــد       
وإنــين أعتــرف بــسلطة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بــصفتها مؤســسة قــضائية مــستقلة،   . اإلنــسانية
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أنين على يقني بأن حكومة السودان ستعاجل قضايا السالم والعدالة علـى حنـو يتفـق وقـرار                  كما
 .).٢٠٠٥ (١٥٩٣جملس األمن 

 منظمـة غـري   ١٣أحث بشدة حكومة الوحدة الوطنية علـى إعـادة النظـر يف طـرد            إنين  و  - ٨٨
 مـن وكمـا يتـضح    .  منظمات غري حكوميـة وطنيـة يف مشـال الـسودان           ٣حكومية دولية وإغالق    

التقيــيم املــشترك الــذي أجرتــه حكومــة الوحــدة الوطنيــة واألمــم املتحــدة، فــإن عمليــات الطــرد   
وسوف تعمل األمـم املتحـدة مـع احلكومـة وشـركائها            .  قد ختلق أزمة إنسانية خطرية     واإلغالق

من أجل سد بعـض الثغـرات النامجـة عـن ذلـك، عـرب القيـام بعمليـات تـدخل قـصرية األجـل يف                          
نظـرا حلجـم    وذلك  حمدودة   ُتعّد   ولكن القدرة املتاحة على توفري بدائل فورية      . حاالت الطوارئ 
ويف حـني أن    .  العـامل  علـى صـعيد    الذي ُيعّد الربنـامج اإلنـساين األكـرب          ائل، اهل الربنامج اإلنساين 

حكومة الوحدة الوطنية هلا احلق يف اختاذ التدابري اليت قد تراها ضرورية حلماية سـيادهتا وأمنـها،                 
وعـالوة علـى ذلـك،      . ال بد يل من التأكيد على أنه مل يتم تقدمي أي دليل يدعم عمليات الطرد              

تبقـى مـن     دد أمـن هـذه املنظمـات ومـا        هتـ  املنظمات غـري احلكوميـة ال        لكالمية ضد احلرب ا فإن  
جمتمع املـساعدة اإلنـسانية يف الـسودان فحـسب، بـل إهنـا هتـدد أيـضاً اسـتمرار تقـدمي اخلـدمات                        

لذلك أحث احلكومة علـى     . أنشطة حقوق اإلنسان  االضطالع ب اإلنسانية ذات األمهية احليوية و    
 الربنــامج اإلنــساين ُينفّــذ زال ومــا. هلــذه املنظمــات االضــطالع بعملياهتــاتــوفري بيئــة آمنــة تيــسر 

 . بقيمته بتنسيق وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية اليت دأبت على االعتراف

 هذه املنظمات غري احلكومية، أصبحت أجزاء كبرية من املنـاطق الـثالث             طردوبسبب    - ٨٩
 واإلنعــاش ة يف جمــال املــساعدة اإلنــسانيةعلــى دعــم قليــل للغايــوشــرق الــسودان ال حتــصل إال 

 علـى اجلهـود     اوما مل يتم تغيري هذا الوضع، فإنه قـد خيلّـف أثـراً سـلبياً مباشـر                 .وإعادة اإلدماج 
، سـواء مـن خـالل تـوفري فوائـد      اتني املنطقـتني اهلـشتني  املبذولة لتعزيز الـسالم واالسـتقرار يف هـ        
 .االضطالع بأنشطة املصاحلةأو ،  شديدالسالم، وخاصة يف املناطق املعرضة خلطر

 نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،           برنـامج ين متفائل إزاء التقـدم احملـرز يف         نوإ  - ٩٠
 الربنـامج زمخـاً إجيابيـاً       قوحيق. التعاون من جانب الطرفني وبينهما يف هذا الصدد       كذلك إزاء   و

لتقـدم يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم      أن يـؤدي إىل بنـاء مزيـد مـن الثقـة وإحـراز مزيـد مـن ا             من شأنه 
وإنين أحث جمتمع املاحنني على تقدمي متويـل إضـايف لربنـامج إعـادة اإلدمـاج مـن أجـل            . الشامل

ــزخم   ــة وحكومــة جنــوب     .الــسماح باســتمرار هــذا ال وأناشــد باملثــل حكومــة الوحــدة الوطني
يــة بــرتع الــسالح  الــسودان أن تــوفرا، علــى وجــه الــسرعة، املــوارد املاليــة واملاديــة للجــان املعن   

 وذلك لتمكينها من إدارة توسـيع نطـاق عملياهتـا يف امليـدان متاشـياً                ،والتسريح وإعادة اإلدماج  
 .مع مبدأ امللكية الوطنية
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وإنــين أرحــب بــإعالن جلنــة االنتخابــات الوطنيــة جــدوالً زمنيــاً مقترحــاً لالنتخابــات،     - ٩١
وأرحـب أيـضا   .  يف مجيـع أحنـاء الـسودان   نشاء هياكل أساسـية لعملياهتـا    تبذله من جهود إل    اومب

،  لالنتخابـات  تنـسيق الـدعم الـدويل      يف جمـاالت منـها    بعثـة   البطلبها احلصول على املساعدة مـن       
ــالــذي ُيعــّد أمــراً  ــة االنتخابيــة املعقــدة علــى حنــو متــسق    خمتلــف إلدارةاً حيوي .  اجلــداول الزمني

تنظـيم وإجـراء   يف ابـات الوطنيـة     سوف تبذل األمم املتحدة قصارى جهدها لدعم جلنة االنتخ        و
وإنـين  . مـن أركـان اتفـاق الـسالم الـشامل         وهي ركن أساسي    انتخابات حرة ونزيهة وسلمية،     

مداوالت بشأن ما تبقـى مـن تـشريعات         إجراء   على اإلسراع يف      يف هذا الصدد   أشجع الطرفني 
 مـن   ، وذلـك  دود احل وتعليممتصلة باالنتخابات ووضع الصيغة النهائية لعمليات تعداد السكان         

أجــل تفــادي املزيــد مــن التــأخري يف االنتخابــات ويف تنفيــذ األحكــام األخــرى ذات الــصلة مــن  
 .اتفاق السالم الشامل

 أيضا على التزام األمم املتحـدة مبـساعدة الطـرفني علـى إجـراء اسـتفتاءات                 إنين أؤكد و  - ٩٢
 يظـل هـذا اهلـدف      وجيـب أن  .  يف جنـوب الـسودان وأبيـي       ٢٠١١حرة ونزيهة وسلمية يف عام      

أجدد دعويت هلمـا إىل وضـع   إنين أولوية بالنسبة للطرفني بغض النظر عن التطورات األخرى، و       
. ولكفالة االستقرار يف مرحلة ما بعد االسـتفتاء        األطر القانونية واملؤسسية الضرورية للتصويت    

سيا يف هـذه    ال شك أن املناقشات بشأن تقاسم الثروة على املدى الطويل ستكون عنصرا رئيـ             و
ري مـشّرعو  جـ  الطرفني إىل اختـاذ االسـتعدادات الالزمـة لكـي يُ     أيضاًإنين أدعو   و. االستعدادات

ويف غـضون   . الواليات املنتخبون يف والييت جنـوب كردفـان والنيـل األزرق مـشاورات شـعبية              
 .حـدة الوبالترغيـب يف    ذلك، ال تزال البعثة على اسـتعداد لـدعم الطـرفني يف الوفـاء بالتزامهمـا                 

تحقيـق هـذا اهلـدف يف الوقـت     لوأحثهما مرة أخرى علـى استكـشاف مجيـع اخليـارات املتاحـة            
 .٢٠١١احملدود املتبقي قبل عام 

 متديـد واليـة بعثـة األمـم          يف ، فـإنين أوصـي بـأن ينظـر جملـس األمـن            َتقَدَّمما  وبناء على     - ٩٣
طلـب   ويف ضـوء  . ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٣٠ حـىت     أخـرى   شـهرا  ١٢املتحدة يف السودان ملـدة      

ــة االنتخابـــ ــة ات جلنـ ــة   إىل البالوطنيـ ــة االضـــطالع بـــدور يف تنـــسيق الـــدعم الـــدويل للعمليـ عثـ
 تكليفهـا االنتخابية، أوصي بأن يقوم جملس األمن بتعزيز الوالية االنتخابيـة للبعثـة، وذلـك عـرب                  

 . الوطنية يف تنسيق املساعدات الدولية لالنتخاباتاتصراحة بدعم جلنة االنتخاب

وإنين أرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ خارطة طريق أبيي، وأثين على اجلهود الـيت يبـذهلا                  - ٩٤
نظـرا ملـا تتـسم      و.  مـسألة أبيـي    املطروحة يف إطـار   ىل حلول سلمية للمشاكل     توّصل إ الطرفان لل 

 بـشأن  حمادثـات به هذه القضايا من طـابع صـعب وحـساس، ال بـد مـن أن يبـدأ الطرفـان فـورا                   
تعمـل بكامـل طاقتـها      ملنطقـة أبيـي      إنـشاء إدارة     عـدُّ ُيو.  التحكـيم مهمـا كـان      حمكمة تنفيذ قرار 
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جيب علـى الطـرفني واإلدارة اختـاذ اخلطـوات الالزمـة            و.  احملكمة ألي قرار تتخذه  شرطاً مسبقاً   
 .لتيسري اعتماد ميزانيتها واإلفراج عن األموال

 علـى طـول احلـدود       الوضـع رار  ويبّين احلادث الذي وقع مؤخرا يف ملكـال عـدم اسـتق             - ٩٥
 الطـرفني   أناشـد وإنـين  .بني الشمال واجلنوب، والسرعة اليت ميكن أن يتدهور هبا الوضع األمين         

التحقيـق  اختاذ اخلطوات الالزمة لتفادي مثل هذه احلوادث يف املستقبل، وأحثهمـا علـى كفالـة              
ن، وعلــى كفالــة مقاضــاة  بقتــل املــدنيني علــى أيــدي قــوات األمــتعلقــة االدعــاءات املالــدقيق يف

 على اللجنـة العـسكرية املـشتركة لوقـف إطـالق النـار               أثين ينوإن .مرتكيب اجلرائم وفقا للقانون   
إىل جانــب التــدخل املــشترك للــشمال واجلنــوب علــى مــستوى    يف الوقــت املناســب، لتدخلــها

وقـف إطـالق   ، من أجل احتواء احلادث، مما أثبت الفعالية اليت ميكـن أن تتمتـع هبـا آليـات                   عال
 .النار يف حال تنفيذ القرارات بسرعة وحسم

فهــي .  الوحــدات املتكاملــة املــشتركةهــشاشةودلّ حــادث ملكــال مــرة أخــرى علــى    - ٩٦
تزال تواجـه حتـديات سياسـية ولوجـستية وتـشغيلية خطـرية، علـى النحـو املـبني يف تقـاريري                    ال

 منطقـة خارطـة طريـق أبيـي حتـديات       وتواجه الوحدات املتكاملة املشتركة املنتـشرة يف       .السابقة
تأجيــل االجتمــاع املــشترك يف ويــساورين القلــق يف هــذا الــصدد إزاء اســتمرار الطــرفني   .مماثلــة
اللجنة الـسياسية لوقـف إطـالق النـار وجملـس الـدفاع املـشترك الـذي يهـدف إىل التـصدي                       بني

 .هلذه التحديات، وأحثهما مرة أخرى على االلتزام بضمان فعاليتهما

وأالحظ بقلق بالغ األثر الذي خلّفته على السكان املدنيني أعمال العنف اليت انـدلعت                - ٩٧
هتدئة هـذا    بني القبائل يف جنوب السودان، وأدعو حكومة جنوب السودان والقادة احملليني إىل           

ة والبعثـ  . بشكل سلمي وبناء الثقة أثناء الفترة اليت تـسبق االنتخابـات واالسـتفتاء             الوضع املتوتر 
 .لدعم هذه اجلهود، يف إطار التنسيق الوثيق مع السلطات احملليةمستعدة 

ا شــريكني كــاملني إذا أرادا موجيــب علــى الطــرفني العمــل معــا بــشكل وثيــق بوصــفه    - ٩٨
أثين على مجيع اجلهود املبذولـة لبنـاء عالقـة مـن شـأهنا تيـسري                إنين  التصدي للتحديات املقبلة، و   

سـوف تـزداد     عمليـة التحـول الـدميقراطي قـدماً،           الذي تسري فيه   ويف الوقت  .بلوغ هذا اهلدف  
 الثقــة والتعــاون  إرســاءومــع أن . إشــراك األحــزاب الــسياسية الــسودانية األخــرى  أيــضا أمهيــة

 .إال أنه ضروري للغاية من أجل مستقبل السودانباألمر السهل على اإلطالق،  ليس

 اخلـاص، وجلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة           ويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناين ملمثلي         - ٩٩
العاملني يف السودان، وللـدول األعـضاء، مبـا يف ذلـك البلـدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة                      

  .واجلهات املاحنة، على جهودها الدؤوبة لدعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل
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   ١املرفق   
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف 

  
      صر العسكريالعن  

  القوات  ضباط األركان  املراقبون  
  العنصر العسكري
  الشرطة املدنية  اجملموع الفرعي

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  البلد

    ١٦  صفر  ١٣٤    ١٢٠    ٣    ١١  االحتاد الروسي
    ١٥  صفر  صفر              إثيوبيا
                      نتنياألرج
  ٣  ٣٢  صفر  ١٦        ٥    ١١  األردن
  ٢  ٨  ٣  ١٢      ٢  ٧  ١  ٥  أستراليا
      صفر  ١٧            ١٧  إكوادور
    ٥  صفر  ٣٣        ٥    ٢٨  أملانيا

  ١  ٢٠  صفر  ١٢            ١٢  إندونيسيا
      صفر                أوروغواي

 ٢ ٤ ١ ١١         ١ ١١  أوغندا
   ١٢  صفر ١٣           ١٣  أوكرانيا
      صفر  صفر              إيطاليا

      صفر  ٧            ٧  باراغواي
  ١  ١٧  ٧  ١ ٥٧٠  ٧  ١ ٥٣٣    ١٩    ١٨  باكستان
    ٣  صفر  ٢٢        ٢    ٢٠  الربازيل
      صفر  ٤            ٤  بلجيكا

  ١  ٣٤  ٥  ١ ٥٦٢  ٥  ١ ٥١٤    ٢٧    ٢١  بنغالديش
      صفر  ٧            ٧  بنن

                      بوتسوانا
      صفر  ٦            ٦  بوركينا فاسو

  ٢  ٣  صفر  صفر              اهلرسكالبوسنة و
      صفر  ١            ١  بولندا

 املتعـــــددة بوليفيـــــادولــــة  
      صفر  ١٨            ١٨  القوميات

      صفر  ٨            ٨  بريو
                      تايلند
 ١ ٣١  صفر ٣       ٣      تركيا
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      صر العسكريالعن  

  القوات  ضباط األركان  املراقبون  
  العنصر العسكري
  الشرطة املدنية  اجملموع الفرعي

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  البلد

     ١ ١١         ١ ١١   املتحدةترتانيامجهورية 
     صفر صفر              جامايكا

     صفر صفر              قياجنوب أفري
    ١  ٢  ١١      ١  ٣  ١  ٨  الدامنرك
  ١  ١٢  ٦  ٢٦٥  ٦  ٢٤٨    ٢    ١٥  رواندا
      صفر  ١١        ١    ١٠  رومانيا
 ٦ ٢٣ ١٥ ٣٥٢ ١٥ ٣٣٠   ٨   ١٤  زامبيا

 ٥ ٢٦ ٢ ١٢         ٢ ١٢ زمبابوي
    ٤  صفر  صفر              ساموا

    ١٨  صفر  ٧            ٧  سري النكا
      فرص  ٥            ٥  السلفادور
      صفر  صفر              السنغال
  ٣  ٧  صفر  ٤        ١    ٣  السويد
      صفر  ٤        ١    ٣  سرياليون
    ١٨  ٩  ٤٤٧  ٩  ٤٢٦    ٩    ١٢  الصني
      صفر  ٢            ٢  غابون
    ٢٠  صفر  صفر              غامبيا
  ٣  ٣٢  صفر  صفر              غانا

      صفر  ٧            ٧  غواتيماال
      صفر  ٨            ٨  غينيا
      صفر  صفر              فرنسا
  ٩  ٢٥  صفر  ١١            ١١  الفلبني
      صفر  ١        ١      فنلندا
    ٨  صفر  ٧            ٧  فيجي

  ١    ٢  ٧          ٢  ٧  قريغيزستان
      صفر  ٥        ٥      كرواتيا
      صفر  ١٤٣    ١٣٥    ١    ٧  كمبوديا
  ٣  ١٧  ٢  ٢٥      ١  ٧  ١  ١٨  كندا

      صفر  ٧        ١    ٦  كوريامجهورية 
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      صر العسكريالعن  

  القوات  ضباط األركان  املراقبون  
  العنصر العسكري
  الشرطة املدنية  اجملموع الفرعي

  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  البلد

      ٥٥  ٧٧٠  ٥٤  ٧٦٤  ١      ٦  كينيا
    ١  صفر  ٣            ٣  مايل

    ٣  صفر  ٩        ١    ٨  ماليزيا
    ١٤  ١٥  ٨٢٠  ١٥  ٧٨١    ١٨    ٢١  مصر

      صفر  ٤            ٤  مالوي
     صفر ٣       ٣      اململكة املتحدة

      صفر  ٣            ٣  منغوليا
      صفر  ١            ١  موزامبيق
      صفر  صفر              مولدوفامجهورية 
  ٣  ٣  ٣  ٣          ٣  ٣  ناميبيا
    ٦    ٢٠        ٦    ١٤  النرويج
  ١  ٥١  صفر  ١٧        ٨    ٩  نيبال
      صفر  صفر              النيجر
  ٣  ١٥  ١  ١٥        ١  ١  ١٤  نيجرييا
      ١  ٢        ١  ١  ١  نيوزيلندا

  ١  ٤٩  ٦  ٢ ٦١٧  ٥  ٢ ٥٧٢  ١  ٢٦    ١٩  اهلند
  ٣  ١٣  ٣  ١١        ٢  ٣  ٩  هولندا

  ٢  ١٣  صفر  صفر             الواليات املتحدة األمريكية
        ٢        ٢      اليابان
   ١١ صفر ٢٥       ١   ٢٤  اليمن
      صفر  ٢        ١    ١  اليونان

 ٥٧ ٥٩٧ ١٣٩ ٩١٣٥ ١١٦ ٨٤٢٣ ٦ ١٨١ ١٧ ٥٣١اجملموع حسب نوع اجلنس
  ٦٥٤  ٩ ٢٧٤  ٨ ٥٣٩  ١٨٧  ٥٤٨  اجملموع
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