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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف السودان    
    

  قدمةم  -أوال   
الـذي طلـب فيـه اجمللـس        ) ٢٠٠٥ (١٥٩٠م هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن         يقدَّ  - ١

التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل يف الــسودان،  طــالع منــتظم علــى إعلــى بإبقائــه 
نظـر املرفـق األول هلـذا       ا(وضـع معـايري      إيلّ اجمللـس    فيـه  طلـب    الذي) ٢٠٠٩ (١٨٧٠القرار  بو

 وتـضمني   لقيـاس وتتبـع التقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان                     ) التقرير
 ةبــشأن تــشكيلالحقــة تقييمــا للتقــدم احملــرز قياســا علــى تلــك املعــايري، وأي توصــيات ي تقريــر
ؤرخ  املــتقريــري الــسابقتقــدمي  للحالــة العامــة يف البلــد منــذ التقريــر تقييمــاهــذا ويقــدم . البعثــة
ت ضـطلع اعـن األنـشطة الـيت       دَّثـة   معلومـات حم   وكذلك   )S/2009/357 (٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٤
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىتبعثة الهبا 
  

  األمينالوضع   - ثانيا  
جـونقلي  ات  يف واليـ ال سـيما  زال الوضع األمـين يف جنـوب الـسودان غـري مـستقر      يال    - ٢

 أدت إىل اشــتباكا ٥٤ ىلوقعــت اشــتباكات يــصل عــددها إ وأعــايل النيــل والــبحريات، حيــث  
 وشـكلت أوجـه قلـق كـربى         خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      قتيال   ٣١٦ما ال يقل عن     سقوط  

، ٢٠٠٩أغـسطس  / آب ٢  ويف .قوق اإلنسان يف جنـوب الـسودان      يف اجملالني األمين واملتعلق حب    
 - هامجـت جمموعـة مـن قبيلـة املـوريل قـرى قبيلـة اللـوو               توتر بني القبائل عندما     حاالت  نشأت  

وكانـت  . حيـا  جر٢٩ وقتـيال   ١٦١خالهلـا   سـقط يف  ،)والية جـونقلي (نوير يف حمافظة أكوبو    
 غـارة    شخـصا يف   ٦٦تل  ، قُ ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٣  ويف .من النساء واألطفال  أغلبية القتلى   

مـن   ١٥ينـهم   ، ب )واليـة الـبحريات   (يف منطقـة رمبيـك       اللواك والدينكا     قبيليت املاشية بني لسرقة  
لـسرقة  خـرى   أيف غارة   و. الشعيب لتحرير السودان  يش  واجل جهاز شرطة جنوب السودان   أفراد  

نـوير قريـة تابعـة لقبيلـة         - ، هاجم رجال مـن قبيلـة اللـوو        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨املاشية يف   
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 بينــهم قتــيال ٢٨دى إىل ســقوط ، ممــا أ)يــة جــونقليوال(الداشــويك يف حمافظــة تــويج الــشرقية 
ــود   ــن ســبعة جن ــشريد آالف  يش اجلــم ــشعيب، وت ــسكان ال ــيني ال ــدنيني احملل ــول٤ ويف .امل   / أيل

ال تقـع مشـ  دينكا تابعة لقبيلة الـ الشلك قرية ُيشتبه بأهنم من قبيلة     ، هاجم رجال    ٢٠٠٩سبتمرب  
عـدة   األرض واختطـاف  برّمتـها حـىت     قريـة   لممـا أدى إىل إحـراق ا      ،  )واليـة أعـايل النيـل     (ملكال  
نوير مـن حمافظـات وورو       - يلة اللوو قب نهاجم حنو ألف م   سبتمرب،  / أيلول ١٨يف  و. أشخاص
ــومترا ١٧٠الــيت تبعــد حنــو  داك،  افظــةوأكوبــو حمونــريول  ــور،  إ كيل ــة بىل الــشمال مــن ب والي
إحــــراق  جرحيــــا و٤٥ قتــــيال و ٧٢دت إىل ســــقوط وأفيــــد بــــأن االشــــتباكات أ. جــــونقلي

عت اشتباكات بـني رجـال ينتمـون        وق،  ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول  ٤ و   ٣يف  و .مرتال ٢٥٠
أدت إىل ســقوط ، )وســط االســتوائيةواليــة (بــالقرب مــن جوبــا  واملــداري دينكا قبــيليت الــإىل
  . شخص١ ٧٠٠حنو وتشريد قتيال  ٢٣
أكتـوبر يف  /ن األول تـشري ٢يف وقـع اشـتباك   باإلضافة إىل أعمال العنف بني القبائـل،     و  - ٣

مَّـع نـواب    الشعيب لتحرير السودان حيرسـون جم     جيش  لتابعني ل ، بني جنود    )والية الوحدة (بنتيو  
الـشعيب وثالثـة مـدنيني     يش   اجل منقتيال   ١٨، أدى إىل سقوط     مقر احلاكم احمللي  القادة وحرس   

  .حيا جر٤٠و 
جـيش  شـنها    عـن هجمـات      البعثـة تقـارير   وردت إىل   خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  - ٤

  ويف .غـرب االسـتوائية، ال سـيما بـالقرب مـن مواقـع توزيـع األغذيـة                واليـة   الرب للمقاومة يف    
جــيش الــرب للمقاومــة شــن هجومــا علــى بلــدة إيــزو    أفيــد بــأن ، ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٢

ــى بعــد  ( ــة عل ــامبيو  ١٢٠الواقع ــومترا مشــال غــرب ي ــهُخطــف يف )  كيل ــارير خالل   حبــسب التق
مـشتركني  ألمم املتحدة و   تابعني ل   موظفا دوليا  ٢٩ُنقل  هذا اهلجوم،    أعقاب   ويف. شخصا ١٧

تلـك  األمم املتحـدة عملياهتـا يف   يف املنطقة وعلقت  املنظمات الدولية غري احلكومية     يف عمليات   
  . مؤقتااملنطقة

واليــيت جــرام يف إلــصوصية و عــن ارتكــاب أعمــال أُفيــد،  أيــضاجنــوب الــسودانويف   - ٥
شــاحنة تابعــة تعرضــت ، ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٨  ويف.ةوشــرق االســتوائيية االســتوائوســط 

. سـقوط ضــحايا  مل يـسفر عـن   )شـرق االسـتوائية  واليــة (لألمـم املتحـدة هلجـوم قـرب توريـت      
 فريق إدارة األمـن اإلقليمـي سياسـة         وضع احلادث وغريه من أعمال اللصوصية،       اردا على هذ  و

  .٢٠٠٩أغسطس /آب ٣١اعتبارا من نقلهم تقضي بتوفري مواكبة مسلحة للموظفني لدى ت
 بـني  ٢٠٠٩ أغـسطس / آب٢يف  أفيـد عـن حـصول اشـتباك     جنـوب كردفـان   ويف والية     - ٦

سقوط عدد من القتلى أدى إىل نوسة، احركة العدل واملساواة والقوات املسلحة السودانية يف باب
 هاثـنني مـن جنـود      عـن سـقوط   لقـوات املـسلحة الـسودانية       لممثـل   أفـاد   و. اجلـانبني لـدى   واجلرحى  

  .ركةومل ترد تقارير عن وقوع إصابات يف صفوف احل. آخرين يف القتالمخسة وجرح 
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  التطورات السياسية  - ثالثا  
يف إجراؤهــا  واالنتخابــات الوطنيــة املقــرر االســتفتاءينعلــى  شــهرا ١٨ومــع أقــل مــن   - ٧

الـسالم الـشامل     تفـاق ية ال ال تزال أوجه اإلبطاء يف تطبيق املعايري الرئيـس        ،  ٢٠١٠أبريل  /نيسان
  .جديا اقلقتشكل 

، ال يـزال يـتعني      )S/2009/391(كما أشرت يف تقريري عن االنتخابـات يف الـسودان           و  - ٨
. لـضمان إجـراء انتخابـات وطنيـة حـرة ونزيهـة وذات مـصداقية              ة   كـبري  ةل حتـضريي  اعمأالقيام ب 

تخابيــة علــى أســاس نتــائج  ترســيم الــدوائر االنجنــزت أات النتخابــفوضــية القوميــة لاملومــع أن 
لتحريــر حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية مــا زال اخلــالف قائمــا بــني التعــداد الــسكاين، 

زال يــ الكمــا . إجــراء االنتخابــاتيف علــى اســتخدام نتــائج التعــداد الــسكاين  SPLMالــسودان 
إجـراء   خطـوة هامـة حنـو     شكل  ، الـذي يـ    ٢٠٠٩عـام   وطين ل األمن ال يتعني إقرار مشروع قانون     

اجلنائيـة،  اإلجـراءات   تعـديل   يسمح قـانون    وباإلضافة إىل ذلك،    . مصداقية ذات   عملية انتخابية 
ي احملافظـات  واليـات أو مفوضـ  كام ال، حل٢٠٠٩ هيولي/متوز ٩حيز النفاذ يف  ودخل قعُوالذي  
  .األحزاب السياسيةاليت تنظمها االنتخابية مالت احلبتقييد 

حـزب املـؤمتر   مل يتوصـل  تحضري لالنتخابـات،    املتصلة بال لعالقة  باإلضافة إىل القضايا ا   و  - ٩
انقـضى  قانون االستفتاء، الذي    حول  ىل اتفاق هنائي    لتحرير السودان إ  احلركة الشعبية   والوطين  

املناقــشات املوضــوعية بــني احلركــة كمــا أن .  علــى املوعــد احملــدد إلقــراره شــهرا٢٧حــىت اآلن 
 جتاوزت هى األخـرى املوعـد       االستفتاءين وترتيبات ما بعد     االستفتاءينبشأن  زب  احلالشعبية و 
  . احملدد هلا

حمكمــة التحكــيم الدائمــة يف  صــدرت ، أ٢٠٠٩ يوليــه/ متــوز٢٢يف  يف تطــور إجيــايبو  - ١٠
احلركـة  حظي بـالقبول التـام مـن جانـب          بشأن الرتاع احلدودي يف أبيي، الذي       حكمها  الهاي  
 خطـوة هامـة يف تنفيـذ    كـم هـذا احل ويـشكل  . الـوطين وحـزب املـؤمتر   لتحريـر الـسودان   الشعبية  

  .مزيد من التقدم يف تنفيذ بروتوكول أبييأمام إحراز اتفاق السالم الشامل وميهد الطريق 
 ٢٠٠٩أغـسطس   /آب ١٥ إىل   ١٠جنـوب الـسودان مـن        حملافظي   السابعوُعقد املنتدى     - ١١

نـب األزمـة املاليـة واالنتخابـات      حمكمـة التحكـيم الدائمـة إىل جا       قـرار    هخاللنوقش يف   يف جوبا،   
ة احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان إىل نـزع       نتـدى علـى دعـو     وقد أمجع أعـضاء امل    . االستفتاءينو

  .بالقوة إذا لزم األمر، ملدنيني يف جنوب السودانسالح ا
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رئــيس حــزب األمــة  لتحريــر الــسودان، توجــه اســتجابة لــدعوة مــن احلركــة الــشعبية و  - ١٢
  /أيلـــول ٦ إىل ٣ىل جوبـــا مـــن إوفـــد رفيـــع املـــستوى علـــى رأس ملهـــدي الـــصادق اقـــومي ال

سـبتمرب،  / أيلـول  ٥يف  و. وطنيـة الرئيـسية مـع احلركـة الـشعبية         الناقشة القـضايا    مل ٢٠٠٩سبتمرب  
ضايا بـشأن عـدد مـن قـ    شتركة  تـضمَّن آراءمهـا املـ   زب واحلركـة الـشعبية إعـالن مبـادئ      احلع  وقّ

واجتمـع  . ودارفـور الـسكاين   ات واالستفتاء ونتـائج التعـداد       التحول الدميقراطي واالنتخاب  بينها  
ــو  ــن  ٢٠حنـ ــن     مـ ــا مـ ــسودانية يف جوبـ ــسياسية الـ ــة الـ ــزاب املعارضـ ــول ٣٠ إىل ٢٦أحـ   /أيلـ

التعـــداد الـــسكاين واالنتخابـــات  ومنـــها ، ملناقـــشة القـــضايا الوطنيـــة الرئيـــسية٢٠٠٩ســـبتمرب 
ــة  ــصاحلة والتنمي ــؤمتر، أكــد  و. وامل ــام امل ــذ    ت األحــزاب يف خت ــة بتنفي ــام احلكوم ــة قي ــى أمهي عل

  . االنتخابات إجراءاإلصالحات الدميقراطية قبل
ىل الــسودان للواليــات املتحــدة إاآلليــة الثالثيــة الــيت يقودهــا املبعــوث اخلــاص وعقــدت   - ١٣

ــيت  ــوال ــوطين  ضم ت ــؤمتر ال ــشعبية  وحــزب امل ــسودان احلركــة ال ــر ال يف اجتماعــات عــدة  ، لتحري
هذا املنتدى فرصة للطـرفني لتجديـد       وقد أتاح   . رة املشمولة بالتقرير  اخلرطوم وجوبا خالل الفت   

ــا باملوال ــة تزامهمـ ــددة يف اعيـــد النهائيـ ــا يف ذلـــك االنتخابـــات   احملـ اتفـــاق الـــسالم الـــشامل، مبـ
  .شعبية وترسيم احلدودالشاورات امل واالستفتاءينو

ــا،     يفو  - ١٤ ــسياسية العليــ ــات الــ ــق بالتعيينــ ــا يتعلــ ــدر مــ ــرئيس أصــ ــر الــ ــشري اعمــ  يفلبــ
واملخـابرات  هـاز األمـن     مبوجبـه املـدير العـام جل      ن   مرسوما رئاسيا عيَّ   ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٣
، عــني ٢٠٠٩ هيونيــ/يف حزيــرانو. ا رئاســيامستــشار) قــوش(ين، الفريــق صــالح عبــد اهللا الــوط

املـسؤولية عـن   أنـاط بـه    ،  ا رئاسـي  االـدكتور غـازي صـالح الـدين مستـشار         أيـضا   الرئيس البشري   
  .تفاق السالم الشاملدارفور وا

  
  تنفيذ اتفاق السالم الشامل  - رابعا  

  أبيي وترسيم احلدود
حمكمـة  لتحريـر الـسودان حبكـم       حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية           قَبِلَ كـل مـن        - ١٥

. ه بـشكل سـلمي  تنفيـذ بومتثـال هلـذا احلكـم       االبا  مـ علنـا التزامه  أأبيـي و  بـشأن   التحكيم الدائمة   
ــصدد، عينــ  و ــذا ال ــة  يف ه ــة جلن ــادأترســيم احلــدود و لت الرئاس ــيني تع ــة أبيــي إدارة  تع  منطق

عرضــت تقــدمي الــدعم اللوجــسيت لعمليــة  أساســية وطــرفني خريطــةللبعثــة الت ووفــر. وجملــسها
ــد أن . ترســيم احلــدود  ــأخر  بي ــة ت ــات بــني أعــضائها   إىل حــد كــبري  عمــل اللجن ــسبب اخلالف ب

ولــن تــؤثر أوجــه  . كيفيــة املــضي قــدما ومــل اللجنــة بــشأن إجــراءات ع ينيواجلنــوبيني الــشمال
إعـادة نـشر    بـل سـيكون هلـا تـأثري أيـضا علـى             ،   فحسب لى عملية ترسيم احلدود   اإلبطاء هذه ع  
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واملهـم يف األمــر هــو أن ُحكــم احملكمــة  . االســتفتاءيناالنتخابــات وتنظــيم القـوات العــسكرية و 
ذا اجلانـب مـن      هبـ  عبيةقبول احلركة الـش   ورغم  . خارج منطقة أبيي  ية  النفطهيغليغ  حقول  وضع  
 هيغليــغ تقــع حبجــة أن، ١/١/٥٦ حــدودفهــي مــا برحــت منــذ صــدوره تطعــن مبــسار   كــماحل

 يف  حقـول الـنفط   الـيت تتـسم هبـا       ألمهيـة االسـتراتيجية     وميكن ل . والية الوحدة يف اجلنوب   داخل  
  .زيد من تعقيد عملية ترسيم احلدودت هيغليغ أن

يف يف املـستقبل   القبيلـة  ملسريية عن قلقها إزاء وضعوباإلضافة إىل ذلك، أعربت قيادة ا   - ١٦
 حاليـا الوحـدة املتكاملـة    تفتقـر و.  عمليـة التنفيـذ  يفتـرفض التعـاون   وهي قد كمة  ظل حكم احمل  

 يف  منطقـة أبيـي وحقـول الـنفط       يف  مـن   وفري األ  لتـ  نياملشتركة يف أبيي إىل املوارد والدعم الالزمـ       
توظيــف قــوة الــشرطة احملليــة لتحــل حمــل وحــدة   ور يف طــإدارة أبيــي ال تــزال ، يف حــني ديفــرا

بعد أكثر مـن سـنة مـن        ا  لقاالدعم املايل إلدارة أبيي ع    كما ال يزال    . الشرطة املتكاملة املشتركة  
ــايب، و. التـــأخري ــور إجيـ ــؤخرا أقـــرت يف تطـ ــة مـ ــ مال١٠وزارة املاليـ ــن دوالرات  دوالر نييـ مـ

  .أبييبلدة  كيلومترا داخل ٢١شّق طرق بطول من صندوق الوحدة لالواليات املتحدة 
عـدد العائـدين مـن    د يزاتكتوبر إىل أ/ولمطار يف تشرين األموسم األوقد يؤدي انتهاء     - ١٧

علــى ؤدي إىل مزيــد مــن املنازعــات ممــا قــد يــدينكا نقــوك واملــسريية إىل منطقــة أبيــي، قبــيليت الــ
لمـسريية  ل اهلجـرة املومسيـة      وسـم اجلـاف مـع     املبداية  وتتزامن  . األراضي واملياه واملوارد األخرى   

احتمـاالت  ويزيـد بالتـايل مـن       املـوارد   طلبـا إضـافيا علـى       لـق   ممـا خي  خارطـة الطريـق،     عرب منطقة   
هتدئـة خمـاوف املـسريية    أن يـساعد يف   اهلجرة  ومن شأن النجاح يف إمتام هذه       . نشوب الرتاعات 

شاكل دة املـ  كـن حلـ   ومـن ناحيـة أخـرى، مي      ؛  الرعـي هم يف جمـال     قـوق حبالتزام سلطات أبيـي     إزاء  
رئيـسية تعتـرض   لـق عقبـات جديـدة      ختوإىل حـد كـبري      صلب املقاومـة    زيـد مـن تـ     تأن  العنف   أو
  . املزمع إجراؤهااالستفتاءينالنتخابات وا

علــى تيــسري مــؤمتر بعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  عملــت اليف هــذا الــسياق، و  - ١٨
ا واعتمد املؤمتر قـرار   . ٢٠٠٩ يوليه/ متوز ١أبيي يف    بلدةاملسريية يف    و دينكاالسالم بني قبيليت ال   

للمـضي يف   األسـاس   أرسـى    و تنيلـ ياملـصاحلة بـني القب    رعايـة   بعثـة يف    البـدور    سلَّم    نقطة ١١من  
دينكا نقـوك   قبـيليت الـ   قـادة   أيـضا   كمـة، اجتمـع     حكـم احمل  يف أعقـاب    و.  مستمرة عملية مصاحلة 

يف اخلرطـوم   لتحريـر الـسودان     طين واحلركة الـشعبية     زب املؤمتر الو  حلالقيادة العليا   مع  واملسريية  
  . بينهموإجياد سبل لتعزيز التعايش السلمياجسهم وجوبا ملناقشة هو

  
  جنوب كردفان والنيل األزرقواليتا 
ــان،     - ١٩ ــوب كردف ــة جن ــا برحــت  يف والي ــة بــ  م ــراف ملتزم ــسياسية دمج اهلياكــل األط ال

ــصادية واألمن  ــة واالقتـ ــة واالجتماعيـ ــةواإلداريـ ــول  يـ ــشرين األول ٣١حبلـ ــوبر /تـ . ٢٠٠٩أكتـ
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الـيت  نـاطق   املالعاملني يف جمال التعليم مـن       دمج  عملية  باالضطالع ب كلت حديثا   جلنة شُ كُلفت  و
. واليـة كردفـان   ات  يف هياكـل مؤسـس    لتحرير الـسودان    لحركة الشعبية   كانت خاضعة سابقا ل   

  / أيلـــول٨  ويف.الواليـــةيف إعـــادة هيكلـــة اخلدمـــة املدنيـــة علـــى جلنـــة مماثلـــة تعكـــف حاليـــا و
ن وزراء ومستـشارين  وعـيَّ  والية جنـوب كردفـان احلكومـة احملليـة    حل حاكم  ،  ٢٠٠٩سبتمرب  

  .اجدد ومفوضني
مـع آليـة املـصاحلة والتعـايش الـسلمي املنـشأة حـديثا،        بشكل وثيـق    بعثة  وتعمل حاليا ال    - ٢٠
رتاعــات معاجلــة العلــى ، ةاحملليــومــة القبليــة وســلطات احلكاملرجعيــات مــن مكونــة  هيئــة يوهــ

قـد مـؤمتر مـصاحلة يف واليـة جنـوب كردفـان يف              ُعقـد   و. الطويلة األمد بـني القبائـل يف املنطقـة        
 شــخص ميثلــون ٦٠٠و حنــحــضره يتني النــوب قبــيليت األنغولــو والكورونغــو  غــسطس بــنيأ/آب
  . هليةاألالقوات املسلحة السودانية وزعماء اإلدارة والشعيب لتحرير السودان يش اجل
اجلــيش /احلركــة الــشعبيةدمــج أفــراد عمليــة  أُجنــَزت بنجــاح يف واليــة النيــل األزرق،و  - ٢١

ــ يف لتحريــر الــسودان الــشعيب مــا ال يقــل عــن  فقــد التحــق .  احلكوميــةشرطة الوطنيــةقــوات ال
 مـن ضـباط     ١٢ُرشـح   الشرطة و ب من كبار الضباط،     ٦٠ينهم   ب أفراد اجليش الشعيب،  من   ٣٦٠

  .ينواملخابرات الوطجهاز األمن اصب يف لتسلم منجيش التحرير 
تقيـيم علـى    الومفوضـيات الرصـد     اتفـاق الـسالم الـشامل و      يف  طـراف   األبالتشاور مع   و  - ٢٢

جنـوب كردفـان    واليـيت   لمـشاورات الـشعبية يف      ل اعمـ ابعثة هنجـا د   ال، اعتمدت   واليةمستوى ال 
يـة فعالـة للتأكـد مـن آراء         اتفاق السالم الـشامل آل    يتوقع أن تشكل مبقتضى     والنيل األزرق اليت    

مـن خـالل   و. واليـة كـل منـهم     احلكم يف   بـ املتـصلة   قـضايا   االنتقالية بـشأن ال   واليات  الناس يف ال  
اجملتمعـات احملليـة، وكـذلك عـن طريـق      خمتـصة عاملـة يف   اخلرباء احملليني يف امليدان، وجمموعـات     

 يف حتديـد اهتمامـات      ، تواصـل البعثـة مـساعدة الطـرفني        واليـة تنظيم محلة توعية على مستوى ال     
وضع آليات ملعاجلـة أوجـه القـصور        يف  السكان احملليني يف عملية تنفيذ اتفاق السالم الشامل، و        

  .تم حتديدهاياليت 
  

  إعادة انتشار القوات املسلحة السودانية وقوات اجليش الشعيب لتحرير السودان    
 للجنـة املـشتركة ملراقبـة وقـف         االجتمـاع املائـة   واستنادا إىل املعلومات اليت ُعرضت يف         - ٢٣

النيـل  واليـيت  ر الـسودان مـن   يإطالق النار، بلغت نسبة إعادة انتشار قوات اجليش الشعيب لتحر    
 يف املائــة، بينمــا بلغــت نــسبة إعــادة انتــشار القــوات املــسلحة ٢٧,٦األزرق وجنــوب كردفــان 

. زرق وجنـوب كردفـان  والييت النيل األذلك ال يشمل و يف املائة،    ١٠٠السودانية من اجلنوب    
املـشتركة ملراقبـة وقـف إطـالق النـار،           يف االجتماعـات الالحقـة للجنـة          مل يتفقـا   إال أن الطرفني  

  .على قبول األرقام املتعلقة باجليش الشعيب
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  الوحدات املتكاملة املشتركة    
ا املـأذون هبـ    يف املائـة مـن القـوات         ٨٢,٦قوام الوحدة املتكاملة املشتركة نـسبة       يشكل    - ٢٤

ــالغ  ــددها الب ــديا٣٩ ٦٣٩ع ــني   ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٤ويف .  جن ــشترك ب ــاع م ، يف اجتم
، اُتفق على إجراء التحقـق النـهائي مـن          بة وقف إطالق النار وقادة الوحدة     اللجنة املشتركة ملراق  

بعثــة حاليــا تقييمــا للجــودة الوجتــري . ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥حبلــول قــوام الوحــدة 
املتكاملــة املــشتركة، وتركــز علــى النــهوض مبــستويات التماســك علــى   لوحــدات خيــص ا فيمــا

ويف هـــذا الـــسياق، . املعـــايري املطلوبـــةحـــىت بلـــوغ الوحـــدات والوحـــدات الفرعيـــة مـــستوى 
 تـشرين   ١استضافت البعثة اجتماعا لتنسيق الدعم فيما خيص الوحدات املتكاملـة املـشتركة يف              

التقيــيم ليمــضي يف معــين بتلــك الوحــدات  ، ُشــكل خاللــه فريــق عامــل  ٢٠٠٩أكتــوبر /األول
  .تنسيق وثيق مع اجلهات املاحنةب

  
  ناالنتخابات الوطنية واالستفتاءا    

بعد أن شـهدت األعمـال التحـضريية لالنتخابـات حـاالت تـأخري عـن اجلـدول الـزمين                    - ٢٥
 ،)S/2009/211انظــر  (٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢ يف املفوضــية القوميــة لالنتخابــاتالــذي أعلنتــه 

، داعيـة إىل تنظـيم      ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران لالنتخابات  جدوال زمنيا منقحا    املفوضية  أصدرت  
ــن    ــرة م ــات يف الفت ــسان١٢ إىل ٥االنتخاب ــل / ني ــة  . ٢٠١٠أبري ــدأت عملي ترســيم حــدود  وب

حبلـول  املفوضـية   دمت كـل التقـارير األوليـة إىل         يونيـه، وقُـ   /الدوائر االنتخابية يف أواخر حزيران    
زاب الــسياسية يف اجتمــاع عقــد يف  التقــارير علــى األحــ املفوضــية ووزعــت . يوليــه/هنايــة متــوز

 ومــن ،مل حيــضروا ذلــك االجتمــاععلــى مــن أغــسطس / آب٥يف كــذلك أغــسطس، و/آب ٤
سـبتمرب  / أيلـول  ١٤بعد ذلك تاريخ    املفوضية  وحددت  . بينهم احلركة الشعبية لتحرير السودان    
ذلـك التـاريخ،   حـىت   و .الـدوائر االنتخابيـة   م حـدود    ترسـي موعدا هنائيا لتلقي االعتراضات علـى       

ستعراضـها حبلـول هنايـة    ختطـط ال هـي  و اعتراض،   ٥٠٠قد تلقت ما يربو على      املفوضية  كانت  
  .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

باإلضـافة  ف. حمـدودة علـى الـصعد كافـة       القومية لالنتخابات   املفوضية  وال تزال قدرات      - ٢٦
املفوضـــية يف مقرهـــا تـــضم واألمـــني العـــام، غـــري متفـــرغ، هـــم إىل املفوضـــني التـــسعة، ومعظم

فــضال عــن مستــشارين  ، موظفــا مــن املــوظفني التقنــيني ومــوظفي الــدعم ٤٠ مستــشارا و ٢٢
مخــسة يف جوبــا ويعمــل يف اللجنــة العليــا جلنــوب الــسودان . مل يعينــوا بعــدومــوظفني إضــافيني 

ــضاء ــت احلاضــر أع ــق   يف الوق ــها مل تتل ــد ، ولكن ــات بع ــوظفني    تعليم ــيني م ــشأن تع واضــحة ب
أعـضاء  مخـسة   مـن   اخلمـس والعـشرين بالواليـات       وتتألف كل جلنة من اللجان العليـا        . إضافيني

يف املراحل املبكرة من تعيني عدد إضايف مـن مـوظفي           ال تزال   وهي  انتخابات واحد،   ومشرف  
  . الدعم والكتبة
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يـشكل حتـديا     االنتخابـات    هلا من أجـل   خمصصة  وال يزال غياب خطة تنفيذية وميزانية         - ٢٧
 بينــها حــزب املــؤمتر ، حزبــا سياســيا٧٦ قــاموبينمــا . التحــضريية لالنتخابــاتكــبريا لألعمــال 

لـدى  بالتـسجيل   لرئيس البشري خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أعلن رمسيا دعمه ل  الوطين الذي   
سجيل املـشردين   يـزال تـ   ال  جملس شؤون األحزاب السياسية لغرض املشاركة يف االنتخابات، و        

قـد  املفوضـية القوميـة لالنتخابـات       كانـت   سـبتمرب،   / أيلول ٢١ويف  . داخليا يشكل مسألة هامة   
ــة خل وضــعت  ــصيغة النهائي ــة التــس  ال ــاخبني لعملي ــدأ يف  طــة تــسجيل الن ــة املقــرر أن تب جيل املقبل

  . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١
 حزبـا   ٧٦ية قـد سـجل      الـسياس األحـزاب   شـؤون   جملس  كان  أغسطس،  / آب ٣١ويف    - ٢٨

لـس إىل أنـه سيواصـل تلقـي طلبـات التـسجيل             اجملوأشـار   .  طلبـا  ٢٠سياسيا، ومل يبـت بعـد يف        
 بالتـشاور مـع     حيـدد، لـس علـى أن      اجملوحثت البعثة   . والنظر فيها حىت موعد االنتخابات وبعده     

ة يف املـشاركة    م حبلوله األحـزاب الراغبـ     ، موعدا هنائيا واضحا تقدِّ    املفوضية القومية لالنتخابات  
  . طلباهتا للتسجيل٢٠١٠يف انتخابات عام 

 يف  ٩٣باسـتخدامها حـوايل     وتواصل البعثـة بنـاء قـدراهتا يف جمـال املـساعدة االنتخابيـة                 - ٢٩
التقريــر هــذا وينــاقش . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املائــة مــن مــوظفي املــساعدة االنتخابيــة بالبعثــة للفتــرة  

. )٤٨انظر الفقـرة     (ية حمددة فيما خيص الشرطة    الحقا املزيد من التفاصيل بشأن أعمال حتضري      
 يف دارفور، تدعم العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي            إجراؤها وفيما يتعلق باالنتخابات احملتمل   

وفقا ألحكام مذكرة التفـاهم املربمـة بـني البعثـتني،           هناك  واألمم املتحدة يف دارفور عمل البعثة       
الـيت  التحـديات العديـدة     مواجهـة   وسـتتطلب   .  أساسـا  من خالل توفري الدعم اللوجـسيت     وذلك  

 ويف مقدمتــها العراقيــل الــسياسية أمــام  - انتخابــات ذات مــصداقية يف دارفــور تعتــرض إجــراء 
مـن مجيـع أصـحاب املـصلحة يف الـشهور            ضـخمة    جهـود بذل   - إجراء انتخابات حرة ونزيهة   

  . املقبلة
ع مركـز كـارتر مـؤخرا    فقـد وقّـ  . تخاباتاالنمبراقبة  عدة عمليات فيما يتعلق     أُطلقت  و  - ٣٠
تفامهـا مـشتركا بـشأن أنـشطة املركـز يف جمـال             يتـضمن    اتفاقـا    املفوضية القومية لالنتخابات  مع  

وباإلضافة إىل ذلك، سريسل االحتـاد األورويب بعثـة تقيـيم إىل الـسودان قبـل هنايـة عـام                . املراقبة
ــة االن  حتمــال حتــسبا ال، ٢٠٠٩ ــة ملراقب ــة كامل ــات إرســال بعث ــة لتخاب الحتــاد األورويب يف تابع
رسـال فريـق تقيـيم قبـل االنتخابـات إىل       إلوخيطط االحتاد األفريقي أيضا     . ٢٠١٠أبريل  /نيسان

عهد الـدميقراطي   املوتلقى  . راقبة االنتخابات ملبعثة  إرسال  سبتمرب قبل   /السودان يف أواخر أيلول   
يـة التابعـة للواليـات املتحـدة مـن أجـل            متـويال مـن وكالـة التنميـة الدول        للشؤون الدوليـة    الوطين  

أعمال مراقبـة االنتخابـات وأعلـن مـؤخرا عـن تـشكيل الـشبكة الـسودانية مـن أجـل انتخابـات              
تـشجيع منظمـات    مـن أجـل     لواليـات   باويف دارفور، تعمل البعثة مـع اللجـان العليـا           . دميقراطية

  .اجملتمع املدين احمللية على مراقبة االنتخابات
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، طلبـت حكومـة جنـوب الـسودان يف          ينق باألعمـال التحـضريية لالسـتفتاء      وفيما يتعلـ    - ٣١
ــه /متــوز ٩ ــة ،٢٠٠٩يولي  احلــصول علــى مــساعدة األمــم  ، عــن طريــق وزارة رئاســة اجلمهوري

 التخطـيط واإلدارة، واملـساعدة املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة، وإعـداد قـوائم                  تاملتحدة يف جماال  
ومن أجـل معاجلـة تلـك املـسائل، تعمـل           . اءينرصد االستفت و،  الناخبني، واإلعالم املدين والعام   

الـيت   ينالبعثة علـى إنـشاء فريـق مؤلـف مـن سـبعة أفـراد لتغطيـة األعمـال التحـضريية لالسـتفتاء              
  .٢٠١١يناير /كانون الثاينسُيضطلع هبا حىت 

  
  تقاسم الثروة والسلطة     

ــوزارة         - ٣٢ ــنفط ب ــده وحــدة ال ــذي تع ــسنوي ال ــصف ال ــر ن ــا للتقري ــة والتخطــيط  وفق املالي
االقتصادي يف حكومة جنوب السودان، بلغ جمموع إيرادات السودان من النفط يف الفترة مـن               

 مليـون دوالر، كـان نـصيب        ٧٨٧,٠١ مـا قيمتـه      ٢٠٠٩يونيـه   /يناير إىل حزيران  /كانون الثاين 
ــه   ــة من ــسودان   ٤٢٢,١٥ احكومــة الوحــدة الوطني ــون دوالر ونــصيب حكومــة جنــوب ال  ملي

ــون دوالر مل٣٦٤,٨٦ ــسطس /ويف آب. يـ ــة إىل   ٢٠٠٩أغـ ــدة الوطنيـ ــة الوحـ ، ردت حكومـ
 مليــون دوالر كانــت قــد خــصمتها مــن جانــب واحــد   ٥٢حكومــة جنــوب الــسودان حــوايل  
وجــرت أيــضا تــسوية . اعتــراض حكومــة اجلنــوبرغــم ، ألغــراض عمليــة االنتخابــات الوطنيــة

عن النصف األول مـن العـام       ن  السودامجيع املتأخرات من اإليرادات املستحقة حلكومة جنوب        
،  احملليــتنيدينكا نقــوك واملــسرييةالــوال تــزال حــصة االثــنني يف املائــة املخصــصة لقبــيليت . احلــايل

تابعني إلدارة منطقـة أبيـي وحكومـة واليـة          منفصلني  ل إىل حسابني    وفقا لربوتوكول أبيي، حتوَّ   
 مليون جنيـه    ٢٠ قدره   ، صرفت وزارة املالية مبلغا    ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . جنوب كردفان 

  .لدينكا نقوكلقبيلة اسوداين 
طرفا اتفـاق الـسالم الـشامل علـى     اتفق ، ٢٠٠٩أغسطس / آب ١٩ويف اتفاق وقع يف       - ٣٣

ليـستعرض  أن يطلبا مـن حكومـة الوحـدة الوطنيـة أن تتقـدم بطلـب إىل صـندوق النقـد الـدويل            
 تـــشرين  ١ن حـــىت ولكـــ . تنفيـــذ النظـــامني املـــصرفيني يف إطـــار عمـــل املـــصرف املركـــزي      

نـشأ اللجنـة الوطنيـة     باإلضـافة إىل ذلـك، مل تُ      و. ، مل يكن الطلب قد قـدم      ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
  . ٢٠٠٩أبريل /مشروع القانون اخلاص هبا يف اجمللس الوطين يف نيسان رغم إقرار لألراضي

م اتفـاق الـسال   مبوجـب   وأعلنت املفوضية القوميـة للخدمـة املدنيـة الـصادر هبـا تكليـف                 - ٣٤
للجنوب يف اخلدمة املدنيـة علـى الـصعيد         املناسب  الشامل واليت أُنشئت من أجل كفالة التمثيل        

سـوى  بلـغ   ي الالوطين، أن عـدد املناصـب الـيت يـشغلها اجلنوبيـون يف حكومـة الوحـدة الوطنيـة                    
  .تفاقالامبوجب ويشكل ذلك الرقم حوايل نصف ما صدر به تكليف . منصبألف 
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  ات السالم األخرى تنفيذ اتفاق  -خامسا  
  عملية السالم يف دارفور     

مــشاورات مــع إجــراء إىل أعمــال الوســاطة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  ُوجِّهــت   - ٣٥
نهايـة  بطائفة واسعة من أصحاب املصلحة من أجل اإلعـداد السـتئناف احملادثـات يف الدوحـة،                 

 ةليبيــاجلماهرييــة العربيــة ال يف دعــم اجلهــود املبذولــةإىل أكتــوبر، وكــذلك /شــهر تــشرين األول
، أصــدر ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ٧ويف . وإثيوبيـا مـن أجـل توحيـد مواقـف اجلماعـات املتمـردة       

ــشترك    ــل    كــبري الوســطاء امل ــم املتحــدة جربي ــي واألم ــة   لالحتــاد األفريق ــر الدول باســوليه، ووزي
بـاجلهود  رحبـا فيـه     ا  للشؤون اخلارجية يف قطر السيد أمحد بن عبد اهللا آل حممود، بيانا مشترك            

تلـك املبذولـة بقيـادة الواليـات املتحـدة          بمن أجل توحيد جمموعة طرابلس و     ليبيا  املبذولة بقيادة   
يف أن تتوصـل   وأعربـا عـن أملـهما       لتوحيد خمتلف فصائل جيش حترير السودان يف أديس أبابـا،           

ويف .  الدوحــة مــن احملادثــات يف  املقبلــة  قبــل اجلولــة   رؤيــة مــشتركة   اجلماعــات املتمــردة إىل  
يف أشـارت فيـه إىل أهنـا سـتوحد صـفوفها           ، أصدرت جمموعـة طـرابلس بيانـا         سبتمرب/أيلول ١٦

 انطالقـا مـن     كيان حيمل اسم القوى الثورية لتحريـر الـسودان، مـن أجـل التفـاوض يف الدوحـة                 
كانت املسائل املتـصلة بقيـادة اجملموعـة        ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ ولكن حىت . رؤية مشتركة 

لجولـة  لويف سياق اختاذ املزيـد مـن االسـتعدادات    . طرابلسلت عدة عناصر على مغادرة  قد مح 
ــات، عقــدت حكومــة قطــر يف   مــن املقبلــة  ســبتمرب اجتماعــا علــى املــستوى   / أيلــول٢٤احملادث

الوزاري للجنة التوجيهية التابعة جلامعة الدول العربيـة واالحتـاد األفريقـي علـى هـامش اجلمعيـة             
الـيت يبـذهلا    ناقشة عملية السالم يف دارفور، مبا يف ذلك جهود إعـادة التوحيـد              ممن أجل   العامة  

ــسودان املتمــردون  ــة يف ال ــا يف  . واالنتخابــات املقبل ســبتمرب / أيلــول٢٤وأصــدر االجتمــاع بيان
ومــن املقــرر حاليــا أن تعقــد اجلولــة املقبلــة للمحادثــات يف . يعــرب عــن دعــم الوســاطة ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩أكتوبر / األولنهاية شهر تشرينبالدوحة 

  
  اتفاق سالم شرق السودان     

فبعـد حـوايل عـشرة أشـهر،     . ال تزال احلالة السياسية واألمنية هادئة يف شرق الـسودان        - ٣٦
عقــدت اللجنــة املــشتركة العليــا املكلفــة برصــد تنفيــذ اتفــاق ســالم شــرق الــسودان اجتماعهــا   

الـــتعمري عمــل صــندوق   ، الــذي ركــز علــى متويــل و    ٢٠٠٩أغــسطس  / آب١١الــسادس يف  
 أن ختـصص حكومـة    ىعلـ يـنص    اتفاق سالم شرق الـسودان       ومع أن . والتنمية لشرق السودان  

شرق لـ الـتعمري والتنميـة      مليـون دوالر لبـدء عمـل صـندوق           ١٠٠الوحدة الوطنية مبلغـا يعـادل       
، )٢٠١١-٢٠٠٨( مليون دوالر سنويا ملدة أربـع سـنوات          ١٢٥، ومبلغا ال يقل عن      السودان
واليــات كــل ال مليــون دوالر وزعــت بالتــساوي علــى  ٨٥إال بالفعــل ل إىل الــصندوق مل حيــوَّ

  .التعليم واملياه والصحةاملتصلة بوالتنمية اإلنعاش لصاحل مشاريع الثالث شرقية ال
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 السودان يف املتحدة األمم بعثة والية تنفيذ  -سادسا  
  مالسال وبناء واملصاحلة، الرتاع، وإدارة احلميدة، املساعي

يتضمن هـذا الفـرع معلومـات عـن تنفيـذ واليـة البعثـة وعـن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق                           - ٣٧
  .املعايري املبينة يف املرفق

 القيــادة مــستمر مــع حــوار علــى اخلــاص ممثلــي بقــي بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة طــوال  - ٣٨
  .السالم ةبعملي عنيةامل رئيسيةال دوليةالو سودانيةال هاتاجلو السودانية السياسية

 بـشأن  الدائمـة  التحكـيم  وارتقابـا لـصدور حكـم حمكمـة        ،٢٠٠٩ يوليـه /متوز ٢٢ ويف  - ٣٩
 للواليـات  اخلـاص  واملبعـوث   يف السودان  والداخلية اخلارجية بوزيري اخلاص ممثلي التقى أبيي،

 .بتزامن مع صدور احلكم أبيي ة السودان وعدة سفراء يف بلدإىل املتحدة

 مـع  وثيق بتعاون البعثة عملت النيل، وأعايل جونقلي يتيوال  األمنية يف  وبتدهور احلالة   - ٤٠
 يف االسـتقرار  قيـق جـونقلي حت    خطـة  تنفيذ على الواليات وحكومات السودان جنوب حكومة
 البعثـة  أقامـت  النـهج،  هـذا  إطـار  ويف. نشطة محاية املدنيني يف املنطقـة     أ تعزيز إىل سعيا جونقلي

ــة( بيبـــورالو أكوبـــو يف للعمليـــات قاعـــدتني مـــؤقتتني ــرة يف )جـــونقلي واليـ  مـــن املمتـــدة الفتـ
 إمكانيــة االســتعانة بــشأن حمادثــات حاليــا وجتــري ،٢٠٠٩ يوليــه/متــوز ٢٤ إىل مــايو/أيــار ١٣

 الـيت  املنـاطق  إىل الوصـول  مشكلة معاجلة أجل ومن. فية مؤقتة للعمليات يف املنطقة    إضا بقواعد
  حمافظـة  مـن  انطالقـا  بـالزوارق  دورياتالـ   العديد مـن   يريتس يف الشروع مت الطرق، إليها متتد ال

 يف الــسالم جلنــة مــساعي البعثــة دعمــت ذلــك، عــن وفــضال .ســوباط ممــر امتــداد علــى الناصــر
 أوليـة  خطـط  بوضـع  جـونقلي  واليـة  يف الـسالم  بنـاء  عمليـة  مباشـرة  أجـل  مـن  السودان جنوب
   .واملوريل نوير لووال قبيليت بني لسالمل مرتقب مؤمتر لعقد

 النيــل، أعــايل واليــة يف الــشلك والــدينكا قبــيليت بــني لمــصاحلةل مبــادرة البعثــة وتــدعم  - ٤١
:  شــقنيمــن هنــج تنفيــذ أجــل مــن الــسودان جنــوب يف الــسالم جلنــة مــع العمــل منــها بوســائل
 .ة احملليـ  اتاجملتمعـ  زعمـاء و الساسة مع جوبا يف صاحلةامل عاتااجتمو الشعبية السالم مبادرات
 ومراقبــة اجملتمعــي األمــن ومكتــب العــشر اجلنــوب واليــات عــن كثــب مــع أيــضا عثــةالب وتعمــل
 املـدنيني  سـالح  السودان من أجل رصد مبادرات نزع        جنوب حلكومة التابع الصغرية األسلحة

 جنـوب  يف األمن انعدام حالة تفاقم إىل تؤدي أن شأهنا من الحسعيا إىل تفادي محلة لرتع الس     
 .السودان
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 العسكرية واألنشطة سكريالع االنتشار    

 يف املنتــشرين العــسكريني البعثــة أفــراد عــدد بلــغ ،٢٠٠٩ ســبتمرب/أيلــول ٢٢ حــىت  - ٤٢
 عـسكريا،  مراقبـا  ٤٨٣ منـهم  فـرد،  ١٠ ٠٠٠ يبلـغ  بـه  مأذون قوام من فردا ٩ ٢٧٥ السودان

 الفتـرة  طـوال  االعتياديـة  العمليـات  وتواصلت.  جنديا ٨ ٥٩٩ و األركان، ضباط من ١٩٣ و
 يف اتفـاق    عليهـا  املنـصوص  النـار  إطـالق  وقـف  ليـات آل دعمالـ   توفري ومشلت بالتقرير، شمولةامل

ريون ومراقبــو الطــرفني العــسك املراقبــون هبــا يقــوم مــشتركة دوريــات وتــسعريالــسالم الــشامل 
 عمليـة  إلجـراء  االنتخابيـة  املـساعدة  شـعبة  مـع  العمـل  يف العـسكري  العنـصر  وشـرع . الوطنيون

 .العسكري الدعم من االحتياجات وحتديدمن الناحية األمنية  لالنتخابات تقييم

ــه/متــوز ويف  - ٤٣ ــة ٢٠٠٩ يولي ــاغار’’، أطلقــت عملي  قــوات مشلــت إعــادة نــشر  الــيت ‘‘ني
 وجـود  إتاحـة  أجـل  مـن  أبيـي  إىل الثالث القطاعو الثاين القطاع من املتحدة لألمم تابعة إضافية
 وتوجـد  .الدائمـة  التحكـيم  حمكمـة  إلعـالن  لتاليـة وا الـسابقة  الفتـرة  خـالل  املتحـدة  لألمم قوي
 إىل إضـافية  قوات لدى استقدام  األصلية مواقعها إىل وسيعاد نشرها  أبيي يف حاليا القوات هذه

  .القادمة األشهر يف املنطقة
  

 الشرطة    

 عنـصر  قـوام  من املائة يف ٩٣ نشرت قد البعثة كانت ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٥ حىت  - ٤٤
 منـهم ،  الـشرطة  لـشؤون  مستـشارا  ٦٦٦( فـردا    ٧١٥ البالغ   واليتها مبوجب به وناملأذ الشرطة

 .البعثة منطقة أحناء خمتلف يف موقعا ٢٢يف ) امرأة ٨٢

  النــاجحتنفيــذال مــن خــالل اصــةوخب احملليــة، الــشرطة تــدريب البعثــة شــرطة وواصــلت  - ٤٥
 تلقـى  بالتقرير، ملشمولةا الفترة وخالل .٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة الشرطة لتدريب البعثة موعةجمل

 ذلـك  يف مبـا  الـشرطة،  عمـل  فعاليـة  جمـال  يف تـدريبا  امرأة، ٣١٧ منهم شرطة، ضابط ٢ ٢٣٦
 اجلنــسانية القــضايا جمــال يف التــدريب وأدى .سودانتــوبور واألبــيض كــسال يف املنفــذة الــربامج
 الـسودانية  رطةالـش  أداء حتـسني  إىل احملليـة  اجملتمعـات  وخفارة اإلنسان وحقوق األطفال ومحاية

 سياسـة  انعـدام  أن غـري  .الـضعفاء  واألحـداث  األشـخاص  مساعدةو العامة الشكاوى معاجلة يف
 الـسودان  حكومـة  وشـرطة  السودان جنوب شرطة قوات التزام عدم أو بوضوح حمددة تدريبية
 .املنطقة يف للشرطة فعال وجود أمام حتديات يضع يزال ال التدريب بربنامج

 السـتخدام  اتيـة ؤامل الظروف هتيئة يف السودان جنوب شرطة قوات دةمساع أجل ومن  - ٤٦
 مـن  الثانيـة  املرحلـة  املتحـدة  األمم شرطة نظمت وللمساءلة، أفضل مالية وإلدارة للموارد أمثل

 االسـتقرار  حتقيـق  تـدابري  يف أيـضا  املتحدة األمم شرطة وشاركت .األصول إدارة على التدريب
 لــشؤون مستــشارين بإيفــاد البعثــة قبــل مــن املتخــذة ونقليجــ يف الــرتاع حــدة مــن والتخفيــف
  .وأكوبو بيبور بلديت إىل الشرطة
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ــيع ومت  - ٤٧ ــاق توسـ ــدريب نطـ ــال يف التـ ــارة جمـ ــات خفـ ــة اجملتمعـ ــشمل احملليـ ــات ليـ  خميمـ
 املـشردين  جمتمـع  بـني  الـصدع  رأب أجـل  من اخلرطوم يف أولياء وجبل البشري وواد السالم دار

 .داخليا املشردين جمتمعات يف والسالمة األمن يزوتعز والشرطة داخليا

 التـدريب  برنـامج  بوضـع  املتحـدة  األمم شرطة قامت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ٤٨
 حكومـة  شـرطة  مـن  كـل  عليـه  وافق حسبما فيه وشرعت االنتخابات جمال يف نيياألمن والدعم
 األمنيـة  بالواجبـات  الضـطالع ا يف التـدريب  وتلقـى  .الـسودان  جنـوب  شـرطة  وقوات السودان
مـن  و املتحـدة  األمـم  لـشرطة  التـابعني  املـدربني  األسـاتذة  مـن  ١٦٠ من أزيد االنتخابات خالل
 ومخـسة  دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  للعمليـة  التابعني الشرطة مدريب

 ضـابط  ١٠٠ إتاحـة  إىل الرامـي  الطلـب  رمسيا احلكومة تقدم مل اآلن، وحىت .لغويني مساعدين
 عـن  تقريـري  يف بينتـه  ما حنو وعلى .االنتخابات فترة يف املساعدة تقدمي أجل من إضايف شرطة

واملفوضـية القوميـة     الوطنية الوحدة حكومة تقوم أن املهم من فإنه ،)S/2009/391 (االنتخابات
 علـى  واعتمادمها التشغيلية وخطتها االنتخابية  العملية يزانيةمل  الصيغة النهائية  بوضع لالنتخابات

 .االستعجال وجه
  

 اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع    

 يف أساســـي منعطـــف إىل اإلدمـــاج وإعـــادة والتـــسريح الـــسالح نـــزع برنـــامج وصـــل  - ٤٩
 مت الـيت  األزرق النيـل  واليـة  يف بنجـاح  األوىل التـسريح  عمليـة  انتـهاء ب ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٩

 يف الرابعــة والتــسريح الــسالح نــزع عمليــة أيــضا وأطلقــت .مــشاركا ٥ ٤٤٣ تــسريح خالهلــا
ــوب يف ٢٠٠٩ أغــسطس/آب ٥ ــان جن ــسريح مت ،٢٠٠٩ أغــسطس/آب ٣١ وحــىت .كردف  ت
 اإلدمـاج  إعـادة  جمموعـات  املرشحني مجيع واستلم .السودان يف مشاركا ١٢ ٦٥٠ جمموعه ما

 العـاملي  األغذيـة  نـامج بر وقـسائم  األغذيـة  غـري  مـن  واللـوازم  النقـود  ذلـك  يف مبـا  هلـم  املخصصة
 الـسالح  لـرتع  جنوبـه و مشـال الـسودان    جلنتـا  حاليـا  وتنظـر  .أشـهر  ثالثـة  ملـدة  اإلعاشـة  حلصص

 .املتحــدة األمــم مبــساعدة أبيــي يف آخــر مــشترك مكتــب إقامــة يف اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح
ــا وجتــري ــن التحــضريات حالي ــادة أجــل م ــاج إع ــسرحني إدم ــاطق يف امل ــثالث املن ــوب ال  وجن

  .سودانال

 اإلدماج وإعادة العودة    

 العـودة  طـرق  امتـداد  وعلـى  العـودة  منـاطق  معظـم  يف الغزيـرة  األمطار موسم بداية مع  - ٥٠
 وخـالل  .مـستقرة  كانـت  وإن أقـل  بوترية والالجئني داخليا املشردين عودة تواصلت الرئيسية،

 حالـة  ٨ ١٤٢ موعـه جم مـا  للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  تتبعت ،٢٠٠٩ عام من األخري السنة ربع
 يزيــد مــا أن إىل املتاحــة التقــديرات وتــشري .كوســيت يف رئيــسي عبــور مركــز يف تلقائيــة عــودة
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 منـذ  األصـلية  منـاطقهم  إىل أنفـسهم  تلقـاء  مـن  عـادوا  قـد  داخلـي  مشرد مليون ١,٩ عن بكثري
 أن غـري  .الـسودان  وجنـوب  الـثالث  املنـاطق  يف سـيما  وال الـشامل،  الـسالم  اتفـاق  علـى  التوقيع
 احلـاالت،  بعـض  ويف إضافية، تشريد حاالت يف أسهمت اخلصوص على العرقية العنف أعمال

 علـى  املنافـسة  زيادة من أيضا احملدودة االستيعاب قدرات وزادت .ثانية مرة العائدين تشريد يف
 املــشتركة اخلطــة إطــار يف عــودهتم نظمــت الــذين داخليــا املــشردين عــدد وبلــغ .املتاحــة املــوارد

 منـذ  فـرد  ٩١ ٠٠٠ عـن  يزيـد  مـا  الكلي جمموعهم وبلغ ٢٠٠٩ عام يف فرد ٩ ١٠٠ هزينا ما
  .٢٠٠٥ عام

 الـذين  الالجـئني  عـدد  جممـوع  بـأن  الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  وأفادت  - ٥١
  بلــغ قــد تنفيــذها يف وســاعدت نظمتــها الــيت املفوضــية بــرامج خــالل مــن ديــارهم إىل أعيــدوا
 مماثـل  رقـم  وبإضـافة  .٢٠٠٩ عـام  بدايـة  منـذ  منـهم  شخـصا  ٣١ ٧٨٩ عاد فردا، ١٧١ ١٥٤

 منـذ  الالجـئني  مجيـع  عـودة  حـاالت  جممـوع  بلـغ  اجملـاورة،  البلـدان  مـن  التلقائيـة  العودة حلاالت
ــع ــاق توقي ــسالم اتف ــشامل ال ــة ٣٢٧ ٩٨٤ ال ــساب .حال ــدد وباحت ــي الع ــودة حلــاالت الكل  ع

  مــن أكثــر أن قــدر واســع، نطــاق علــى ئيــةتلقاال عــودةال حــاالت مبــا يف ذلــك داخليــا املــشردين
 يف ديـارهم  إىل عـادوا  قـد  )واملنظمـة  التلقائيـة  العـودة  حـاالت  ذلك يف مبا (سوداين مليون ٢,٤
 .٢٠٠٩ يوليه/متوز هناية حبلول السودان وجنوب مشال

  
  والتنمية االنتعاش    

 العنـف  الأعمـ  وأسـفرت  حـادا  تـدهورا  الـسودان  جنوب يف اإلنسانية احلالة تدهورت  - ٥٢
 شـخص،  ٢٥٠ ٠٠٠حـواىل    تـشريد  إىل للمقاومـة  الـرب  جـيش  يـشنها  اليت واهلجمات القبلية
 أفريقيــا ومجهوريــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة مــن فــروا قــد كــانوا الجــئ ٢٥ ٠٠٠ منــهم

 القتـال  بأعمـال  املتـضررة  احملليـة  اجملتمعات وضع وزاد .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون منذ الوسطى
 تفاقمـا  الغـزال  حبـر  ومشـال  وجـونقلي  وواراب االسـتوائية  وشرق النيل أعايل واليات يف القبلية
 .املطـري  املوسـم  خـالل  األمطـار  وشـح  املنخفـضة  املاشـية  وأسـعار  ةاملرتفعـ  احلبوب أسعار جراء

 بــني الغــذائي األمــن انعــدام  حــادة مــنحالــة نــسمة مليــون ١,٥حــواىل  يواجــه لــذلك، ونتيجــة
 بعـض  يف تزايـدا  التغذيـة  سـوء  معـدالت  وتـشهد  ٢٠٠٩ ديـسمرب /ألولا وكانون أغسطس/آب
 .ضعفا املناطق أشد

 أسـعار  الخنفـاض  نتيجـة  الـسودان،  جنـوب  يشهدها اليت الراهنة امليزانية أزمة تزال وال  - ٥٣
 الــربامج مرحلــة مــن املرتقــب االنتقــال قوتعــ العــاملي، االقتــصادي واالنتكــاس وإيراداتــه الــنفط

 املتحـــدة األمـــم وكـــاالت تواصـــل حـــني ويف .املبكـــر اإلنعـــاش بـــرامج رحلـــةم إىل اإلنـــسانية
 مـع  كثـب  عن العمل ذلك ويشمل األوضاع، لتطورات استباقي بشكل االستجابة وشركاؤها
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 بـروز  يظـل  امليزانيـة،  أزمـة  ملواجهـة  كاملـة  مالية خطة وضع أجل من السودان جنوب حكومة
 عـززت  وقـد  .كـبريا  خطـرا  ميثـل  ألساسـية ا اخلـدمات  تقـدمي  مـستوى  علـى  خطـرية  عجـز  أوجه

ــة غــري املنظمــات مــن شــركائها جانــب إىل املتحــدة األمــم وكــاالت  دعمــا عملياهتــا احلكومي
 هــذه إطــار ويف .املتــضررة املنــاطق يف لتثبيــت االســتقرار احملليــة الــسلطات تبــذهلا الــيت للجهــود
ــة عمــل خطــة املتحــدة األمــم وكــاالت أصــدرت اجلهــود، ــة يف جــزللع للتــصدي طارئ  األغذي
 القطــري املتحـدة  األمـم  فريـق  ويـساهم . دوالرا ٥٧ ١٥٥ ٤٥٦ إمجاليـه  إضـافيا  مبلغـا  تـستلزم 
 لتثبيـت االسـتقرار    احملليـة  الـسلطات  تبـذهلا  الـيت  للجهود دعما التربعات حشد يف فعالة مسامهة

  .املتضررة املناطق يف
  

 حقوق اإلنسان    

 اجمللس االستـشاري حلقـوق اإلنـسان      وة  بعثال تشاركت،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠يف    - ٥٤
ــابع حل ــسودان يف  الت .  يف اخلرطــوماإلنــساناالجتمــاع الثالــث ملنتــدى حقــوق  تــرؤس كومــة ال
تعليق جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة تعـيني           من  موقفه  اجمللس االستشاري   وعرض  

تعـيني مفوضـني    لة  ونوقـشت أيـضا مـسأ     . معين حبالة حقوق اإلنـسان يف الـسودان       خبري مستقل   
علـى  بعثـة   ال وشـددت .  اجلديدة حلقـوق اإلنـسان يف مشـال الـسودان          للعمل يف املفوضية القومية   

عـدم  وأُثـريت أيـضا شـواغل إزاء    . ة وتـشاركية جامعـ  املرشحني بطريقة شفافة ووجوب اختيار 
قـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك حالـة األشـخاص             حب هامـة تتعلـق    أخـرى    مسائلإحراز تقدم بشأن    

حركــة العــدل واملــساواة، ومــضايقة املــدافعني عــن  الــيت شــنتها جمــاتاهلتجــزين يف أعقــاب احمل
 .  إىل السجون يف مشال السودانالتمكن من الوصول وعدم ،حقوق اإلنسان

. ٢٠٠٩يوليـه  /يف مشـال الـسودان يف متـوز     وقد بدأ نفاذ قـانون الـصحافة واملطبوعـات            - ٥٥
والتصريح الـذي أدىل بـه      الصياغة،  عملية  خالل  عليه  ت  على الرغم من التحسينات اليت أدخل     و

إىل مـنح مـساحات     اإلعالميـة ؤسـسات   دعـا فيـه امل    الذي  سبتمرب و /أيلول ١٦ يف   الرئيس البشري 
املفروضـة  كـبرية   القيـود   الالـشواغل قائمـة بـشأن       زال  تـ ميـع األحـزاب الـسياسية، ال        متساوية جل 

. النتخابـات املقبلـة    إىل ا  نظربـال ة، وال سـيما     بيـ الرقاصـالحيات اهليئـة     بشأن  على حرية التعبري و   
 اهليئــةموافقــة رهــن  يف جنــوب الــسودان اإلعــالم طوســائاملتعلقــة بديــدة اجلقــوانني وال تــزال ال
 . الوطنية ةالتشريعي

ــى صــعيد اخلــ       - ٥٦ ــاقم الوضــع عل ــشار مــن جهــة أخــرى إىل تف يف أرواح الكــبرية سائر وُي
 والـيت سـبقت مناقـشتها يف        ب الـسودان واملنـاطق الـثالث،      أجزاء مـن جنـو    اليت شهدهتا   املدنيني  

بـسبب عـدم وجـود آليـات علـى املـستوى احمللـي وعلـى         ، )انظر الفرع ثالثا أعـاله   (هذا التقرير   
 . القتل واجلرائم األخرىألعمال  للتصدي الوالياتمستوى 
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يـات  كمـة جنا  حمأدانـت   ، لـبىن حـسني،      بعثةاليف   ة السابق ةمبحاكمة املوظف وفيما يتعلق     - ٥٧
الئـق أو غـري    زي غري”بتهمة ارتداء  السيدة حسني ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٧ يف   اخلرطوممشال  
  .ا دوالر٢٥٠ غرامة قدرها حوايل  عليها، وفرضت“حمتشم

  
 سيادة القانون    

بعثـة مراقبـة    التواصـل   و.  الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      خـالل الوطين يف عطلـة     اجمللس  كان    - ٥٨
 ذيشامل الـ  التعقب التشريعي   ال تقرير   من خالل صالح التشريعي، مبا يف ذلك      ودعم عملية اإل  

تقـدمي الـدعم لـصياغة مـشروع قـانون االسـتفتاء مـن خـالل                ويـستمر   . بانتظـام حتديثه  سيجري  
 . ملفوضية القومية ملراجعة الدستوراإجراء مشاورات مع أعضاء 

حـرة   انتخابـات إجـراء   إىل كفالـة    الراميـة   لمساعدة  لجهودها  يف إطار    ،بعثةالونظمت    - ٥٩
 ٢٠٠٨يف إطـــار قـــانون عـــام  الرصـــد آليـــات بـــشأن عمـــل حلقـــةونزيهـــة وذات مـــصداقية، 

أربـع  وقد ُخطـط لتنظـيم      . الشرطةومزاويل مهنة   لقضاة واملدعني العامني    ل ،لالنتخابات الوطنية 
 تــسجيلب بــشأن املــسائل املتعلقــة   ٢٠٠٩عــام يف االنتخابــات أخــرى بــشأن  حلقــات عمــل  

 .  واجملتمع املدين واألمنءالقضاوالناخبني 

 التابعـة تخصـصة   امللجنة  لبعثة الدعم االستشاري لوزارة الشؤون القانونية، و      القدمت  و  - ٦٠
وقـد  . الـشرطة يف جنـوب الـسودان      بـشأن مـشروع قـانون       لجمعية التشريعية جلنوب السودان     ل

ــرت ا ــشر     أقـ ــانون الـ ــشروع قـ ــوب الـــسودان مـ ــشريعية جلنـ ــة التـ ــة تـــشرين  جلمعيـ طة يف بدايـ
حتلـيال  بعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       الكملت  أإضافة إىل ذلك،    و. ٢٠٠٩ أكتوبر/األول

خطـة حتقيـق االسـتقرار يف       يف إطـار     مؤسسات سيادة القانون يف والية جـونقلي،         بوضعمتعلقا  
 . جونقلي

سودان، مـن  تـ ين وبورالدمازوللسجون يف أم درمان املقدم الدعم املستمر   وإىل جانب     - ٦١
بنــاء جنــاحني يــشمل حتجــاز يف أبيــي، االرفــق يتعلــق مبمــشروع جديــد  تنفيــذ بــدأياملقــرر أن 
 ،لتـدريب لدعم  تقدمي الـ  ويستمر  . لنساء واألحداث لتدريب الشرطة على التعامل مع ا      إضافيني

 . مثاين واليات يف اجلنوباملستشارين يف واالشتراك يف موقع واحد بني 
  

 ل اطفمحاية األ    

خـالل حـوادث العنـف بـني القبائـل يف واليـة جـونقلي        طفـل   ٢٠٠أكثر مـن   اخُتطف    - ٦٢
ــاين منــذ  ــاير /كــانون الث ــتم إعــادهتم  ٢٠٠٩ين ، ٢٠٠٩أغــسطس /يف آبو. إىل أســرهم، ومل ت
ــ ــة  تاعتقل ــشرطة احمللي ــشتبه يف أهنــم مــن    مــرة ألول ال ــة  أشخاصــا ي خــاطفي األطفــال يف والي
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لــدى مفــوض جيــري حاليــا إيــواء هــؤالء األطفــال و. األســرمــن طفــال  ١٢جــونقلي، وأنقــذت 
 . وإثيوبيا يف السودان هماومجع مشلأسرهم التعرف إىل  بيبور ريثما يتم حمافظة

ــذل   - ٦٣ ــة والوتب ــممنظمــة بعث ــة  املتحــدة األم ــسيف(للطفول ــة ا جهــود)اليوني ــع لكفال  توقي
دة إدمـاج األطفـال املـرتبطني        وإعـا  تـسريح  بـشأن القوات املسلحة يف السودان على خطة عمل        

 ). ٢٠٠٥ (١٦١٢بالقوات واجلماعات املسلحة على النحو املطلوب يف قرار جملس األمن 

العمليـات العـسكرية ضـد جـيش الـرب للمقاومـة، تواصـل              اسـتمرار   على الرغم مـن     و  - ٦٤
يف حـني أن الـسلطات احلكوميـة    و. سلحة خطف األطفال يف جنـوب الـسودان  املاجلماعة  هذه  
عمليات االختطـاف،   تعمل للحيلولة دون وقوع     وغرب االستوائية   االستوائية  وسط  والييت   يف

شكل تـ طفال الذين يهربـون مـن جـيش الـرب للمقاومـة             لألعرب احلدود   ال تزال عمليات النقل     
قدرا كبريا من التعاون بني احلكومات وبني البعثـات وبـني الوكـاالت،              سيتطلب   جسيماحتديا  

 .  الوسطىأفريقياوغندا ومجهورية أرية الكونغو الدميقراطية ومجهوو السودان يف
  

  اإلعالم    

 األول علـى احلالـة اإلنـسانية        يف املقـام   تفية منتظمة ركـز   ا صح إحاطاتبعثة  قدمت ال   - ٦٥
 تـدهور الوضـع   احملليـة علـى     و الدوليـة    اإلعـالم  طوسائومت إطالع   . واألمنية يف جنوب السودان   

إحاطـة  مت  قـد و. االسـتجابة اإلنـسانية   اليت تبذهلا يف جمـال      هود  اجلثة و بعأنشطة ال على  ، و األمين
يف جمـال   عـن الـدعم الـذي تقدمـه البعثـة            اخلرطـوم وجوبـا   اإلعـالم يف     طوسـائ ل خاصة   صحافية

 . النتخاباتا

علـى الـصعيد الـوطين،      لوسـيلة مـستقلة للبـث اإلعالمـي         احلاجة  تزايد  على الرغم من    و  - ٦٦
يف موجـة إف إم     ال يزال يـتعني ختـصيص تـردد علـى            تسبق االنتخابات،    يف الفترة اليت  سيما   ال

بالتعـاون مـع   و، ٢٠٠٩ه يوليـ /يف متـوز و.  املتحـدة األممترعاها  إلذاعة مرايا اليت مشال السودان 
وحدة التوعيـة التابعـة ملكتـب شـؤون اإلعـالم يف             بدأتوزارة التربية والتعليم بوالية اخلرطوم،      

 الــيت تركــز علــىسلــسلة مــن النــشاطات يتــضمن  ثقافــة الــسالم لنــشرمج برنــا يف تنفيــذ بعثــةال
خمصص لطلبـة املرحلـة     اتفاق السالم الشامل    باالنتخابات والتربية املدنية واألنشطة ذات الصلة       

 ثالثـة   هتامـد حلقـة عمـل      وحـدة التوعيـة      نظمـت ،  ٢٠٠٩أغسطس  /خالل شهر آب  و. الثانوية
كـوميني  احلسؤولني  مـن املـ    ١٢٥لــ   ق الـسالم الـشامل      تنفيـذ اتفـا   حال   االنتخابات و  بشأنأيام  

 . وأعضاء اجملتمع املدين يف والية كسال
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ــدمت و  - ٦٧ ــة الق ــة صــورا و  ط اإلعــالموســائلبعث ــة والدولي ــسجيالت احمللي ــديو تغطــي  ت  في
اعات القبلية يف اجلنوب، ونفذت محلة إعالمية يف منطقـة أبيـي            رتالتطورات يف منطقة أبيي، وال    

 . حمكمة التحكيم الدائمةصدور حكم  قبل ، إدارة منطقة أبييبالتعاون مع
  

  األلغام مكافحةإجراءات     

قامت أفرقة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة للبعثة، منذ بداية أنشطتها يف الـسودان،               - ٦٨
 متــراً مربعــاً مــن ٥٤ ١٧٠ ٨١٤ كيلــومتراً مــن الطــرق، وتطهــري ٣٣ ٦٨٦بفــتح مــا جمموعــه 

 مـن الـذخائر غـري املنفجـرة، ووفـرت التوعيـة       ٨٣٤ ٤٦٣و لغما  ١٨ ٩١١، وتدمري  األراضي
يف املنـاطق املتـضررة ومـن    األشـخاص املوجـودين     مـن    ٢ ٨٣٢ ٧١٠ لـيف جمال أخطار األلغام     

  . يف املخيمات وحمطات الطرقاملشردين داخليا 
فتـرة املـشمولة    الخـالل حـد مـن عمليـات إزالـة األلغـام          الـذي   موسم األمطـار    وخالل    - ٦٩

ولويـات  األ وحتديد   األلغام إزالة عاملني يف جمال   وتدريب   استقدامبالتقرير، جرى التركيز على     
ــق بــ   ــا يتعل ــع       فيم ــاون م ــك بالتع ــا يف املوســم اجلــاف، وذل ــيت جيــب تطهريه ــاطق ال الطرق واملن

خــالل و. بعثــةالوكــاالت األمــم املتحــدة، وحكومــات الواليــات واملنظمــات غــري احلكوميــة و  
ومـن املقـرر أن      ؛واليـة كـسال   ب اللفـة  ألغام يف    يحقلأُزيلت األلغام من    الفترة املشمولة بالتقرير    

ــذا   ــأوي ه ــع ي ــن٢ ٥٠٠املوق ــا    م ــشردين داخلي ــة   امل ــرتاع يف املنطق ــضرروا جــراء ال ــذين ت . ال
طريـق جديـد    املتـصلة ب   تطهريالـ وسح  امل أعمالأيضا  أفرقة اإلجراءات املتعلقة باأللغام     وأكملت  

حقـول ألغـام يف واليـة       كمـا طهـرت     ريتريـا،   إمعرب حدودي رمسي بني الـسودان و      إىل  وصول  لل
  . وسط االستوائية

  
 السلوك واالنضباط     

األمم اخلاصـة بـ   دونـة قواعـد الـسلوك       ملاألفـراد واملـوظفني     امتثال مجيع فئات    درجة  إن    - ٧٠
 ةزال مرتفعــتــ ال نيجلنــسي ااالنتــهاكاالســتغالل و مطلقــا إزاء سياسة عــدم التــسامحلــاملتحــدة و

 . جسيمسوء سلوك تتعلق بثالثة حوادث  عن بلغ خالل الفترة قيد االستعراضأُو. جدا

يت الشؤون اجلنـسانية والتنميـة   وزارني من  الوطنيراءنظالمع  يف شراكة   ،  نظمت البعثة و  - ٧١
شـارك  ان،  لتوعيـة يف جنـوب الـسود      ل تنيكومية، محل احلنظمات غري   امل يف اجلنوب و   االجتماعية

 توعيــة الزعمــاء احمللــيني والنــساء تنياحلملــوكــان اهلــدف مــن .  شــخص٦٠٠ أكثــر مــن فيهمــا
 .  اجلنسينيواالنتهاكقضايا االستغالل بوالشباب ومنظمات اجملتمع املدين 

  



S/2009/545  
 

09-56779 19 
 

 اجلنسانية الشؤون    

ــالتقرير،     - ٧٢ ــرة املــشمولة ب ــشئخــالل الفت ــةأن ــسيق  ت آلي ــسيق   تن ــة هــدفها تن برئاســة البعث
 ممـثلني عـن فريـق األمـم املتحـدة           الفريـق ضم  يـ و. شاركة املرأة يف االنتخابات   مب نشطة املتعلقة األ

واصـلت البعثـة تقـدمي      و. القطري والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور         
كومـة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة جنـوب الـسودان وكـذلك               التابعـة حل   لـوزارات لالدعم التقين   

 مـن   احلدتعزيز املساواة بني اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين و       يف جمال    ى الواليات مستوعلى  
كمـا  ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملـس األمـن      ي يف سـياق قـرار     اجلنـساين العنف  
 ،بعثة املساعدة التقنية إىل وحدة مكافحة العنف ضد املـرأة يف وزارة العـدل الـسودانية           القدمت  

لواليـات الـشمالية   ابشروع خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة        إعداد ميف سياق  
 . لسودانل

  
 اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية    

نـزع  يف برنـامج    اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   ببعثة دعم إدماج التوعية     التواصل    - ٧٣
 ةحفظـ مـن    ١ ٢٥٠أكثـر مـن     عملـت علـى توعيـة       هـي   السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، و      

خـالل الفتـرة املـشمولة    و. اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     ب لألمم املتحدة نيالسالم التابع 
دورات توعيـة   اإليـدز / نقـص املناعـة البـشرية    اإلقليميـة املعنيـة بفـريوس     اللجان  نظمت   ،بالتقرير
  . تمعات احملليةالشرطة واملدارس والنساء واجملمشلت  مشاركا وطنيا، ٥٢٧ لـاإليدز /بالفريوس

  
 أمن املوظفني     

حمكمة التحكـيم    هصدرت س تلإلعالن الذي كان  دعم التخطيط للطوارئ حتسبا     شكل    - ٧٤
بعثـة األمـم املتحـدة خـالل        من اجملاالت الرئيسية الـيت ركـزت عليهـا          واحدا   أبييبشأن  الدائمة  

إىل  إلعـالن هلـذا ا  تعدادا  ضعت خطة طوارئ أمنيـة متكاملـة اسـ        ُووقد  . الفترة املشمولة بالتقرير  
نـشر  ألمـم املتحـدة، و    ل الـيت وضـعتها قـوات الـشرطة والقـوات العـسكرية التابعـة              جانب اخلطة 
ــد مــن   ــة غــري     األضــباط مزي ــدعم وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي مــن يف املنطقــة ل
 . احلكومية

 يف مجيع أحنـاء الواليـات   تاالنتخابااملتعلق ب لتقييم األمينلبعثات  أيضا  بعثة  وفدت ال وأ  - ٧٥
كان يتقدم فيهـا أو يكـاد وجـود         املناطق اليت    السودان، مشلت العديد من      يفالشمالية والشرقية   

نـشر  دعـم   يف  توصـل إليهـا هـذه البعثـات         تالنتـائج الـيت     وستـستخدم   . حىت تارخيه  املتحدة   األمم
  .٢٠١٠ادات النتخابات عام  االستعديفنتخابات ملساعدة السلطات احمللية باال ة املعنيةفرقاأل
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  اجلوانب املالية   -سابعا   
 مليـون   ٩٥٨,٤، مبلغـا قـدره       باء ٦٣/٢٧٣ هاخّصصت اجلمعية العامة، مبوجب قرار      - ٧٦

ــالل الف   ــة خـــــ ــى البعثـــــ ــاق علـــــ ــن  دوالر لإلنفـــــ ــرة مـــــ ــوز١تـــــ ــه / متـــــ  إىل ٢٠٠٩يوليـــــ
ــران ٣٠ ــه/حزيــ ــّرر جملــــس األمــــن مت  .٢٠١٠يونيــ ــا وإذا قــ ــة إىل مــ ــة البعثــ ــد واليــ ــد ديــ  بعــ
ــة ، فــإن ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ٣٠ ــه / حزيــران٣٠تكلفــة اإلنفــاق علــى البعثــة حــىت   تغطي يوني

أغـــسطس / آب٣١ويف . املبـــالغ الـــيت وافقـــت عليهـــا اجلمعيـــة العامـــةسيقتـــصر علـــى  ٢٠١٠
 ٣٩٧,٩، بلغت االشتراكات املقررة غري املسددة للحـساب اخلـاص للبعثـة مـا مقـداره         ٢٠٠٩

االشتراكات املقررة غري املسددة جلميع عمليـات حفـظ الـسالم يف            وبلغ جمموع    .مليون دوالر 
وقـد ُسـّددت للحكومـات املـسامهة بقـوات           . مليون دوالر  ٣ ٧٤١,٣ذلك التاريخ ما مقداره     

 كـانون  ٣١تكاليف القوات وتكاليف املعّدات اململوكـة للوحـدات عـن الفتـرتني املنتـهيتني يف             
 .  على التوايل٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠ و ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  
  مالحظـــات  -ثامنا   

بعــض التقــدم يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل، فإنــه مل يــتم بلــوغ بعــض  رغــم إحــراز   - ٧٧
 وأبرزهــــا االنتخابــــات --وتتــــسم املــــسائل الرئيــــسية املعلقــــة  .النقــــاط املرجعيــــة الرئيــــسية

 .يـاة الـسياسية الـسودانية   ة، وسيكون هلا األثر األكرب علـى احل    كبري حبساسية   -- اتواالستفتاء
ويف هـذا الـصدد،    .وسيتطلب حل هذه املـسائل مـن الطـرفني التزامـا عميقـا وجهـودا اسـتثنائية            

فمـا زال مفتـاح تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل هـو                .أشعر بالقلق إزاء نوعية احلوار بني الطرفني      
نـصا  تفـاق   الجيـب تنفيـذ ا    ، و  لتحرير السودان  العالقة بني حزب املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية      
وأشــّجع الطــرفني علــى تعزيــز الــشراكة  .أُجنــزوروحــا حتقيقــا الســتدامة العمــل الــضخم الــذي  

   .العقبات النهائيةتذليل بينهما والسعي بنّية حسنة إىل 
اتفاق السالم الشامل الـذي ال يـزال     الذي يركز على    وأرحب بتجّدد االهتمام الدويل       - ٧٨

وأشـجع أعـضاء     .الم واالسـتقرار والتحـول الـدميقراطي يف الـسودان         حجـر الزاويـة للـس     يشكل  
مع الطرفني وغريمها من األطراف املعنية الرئيـسية يف هـذه           تكثيف تعاطيهم   اجملتمع الدويل على    

بكليتـه،  وأشـجع اجملتمـع الـدويل أيـضا علـى أن يتعامـل مـع الـسودان                   .األوقات املتبقية احلامسـة   
الرتباط القائم بني التقدم يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل وعمليـة               االعتبار ا وعلى أن يأخذ يف     
  .السالم يف دارفور

املبعوثني اخلاصني يف مهمة تنفيذ اتفـاق الـسالم الـشامل وبإسـهامهم             باخنراط  وأرحب    - ٧٩
الواليات املتحـدة وحـزب املـؤمتر الـوطين     تشمل يف التقدم احملرز يف اآللية الثالثية األطراف اليت       
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خبـصوص جمموعـة متنوعـة      الطرفـان   وأرحب أيضا بااللتزامات اليت تعهد هبـا         .ركة الشعبية واحل
ويقتضي األمر من الطرفني بـذل جهـد         .من القضايا وبالزخم الذي ولّدته هذه املبادرة اجلديدة       

   .املهل الزمنية القصرية املتفق عليهاب اجملّددة واكبري للوفاء بالتزاماهت
ى االنتــهاء بنجــاح مــن عمليــة حتكــيم أبيــي، وأرحــب بالتزامهمــا   وأهنــئ الطــرفني علــ   - ٨٠

كـل مـن البعثـة وفريـق األمـم          تعـاطي   كمـا أالحـظ      .بـشكل سـلمي   احلكم  بالتعاون على تنفيذ    
املتحــدة القطــري يف الــسودان واجملتمــع الــدويل مــع شــعب أبيــي للمــساعدة علــى منــع انــدالع   

ــه مــا زال هنــاك   .هــذا احلكــمالعنــف بــسبب  لنــشوب نــزاع خطــري يف أبيــي،  ال احتمــغــري أن
ــن التحــّديات          ــة واســعة م ــن الطــرفني معاجلــة طائف ــة االســتقرار م ــى حال ــاء عل ــضي اإلبق ويقت

تعليم حدود منطقـة أبيـي؛ وتـشكيل جلنـة اسـتفتاء أبيـي؛ ومتويـل إدارة منطقـة             الوشيكة، ومنها 
اهلجرة املومسيـة  وستكون  .أبيي؛ وجين فوائد السالم؛ وعودة السكان املشّردين بشكل مستدام        

وجيـب علـى الطـرفني أن يـسعيا إىل القـضاء علـى               .ول يف هذا املـضمار    االختبار األ املقبلة مبثابة   
تـشكل   الاجلانبني أن احلـدود  لدى أي احتماالت لنشوب النـزاع لكي تتأكد اجملتمعات احمللية         

  . ٢٠١١عام استفتاء أبيي يف تكن بالضرورة وأن التعايش السلمي أمر ممكن، أيا حواجز 
ــة املــشتركة،      - ٨١ ــق مــن أن الوحــدات املتكامل ــساورين القل ــشارها   وي مــن جهــة وضــع انت

اق الــسالم الــشامل، وال ســيما   ، ال ميكنــها أداء مهامهــا علــى النحــو املتــوخى يف اتفــ     احلــايل
بـل بـالعكس، كانـت الوحـدات         .رمـزا للوحـدة   وبالعمـل باعتبارهـا     يتعلق باحلياد واألمـن      فيما

نفـــسها يف بعـــض األحيـــان ســـببا لنـــشوب النــــزاعات، وهـــو مـــا أبرزتـــه   املـــشتركة املتكاملـــة
ويف حـني   .الصدامات العنيفة اليت وقعت يف السابق بني العنصرين املوجودين يف أبيـي وملكـال            

أن أحد أسباب هـذه املـشكلة يتمثـل يف املظـامل األصـلية القائمـة يف اجملتمعـات احملليـة حيـث مت                         
اتيـة زادت مـن حـّدة التـوتر ومـن خطـر       ؤوف املعيشة والتدريب غري امل    نشر الوحدات، فإن ظر   

بعثــة واجلهــات الوباإلضــافة إىل العمــل الــذي تقــوم بــه بالفعــل  .حــدوث مزيــد مــن الــصدامات
املاحنة للتخفيف من حّدة بعض أوجه القصور هذه وحتـسني احلـوار املتعلـق بالتعـاون فيمـا بـني                    

لتـزام حـزب املـؤمتر الـوطين     الاجملتمع الدويل دعما إضـافيا و لتقدمي  ملّحة  الوحدات، مثّة ضرورة    
  .وحكومة جنوب السودان التزاما راسخا باالرتقاء بالوحدات حبيث تستويف املعايري الالزمة

وإّنــي  .يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشاملمعيــارا حامســا ومتثــل االنتخابــات يف الــسودان   - ٨٢
ــى وجــوب   ــار أشــدد عل ــات يف ااعتب ــسودان جــزء االنتخاب ــدميقراطي   ال ــة التحــول ال  مــن عملي

 .أهنا تتطلب بناء على ذلك التزاما طويل األجل مـن مجيـع األطـراف املعنيـة               نطاقا وعلى   األكرب  
ويــساورين القلــق مــن أن النـــزاع الــدائر حــول اســتخدام نتــائج التعــداد الــسكّاين يهــّدد جنــاح     
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إبــداء سوية هلــذه املــسائل عــن طريــق العمليــة االنتخابيــة، وأحــث الطــرفني علــى التوصــل إىل تــ 
   . لذلكاإلرادة السياسية

وإن التوصل إىل اتفاق بشأن كيفية املضي يف االنتخابـات سـوف يتـيح أيـضا للطـرفني            - ٨٣
وجيـب أوال وقبـل كـل       . ٢٠١١ عـام    ين يف الستفتاءلإيالء االهتمام الالزم لألعمال التحضريية      

ويف هذا الـسياق،     .ية أمام أعني الشعب السوداين    شيء أن تكون مصداقية هذه االنتخابات جملّ      
، يع اجلماعات املوجودة يف الـسودان     مفعالة جل ال بد من بذل جهود متضافرة لضمان مشاركة         

يات املتعلّقـة هبـذا     والتحـد  .وجنوبـه  اصة املشّردين داخليا وسكّان دارفـور وشـرق الـسودان         خبو
تعّين أيـضا معاجلـة املـسائل التقنيـة واألمنيـة،            سياسية بالدرجة األوىل، وإن كان ي      األمر حتديات 

وأنا أحث الطرفني على اختاذ خطوات ملموسة علـى الـصعيد الـسياسي لـضمان إجـراء عمليـة                   
  . انتخابية موثوق هبا واخلروج منها بنتيجة مقبولة

ــأّخر يف التحــضري     - ٨٤ يف كــل مــن جنــوب  لالســتفتاءين وإّنــي أشــعر بقلــق متزايــد إزاء الت
ــسودان و ــيال ــايل صــحتهما ومــصداقيتهما علــى احملــك     .أبي ــة لالســتفتاءين وبالت . فاملهــل الزمني

وعـالوة علـى ذلـك، لـن ميكـن       .وأحث الطرفني على متريـر مـشاريع قـوانني االسـتفتاء الالزمـة          
 .حتقيق السالم واالسـتقرار علـى املـدى الطويـل بـدون اتفـاق علـى ترتيبـات مـا بعـد االسـتفتاء                       

 عـام   ئيناقـشات موضـوعية هبـذا الـشأن، أيـا كانـت نتيجـة اسـتفتا               مبـدء   وأحث الطـرفني علـى      
٢٠١١.   

وباملثل، فإنه ملواصلة دعم مفوضييت الرصد والتقييم يف والييت جنـوب كردفـان والنيـل               - ٨٥
ــا األزرق، جيــب أن ُيحــرز تقــدم   ــا    حالي ــائج وفق ــشعبية وأن ُتعــاجل النت ــة املــشاورات ال يف عملي

   .رصة جيب أال تفّوتوهذه ف .التفاق السالم الشامل
ومن دواعي القلق الشديد أن املـدنيني العـّزل قـد اسـُتهدفوا فيمـا يبـدو خـالل سلـسلة                       - ٨٦

من اهلجمات واهلجمات املـضادة الـيت وقعـت بـني القبائـل هـذا العـام، وكـذلك مـا أفـادت بـه                         
وإنــين أدعــو حكومــة  .التقــارير عــن انتــشار األســلحة علــى نطــاق واســع يف جنــوب الــسودان  

نــوب الــسودان إىل تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل وضــع حــد ألعمــال العنــف املتكــررة وتقــدمي  ج
وباإلضــافة إىل ذلــك، أدعــو اجلماعــات املعنيــة إىل إجيــاد وســائل    .ىل العدالــةإاملــسؤولني عنــها 

مــع جمتمــع املــساعدة اإلنــسانية لتلبيــة     بــشكل وثيــق  وتعمــل البعثــة   .ســلمية لتــسوية املظــامل  
ــدة وتــسهيل احلــوار مــع الطــرفني املتخاصــمني وبينــهما   االحتياجــات اإل ــة .نــسانية املتزاي  والبعث

وعلينـا، كأعـضاء يف      .تزال على استعداد لتقدمي الدعم املـستمر يف حـدود واليتـها وقـدراهتا              ال
احلالـة  اسـتقرار  اجملتمع الدويل، أن نواصل تقدمي املساعدة إىل حكومة جنوب الـسودان لتثبيـت              

وكــذلك فـإن تــوفري   .املنطقـة يف االســتقرار وحتقيـق  هتا علـى إدارة النـــزاع  اقــدراإلنـسانية وبنـاء   



S/2009/545  
 

09-56779 23 
 

ــواد         ــشكل عاجــل، وال ســيما امل ــة ب ــات اإلغاث ــة لعملي ــة الالزم ــة واملالي ــشرية واملادي ــوارد الب امل
الغذائية، أمر ضروري لضمان أال تتسّبب معدالت سوء التغذية وما يتـصل هبـا مـن أمـراض يف                   

امجة عـن زيـادة انعـدام األمـن         وهتّدد األزمة اإلنسانية الن    .أصالالضعفاء  دين،  زيادة معاناة املشرّ  
   .يض تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإضاعة املكاسب اليت حتققت يف اجلنوببتقو
وإن  .ق عمـل جلنـة احلـدود    ووإّني مـا زلـت أشـعر بـالقلق إزاء املـسائل املعلقـة الـيت تعـ                   - ٨٧

تنفيـذ  بالنـسبة ل  انعكاسـات واسـعة النطـاق       تترتـب عليـه     سائل  عدم التوّصـل إىل تـسوية هلـذه املـ         
وأحـث الطـرفني     .ين وبـاألخص فيمـا يتـصل باالنتخابـات واالسـتفتاء          -اتفاق السالم الـشامل     

احلامسـة األخـرى يف     املعايري  على التعجيل هبذه العملية نظرا ملا هلا من انعكاسات على عدد من             
  . تنفيذ اتفاق السالم الشامل

ى الرغم من التقّدم الكبري الذي أُحـرز يف عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                   وعل  - ٨٨
الدفعـة األوىل  اإلدماج، فـإن األمـم املتحـدة تواجـه عجـزا كـبريا يف متويـل عمليـة إعـادة إدمـاج             

وعالوة على ذلك، جتد جلنتا نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة      . مشارك٦٤ ٠٠٠الذي قوامه  
اليفهمــا التــشغيلية اليوميــة، ل الــسودان وجنوبــه صــعوبة يف تغطيــة تكاإلدمــاج يف كــل مــن مشــا

 اجملتمـع الـدويل والطـرفني علـى         ناشـد وأ .رضاألمن شأنه أن يبطئ مـن وتـرية التنفيـذ علـى              ّمما
   .تأمني التمويل الكايف جلميع عناصر برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 املقبلــة حتــّديات هائلــة، وســيتحّدد  ١٨هر الـــ وســيواجه شــعب الــسودان خــالل األشــ   - ٨٩
فاالنتخابــات  .مــستقبل البلــد إىل درجــة كــبرية تبعــا للطريقــة الــيت ســُتجاَبه هبــا هــذه التحــديات

مبثابـة اختبـار لقـدرات مجيـع        عمليات تنطوي على صـعوبات اسـتثنائية وسـتكون           انواالستفتاء
ولكن هـذه اللحظـة      .ستقرار يف السودان  األطراف املعنية، ومثّة خطر كبري من أن تزيد عدم اال         

أيــضا فرصــة لتحقيــق التحــول الــدميقراطي يف الــسودان، وإذا متكّــن الطرفــان مــن اجتيــاز   تــوفر 
العقبات احلالية، سـيكون بوسـع شـعب الـسودان أن خيطـو خطـوة حامسـة حنـو حتقيـق املـساواة                       

ل جهـد ممكـن لـضمان       وجيـري بـذل كـ     . السياسية والتنمية االقتصادية وإعمال حقوق اإلنسان     
ال ميكــن معاجلتــها حمــددة املــضّي باتفــاق الــسالم الــشامل بنجــاح، بيــد أن هنــاك أوجــه قــصور  

وإّنــي أحــث اجمللــس واجملتمــع الــدويل وأصــحاب املــصلحة يف   .اد بــني الطــرفنياجلــوار احلبــ إال
مستقبل الـسودان علـى تكـريس كـل جهودنـا لـضمان املـضي باتفـاق الـسالم الـشامل بطريقـة                       

   .مية ومستدامةسل
ــاين     - ٩٠ ــي اخلــاص ا وأخــريا، أود أن أعــرب عــن امتن ــسيد أشــرف جهــاجنري قاضــي  ملمثل  ل

وجلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة العــاملني يف الــسودان، والــدول األعــضاء، وال ســيما البلــدان    
املاحنـة، ملـا يبذلونـه مـن جهـود دؤوبـة لـدعم البعثـة                واجلهـات   املسامهة بقوات وبقـوات شـرطة       

  .ذ اتفاق السالم الشاملوتنفي
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  املرفق األول
  ٢٠١١-٢٠٠٩املعايري واملؤشرات املنقحة لقياس التقدم احملرز للفترة     

كلّــف جملــس األمــن بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان بتقــدمي املــساعدة والــدعم، عــن     
. لميةطريق بذل مساعيها احلميدة، إىل طريف اتفاق السالم الشامل يف تنفيذ االتفاق بطريقة سـ              

ومــن مث فـــإن تنفيــذ البعثـــة لواليتــها يـــرتبط بـــالتزام الطــرفني بعمليـــة اتفــاق الـــسالم الـــشامل      
وُتحـدد فيمـا يلـي املعـايري الرئيـسية حنـو تنفيـذ اتفـاق               . حيرزانه من تقـدم يف تنفيـذ أحكامـه         امبو

  .يف ذلك املعايري اليت استوفيت منذ توقيع االتفاق السالم الشامل، مبا
  

  ة األمن واالستقرار كفال  -أوال   
هتيئة بيئة آمنة يف السودان جيري تيسريها عـن طريـق خفـض عـدد العناصـر املـسلحة،                   : املعيار

ووضــع آليــات للتــصدي للرتاعــات القبليــة، وإعــادة نــشر قــوات الــشمال واجلنــوب، ووجــود 
وحدة متكاملة مشتركة تؤدي وظائفها بالكامـل، وعمليـات فعالـة لـرتع الـسالح والتـسريح                 

  ادة اإلدماجوإع
  

تشمل شروط إحراز التقـدم التـزام كافـة األطـراف جبديـة بوقـف أعمـال القتـال، وزيـادة سـبل                
الوصول إىل املناطق النائية اليت تعاين من الرتاعات القبلية، وتقدمي مساعدة دوليـة كـبرية لزيـادة                 

  قدرات حكومة جنوب السودان على إدارة الرتاع
  

  مؤشرات التقدم  السنة
ســاء وقــف إطــالق النــار، ودعمــه بإنــشاء جلنــة سياســيةرإ  •   إىل اآلن– ٢٠٠٥

لرصـد وقـف إطـالقلوقف إطـالق النـار، وجلنـة مـشتركة      
-أبريـل   /نيـسان (نار، وجلان عسكرية مشتركة للمنـاطق       ال

  )٢٠٠٥أغسطس /آب

  

إعـــادة نـــشر اجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان بنـــسبة        •
/نيــسان(وبــه  يف املائــة مــن شــرق الــسودان إىل جن   ١٠٠
  )٢٠٠٦أبريل 

  
/آذار(تفكيــــك اجلماعــــات املــــسلحة األخــــرى رمسيــــا       •

  )٢٠٠٦مارس 

  

ــسريح  • ــسالح والت ـــزع ال ــوطين لن ــسيق ال ــس التن ــشاء جمل إن
وإعادة اإلدماج، مدعوما بلجـنيت نـزع الـسالح والتـسريح

-فربايـر   /شـباط ( وإعادة اإلدماج لشمال السودان وجنوبه    
  )٢٠٠٦يونيه /حزيران
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  مؤشرات التقدم  السنة

  

اتفــاق الطــرفني علــى أدوار كــل مــن جلــنيت نــزع الــسالح  •
ــوب ــشمال واجلنــــ ــاج للــــ ــادة اإلدمــــ ــسريح وإعــــ والتــــ

  )٢٠٠٩فرباير /شباط(

  

ــدد  • ــشروع متعـ ــة مـ ــى وثيقـ ــشترك علـ ــشكل مـ ــع بـ التوقيـ
ــسريح وإعــادة اإلدمــاج مــن ــرتع الــسالح والت ــسنوات ل ال
جانب حكومة الوحـدة الوطنيـة واحلركـة الـشعبية لتحريـر

  )٢٠٠٨يونيه /حزيران(واألمم املتحدة السودان 

 - ٢٠٠٩أكتوبر  / األول تشرين
  ٢٠١٠أكتوبر / األولتشرين

ــام بتخفيــضات  • اتفــاق الطــرفني واعتمادمهــا سياســات للقي
  متناسبة

  

تبلغــــ(اجلنــــوب /زيــــادة إعــــادة نــــشر قــــوات الــــشمال   •
ــسبة ــادة  نـ ــشارإعـ ــسودان انتـ ــر الـ ــشعيب لتحريـ ــيش الـ اجلـ
  )٢٠٠٩أغسطس /يف املائة يف آب ٢٧,٦

  
ــشعبية  • ــرام اتفــاق بــني حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة ال إب

  لتحرير السودان بشأن أرقام إعادة االنتشار
  زيادة تكامل الوحدات املتكاملة املشتركة  •  

  

موافقة الرئاسة وجملس الدفاع املشترك علـى تـدابري ملعاجلـة  •
ىالوحــدات املتكاملــة املــشتركة ونــشرها علــ قــصورأوجــه 

  النحو املنصوص عليه يف اتفاق السالم الشامل

  
 يفاملفهـوم توقيـع  (بعثـة حلمايـة املـدنيني    التنفيذ اسـتراتيجية     •

  )٢٠٠٩أغسطس /آب

  
قيـــام األمـــم املتحـــدة بالرصـــد والتفتـــيش دون منعهـــا مـــن  •

  الوصول إىل األماكن

  
تعزيـــز مؤســـسات حكومـــة جنـــوب الـــسودان وسياســـاهتا  •

  محاية املدنينيالرامية إىل كفالة 

  
ــاز أول   • ــةإجنـ ــن دفعـ ــدفعات مـ ــسالحالـ ــرتع الـ ــصلة بـ  املتـ

  ٢٠١٠يونيه /والتسريح وإعادة اإلدماج حبلول حزيران

  
زيادة عمليات نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج يف  •

  مجيع أجزاء جنوب السودان
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  االنتخابات   - ثانيا  
صداقية يف السودان وفقا للجدول الزمين الـذي        تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات م     : املعيار

  حدده اتفاق السالم الشامل
  

تــشمل شــروط إحــراز التقــدم قيــام اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة بإدخــال حتــسينات كــبرية علــى    
األعمال التحضريية لالنتخابات، وتغيريات تشريعية لكفالة حرية الصحافة واالجتمـاع، وحـل            

  اتية إلجراء االنتخاباتؤ بيئة أمنية موهتيئةلتسجيل، املشاكل املعلقة املتصلة با
  

  مؤشرات التقدم  السنة
  )٢٠٠٧فرباير /شباط(اعتماد قانون األحزاب السياسية   •   إىل اآلن– ٢٠٠٧

  )٢٠٠٨يوليه /متوز(اعتماد قانون االنتخابات القومـية   •  

  
نــوفمرب/تــشرين الثــاين (إنــشاء اجمللــس االنتخــايب الــوطين      •

٢٠٠٨(  
  )٢٠٠٨مايو /أيار(إجناز التعداد السكاين   •  
  )٢٠٠٩أغسطس /آب(حتديد الدوائر االنتخابية   •  

-٢٠٠٩أكتـوبر   / األول تشرين
  ٢٠١٠أبريل /نيسان

االتفــــاق بــــشأن اســــتخدام نتــــائج التعــــداد الــــسكاين يف  •
  االنتخابات

 أداء اجمللس االنتخايب الوطين وظائفه بالكامل يف السودان  •  

  
ــة تــسجيل النــاخبني يف غــضون   إ  • ــةاملهلــةجــراء عملي  الزمني

  املقررة

  
مبــا يتــيحاعتمــاد املخطــط االنتخــايب وميزانيــة االنتخابــات    •

   املقدمة من اجلهات املاحنةات املساعد لتلقيوقتاً
  إجناز األعمال التحضريية املتعلقة باالقتراع  •  

  
ح اجملــال بيئــة آمنــة خــالل االنتخابــات لكفالــة إفــسا تــوفري  •

  السياسي

  
استيفاء األعمال التحـضريية لالنتخابـات للـشروط احملـددة  •

  )S/2009/391(يف تقرير األمني العام 
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  ناالستفتاءا  -ثالثا   
الزمنيــة املقــررة يف اتفــاق الــسالم الــشامل، بعــد إبــرام املهــل  ضــمن ئنيتنظــيم االســتفتا: املعيــار
حلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان بـشأن ترتيبـات            بني حـزب املـؤمتر الـوطين وا       موضوعي  اتفاق  

   النتيجة، ويف بيئة آمنة ومستقرة، بصرف النظر عنئنيبعد االستفتا ما
تشمل شـروط إحـراز التقـدم زيـادة الثقـة بـني حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر                         

 اجملتمـع الـدويل     ، وتقـدمي دعـم كـبري مـن        ئنيالسودان، واحلوار بشأن ترتيبـات مـا بعـد االسـتفتا          
  ئنيء اإلقليميني لتيسري االستفتاوالشركا

  
  مؤشرات التقدم  السنة
  الطرفنيخضوع قانون االستفتاء لنظر   •  ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول

 - ٢٠٠٩أكتـوبر   /تشرين األول 
  ٢٠١١ر ــيناي/اينـــــــكانون الث

االتفاق علـى قـانون االسـتفتاء واعتمـاده حبلـول هنايـة عـام  •
٢٠٠٩  

  
 الـوطين لقـوانني االسـتفتاء حبلـول هنايـة عـامجمللسااعتماد    •

٢٠٠٩   

  
إنشاء جلنيت االستفتاء يف جنوب السودان ويف أبيـي حبلـول  •

   ٢٠٠٩هناية عام 

  
وضــع ترتيبــات مــا بعــد االســتفتاء يف صــيغتها النهائيــة بــني  •

  حزب املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان

  

ني يف جنــــوب الــــسودان وأبيــــي وفقــــائتفتاإجــــراء االســــ  •
ينـاير/ألحكام اتفاق الـسالم الـشامل حبلـول كـانون الثـاين           

٢٠١١   
    

  تنفيذ بروتوكوالت اتفاق السالم الشامل  - رابعا  
التنفيــذ التــام للربوتوكــول املتعلــق باملنــاطق الــثالث وبروتوكــول أبيــي والربوتوكــول  : املعيــار
  ألزرق، فضال عن إجناز ترسيم احلدود بني الشمال واجلنوبكردفان والنيل اجبنوب املتعلق 

  
ــوطين        ــؤمتر ال ــة مــن جانــب حــزب امل ــشمل شــروط إحــراز التقــدم وجــود إرادة سياســية ثابت ت
واحلركـــة الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان لتنفيـــذ الربوتوكـــوالت، وتعزيـــز االســـتقرار يف املنطقـــة، 

  ٢٠١٠ابات عام انتخيف أعقاب م السلطة واالتفاق على طرائق اقتسا
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  مؤشرات التقدم  السنة
 وجمـالس الواليـات،حكومة الوحـدة الوطنيـة  إنشاء رئاسة     •   إىل اآلن-٢٠٠٥

الوطين وحكومة جنـوب الـسودان وجملـس وزراءاجمللس  و
  )٢٠٠٥(جنوب السودان ومفوضية الرصد والتقييم 

  
ــ واليـــيت جملـــسيإنـــشاء   • ان والنيـــل األزرقجنـــوب كردفـ

  ) ٢٠٠٥ديسمرب /لكانون األو(

  

ــل األزرق     • ــيت النيــــ ــوميت واليــــ ــشاء حكــــ ــانون(إنــــ كــــ
ــسمرب /األول ــوب و) ٢٠٠٥دي ــان جن ــارس/آذار(كردف م
  وفقا لربوتوكوالت اتفاق السالم الشامل) ٢٠٠٦

  
كردفـان والنيـلجنـوب   إنشاء مفوضية الرصد والتقييم يف        •

  ) ٢٠٠٧يوليه /متوز(األزرق 

  
ــشاء   • ــية إنـ ــة للخاملفوضـ ــة الوطنيـ ــةدمـ ــوز (املدنيـ ــه/متـ يوليـ

٢٠٠٧ (  

  
أكتــوبر/تــشرين األول(إنــشاء اإلدارة املؤقتــة ملنطقــة أبيــي    •

٢٠٠٨(  
  ) ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول(إنشاء جملس أبيي   •  
 )٢٠٠٩أغسطس /آب(إنشاء جلنة أبيي لترسيم احلدود   •  

  
التحكيم الدائمـة بـشأنحكم حمكمة    على   الطرفنيموافقة    •

  ) ٢٠٠٩غسطس أ/آب(أبيي 

 - ٢٠٠٩أكتـوبر   /تشرين األول 
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

اتفــاق الطــرفني علــى جــدول زمــين لتنفيــذ الربوتوكــول يف  •
  املناطق الثالث

  ملء وظائف اخلدمة املدنية الوطنية يف املناطق الثالث  •  

  
بــدء عمليــات اخلدمــة املدنيــة املتكاملــة يف املنــاطق الــثالث  •

   يف اتفاق السالم الشاملة احملددةزمنيالللمهلة وفقا 

  
كردفــان والنيــلجنــوب دمــج املنــاطق املغلقــة ســابقا يف      •

  األزرق 

  
ــعبية يف     • ــشاورات شـ ــراء مـ ــوب إجـ ــان والنيـــلجنـ كردفـ

  األزرق وفقا التفاق السالم الشامل 

  
حمكمـة التحكـيم الدائمـة بـشأن أبيـي بـصورةحكم  تنفيذ    •

  سلمية
  ية إلدارة أبيي توفري ميزانية كاف  •  
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  مؤشرات التقدم  السنة

  
ــسكان  • ــدم اخلــدمات إىل ال ــي تق ــة يف أبي وجــود إدارة فعال

  احملليني 

  
تـدابري أمنيـة وتـدابري للحـد مـن الرتاعـات يف املنـاطقاختاذ    •

  كردفان والنيل األزرق وأبييجنوب الثالث و

  
أداء اللجنة التقنية للحدود وظيفتها بالكامل وتقدمي تقريـر  •

   الرئاسةعن ترسيم احلدود إىل
  إجناز الترسيم املادي للحدود بني الشمال واجلنوب  •  

    
   الثروة تقاسم  -خامسا   

  التنفيذ التام ألحكام تقاسم الثروة الواردة يف اتفاق السالم الشامل: املعيار
  

ــوطين        ــؤمتر ال ــة مــن جانــب حــزب امل ــشمل شــروط إحــراز التقــدم وجــود إرادة سياســية ثابت ت
   لتنفيذ بروتوكوالت تقاسم الثروةرير السودانواحلركة الشعبية لتح

  
  مؤشرات التقدم  السنة

ــرول     •   إىل اآلن- ٢٠٠٥ ــة للبت ــشاء املفوضــية القومي ــشرين األول(إن ــوبر/ت أكت
٢٠٠٥(  

  
ــة   • ــةإنـــشاء اللجنـ ــنفطالفنيـ  املـــشتركة لرصـــد عائـــدات الـ

  )٢٠٠٦فرباير /شباط(وحساهبا وتقامسها 

  
أبريــل/نيــسان(الــسودان   أراضــي جنــوبمفوضــيةإنــشاء   •

٢٠٠٦(  
  )٢٠٠٨يونيه /حزيران(توقيع خريطة طريق أبيي   •  
 )٢٠٠٩أبريل /نيسان (القانون الوطين ملفوضية األراضي  •  

 - ٢٠٠٩أكتـوبر   /تشرين األول 
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

ــل    • ــلة حتويـ ــنفط إىل٥٠مواصـ ــرادات الـ ــن إيـ ــة مـ  يف املائـ
جــار منــذ كــانونالتحويــل (حكومــة جنــوب الــسودان   

  ) ٢٠٠٥يناير /الثاين

  

جنــوبمواصــلة صــرف األمــوال وســحبها لفائــدة واليــيت   •
ــصيت عائــــدات الــــنفط ــان وواراب، وحتويــــل حــ كردفــ

دينكا نقــوك واملــسريية، وفقــا التفــاقالــ  بقبــيليتاخلاصــتني
  السالم الشامل 
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  مؤشرات التقدم  السنة

  
 مـناملتأتيـة تنفيذ االتفاقات املتعلقة بتقاسم اإليرادات غـري          •

   فطالن
   بالكاملمتويل إدارة أبيي   •  
   الوطنية لألراضي املفوضيةإنشاء  •  

  

إبرام اتفاق بني احلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان وحـزب  •
املؤمتر الوطين بـشأن طرائـق اقتـسام اإليـرادات بعـد إجـراء

 االستفتاء
    

  الشؤون اإلنسانية واالنتعاش والتنمية    -سادسا  
  

ون وقوع مزيد من التدهور يف أحوال املعيشة يف جنوب السودان، وتقـدمي            احليلولة د : املعيار
اخلــدمات األساســية إىل الــسكان الــضعفاء، وحــدوث حتــسن ملمــوس يف مــستويات املعيــشة   

  وظروف االنتعاش االقتصادي والتنمية
  

ــسودان علــى تقــدمي        ــة جنــوب ال ــدرة حكوم ــادة كــبرية يف ق تــشمل شــروط إحــراز التقــدم زي
ساســية والــسيطرة علــى العنــف، والتــزام اجلهــات املعنيــة مبنــع نــشوب مزيــد مــن     اخلــدمات األ
  .عم مايل منسق من اجلهات املاحنة، وتقدمي دالصراعات

  
  مؤشرات التقدم  السنة

أبريــل/نيــسان( والتنميــة للــتعمري يإنــشاء الــصندوق القــوم  •   إىل اآلن- ٢٠٠٥
٢٠٠٥(  

  
فيعة املستوى املعنيـةإنشاء جلنة حكومة الوحدة الوطنية الر       •

  )٢٠٠٧يوليه /متوز(بعودة املشردين داخليا 

  
عودة حوايل مليونني من املـشردين الـسودانيني داخليـا إىل  •

  ديارهم منذ توقيع اتفاق السالم الشامل 

   والتنمية للتعمرياستمرار متويل الصندوق القومي   •  ٢٠١١-٢٠٠٩
  سية لهياكل األسااجلارية لشاريع املتنفيذ   •  
زيادة عدد املشردين السودانيني داخليا الـذين يعـودون إىل  •  

  ديارهم بصورة طوعية ومستدامة 



S/2009/545  
 

09-56779 31 
 

  مؤشرات التقدم  السنة

  
االنتهاء من تنفيذ خطـط عمـل الواليـات لعـودة الالجـئني  •

  ٢٠١٠املشردين وإعادة إدماجهم يف اجملتمع حبلول عام 

  

وصول حكومة جنوب الـسودان واملنظمـات الدوليـة غـري  •
بعثة إىل الـسكان احملتـاجني لإلغاثـة واإلنعـاشالواحلكومية  
  والتنمية 

  

 متكاملــة للبعثــة وفريــق األمــم املتحــدةاســتراتيجيةوضــع   •
القطري لتحقيق االستقرار يف الواليات املنطوية على خماطر

  ٢٠١٢كبرية وتنفيذ هذه االستراتيجية حبلول هناية عام 
    

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -سابعا   
  

إنــشاء نظــام للــشرطة والقــضاء ونظــام جنــائي ذي مــصداقية حيتــرم حقــوق اإلنــسان   : املعيــار
  األساسية ويعززها

  
تــشمل شــروط إحــراز التقــدم إعطــاء األولويــة مــن جانــب الطــرفني يف اتفــاق الــسالم الــشامل   

يـة  لتحسني النظامني القضائي واجلنائي، وتقدمي دعم دويل قوي من أجل إنشاء املؤسسات املعن            
  .بسيادة القانون وتطويرها، وتوفري األموال من اجملتمع الدويل

  
  مؤشرات التقدم  السنة

يوليــه/متــوز(إنــشاء املفوضــية القوميــة ملراجعــة الدســتور       •   إىل اآلن- ٢٠٠٥
٢٠٠٥(  

  ) ٢٠٠٥يوليه /متوز(اعتماد الدستور الوطين املؤقت   •  

  
ــت      • ــسودان املؤقــ ــوب الــ ــتور جنــ ــاد دســ ــانو(اعتمــ نكــ

  ) ٢٠٠٥ديسمرب /األول

  
كـانون(إنشاء املفوضـية القوميـة املعنيـة باجلهـاز القـضائي              •

  )٢٠٠٥ديسمرب /األول

  
إنــشاء املفوضــية اخلاصــة مبراعــاة حقــوق غــري املــسلمني  •

  ) ٢٠٠٦أغسطس /آب(بالعاصمة القومية 
تـــــشرين(اعتمـــــاد قـــــانون شـــــرطة جنـــــوب الـــــسودان    •  

  ) ٢٠٠٩أكتوبر /األول



S/2009/545
 

32 09-56779 
 

  مؤشرات التقدم  السنة
تنفيذ قانون مفوضية حقوق اإلنـسان مـن جانـب اجلمعيـة  •  ٢٠١١-٢٠٠٩

  )٢٠٠٩أبريل /اعتمد يف نيسان(الوطنية 

  

ــصحافة واملطبوعــات    • ــانون ال ــذ ق ــديالت تنفي ــانوين التع وق
 الــوطيناجمللــساجلنائيــة واإلجــراءات اجلنائيــة مــن جانــب  

  )٢٠٠٩مايو /اعتمدت يف أيار(

  
املـسلحة مـن جانـبتنفيذ قانون الشرطة وقـانون القـوات        •

   الوطيناجمللس

  

: جلنـوب الـسودان للقـوانني التاليـة         التـشريعي  اجمللستنفيذ    •
القـــانون اجلنـــائي وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة؛ وقـــانون
اإلجـــراءات املدنيـــة؛ وقـــانون الطفـــل؛ وقـــانون اإلثبـــات؛

القـــانون القـــضائي؛ وقـــانون اجلـــيش الـــشعيب لتحريـــرو
لـي؛ وقـانون حكومـة جنـوبالسودان؛ وقانون احلكم احمل   

ــوق ــية حقـ ــانون مفوضـ ــساد؛ وقـ ــة الفـ ــسودان ملكافحـ الـ
  اإلنسان جلنوب السودان

  أداء مفوضية حقوق اإلنسان عملها بفعالية   •  
  اعتماد الربملان السوداين قانون األمن الوطين   •  
  اعتماد الربملان السوداين قانون السجون  •  
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