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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف السودان    
  

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

طلــب فيهــا اجمللــس إطالعــه أوال بــأول علــى التطــور احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل يف  
 اجمللـس وضـع     افيهـ إيلّ  الـيت طلـب     ) ٢٠٠٩ (١٨٧٠اجمللـس    مـن قـرار      ٢٦السودان، وبالفقرة   

لقيـاس وتتبـع التقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة بعثـة األمـم         ) ذا التقريـر هلـ  املرفق األولانظر (معايري  
ــر   ــضمني تقريـ ــسودان، وطلـــب تـ ــدة يف الـ ــى تلـــك    ياملتحـ ــا علـ ــرز قياسـ ــدم احملـ ــا للتقـ  تقييمـ

ــة توصــيات تــصدر فيمــا بعــد   فــضال عــن أي  املعــايري، ــر  . بــشأن تــشكيل البعث ويتــضمن التقري
أبريــل / نيــسان١٧للوضــع برمتــه يف ذلــك البلــد منــذ إعــداد تقريــري الــسابق، املــؤرخ     تقييمــا
٢٠٠٩) S/2009/211(   ــشطة ــن أنــ ــستكملة عــ ــات مــ ــىت  ال، ومعلومــ ــة حــ ــران٣٠بعثــ /  حزيــ
اسـا علـى    ويتضمن الفرعان الرابع والسادس مـن التقريـر تقييمـا للتقـدم احملـرز قي              . ٢٠٠٩ يونيه

  . املعايري املذكورة آنفا
  

  الوضع األمين  -ثانيا   
ــسودان         - ٢ ــوب ال ــين يف جن ــدهورا يف الوضــع األم ــالتقرير ت ــشمولة ب ــرة امل . شــهدت الفت

ــد ــدها لتتحــول إىل موجــات         وق ــيت طــال أم ــة ال ــرات حــدة الرتاعــات احمللي ــدة م ــصاعدت ع ت
ــة مــ       خطــرية ــات مفرغ ــان يف حلق ــسببت يف بعــض األحي ــف، ت ــن العن ــداءاتم ــد . ن االعت وق
وشــكل . معظــم أحــداث العنــف القبلــي يف واليــات واراب والــبحريات وأعــايل النيــل    وقعــت

 نـوير يف مقاطعـة أكوبـو بواليـة جـونقلي            -وريل ولـوو    املـ القتال العنيـف الـذي دار بـني قبـيليت           
أبريـل تطـورا يـدعو لالنزعـاج بـشكل خـاص حيـث أصـبحت القـرى          / نيسان ١٩ و   ١٨يومي  

 املدنيني بدال من جتمعات رعي املاشـية هـدفا لالعتـداءات، ممـا أسـفر عـن مـصرع          وسكاهنا من 
  .  آخرين جبروح، منهم نساء وأطفال٧٠ مدنيا وإصابة ١٩٥ما يقدر بـ 
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 نــوير يف مقاطعــة -وتــصاعدت حــدة التــوترات الــيت طــال أمــدها بــني قبيلــة جيكــاين     - ٣
ــو     ــة ل ــل وقبيل ــايل الني ــة أع ــوير يف م- والناصــر بوالي ــة جــونقلي يف     ن ــو بوالي ــة أكوب  ١٢قاطع

 نـوير مبهامجـة قافلـة    -يونيه عندما قامـت عناصـر يقـال إهنـا تنتمـي إىل قبيلـة جيكـاين            / حزيران
ــة مــن  ــة العــاملي،   ١٠ صــندال ومــا يقــرب مــن  ٢١مكون  زوارق أخــرى تابعــة لربنــامج األغذي

لـسوباط بـالقرب مـن    ترافقها قوات من اجليش الشعيب لتحرير السودان، كانت تسري على هنر ا  
وتـشري التقـديرات إىل أن االشـتباكات أسـفرت عـن مـصرع       . قرية نيارييم يف والية أعايل النيل 

.  جنــديا جبــروح٢٠جنــديا مــن اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان، وأصــيب   ٨٩  مــدنيا و٣٠
وكانت القافلـة تتحـرك مـن الناصـر إىل أكوبـو         .  آخرون على األقل   ٥وزرقا وُدمر    ١٦وُنهب  

 ألـف شـخص مـن املـشردين داخليـا، ممـن             ١٩وزيع املساعدات الغذائيـة علـى مـا يقـرب مـن             لت
ومـع أن الـسلطات احملليـة اسـتطاعت         . نزحوا من ديـارهم بـسبب االشـتباكات القبليـة األخـرية           

  . السيطرة على املوقف، ال يزال الوضع متوترا
والرزيقـات يف الفتـرة     ويف الشمال اندلعت أحـداث عنـف طائفيـة بـني قبـيليت املـسريية                  - ٤

وشـاركت  . مايو على طول احلدود بني جنوب كردفان وجنوب دارفور        / أيار ٢٣ إىل   ١٩من  
وقيـل إن   . االشتباكات على غري العادة قوات مقاتلة بأعداد كبرية ومدججـة بالـسالح           تلك  يف  

 كــبرية قتلــت أيــضا مــن قــوات شــرطة االحتيــاطي املركــزي الــيت نــشرها وايل جنــوب     اأعــداد
  . ان ملنع وقوع مزيد من االشتباكاتكردف

  
  التطورات السياسية  -ثالثا   

وقــد بــدأت التحــضريات لالنتخابــات ختــيم علــى الــساحة الــسياسية، بعــد أن أعلنــت      - ٥
املفوضية القومية لالنتخابات أن موعد االقتـراع يف اجلـدول الـزمين املقتـرح للعمليـة االنتخابيـة                  

علـن حــزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريــر      وقـد أ . ٢٠١٠فربايـر  /سـيكون يف شـباط  
ونظــرا . الــسودان، فــضال عــن معظــم األحــزاب الــسياسية األخــرى قبــول هــذا اجلــدول الــزمين 

يوليـه  / متـوز  ١حلدوث تأخري يف العمليـة االنتخابيـة، أعلنـت املفوضـية جـدوال زمنيـا منقحـا يف                   
  .٢٠١٠أبريل /جيعل موعد االقتراع يف نيسان

يونيــه، مــنح جملــس شــؤون األحــزاب الــسياسية شــهادات تــسجيل        /حزيــران ١ويف   - ٦
وقــدم وزيــر اخلارجيــة .  حزبــا مــسجلة بالفعــل٣٢وثالثــني حزبــا سياســيا، باإلضــافة إىل  لــستة

السابق الم أكول أجاوين استقالته من احلركة الشعبية لتحرير السودان، وأعلن تشكيل حـزب              
  .  التغيري الدميقراطي-ية لتحرير السودان سياسي جديد يسجل حتت اسم احلركة الشعب
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ورغم حتفظات احلركة الشعبية لتحرير السودان على سـلطات االحتجـاز وغريهـا مـن                 - ٧
، الـيت   املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية      املسائل، وافقت اللجنة السياسية التنفيذيـة العليـا حلـزب         

يس حكومة جنوب السودان ريـاك      يشارك يف رئاستها نائب الرئيس علي عثمان طه ونائب رئ         
وبعـد إدخـال تغـيريات      . ألمن القـومي علـى الربملـان ملناقـشته        امشار على عرض مشروع قانون      

كـــثرية علـــى مـــشروع قـــانون الـــصحافة واملطبوعـــات، اعتمـــد الربملـــان مـــشروع القـــانون يف   
مـشروع  بيـد أن أحـزاب املعارضـة وغريهـا مـن املـراقبني مـا زالـت قلقـة ألن              . يونيه/حزيران ٨

  .اإلعالم القانون يتيح للرئاسة وجملس الصحافة ممارسة رقابة هائلة على وسائط
 متـأخرا   ٢٠١١عـام   الذي حيكم استفتائي    ويظل االنتهاء من مشروع قانون االستفتاء         - ٨

، وفقـا   ٢٠١٠يوليـه   /ونظرا ألن تسجيل الناخبني لالستفتاء سيجري يف شهر متوز        . عن موعده 
ددة يف اتفاق السالم الشامل، يصبح سن القانون وما يترتب عليـه مـن إنـشاء             للمهلة الزمنية احمل  

وميكن أن يكون للتأخري املتكرر يف هذا الـشأن عواقـب وخيمـة             . مفوضية لالستفتاء أمرا ملحا   
  . على تنفيذ اتفاق السالم الشامل

ودان أبريل، قـدم حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـس                / نيسان ٢٣ويف    - ٩
ومـن  . مستنداهتما النهائية بشأن اخلالف احلدودي يف أبيي إىل هيئة التحكيم الدائمة يف الهاي            

وقد طمأن ممثلو اجلـانبني البعثـة إىل التزامهمـا    . يوليه/ متوز٢٢املتوقع أن تصدر اهليئة قرارها يف   
  . بالتنفيذ الكامل لقرار اهليئة على حنو سلمي

البـشري ورئـيس حكومـة      عمـر   بالتقرير، أصدر كل من الرئيس      وخالل الفترة املشمولة      - ١٠
كري مراسـيم بتغـيري عـدد مـن كبـار املـسؤولني والـوالة يف حكومـة كـل                    سلفا  جنوب السودان   

ومن بني التغيريات املهمة، عـني وزيـر الدولـة الـسابق للـشؤون اإلنـسانية أمحـد هـارون                    . منهما
ان وأصبح عبد العزيز احللو نائبـا للـوايل وعـني           واليا لوالية جنوب كردف   ) حزب املؤمتر الوطين  (

رئــيس األركــان الــسابق للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان أويــاي دينــق أجــاك وزيــرا للتعــاون  
  . اإلقليمي يف حكومة جنوب السودان

  
  تنفيذ اتفاق السالم الشامل  -رابعا   

  أبيي    
 ضوء قرار هيئة التحكـيم      يظل الوضع األمين يف أبيي هشا ويتطلب اهتماما مستمرا يف           - ١١

وقد فجـرت اهلجـرة املومسيـة للمـسريية عـددا كـبريا             . يوليه/ متوز ٢٢الدائمة املتوقع صدوره يف     
وقيــل إنــه حــدثت حــاالت هنــب  . مــن حــوادث العنــف علــى مــدى الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   

ا تقطنـها  للماشية، وأن عددا من الرحل املسلحني مـن املـسريية عـربوا إىل منـاطق متنـازع عليهـ                 
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 كيلـومترا عـن شـرقي أبيـي، بـأن           ١٥وأفـاد قرويـون مـن نونـق الـيت تبعـد             .  نقوك قبائل الدينكا 
وقـد  . بعض العائالت غادرت إىل أبيي كتـدبري احتـرازي إىل أن تغـادر قـوات املـسريية املنطقـة                  

ة نظمت البعثة حلقات عمل خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتدريب أفراد مـن الوحـدة املتكاملـ    
املــشتركة احملليــة ووحــدة الــشرطة املتكاملــة احملليــة علــى وســائل احلمايــة، وذلــك هبــدف تعزيــز  

وقـدمت البعثـة الـدعم أيـضا لالجتماعـات املباشـرة الـيت عقـدت بــني         . قـدراهتم يف هـذا الـصدد   
زعمــاء الــدينكا واملــسريية، ومــسؤولني حكــوميني يف أبيــي واجمللــد والــيت ركــزت علــى الوضــع  

  . دور قرار هيئة التحكيم على مسائل أطول أمدااألمين بعد ص
وما زال غياب مسؤولني بارزين من أبيي يؤثر على عمـل اإلدارة املؤقتـة يف أبيـي فقـد        - ١٢

ظــل اإلداري املــسؤول عــن منطقــة أبيــي ونائبــه خــارج املنطقــة خــالل معظــم الفتــرة املــشمولة   
ــالتقرير إلجــراء مفاوضــات ومناقــشات بــشأن اعتمــاد ميزانيــ    ــيب وتغيــب أيــضا أعــضاء  . ة ألبي

بارزون يف اإلدارة مثل أعضاء الربملان فضال عن أعضاء تنفيذيني وأعضاء يف اجمللس، ممـا جعـل                 
التقدم بطيئا على مجيع الصعد، مبا يف ذلك تنظيم مؤمتر يـضم ممـثلني عـن القبائـل واحلكومـة يف           

  . واملراعي املياهمنها اهلجرة وتقاسم . مخس واليات ملعاجلة مسائل عابرة للحدود
ماليـني جنيـه سـوداين     ٥وأفادت وزارة املالية واالقتصاد الوطين بأهنا قدمت حىت اآلن     - ١٣

إلدارة أبيي من أجل تيـسري دفـع الرواتـب والنفقـات التنفيذيـة، وشـرعت يف دفـع مليـون جنيـه             
عـدم وجـود   ومـع ذلـك، مـا زال    . يونيه لتغطيـة التكـاليف التنفيذيـة     /سوداين إضافية يف حزيران   

ميزانية سنوية متفق عليها وحالة عدم التيقن املرتبطة بدفع األمـوال تـشكل حتـديا لـإلدارة فيمـا                   
  . يتعلق بتوفري اخلدمات األكثر إحلاحا للمنطقة ولإلبقاء على موظفي اإلدارة

وتشمل انتهاكات اتفاق خارطة طريق أبيي، اليت عاجلتها اللجنـة العـسكرية املـشتركة                - ١٤
طــالق النــار، شــكوى مــن اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان مــن وجــود قــوات شــرطة لوقــف إ

متنقلة ومسلحة تابعة لشرطة محاية حقـول الـنفط يف منطقـة خارطـة الطريـق فـضال عـن ادعـاء                      
بوجود ميليشيات منظمة يقـال إهنـا مدججـة بالـسالح وتتحـرك داخـل جتمعـات رعـي املاشـية                     

وقـد ُسـمح للبعثـة حبريـة التنقـل بـصفة       . ة خارطـة الطريـق  املسريية عند األطراف اجلنوبيـة ملنطقـ   
عامة داخل منطقة خارطة الطريق عدا منطقـة أكـور الواقعـة جنـوب غـرب أقـوك، حيـث منـع                      
اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان البعثــة مــن الــدخول بــدعوى أن أكــور جــزء مــن واليــة حبــر    

ة لوقـف إطـالق النـار، وأحيـل إىل       وقد أثري هذا املوضـوع داخـل جلنـة املراقبـة املـشترك            . الغزال
املفوضــية الــسياسية لوقــف إطــالق النــار مــن أجــل احلــصول علــى إيــضاح بــشأن موقــع منطقــة  

ويف الوقــت نفــسه ســتقوم أفرقــة الرصــد املــشتركة مــن القطــاعني الرابــع والثــاين بتفقــد  . أكــور
 مشـال منطقـة     بيـد أنـه مـن الـضروري اإلشـارة إىل أن حتركـات البعثـة               . القوات يف تلك املنطقـة    
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خارطة الطريق ما زالـت مقيـدة، ممـا حيـول دون إطـالع البعثـة علـى الوضـع فيمـا يتعلـق بنـشر                          
قــوات مــن اجلــانبني خــارج منطقــة خارطــة الطريــق، األمــر الــذي يــؤثر علــى قــدرة بعثــة األمــم  

  . املتحدة على اختاذ إجراء يف الوقت املناسب لتفادي أي تصعيد
دات مــشتركة للــشرطة املتكاملــة، وإن كــان بإيقــاع   وقــد حــدث تقــدم يف نــشر وحــ    - ١٥

وقـد  .  فـردا مـن اجلنـوب     ١٧٩ فـردا مـن الـشمال و         ١٥٥اآلن  بيـي   أيف  وتضم الوحدة   . بطيء
مراكــز للــشرطة يف منــاطق اســتراتيجية علــى طــول طــرق اهلجــرة الــيت يتبعهــا ُرحَّــل   ٦أنــشئت 

ومركـزي الـشرطة يف أبـاتوك       املسريية، واستكمل إنشاء أبراج للـهوائيات يف مقـر شـرطة أبيـي              
خارج بلدة أبيي قد تعطل بسبب الـنقص املـستمر          الوحدة  أن نشر املزيد من أفراد       بيد. وأقوك

يف املركبات وأماكن اإلقامة وأماكن التـدريب واهلياكـل األساسـية ملواقـع االحتجـاز ومعـدات                 
لـشرطة املـشكلة،   تلقوا تدريبات علـى ممارسـة مهـام وحـدات ا    الوحدة ومع أن أفراد   . االتصال

  . فهم يفتقرون إىل املعدات األساسية الالزمة للقيام بالعمليات املطلوبة
  

  واليتا جنوب كردفان والنيل األزرق    
شكل تعيني وايل جديد ونائب للوايل يف واليـة جنـوب كردفـان دفعـة جديـدة لعمليـة                - ١٦

لــبىن األساســية الــسياسية  التابعــة حلركــة حتريــر جنــوب الــسودان إىل ا “ املنــاطق املغلقــة”ضــم 
وميكــن مالحظــة بعــض التحــسينات يف امليــدانني . واإلداريــة واالجتماعيــة واالقتــصادية للواليــة

السياسي واألمين، وهي تعزى أيضا إىل حدوث تعاون أكثر إجيابيـة بـني حـزب املـؤمتر الـوطين                   
وتقـوم  .  كـافيني  ويظل العائدان االجتماعي واالقتصادي لعمليـة الـسالم غـري         . واحلركة الشعبية 

حكومة جنوب كردفان، اليت يبدو أهنا مدركة للصعوبات اليت ميكن أن ميثلـها ذلـك السـتقرار             
الوالية، بتحديد أولويات ألهدافها يف تلـك اجملـاالت وقـد أشـارت إىل اعتزامهـا املطالبـة بقيـام                    

ق، مـا زالـت     ويف واليـة النيـل األزر     . األمم املتحدة بدور أكـرب مـن أجـل حتقيـق تلـك الغايـات              
ــر الــسودان خــارج نطــاق ســيطرة       منطقــة الكرمــك الــيت يــسيطر عليهــا اجلــيش الــشعيب لتحري

  . حكومة الوالية يف الدمازين
املشاورات الشعبية من اآلليات املنصوص عليهـا يف اتفـاق الـسالم الـشامل للتـيقن مـن                    - ١٧

ــة       ــة انتقالي ــران مبرحل ــتني مت ــواليتني الل ــشعبية يف ال ــل  (وجهــات النظــر ال ــان والني ــوب كردف جن
بيد أنه ما زال هناك سـوء تفـاهم واسـع النطـاق، حيـث يـرى العديـد                   . بشأن إدارهتما ) األزرق

مـن ســكان هـاتني الــواليتني أن املــشاورات الـشعبية تــوازي حـق تقريــر املــصري، وهـو أمــر غــري      
ومطلــوب، يف هــذا الــصدد، وبــشكل عاجــل، جهــود . مطــروح وفقــا التفــاق الــسالم الــشامل

وبنـاء عليـه، قامـت بعثـة األمـم املتحـدة            . مية ونوع من اخلطـاب العـام بـشأن هـذه املـسألة            إعال



S/2009/357
 

6 09-39429 
 

السودان بضم األحزاب والسلطات احمللية إىل عمليـة املـشاورات الـشعبية الـشاملة ومـا يلـي                   يف
  . ذلك من إجراءات

  
  إعادة نشر القوات    

ــيت مت        - ١٨ ــسودانية ال ــسلحة ال ــوات امل ــشر الق ــسبة ن ــت ن ــا زال ــها ال تتجــاوز   م ــق من التحق
 فردا الذي كان منصوصا عليها يف البدايـة، وتـصل     ٤٦ ٤٠٣من العدد البالغ    (يف املائة    ٩٥,٥

وكــان منــصوصا يف ( يف املائــة ١٣,٧نــسبة إعــادة نــشر اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان إىل   
إطـالق  وقـف   لرصـد   وقد سلمت اللجنة املـشتركة      ).  فردا ٥٩ ١٦٨البداية أن يصل الرقم إىل      

وتظـل  . النار استعراضا شامال إلعادة النشر إىل اللجنة السياسية لوقف إطـالق النـار للنظـر فيـه               
ومـن  . إمكانية حدوث مزيد من التحسن يف تلك األرقام من خـالل الرصـد والتحقـق حمـدودة                

ومـع أن   . مث يظل إحراز مزيد من التقدم يف هذا الصدد يف يـد القيـادة الـسياسية لكـال اجلـانبني                   
ستواصل الرصد والتحقق كلما أمكن، فلن تـتمكن مـن التحقـق مـن إعـادة النـشر                  الرصد  جلنة  
وتشمل اخلطوات املطلوبـة السـتكمال إعـادة النـشر اسـتعراض األرقـام املنـصوص عليهـا                   . متاما

منذ البداية، واالتفاق على التحقق من أعداد اجلنود الذين متـت إعـادة نـشرهم بـدون أسـلحة،                   
إعادة النشر اليت ال ميكن التحقق منها مبـا يف ذلـك األفـراد الـذين مت نقلـهم إىل         فضال عن أرقام    

  . خدمات أمنية أخرى واجلنود الذين مت تسرحيهم بشكل طوعي
  

  الوحدات املتكاملة املشتركة
املعقـود يف    ٩٧وقف إطالق النار يف اجتماعهـا       رصد  حسبما أفادت اللجنة املشتركة ل      - ١٩
ــران٢ ــه، ال / حزي ــسبة     يوني ــد ن ــشتركة عن ــة امل ــشر الوحــدات املتكامل ــزال ن ــة ٨٢,٦ي . يف املائ
، حسب نص الـصيغة اجلديـدة واملعتمـدة مـن     تلك الوحدات تزال عملية إعادة التحقق من       وال

إجراءات التشغيل املوحدة، يف انتظار قيام عنصري القوات املسلحة السودانية واجليش الـشعيب             
وباسـتثناء الوحـدة املتكاملـة يف       .  القائمـة االمسيـة للجنـود      لتحرير السودان يف الوحـدات بتقـدمي      

، فـإن  ٢٠٠٨مـايو  /عقـب الـصدامات الـيت حـدثت يف أيـار           أبيي، اليت تلقت التـدريب والـدعم      
ــع         ــست موجــودة يف مواق ــوارد، وهــي لي ــر إىل امل ــة، وتفتق ــاً غــري مدرب الوحــدات تظــل عموم

 حكومـة الوحـدة الوطنيـة مـن جهـود           وما تبذله . مشتركة يف أغلب األماكن، وليست متكاملة     
  .وموارد لتشغيل تلك الوحدات يظل غري كافياً حىت اآلن

وتــدل الــصدامات الــيت وقعــت يف ملكــال وأبيــي علــى أن افتقــار الوحــدات املتكاملــة     - ٢٠
ــة     ــادة والــسيطرة والتكامــل أصــبح مــصدرا لعــدم االســتقرار يف منــاطق معين . املــشتركة إىل القي

 الوحـدات تـسببت يف بعـض احلـاالت يف زيـادة تـدهور األوضـاع الـيت                   ونظرا لذلك فـإن تلـك     
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“ مجاعـات مـسلحة أخـرى     ”تتسم أصال باهلشاشة، خاصة عندما تشتمل تلك الوحدات علـى           
ملكـال وعـدم إجـراء    مدينة ويظل عدم إحراز تقدم يف نقل أفراد الوحدات خارج   . من املنطقة 

ومل يــصدر جملــس .  مــصدرا للقلــق الــشديدالتنــاوب املقــرر ملــن شــاركوا يف القتــال يظــل ميثــل  
الدفاع املشترك أي أوامر تنفيذية بشأن تلك املسألة حىت اآلن، رغم اجلهود الـيت بذلتـها البعثـة                  

  .ومطالباهتا املتكررة بذلك
الـذي كلـف البعثـة بتنـسيق املـساعدة          ) ٢٠٠٩ (١٨٧٠ومتشيا مع قرار جملـس األمـن          - ٢١

ة املشتركة، تقوم البعثة حاليا باستعراض اخليارات من أجـل          الدولية من أجل الوحدات املتكامل    
وسـيتيح ذلـك   . وضع خطة دعم تـويل األولويـة للوحـدات فيمـا يتـصل مبواقـع تلـك الوحـدات                  

  . الوحدات استخدام أموال اجلهات املاحنة بطريقة فعالة وحمددة دعما لتلك
  

  تعداد السكان الوطين واالنتخابات
علنـت املفوضــية القوميــة لالنتخابـات أن االنتخابــات ســتنظم يف   أبريــل، أ/ نيـسان ٢يف   - ٢٢

ويــدعو اجلــدول الــزمين املقتــرح لالنتخابــات إىل . ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢١ إىل ٦الفتــرة مــن 
يونيـه،  / حزيـران ١أبريـل، وإعـالن الـدوائر يف        / نيـسان  ١٥البدء يف حتديد الدوائر االنتخابية يف       

ــاخبني يف   ــسجيل الن ــدأ ت ــر٢وأن يب ــل     /ان حزي ــاخبني يف أوائ ــة للن ــوائم األولي ــشر الق ــه، ون يوني
ونتيجـة للتـأخريات    . وحىت هـذا التـاريخ، مل يـتم الوفـاء هبـذه املواعيـد الرئيـسية               . أغسطس/آب

املـــستمرة، نـــشرت املفوضـــية جـــدوال زمنيـــا منقحـــا يـــنص علـــى بـــدء عمليـــات االقتـــراع يف  
  .٢٠١٠أبريل /نيسان ٥

تــرة املخصــصة لألحــزاب الــسياسية القائمــة لكــي تقــوم   مــايو، انتــهت الف/ أيــار٥ويف   - ٢٣
ووفقا ملا أفـاد بـه جملـس شـؤون األحـزاب الـسياسية، يظـل بـاب                  . بالتسجيل وتعديل أوضاعها  

التــسجيل مفتوحــا أمــام األحــزاب اجلديــدة وســيناقش اجمللــس حتديــد موعــد هنــائي يــتعني علــى   
ت إيـداع طلباهتـا للتـسجيل خاللـه         األحزاب اجلديدة اليت ترغب يف التقدم مبرشـحني لالنتخابـا         

يوليــه، مت تــسجيل أحــزاب بلــغ جمموعهــا / متــوز١وحــىت . لــدى املفوضــية القوميــة لالنتخابــات
  . طلبات مقدمة من أحزاب أخرى مل يبت فيها بعد٧حزبا، وهناك  ٧١
ومت النظــر يف جمموعــة العمــل الفنيــة يف الــشواغر الــيت أعربــت عنــها مفوضــية جنــوب      - ٢٤

ووافقـت اجملموعـة علـى إحالـة النتـائج          . تعداد واإلحصاء والتقييم إزاء نتائج التعـداد      السودان لل 
ويف . على جملس اإلحصاء السكاين مشفوعة مبذكرة عن تلك الشواغل الـيت مت اإلعـراب عنـها               

الـيت عرضـتها علـى     لس نتائج التعداد وأحاهلا إىل رئاسة اجلمهوريـة         اجملأبريل، اعتمد   / نيسان ٢٦
مـايو أعلـن املـدير العـام        /أيـار  ٢١ويف  . مـايو / أيـار  ٦ية القوميـة لالنتخابـات ونائبـه يف         رئيس املفوض 

. للجهاز املركزي لإلحصاء النتائج اليت طال انتظارها للتعداد السكاين القومي اخلامس يف الـسودان             
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ث مليـون نـسمة، حيـ    ٣٩,١٥وتشري نتائج التعداد إىل أن العدد اإلمجايل للسكان يف السودان يبلـغ            
، ويف جنـوب الـسكان      )املائـة  يف ٧٩( نسمة   مليون ٣٠,٨٩يبلغ عدد السكان يف مشال السودان       

ــسمة  ٨,٢٦ ــون ن ــة٢١( ملي ــشعيب لتحريــر      ).  يف املائ ــار يف اجلــيش ال ــرب مــسؤولون كب وأع
الـسودان علنـا عـن تـشككهم يف النتـائج وهـم يظلـون يعارضـون اسـتخدامها ألغـراض تقاسـم            

ــسلطة ـــ . الــ ــن ذلـ ــرغم مــ ــى الــ ــرارا يف   وعلــ ــات قــ ــة لالنتخابــ ــية القوميــ ك، اختــــذت املفوضــ
يونيه بشأن تقسيم املقاعـد يف اجمللـس الـوطين اسـتنادا إىل نتـائج التعـداد الـيت تلقتـها                     /حزيران ٨

  .من الرئاسة
ومت تعــيني أعــضاء املفوضــية العليــا جلنــوب الــسودان فــضال عــن جلــان االنتخابــات يف      - ٢٥

ية، وقـد أدوا القـسم خـالل حلقـة عمـل تدريبيـة ُعقـدت يف                  وال ٢٥الواليات اليت يبلغ عددها     
يونيه، وتـوىل تنظيمهـا كـل مـن البعثـة، واملفوضـية             / حزيران ١٨ إىل   ١٦اخلرطوم يف الفترة من     

ــية الرصــــد والتقيــــيم، وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي،     القوميــــة لالنتخابــــات، ومفوضــ
  .إيطاليا وحكومة

  
  تقاسم الثروة

، بلـغ  يونيـه /حزيـران د يف تقرير أصدرته وزارة املاليـة واالقتـصاد الـوطين يف             وفقاً ملا ور    - ٢٦
 مليـون دوالر؛ وبلغـت حـصة        ١٥٨,٧٦أبريـل   /جمموع إيرادات السودان من الـنفط يف نيـسان        

 مليــــون دوالر وحــــصة حكومــــة جنــــوب الــــسودان  ٦١,٦٣٨حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة 
ة الوحــدة الوطنيــة البعثــة بــأن مجيـــع     وأبلغــت وزارة املاليــة يف حكومــ   . مليــون دوالر  ٥١,٦

. مـايو / متت تسويتها، وهو ما أكدتـه حكومـة جنـوب الـسودان يف أيـار               ٢٠٠٨متأخرات عام   
تــشري إىل وجــود يونيــه /حزيــران ١٧ والــيت أُتيحــت حــىت  ٢٠٠٩إال أن األرقــام املتعلقــة بعــام 

ــغ    ــستحقة تبل ــأخرات م ــاين   ٤,٤٥مت ــانون الث ــن ك ــرة م ــون دوالر للفت ــاير / ملي ــسان ين  /حــىت ني
ويبلغ جممـوع إيـرادات الـنفط الـيت مت حتويلـها إىل حكومـة جنـوب الـسودان عـن                     . ٢٠٠٩ أبريل

  .دوالر مليون ٥ ٣٧٢ مبلغاً قدره ٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٥الفترة من عام 
ووفقـــاً لربوتوكـــول أبيـــي واتفـــاق خارطـــة طريـــق أبيـــي، ال تـــزال واليتـــا واراب           - ٢٧

وأبلغــت وزارة . حــصص مــن إيــرادات الــنفط املنــتج يف أبيــيكردفــان حتــصالن علــى  وجنــوب
 يف املائـة املخصـصتني لقبـيليت        ٢املالية واالقتصاد الوطين البعثة إىل أن احلصتني احملـددتني بنـسبة            

 نقوك واملسريية حتوالن إىل حـسابني منفـصلني يـشرف عليهمـا كـل مـن إدارة منطقـة                    -دينكا  
  .أبيي وحكومة والية جنوب كردفان
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  تنفيذ عمليات السالم األخرى يف السودان  - مساًخا 
ظلت احلالة السياسية واألمنية يف شرق الـسودان هادئـة نـسبياً خـالل الفتـرة املـشمولة                    - ٢٨

وقد أُحرز تقدم يف تنفيذ اتفاق سالم شرق السودان مبـا يـشمل عمليـة نـزع الـسالح                   . بالتقرير
وبة مـن صـندوق تعمـري شـرق الـسودان، وتنفيـذ           والتسريح وإعادة اإلدماج، وتدفّق األموال املطل     

إال أن هنـاك عـدداً مـن القـضايا          . عدد من مشاريع االنتعاش والتنمية يف واليـات الـشرق الـثالث           
اليت مل ُتعاجل متامـاً، مبـا يف ذلـك تنـامي الفقـر والتـهميش االقتـصادي، فـضالً عـن أوجـه الـضعف                          

ومن املسائل اليت تثري . لذي يسهل اختراقهحالة األمن بسبب خط الساحل السوداين الطويل ا   يف
 يف اتفـاق سـالم شـرق الـسودان،          جه خاص تفكـك جبهـة الـشرق، وهـو حـزب طـرف             القلق بو 

 احلــرة، وانقـسامه إىل ثالثــة أحــزاب سياســية خمتلفــة، هــي حتديـداً مــؤمتر البجــا، وحركــة األســود  
النقــاط املرجعيــة وحــزب الــشرق الــدميقراطي، وهــو مــا ميكــن أن يــشل عمليــة مواصــلة تنفيــذ   

  .التفاق السالم بالنظر إىل غياب إحدى اجلهات اليت تتحاور مع حكومة الوحدة الوطنية
والتقــى وفــدان مــن حكومــة الــسودان وحركــة العــدل واملــساواة يف الدوحــة، بقطــر،      - ٢٩
، ملناقشة تنفيـذ اتفـاق النوايـا احلـسنة          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨مايو إىل   / أيار ٢٧الفترة من    يف

 حتـت   ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١٧الذي مت توقيعـه يف      من أجل تسوية مشكلة دارفور      وبناء الثقة   
ونـاقش الطرفـان   . رعاية الوساطة املؤلفـة مـن االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة وحكومـة قطـر                

سبل املضي قدماً بعملية السالم، خاصة فيما يتعلق مبسائل تبـادل األسـرى، واحلالـة اإلنـسانية،                 
  . اتفاق إطاري، ووقف األعمال العدائيةوإبرام
وقــد هــدفت الوســاطة يف الدوحــة إىل تيــسري إبــرام اتفــاق إطــاري، مبــا يــشمل وقــف       - ٣٠

إال أن حركــة العــدل واملــساواة أصــرت علــى قيــام  . األعمــال العدائيــة، يف أســرع وقــت ممكــن
ــشروع يف مناقــشة االتفــاق اإلطــار      ــل ال ــع أســرى احلركــة قب ــإطالق مجي ي ووقــف احلكومــة ب

األعمــال العدائيــة، يف حــني أصــرت احلكومــة علــى إبــرام اتفــاق وقــف األعمــال العدائيــة قبــل    
ونتيجة لعدم حـدوث أي تغـيري هـام يف موقـف أي مـن الطـرفني،                 . حدوث أي تبادل لألسرى   

وعقب جهود كـبرية بـذهلا فريـق الوسـاطة إلجيـاد أرضـية مـشتركة، ُعلقـت احملادثـات لـتمكني                      
ويواصل فريق الوساطة العمـل مـع اجلـانبني،        .  املزيد من املشاورات الداخلية    الطرفني من إجراء  

خاصة فيما يتعلق مبـسألة وضـع جـدول زمـين إلطـالق سـراح األسـرى وإبـرام اتفـاق إطـاري،                
وهـــو يعتـــزم دعـــوة الطـــرفني مـــرة أخـــرى إىل الدوحـــة عنـــدما يكونـــان مـــستعدين للبـــدء يف   

لالحتاد األفريقي واألمـم    تمع كبري الوسطاء املشترك     واج. املفاوضات بشأن إبرام اتفاق إطاري    
يف سـرت،   ) املؤلفـة مـن مخـس حركـات متمـردة         (باسويل مع جمموعة طـرابلس      املتحدة جربيل   

، هبـدف مناقـشة إمكانيـة    يونيـه /حزيـران  ٣٠ إىل  ٢٨، يف الفتـرة مـن       باجلماهريية العربيـة الليبيـة    
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 الوسـاطة أيـضاً مـشاورات واسـعة يف          وأجـرى فريـق   . مشاركة اجملموعة يف مفاوضات الدوحـة     
كل من دارفور واخلرطوم وطـرابلس مـع ممـثلني مـن اجملتمـع املـدين الـسوداين، واملنظمـات غـري                      
احلكوميــة، والزعامــات القبليــة، بغيــة تأكيــد النيــة علــى توســيع املــشاركة يف عمليــة الــسالم يف  

  .دارفور
  
  انتنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف السود  -سادساً  

  املساعي احلميدة، وإدارة الرتاع، واملصاحلة    
طوال الفترة املشمولة بالتقرير، واصل ممثلي اخلاص إجراء حوار مـع القيـادة الـسياسية                 - ٣١

وملعاجلــة احلالــة األمنيــة يف . الــسودانية وجهــات ســودانية ودوليــة رئيــسية معنيــة بعمليــة الــسالم
 جنوب السودان سلفا كري والـسلطات احملليـة         جنوب السودان، اجتمع ممثلي اخلاص مع رئيس      

 يف واليـة    ،يف جوبا، فضالً عن مسؤولني يف بلديت البيبور وأكوبو، يف والية جونقلي، وملكال            
  .أعايل النيل

وخــالل أحــداث العنــف الــيت انــدلعت مــؤخراً يف واليــة جــونقلي، عملــت البعثــة عــن    - ٣٢
يــسري عمــل اللجنــة املــشتركة لوقــف كثــب مــع مفوضــية الــسالم يف جنــوب الــسودان لــدعم وت

وقـدمت البعثـة الـدعم أيـضاً     .  نـوير واملـوريل يف واليـة جـونقلي    -إطالق النار بـني قبـيليت لـوو        
 تـويج الـذي عقدتـه حكومـة واليـة           - نـوير ودينكـا      -ملؤمتر السالم واملصاحلة بـني قبـيليت لـوو          

والية جونقلي وواليـة أعـايل      إضافة إىل ذلك، تتعاون البعثة مع سلطات        . جونقلي يف بلدة بور   
ــيليت جيكــاين    ــة  - نــوير ولــوو -النيــل لتخفيــف حــدة التــوتر بــني قب  نــوير يف املنــاطق احلدودي

وستواصل البعثة العمل مـع سـلطات الواليـات وسـلطات حكومـة جنـوب الـسودان                 . للقبيلتني
بــشأن مــن أجــل عقــد سلــسلة مــن مــؤمترات الــسالم الثنائيــة يف جــونقلي للتوصــل إىل اتفاقــات 

املظامل املرتبطة بالتعويضات، ومسارات الرعي، وحاالت االختطاف، تتوج بعقد مـؤمتر سـالم             
 هبـدف كفالـة أن يـسود الـسالم خـالل موسـم          ٢٠٠٩جامع يف والية جونقلي يف أواخـر عـام          

  .٢٠١٠يونيه /حزيرانيناير حىت /اجلفاف الذي يستمر للفترة من كانون الثاين
البعثة يف جمـال احلـد مـن الرتاعـات يف واليـة جـونقلي إىل تعزيـز              وأدى استعراض أنشطة      - ٣٣

التخطيط الطويل املدى يف جونقلي واألجزاء اجملاورة ذات الـصلة مـن واليـة أعـايل النيـل، فـضالً         
عن وضع خطط من أجل تعزيز القدرة على سد االحتياجات املفاجئة بالنسبة للعنصر العسكري    

  .حتسباً حلاالت الرتاع احملتملة أو الفعلية يف املستقبلوالعنصر غري العسكري يف البعثة 
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  االنتشار العسكري واألنشطة العسكرية    
ــران٢٨حــىت   - ٣٤ ــه، / حزي ــسودان    بلــغ يوني ــة العــسكريني املنتــشرين يف ال ــراد البعث عــدد أف

 مراقبـا   ٥٢١ فـرد، ويتـألّف هـؤالء مـن          ١٠ ٠٠٠قدره  من أصل قوام مأذون به      فردا   ٩ ٠٨٠
وتعكس هذه األرقام إعادة موازنـة      .  جنديا ٨ ٣٦٧ و   ، من ضباط األركان   ١٩٢  و ،عسكريا

العنــصر العــسكري علــى النحــو الــذي أوصــت بــه دراســة القــدرة العــسكرية الــيت أجريــت يف    
ضـباط األركـان املوجـودون      (ونظرا لتشكيل العنصر العـسكري للبعثـة        . ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ــر ــة ،يف املقــ ــل، والطــــريان،ة واخلــــدمات الطبيــــ ، وأفــــراد اهلندســ  ، وإزالــــة األلغــــام ، والنقــ
نــسبة اجلنــود املــسلّحني تــساوي تقريبــا ذلــك ، جيعــل ) وقــوات الــدعم،العــسكريون واملراقبــون

 كيلومترا مربعا من منطقة عمليات البعثـة، أو جنـديا مـسلحا             ١٢١جنديا مسلّحا واحدا لكل     
  .من السكان ٢ ٠٠٠لكل 
ل الـدوريات املـشتركة الـيت يقـوم هبـا املراقبـون            واستمرت العمليات الروتينية مـن خـال        - ٣٥

وقـف إطـالق    آليـة   العسكريون واملراقبون الوطنيون، وشهد العنـصر العـسكري زيـادة يف دعـم              
  .النار من خالل عملية التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج

 ، تقـوم البعثـة بإعـادة تقيـيم نـشر القـوات            )٢٠٠٩ (١٨٧٠ووفقا لقرار جملـس األمـن         - ٣٦
ويف أعقـاب ورود إفـادات عـن هجـوم     . العسكرية مع التركيز بصفة خاصة على محاية املدنيني     

، إىل الشرق مـن بـور،        اليت يسكنها الدينكا   وشيك من جانب مقاتلي املوريل على قرية أنييدي       
أبريـل بالتنـسيق مـع      / نيـسان  ٩عاصمة والية جونقلي، ُبدئت عملية نشر عسكري اسـتباقي يف           

 يف  بالنجـاح وانتـهت    النـشر    كُلّلـت عمليـة   و. ية واجليش الشعيب لتحرير السودان    السلطات احملل 
حريـــر الـــسودان أُرســـلوا إىل أبريـــل بعـــد وصـــول جنـــود مـــن اجلـــيش الـــشعيب لت / نيـــسان١١
  .لتأمينه املوقع
 نوير، جـرى    -ويف حماولة الحتواء العنف املندلع يف والية جونقلي بني املوريل واللوو              - ٣٧

اهلنديـة،  املفـرزة   رية من القطاع الثالث وكتيبة القوة االحتياطية، وكالمها من          نشر قوات عسك  
قاعـدة  ويوجـد بكـل     . مايو يف اثنتني من قواعد التشغيل املؤقتة يف أكوبو والبيبور         / أيار ١٠منذ  

ومهمة هؤالء األفـراد هـي القيـام بـدوريات يف     . يف الوقت احلايل وجود عسكري حبجم فصيلة   
األمـــن للعناصـــر املدنيـــة يف األفرقـــة املنـــشورة لالضـــطالع بأنـــشطة املـــصاحلة  املنطقـــة وتـــوفري 

وأســهمت عمليــات النــشر هــذه يف حتقيــق اســتقرار الوضــع  .  والتخفيــف مــن حــدة النـــزاعات
  .ومنع وقوع مزيد من االشتباكات
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  الشرطة    
ون  يف املائــة مــن القــوام املــأذ٩٠يونيــه، كانــت البعثــة قــد نــشرت  / حزيــران٢٨حــىت   - ٣٨
 امـرأة، مـن    ٦٨ مستـشارا لـشؤون الـشرطة، منـهم          ٦٤٥(لعناصـر الـشرطة مبوجـب الواليـة          به

  . موقعا يف خمتلف أحناء منطقة البعثة٢٢يف )  فردا٧١٥أصل 
ــدريب        - ٣٩ ــة بت ــالتقرير، قامــت البعث ــشمولة ب ــرة امل ــراد    ٢ ٨٥٦وخــالل الفت ــن أف ــردا م ف

اضــيع، مبــا يف ذلــك التــدريب األساســي،    امــرأة، يف خمتلــف املو٣١٧الــشرطة احمللــيني، منــهم  
وخفارة اجملتمعات احمللية، واملـسائل اجلنـسانية ومحايـة الطفـل، واألسـلحة واألسـاليب اخلاصـة،              

  .ومكافحة الشغب، وتأمني كبار الشخصيات
حكومة السودان طلبـها إىل البعثـة أن تغطـي بقيـة الواليـات الـشمالية                شرطة  وجّددت    - ٤٠

وأبلغــت البعثــة . لــيت تــضطلع هبــا يف كــسال واألبــيض وســنار وبورســودانبأنــشطتها التدريبيــة ا
. حكومة الوحدة الوطنية أن تلبية هذا الطلب تقتـضي االسـتعانة مبزيـد مـن أفـراد شـرطة البعثـة                    

وقــد بــدأ بنجــاح تطبيــق منــوذج خفــارة   . وســينظر يف اإلجــراء التــايل فــور تلقّــي رد احلكومــة  
وقــد طلبــت شــرطة . ين داخليــا الــذي أعّدتــه شــرطة البعثــة اجملتمعــات احملليــة ملخيمــات املــشرد 

حكومة السودان أن ُتطّبق النموذج أيضا العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف                
ــسبة   ــور بالنـ ــيم دارفـ ــة      إلقلـ ــوات للمتابعـ ــة خطـ ــة املختلطـ ــة والعمليـ ــذت البعثـ ــور، واختـ دارفـ

  .الطلبذلك  خبصوص
ط اجلـاري لتـدريب جهـاز شـرطة جنـوب الـسودان، جيـري تنفيـذ                 وباإلضافة إىل النشا    - ٤١

ــات وإدارة        ــات التحقــق مــن ســالمة كــشوف املرتب ــدة هتــدف إىل حتــسني عملي مــشاريع جدي
ورغــم مــا أجــري مــن حتــسينات يف جمــاالت اإلدارة والعمليــات . األصــول وضــوابط امليزانيــات

عات احمللية، ما زالت هنـاك حتـديات        والتوعية حبقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية وخفارة اجملتم      
كبرية من قبيل األمية وحمدودية القدرة التنظيمية واإلدارية واسـتمرار اسـتعانة الـسلطات احملليـة                

  .باجليش الشعيب لتحرير السودان يف تسوية مسائل القانون والنظام
ابـات،  تـأمني االنتخ التـدريب يف جمـال   وطلبت شرطة حكومة السودان من البعثة دعم     - ٤٢

والبعثة عضو يف جلنة شرطة حكومة السودان املنشأة حـديثا للتـدريب علـى تـأمني االنتخابـات                  
وقـد أقـّر كـل مـن شـرطة حكومـة الـسودان وجهـاز شـرطة                  . واليت يرأسها املدير العام للشرطة    

  .جنوب السودان املناهج اليت أعّدهتا البعثة للتدريب يف جمال تأمني االنتخابات
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  دتعليم احلدو    
تعليمــات للجنــة احلــدود اجلمهوريــة وفقــا لتقــارير وســائط االعــالم، أصــدرت رئاســة    - ٤٣

ومن املقرر أن تدرج أي خالفـات معلّقـة يف          . سبتمرب/بتقدمي تقريرها النهائي حبلول هناية أيلول     
واستــضافت األمــم املتحــدة رئــيس ونائــب رئــيس جلنــة  . التقريــر لكــي تقــوم الرئاســة مبعاجلتــها

قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي ملناقشة ترسيم احلـدود علـى اخلريطـة              احلدود يف   
وبنـاء علـى طلـب الطـرفني، وافقـت          . مع خرباء يف رسم اخلـرائط مـن األمـم املتحـدة            األساسية

  .األمم املتحدة على تقدمي املساعدة التقنية اليت تلزمهما الستكمال أعمال الترسيم
  

  وإعادة اإلدماجزع السالح والتسريح ن    
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتمر تنفيــذ برنــامج التــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف     - ٤٤

وبدأ العمل يف ثالث عمليات إضافية لنـزع الـسالح والتـسريح يف واليـيت              . والية النيل األزرق  
 يونيـه، كـان برنـامج الـسودان لنــزع     / حزيـران ٢٥حـىت  و. جنوب كردفـان ووسـط االسـتوائية     

وحـــصل مجيـــع .  حمـــاربني ســـابقني٦ ١٠٤الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج قـــد ســـّرح 
املرشحني على جمموعات إعادة اإلحلاق الـيت تتـألف مـن نقـود ومـواد غـري غذائيـة وكوبونـات                     

وبــدأ االضــطالع بأنــشطة اإلعــالم . الثــة أشــهرلثبرنــامج األغذيــة العــاملي حــصص إعاشــة مــن 
لنسبة حلاالت األشخاص املمكن إعـادة إدمـاجهم املوجـودين يف           وخدمات املشورة واإلحالة با   

جنـوب  واليـيت   الدمازين، وُبلغت مرحلة متقدمة يف التخطيط لتناول كّم احلاالت املوجودة يف            
  .كردفان ووسط االستوائية

. ورغم التقدم احملـرز، ال يـزال أمـام األمـم املتحـدة ونظرائهـا الـوطنيني حتـديات كـبرية                   - ٤٥
ــغ اآل ــة األوىل   ويبل ــدد حــاالت املرحل ــة      (٦٤ ٠٠٠ن ع ــه يف هناي ــستهدف بلوغ ــدد امل ــن الع م

ــذي   ــغ املطــاف ال ــة١٨٠ ٠٠٠يبل ــها ) حال ــاليني يف اجلــيش    ٣٤ ٠٠٠، من ــضاء ح ــة ألع  حال
قريبـا مـن قبـل حكومـة جنـوب الـسودان بـسبب              تـسرحيهم   الشعيب لتحريـر الـسودان سـيجري        
ويــل املتــوافر يف الوقــت احلــايل ســيكفي إلعــادة  إال أن التم. األزمــة املاليــة يف جنــوب الــسودان 

وجتــري املناقــشات مــع اجلهــات  .  مــشارك فقــط يف الــسودان بأســره ٢٣ ٠٠٠إدمــاج حــوايل 
وقــد يــتعني خفــض وتــرية عمليــات التــسريح يف خريــف  . املاحنــة للحــصول علــى متويــل إضــايف

وكـذلك تفتقـر    . املناسـب العام إذا تعذّر توفري املـوارد الكافيـة إلعـادة اإلدمـاج يف الوقـت                 هذا
  .األطفال إىل املال بشّدةاجلنود أنشطة تسريح 
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  العودة وإعادة اإلدماج    
مهـا األمـم املتحـدة يف إطـار برنـامج           اجلنوب الـيت تنظّ   إىل  الشمال  العودة من   إن قوافل     - ٤٦

العودة املنظمة املـشترك قـد أوشـكت علـى التوقـف بـسبب غيـاب الـدعم املقـّدم مـن احلكومـة                        
 حالـة  ٨ ٦٨٧للنـازحني  ومع ذلك، وصـل عـدد حـاالت العـودة املنظمـة         . اجلهات املاحنة ومن  

ــن     ــر م ــام وحــده وأكث ــذا الع ــا٩٠ً ٠٠٠إىل اآلن يف ه ــودة   .  تراكمي ــل الع ــاقص قواف وأدى تن
وخـالل الفتـرة مـن كـانون        . العـودة التلقائيـة   حـاالت   املنظمة مـن الـشمال إىل زيـادة كـبرية يف            

 شـخص مـن تلقـاء أنفـسهم         ١٢٠ ٠٠٠، عاد ما يقّدر بـ      ٢٠٠٩يونيه  /نيناير إىل حزيرا  /الثاين
ويـؤدي عـدم تـوافر املعلومـات عـن          . من مشال السودان إىل املنـاطق الـثالث وجنـوب الـسودان           
  .حاالت العودة هذه إىل صعوبة التخطيط لتقدمي املساعدة

اكمـي لالجـئني    األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني بـأن اجملمـوع التر    ية مفوضتوقد أفاد   - ٤٧
اعدة قد بلـغ    ـالذين أعيدوا إىل ديارهم يف عمليات إعادة منظمة وعمليات إعادة مشمولة باملس           

عادوا هـذا   شخصا   ٢٨ ٦٦١، ومن هؤالء    ٢٠٠٩يونيه  / فردا حىت أوائل حزيران    ١٦٨ ٠٢٦
حـاالت العـودة إىل   يـصل اجملمـوع الكلـي جلميـع      ،  وعند إضافة حـاالت العـودة التلقائيـة       . العام

 وهــو مــا -حالــة  ٣٢٤ ٨٥٦ إىل ٢٠٠٥منــذ توقيــع اتفــاق الــسالم الــشامل يف عــام   ملــوطن ا
  . يف البلدان اجملاورةالسودانيني الالجئني عدد  املائة من يف ٦٠يشمل أكثر من 

 سـيكون أكثـر   ؛٢٠٠٩ مـن عـام  الثاين وتشري تقديرات البعثة إىل أنه حبلول هناية الربع         - ٤٨
وقـد أّدى حـدوث التـوترات وحـوادث         .   قد عادوا إىل ديارهم     مليون سوداين مشرد   ٢,٣من  

العنف حمليا إىل حدوث حاالت تشريد ثانوي للعائدين، منها حاالت عودة إىل أمـاكن وجـود     
ــذين كــانوا   . ســيما حــول اخلرطــوم  املــشردين الــسابقة، وال ــا ال واكُتــشف أن املــشردين داخلي

نـاطق ألن املنـاطق الريفيـة الـيت ُنقلـوا إليهـا             نزحوا إىل مناطق حـضرية قـد عـادوا إىل تلـك امل             قد
لرعايـة الـصحية والتعلـيم      احلـصول علـى ا    امليـاه و  خـدمات اإلمـداد ب    مـن   نفـسه   القـدر   حتظى ب  ال

والقصد من مبادرات العودة وإعادة اإلدماج املعّجلتني اليت تـضطلع هبـا            . وفرص كسب الرزق  
 هــذه مــن خـالل كفالــة حتــّسن  األمـم املتحــدة وشـركاؤها هــو التــصدي لـبعض أوجــه القـصور    

  .مستوى اخلدمات األساسية املتوافرة يف املناطق املستقبلة ألعداد كبرية من العائدين
  

  عاش والتنميةتنالا    
يف جنوب السودان، تدهورت احلالة اإلنـسانية تـدهورا حـادا نتيجـة لزيـادة اهلجمـات                   - ٤٩

ط االســتوائية، فــضال عــن الــيت يــشنها جــيش الــرب للمقاومــة يف واليــات غــرب وشــرق ووســ 
تصاعد العنف بني اجلماعات العرقية يف واليات جونقلي وأعايل النيل وواراب وغـرب ومشـال               

ــهاب      . حبــر الغــزال  ــائي احلــاد والكــولريا وااللت وقــد تفــاقم الوضــع بــسبب تفــشي اإلســهال امل
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ــا يف   ــسحائي واملالري ــيت ال ــال يف مج    والي ــشي شــلل األطف ــزال وواراب، وتف ــع مشــال حبــر الغ ي
 ٥٤ ٠٠٠وأدى استمرار اهلجمـات الـيت يـشنها جـيش الـرب للمقاومـة إىل تـشريد                  . الواليات

، ويوجـد حاليـا يف جنـوب        ٢٠٠٨ديـسمرب   /شخص داخل جنوب السودان منذ كـانون األول       
 الجئ ُشّردوا بسبب أعمال العنف اليت ميارسها جـيش الـرب للمقاومـة يف            ٢٠ ٠٠٠السودان  

  .يةالدميقراطمجهورية الكونغو 
 حالــة طــوارئ إنــسانية وقعــت ٢٤لـــ األمــم املتحــدة وشــركاؤها اســتجابت وبالتــايل،   - ٥٠

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وقــدمت األمــم املتحــدة وشــركاؤها إىل الــسكان املتــضررين   
املساعدة الطبية ووفّرت املياه ومرافق الصرف الصحي والغذاء، فضال عـن املنـافع غـري الغذائيـة           

 شخص بـسبب النــزاعات الـيت جـرت يف شـىت أحنـاء               ١٠٠ ٠٠٠وُشّرد أكثر من    . أوىمثل امل 
جنوب السودان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وحـدثت كـذلك حتركـات سـكانية بـسبب                     

وتفاقمـت احلالـة اإلنـسانية إىل       . املاشـية الـيت وقعـت فيمـا بـني اجملتمعـات الرعويـة             هنب  غارات  
وسـيكون الخنفـاض عائـدات      . ة اليت يعاين منها جنوب السودان     درجة أبعد بسبب األزمة املالي    

ــار شــديدة    ــنفط آث ــاق احلكــومي، وختفّــض      -ال ــل اإلنف ــصادي، ويق ــشاط االقت ــسيتقلص الن  ف
  .رتباتتكاليف التشغيل وامل

املنـاطق الـثالث واألمـم      إدارات  ويف أعقاب القيام ببعثة تقييم مشتركة بـني احلكومـة و            - ٥١
ومــة نطــاق تغطيــة بعــض براجمهــا اخلاصــة باخلــدمات األساســية وبــدأت  املتحــدة، وّســعت احلك

غـري حكوميـة جديـدة تقـوم بعمليـات يف إطـار اآلليـات املنـشأة املـشتركة بـني           دوليـة  منظمـات  
  .احلكومة واملنظمات غري احلكومية

ويف أبيــي وجنــوب كردفــان، مــا زالــت الــربامج اإلنــسانية وبــرامج اإلنعــاش تتــأثّر مــن    - ٥٢
 وممـا يـؤدي إىل   .تكّرر اندالع العنف بني القبائـل   لتنازع على حقوق األراضي والرعي و     جّراء ا 

تفــاقم الوضــع عــدم التــيقن بــشأن قــرار التحكــيم املرتقــب بــشأن أبيــي ومــا قــد يــنجم عنــه مــن  
وجيري استكمال خطط الطوارئ اإلنسانية اليت كانت قد وضعتها يف السابق األمـم             .  أحداث

م اجملتمعــات احملليــة املتــضررة مــن النـــزاع يف منطقــة أبيــي، وسُتــشكّل املتحــدة وشــركاؤها لــدع
ويف والية جنـوب كردفـان هنـاك        . اخلطط إسهاما يف خطة البعثة العامة للطوارئ يف أبيي        تلك  

أكثر من نصف مليون نسمة ال حيصلون علـى اخلـدمات الـصحية، وأكثـر الفئـات تـأثّرا بـذلك            
ــساء و   ــدون، خاصــة يف  األطفــال دون ســن اخلامــسة والن ــة ”العائ ــاطق املغلق ــيت كانــت  “املن  ال

ويف والية النيل األزرق، أُعـرب عـن        . تسيطر عليها يف السابق احلركة الشعبية لتحرير السودان       
  .القلق إزاء احتمال انعزال القرى النائية نتيجة للفيضانات اليت تصاحب بدء موسم األمطار
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  حقوق اإلنسان    
حلقـوق اإلنـسان،    املفوضـية القوميـة     الوطين قـانون    اجمللس  أصدر  أبريل،  / نيسان ٢١يف    - ٥٣

وهــو مبثابــة نقطــة مرجعيــة رئيــسية يف اتفــاق الــسالم الــشامل وعنــصر مهــم يف النظــام الــوطين    
ــة حقـــوق اإلنـــسان  ــة حقـــوق   / نيـــسان٢٤ويف . حلمايـ ــل، صـــّدق الـــسودان علـــى اتفاقيـ أبريـ

مـايو، َتـشاَرك قـسم حقـوق        / أيـار  ٢٦ويف  . األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري       
اإلنسان يف البعثة وجملس حكومة الـسودان االستـشاري حلقـوق اإلنـسان يف رئاسـة االجتمـاع                  

االحتجـاز  عمليـات   وركّـز االجتمـاع علـى       . الثاين ملنتدى حقوق اإلنسان اجلديـد يف اخلرطـوم        
  .٢٠٠٨مايو /أياريف أمدرمان اليت أعقبت اهلجوم الذي شّنته حركة العدل واملساواة على 

وقـد أثـار مـن      . وميثل عدد أحكام اإلعدام اليت تصدر يف السودان مبعثا للقلق الـشديد             - ٥٤
ــة األخــرية خمــاوف بــشأن احلــق يف       ــابعوا القــضايا الــيت صــدرت فيهــا أحكــام إعــدام يف اآلون ت

ــة الــذي يكفلــه اتفــاق الــسالم الــشامل وشــرعة احلقــوق الــسودانية والتزامــا     ت احملاكمــة العادل
أبريل، ُشنق يف اخلرطوم تـسعة رجـال        / نيسان ١٣ويف  . السودان الناشئة عن املعاهدات الدولية    

 بتهمـة قتـل حممـد طـه، رئـيس حتريـر إحـدى               ٢٠٠٧نـوفمرب   /كانوا قد أدينـوا يف تـشرين الثـاين        
الصحف، وذلك رغم ما أعرب عنه من تابعوا احملاكمـة مـن قلـق بـالغ إزاء ضـمانات احملاكمـة                 

وقــد وّجهــت األمــم املتحــدة نــداءات عديــدة إىل . عــاء املتــهمني تعّرضــهم للتعــذيبالعادلــة واّد
حكومة الوحـدة الوطنيـة حثتـها فيهـا علـى وقـف تنفيـذ أحكـام اإلعـدام وضـمان احتـرام حـق                         

وأُعــرب عــن قلــق . يف احملاكمــة العادلــة، ولكــن هــذه النــداءات قــد قوبلــت بالتجاهــلاملتــهمني 
مات املشتبه يف تورطهم يف هجـوم حركـة العـدل واملـساواة علـى            مماثل من قبل من تابعوا حماك     

وحــىت  .دة خصيــصا هلــذا الغــرض يف اخلرطــومأمــدرمان أمــام حمــاكم مكافحــة اإلرهــاب املعقــو
ويف .  أحكـام  ١٠٣إعداد التقرير، كان عدد أحكام اإلعدام الصادرة يف هذه القـضايا قـد بلـغ                

مني اخلمـسة يف حماكمـة قتـل جـون غرانفيـل،            وقت الحق، ُحكم باإلعدام على أربعة من املتـه        
وأفـاد مـن تـابعوا احملاكمـة        .  املوظف يف الوكالة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة، وسـائقه الـسوداين            

املتــهمني تراجعــوا عــن اعترافــاهتم مــّدعني أهنــا قــد انتزعــت منــهم حتــت التعــذيب أثنــاء             أن
ورفـض املـدعي    .  جي ملدة شهر تقريبا   احتجازهم الذي ُمنع عنهم خالله االتصال بالعامل اخلار       

العام الطلبات املقدمة من الدفاع للتحقيق يف اّدعاءات التعذيب واعتّدت احملكمـة باالعترافـات              
  .كأدلّة يف حكمها باإلدانة

ــدام          - ٥٥ ــا باإلع ــب عليه ــيت يعاق ــاك بعــض اجلــرائم ال ــا زال هن ــسودان، م ــوب ال . ويف جن
 حكمـــا ٨٠ أحكــام إعـــدام وصـــدر أكثــر مـــن   ، ُنفـــذت ثالثـــة٢٠٠٧ســبتمرب  /أيلـــول ومنــذ 

ونظرا لوجود قيود شديدة حتول دون توافر خدمات احملاماة الكافية بعـد االحتجـاز،               .باإلعدام
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أعرب املراقبون عن خماوف شديدة إزاء احلق يف احملاكمة العادلة، وخاصـة يف القـضايا الـيت قـد            
  .حيكم فيها باإلعدام

السلطات يف مشال السودان وجنوبه حبماية احلق يف احليـاة          ويلزم اتفاق السالم الشامل       - ٥٦
يف اجلاريــة بــني القبائــل الــصدامات وتــربز . للمــدنيني املوجــودين يف املنــاطق اخلاضــعة لواليتــها 

التحـديات العديـدة الـيت تواجـه الـسلطات يف           )  أعـاله  ٢كما ورد يف الفقـرة      (جنوب السودان   
  .الصدد هذا
  

 االنتخابات    

ثــة لتقيــيم االحتياجــات تابعــة لألمــم املتحــدة ومتعــددة التخصــصات بزيــارة    قامــت بع  - ٥٧
ــن     ــرة م ــا والفاشــر يف الفت ــسان٢٨اخلرطــوم وجوب ــل إىل / ني ــار٨أبري ــايو إل/ أي ــيم جــراء م تقي

وتـشكل االنتخابـات،    .احملرز فيما خيص االنتخابات والدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة     للتقدم
 .الم الشامل، جزءا من عملية التحول الدميقراطي األوسع نطاقـا على حنو ما يتوخاه اتفاق الس

ويف هذا الصدد، تضطلع هتيئة بيئة مواتية مدعومة باإلطار القـانوين املطلـوب بـدور أساسـي يف                  
 .إجراء انتخابات ذات مصداقية

املـساعدة االنتخابيـة، حيـث اسـتقدمت حـوايل          تقـدمي   وتواصل البعثة بناء قـدرهتا علـى          - ٥٨
   يف املائــــة مــــن مــــوظفي البعثــــة القــــائمني علــــى املــــساعدة االنتخابيــــة يف الفتــــرة ٨٤نــــسبة 

وإىل جانب العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ 
وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، تواصــل البعثــة مــشاركتها بفعاليــة يف آليــات التنــسيق داخــل   

واجتمعـت جلنـة الـسياسات ثـالث      .حدة ومع اجملتمع الدويل علـى حـد سـواء   منظومة األمم املت
 ابــات ملناقــشة القــضايا الــيت تواجــهنتخاملفوضــية القوميــة لالمــرات، وهــي اللجنــة الــيت أنــشأهتا 

كمـا أنـشئت جلنـة تقنيـة      .وممثلـي اخلـاص  املفوضـية   والـيت يـشترك يف رئاسـتها رئـيس     املفوضـية 
ليـة لتلـك القـضايا احلامسـة، وهـي اللجنـة الـيت يـشترك يف رئاسـتها                   لكفالة معاجلة املساعدة الدو   

ومـن الناحيـة التـشغيلية،     .وكـبري مـوظفي شـؤون االنتخابـات يف البعثـة     للمفوضـية  األمني العام 
يف وضع الصيغة النهائية خلطة تـشغيلية صـاحلة ومليزانيـة    لمفوضية ليتمثل أهم املتطلبات بالنسبة    

يغة النهائية للخطة التشغيلية وامليزانية ومتكـن اجلهـات املاحنـة مـن     وحال وضع الص .لالنتخابات
دراسة اخلطة، سيتسىن هلا تقرير نـوع املـساعدة التقنيـة واملاليـة والتـشغيلية الـيت ميكنـها تقـدميها                     

 .للعملية

النتخابـات الوطنيـة وأعـضاء خمتلـف        أعـضاء املفوضـية القوميـة ل      وأشركت البعثة أيـضا       - ٥٩
يف إســداء املــشورة وتقــدمي التوصــيات بــشأن وضــع اإلطــار القــانوين مفوضــية ة للاللجــان التابعــ

الفرعـــي واإلجـــراءات القانونيـــة الفرعيـــة، وخيـــارات تـــسجيل النـــاخبني، وتثقيـــف النـــاخبني، 
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العديـد  املفوضـية  وقُـدمت إىل   .والعالقـات مـع وسـائط اإلعـالم، ونظـم تكنولوجيـا املعلومـات       
 . صـحائف الوقـائع الـيت تغطـي مجيـع جمـاالت العمليـة االنتخابيـة                موارد املعلومات، مبا فيها    من

علـى إثـر    القوميـة    نسخة إضافية من قانون االنتخابات       ٦ ٠٠٠  طبع وتقوم البعثة أيضا بتمويل   
 .ووزارة العدلاملفوضية استعراض وتنقيح شاملني للترمجة اإلنكليزية، وذلك باالشتراك مع 

ــار٢٨ويف   - ٦٠ ــيس   / أي ــايو، قــام رئ ــة لال ام نتخابــات وأحــد ممثلــي وزارة   ملفوضــية القومي
التعاون الدويل ومدير املكتب القطـري لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بتوقيـع وثيقـة مـشروع                    

وتـضع الوثيقـة    .“الـدعم املقـدم لالنتخابـات والعمليـات الدميقراطيـة     ”للربنامج اإلمنائي بعنوان 
 مليـون دوالر    ٦٨,٧ل على ميزانية أولية قـدرها       أسس الدعم الدويل املقدم لالنتخابات وتشتم     

، وجملس شؤون األحزاب السياسية، والتربية الوطنية وتثقيـف         املفوضيةلتغطية الدعم املقدم إىل     
الناخبني، واملراقبـة احملليـة، والتـدريب والرصـد يف جمـال وسـائط اإلعـالم، وأصـحاب املـصلحة                    

ــشباب     ــساء وال ــل الن ــسيني اآلخــرين مث ــا  مت او .الرئي ــتالم م ــه س  دوالرا ٧ ٠٩٧ ٨٧٤جمموع
ملعلنـة املؤكـدة     التربعـات ا    جممـوع  وبلـغ  . دوالرا ٥ ٧٩٠ ٣٢٨اآلن، يتوفر منه حاليا مبلغ       إىل

 . ماليني دوالر٤,٥ مليون دوالر، وأبدت جهات ماحنة رغبتها يف التربع مببلغ إضايف قدره ٢٢,٥
  

 لالستفتاءينالدعم املقدم     

نية بغـرض دعـم   من الرئاسة، تشترك البعثة مع السلطات الـسودا بناء على طلب موجه       - ٦١
 . من خالل موارد وثائقية وعينة من قوانني االستفتاءءينالتحضري لالستفتا

  
 والسجونسيادة القانون     

أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد اجمللس الـوطين مـشروع تعـديل القـانون اجلنـائي،                  - ٦٢
ــانون اإل   ــديل ق ــشروع تع ــة،      وم ــانون اإلجــراءات املدني ــديل ق ــشروع تع ــة، وم جــراءات اجلنائي

ومشروع قانون مفوضية حقوق اإلنسان، ومشروع قـانون الـصحافة واملطبوعـات، ومـشروع              
قــانون املفوضــية القوميــة لألراضــي؛ وُســنَّ كــل مــن قــانون القــوات املــسلحة القوميــة وقــانون    

يعية جلنــوب الــسودان قــانون أراضــي  كمــا اعتمــدت اجلمعيــة التــشر  .الــشرطة القوميــة قــوات
وفيما كـان سـن    .جنوب السودان وقانون احلكم احمللي وقانون اجليش الشعيب لتحرير السودان

هذه القوانني مبثابـة تـدوين لـبعض القـوانني املتعلقـة حبمايـة احلقـوق الفرديـة األساسـية، أثـارت                      
ــى حب     ــام ال ترقـ ــا أن بعـــض األحكـ ــواغل مفادهـ ــرى شـ ــية أخـ ــزاب سياسـ ــواطنني  أحـ ــوق املـ قـ

احلقـوق واملؤسـسات صـراحة      تلـك   وباملؤسسات الدميقراطية بفعالية وأن أحكاما أخـرى تقيـد          
 .حيث إهنا تضع معايري جد فضفاضة للسلوك تترك جماال لتأويلها والحتمال إساءة استعماهلا
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التابعة للبعثة ما تقوم به مـن أنـشطة الرصـد           والسجون  وواصلت وحدة سيادة القانون       - ٦٣
 بوزارة العدل بصياغة مشروع قـانون العـون   وتقوم حاليا إدارة العون القانوين .وتقدمي املشورة

ويف جنــوب  .القــانوين القــومي، وذلــك بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومــن البعثــة
السودان، رصـدت البعثـة عـن كثـب التقـدم احملـرز يف جـدول األعمـال التـشريعي، مـن خـالل                        

ظمـــة مـــع وزارة الـــشؤون القانونيـــة وتطـــوير الدســـتور وكـــذلك مـــع أعـــضاء  اجتماعـــات منت
كما تقـوم البعثـة برصـد إسـهام اجملتمـع املـدين يف مـشروع سياسـة األراضـي           .اجمللس الوطين يف

 .جلنوب السودان، الذي تعىن به حاليا مفوضية أراضي جنوب السودان

لبعثـــة تقييماهتـــا ألحـــوال وواصـــلت وحـــدة ســـيادة القـــانون واإلصـــالحيات التابعـــة ل  - ٦٤
واســتنادا إىل التقييمــات الــيت أجرهتــا الوحــدة، شــرع يف تنفيــذ  .الــسجون يف مجيــع أحنــاء البلــد

ــل        ــة الني ــل مــن اجلهــات املاحنــة يف ســجن الُرصــريص يف والي ــهياكل األساســية بتموي ــرامج لل ب
تـدريب  وأجـري أيـضا    .األزرق وسجن ُرمبيك يف واليـة الـبحريات وسـجن النـساء بأمـدرمان     

  .بورتسودان واخلرطوموملوظفي السجون وإدارهتا يف اُألبيِّض 
  

 محاية األطفال    

 نـوير يف واليـة جـونقلي،        - وخالل االشـتباكات الـيت وقعـت بـني قبـيليت املـوريل ولـو                - ٦٥
 طفــل مت اختطــافهم وبــأن أعــدادا غــري مؤكــدة منــهم ٢٠٠وردت تقــارير تفيــد بــأن أزيــد مــن 

بالتعـــاون مـــع الـــسلطات احملليـــة والقـــادة اجملتمعـــيني والـــشركاء  و.تعرضـــت للقتـــل والتـــشريد
ــسجيل األطفــال       مــن ــة لت ــسيف اجلهــود املبذول ــة واليوني ــة، تقــود البعث املنظمــات غــري احلكومي

ومل تـنجح جهـود الوسـاطة الـيت قامـت هبـا القبائـل يف كفالـة عـودة           .املفقودين بصورة منهجية
وتـشكل االختطافـات أيـضا انتـهاكا مبوجـب قـانون        .ليـة األطفـال املخـتطفني إىل جمتمعـاهتم احمل   

 . الذي صدر حديثاًالطفل جلنوب السودان

أحـد  تـشكل   وتظل إعادة إدماج األطفال املـرتبطني بـاجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان                 - ٦٦
وال يطبق القادة امليـدانيون علـى نطـاق واسـع موقـف القيـادة العليـا للجـيش                    .التحديات امللحة 

حريــر الــسودان القاضــي باالمتنــاع عــن جتنيــد األطفــال يف قــواهتم، حيــث ال يزالــون   الــشعيب لت
  .قون الفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة يف صفوف قواهتمْبيسَت

 محاية املدنيني    

بالنظر إىل تصاعد التوتر املتصل باهلجرة املومسية يف منطقة أبيي، نظمـت البعثـة حلقـيت                  - ٦٧
 عـضوا يف وحـدة الـشرطة        ٢٠ عضوا يف الوحـدة املتكاملـة املـشتركة و           ٢٦شارك فيهما   عمل  

  .املتكاملة املشتركة بشأن قضايا محاية املدنيني وقضايا الطفل
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 نـوير واملـوريل املئـات مـن القتلـى           –بـيليت لـوو     قويف والية جونقلي، خلف الرتاع بني         - ٦٨
ــازحني؛ وأدى إىل تــدمري املمتلكــات   ســرقة املاشــية، كمــا يقــوض  و، املــدنيني واآلالف مــن الن

  وقــد يعــرض أمــن العائــدين وإعــادة إدمــاجهمالتــدبرانعــدام األمــن العــام ســبل العــيش وآليــات 
مقاطعـة   قريـة جـيكمري يف  سـكان  وأعيق أيضا تقدمي املساعدة اإلنـسانية بـسبب رفـض     .للخطر

 .الناصر منحها حق الوصول عن طريق النهر الواقع بني مقاطعيت الناصر وأكوبو

ــة، مثــل        - ٦٩ ويعــد غيــاب أو ضــعف مؤســسات ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان الكافي
ــة احلــصول علــى املــشورة    ــةإمكاني ــة ،القانوني ــسان،  ، واحملــاكم العامل  ومفوضــيات حقــوق اإلن

عدة أجـزاء مـن املنـاطق الـثالث املتنـازع عليهـا وجنـوب الـسودان مبثابـة حتـد رئيـسي لـدى                       يف
لقـى  ا ما يظل العنف، مبا فيه العنـف اجلنـساين، بـدون معاجلـة، وال يُ    وكثري .تنفيذ والية احلماية
  حمـدود اجلنـساين نطـاق الـربامج اخلاصـة بالنـاجني مـن العنـف       يف حـني أن  و .القبض على اجلناة

هذه املناطق، تقوم األفرقة العاملة املعنية باحلماية وبـالعنف اجلنـساين بتـشجيع الـدعوة              للغاية يف 
 .ستجابة إىل جانب سلطات الوالياتاملباشرة وآليات اال

  
 اإلعالم    

إطـالق التــصرحيات املهيجــة للمـشاعر عــرب وســائط اإلعــالم   يف فتـرة اتــسمت بتــصعيد    - ٧٠
جانب األطـراف كافـة، نظمـت البعثـة حلقـة عمـل يف اخلرطـوم وجوبـا لفائـدة الـصحفيني                     من

 . يتـصل بـه مـن قـضايا    الوطنيني لتـشجيع تقـدمي تقـارير دقيقـة عـن اتفـاق الـسالم الـشامل ومـا         
 وهـي   -ونظمت حلقة دراسية للتوعية بشأن التعريف باتفـاق الـسالم الـشامل يف واليـة ِسـّنار                  

الـوايل  يونيـه حبـضور   / حزيـران ٣٠ و  ٢٩ يف يـومي     - يف مشـال الـسودان        حلقة من نوعهـا    أول
 .رأيووزراء احلكومة وكبار املسؤولني احلكوميني احملليني والقادة اجملتمعيني وصناع ال

ودعمــا لتنفيــذ واليــة البعثــة، أنــتج فــيلم مــن أجــل بــدء تنفيــذ الربنــامج الــوطين لــرتع       - ٧١
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف والية النيـل األزرق لتعمـيم املعلومـات املتعلقـة بالربنـامج                
على املستفيدين، وُنظمت زيـارات لوسـائط اإلعـالم لتغطيـة أنـشطة البعثـة يف واليـيت جـونقلي                    

ــة بــصرية   ــة عقــد    .وأعــايل النيــل، مــشفوعة مبــواد مسعي ــابع للبعث واســتأنف مكتــب اإلعــالم الت
اجتماعات منتظمة إلحاطة الصحفيني، بدءا مبؤمتر بشأن التقدم احملـرز يف عمليـة نـزع الـسالح                 

  .والتسريح وإعادة اإلدماج

األكثـر شـعبية    أحد مصادر األخبـار واملعلومـات       تشكل  ،  “مرايا”وتظل إذاعة البعثة،      - ٧٢
 .(FM)املوجــات املتوســـطة  واألكثــر جـــدارة بالثقــة يف جنـــوب الــسودان حيـــث تبــث علـــى     

ال تبــث الــربامج بــذلك أي تــردد مــن هــذا القبيــل يف مشــال الــسودان، و  لإلذاعــة خيــصص  ومل
 .اإلذاعية سوى لبضع ساعات يوميا على املوجات القصرية
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 أللغاماملتعلقة باجراءات اإل    

األلغام التابعة للبعثة، منذ بداية أنشطتها يف الـسودان،         اإلجراءات املتعلقة ب  قة  قامت أفر   - ٧٣
 مــن اً مربعــاً متــر٦٠ ٤٣٧ ٥٦٠ مــن الطــرق، وتطهــري يلــومتراً ك٣١ ٨١٣مــا جمموعــه بفــتح 

ــدمري   ــة  ١٧ ٩٣٥األراضــي، وت ــام و  قطع ــذخائر غــري املنفجــرة،   ٨٣٥ ١٠٦مــن األلغ  مــن ال
 مـن النـاس يف املنـاطق املتـضررة     ٢ ٧٩٠ ٨١٧أللغـام لفائـدة   ووفرت التوعية يف جمال أخطـار ا     

وركزت اجلهـود الراميـة إىل بنـاء القـدرات علـى       .ومن النازحني يف املخيمات وحمطات الطرق
إزالة األلغـام والتثقيـف يف جمـال أخطـار األلغـام ومـساعدة الـضحايا مـن خـالل التـدريب أثنـاء                     

 .لوطنيةالعمل وتنظيم حلقات عمل لفائدة السلطات ا

 متـر مربـع مـن       ٩٧ ٠٠٠الباكـستانية أزيـد مـن       العسكرية  وسلمت سرية إزالة األلغام       - ٧٤
وتـشمل اإلجنـازات    .منطقة الكرمك بوالية النيل األزرقإدارة األراضي املطهرة من األلغام إىل 

الرئيــسية األخــرى تطهــري حقــل لأللغــام يف مطــار الفــون بواليــة وســط االســتوائية، ممــا ســيتيح  
شاء قاعدة عمليات مـن أجـل مـترته وطـين لألحيـاء الربيـة، فـضال عـن تطهـري منـاطق حقـول                         إن

مشال حبر الغزال والطرق ذات األولوية العالية يف أحنـاء املنـاطق الـثالث املتنـازع                والية  األرز يف   
  .عليها وجنوب السودان

  
 السلوك واالنضباط    

تبارهـا الركيـزة األساسـية لألنـشطة الـيت          أفضى التركيز االستراتيجي علـى الوقايـة، باع         - ٧٥
تضطلع هبا الوحدة املعنية بالسلوك واالنـضباط، إىل مـستويات أعلـى مـن االمتثـال مـن جانـب                    
كل فئـات األفـراد ملدونـة األمـم املتحـدة لقواعـد الـسلوك ولـسياسة عـدم التـسامح إطالقـا مـع                         

 . على سـوء الـسلوك اجلـسيم   بلغ عن أي حوادث تنطويومل ُي .االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
وأحيلت احلاالت البسيطة على اإلدارة قصد التسوية أو جرت تسويتها بشكل غـري رمسـي مـن     

 .خالل وساطة الوحدة مبا يرضي األطراف املعنية

وتواصــل تعزيـــز الـــشراكة الناشـــئة مـــع النظـــراء الـــوطنيني بـــشأن مـــسائل االســـتغالل    - ٧٦
لتوعيــة الـيت اشــترك يف تنظيمهـا كــل مـن فرقــة العمــل    واالنتـهاك اجلنــسيني مـن خــالل أنـشطة ا   

بقيــادة الوحــدة املعنيــة بالــسلوك واالنــضباط إىل جانــب ممــثلني عــن احلكومــة ومنظمــات غــري     
 وحلقـات  “اليـوم اإلعالمـي  ”وكـان اهلـدف مـن     .حكومية حملية وفريق األمم املتحدة القطري

إذكـاء الـوعي    هـو   يف جنوب الـسودان     النقاش بشأن االجتار بالبشر والدعارة والعنف اجلنساين        
 وأصـحاب   ،يف أوساط القادة احمللـيني واملنظمـات النـسائية والـشبابية ومنظمـات اجملتمـع املـدين                

  .يف جامعات جوبا وأمدرمان وملكال والدمازيناألساتذة  والطلبة و،األعمال التجارية
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 الشؤون اجلنسانية    

لبعثة، بالتنسيق مع وكاالت األمـم املتحـدة،        واصلت وحدة الشؤون اجلنسانية التابعة ل       - ٧٧
تركيز جهودها على كفالة مراعاة كل من عملية نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف                  
والية جنوب كردفـان والعمليـة االنتخابيـة للمنظـور اجلنـساين وكفالـة مـشاركة املـرأة الكاملـة                    

ي للمرأة يف إجياد طرائق لتقاسـم املـوارد   وأشركت البعثة صندوق األمم املتحدة اإلمنائ .والفعالة
النتخابـات  املفوضـية القوميـة ل  كما نوقشت مـع   .بغية دعم مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية

مشاركة املرأة باعتبارها ناخبة ومرشحة، فضال عـن التعـاون احملتمـل بـشأن اجلهـود الراميـة إىل           
كوميـة املعنيـة بغـرض تقـدمي الـدعم الـتقين            وعقدت اجتماعات مع الوزارات احل     .بناء القدرات 

 .بشأن مسائل السياسة العامة واملسائل التشغيلية
  

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

ج يمشلت األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا البعثة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير ختـر              - ٧٨
 يف أربعـة  ١٤٩بلـغ  اإليـدز  /لبـشرية بـشأن فـريوس نقـص املناعـة ا    عدد إضـايف مـن دعـاة التغـيري       

ــدز يف نــزع الــسالح والتــسريح   /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  قــضية قطاعــات؛ وإدمــاج   اإلي
 مــن حفظــة الــسالم بفــريوس نقــص املناعــة   ٢ ٨٠٠وإعــادة اإلدمــاج؛ وتوعيــة مــا يزيــد علــى   

  .اإليدز/البشرية

نيـة بفـريوس نقـص املناعـة         جلنـة مـن اللجـان اإلقليميـة املع         ١١ومن خالل التعـاون مـع         - ٧٩
من الشرطة احمللية واملـدارس ومـن     فرد   ١ ٣٠٠اإليدز، جرى إذكاء الوعي يف أوساط       /البشرية

 مـن املقـاتلني الـسابقني مـن التـدريب علـى       ٢٤٥ما جمموعه واستفاد  .النساء واجملتمعات احمللية
العــدوى يــة فحــص اإليــدز مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بأمه /التوعيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

اإليـدز  /وظلـت محـالت مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        .فريوس نقص املناعة البـشرية ب
 .اجلنساين تركز على العنف

 أمن املوظفني    

جيـرى كـل    على تقيـيم األخطـار األمنيـة الـذي          مايو، وافق املسؤول املعني     / أيار ١٧يف    - ٨٠
ذه بغية التخفيف من وطـأة مـا مت التعـرف عليـه     ، وجيري حاليا تنفيسنتني على الصعيد القطري   

مبــا يف ذلــك (مــن أخطــار شــديدة قــد يتعــرض هلــا املوظفــون فيمــا يتــصل باهلجمــات اإلرهابيــة  
ــق )اليدويــة الــصنع األجهــزة املتفجــرة   ويعمــل كــل مــن املنــسق     . وحــوادث املــرور ،واحلرائ

خـالل فريـق عامـل يعـىن        منسق الـشؤون اإلنـسانية وإدارة شـؤون الـسالمة واألمـن، مـن               /املقيم
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باألزمــات، علــى تنــسيق تــدابري التأهــب لوبــاء اإلنفلــونزا، بإشــراف مــن فريــق كبــار املــوظفني   
 .اإلداريني وفريق األمم املتحدة القطري

ــن     - ٨١ ــسالمة واألم ــن     إال  وال حتظــى إدارة شــؤون ال ــوظفي األم ــة مل ــدود للغاي بوجــود حم
هـذا الـصدد،     ويف. ثودان واملنـاطق الـثال     يف جنـوب الـس     الدوليني دون مـستوى مقـر القطـاع       

تظل البعثة حباجة إىل املوارد اليت متكنـها مـن توسـيع نطـاق وجـود مـوظفي األمـن الـدوليني يف                       
وسيــصبح تــوفري األمــن الكــايف للمــوظفني أحــد الــشواغل اخلطــرية يف أحنــاء  .جنــوب الــسودان

عيد الواليـات يف منـاطق   جنوب السودان حيث إن نشر املدنيني ميتثل هيكل احلوكمـة علـى صـ      
 .دون أن يكون هناك وجود على أساس التفرغ إلدارة شؤون السالمة واألمن

  
 اجلوانب املالية    

 مليـون دوالر    ٩٥٨,٣، مبلـغ     باء ٦٣/٢٧٣العامة، مبوجب قرارها    خصصت اجلمعية     - ٨٢
ــرة مـــن     ــدة يف الـــسودان يف الفتـ ــم املتحـ ــة األمـ ــوز١لإلنفـــاق علـــى بعثـ ــه / متـ   إىل٢٠٠٩يوليـ

أبريـل  / نيـسان ٣٠وإذا ما قرر جملس األمن متديد والية البعثـة بعـد    .٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠
يف  سـتكون حمـصورة      ٢٠١٠يونيـه    /حزيـران  ٣٠، فإن تكلفة اإلنفاق على البعثة حىت        ٢٠١٠

  .املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية العامة
ري املسددة للحساب اخلـاص     ، بلغت األنصبة املقررة غ    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠حىت  و  - ٨٣

وبلغ جمموع األنـصبة املقـررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات حفـظ         . مليون دوالر٦٥,٤للبعثة 
 . مليون دوالر١ ٢٤٦,٦السالم يف ذلك التاريخ 

ــوات و  وســددت  - ٨٤ ــسامهة    تكــاليف الق ــات امل ــدات اململوكــة للوحــدات إىل احلكوم املع
 /أيلـول  ٣٠ يفالفتـرة املنتهيـة    و٢٠٠٨ديسمرب /ن األول كانو٣١بقوات عن الفترة املنتهية يف      

  . على التوايل٢٠٠٨سبتمرب 
  

 مالحظـــات -سابعا   
يف أيــدي املــوقعني عليــه واملؤســسات املنــشأة يف هــو إن مــصري اتفــاق الــسالم الــشامل   - ٨٥

 التنفيــذ إىل حــد بعيــد علــى العالقــة بــني الــشريكني الــذين تقــع  نوعيــة وتعتمــد . إطــار االتفــاق
ــة      .عليهمــا مــسؤولية جناحــه أو فــشله   ــه مــن عمــل يف األشــهر القادم ــا يقومــان ب وســيحدد م

إحجامهما عنه ما إذا كان من املمكن تنفيذ النقاط املرجعية املعلقة التفـاق الـسالم الـشامل                  أو
  . سيجري التمسك هبا- جعل الوحدة جاذبةوهي حماولة  - وأن روح نيفاشا
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شــراكة قويــة بــني الطــرفني  إقامــة  الوقــت القــصري املتبقــي  وســيتطلب إحــراز تقــدم يف   - ٨٦
. اخلالفيـة والتوصـل إىل حلـول دائمـة وسـلمية للمـسائل            العقبات  وجتديد االلتزام بالتغلب على     

عـالوة علـى ذلـك جتديـد اجملتمـع الـدويل اللتزامـه بـدعم تنفيـذ اتفـاق الـسالم                      األمر  وسيتطلب  
حـــدة يف اق الـــذي استـــضافته الواليـــات املتالتفـــلوُيعـــد حمفـــل اجلهـــات الداعمـــة   .الـــشامل

إعـادة  مبادرة جديرة بالترحيب ميكـن أن تـساعد علـى       العاصمة  ن  يونيه يف واشنط  /حزيران ٢٣
 .هتنفيـذ إلكمـال   تفاق املعلقة وعلى الدعم الـدويل الـالزم         االتركيز االنتباه الدويل على أحكام      

وأؤكـد مـرة    .م واالسـتقرار يف الـسودان  التفاق للـسال لوسلم مجيع املشاركني باألمهية احملورية 
تقـف علـى أهبـة االسـتعداد        أهنـا   و نيأخرى أن األمم املتحدة ستواصـل تقـدمي الـدعم إىل الطـرف            

ولكـن جيــب علــى الطــرفني أيـضا اختــاذ خطــوات للــدخول يف    .لتقـدمي املــساعدة وفقــا لواليتــها 
  .حوار بناء والتوصل التفاق بشأن املسائل املعلقة

قت الذي تستعد فيه هيئة التحكـيم الدائمـة إلصـدار قرارهـا بـشأن أبيـي، فـإن                   ويف الو  - ٨٧
ــة يف ــا ال أبيــياحلال ــدابري التأهــب   . فــوري تــستلزم اهتمامن ــالتخطيط لت ــا ب ــة حالي وتــضطلع البعث
ــسالم      . للطــوارئ ــسية للطــرفني هــي ضــمان احلفــاظ علــى ال ــإن املــسؤولية الرئي ومــع ذلــك، ف
 أن املنازعـات بـشأن وضـع أبيـي والرتاعـات بـني اجملتمعـات        لقد ثبـت يف املاضـي  و .واالستقرار

االستقرار اليت قد تؤدي إىل االنزالق يف تصعيد كـبري يهـدد            زعزعة  احمللية تنطوي على إمكانية     
ومن مث أعرب عن ترحييب بااللتزامات اليت أعلنـها الطرفـان بقبـول قـرار     . اتفاق السالم الشامل 

االلتزامات إىل ما يلزم مـن أوامـر إىل   تلك وسوف يتعني ترمجة  .يئة وتنفيذه بالطرق السلميةاهل
األمــن علــى األرض وإىل قيــادات اجملتمعــات احملليــة الــذين حيتمــل أن يــشعروا بــأهنم قــد أجهــزة 

إىل إدارة مدنيـة ممولـة متـويال    أساسـا  منطقـة أبيـي   وحتتـاج   .حرموا بقرار التحكيم من حقـوقهم 
 وأحــث الطــرفني علــى اختــاذ مجيــع  .ن نتيجــة التحكــيمكــامال وعاملــة بفعاليــة بغــض النظــر عــ 
 أهبــةوأطمــئن الطــرفني بـأن األمــم املتحــدة تقـف علــى    .اخلطـوات الالزمــة لتلبيـة هــذه احلاجــة  

 اجملتمـع الـدويل أيـضا    وأحـث  .اجملتمعات احمللية يف هذه اجلهودمساعدة االستعداد ملساعدهتما و
ة الرتاع خـالل الفتـرة احلرجـة لـصدور قـرار       حدفتدابري ختفيعلى التواصل مع الطرفني بشأن    

 .هبعدما التحكيم و

 لالنتخابـات وأحـث   ية التحـضري  األعمـال نـه ال يـزال هنـاك تـأخر بـالغ يف           أوما يقلقين     - ٨٨
اخلالفـات فيمـا   يف ذلـك تـسوية   الطرفني على اختاذ اخلطوات الالزمة لتسوية املسائل املعلقة مبـا         

ويــشكل إجــراء . سكاين حــىت يتــسىن للعمليــة أن تــسري قُــدمايتعلــق باســتخدام نتــائج التعــداد الــ
 للتحـول الـدميقراطي يف      أساسـيا  بطريقة سلمية، وشفافة وحتظى باملـصداقية عنـصرا          االنتخابات

 السودان وال ميكن حتقيـق ذلـك إال إذا عمـل مجيـع الـسودانيني أصـحاب املـصلحة                    رجاءمجيع أ 
 .زيز بيئة سياسية مواتية من أجل تع،يف دارفوراملقيمون معا مبن فيهم 
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ويــشكل تــصعيد العنــف بــني القبائــل يف جنــوب الــسودان هتديــدا كــبريا الســتقرار            - ٨٩
امل، مثـل   التفـاق الـسالم الـش   رجعيـة  املنقـاط  بسهولة التتأثرومن املمكن أن  .السودان بكامله

 خيــضع ويــشكل نــزع ســالح املــدنيني، الــذي .األمــن انعــدام بتنــامي ءيناالنتخابـات واالســتفتا 
ــه        ــسودان، مــسألة حــساسة ومعقــدة وجيــب التخطــيط ل ــوب ال ــة جن ــا للنقــاش يف حكوم حالي

وتعمـل البعثـة مـع حكومـة جنـوب       .وتنفيذه يف مجيع أرجاء جنوب السودان على حنو منـصف 
ــاعالــسودان علــى تأكيــد   ــوبيني يف    إتب  هنــج شــامل إزاء األمــن اجملتمعــي الــذي ســيبين ثقــة اجلن

 السودان علـى إدارة الرتاعـات   جنوبت احملدودة ملؤسسات حكومة بيد أن القدرا .حكومتهم
وعلـى الـرغم    .احمللية وتيسري عمليات السالم واملصاحلة البناءة ال تزال مـن دواعـي القلـق البـالغ    

 األمـن،  انعـدام الـة  ح إليه احلوادث املتكررة مـن فقـدان للكـثري مـن األرواح واسـتمرار            أدتمما  
د اختذت لتعزيـز قـدرات الـسلطات احملليـة وأجهـزة األمـن علـى          قملموسة   خطوات   أنيبدو   ال

ويف هذا الصدد، أهيب حبكومة جنوب السودان أن تتخـذ مجيـع    .ردع الرتاعات بني الطوائف
اإلجراءات املمكنة لتجنب فقدان املزيد من األرواح يف الوقت الذي جتـري فيـه عمليـات نـزع                 

  .السالح يف جنوب السودان

 عـدم حـدوث تغـيري يف تـشكيل وموقـع الوحـدة املتكاملـة املـشتركة يف          وتشكل واقعـة    - ٩٠
مـدعاة للقلـق     سـي عقـب الـصدامات،     ملكال، على النحو املتفق عليـه علـى أرفـع مـستوى سيا            

عناصـر الوحـدة الـيت كانـت ضـالعة يف      نقـل  ويـتعني   .تـزال تـشكل عامـل خطـر يف املنطقـة      وال
مـن  نفـسها    الوحـدة    نقـل ارج املنطقة ويتعني    خإىل  فرباير  / شباط ٢٤الصدامات اليت نشبت يف     

وأناشـد جملـس الـدفاع املـشترك والـسلطات املعنيـة األخـرى أن         .مدينـة ملكـال إىل موقـع آخـر    
 املتفق عليها لـضمان عـدم اسـتمرار الوحـدات املتكاملـة املـشتركة كمـصدر لعـدم                   التدابريتنفذ  

ــي للطــرفني اســتعراض     .االســتقرار ــة، ينبغ ــذه العملي ــة الوحــد ويف إطــار ه ــة ات نوعي  املتكامل
  . وأدائهاشكيلهااملشتركة، وت

 مـع تـأخر قـانون اسـتفتاء         ، القلـق  ينيف األعمال التحـضريية لالسـتفتاء     وتثري التأخريات     - ٩١
 ينر مؤســسي وقــانوين فعــال لالســتفتاءومثــة حاجــة ماســة إلطــا .الــسودان عــامني عــن موعــده

وعــالوة علــى ذلــك، فــال تــزال   .قــة ســلميةلــضمان تــوفر الوقــت الكــايف لتنفيــذ النتيجــة بطري 
حالـة يـبين فيهـا كـل طـرف رحبـه علـى مـا خيـسره                  املناقشات املتعلقة بالوحدة واالنفصال متثـل       

وأهيــب بــالطرفني تغــيري هــذه الديناميــة والــدخول يف حــوار بغيــة التوصــل إىل  . الطــرف اآلخــر
 . ينستفتاء بغض النظر عن نتيجة اال،٢٠١١اتفاق بشان الفترة الالحقة لعام 

وحيتــاج ترســيم اخلــط احلــدودي بــني الــشمال واجلنــوب واملقــرر يف األول مــن كــانون   - ٩٢
 ،الـشامل و وهو أحد األحكام الرئيسية املنـصوص عليهـا يف اتفـاق الـسالم               ،١٩٥٦يناير  /الثاين
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بشأن هذه املسألة على األعمـال التحـضريية لالسـتفتاءات    اليقني ويؤثر عدم  .لالهتمام الفوري
وأشـجع الطـرفني    . ن احلدود سـتحدد جغرافيـا جنـوب الـسودان واحلـد اجلنـويب ملنطقـة أبيـي                 أل

ريطـة والـشروع يف ترسـيم احلـدود عقـب           اخلعلى استكمال عملية تعيني خطوط احلدود علـى         
وبناء على ما قـدمناه يف الـسابق    .بشأهناذلك، وال سيما يف تلك املناطق احلدودية اليت ال نزاع 

ــة       مــن مــساعدة يف   ــى أهب ــإن األمــم املتحــدة تقــف عل ــى اخلريطــة، ف ــة تعــيني احلــدود عل عملي
  .اللوجستية يف هذا الصددفني يف جمايل املساعدة التقنية وللطر االستعداد لتقدمي الدعم

ــة األخــرية      - ٩٣ ــشجعين التطــورات االجيابي ــا ي ــود ومم ــم   يف اجله ــة واألم ــشتركة للحكوم امل
ربى يف أعقـاب القـرار الـصادر يف    يق الفجوات اإلنسانية الكـ املتحدة وشركائها الرامية إىل تضي  

وقد أدت هـذه اجلهـود إىل هتيئـة بيئـة عمـل             . مارس بطرد منظمات غري حكومية دولية     /آذار ٤
غـري أن املـستويات احلاليـة للمـساعدة يف      .بناءة فيما بـني احلكومـة وجمتمـع املـساعدة اإلنـسانية     

الزمـة وال يـزال جمتمـع املـساعدة اإلنـسانية متيقظـا حللـول              بعض املناطق ال تزال دون املعـايري ال       
أن تفعـل مـا يف وسـعها لتـوفري بيئـة      على  أيضا حكومة الوحدة الوطنية     وأحث  . موسم األمطار 

وأشـري إىل أن   .مأمونة وآمنة ملواصلة هذه األعمال التحـضريية والسـتدامة هـذه البيئـة التعاونيـة     
وجيـب علـى الطـرفني    . ء مؤقـت وأن اسـتدامتها حمـدودة   املساعدات اإلنـسانية مـا هـي إال إجـرا        

التوصل إىل حلول سياسية دائمة حىت ميكـن حتقيـق حتـول حنـو اإلنعـاش والتنميـة وتقـدمي فوائـد                 
   . مغزى للمواطننياتذسالم 

ــاءه يف عمليــة تــسريح املقــاتلني الــسابقني وآمــل أن     و  - ٩٤ يــشجعين الــزخم الــذي جيــرى بن
بيـد أن القلـق    . تقدم يف اجملاالت األخرى لتنفيذ اتفاق السالم الشامليكون مبثابة حمفز لتحقيق

 يساورين إزاء عدم توفري املوارد الكافية لعملية اإلدماج طويلة األجل هلؤالء املقـاتلني الـسابقني  

يف أوانـه وبـشكل مـستمر هلـذا العنـصر احليـوي لعمليـة                باجملتمع الـدويل تقـدمي التمويـل         وأهيب
  .سريح وإعادة اإلدماجنزع السالح والت

وأخريا، أود أن أعرب عن امتنـاين ملمثلـي اخلـاص، أشـرف جيهـاجنري قاضـي، وجلميـع                - ٩٥
بـصفة خاصـة للبلـدان املـسامهة        وللدول األعضاء و  موظفي األمم املتحدة العاملني يف السودان،       

 اتفـاق   بعثـة وتنفيـذ   ال الدؤوبـة لـدعم      مشـرطة وللجهـات املاحنـة، علـى جهـوده         بقوات وبـأفراد    
  .السالم الشامل
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 املرفق
الــسودان يف حــىت جنــاز واليــة بعثــة األمــم املتحــدة     إلمــشروع نقــاط مرجعيــة       

 ٢٠٠٩يوليه /متوز
ف جملــس األمــن بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان بتقــدمي املــساعدة والــدعم، عــن   كلّــ  
 .تفاق بطريقة سلمية مساعيها احلميدة، إىل طريف اتفاق السالم الشامل يف تنفيذ اال بذلطريق

ومن مث فإن تنفيذ البعثة لواليتها يرتبط بالتزام الطرفني بعملية اتفاق السالم الشامل وما حيـرزاه                
وُتحـدد فيمـا يلـي النقـاط املرجعيـة حنـو حتقيـق االسـتفتاء بطريقـة           .من تقـدم يف تنفيـذ أحكامـه   

  .سلمية فضال عن االستقرار الالحق إلجراء االستفتاء
  

 نااءاالستفت    

 سن اجمللس الوطين لقانون االستفتاء  •  

 إنشاء مفوضييت االستفتاء يف جنوب السودان ويف أبيي  •  

 تسجيل الناخبني وفقا لقانون استفتاء جنوب السودان  •  

  وضع الترتيبات الالزمة ملرحلة ما بعد االستفتاء  •  

 تنفيذ األعمال التقنية والتحضريية واألمنية لعملية االقتراع  •  

 إجراء االستفتاء يف جنوب السودان ويف أبيي وفقا ألحكام اتفاق السالم الشامل  •  
  

  وضع العالمات احلدودية    

  جناز خريطة األساسإ  •  

 تقدمي مفوضية احلدود تقريرها إىل رئاسة اجلمهورية  •  

 )٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول(ترسيم املادي للحدود على األرض  الجنازإ  •  
  

 منطقة أبيي    

  )٢٠٠٩يوليه /متوز(صدور قرار هيئة التحكيم الدائمة   •  

  سلميةةتنفيذ قرار هيئة التحكيم الدائمة بطريق  •  

 تدابري ختفيف حدة الرتاعتنفيذ   •  

 توفري ميزانية كافية إلدارة منطقة أبيي  •  
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 تقدمي إدارة منطقة أبيي الفعالة اخلدمات إىل املواطنني   •  

 )ي تنفيذهاجار(توفري بيئة آمنة   •  
  

 االنتخابات    
ــات  عمــل   •   ــة لالنتخاب ــها  املفوضــية القومي ــد بكامــل طاقت ــع أرجــاء البل جــاري ( يف مجي

 )تنفيذها

 القيام بتعيني حدود الدوائر االنتخابية وتسجيل الناخبني وفقا للجدول الزمين املقرر  •  

 تقــدمي  مــنحنــةخطــة االنتخابــات وميزانيتــها لــتمكني اجلهــات املابوضــع  نيالطــرفقيــام   •  
 املساعدة هلذه العملية

  بيئة مواتية إلجراء االنتخاباتجناز إطار قانوين لضمان هتيئةإ  •  

 واألمنية لعملية االقتراعالفنية تنفيذ األعمال التحضريية   •  

 ذات مصداقيةإجراء انتخابات سلمية، وشفافة و  •  
  

 األزرق منطقة جنوب كردفان ووالية النيل     

  اج املناطق املقفولة السابقةاجناز إدم  •  

   إجراء مشاورات شعبية وفقا ألحكام اتفاق السالم الشامل  •  

 تدابري ختفيف حدة الرتاعتنفيذ   •  
  

 األمن    
 إعادة االنتشارأرقام  لتفاهم بشأن نيتوصل الطرف  •  

ــة وجملــس الــدفاع املــشترك علــى اختــاذ تــدابري ملعاجلــة أوجــه       •   موافقــة رئاســة اجلمهوري
قــصور يف الوحــدات املتكاملــة املــشتركة وتنفيــذها مــن أجــل نــشرها وتفعيلــها علــى   ال

 صوص عليه يف اتفاق السالم الشاملالنحو املن

  املتكاملة املشتركةاتإجراء تقييم لنوعية الوحد  •    

 الدعم من اجلهات املاحنةاحلصول على   •    

 إحراز تقدم يف جمايل إصالح الشرطة وبناء القدرات  •  

 اية املدنينيمح  •  

  فعالة لضمان محاية املدنيني  ووضع سياسات فعالةإنشاء مؤسسات حكومية  •    
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 تخفيــف حــدةالبعثــة حلمايـة املــدنيني واســتراتيجيتها ل  اســتراتيجيةتنفيـذ توصــيات    •    
  الرتاع

  
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتقليص    

ــزع الـــ   إ  •   ــة نـ ــة األوىل لعمليـ ــاز املرحلـ ــاج   سالح وجنـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ ــري ”(التـ لغـ
 )“التقليص التناسيب”( والعبء الثاين) “األساسيني

ــز احلــوار  •   ــة و ة فيمــا بــني اجلهــات املاحنــة وحكومــ  تعزي ــة  الوحــدة الوطني حكوم
 السودان واألمم املتحدة ملعاجلة شواغل اجلهات املاحنة جنوب

  إعادة اإلدماجتقدمي اجلهات املاحنة واحلكومة دعما كافيا لعملية   •    

 التقليص التناسيب للقوات املسلحة سياسات بشأن نياعتماد الطرف  •  
  

 والتنميةواالنتعاش الشؤون اإلنسانية     

املـساعدة  وسـائل اإلنعـاش و    و ،سكان احملتاجني للمـساعدة الغوثيـة     الوصول إىل مجيع ال     •  
 اإلمنائية

والالجـئني  النـازحني  دة  وتنفيذها من أجل عـو اتوضع خطط عمل على صعيد الوالي       •  
 وإعادة إدماجهم

 وضــع اســتراتيجية متكاملــة للبعثــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري وتنفيــذها مــن أجــل   •  
  االستقرار يف الواليات الشديدة اخلطورةحتقيق

  
 احلوكمة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان    

 وبـصفة   ،امل وتـشغيلها  إنشاء مجيع اللجان املعلقة الـيت نـص عليهـا اتفـاق الـسالم الـش                 •  
 خاصة جلنة االستفتاء

اعتماد اجمللس الوطين مجيع التشريعات املعلقة املطلوبة مبوجـب اتفـاق الـسالم الـشامل                 •  
 االنتقايلالقومي دستور الومتشيا مع 

اعتماد اجمللـس التـشريعي جلنـوب الـسودان مجيـع التـشريعات املعلقـة املطلوبـة مبوجـب                     •  
 متشيا مع دستور جنوب السودان اتفاق السالم الشامل و

وظـائف اخلدمـة املدنيــة الوطنيـة وبـدء عمـل اخلدمــة املدنيـة املتكاملـة يف املنــاطق        شـغل    •  
  الثالث على حد سواء وفقا التفاق السالم الشامل


