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  السودان يف املتحدة األمم بعثة عن العام األمني تقرير    
    

  قدمةم  -أوال   
يت الــ )٢٠٠٥( ١٥٩٠ األمــن جملــس قــرار مــن ١١الفقرة بــ عمــال التقريــر هــذا ميقــدَّ  - ١

ــ طلــب ــه بانتظــام   اجمللــس افيه ــىإطالع ــدم عل ــذ يف احملــرز التق ــاق تنفي ــسالم اتف ــشامل ال  يف ال
ؤرخ املـ  الـسابق  تقريـري  تقـدمي  منـذ  البلـد  يف العامـة  للحالة ييماتق التقرير هذا ويقدم .السودان

 الـيت  األنـشطة  عـن  علومات آخر امل  وكذلك،  )S/2009/545( ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١
  .٢٠٠٩ديسمرب /األولكانون  ٣١ حىتاألمم املتحدة يف السودان  بعثة هبا تضطلعا

  
  األمين الوضع  - ثانيا  

ــا يف الــشمال   خــالل الفتــرة املــشمولة   - ٢ ــالتقرير، ظــل الوضــع األمــين يف الــسودان هادئ  ب
شـهد اجلنـوب العديـد     و. باستثناء بعض احلوادث يف دارفور اليت سـأبلغكم هبـا بـشكل منفـصل             

 وخصوصا يف واليات أعـايل النيـل، والوحـدة، وجـونقلي، ويف             ،من االشتباكات واالعتداءات  
ويف عمليــة انتقــام  . الوســطى والــبحريات جــونقلي واالســتوائية  واليــات املثلــث القــائم بــني   

 نوير -لوو  سبتمرب، هامجت قبيلة الدينكا قبيلة ال     / بسبب االعتداءات اليت وقعت يف أيلول      ،واضحة
أكتوبر مما أسـفر حـسب التقـارير عـن          / تشرين األول  ١٧ يف   )والية جونقلي (يف حمافظة أورور    

نـوفمرب، وقـع اشـتباك بـشأن        /ين تشرين الثا  ١٦ويف  .  مرتال ١٢٠مقتل سبعة أشخاص وإحراق     
أفيـد بأنـه أسـفر      ) واليـة الـبحريات   (املنداري ودينكـا أليـاب يف حمافظـة يـرول           قبيليت  املاشية بني   
أعـايل  واليـة   وذكر أن مناوشات دارت بـني قبـيليت الـُشلُك ودينكـا يف              .  شخصا ٤٩عن مقتل   
  . شخصا١١نوفمرب أسفرت عن إصابة / تشرين الثاين١٣ و ٧ النيل بني

 / تـشرين األول   ٢نتيو يف أعقـاب القتـال الـذي دار يف           اوظل الوضع األمين متوترا يف ب       - ٣
يش الـشعيب   تعبـان دينـق قـاي ونائـب قائـد اجلـ           أكتوبر بني القوات الـيت يقودهـا حـاكم الواليـة            
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بـني  للتخفيف مـن حـدة التـوترات، نقلـت البعثـة جـوا              و.  اللواء بولينو ماتييب   لتحرير السودان 
ــشر٢٣ و ١٧ ــوبر، /ين األول ت ــسودان      ٢٩٧أكت ــر ال ــشعيب لتحري ــوات اجلــيش ال ــن ق ــردا م  ف

قيـادة موازيـة     ولكـن اسـتمرار حالـة التـوتر أدت إىل قيـام           . نتيو إىل جوبـا   ااملوالني ملاتييب مـن بـ     
بــاحتالل مؤقــت للمكتــب الــسياسي للحركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان علــى مــستوى الواليــة 

  .أكتوبر/ تشرين األول٢يف  نتيوايف بللحركة الشعبية لتحرير السودان 
ويف أعقاب إذاعة إشاعات عن مقتل رئيس حكومـة جنـوب الـسودان سـلفا كـري مـن                     - ٤

جانب بعض اإلذاعات اليت مل ميكن حتديـدها، اقـتحم مـسؤول كـبري يف جهـاز شـرطة جنـوب                      
ــوب/ تــشرين األول٨األمــم املتحــدة يف الــسودان مكاتــب األمــم املتحــدة وهــدد مــوظفي    ر أكت

  . هي اليت نشرت اخلربمراياانطالقا من اعتقاده اخلاطئ بأن إذاعة األمم املتحدة 
حـزب  نوفمرب، رفض حاكم والية أعايل النيل، الـذي عينـه           /ويف منتصف تشرين الثاين     - ٥

. مبوجــب أمــر رئاســي ، التخلــي عــن منــصبه، حــىت قــدوم احلــاكم املعــني حــديثا املــؤمتر الــوطين
 يف نشوء شواغل أمنية يف ملكال ودفعت احلاكم املخلـوع إىل طلـب              وتسببت األزمة السياسية  

  .للقوات املسلحة السودانيةللوحدة املتكاملة املشتركة التابعة احلماية من عناصر 
أصــيب وزيــر الزراعــة يف حكومــة جنــوب الــسودان   واليــة االســتوائية الوســطى،  ويف   - ٦

فر عن مقتـل مخـسة أشـخاص وجـرح          نوفمرب وأس / تشرين الثاين  ١٥جبراح يف كمني نصب يف      
ديسمرب، جنا نائب حاكم والية أعايل النيل مـن كمـني           /ويف أوائل كانون األول   . مخسة آخرين 

  .أثناء زيارته حملافظة أكوكا
. مل تتعرض عمليـة تـسجيل النـاخبني لالنتخابـات الوطنيـة حلـوادث أمنيـة       إىل حد كبري  و  - ٧

االسـتوائية بـني قـوات     أكتـوبر يف واليـة وسـط        /ول تـشرين األ   ٢٢وأدى تبادل إلطـالق النـار يف        
، كــانوا هــاز شــرطة جنــوب الــسودانجلأفــراد شــرطة تــابعني  واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان

لـواء  إىل اإلسـراع بتعـيني ضـابط برتبـة          ذلـك   إىل مقتل أحد املارة، ودفع      حيرسون فريق تسجيل،    
 أمــن حكومــة جنــوب الــسودان مــن أجــل تنــسيق قــوات لجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودانتــابع ل

 مـع  حلركة الشعبية لتحريـر الـسودان  ويف اخلرطوم، اشتبك موالو ا  . نتخاباتاالاملسؤولة عن أمن    
التغيري الدميقراطي يف جامعة جوبـا، دون حـدوث          - أعضاء من احلركة الشعبية لتحرير السودان     

  .إصابات خطرية
ل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، فقــد أمــا اهلجــرة املومسيــة مــن الــشمال إىل اجلنــوب، خــال  - ٨

ــة إفــادات بوقــوع   / تــشرين الثــاين٢٦ويف . جــرت بــصورة ســلمية نــسبيا  ــوفمرب، تلقــت البعث ن
نتيو يف واليـة الوحـدة حيـث رفـض أفـراد مـن البـدو        ا غـرب بـ  يلـومتر  ك ١٠٠حادث على بعد    

ن مقتــل وأســفر االشــتباك عــ . الرحــل مــن قبيلــة املــسريية تــسليم ســالحهم إىل الــشرطة احملليــة   
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ودخل رعاة املاشية من قبيلة املسريية منطقة أبيـي دون حـوادث تـذكر،              . شخصني من املسريية  
.  غـري الرعـاة    مـن وإن كانت ال تزال ترد إفـادات عـن وجـود جمموعـات مـسلحة مـن املـسريية                    

ووجــدت البعثــة وأفرقــة ترســيم احلــدود يف أبيــي خميمــات للمــسريية يف األجــزاء الــشمالية مــن   
ومل حتاول املـسريية    . أبلغهم السكان أهنم سيقاومون بالقوة أي حماولة لترسيم احلدود        املنطقة، و 

  .إعاقة حركة البعثة ضمن منطقة أبيي
ات الواقعـة جنـوب غـرب    الرب للمقاومة هتديد األمن احمللـي يف اجملتمعـ     جيش  وواصل    - ٩

ــد ــام. البل ــو الد    وق ــة الكونغ ــا الوســطى ومجهوري ــة أفريقي ــا مــن مجهوري ــشن   انطالق ــة، ب ميقراطي
 شخـصا  ٢٥هجمات صغرية على قرى واقعة يف والية غرب االسـتوائية، ممـا أسـفر عـن مقتـل              

ــوات ا .  آخــرين٢٣واختطــاف  ــسودان  وأطلقــت ق ــر ال ــشعيب لتحري  مــن ٤٦ ســراح جلــيش ال
املشردين داخليا الذين اختطفوا من خميم واقع غرب حبـر الغـزال بعـد هجـوم اهتـم بـشنه جـيش             

  .دى إىل مقتل ثالثة أفراد من الشرطة أ،الرب للمقاومة
واقـتحم  . من األمم املتحدة حلوادث سرقة يف شـوارع اخلرطـوم          موظفنيوتعرض عدة     - ١٠

  .جمرمون مكاتب األمم املتحدة يف كل من اخلرطوم وكادقلي
  

  التطورات السياسية  -ثالثا   
 لتحريـر الـسودان      واحلركـة الـشعبية    حزب املؤمتر الـوطين   تواصل تصاعد التوترات بني       - ١١

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير علــى الــرغم مــن االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه بــشأن بعــض   
أكتــوبر، ســحبت احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان / تــشرين األول١٩ويف . املــسائل الرئيــسية

. وفدها من اجمللس الوطين حمتجة بعدم إحراز تقدم بشأن تـشريعات وإصـالحات بالغـة األمهيـة        
 تـــشرين ١٩ يف ٢٠١٠ومـــع ذلـــك، واصـــل اجمللـــس الـــوطين دورتـــه واعتمـــد ميزانيتـــه لعـــام   

ويف أوائـل  . نوفمرب، لكنـه مل يتطـرق للتـشريع الرئيـسي الـذي يـدور حولـه الـرتاع القـائم              /الثاين
نــوفمرب، اتفقــت احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان وحــزب املــؤمتر الــوطين علــى /تــشرين الثــاين

ائل التــشريعية الرئيــسية املتبقيــة علــى أمــل التوصــل إىل اتفــاق بــشأن صــفقة   مناقــشة مجيــع املــس
متكاملة تشمل مشروع قـانون االسـتفتاء يف جنـوب الـسودان، ومـشروع قـانون االسـتفتاء يف                   

الوطين، ومـشروع قـانون املـشاورات الـشعبية،     واملخابرات األمن جهاز أبيي، ومشروع قانون  
  .٢٠١٠عليها للتعداد الذي أجري يف إطار انتخابات عام ومعاجلة مسألة النتائج املختلف 

جتمع أعضاء احلركة الشعبية لتحريـر الـسودان ومؤيـدو          ديسمرب،  / كانون األول  ٧ويف    - ١٢
املعارضة يف مظاهرة سلمية مشتركة مقابل مبىن اجمللس الوطين، وواجهتم قوات الـشرطة علـى               

 من احلركة ومن املعارضة، مبـن فيهـا        واعتقلت السلطات واحتجزت شخصيات رئيسية     ،الفور
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األمــني العــام للحركــة اللــواء بغــان أمــوم، ونائــب األمــني العــام ياســر أرمــان، ووزيــر داخليــة      
ويف أعقاب عملية االعتقـال، جتمـع املتظـاهرون يف عـدة أمـاكن              . مجعةحكومة اخلرطوم عباس    

وأفـادت  . فـصيل منـاوي   /حركـة حتريـر الـسودان     فقـد   ، مبا فيها مقر حزب األمـة و       يف أم درمان  
عدة تقارير أن قـوات الـشرطة واألمـن اسـتخدمت العـصي والغـاز املـسيل للـدموع والطلقـات                     

بعـد   مـن املتظـاهرين   اً عـدد ت مقـر حـزب األمـة، ونقلـ    يف تفريق املتظاهرين واقتحمتاملطاطية  
وحتــول العديــد مــن املظــاهرات الــيت جــرت يف اجلنــوب ضــد عمليــات  . ذلــك إىل املستــشفيات

. وارابين يف واليـة     زب املؤمتر الوط  احل اعتقال إىل مظاهرات عنيفة وحرق املتظاهرون مكتب      اال
  .وما أن حل بعد الظهر حىت تفرق املتظاهرون وأطلق سراح احملتجزين

ــسودان  ورغــم أن   - ١٣ ــر ال ــشعبية لتحري ــدأ احلركــة ال  علــى الفــور  ت وأحــزاب املعارضــة ب
 اتفــاق طــريفديــسمرب، مــن بــاب الــرد، فــإن /ول كــانون األ١٤يف بــالتخطيط إلجــراء مظــاهرة 

السالم الشامل اختذا خطوات فورية لتهدئة الوضع، مشلت عقـد اجتماعـات مباشـرة بـني عمـر               
ويف . رئـيس حكومـة جنـوب الـسودان       البشري، رئيس حكومـة الوحـدة الوطنيـة، وسـلفا كـري،             

 للمجلــس الــوطين ديــسمرب، أعلــن الطرفــان أهنمــا توصــال إىل اتفــاق يــسمح / كــانون األول١٣
ــتفتاء يف أبيـــي، وبـــشأن     ــراء االسـ ــتفتاء يف اجلنـــوب، وإجـ ــراء االسـ ــانون بـــشأن إجـ ــاد قـ اعتمـ

ومـع ذلـك، فقـد      . وتتواصل املناقشات بـشأن املـسائل الـيت ال تـزال عالقـة            . املشاورات الشعبية 
ديـسمرب الـيت أفيـد      /  كـانون األول   ١٤مضت أحـزاب املعارضـة يف إجـراء املظـاهرة املقـررة يف              

ــسلطات اســتخدمت    ــأن ال ــا ب ــاهرين      خالهل ــدموع ضــد املتظ ــسيل لل ــاز امل ــصي والغ ــددا الع جم
  .احلركة الشعبية لتحرير السودانواعتقلت عددا من شخصيات املعارضة وأعضاء من 

قـانون األمـن الـوطين      ف. ديسمرب على مـشاكل   / كانون األول  ١٣وانطوى تنفيذ اتفاق      - ١٤
 أو مـن    احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان       ون تأييـد مـن      ديـسمرب د  / كانون األول  ٢٠يف  اعتمد  

ديسمرب، اعتمد القانون املنظم لالسـتفتاء يف اجلنـوب         / كانون األول  ٢٢ويف  . أحزاب املعارضة 
 أهنا ختتلف كثريا عن الصيغة املتفق عليهـا         احلركة الشعبية لتحرير السودان   ولكن بصيغة ادعت    

ــانون األول١٣يف  ــ. ديـــسمرب/ كـ ــن مت الحقـ ــانون األول ٢٩ا، يف ولكـ ــاد /كـ ــسمرب، اعتمـ ديـ
 كـانون  ٣٠كمـا اعتمـد يف   . الـسودان  احلركـة الـشعبية لتحريـر     القانون بصيغة عاجلت شواغل     

ديسمرب القانون الذي ميكن من إجراء استفتاء بشأن مستقبل أبيي، وهذه متثل خطـوات              /األول
  .هامة يف عملية تنفيذ اتفاق السالم الشامل

ــات   - ١٥ ــيطرت عمليـ ــة   وسـ ــات الوطنيـ ــضري لالنتخابـ ــام ل التحـ ــواء  ٢٠١٠عـ ــى األجـ  علـ
 وأحـزاب املعارضـة يف الـشمال التهديـد          احلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان      وواصلت  . السياسية

. باحتمــال مقاطعــة العمليــة االنتخابيــة إن مل تتــوفر مــا تعتــربه بيئــة سياســية موائمــة لالنتخابــات



S/2010/31  
 

10-20964 5 
 

نـوفمرب يف معظـم أرجـاء البلـد،         / تـشرين الثـاين    ١ومع ذلك، بدأت عملية تسجيل النـاخبني يف         
وأفيــد بــأن اإلقبــال علــى التــسجيل كــان أكــرب  . ديــسمرب/ كــانون األول٧واختتمــت رمسيــا يف 

ــسودان        ــاطق الــيت تنطــوي علــى مــشاكل يف جنــوب ال ــع، مبــا يف ذلــك يف املن بكــثري مــن املتوق
ات يف العمليـة بكاملـها،      ويف الوقت نفسه، تلقت البعثة معلومـات عـن وجـود خمالفـ            . ودارفور

مبا يف ذلك إساءة استخدام املـوارد احلكوميـة، وتـسجيل الوحـدات العـسكرية خـارج دوائرهـا         
 الـذين حيـق هلـم   العدد املقدر للناخبني  يف املائة من ١٠٠االنتخابية األصلية، وتسجيل أكثر من     

تخابات هبذه املخالفـات    وقامت البعثة بإبالغ املفوضية القومية لالن     .  يف عدة واليات   النتخابا
 الـسياسية إىل طـريف اتفـاق        كمـا نقلـت البعثـة شـواغلها بـشأن البيئـة           . معاجلتـها  وشجعتها على 

  .الشاملالسالم 
ــا بــدأو  - ١٦  لفتــرة التحــضري ضــرورة متزايــد بــشكل يــدركان الــشامل الــسالم اتفــاق طرف
 كـل  علـين  بـشكل  ناقش ،ربنوفم/الثاين تشرين ٣ يف نظمتها البعثة  ندوة ويف .االستفتاء بعد ما
 غـازي  الرئاسـي  واملستـشار  الـسودان  لتحريـر  الشعبية احلركة من لورأ قدين اخلارجية وزير من

 الوقـت  ويف سـلمي  النفـصال  األسـاس  وضـع  ضـرورة  الـوطين  املـؤمتر  حـزب  مـن الـدين    صالح
ــة اجلهــود بــذل مواصــلة نفــسه ــةاجذفكــرة  الوحــدة جعــل إىل الرامي  / األولكــانون ٥ ويف .ب

 ٢٠١١ :الـسودان  جنـوب ” بعنـوان  جوبـا  يف حمفال السودان جنوب حكومة عقدت ،يسمربد
 املــوارد فيهــا مبــا االســتفتاء، بعــد مــامرحلــة  قــضايا مــن واســعة طائفــة علــى ركــز، “دبعــ مــاف

 اخلطـوات  هـذه  تـؤد  مل ذلـك،  ومـع  .الوطنيـة  واألصـول  الـديون و ،واألمـن  واملواطنة، الطبيعية،
 .الطرفني نيب موضوعي نقاشحىت اآلن 

 أبيـي  بـشأن  الدائمـة  التحكـيم  حمكمـة  حكـم  تنفيـذ  نأبش ضئيال تقدما الطرفان أحرزو  - ١٧
 كـبري  بـشكل  صـالبة  للحكـم  املعارضة ازدادت وقد .األخري يبتقرير املشمولة الفترة هناية منذ
 الكاذبـة  واإلشـاعات  التفـسري  وسـوء  الفهـم  سـوء  زاد حـني  يف املسريية، قبيلة عناصر بعض بني
 األمنيــة الــشواغل أدت وقــد .املنطقــة أرجــاء مجيــع يف التــوترات  حــدةمــن بــاحلكم يتعلــق فيمــا
 ترسـيم  جهـود  وقـف  إىل احلدود، ترسيم فريق لعمل املسلحة العرقلة فيها مبا ذلك، عن النامجة
 بـني  وللعالقـات  املـدنيني  للسكان مستمرا هتديدا تشكل وهي ،يفعل بشكل أبيي منطقة حدود

  .سواء حد على الطوائف

ــوز صــلتواو  - ١٨ ــن املعارضــة رم ــسودانيني م ــوبيني ال ــام اجلن ــة اهت ــشعبية احلرك ــر ال  لتحري
 الـشعبية  احلركـة ” املـسمى  اجلديـد  احلـزب  سـيما  وال املعارضـة،  أحزاب قمع مبحاولة السودان
 ويف .كـول أ الم الـسابق  اخلارجيـة  وزيـر  أنـشأه  الـذي  “الـدميقراطي  التغـيري  - الـسودان  لتحرير

 فيـه  تـأمرهم  اجلنـوبيني  للحكام أمرا السودان جنوب حكومة أصدرت نوفمرب،/الثاين شرينت ٩
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 لتحريـر  الـشعبية  باحلركـة  يـسمى  مـا  باسـتثناء ” سياسـي  حـزب  أي أنـشطة  عرقلـة  بعدم حتديدا
 املؤقـت،  الـوطين  الدسـتور  مبوجـب  األمر أكول الم واستأنف .“الدميقراطي التغيري - السودان
 .استئنافه يف البت على وافقت الدستورية احملكمة أن ديسمرب/األول كانون ٣ يف وأعلن

  
 الشامل السالم اتفاق تنفيذ - رابعاً  

 احلدود وترسيم أبيي    

 أبيـي  يف الـرتاع  تـسوية  بـشأن  عمل حلقة اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج البعثة نظمت  - ١٩
 علـى  الـرتاع  حـدة  من التخفيف انجل تفعيل إعادة على للمساعدة نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ يف

 مـن  وزعيمـا  ليـاً حم إداريـا  ٢٠ مـن  أكثر فيها وشارك ،وبوما بايام صعيدي على احمللي املستوى
 االجتمـاع  طريـق  عـن  لـهجرة لسـلمي    موسـم  تيـسري  على اللجان تساعد أن املتوقع ومن .بوما
 .منهم كل مناطق يف وقياداهتم الرحل بالبدو

 باحلـدود،  املعنيـة  املخصـصة  التقنيـة  باللجنـة  يتعلـق  فيما تقدم حرازبإ الطرفان أبلغ قدو  - ٢٠
ــا ولكــن ــة اخلالفــات زالــت م ــؤخر واملوضــوعية اإلجرائي ــهائي تقريرهــا تقــدمي ت  رئاســة إىل الن

 الـشمال  بـني  احلـدود  يف عليهـا  املتنـازع  غـري  املنـاطق  التقريـر  حيـدد  أن املتوقـع  ومن .اجلمهورية
 مـن  سياسـيا  قـرارا  تتطلـب  والـيت  بشأهنا اتفاق إىل اللجنة تتوصل مل اليت تلك وحتديد واجلنوب
 ، وذلـك  جهـود مـا تبذلـه مـن        يف اللجنـة  إىل املـساعدة  تقـدمي  البعثـة  وتواصل .اجلمهورية رئاسة
 احلـدود  ترسـيم  لتنفيـذ  مقـرر  مـشترك  تقيـيم  خـالل  ومـن  املتخـصص  التـدريب  تـوفري  طريق عن
 .األرض على

  
 الزرق النيلو كردفان جنوب والييت    

 جنـوب  يف عرقـي  أو سياسي عنفتنطوي على    اليت األمنية احلوادث عدد اخنفض لقد  - ٢١
 قبائـل  مـن ( سـليم  وأم )النوبـة  قبائـل  مـن ( جونـوك  أبـو  عـت ووقّ .املاضـي  العـام  خـالل  كردفان
 وأبرمـت  .أعـوام  ثالثـة  دام نزاعـا  أهنـى  ممـا  أكتـوبر، /األول تـشرين  ٥ يف سـالم  اتفـاق  )املسريية
 الترتيبـات  واضـطلعت  .نـوفمرب /الثاين تشرين ١٢ يفأيضا   سالم اتفاق ووايل كاتال لنوبةا قبيلتا

 حتقيـق  يف كـبري  بدور ،)احلكماء( الشيوخ جملس فيها مبا الوالية، صعيد على اجلديدة املؤسسية
 .جنازاتإلا هذه

 مـن  ١ ٧٠٨ إدمـاج  جمـال  يف كبريا تقدما كردفان جنوبوالية   حكومة أحرزت لقد  - ٢٢
 الـــسياسية هياكلـــها يف الـــسودان لتحريـــر الـــشعبية للحركـــة التـــابعني ةاملدنيـــاخلدمـــة  يظفمــو 
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 اجلديـدة  اللجنـة  رئاسـة  ويتـوىل  .العمليـة  هذه لتيسري جديدة جلنة تكوين ذلك يف مبا واإلدارية،
 .املوظفني أجور جداول حتديد هبما أنيط تقنيتانفرعيتان  جلنتان تدعمه ،للوالية العام األمني

 شـعبية  مشاورات عقد يتيح ديسمرب،/األول كانون ٣٠ يف وطين، تشريع سن شكلو  - ٢٣
 التفـاق  التـام  التنفيـذ صـوب    ألمـام إىل ا  هامـة  خطـوة  األزرق والنيـل  كردفان جنوب والييت يف

 حـدد  كمـا  .العـام  هـذا  الـشعبية  املـشاورات  ء عمليـة  دبـ  علـى  التـشريع  ويـنص  .الشامل السالم
 اللجــان خــالل مــن لعمــلبا ،كردفــان وجنــوب األزرق النيــل يــيتوال يف للمــشرعني هامــا دورا

 .املستقبل يف الواليتني هاتنييف  كماحلب املتعلقة القرارات بشأن الواليتنيكل من  يف الربملانية
  

 السودان لتحرير الشعيب اجليش وقوات السودانية املسلحة القوات نشر إعادة    

 جنـوب  مـن  قواهتـا  من املائة يف ١٠٠ نسبته ما رنش السودانية املسلحة القوات أعادت  - ٢٤
 مــن املائــة يف ٣٣,٧ نـسبته  مــا نــشر الـسودان  لتحريــر الــشعيب اجلـيش  أعــاد حــني يف الـسودان، 

 تقريـري  يف نـسبة وبلغـت هـذه ال     فـردا،  ٥٩ ٢٦٨البـالغ    املعلن هقوام منوذلك   السودان مشال
ــة يف ٢٧,٦ الــسابق ــامن الجتمــاعا يف األرقــام هــذه الطرفــان وقبــل .املائ ــة بعــد الث ــة املائ  للجن
آخــر  جانــب إىل نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٦ يف املعقــود ،النــار إطــالق وقــف ملراقبــة املــشتركة

 املراقبــة وأرقــام الرابــع القطــاع يف اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نـــزعاملتعلقــة ب رقــاماأل
 علـى  النـشر  إعـادة  تعكـس  ال رقـام األ أن بيد .جاو/البيضاء البحرية منطقة يف اجلديدة التحققو

 أدوات نطـاق  خارج معظمه جرى الذيو السودان لتحرير الشعيب اجليش يدعيه الذي األرض
 اتفــاق إىل التوصــل الــضروري مــن وســيكون .والتحقــق باملراقبــة املعنيــة الــشامل الــسالم اتفــاق
 لتحريـر  الـشعيب  يشاجلـ الـيت تـشمل أفـراد        النـشر،  بإعـادة  املتعلقـة  املـسائل  هذه لتسوية سياسي
 كردفـان  جنـوب  واليـيت  يف “طـوعي  سريحتـ ” ذين قاموا بــ   ال ٩ ٥٩٩ عددهم البالغ السودان
 .السودان لتحرير الشعيب اجليش لقوات التابعني غري  فردا٣٢ ٨١٤ و األزرق والنيل

  
 املشتركة املتكاملة الوحدات    

 وقــدره بــه املــأذون القــوام مــن املائــة يف ٨٢,٦ املــشتركة املتكاملــة الوحــدة قــوام بلــغي  - ٢٥
 إعـادة  عمليـة  تـزال  وال .٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  منـذ  تغـيري  عليـه  يطـرأ  أن دون ا،فرد ٣٩ ٦٣٩
 الفتـرة  خـالل  ترد ومل .جارية ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ حبلول جنازهاإ املقرر ،التحقق
 علـى  ،املشتركة تكاملةامل اتبالوحد تتعلقهامة   أمنية حوادث عن تقارير أي بالتقرير املشمولة
 بعـد  ُينفـذ  ومل .املنـاطق  بعـض  يف للتـوتر  مـصدرا  تـشكل  تـزال  ال الوحـدات  هـذه  أن من الرغم
 وقعـت  الـيت  احلـوادث  بعـد  املنطقـة  خـارج  إىل ملكـال  يف املشتركة املتكاملة الوحدة نقل اتفاق
 .٢٠٠٩ فرباير/شباط يف
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 اململكــة املتحــدة  وســفري عثــة،الب قــوات قائــد حــضر نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ٢ ويف  - ٢٦
 احتفـاال  املـشتركة  املتكاملـة  الوحـدة  وقيـادة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسـفري هولنـدا         

 وخالطـات  السياج، ومعدات كهربائية،ال ولداتامل فيها مبا( الالزمة لمعداتالرمسي ل  تسليمالب
 .وهولندا تحدةامل اململكة من املقدمة )املياه ختزين وصهاريج ،اخلرسانة

  
 نواالستفتاءاالوطنية  االنتخابات    

 لالنتخابــات القوميــة املفوضــية تقــرأ ،االنتخابيــة الــدوائر ترســيم عمليــة انتــهاء عقــب  - ٢٧
 /أيلـول  ١٤ يف النـهائي  املوعد حبلول تقدمكانت قد    اعتراضا ٨٨٥ أصل مناعتراض   ٤٠٠
 ويف .أكتـوبر /األول تـشرين  ٦ يف خابيـة االنت الـدوائر  لترسـيم  النهائيـة  خطتها ونشرت ،سبتمرب
البـالغ عـددها     اخلطة يف القانونية الطعون من ٤ العليا احملكمة قبلت ،أكتوبر/األول تشرين ٢٨
 .لذلك وفقا اخلطة بتعديل املفوضية وقامت ،اخلطة نشر عقب واملقدمة طعنا ٥٨

 شـؤون  جملـس  ىلد سياسيا حزبا ٨٢ تسجيلمت   ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ حىتو  - ٢٨
 - دارفـور  سـالم  اتفـاق  علـى  املوقـع  الرئيـسي  الطـرف  يفلح مل ذلك، ومع . السياسية األحزاب
 العـسكري  اجلنـاح  ألن سياسـي  كحـزب  التـسجيل  مـن  - ناويم فصيل/السودان حترير حركة
 قــانون أحكــام مــع يتعــارض ممــا، الوطنيــة األمنيــة املؤســسات يف بعــد إدماجــه يــتم مل زبللحــ

 مـن السياسية   األحزاب شؤون جملس يبذهلا اليت جلهودا دعمبعثة   وتواصل .اسية السي األحزاب
 وصـياغة  ،٢٠١٠ لعـام  عمل خطة ووضع ،٢٠٠٩ لعام األداء عن السنوي تقريره إعداد أجل

 .السياسية ألحزابا سلوك قواعدمدونة 

 مـن كـان   و .نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١ يف السودان أحناء مجيع يف الناخبني تسجيل بدأو  - ٢٩
 كـانون  ٧ حـىت  متديـدها  جـرى  ولكـن  ،نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ حىت العملية تستمر أن املقرر
 اللجـان  واجهتـها  الـيت  اللوجستية الصعوبات إىل أساسا ذلك يف السبب ويعود ،ديسمرب/األول
ــا ــات العلي ــات يف لالنتخاب ــة وإىل الوالي ــة البداي ــاطق بعــض يف البطيئ ــش .املن ــا ئوأُن ــ م   هجمموع
 وأبلغــت .للتــسجيل مركــز ١٢ ٠٠٠مــن  يقــرب مــا خلدمــة النــاخبني لتــسجيل ةفرقــأ ٢ ٠٠٣

 حنـــو تـــسجيل عـــن ٢٠٠٩ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٦حـــىت  لالنتخابـــات القوميـــة املفوضـــة
 مبـن  التـصويت، الـذين حيـق هلـم     النـاخبني  مـن  تقريبـا  مليون ٢٠أصل   من ناخب مليون ١٦,٥
 يف املائـة  يف ١٠٨ و ،)دارفـور  ذلـك  يف مبـا ( الـشمال  يف النـاخبني  مـن  املائـة  يف ٧١ نسبة فيهم

 األشــخاص عــدد أن إىل املائــة يف ١٠٨ ـالــ نــسبة وتــشري .دارفــور يف املائــة يف ٦٧ و اجلنــوب،
 عــدم ؤديتــ قــدو .الــسكاين التعــداد خــالل إحــصاءهم جــرى الــذين عــدد مــن أكــرب املــسجلني
ــة ــوارد كفاي ــشرية امل ــة الب ــة إىل واملالي ــدرة إعاق ــا ل نلجــاال ق ــاتالعلي ــاتب النتخاب ــى الوالي  عل

  .موثوقة انتخابات على اإلشراف



S/2010/31  
 

10-20964 9 
 

 رئاسـتها رئـيس     يفجلنـة للـسياسات يـشارك        ٢٠٠٩عـام   وأُنشئت يف وقت سابق من        - ٣٠
 املفوضـــيةتوصـــيات وتقـــدميها إىل الناقـــشة ملاملفوضـــية القوميـــة لالنتخابـــات وممثلـــي اخلـــاص، 

ــو ــة السلطات ال  قــد أكــّدت و.  وشــفافةذات مــصداقيةابــات  انتخإجــراءخــرى بــشأن  األوطني
 إعــداد خطــة تــشغيلية احلاجــة إىل مثــل ، أمهيــة معاجلــة املــسائل االســتراتيجيةللمفوضــيةاللجنــة 
وصـفها   اللجنـة أيـضا ب     عملتو. توفري حرية التنقل للمراقبني احملليني والدوليني     ضرورة  شاملة و 

تخابـات الوطنيـة ملناقـشة تـصورات كـل        للجهـات املاحنـة الدوليـة والـسلطات املعنيـة باالن          حمفال  
  .ية عمومامنها للعملية االنتخاب

املفوضـية  ، يـنص اجلـدول الـزمين لالنتخابـات الـصادر عـن        فيما يتصل باملرحلة املقبلة   و  - ٣١
ــة ل ــرورة   القوميـ ــى ضـ ــات علـ ــري تالنتخابـ ــدميأن جيـ ــت القـ ــرة  يف اتحيرشـ ــنالفتـ  إىل ١٢ مـ

ــاين  ٢٢ ــاير، وأن ي/كــانون الث ــعين ــكتب ــاين ٢٦يف  ، ذل ــاير، / كــانون الث أمســاء عــن عــالن اإلين
 احملـاكم يف هـذه      وف تبـتّ  وسـ . ُرفضت طلباهتم  الذينن املرشحني   الطعون م تقدمي  املرشحني و 

 /شــباط ١٠فربايــر، علــى أن ُتنــشر القائمــة النهائيــة للمرشــحني يف / شــباط٨الــدعاوى حبلــول 
ــر ــرر أن جتـــ . فربايـ ــة يفرىومـــن املقـ ــرة مـــن  الف احلمـــالت االنتخابيـ ــباط١٣تـ ــر إىل / شـ فربايـ

ــسان ٩ ــل، /نيـ ــريأبريـ ــرز   وأن جيـ ــصويت وفـ ــن   التـ ــرة مـ ــّدها يف الفتـ ــوات وعـ  إىل ١١األصـ
  .أبريل/نيسان ١٨
  

  تقاسم الثروة والسلطة    
ــوجــد  - ٣٢ ــشامل   ا طرف ــسالم ال ــاق ال ــة، و أن  اتف ــات األجنبي ــدم إدارة االحتياطي ــة ع كفاي

ــر    ــسودان، وتعث ــوب ال ــةســلطات اجلمــارك يف جن ــشكل اإلصــالح الزراعــي،   عملي حتــديات ت
 املناقـشات املتعلقـة     قبـل انطـالق   سـيما    اقتصادية رئيسية تتطلب االهتمام يف املرحلة املقبلة، وال       

 مـسألة الـسيطرة علـى االحتياطيـات         ان علـى  طرفـ تنازع ال قد  و .٢٠١١بتقاسم الثروة بعد عام     
هـذه االحتياطيـات    تـشكل   أن  فحزب املؤمتر الوطين يصر على      . األجنبية لبنك جنوب السودان   

 احلركة الشعبية لتحرير السودان بانفرادهـا بالـسيطرة         تتشبثجزءا من االحتياطي الوطين بينما      
  .يهاعل
. النفطيـة مـسألة متنـازع عليهـا       جلـيج   ت أيضا اإليـرادات املتأتيـة مـن حقـول ه          لزا وما  - ٣٣

مـن منطقـة أبيـي      جليج  هتبعاد  أن قرار حمكمة التحكيم الدائمة باس     ب حيتجفحزب املؤمتر الوطين    
تصر حكومة جنـوب الـسودان علـى        يف حني   خيّوله حقوقا حصرية على إيرادات هذه احلقول،        

تقــدم جلنــة إىل أن  أبيــي تفــاق خريطــة طريــقوفقــاً ال جلــيجضــرورة تقاســم إيــرادات حقــول ه
 .ةالنفطيـ  جليجهمرسوما بشأن وضع حقول     اجلمهورية  يم احلدود تقريرها وتصدر رئاسة      رست

 مليـون دوالر إىل     ٦٦٦,١٤الوطين أن الشمال قد حّول زهاء       وأفادت وزارة املالية واالقتصاد     
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بانتظـار  ، ٢٠٠٩أكتـوبر  /يوليـه وتـشرين األول    /حكومة جنوب السودان يف الفترة ما بني متـوز        
وأكـدت  .  رمسيـا  صصاحلـ بتوزيع  قرار بشأن هذه املسألة و    بإصدار   اللجنة التقنية املشتركة     قيام
التخطيط االقتـصادي يف حكومـة جنـوب الـسودان أن هـذه           املالية و ة النفط التابعة لوزارة     وحد

 ،ليــون دوالر يف حــساب تثبيــت إيــرادات الــنفط  م٢٥٤,٣٦ التحــويالت مشلــت إيــداع مبلــغ 
  .مليون دوالر ١٩,٨١  املباشرة مقدارهنفقاتوخصما أوليا لل

 مبــــا عــــدده لخدمــــة املدنيــــةاملفوضــــية القوميــــة لومنــــذ تقريــــري األخــــري، أوصــــت   - ٣٤
ــة    م ١٠٣ وتلقــت . الوطنيــةرشــحني إضــافيني مــن جنــوب الــسودان لتعيينــهم يف اخلدمــة املدني

 فورينيالـــدار طلبـــا جديـــدا وهـــي تنتظـــر التوجيهـــات الرئاســـية بـــشأن متثيـــل ١ ٢٣٩اللجنـــة 
رشـحني  وبالنظر إىل بطء وترية اسـتقدام املـوظفني، ونقـص امل          .  املناطق الشرقية  من والسودانيني

الـيت يتـراوح     الـشاغرة    ناصـب  علـى مـلء امل     املفوضـية ظـل قـدرة     تاملؤهلني، وحمدوديـة التمويـل،      
  . غري مؤكدة يف الفترة االنتقاليةمنصب ٩ ٠٠٠  و٨ ٠٠٠عددها بني 

  
  تنفيذ اتفاقات السالم األخرى  - خامسا 

الحتـاد األفريقـي    فيما يتعلق بعملية السالم يف دارفور، يواصل كبري الوسطاء املـشترك ل             - ٣٥
حتقيق توافق اآلراء فيما بني أوساط اجملتمـع        :  هي مستوياتثالث  واألمم املتحدة مساعيه على     

املدين بشأن إجياد حلول للمشاكل األساسية اليت يتخبط فيها دارفور، والتوصل إىل اتفاق بـني                
 /شرين الثـاين  ت ١٨ففي   .احلكومة واحلركات املسلحة، وحتسني العالقات بني تشاد والسودان       

وذلـك بتنظـيم    رمسيـا   لـسالم   دارفـور ل  ت جهـات الوسـاطة ودولـة قطـر حمادثـات            طلقـ نوفمرب، أ 
 بــدأومــن املقــرر أن ت. واحملافــل األهليــةاملنتــدى األول مــن سلــسلة منتــديات بــني اجملتمــع املــدين 

 كـــانون ٢٤بــني احلكومــة واحلركـــات املــسلحة يف    بــشأن دارفـــور  جولــة حمادثــات جديـــدة   
ستسبقها مشاورات بـني ممثلـي اجملتمـع املـدين واحلركـات املـسلحة يف         ويناير يف الدوحة،    /الثاين

مـن  وقد أعربـت احلكومـة عـن عزمهـا علـى العمـل              . يناير/ كانون الثاين  ٢١ إىل   ١٩الفترة من   
  .٢٠١٠أبريل /إبرام اتفاق قبل انتخابات نيسانأجل 
 اتفـاق سـالم     إال أن طـريف   . ق الـسودان  ال تزال احلالة السياسية واألمنية هادئة يف شر       و  - ٣٦

 تقاســم فيــذ األحكــام املعلقــة مــن بروتوكــول تنصــوب  أي تقــدم السجيــشــرق الــسودان، مل 
 يف ية الـشرق  املنـاطق شمل زيـادة متثيـل الـسودانيني مـن    تـ  يت، ال٢٠٠٩ يف عام     هلذا الربع  السلطة

يف كـل منـاطق واليـات البحـر          وتعيني ممثلني حملـيني عـن اجلبهـة الـشرقية            الوطنيةاخلدمة املدنية   
عــدد مــن سمت إىل انقــويبــدو أيــضا أن اجلبهــة الــشرقية قــد   . ضارفقــاألمحــر، وكــسال، وال

صغر حجما على أسـاس قبلـي يف مرحلـة مـا قبـل االنتخابـات، ممـا يزيـد                    األسياسية  الحزاب  األ
، ٢٠٠٩ نـوفمرب /وحـىت تـشرين الثـاين     . من تقويض عمليـة تنفيـذ اتفـاق سـالم شـرق الـسودان             
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 مليـون   ٦٠٠مبلـغ   أصـل    ماليـني دوالر مـن       ١١٠قـد حولـت     حكومة الوحدة الوطنيـة     كانت  
لفائـدة   تفق عليه، من اخلزانة الوطنية إىل صـندوق اإلنعـاش والتنميـة لـشرق الـسودان،               املدوالر  

مبــدئيا يف عقــده ؤمتر املــاحنني املقــرر ملــوجتــري حاليــا التحــضريات . مــشاريع اإلنعــاش والتنميــة
  .٢٠١٠فرباير /شباط

  
  تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف السودان  -سادسا  

  املساعي احلميدة وإدارة الرتاع واملصاحلة وبناء السالم    
 جنــوب  علــى صــعيد واليــات  حتقيــق االســتقرار كــان ملــشاركة البعثــة يف عمليــات      - ٣٧

ليـة   أثـر ملحـوظ علـى قـدرات املؤسـسات احملليـة علـى االضـطالع بـاحلكم ودعـم عم                     السودان
ملـصاحلة بـني ممثلـي قبيلـة الـدينكا يف           لتعزيـز ا  وبوجـه خـاص، يـّسرت البعثـة اجتماعـا           . املصاحلة

. ة بانيكـانغ، يف واليـة أعـايل النيـل    افظـ ُشلُك يف حمالـ ة بيجـي، يف واليـة جـونقلي، وقبيلـة      افظحم
ة وبدأت البعثة أيضا منتدى ملفوضـي املقاطعـات يف واليـيت وسـط االسـتوائية وشـرق االسـتوائي                  

ــز التخطــيط التــشاركي  ــك، دعمــ . لتعزي ــسلطات   توباإلضــافة إىل ذل ــدى ال ــشاء منت ــة إن  البعث
وسـعيا لبنـاء    . يكون مبثابة صلة وصل بني أجهزة احلكـم احمللـي والـسكان           لالتقليدية يف اجلنوب    

مـوظفني مـن البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف               دمـج   قدرات املؤسسات احمللية، جرى     
مفوضـية  ، و احلكـم احمللـي علـى صـعيد الواليـات         سية للحكم احمللي مثل وزارات      مؤسسات رئي 

  .اخلدمة املدنية، واملديريات التابعة للجان السالممفوضية مكافحة الفساد، و
 داخــل الــسودان، أقــرت البعثــة هنجــا  حبركــة األشــخاص الــيت حتــيطونظــرا للتــوترات   - ٣٨

مج اإلنـذار املبكـر، ودعـم مـؤمترات الـسالم،           بـرا يـشتمل علـى     هجرة الـسلمية    لمتكامال دعما ل  
 من مبـادرات الـسالم، منـها        اويّسرت البعثة عدد  . املساعدة املوجهة على الصعيد احمللي    تقدمي  و

 والييت مشال حبر الغزال وجنوب دارفور، اليت نسقتها العملية املختلطة لالحتـاد             جهود حكوميت 
على ضمان اهلجرة الـسلمية نـسبيا لقبيلـة         بعثة  الاألفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وساعدت       

وســتكون ملبــادرات مماثلــة أمهيــة  . نــوفمرب/أكتــوبر وتــشرين الثــاين / تــشرين األوليفالرزيقــات 
يـالء اهتمـام خـاص      يـتعني إ  و. حامسة يف دعم هجرة قبيلة املـسريية عـرب أبيـي وجنـوب كردفـان              

  .املستقبلني على حد سواءبكفالة توفري األمن وتقدمي اخلدمات للسكان املهاجرين و
  

  نتشار العسكري واألنشطة العسكريةاال    
، بلـغ عـدد أفـراد البعثـة العـسكريني املنتـشرين             ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ىت  ح  - ٣٩

ــسودان  ــغ     ٩ ٥٦٩يف ال ــه يبل ــأذون ب ــوام م ــن أصــل ق ــردا م ــهم ١٠ ٠٠٠  ف ــا ٤٧٦، من  مراقب
ء على التوصيات املنبثقـة عـن الدراسـة         وبنا. فردا ٨ ٨٩٣  ضابط أركان، و   ٢٠٠ عسكريا، و 
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 يف ،، سيتواصــل نــشر قــوات إضــافية ٢٠٠٨جريــت يف عــام املتعلقــة بالقــدرة العــسكرية الــيت أُ 
. أبيــي وجوبــايف ، مبــا يف ذلــك ٢٠١٠مــارس /حــدود قــوام البعثــة املــأذون بــه، حــىت هنايــة آذار

  . فردا٩ ٩٩٠وسيبلغ قوام البعثة العسكري عندئذ 
. االنتـهاء علـى    ٢٠٠٨ذ دراسة القدرة العـسكرية الـيت أجريـت يف عـام             ويشارف تنفي   - ٤٠

 إىل أبيي، مما أفسح اجملـال إىل إعـادة نـشر عناصـر قـوات      ازامبييف فقد وصلت وحدة عسكرية     
وحــدة لمل ُيــسمح بنقـل أصــول إضـافية   إال أنـه  القطـاعني الثـاين والثالــث يف قطاعاهتـا األصــلية؛    

، ُمنعــت الــسفينة الناقلــة ملعــدات ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٦وحــىت .  إىل منطقــة أبيــيازامبيــ
  .غالديشية من الرسو يف بورسودانإضافية تابعة للوحدة البن

 التـابعني  عـسكريني األفـراد ال تنقـل   منعـاً باتـاً     عناصر القوات املسلحة السودانية     منعت  و  - ٤١
علــى مــستوى املناســب علــى النحــو يف املــسألة وجــرى النظــر  . خرســانة-هجلــيج لبعثــة عــرب ل

ومل ُتسفر املفاوضات مع وزارة الـشؤون اخلارجيـة   ، حد سواءعلى املكاتب العسكرية واملدنية    
  . الدفاع عن تقدم يذكر حىت اليومووزارة
، قامت البعثة بدوريات وقائية داخل واليـيت غـرب          ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٤٢

بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو حبــر الغــزال ووســط االســتوائية بالتعــاون مــع 
  .الدميقراطية بغية ختفيف آثار ما قيل إنه نشاط جليش الرب للمقاومة

األمـن والنقـل وغـري ذلـك        أعمـال   وفرت العناصر العسكرية للبعثة والعملية املختلطـة        و  - ٤٣
. ة تـسجيل النـاخبني    طـوال فتـر   التابعـة للبعثـة     من الدعم اللوجـسيت لـشعبة املـساعدة االنتخابيـة           

وستيسر الدروس املستفادة من هذه العملية التخطيط للدعم الذي ستقدمه العناصـر العـسكرية              
وقـدمت شـرطة البعثـة،    . ٢٠١١ عـام  يسـتفتاء ابات الوطنيـة و  النتخالللبعثة والعملية املختلطة    

تـابعني جلهـاز     الـشرطة ال   أفـراد  من   ٨ ٠٠٠حىت تارخيه، تدريبا أمنيا خاصا باالنتخابات حلوايل        
  .حكومة السودانشرطة شرطة جنوب السودان ول

لجهــود املبذولــة يف جمــال نــزع الــسالح والتــسريح  العــسكري لويتواصــل تقــدمي الــدعم   - ٤٤
الواقعـة يف القطـاع الـشمايل       ة،   داخل الفولـ   لذلكتوقع إنشاء موقع آخر     ومن امل وإعادة اإلدماج،   

  .السودان ومةويقدم هذا الدعم بناء على طلب حك. السادس
ــق يف راجــا     - ٤٥ ــع الفري ــشاء موق ــاح إن ــة أكــرب   )  راجــاحمافظــة(وأت ــا إمكاني وافتتاحــه رمسي

مــن تعزيــز هــذا وســيزيد . هزيــادة اإلملــام باحلالــة داخلــلو، القطــاع الــشمايل الثــاينللوصــول إىل 
نـشاء  باالقتران مـع اإل   وذلك  الوجود العسكري للبعثة هبدف دعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل،          

  .داخل القطاع الرابع الوشيك ملوقع فريق يف تلودي
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واستنادا إىل الدروس املستفادة من جهود التعزيزات يف أبيـي، وإحلاقـا بدراسـة القـدرة          - ٤٦
مواجهــة علــى  ةالعــسكرية، مثــة حاجــة إىل اســتعراض احتياجــات القــوة مــن أجــل زيــادة القــدر

 احتيــاطي قــوة إىلضــافة نــاقالت جنــد مــصفحة التقيــيم األويل إشمل ويــ. املخــاطر يف املــستقبل
 تلك الناقالت مسبقا يف املنـاطق الـيت تزيـد           وضعوميكن  . من أجل حتسني التنقل واملرونة    البعثة  

وهناك حاجة أيضا إىل قدرات لعبور األهنار من أجل تيـسري أعمـال        . فيها خماطر اندالع العنف   
  .دوى استحداث تلك التحسيناتجل حتليل يوجير. سوباطالالدورية عرب هنري النيل و

  
  الشرطة    

 ةالـشرط   يف املائة من قـوام   ٩٨ة قد نشرت    نوفمرب، كانت البعث  / تشرين الثاين  ٢٤ حىت  - ٤٧
مجيع أحناء منطقـة    يف   موقعا لألفرقة    ٢٥يف  )  سيدة ٩٠ مبن فيهم ( فردا   ٧١٥به والبالغ    املأذون
 ألسباب مـن بينـها أن جهـاز شـرطة           ، اخلدمات يف اجلنوب يشكل حتديا     تقدميال يزال    و .البعثة

 وال يـزال يعـاين مـن     ،جنوب السودان لـيس لديـه التجهيـز الكـايف لالضـطالع مبهامـه الـشرطية               
 وصـعوبات يف إهنـاء التغـيريات        ، وحاالت تأخري يف األعمال اإلداريـة      ،قيود شديدة على املوارد   

  .املقترحة يف السياسات العامة
 الـسودانية مـن خـالل تنفيـذ جمموعـة أنـشطة تـدريب               وتواصل البعثـة تـدريب الـشرطة        - ٤٨

وخالل الفترة قيد االستعراض، نظمت شرطة األمـم        . ة البعثة خاصة بالبعثة يف مجيع أحناء منطق     
شرطة من جهـاز شـرطة جنـوب الـسودان وشـرطة حكومـة              ال ألفراد دورة تدريبية    ٨٩املتحدة  
ويف جنـوب   .  مجيع القطاعات   يف سيدة ١٢٧ من بينهم    شرطيا ٢ ٠٨٤ بلغ عددهم    ،السودان

 مــن جهــاز شــرطة جنــوب ألفــراد دورة تدريبيــة ٥٠شــرطة األمــم املتحــدة نظمــت الــسودان، 
أما يف مشال السودان، فقد نظمـت       . سيدة ٣٣ من بينهم    شرطيا ١ ١٨١السودان بلغ عددهم    

ــة ٣٩شــرطة األمــم املتحــدة   ــراد دورة تدريبي ــغ عــددهم    مــن شــ ألف ــسودان بل ــة ال رطة حكوم
  .سيدة ٩٤ من بينهم فرادأ ٩٠٣
االضــطالع بأعمــال الرصــد وتقــدمي املــشورة بنــشاط وواصــلت شــرطة األمــم املتحــدة   - ٤٩

ــسودان يف        ــوب ال ــرطة جن ــاز ش ــسودان وجه ــة ال ــشرطة حكوم ــساعدة ل ــام وامل ــا القي مبهامهم
وخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، بـدأ خـرباء            .  يف املواقع  املشاركةالشرطية يف إطار استراتيجية     

ــابعني ل  ــالطــب الــشرعي الت ــةشرطة عنــصر ال إدارة الطــب مــشاركة أمــاكن العمــل مــع   يف البعث
وطلــب نائــب املفــتش العــام للــشرطة . الــشرعي لــشرطة حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف اخلرطــوم

ــة يف تــدريب جهــاز شــرطة جنــوب الــسودان ويف إدخــال حتــسينات علــى       املــساعدة مــن البعث
احلكومة اهلولندية عن طريق برنامج األمـم املتحـدة   مع  العمل   ويف سياق .  فيه اهلياكل األساسية 

اإلمنــائي، قــدمت البعثــة الــدعم إلنــشاء ســتة مواقــع للرصــد األمــين علــى امتــداد طــرق اهلجــرة    
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وبـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة          .  الشرطة املتكاملة املـشتركة يف أبيـي       ةقامة وحد إلوأماكن  
تحـت موقعـا جديـدا للمعونـة اجملتمعيـة يف خمـيم       تفاة ليليـة و دورييف تسيري البعثة بدأت  اإلمنائي،  

أربعـة خميمـات إضـافية    ليشمل الربكة بالقرب من اخلرطوم، وتعمل على توسيع نطاق الربنامج      
  .املنطقة يف
  

  االنتخابات    
ــال املـــساعدة االنتخابيـــة        - ٥٠ ــل البعثـــة بنـــاء قـــدراهتا يف جمـ    واســـتقدمت حـــوايل ،تواصـ
ــة مــن مــوظ ٩٥ ــة  يف املائ ــ. فيهــافي املــساعدة االنتخابي ــة مــن توســيع نطــاق   ومكّ ن ذلــك البعث

اخلمــس واليــات مــن الواليــات الــشمالية عــشر شمل تــعملياهتــا يف جمــال املــساعدة االنتخابيــة ل
  .لعملية االنتخابية يف حدود قدراهتالوتواصل العملية املختلطة تقدمي الدعم اللوجسيت . عشرة
املفوضـية  لبعثة بدور فعال يف تـشجيع       ن ل والتابعالنتخابية  واضطلع مستشارو الشؤون ا     - ٥١

 تــضم إعــالن مبــادئ املراقبــة ،ملــراقبنياقواعــد ســلوك لمدونــة   علــى وضــعالقوميــة لالنتخابــات
  . وتشمل اعتماد املراقبني المركزيا،٢٠٠٥الدولية لالنتخابات لعام 

للمفوضــية اد التــسجيل ووفــرت البعثــة الــدعم اللوجــسيت والتــدريب وأعمــال توزيــع مــو  - ٥٢
ــات   ــة لالنتخاب ــات  القومي ــى صــعيد الوالي ــا عل ــاخبني   وهيئاهت ــسجيل الن ــرة ت واجتمــع . طــوال فت

مـن أجـل تقـدمي      لمفوضـية   لبعثة بانتظام مع القيادة العليـا ل      التابعون ل مستشارو الشؤون االنتخابية    
ــ لمفوضــيةوتقــدم البعثــة أيــضا املــشورة ل . املــشورة القانونيــة والــسياساتية وضــع إعالنــات شأن ب

ــاجرين،         ــسكان امله ــئني، وال ــا، والالج ــشردين داخلي ــشباب، وامل ــرأة، وال ــستهدف امل ــة ت انتخابي
 ذات االحتياجـات     األخـرى  الريف، واألميني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفئـات      يف  والناخبني  
ثقيـف النـاخبني،    التربية املدنيـة وت   جمايل  يف  اليت تبذهلا املفوضية    هود  تكميل اجل ومن أجل   . اخلاصة

ملنح الصغرية واملتوسطة هبـدف دعـم املنظمـات    تقدمي اأنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي برناجما ل   
توصـيل املعلومـات االنتخابيـة وتـوفري التربيـة املدنيـة يف       يف غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين     

  .كل الواليات اخلمس والعشرين
حتقيق االنتقال الـسلس يف مرحلـة       يف  أمهية بالغة    ذو داقيةذات مص انتخابات    إجراء إن  - ٥٣

 ســتقلل أيــضا مــن إمكانيــة وقــوع ذات املــصداقيةوالعمليــة . مــا بعــد االنتخابــات إىل االســتفتاء
ستساعد على إضفاء الشرعية على اهليئـات الـيت ستـشرف       ومال عنف مرتبطة باالنتخابات،     أع

  .على عمليات االستفتاء
األمــم املتحــدة اإلمنــائي زيــادة مــشاريع بنــاء القــدرات املؤســسية الــيت  وواصــل برنــامج   - ٥٤

.  االنتخابــات وعلــى اللجــان االنتخابيــة العليــا يف الواليــات اجلهــات املعنيــة بعمليــةتركــز علــى 
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املفوضــية القوميــة البعثــة ومــع  بالتعــاون والتنــسيق الــوثيقني الــيت تقــاموتــشمل هــذه املــشاريع، 
لوحدات ألغراض عمليـة التـسجيل، وميزانيـة شـاملة لالنتخابـات،            ، إعداد خطط ل   لالنتخابات

املـشترك لالنتخابـات، وتنـسيق التعـاون        التمويـل   وشراء السلع واخلدمات بتمويل من صـندوق        
  .املايل الدويل من أجل العملية االنتخابية

إىل  حتاجاسـتقدام فريـق صـغري لبـدء التخطـيط لالسـتفتاء، ولكنـها سـت             بوبدأت البعثـة      - ٥٥
  .املتعلقة باالنتخاباتموظفني إضافيني للعمل مع جلنيت االستفتاء قبل إجناز األعمال 

  
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

ظلــت عمليــات نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج جتــري كمــا هــو مقــرر هلــا     - ٥٦
زم إتاحة فـرص إعـادة    ر الذي ال   إزاء التأخ  الشواغلتقرير، رغم بعض    خالل الفترة املشمولة بال   

ــسمرب / كــانون األول٣١وحــىت  .اإلدمــاج ــا جمموعــه  ٢٠٠٩دي ــسريح م  مــن ١٨ ٧٣١، مت ت
 وُسـلموا جمموعـات      يف السودان  احملاربني السابقني وأفراد اجملموعات ذات االحتياجات اخلاصة      

 واستمرت أنشطة التسريح يف كل من كادقلي وجلـود         .شهرأ ةلوازم إعادة اإلدماج لفترة ثالث    
يف ) والية الـبحريات  ( يف ُرمبيك    للتسريح، وبدأ العمل يف موقع جديد       )والية جنوب كردفان  (

وبدأت عمليات إسـداء املـشورة واإلحالـة املتعلقـة بإعـادة اإلدمـاج               .أكتوبر/ تشرين األول  ٢٣
ــات ومــن املقــرر إجراؤهــا   ــل عــام   يف ســبع والي ــول أوائ ــد حبل  وحــىت .٢٠١٠ علــى نطــاق البل

ديسمرب، استفاد من املشورة املتعلقة بإعادة اإلدمـاج حمـاربون سـابقون يبلـغ              /كانون األول  ٣١
 . حماربــا يف املنــاطق االنتقاليــة الــثالث٧ ١٤٩ حماربــا يف جنــوب الــسودان و ١ ٧٤١ عــددهم

ــادة      ــدمات إعـ ــوفري خـ ــد لتـ ــائي التعاقـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــدأ برنـ ــوايل   وبـ ــاج حلـ اإلدمـ
 . حمـــارب ســـابق يف مشـــال الـــسودان٤ ٠٠٠دان و حمـــارب ســـابق يف جنـــوب الـــسو ٧ ٠٠٠

ــة         ــة النروجيي ــاج مــن احلكوم ــادة اإلدم ــوال إلع ــي أم ــالتقرير، مت تلق ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت
وأعلن عن تربعات مبدئية كل مـن صـندوق بنـاء            .واحلكومة اهلولندية ومصرف التنمية األملاين    

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حاليـا مـن        ويعاين   .السالم واحلكومة الكندية واحلكومة اإلسبانية    
 ماليــني دوالر، بيــد أن هــذا الــرقم يعتمــد علــى صــرف التربعــات املعلنــة يف  ١٠عجــز يقــارب 

ومبا أن صرف بعض التربعات اليت أعلن عنها يف السابق مل حيظ بعد باملوافقة، ال يـزال                  .حينها
ر الـصرف مـن ناحيـة والتربعـات         من املرجح أن يشكل التمويل مـصدرا للقلـق بـالنظر إىل تـأخ             

 .غري املؤكدة من ناحية أخرى

واجتمعت شراكة املائـدة املـستديرة الثالثـة مـن أجـل نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                      - ٥٧
ــاج  ــدى  (اإلدم ــى منت ــة   أعل ــسية املعني ــادة    للجهــات الرئي ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــربامج ن ب
بإحراز تقـدم كـبري منـذ بـدء         املشاركون   وأقر   .نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣ يف كاُدقلي يف     )اإلدماج
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ــامج يف شــباط ــر /الربن ــة     .٢٠٠٩فرباي ــها كــل مــن البعث ويف أعقــاب املخــاوف الــيت أعــرب عن
يونيه إزاء نزاهة برنامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،        /واجلهات املاحنة يف حزيران   

 نفـذه خـرباء     التـسريح  عمليـة    شرعت البعثة يف تقييم مستقل إلجـراءات التـسجيل والتحقـق يف           
استشاريون خارجيون خالل الفترة املشمولة بالتقرير بالتعاون مع ممـثلني للجـنيت نـزع الـسالح          
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف الــشمال واجلنــوب، ووحــدة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة     

 .ح وإعـادة اإلدمـاج  لربنـامج الـوطين لـرتع الـسالح والتـسري      لاحنـة   املهـات   واجلاإلدماج بالبعثة،   
نـوفمرب،  /تـشرين الثـاين   ٢٨در يف وأبرزت نتائج التقييم، اليت عرضت يف التقريـر اخلتـامي الـصا          

يف مجلــة أمــور، ثغــرات يف اإلجــراءات الــسابقة للتــسجيل، وعــدم اتــساق يف اســتخدام القــوائم 
بـالقوات أو   يتعلـق مبعـايري األهليـة للنـساء املرتبطـات            ، ووجـود خلـط فيمـا      الرئيسية للمرشحني 
فإنـه  ومع أن كل هذه الشواغل كانت معلومة قبل إجراء التقييم املستقل،             .اجلماعات املسلحة 

ينبغي استخدام نتائج التقيـيم بطريقـة بنـاءة الختـاذ تـدابري تـصحيحية وبالتـايل ضـمان مـصداقية                     
 تطـور   ويف .الربنامج واستدامته على حد سواء يف سياق مواصـلة تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل                

ــيت جــرى        ــشواغل ال ــصريح باملراعــاة اجلــادة لل ــة عــن التزامهــا ال إجيــايب آخــر، أعربــت احلكوم
 .اإلعراب عنها يف التقييم وكفالة أكرب قدر ممكن من التعاون والشفافية

  
 العودة وإعادة اإلدماج    

ــرار   - ٥٨ ــى غ ــة موســم       عل ــرب هناي ــا ق ــشردين داخلي ــودة امل ــسنوات املاضــية، ازدادت ع  ال
 الـسنة، قـدر أن   منتـصف وحبلـول   . إمكانيـة الوصـول إىل املواقـع النائيـة         حتـسنت ار عندما   األمط

 شـخص  ١١ ٠٠٠مشـل ذلـك   (عادوا إىل جنوب السودان داخليا  مشرد ١٧٠ ٠٠٠أكثر من   
 شـخص إىل الـوطن،   ٣٢ ٠٠٠وأعيد الجئون يكاد يـصل عـددهم إىل       ) تلقوا املساعدة للعودة  
 العـدد التراكمـي حلـاالت العـودة التلقائيـة مبـا يـصل إىل              وعمومـا، يقـدر    .معظمهم مـن أوغنـدا    

ــا       ــا، يف حــني جتــاوز جممــوع حــاالت عــودة الالجــئني واملــشردين داخلي مليــوين شــخص تقريب
 .ا شخص٢٦٣ ٨٥٠املنظمة واليت متت مبساعدة 

وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، قــام ممثلــو الزعامــات التقليديــة واجملتمعــات احملليــة يف    - ٥٩
وبـدعم مـايل مـن حكومـة         .بتنظيم عودة مشردي أبيي من والييت اخلرطوم والنيل األبيض         أبيي

 شــخص إىل تــسعة مواقــع يف منطقــة أبيــي خــالل شــهر  ١ ٧٠٠جنــوب الــسودان، عــاد قرابــة 
 .نوفمرب/تشرين الثاين
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 عاش والتنميةت اإلنسانية واالناحلالة    

ــسودان يف      - ٦٠ ــوب ال ــسانية يف جن ــة اإلن ــشمولة   اســتمرت احلال ــرة امل ــدهور خــالل الفت الت
يف الـسودان   يف املائـة علـى األقـل مـن سـكان جنـوب       ٤٠هناك ثالثـة عوامـل جتعـل        و .بالتقرير

الرتاعــات بــني القبائــل والعنــف املتــصل حبركــة جــيش الــرب ) أ( :خطــر شــديد، والعوامــل هــي
كومـة جنـوب    الـصدمة املاليـة الـيت عانتـها ح        ) ج(وجود فجوة غذائيـة هائلـة؛       ) ب(للمقاومة؛  

 شـخص منـذ     ٣٥٩ ٠٠٠ وتـشرد    قتلـوا  شـخص    ٢ ٥٠٠ويقـدر أن     .السودان يف وقت سابق   
 نتيجـة للرتاعـات بـني القبائـل والعنـف املتـصل حبركـة جـيش الـرب                   ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين 

ويـستفيد حنـو     . مليـون شـخص مـساعدة غذائيـة طارئـة          ١,٥وحاليا يتلقى أكثر من      .للمقاومة
وتــشري النتــائج األوليــة إىل أن إنتــاج  . لتقــدمي الطعــام يف املــدارس طفــل مــن بــرامج٤٠٠ ٠٠٠
 سيكون أقل بقـدر كـبري عـن متوسـط اإلنتـاج الـسنوي العـادي الـذي             ٢٠٠٩ اصيل يف عام  احمل
كذلك يتعـرض وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل اإلعاقـة نتيجـة               . طن متري  ٨٠٠ ٠٠٠ يبلغ

 .النعدام األمن

 األمـم  مؤسـسات  كانـت ديـسمرب،  / حبلـول أوائـل كـانون األول     وفيما يتعلق بالتمويل،    - ٦١
 مليـون دوالر الـذي      ٤١٧ يف املائة من مبلغ الـ       ٤٠  قد تلقت  املتحدة واملنظمات غري احلكومية   

وزادت  . للحـصول عليـه لتلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية     ٢٠٠٩ يف عـام     نداءكانت قد وجهت    
ــا ناشــدت    مؤســسات ــه األمــم املتحــدة مــن حجــم م أغــسطس حيــث  / يف منتــصف آبتقدمي

 مليــون دوالر للــدعم الطــارئ ٥٧تقــدمت بطلــب عاجــل للحــصول علــى مبلــغ إضــايف قــدره  
يف  ٤٧نـوفمرب، مت متويـل      /شرين الثـاين   ت  هناية وحبلول .توفري األطعمة والتغذية والدعم الزراعي    ل

سودان، يلـزم   ويف ضـوء احلالـة اإلنـسانية املتـدهورة يف جنـوب الـ              .املائة من هذا الطلب اجلديد    
زيادة التمويل لدعم جهود األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة الراميـة إىل توسـيع قـدرات                 

 .االستجابة للطوارئ

 . من السكان مشردين ويعتمـدون علـى العـون الغـذائي           ٢٠ ٠٠٠ويف أبيي، يظل حنو       - ٦٢
صلوا مؤخرا مـن     نسمة و  ١ ٧٥٨ووفقا ملا أوردته مصادر حكومية، فإن عائدين يبلغ عددهم          

ومــع ذلــك، هنــاك   . يف منطقــة أبيــي خــالل عمليــات عــودة منظمــة  حمــددةاخلرطــوم إىل قــرى 
شــواغل خطــرية إزاء انعــدام اخلــدمات األساســية يف تلــك املنــاطق، والقــدرة احملــدودة للجهــات 
العاملة يف اجملال اإلنساين على سد تلك الفجوة، والطلـب املتزايـد الـذي سـيتزامن مـع وصـول                    

 .املسريية خالل هجرهتم املومسيةبدو 

وبدأت األمم املتحدة واجلهـات املاحنـة العمـل، مـن خـالل صـندوق إنعـاش الـسودان،                     - ٦٣
ويف واليـــة  . بـــسط ســـلطة الدولـــة وتثبيـــت االســـتقرار يف واليـــيت جـــونقلي والـــبحرياتعلـــى
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ــة بتح       ــة للوالي ــة األمني ــشمل اللجن ــا احلــاكم وت ــشاورية يقوده ــة ت ــد جــونقلي، قامــت عملي دي
األولويــات الرئيــسية، وفــتح الطريــق مــن بــور إىل أكوبــو، وإنــشاء حمطــة إذاعيــة لتعزيــز التربيــة   

ومـع ذلـك هنـاك حاجـة      .الوطنية، ونشر أجهزة شرطة جنوب السودان علـى الطـرق الرئيـسية       
 .إىل متويل إضايف لتنفيذ أنشطة تثبيت االستقرار يف مجيع واليات جنوب السودان

  
  حقوق اإلنسان    

 بعــض اخلطــوات ، اختــذت حكومــة الوحــدة الوطنيــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   - ٦٤
 العامــة الــةاحل  علــى صــعيدتقــدم كــبري علمــاً أنــه مــا زال جيــب إحــراز قــوق اإلنــسان،حل تعزيـزاً 

  قـد أصـدر     الـرئيس  كـان  ،٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   وحـىت . قوق اإلنسان يف الـسودان    حل
 / أيـار   أم درمـان يف     هجمـات  بعـد اعتقـاهلم علـى أثـر        مق سـراحه  طلـ أُو،   طفـالً  ١١٩ عفواً عن 

 امــرأة مــن ســجن يف اخلرطــوم، وكــان ٤٩١ وعــالوة علــى ذلــك، أُطلــق ســراح .٢٠٠٨مـايو  
قـوق الطفـل    حل اًقانونـ سـنَّ اجمللـس الـوطين الـسوداين         و. يرافق العديدات منهن أطفاهلن الـصغار     

 قـانون    بـشأن مـشروع     جاريـة  ناقـشات وامل .طفلتوفري إطار قانوين حلماية حقوق ال     يهدف إىل   
  حالـة التـأثري علـى  كفيـل ب وكالمها ،  الوطين ومشروع قانون االستفتاء  واملخابرات جهاز األمن 

 ةموافقــأصــدر اجمللــس الــوطين  ديــسمرب،/ كــانون األول٢٠يف و. حقــوق اإلنــسان يف الــسودان
حلركـة  ا  كـل مـن  ارضـة  الـوطين، رغـم مع   واملخـابرات هنائية على مـشروع قـانون جهـاز األمـن        

  جهـاز األمـن   دورقـانون مـع   المـشروع   ويتنـاىف   . وأحـزاب املعارضـة    الشعبية لتحريـر الـسودان    
 دوره علــى مجــع قــصرالــذي يوتفــاق الــسالم الــشامل  ااملنــصوص عليــه يف الــوطين واملخــابرات

. نيسلطات االعتقــال واالحتجــاز التعــسفيبــ حتفــاظ االدون ،يةاتوحتليــل املعلومــات االســتخبار
. ةالحقـ  الـوطين حبـصانة مـن امل        واملخـابرات   جهـاز األمـن    موظفي  متتُّع  مشروع القانون  ويكفل

ــوطين واملخــابراتجهــاز األمــن حتــوم حــول ســلطات   إذ ــات  ال ــى صــعيد عملي ــال ، عل  االعتق
ظـروف   ضـار علـى   أثـر انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، سيكون هلا     عن   مزاعم،  واالحتجاز

  جهــاز األمــن األفــراد العــاملني يف  انعــدام مــساءلة ، يف ظــل سودان يف الــاتنتخابــاال إجــراء
  . الوطينواملخابرات

 الــشكاوى مــن األحــزاب الــسياسية يف مجيــع أحنــاء الــسودان  ىلقــتتبعثــة ال ومــا زالــت  - ٦٥
  التقــدم بطيئــاً إحــراز وكــان. انتــهاكات للحقــوق الــسياسية املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــةبــشأن
 تـصاعد نـع أو ختفيـف      علـى م   وتعزيـز قـدرة املؤسـسات احلكوميـة          تأسـيس   يف  يف اجلنوب  أيضاً

.  واملـساءلة ملنـع اإلفـالت مـن العقـاب          ءقضاالو  األمن على مستوى كافية  العنف، واختاذ تدابري    
 عديـد للشـاملة    محايـة قـانوين يـوفر     الطـار   اإل فإن،  يف الشمال ة  قائم املؤسسات    كانت تلك  وإن

 تطبيـق عقوبـة اإلعـدام يف كـل مـن             ومـا زال   . املـساءلة   يعزز من انتهاكات حقوق اإلنسان وال    
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ــسودان   مشــال  ــوب ال ــسودان وجن ــق،  ال ــدعاة للقل ــا أن خاصــة م ــىت علمن ــاألشــخاص م ذين  ال
 مــا زال  يف الــشمال، و.  أي حمــام أثنــاء احملاكمــة   هممل ميثِّلــ  ينتظــرون تنفيــذ احلكــم باإلعــدام   

يف انتظـار    ، اهلجـوم علـى أم درمـان       يف إطـار  موا   حوكِ ،شتبه فيهم م أطفالمثانية  يقل عن    ال ما
 املـسلح  رتاعالـ و باألطفـال  ة املعنية اخلاصيت، رغم تأكيدات احلكومة ملمثلتنفيذ احلكم باإلعدام  

املـرأة  مـا زالـت     ،  الوقـت نفـسه   ويف  . طفل يف الـسودان   أي   ُينفذ حبق   حكم باإلعدام لن   أن أي 
وتكتــسي . نــساينديــة الــضارة، والعنــف اجليف الــسودان تعــاين مــن التمييــز، واملمارســات التقلي

احملـاكم التقليديـة ومؤسـسات      حيـث    خـاص يف جنـوب الـسودان         علـى حنـو    اً حاد  بعداً املشكلة
 ومـا يـدعو   . مـع الـضمانات الدسـتورية للمـرأة       تتعـارض   املمارسـات التقليديـة الـيت       تؤيِّد  الدولة  
الـيت  قـوق اإلنـسان،   حب ستقلة املعنيَّة املجنةالل  يفضني عدم إحراز تقدم يف تعيني مفوَّ    أيضاً للقلق
  .اتفاق السالم الشامليف إطار  هاماً معياراً ُتَعد
 احلقـوق املدنيـة والـسياسية،       علـى صـعيد     تبقـى بطيئـة     احملـرز  يف حني أن وترية التقـدم     و  - ٦٦

 الوصــول إىل يــشمللتمتــع بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة، مبــا  يــشكل اخنفــاض مــستوى ا 
يف سهم وهـذا مـا يـ   . ر للسالم واألمن واالسـتقرا   رئيسياً جتماعية األساسية، هتديداً  اخلدمات اال 

 ي عمليـات اإلخـالء القـسر   ومـا زالـت  . سـيما يف اجلنـوب   وال   ازدياد العنف ويف تأجيجه معاً،    
  . واجملتمعات الضعيفةدين داخلياً على املشرَّأيضاًالضار تلقي بأثرها 

  سيادة القانون    
ــالتواصــل   - ٦٧ ــشريعي رصــد ة بعث ــة اإلصــالح الت ــاعملي ــدعم . ودعمه ــدمي ال   ويتواصــل تق

 ووافقـت  . الـوطين لـس توصـيات إىل اجمل   التحليـل و   ال تقـدمي  عربلصياغة مشروع قانون السجون     
 بعــض  علــى إدخــال  التــشريعيمجلــسلل اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بالــشؤون الداخليــة التابعــة     

مت ، قــدَّديــسمرب/ كــانون األول٦يف و. ونبعثــة يف مــشروع القــان الالتوصــيات الــصادرة عــن  
يف و.  الـوطين  لـس  الـوطين إىل اجمل     واملخـابرات   مـشروع قـانون جهـاز األمـن        بـشأن  البعثة حتلـيالً  

 تـوفري الـدعم الـتقين       يـشمل بعثة جهودهـا يف جمـال اإلصـالح التـشريعي، مبـا             تواصل ال اجلنوب،  
ــة احملامــاة يف    ــانون مهن ــسودان ملــشروع ق ــة املــشورة إىل الــ  كمــا وفــرت . جنــوب ال سلطة البعث

  .سجنال طويلة وبدائل  زمنية لفتراتحتجاز االبشأن القضائية
 فيهـا   مبـا  ، يف منطقـة البعثـة     تنوعـة م يف مواقع    قدمتهم احلكومة فرداً   ٣٧بعثة  النشرت  و  - ٦٨

ــة ــاطق االنتقالي ــثالثاملن ــه والتــدريب ملــوظفي مــن أجــل  ، ال ــوفري التوجي ــوطنيني الــسجونت .  ال
، أبيـــيو النيـــل األزرق ، ومـــنطقيت للـــسجون يف اخلرطـــومساســـية األياكـــلعـــم اهلدويتواصـــل 

أنـشطة  تواصـلت  يف اجلنـوب،  و. بالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واجلهـات املاحنـة          
وُنفـذت   . الـشرطة النساء من أفـراد    يشمل، مبا   الوالياتبناء قدرات موظفي السجون يف مجيع       
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مكتـب  دعم مـن  هـذه األنـشطة بـ   وجتـري  .  واو وتوريـت  سـجين  يفاًبناء القدرات أيـض  لرامج  ب
  .ةملتحدة املعين باملخدرات واجلرمياألمم ا
 يكــل األساســي اهلويف حــني أن إلصــالح، حباجــة نظــام العدالــة مــا زاليف الــشمال، و  - ٦٩

. ةود حمـد  يةاسـتقالل ب  تتمتـع  الـسلطة القـضائية   فـإن    يف املدن الرئيسية،      ُيعد أكثر تطوراً   القضائي
التـشريعية والقـضائية ومؤسـسات إنفـاذ القـانون مـن نقـص يف               تعـاين املؤسـسات      اجلنوب،   ويف
حتـول  عوامـل   ، وكلها   ت، والنقل، واالتصاال  ذوي املهارات  واملهنيني   ، املادية ياكل األساسية اهل

يـة   وقـوانني اإلجـراءات اجلنائ   الوطنيـة  القـوانني اجلنائيـة   وحتتـاج . دون الوصول إىل نظـم العدالـة      
ــة   مــع اإلطــار  كــون منــسجمةإلصــالح لكــي تل يف كــل مــن الــشمال واجلنــوب  النفــاذالواجب

  . واتفاق السالم الشاملؤقتالقانوين واحلقوق املنصوص عليها يف الدستور الوطين امل
  

  ألطفالمحاية ا ومحاية املدنيني    
 مـع  ون مكيَّفـة   تكـ   نطـاق البعثـة    استراتيجية للحماية على   على وضع    بعثة حالياً تعمل ال   - ٧٠

 رطُـوِّ مايـة املـدنيني الـذي       حلتشمل االستراتيجية مفهوم األمـن      وس.  املعقدة عملهاواليتها وبيئة   
فهـوم علـى احلاجـة إىل       ويركِّز امل . اتخالل الفترة املشمولة بالتقرير كجزء من احلوار بني البعث        

إلنـذار املبكـر،    اقائيـة وتـدابري     وال  التدابري ، مبا يف ذلك   املنسَّقة واسعة من أنشطة احلماية      جمموعة
  . اإلنسانية وبناء بيئة مؤسسية واقيةةلمساعدل متكاملة عناصر فضالً عن

 ة املعنيـــة اخلاصـــيت ممـــثلأجـــرت، نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٣ إىل ١٥مـــن يف الفتـــرة و  - ٧١
خطـة عمـل    جـرى التوقيـع علـى       ،  زيارهتا وخالل.  السودان  زيارة إىل  سلحامل الرتاعواألطفال  ب

جنـوب  يف   يش التحرير الشعيب الـسوداين     جب  سراح مجيع األطفال املرتبطني    طالق إل حمددة زمنياً 
حبــق عــدام اإل  تنفيــذ عقوبــةكومــة الوحــدة الوطنيــة بعــدم يف حزيــر العــدل التــزم وو. الــسودان
املعنيــون حبمايــة العمليــة املختلطــة وبعثــة موظفــو التابع وســي.  ســنة١٨مــا دون ســن األطفــال 
ركـة  أطفـال مـرتبطني حب     سـتة  إىلالوصـول   ب  سُيـسمح  ذا كـان  إمـا   و هذا االلتـزام     فيذتن األطفال

  . هبم تنفيذ حكم اإلعدامحالياً ، ينتظرونالعدل واملساواة
بعثـة منظمـة األمـم    و ،ةبعثـ ال ، عقدتأكتوبر/ تشرين األول٢١ إىل   ١٩من  يف الفترة   و  - ٧٢

 ومكتــب تنــسيق ،مــم املتحــدة للطفولــةمنظمــة األو ،املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
ــسانية  ــشؤون اإلن ــشؤون الالجــئني  يةمفوضــو ،ال وعــدد مــن املنظمــات غــري   ،  األمــم املتحــدة ل

جـيش الـرب     ملـا يرتكبـه     التـصدي  يفألمم املتحدة   ل التنسيق املعزَّز  لتشجيع    اجتماعاً ،احلكومية
ــهاكات جــسيمة يف مــا للمقاومــة  ــة   خيــص حيف انت ــا الوســطى أفقــوق الطفــل يف مجهوري  ،ريقي

  . وأوغندا، وجنوب السودان،ومجهورية الكونغو الدميقراطية
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يف  بـني الوكـاالت، وهـي أفرقـة معنيَّـة باحلمايـة              ا مـشترك  عمل فريق ٢٠بعثة  الرأس  وت  - ٧٣
ــة  القائمــة يفثغــراتال ، مــن أجــل حتديــد جنــوب الــسودانيف  الــثالث ونــاطقامل  وإجيــاد احلماي
 يف زيـادة مـشاركة الـسلطات     وإن.قـدِّم اخلـدمات إىل هـذه األفرقـة       املالئمـة، أو ت   ستجابات  الا

علــى صــعيد الواليــات وعلــى ملــسؤولني  امبــشاركةاجتماعــات األفرقــة العاملــة املعنيَّــة باحلمايــة 
 لـسلطات يف تنفيـذ مـسؤولياهتا      ل  متنـامٍ  دورٍاجملال أمام   أتاحت   ، يف بعض املناطق   الصعيد احمللي، 

 إعـداد   عمليـة  إىل ،جنـوب كردفـان   يف   ،البعثـة ُضـمَّت   سـبيل املثـال،     علـى   و.  احلمايـة  عن توفري 
  .تنمية االستراتيجيةلل الوالية خطة

  
  شؤون اإلعالم    

 الوحــدة وتقريــر بــشأنملــدة يــومني نــدوة بعثــة ال، نظمــت نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٣يف   - ٧٤
سودان،  الــ وجنــوبن مــن مشــالو ســودانيسياســيون ومفكِّــرون ، حــضرهااملــصري يف اخلرطــوم
  التحـضريات مـن أجـل      سريع تـ  احلاجة إىل وركز املشاركون على    .  الشتات فضالً عن أفراد من   

  .جذابةفكرة  اجلهود جلعل الوحدة  بذل االنفصال السلمي دون التخلي عنحتقيق
  الـسائدة   للـصحفيني عـن األوضـاع اإلنـسانية        بعثة جلـسات إحاطـة منتظمـة      العقدت  و  - ٧٥

 خالل إنتـاج إعالنـات إذاعيـة        املفوضية القومية لالنتخابات من   دت   وساع ،واالستجابة الدولية 
 .لخدمة العامةلومرئية 

وعلى الرغم من تزايد احلاجة لوسـيلة مـستقلة للبـث اإلعالمـي علـى الـصعيد الـوطين،                     - ٧٦
 ختصيص تردد علـى موجـة إف إم يف          فإنه مل يتم بعد   سيما يف الفترة اليت تسبق االنتخابات،        ال

ومـع ذلـك، تـضطلع مرايـا إف إم بـدور       .ان إلذاعة مرايا اليت ترعاها األمم املتحدةمشال السود
، وتعزيــز احلــوار الــسياسي مــن وتوعيــة اجلمهــوررئيــسي يف التربيــة املدنيــة وتثقيــف النــاخبني،  

ث علـى املوجـة القـصرية لـثالث      حمطة إف إم يف اجلنوب والربنامج اليومي الـذي ُيبَـ  ١٤خالل  
 .لشمال يف ا يوميااتساع

  
 اإلجراءات املتعلقة باأللغام    

ــقَّ  - ٧٧ ــه   شـ ــا جمموعـ ــدة مـ ــم املتحـ ــرت    ٣٤ ٩١٢ت األمـ ــات، وطّهـ ــن الطرقـ ــومترا مـ كيلـ
قطعــة مــن  ٨٣٩ ٣٩١ لغمــا و ٢٠ ٠٩٠متــرا مربعــا مــن األراضــي، ودّمــرت  ٥٣ ٦٤٧ ٤١٣

ص يف  ماليـني شـخ  ٣نحـو  لوجـرى تـوفري التوعيـة باألخطـار      .فجرة يف السوداننالذخائر غري امل  
وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، أُعيـــد أكثـــر مـــن   .لمـــشردين داخليـــاولاملنـــاطق املتـــضررة 

 .كيلـــومترا مربعـــا مـــن األراضـــي إىل الـــسكان احمللـــيني يف إطـــار عمليـــة إعـــادة األراضـــي ٩٨٠
املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب يف طــرح حتــديات التلــوث بــسبب وستــستمر األلغــام األرضــية و
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ــسبة ــشردون      النتخل بالن ــه امل ــدأ في ــة يف وقــت يب ــابــات املقبل ــلية مــن   ب العودة إىل أماكنــهم األص
 .التصويت أجل

ــام     - ٧٨ ــر األلغـ ــة خبطـ ــالتقرير، واصـــل قطـــاع التوعيـ ــرة املـــشمولة بـ ــادة ،وخـــالل الفتـ  بقيـ
 العمل على توفري التوعية خبطر األلغام للمتضررين مع التركيز بشكل خـاص علـى               ،اليونيسيف

واســتمرت أيــضا مــشاريع مــساعدة   .العائــدين واجملتمعــات احملليــة الــضعيفة واملــشردين داخليــا 
ل املعنـيني مبـساعدة      العمـ  فريقـي ليُق مـن خـالل االجتماعـات الـشهرية          الضحايا وَتحـّسن التنـس    

األلغـام يف اخلرطـوم ووزارة      لإلجـراءات املتعلقـة ب     ة الوطنيـ  اللجنـة  دوريـا    ارأسـه  ي يتالضحايا، ال 
 .عاية االجتماعية يف جوباالشؤون اجلنسانية والر

  
 السلوك واالنضباط    

بعثـة للمدونـة الدوليـة لقواعـد الـسلوك وسياسـة            الال يزال امتثال مجيـع فئـات مـوظفي            - ٧٩
 جـدا إذ ُتجـرى دورات تدريبيـة         اكبريالنتهاك اجلنسيني   إزاء االستغالل وا   عدم التسامح إطالقا  

وأُبلـغ   . عوامـل اخلطـر واجتاهاتـه      بـشأن  اتواختاذ اإلجـراء  يف مجيع القطاعات ويتواصل الرصد      
 .سوء سلوك جسيم خالل الفترة قيد االستعراض  حصل فيهاعن ثالثة حوادث

ــوب    مؤســساتويف شــراكة مــع    - ٨٠ ــة جن ــوطنيني مــن حكوم  األمــم املتحــدة والنظــراء ال
 عت البعثة نطاق ما جتريه من محالت توعيـة يف كـانون           ودان واملنظمات غري احلكومية، وسّ    الس

ــسمرب إىل واو وُر/األول ــوب الـــسودان   ديـ ــك يف جنـ ــشرتمبيـ ــ ونـ ــفوف وعي الـ حنـــو يف صـ
ين بـشأن   شخص ما بني زعـيم حملـي وامـرأة وشـاب باإلضـافة إىل منظمـات اجملتمـع املـد                    ٦٠٠

 . إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسينيسياسة األمم املتحدة يف عدم التسامح إطالقا
  

 الشؤون اجلنسانية    

رت البعثــة الــدعم الــتقين وأســدت املــشورة بــشأن  فتــرة قيــد االســتعراض، وفــخــالل ال  - ٨١
وأقامــت  .ســيما فيمــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة مــسائل تتعلــق بتعمــيم املنظــور اجلنــساين، وال

اركة النــساء يف االنتخابــات، البعثــة عــددا مــن حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة بــشأن مــش
 .يق االنتخاباتست املنتدى اجلنساين لتنسرأو

جهود الدعوة الـيت تبـذهلا البعثـة دفعـت بـالوزارات يف جنـوب الـسودان ويف املنـاطق                    و  - ٨٢
الــثالث إىل إنــشاء نقــاط تنــسيق جنــسانية لتيــسري ودعــم ورصــد إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف     

 .سياسات احلكومة وبراجمها
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مـن خـالل إذاعـة      ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠وتواصل البعثة تعزيز التوعيـة بقـرار جملـس األمـن              - ٨٣
 .مرايا وحلقات العمل املتعلقة ببناء القدرات

  
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليدز يف برنـامج نـزع      /نقص املناعة البشرية  تواصل البعثة دعم إدماج التوعية بفريوس         - ٨٤
ات الـيت  وشاركت البعثة أيضا يف اسـتعراض جمموعـة األدو   .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

  يف مـا يتعلـق     لبنـاء القـدرات يف املـدارس        منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          وضعتها
 .اإليدز/بالفريوس

  
 أمن املوظفني    

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اخنفـض مـستوى املرحلـة األمنيـة مـن املـستوى الثالـث                    - ٨٥
ضارف وكوســيت يف غــلبــّيض وارســودان واُألإىل املــستوى الثــاين بالنــسبة ملنــاطق اخلرطــوم وبو 

 .مشال السودان
  

 اجلوانب املالية    

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ بـاء املـؤرخ      ٦٣/٢٧٣خصصت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا            - ٨٦
 /متـوز  ١ اإلنفـاق علـى البعثـة للفتـرة مـن       مليون دوالر مـن أجـل      ٩٥٨,٤، مبلغا قدره    ٢٠٠٩
وإذا ما قرر جملـس األمـن متديـد واليـة البعثـة إىل               .٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يوليه  

ــد   ــا بعـ ــسان٣٠مـ ــل / نيـ ــى البع   ٢٠١٠أبريـ ــاق علـ ــة اإلنفـ ــصر تكلفـ ــسوف تقتـ ــىت  ، فـ ــة حـ ثـ
 . عليها اجلمعية العامةوافقت على املبالغ اليت ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠

 سددةاملـ ، بلغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري           ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠ويف    - ٨٧
 املـسددة وبلـغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري            . مليـون دوالر   ١٤٤للحساب اخلاص للبعثـة     

 .مليون دوالر ٢ ٠٦٣,٦جلميع عمليات حفظ السالم حىت التاريخ نفسه 

املـسامهة   لحكوماتلاجلنود واملعدات اململوكة للوحدات     املتعلقة ب تكاليف  الوُسدِّدت    - ٨٨
ــوات  ــن ابق ــدة حــىت  ع ــرة املمت ــشرين األول٣١ لفت ــوبر / ت ــران٣٠  و٢٠٠٩أكت ــه  / حزي يوني
 . على التوايل،٢٠٠٩

  
 اتمالحظ -سابعا   

ا مـن   مما مكّنـه  ،  إجنازات هامة اق السالم الشامل     اتف طرفا يف األسابيع األخرية، حقق     - ٨٩
 تظـل إمكانيـة  ومـع ذلـك    .جتاوز عدة عقبات رئيسية كانت تعيق إحراز تقدم منذ وقت طويل   
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 عواقــب كارثيــة يف اجملــال عليهــا وحيتمــل أن تترتــب الــرتاع حقيقيــة إىل حــد كــبري، العــودة إىل
حــدوث ويتطلــب منــع . اإلنــساين والــسياسي والعــسكري واالقتــصادي يف مجيــع أحنــاء املنطقــة

 . اجملتمع الدويل واحمللي تقدميهكافة الدعم الذي يستطيع احلصول على ذلك

 طبيعـة    جنـاح عمليـة الـسالم الـسودانية أو فـشلها، يف            ويتمثّل أهم العوامل اليت تؤثر يف       - ٩٠
إذ مل يبـق سـوى أقـل مـن          و . بني احلركة الشعبية لتحرير السودان وحزب املؤمتر الوطين        العالقة

أن ُيظهِـر  يقتـضي  سالم الـشامل بنجـاح   تنفيذ اتفاق الـ سنة على موعد إجراء االستفتاءين، فإن   
اجلـو احلـايل الـسائد مـن انعـدام الثقـة،       ويـؤدي  . سيةسياالـ رادة اإل  قدرا هـائال مـن   الطرفني كال

اإلرادة الـسياسية  إىل تقـويض  حيث ُيعَتـرب أي مكـسب حيققـه طـرف خـسارة للطـرف اآلخـر،             
اعدة، وميهـد الطريـق     تقـدمي املـس   إىل  ، ويعطّل بشكل فعلي اجلهود الدوليـة الراميـة           بالغا تقويضا
  .الرتاع لتجدد

األفريقـي إىل  ريق التنفيذ الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد      فبالدعم الذي يقدمه وأرّحب    - ٩١
ن ون اخلاصــوبعوثـ الــيت يبـذهلا امل اجلهود املتواصـلة  وأرّحــب كـذلك بـ  عمليـة الـسالم الـسودانية،    

ونظرا للتشكيلة الواسعة من اجلهات الفاعلـة الدوليـة          .وغريهم من الشركاء الدوليني الرئيسيني    
مـن أجـل    اجلهات املعنيةمجيع اجلهود اليت تبذهلا  تنسيق ال بد منه املسامهة يف هذه العملية، فإن   

 . إىل حوار مثمرينتهجانه الذي “ال غالب وال مغلوب”هنج  يف حتويلمساعدة الطرفني 

وسـيتطلب إجـراء    . وأهنئ طريف اتفـاق الـسالم الـشامل علـى اعتمـاد قـانون االسـتفتاء                 - ٩٢
 الـسودان بـذل جهـد كـبري يف      جنـوب ئدة يفاستفتاء حر ونزيه وسلمي يف ظـل الظـروف الـسا        

علــى ولــذلك، أحــث الطــرفني علــى تعــيني جلنــة االســتفتاء فــورا، و  . جمــايل التخطــيط والتنفيــذ
كما أحث الطرفني علـى العمـل       . الواجبةالشروع يف تنفيذ أحكام القانون اجلديد بكل السرعة         

  .اإلجرائيةبالتحضريات يتعلق بعثة لتنسيق املساعدة الدولية وتيسريها فيما البشكل وثيق مع 
وقد أبرز كال طريف االتفاق مؤخرا احلاجة العاجلة إىل تناول ترتيبـات مرحلـة مـا بعـد         - ٩٣

االستفتاء فيما يتعلق بالوحدة أو االنفصال، إذ ذهبـا إىل حـد تـضمني تـشريع االسـتفتاء التزامـا               
ملتــضاربة للخطــوات الــيت وستــشكل التوقعــات ا. بالتوصــل إىل اتفــاق بــشأن املــسائل الرئيــسية 

ينبغي أن يتخذها كل طرف يف األيام واألسـابيع واألشـهر الـيت تعقـب التـصويت خطـرا كـبريا          
مــد أمــا وقــد اعُت.  إشــعال فتيــل نــزاع قــد تــصعب أو تــستحيل الــسيطرة عليــهإذ قــد تــؤدي إىل

قــات قــانون االســتفتاء اآلن، فــإنين أحــث الطــرفني علــى الــشروع فــورا يف التفــاوض بــشأن اتفا
  .واألمم املتحدة على استعداد لتقدمي املساعدة يف هذا اجلهد. مرحلة ما بعد االستفتاء

 مليـون ناخـب، يف ظـل        ١٦,٥النتخابات على تـسجيل حنـو       ل املفوضية القومية وأهنئ    - ٩٤
وهـذه خطـوة   . ظروف صعبة مل تشهد مع ذلك سوى عـدد ضـئيل جـدا مـن احلـوادث األمنيـة               
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. كـبرية تنتظرنـا    حتـديات    ه ال تـزال هنـاك     غري أنـ  . ابات وطنية موثوقة  هامة يف سبيل إجراء انتخ    
 املخالفـات ن عـددا مـن       تبـيّ  إىل املفوضـية القوميـة لالنتخابـات      قد تلقت البعثة تقـارير أحالتـها        و

وجيـب علـى الطـرفني    .  ودعتـها إىل معاجلـة هـذه املـسائل    ،اليت شـابت عمليـة تـسجيل النـاخبني       
وعـالوة علـى ذلـك، ال يـزال     .  بـشأن نتـائج التعـداد    ال تزال قائمـة خالفاهتما اليتأيضا أن حيال   

 بـشأن العراقيـل الـيت تعتـرض إجـراء محـالت سياسـية               اجلهات املعنية يعرب عـن القلـق      عدد من   
بـذل جهـد كـبري إذا مـا أريـد أن            سـيتطلب   االنتخابـات   خـالل   مـن   األ أن اسـتتباب  كما  . فعالة

وأحـث شـركاء اتفـاق الـسالم        .  متكافئـة للمـشاركة    تتاح للناخبني يف خمتلف أحناء البلد فـرص       
الــشامل علــى كفالــة بيئــة مواتيــة إلجــراء انتخابــات دميقراطيــة، تــشمل احتــرام حريــة تكــوين     

املفوضـية  وأشـجع   . اجلمعيات والتعبري والـصحافة، والتـشجيع علـى حتقيـق الـشمولية الـسياسية             
 علـى   إطالعـا تامـا   إطـالع النـاخبني     الهتـا اإلعالميـة لـضمان       مح علـى زيـادة      القومية لالنتخابات 

املنـصوص عليهـا يف   القـيم  وأحث الطرفني على مواءمة مجيع التشريعات مع  . العملية االنتخابية 
  .الدستور الوطين املؤقت

وما زال يساورين قلق شديد إزاء العنف املستمر يف جنوب السودان الذي أودى حبيـاة          - ٩٥
ب الـسودان، الــيت تتحمــل املـسؤولية األساســية عــن   وأناشـد حكومــة جنــو . الكـثري مــن األبريــاء 

 علـى محايـة املـدنيني وكـسر دوامـة           هـا محاية املدنيني يف جنوب السودان، أن تركز مجيـع جهود         
ــصدد    . العنــف ــذا ال ــا يف ه ــم املتحــدة جهوده ــززت األم ــد ع ــدمي   ،وق ــى اســتعداد لتق  وهــي عل
علـى معاجلـة هـذه املـسائل علـى          كما أناشد اجملتمع الدويل زيـادة جهـوده للمـساعدة           . املساعدة

ــوب الـــسودان        ــاء قـــدرات حكومـــة جنـ ــدى القـــصري، وبنـ ــنلتـــتمكن املـ  معاجلتـــها علـــى  مـ
  .الطويل املدى
 قلقا شديدا، وقـد يـشكل    بدوره يثريأبييعدم إحراز تقدم يف حل املسائل املعلقة يف         و  - ٩٦

نيــة باســتعادة الــزخم ومــا مل تعجــل اجلهــات املع. اتفــاق الــسالم الــشاملتنفيــذ هتديــدا خطــريا ل
 قـد تـذهب     حمكمة التحكيم الدائمـة    قرار   أتاحهاالسياسي بشأن هذه املسائل، فإن الفرص اليت        

 وعلى حنو سـلمي،     حينه بشأن أبيي يف     احملكمةوجيب على الطرفني أن يكفال تنفيذ قرار        . هباء
 املـسائل امللحـة     وأن يعمال على إبرام اتفاقات طويلة األمد بشأن حقوق الرعي واإلقامة وسائر           

وأهنئهمـا علـى اعتمـاد قـانون اسـتفتاء أبيـي وأحثهمـا              . الضرورية لتحقيـق سـالم دائـم يف أبيـي         
  .على تعيني جلنة استفتاء أبيي يف أسرع وقت ممكن

ملـا قـد تترتـب عليـه مـن            احلـدود قلقـا رئيـسيا أيـضا        احملـرز يف ترسـيم    ويثري بطء التقدم      - ٩٧
 اإلرادة يبــذال وأناشــد الطــرفني أن  . علــى حــد ســواء   ينء االنتخابــات واالســتفتا  عواقــب يف
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 لتسريع وترية هـذه العمليـة واحليلولـة دون أن تـصبح عائقـا كـبريا أمـام تنفيـذ                     الالزمةالسياسية  
  .اتفاق السالم الشامل

 نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج،    جمــالوأشــيد بالتقــدم املتواصــل احملــرز يف   - ٩٨
ومـن املـشجع أيـضا أن    . يف هـذا اجملـال   اءة  البنّـ الـسالم الـشامل      اتفـاق    سيما مشاركة طريف   الو

نالحظ أن احلكومة قد أعلنت عـن التزامهـا مبعاجلـة أوجـه قـصور الربنـامج الـيت حـددها تقيـيم                       
وإنــين علــى علــم بــاخلطر املتمثــل يف إمكانيــة إعــادة إدمــاج احملــاربني الــسابقني  . أجــري مــؤخرا

. عــودهتم إىل طريــق العنــف املــسلحخطــورة  قــد يزيــد مــن الــذياملــسرحني يف بيئــة غــري آمنــة، 
 وإعادة اإلدمـاج الرمسيـة مببـادرات       ح على أمهية ربط عملية نزع السالح والتسري       ؤكدولذلك أ 

وأخريا، أكـرر نـدائي للمجتمـع الـدويل بتـوفري التمويـل الكـايف             . جمتمعية فعالة للحد من العنف    
  .ربنامجالنهائية واألصعب يف  ال املرحلةملرحلة إعادة اإلدماج، وهي

وختاما، أود أن أتقدم بالشكر ملمثلي اخلاص ومجيع أفراد البعثـة العـسكريني واملـدنيني               - ٩٩
كمـا أشـكر فريـق األمـم        . همماوأفراد الـشرطة علـى التـزامهم وتفـانيهم املتواصـلني يف أداء مهـ              

علــى  بــدون كلــل للعمــلة  اإلنــسانيومجيــع اجلهــات املعنيــة بتقــدمي املــساعدة املتحــدة القطــري 
  .مساعدة احملتاجني يف السودان
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  املرفق
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٧العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف 

  
  العنصر العسكري  

   القوات   ضباط األركان   املراقبون
اجملموع الفرعي 
  الشرطة املدنية   للعنصر العسكري

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث رالذكو  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  البلد

    ١٦     ١٣٦     ١٢٠     ٣     ١٣  االحتاد الروسي
  ٢  ٨                      إثيوبيا

                          األرجنتني
  ٢  ٤٠     ١٧          ٦     ١١  األردن
  ٣  ٧   ٣  ١٢        ٢  ٧   ١  ٥  أستراليا
         ١٧               ١٧  إكوادور
    ٥   ١  ٣٠          ٥   ١  ٢٥  أملانيا

  ١  ١٥     ٧               ٧  إندونيسيا
    ٢                      أوروغواي

  ١١  ٥                      أوغندا
    ١٧     ١١               ١١  أوكرانيا

    ٢               ٢       ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
         ٩               ٩  باراغواي
    ٢٩   ٧  ١ ٤٨٧   ٧  ١ ٤٤٧     ٢٥     ١٥  باكستان
         ٢٢          ٢     ٢٠  الربازيل
         ٣               ٣  بلجيكا

  ١  ٢٧   ٥  ١ ٤٥٩   ٥  ١ ٤١٣     ٢٧     ١٩  بنغالديش
         ٤               ٤  بنن

         ١               ١  بوركينا فاسو
  ٣  ٤                      البوسنة واهلرسك

         ٢               ٢  بولندا
       ١  ١٣                 ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
         ١٣               ١٣  بريو
       ١  ٩             ١  ٩  تايلند
  ٢  ٣٦     ٣          ٣       تركيا

  ٥  ٤                      جامايكا
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  العنصر العسكري  

   القوات   ضباط األركان   املراقبون
اجملموع الفرعي 
  الشرطة املدنية   للعنصر العسكري

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث رالذكو  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  البلد
         ١٢               ١٢  مجهورية ترتانيا املتحدة

         ٧          ١     ٦  مجهورية كوريا
         ٢               ٢  مجهورية مولدوفا

         ١١          ٤     ٧  الدامنرك
  ١  ٨   ٩  ٢٦١   ٩  ٢٤٤     ٣     ١٤  رواندا
         ١١          ١     ١٠  يارومان
  ٤  ١٩   ٢٧  ٦٤٠   ٢٦  ٦١٩   ١  ٧     ١٤  زامبيا

  ١٠  ٢٢   ٢  ١٠             ٢  ١٠  زمبابوي
    ٤                      ساموا

    ١٨     ٦               ٦  سري النكا
    ٤     ٤               ٤  السلفادور
  ٣  ٦     ٤          ١     ٣  السويد

         ٤          ١     ٣  سرياليون
  ٤  ٧   ٩  ٤٤٧   ٩  ٤٢٦     ٩     ١٢  الصني
  ٢  ٢٣                      غامبيا
  ٢  ٢٦                      غانا

       ١  ٥          ١   ١  ٤  غواتيماال
         ٦               ٦  غينيا

  ٩  ٣٣     ١١               ١١  الفلبني
         ١          ١       فنلندا
    ٢     ٦               ٦  فيجي

  ١       ٦               ٦  قريغيزستان
         ٤          ٤       كرواتيا
         ٥٥     ٥٠     ١     ٤  كمبوديا
  ١  ١٦   ٤  ٢٤        ٣  ٦   ١  ١٨  كندا
  ١  ١٨   ٤٥  ٦٨٤   ٤٣  ٦٨١   ١     ١  ٣  كينيا
    ١     ٣               ٣  مايل

    ٦     ١٠          ٢     ٨  ماليزيا
    ١٥   ١٥  ١ ٢٨٤   ١٥  ١ ٢٤٦     ١٨     ٢٠  مصر

         ٢          ٢       اململكة املتحدة
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  العنصر العسكري  

   القوات   ضباط األركان   املراقبون
اجملموع الفرعي 
  الشرطة املدنية   للعنصر العسكري

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث رالذكو  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  البلد
         ٢               ٢  منغوليا

         ١               ١  موزامبيق
  ٣  ٣   ١  ٦             ١  ٦  يبيانام

  ٢  ٦     ٢١          ٨     ١٣  النرويج
  ٢  ٤٠     ١٥          ٨     ٧  نيبال

  ٤  ٣٢     ١٢          ٣     ٩  نيجرييا
         ٣          ١     ٢  نيوزيلندا

  ٣  ٥٤   ٦  ٢ ٦١٤   ٥  ٢ ٥٧٣   ١  ٢٦     ١٥  اهلند
  ٣  ٩   ١  ٧          ٢   ١  ٥  هولندا

    ٧                      الواليات املتحدة األمريكية
         ٢          ٢       ليابانا

    ١٠     ٢٤          ٢     ٢٢  اليمن
         ٤          ١     ٣  اليونان
  ٨٥  ٦٠٤   ١٣٨  ٩ ٤٨٨   ١١٩  ٨ ٨١٩   ٨  ١٩٣   ١١  ٤٧٦ اجملموع حسب نوع اجلنس  
    ٦٨٩     ٩ ٦٢٦     ٨ ٩٣٨     ٢٠١     ٤٨٧ اجملموع  
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