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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف السودان    
    

  إضافة    
  

  مقدمـة  -أوال   
عــــن بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف الــــسودان، املــــؤرخ   هــــذه اإلضــــافة لتقريــــريقــــدمُت  - ١
ــسان ٥ ــل /نيـــ ــق ب،)S/2010/168 (٢٠١٠أبريـــ ــات يف الـــــ  واملتعلـــ ــال سودان، عاالنتخابـــ مـــ

 الــيت طلــب فيهــا اجمللــس إطالعــه أوال  ،)٢٠٠٥ (١٥٩٠مــن قــرار جملــس األمــن   ١١ بــالفقرة
  .بأول على التطور احملرز يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل يف السودان

  
  التطورات السياسية  -ثانيا   

اتسمت فترة االنتخابات هبـدوء نـسيب، حيـث شـهدت حـوادث عنـف معزولـة وأنبـاء                   - ٢
ويف الفتـرة الوسـيطة الـيت أعقبـت         . عن أعمال مـضايقة وختويـف يف بعـض املواقـع يف الـسودان             

ــوب      إجــراء  ــات، خاصــة يف جن ــائج االنتخاب ــشأن نت ــات، حــدثت بعــض املنازعــات ب االنتخاب
نـوب  اجلالسودان، وأتت النتائج األولية داعمة بقوة ملوقف احلركة الشعبية لتحرير السودان يف             

  .وحزب املؤمتر القومي يف الشمال
ــارس / آذار٢٧ويف   - ٣ ــسياسية،    ، شــهدت جوبــ ٢٠١٠م ــس األحــزاب ال ــا جملل ا اجتماع

املنشأ بدعم من الفريق الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ والتابع لالحتاد األفريقي، الختيـار أعـضاء               
ــه والنظــر يف اختــصاصاته  ــارا مــن أوائــل شــهر   ، الــذيويتــألف اجمللــس. مكتب  بــدأ نــشاطه اعتب

  . من غالبية األحزاب السياسية اجلنوبية،أبريل/نيسان
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، وعقب اجتمـاع املكتـب الـسياسي للحركـة الـشعبية يف             ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ويف    - ٤
أعلنـت احلركـة    كمـا   . جوبا، أعلنت احلركة سحب مرشحها ياسر عرمان مـن سـباق الرئاسـة            

لبيئة املقيدة يف اإلقليم، إال أهنا أصرت علـى أن مرشـحيها            ا بسببسحب مرشحيها يف دارفور     
  . تخابات على مجيع املستوياتمن قطاع الشمال سيخوضون االن

حتــالف جوبــا ألحــزاب املعارضــة، وأدى ســلوك احلركــة الــشعبية إىل إضــعاف موقــف   - ٥
دفــع عــددا مــن األحــزاب الــسياسية الــشمالية إىل إصــدار تــصرحيات تؤكــد مــشاركتها يف     ممــا

 التجديـد واإلصـالح     -ومع ذلك، قام كـل مـن احلـزب الـشيوعي وحـزب األمـة                . االنتخابات
ــسحب ــستويات  ب ــع امل ــى مجي ــسان٨ويف .  مرشــحيه عل ــل / ني ــة  ٢٠١٠أبري ــإن حــزب األم ، ف

القومي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الصادق املهدي، قام أيضا بـسحب مرشـحيه علـى                
وكـان حـزب األمـة القـومي        . مجيع املستويات، باستثناء والييت النيل األزرق وجنوب كردفـان        

ركته، مبــا يف ذلــك تأجيــل االنتخابــات لفتــرة أربعــة  قــد أعلــن عــن ســتة مطالــب لــضمان مــشا 
 تدابري لكفالة الوصول إىل وسائط اإلعالم علـى قـدم املـساواة، وتـوفري                اختاذ أسابيع، فضال عن  

. دعــم مــايل لألحــزاب الــسياسية، وفــرض حظــر علــى اســتخدام أي حــزب للمــوارد احلكوميــة
قراطي األصـل يف االنتخابـات      وشارك كـل مـن حـزب املـؤمتر الـشعيب واحلـزب االحتـادي الـدمي                

على مجيع املستويات، رغم تقدمهما بشكاوى إىل املفوضية القومية لالنتخابات وإىل سـلطات             
ــرية     ــات خطــ ــر وخمالفــ ــوادث تزويــ ــشأن حــ ــرى بــ ــارك  . أخــ ــوع، شــ ــا ٧٢ويف اجملمــ  حزبــ

  . االنتخابات يف
ــسان١١ويف   - ٦ ــل / ني ــشعبية  دعــت، ٢٠١٠أبري ــرة االن إىل  احلركــة ال ــد فت ــات متدي تخاب

بأربعة أيام، لتصل فترهتا اإلمجاليـة إىل سـبعة أيـام، وذلـك نظـرا للـصعوبات الفنيـة واللوجـستية                     
الكبرية اليت شهدها اليوم األول لالقتراع ومـا جنـم عـن ذلـك مـن ختـوف بـأن يـؤدي ذلـك إىل                     

وعقـب ذلـك دعـا      . حرمان بعض الناخبني احملتملني يف اجلنوب من حقهم يف اإلدالء بأصواهتم          
، قامــت ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٢ويف . زب املــؤمتر الــشعيب أيــضا إىل متديــد فتــرة االقتــراع حــ

  .مديد فترة االقتراع لفترة يومنياملفوضية بت
، أعلــن مستــشار الــرئيس وممثــل حــزب املــؤمتر الــوطين   ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٤ويف   - ٧

ــك ا        ــا يف ذل ــع األحــزاب، مب ــدعوة ســتوجه إىل مجي ــدين أن ال ــازي صــالح ال ــيت  غ ألحــزاب ال
ــةتــــشارك يف االنتخابــــات، لالنــــضمام إىل حكومــــة   مل .  عقــــب االنتخابــــاتوحــــدة وطنيــ
، أعلن مسؤول كبري يف حزب املـؤمتر الـوطين أن الـرئيس البـشري               ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٠ ويف

لـن مينــع نــشاط األحـزاب الــسياسية الــيت قاطعـت االنتخابــات، إال أنــه قـال إن تلــك األحــزاب     
  . ملشاركة يف أي حكومة ما مل تقم باالعتراف بالنتيجةُتدعى إىل ا لن
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أبريل، أصدر املرشح الرئاسي للحزب الـوطين االحتـادي األصـل حـامت         / نيسان ١٧ويف    - ٨
السر بيانا صحفيا أعلن فيه رفضه لنتائج االنتخابـات ودعـا أنـصار احلـزب والـشعب الـسوداين                  

أبريــل رئــيس احلــزب االحتــادي /ان نيــس١٩وأعقــب ذلــك بيــان أصــدره يف . إىل رفــضها أيــضا
غين يرفض فيه نتيجة االنتخابـات ويـدعو إىل إعـادة عمليـة             ريالدميقراطي األصل حممد عثمان امل    

  .بب التزوير الذي شاب االنتخاباتاالقتراع بس
، أصــدر حــزب املــؤمتر الــشعيب بيانــا رفــض فيــه نتــائج    ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٧ويف   - ٩

ية القوميــة لالنتخابــات ارتكبــت أخطــاء خطــرية ممــا يــشكك يف االنتخابــات وأعلــن أن املفوضــ
ــة  ــة االنتخابيـ ــار البيـــان إىل أن حـــزب املـــؤمتر الـــشعيب لـــن يـــشارك يف   . مـــصداقية العمليـ وأشـ

  .تنفيذية تنجم عن هذه االنتخاباتهيئات تشريعية أو  أي
يــة أبريـل، عقــد حتـالف جوبــا اجتماعـا وقــرر تـشكيل أربــع جلـان فرع     / نيـسان ١٨ويف   - ١٠

وكلفـت إحـدى اللجـان      . لإلشراف على اسـتراتيجيات املعارضـة يف فتـرة مـا بعـد االنتخابـات              
أبريـل، أعلـن    / نيـسان  ٢٠ويف  . مبهمة تنظيم أنشطة االحتجاج الشعبية علـى نتـائج االنتخابـات          

  .بعض أعضاء قوى اإلمجاع الوطين رفض املشاركة يف حكومة الوحدة الوطنية
ضا، اهتم أعضاء جتمـع األحـزاب الـسياسية جلنـوب الـسودان،             أبريل أي / نيسان ١٨ويف    - ١١

ــسودان         ــر ال ــشعبية لتحري ــة ال ــشمل اجلبه ــة أحــزاب ت ــة مــن مثاني ــيري -وهــو جمموعــة مؤلف  التغ
ــات االنتخابــات يف        ــصدي ملخالف ــأخري يف الت ــة لالنتخابــات بالت ــدميقراطي، املفوضــية القومي ال

ني بـالتحيز للحركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان        كذلك اهتمت اجملموعة املراقبني الـدولي     . اجلنوب
  .وأعلنت أن عملية االقتراع يف اجلنوب شهدت خمالفات غري مسبوقة

اللجنة العسكرية املشتركة للمنطقة يف واليـة النيـل األزرق،        يف  أبريل،  / نيسان ١٩ويف    - ١٢
ــس        ــسلحة ال ــوات امل ــوام الق ــد ق ــسودان إىل تزاي ــر ال ــشعيب لتحري ــل اجلــيش ال ودانية يف أشــار ممث

 املفوضية القوميـة لالنتخابـات فـوز        تإال أن التوتر خفت حدته بقدر كبري عندما أعلن        . الوالية
  .مرشح احلركة الشعبية لتحرير السودان مبنصب وايل الوالية

 مجاعـة مـن مجاعـات اجملتمـع املـدين           ١٢٠ووصفت شبكة متام، وهي شبكة مؤلفة من          - ١٣
 ودعـت إىل إجـراء عمليـة انتخابيـة جديـدة متامـا،              “مـزورة ”هنا  السودانية، نتائج االنتخابات بأ   

  .يشمل تعدادا جديدا للسكان ومفوضية جديدة لالنتخابات مبا
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 والتصويت لالنتخابات االستعدادات  -ثالثا   
 النـاخبني  قائمـة  إعـداد  ويف االقتـراع  بطاقـات  طباعـة  يف تـأخري ال حاالت بعض حدثت  - ١٤

 متـأخر  وقـت  يف أجـري  الـذي  التغـيري  إىل جزئيـا  ذلـك  ويرجع تراع،االق مراكز وقائمة النهائية
 مـن  الكـثري  حـزم  إعـادة  اقتـضى  الـذي  األمـر  اقتـراع،  مركز كل يف األقصى الناخبني عدد على
 االقتـراع  مراكـز  مجيـع  إىل لالقتـراع  الالزمة املواد وصلت ذلك، ومع .للتصويت الالزمة املواد
 واقتـضت  .٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  ١١ يف االقتـراع  لبـدء  باملناسـ  الوقـت  يف السودان يف تقريبا

 واليـة  يف الواليـة  جملـس و الـوطين    اجمللـس  النتخابـات  االقتـراع  بطاقـات    طباعـة  إعـادة  الضرورة
 .الوالية تلك أحناء مجيع يف التصويت بدء أّخر مما األبيض، النيل

املفوضـية القوميـة     أجلـت  االقتراع، مراكز يف اكُتشفت اليت الطباعية األخطاء وبسبب  - ١٥
 علـى  بالتـصويت  فقـط  ومسحت جغرافية، انتخابية دائرة ٣٣ يف االنتخابات إجراء النتخاباتل

 االقتـراع  مراكـز  فيهـا  تلقـت  الـيت  احلـاالت  بعض ويف .الدوائر تلك يف واألحزاب النساء قوائم
ــات  ــراعبطاق ــضمن اقت ــأخري مت أخطــاء، تت ــراع ت ــضع االقت ــتمكني ســاعات لب ــاالع اللجــان ل  لي

 .ذلك بعد االقتراع واستؤنف املشكلة، معاجلة من اتواليلل

 جنـــوب يف ســـيما وال أمنيـــة، حـــوادث بـــسبب املنـــاطق بعـــض يف االقتـــراع وتوقـــف  - ١٦
 مراكـز  أغلبيـة  أغلقـت  دارفـور،  غـرب  والية كلبس، ويف .دارفور غرب يف كذلكو ،السودان
 العـدل  حركـة  أطلقتها هتديدات إىل عودي ذلك أن وذُكر ،االقتراع من األول اليوم يف االقتراع

  .ذلك بعد مفتوحا وبقي الثاين اليوم يف بعضها فُتح ولكن واملساواة،

 تـشويش  أحـداث  وقـوع  عـن  تقـارير  واسـع  نطـاق  على ترددت السودان، جنوب ويف  - ١٧
 مـن  دعـد  ويف .الوحـدة  وواليـة  الغـزال  حبـر  مشـال  واليـة  يف سـيما  وال االنتخابيـة،  العملية على
 إغـالق  أخرى مواقع وشهدت االقتراع؛ مراكز بفتح االقتراع تنظيم ملوظفي ُيسمح مل واقع،امل

 وقـوع  عـن  الواليـات  هـذه  مـن  تقارير أيضا ووردت .االقتراع صناديق وحجز االقتراع مراكز
 واملرشـحني  املعارضـة  ومرشـحي  النـاخبني  وختويـف  والـشرطة،  احمللية اجملتمعات بني اشتباكات
 تـشري  تقـارير  ووردت .اتللواليـ  العليـا  اللجـان  وأعـضاء  االقتـراع،  تنظيم وظفيوم املستقلني،

ــع بعــض أن إىل ــال حــوادث شــهدت املواق ــراقبني بعــض واحتجــاز اعتق ــيني امل ــاء احملل  والزعم
 املـستقلني،  واملرشـحني  الـسياسية  األحـزاب  مرشـحي  ووكـالء  املعارضة، ومرشحي التقليديني،
ــسؤولني ــن وامل ــات ع ــ .االنتخاب ــدم مورغ ــارير ورود ع ــع حتــرش حــوادث عــن تق ــراقبني م  امل
 احمللـيني  املـراقبني  عـن  فـضال  املـستقلني  واملرشحني املعارضة مرشحي وكالء ُمنع فقد الدوليني،

   .املواقع بعض يف النتائج تسجيلو األصوات وعد االقتراع مراقبة من
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ــدأت  - ١٨ ــرة وب ــرز فت ــد الف ــسان ١٦ يف والع ــل/ني ــهأعل حــسبما ،٢٠١٠ أبري املفوضــية  نت
 املواقـع  مـن  كـثري  يف وأجريت .أبريل/نيسان ١٥ يف االقتراع انتهاء عقب ،النتخاباتالقومية ل 
 عمليـات  بـدأت  العـد،  مـن  االنتـهاء  وفـور  .األقـل  علـى  سـاعة  ٢٤ ملدة األصوات فرز عمليات
 دفـع  يف تـأخري  حـاالت  حـدوث  إىل تـشري  تقـارير  ووردت .الواليـات  عواصـم  إىل املـواد  إعادة

 االقتـراع  ومـواد  النتـائج  تـسليم  احلـاالت  بعض يف فرفضوا االقتراع، تنظيم موظفي ستحقاتم
 .كلها االقتراع فترة عن هلم ةاملستحق التالبد كامل على حيصلوا أن إىل

 نظــام باســتخدام االنتخابيــة النتــائج تفــرز أن األصــل يف قــررت قــد املفوضــية وكانــت  - ١٩
 الواليــات عواصــم مــن عاصــمة كــل يف البيانــات دخــالإل مبــوظفني االســتعانة مــع ،حاســويب
 اعيــد إلعــالن نتــائج االنتخابــات مثمو عــدة عــن بالفعــل أعلنــت أن وبعــد .والعــشرين اخلمــسة
ــها، ــة يف املفوضــية علقــت أجلت ــة املطــاف هناي ــرز عملي ــرزت  احلاســويبالف ــائج وف ــدويا النت  .ي
 بــسبب الــسودان، جنــوب يف ســيما وال العمليــة، يف طويلــة لفتــرات تــأخري حــاالت وحــدثت
 وبـسبب  االقتـراع،  انتـهاء  بعـد  خـاطئ  بشكل املواد حزم ذلك يف مبا وتقنية، لوجستية مشاكل

 ووردت .نتــائج اســتمارة ١٥٠ ٠٠٠ حــوايل مــن النتــائح فــرز عمليــة فرضــتها الــيت التحــديات
 للواليـة  االعليـ  اللجنـة  مكاتـب  احـصبو  الغـريب  الغزال حبر يف املوظفني بعض أن إىل تشري تقارير

 التحــديات ومشلــت .ســاعات عــدةل اإلغــالق علــى البيانــات إدخــال مركــز وأجــربواباحلجــارة 
ــة عــدم األخــرى ــوظفني كفاي ــ امل ــدربني، ننياملعّي ــأخري وامل ــستمر والت ــشغيل أو تركيــب يف امل  ت
ــامج ــة أعــداد وجــود وعــدم الفــرز، يف املــستخدم الربن  هــذا ويف .احلاســوب أجهــزة مــن كافي
 علـى  الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  لبعثـة  التابعـة  االنتخابـات  لشعبة امليدانية الفرق بقيت الصدد،
املفوضـية   مقـر  إعـالم  علـى  تـشجيع الو املـشاكل  حتديد أجل من للواليات العليا باللجان اتصال

  .املناسب الوقت يف املسائل هبذه اخلرطوم يف

 الـثالث،  دارفـور  واليـات  فيهـا  مبا الشمالية، الواليات يف البيانات مراكز تعمل   حالياو  - ٢٠
 حددتـه  الـذي  التـاريخ  تعـديل  تعـّين  لذلك، ونتيجة .بطيئة زالت ما البيانات إدخال وترية لكن

ــائج إلعــالن ةاملفوضــي ــة النت ــع النهائي ــسات جلمي ــدة املناف ــرات ع ــد .م ــة   وتعق املفوضــية القومي
ــاتل ــسات النتخاب ــة  جل ــةإحاط ــة إعالمي ــع يومي ــصحافة م ــالن ال ــ الع ــد .ائجالنت  صــدرت وق

 النتـائج  عـن  أبريل/نيسان ١٩ يف اإلعالن وبدأ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٦ يف األوىل اإلعالنات
 الفـائز  املرشـح  اسـم  عـن  أعلـن  أبريـل، /نيسان ٢٠ ويف .اجلغرافية االنتخابية الدوائر من الواردة

 الــــوطين، وأعقــــب ذلــــك اإلعــــالن يف املــــؤمتر حــــزب مــــنوهــــو  اخلرطــــوم، وايل مبنــــصب
 .والـشمالية  النيـل  هنـر  يت يف واليـ   مبنـصيب الـوايل    الـوطين  املؤمتر حزب فوز عن أبريل/يسانن ٢١
 النيـل  واليـة  يف الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  احلركـة  مرشح فوز عن أعلن أبريل،/نيسان ٢٢ ويف
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ــؤمتر حــزب ومرشــحي األزرق، ــوطين امل ــوايل ملنــصب ال ــات يف ال ــل األمحــر، البحــر والي  والني
 .والقضارف واجلزيرة، ،وسّنار األبيض،

 البـشري،  عمـر  أن النتخابـات املفوضية القوميـة ل    أعلنت ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ ويف  - ٢١
الـرئيس احلـايل     كـري،  سـلفا  فـاز  بينمـا  الوطنيـة،  الرئاسـية  االنتخابـات  يف فاز قد ،الرئيس احلايل 

 .السودان جنوب حكومة برئاسة ،حلكومة اجلنوب

ــدوليني املــراقبني مــن خمتلفــة اتمجاعــ وأصــدرت  - ٢٢ ــة بيانــات واحمللــيني ال  بــأن تفيــد أولي
 التوصـل  حنـو  هامة خطوة شكلت الدولية، املعايري متاما تستوِف مل أهنا رغم االنتخابية، العملية

 ،متقيـيمه  يف حتفظـا  أكثـر  كـانوا  فقد يوناإلقليم راقبونامل أما .السودان يف دميقراطية عملية إىل
 معلمـا  كانـت  االنتخابات أن ذكرواو للعملية إلدارهتا النتخاباتقومية ل املفوضية ال  على واوأثن
 .لالشام السالم اتفاق تنفيذ طريق على هاما

ــةال وتواصــل  - ٢٣ ــدمي بعث ــشورة تق ــساعدة امل ــائج إدارة جمــال يف وامل  وإىل املفوضــية إىل النت
 الـيت  لالنتخابـات  خطـط  وضـع  علـى املفوضـية    مـع  أيـضا  البعثة وتعمل .للواليات العليا اللجان

ــا يعادســ ــا٦٠يف غــضون  إجراؤه ــاتول ، يوم ــوب يف النتخاب ــان جن ــوايل نتخــابال( كردف  ال
 وتواصـل  .الـسنة  مـن  الحـق  تـاريخ  إىل أجلـت  الـيت  )الواليـة جملـس   ( واجلزيـرة  )الواليـة وجملس  

ــةال  املقدمــة الطعــون مــعو التحــديات مــع ةيوشــفاف ديــةجب لتعامــلا علــى املفوضــية تــشجيع بعث
  .مليةالع يف
  

  التطورات األمنية  - رابعا  
، ةعنـف كـبري   أحـداث   من دون أي    اآلن   حىت   استمرتيف حني أن عملية االنتخابات        - ٢٤

يف املنـاطق الـيت    ال سـيما    كانـت هنـاك حـوادث يف بعـض املنـاطق يف جنـوب الـسودان،                 إال أنه   
 فيهـا التـسابق االنتخـايب    أو املناطق اليت حيتدميف املاضي، بني اجملتمعات احمللية  نزاع  حدث فيها   

  .جيري التنافس عليها  مناصبيشغلونالذين رشحني املستقلني واملرشحني املبني 
يف أكثـر انتـشارا يف الواليـات اجلنوبيـة، مبـا يف ذلـك                 التوترات والعنـف احمللـي     كانتو  - ٢٥
واجــه ي وغــرب االســتوائية، حيــث ،االســتوائيةووســط  ،الوحــدةوحبــر الغــزال، مشــال ات واليــ

منافسة كبرية مـن جانـب املرشـحني        لتحرير السودان    احلركة الشعبية    لَبون من قِ  شحاملر والةلا
تحرير السودان وجهاز شـرطة جنـوب       ل شعيباليش  اجل وقد أفادت األنباء باستخدام   . املستقلني
بــذل رئــيس حكومــة جنــوب الــسودان يو. يف بعــض احلــاالت، لتخويــف املعارضــني، الــسودان

 لتــشجيع املرشــحني ملنــصب ا حثيثــةجهــوديف الــسودان عثــة األمــم املتحــدة س وبائوقــادة الكنــ
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 شـكاواهم وجتنـب   يف توجيه على استخدام الوسائل القانونية      ،يف مناطق التوتر  ال سيما    وايل،ال
  . حتريض مؤيديهم

هادئـة  بطريقـة    التـصويت وفـرز األصـوات        ات عملي جرت ،جنوب كردفان ويف والية     - ٢٦
علــى جيــل االنتخابــات أت باملفوضــية القوميــة لالنتخابــاتقــرار  إىلزئيــا جيعــزى ذلــك نــسبيا، و
. ةبالواليــجديــد وعلــى مــستوى الــوايل، ريثمــا يــتم إجــراء تعــداد   جمللــس التــشريعي مــستوى ا
)  لتحريـر الـسودان    احلركة الـشعبية  من   (وايلونائب ال ) حزب املؤمتر الوطين  من   (وايلوأصدر ال 

عمليـة فـرز   يف بـاع هنـج سـلمي    ّتمواصـلة ا  إىل ان فيـه  دعويـ قتـراع    يف هناية فترة اال    ا مشترك ابيان
تأجيــل االنتخابــات يف جنــوب كردفــان إىل تــأخري يف قــد يــؤدي و. األصــوات وإعــالن النتــائج

  . ٢٠١١يناير /كانون الثاينشهر إجراؤها يف عملية املشاورات الشعبية املقرر حاليا 
ال يـزال متـوترا بـسبب وجـود منافـسة حمتدمـة              فإن الوضـع     ،يف والية النيل األزرق   أما    - ٢٧

نـصب  ملحزب املؤمتر الوطين احلـاكم      مرشح  ، و )احلركة الشعبية  (عقار احلايل، مالك    وايلبني ال 
سـارت  و. أيـة حـوادث أمنيـة كـبرية       الواليـة   لـم تـشهد     ف وبالرغم مـن ذلـك    .  عقار  فرح الوايل،

لــسالم، ل تــدعو قويــة علنيــةنــداءات كــال اجلــانبني أصــدر  و تــام التــصويت يف هــدوءعمليــات
ــ ــة  الل وولقب ــائج الرمسي ــاتلنت ــاريخ. النتخاب ــة   / نيــسان٢٢ وبت ــل، أعلنــت املفوضــية القومي أبري

  .ا للوالية جديدالياًوالسودان لالنتخابات مرشح احلركة الشعبية لتحرير 
 يظـل االنتخابـات ومـا بعـد االنتخابـات     فتريت  ضمان األمن خالل     أن على الرغم من  و  - ٢٨
جهـود  يف  زيـادة بنـاء الثقـة و      مضت قدما يف    بعثة  ال ، إال أن  ؤولية الرئيسية حلكومة السودان   املس

. إدارة الــصراع، فــضال عــن التخطــيط للطــوارئ فيمــا يتعلــق باالحتياجــات اإلنــسانية احملتملــة   
بعثــة، وزيــادة أنــشطة اإلنــذار  اليــداين جلميــع عناصــر  املوجــود الومشلــت هــذه األنــشطة تعزيــز  

بعثـة أيـضا يف     واخنرطـت ال  . د مناطق الرتاع احملتملة، واإلبالغ عن حقوق اإلنسان        ورص ،املبكر
 اجلهات السياسية الفاعلة األخرى، لضمان الوعي بقـضايا         ومعحوار مع السلطات السودانية،     

ويف هذا الصدد، عملت البعثة عن كثـب مـع   . إجياد احللول هلا التشجيع على   الصراع احملتملة و  
خـالل  و. كـبرية حلـاالت الطـوارئ     باسـتعدادات   اإلنـسانية، الـيت اضـطلعت       وكاالت املـساعدة    
الـدعم  خـط  بعثـة  قـدمت ال  استعادهتا بعد فترة االقتـراع،    شاملة ،ات االنتخاب عمليات نقل مواد  

  . العسكري الثاين للنقل، باإلضافة إىل قوة احلماية ملوظفي األمم املتحدة وممتلكاهتا
خـالل   ،واألمن العام يف املنطقـة      باحلالة اإلملام إىل توفري     هتدف  اليت دورياتالوركزت    - ٢٩

وكانـت  .  مـسبقا   الساخنة اليت مت حتديـدها     بقع يف املقام األول على ال     ممارسة العملية االنتخابية،  
آليــات مراقبــة وقــف إطــالق النــار، مبــا يف ذلــك اللجنــة املــشتركة ملراقبــة وقــف إطــالق النــار،   

مجيعهـا يف وضـع االسـتعداد    وفريـق الرصـد املـشترك،    ،   املنطقـة  اللجنة العـسكرية املـشتركة يف     و
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 املنـاطق جـد األمـم املتحـدة يف        اوت  يف إظهـار   زيـادة الستمر  تـ وس. معاجلة احلاالت الناشئة   بغرض
الـيت مـن    رئيسية حىت بعد إعالن النتائج، وذلك هبدف التخفيـف مـن حـدة األوضـاع األمنيـة                  ال

  .  على أرض الواقعأنشأن تاحملتمل 
  

   وحقوق اإلنسانةكمواحل  -خامسا  
هنـاك عـدد مـن      إال أنـه كـان       كـبري،    إىل حـد   سـلمية    ت بطريقـة  متّن االنتخابات   أرغم    - ٣٠

لنــاخبني، وممثلــي  لالتعــسفية واالحتجــازات ن املــضايقة والترهيــب واالعتقــاالت   عــالتقــارير 
  . اتلالنتخابالقومية  ملفوضيةاألحزاب السياسية ومؤيديها، فضال عن مسؤويل ا

 وجهـاز   ،حزب املؤمتر الـوطين   قام فيها    ،يف الشمال ،  ت البعثة تقارير عن حوادث    تلقّو  - ٣١
 واملرشـحني   ،تخويـف ومـضايقة أحـزاب املعارضـة       ب ،وقـوات األمـن   ،  الوطينملخابرات  األمن وا 

 ،٢٠١٠أبريـــل /نيـــسان ١١فـــي ف.  فـــضال عـــن ممثلـــي اجملتمـــع املـــدين،هماملـــستقلني وأنـــصار
مـؤمتر البجـا    ومرشـحني مـن حـزب       ملرشـحني مـستقلني     األحـزاب   وكـالء    من ١١اختطاف   مت

ــة البحــر األمحــر، و   مــن  ــراع يف والي وأفــادت .  لعــدة ســاعاتاحتجــزواســتة مــن مراكــز االقت
 ،زب املـؤمتر الـوطين    حلـ  وايل الوالية الشاغل للوظيفة، والتـابع     شقيق  على   القبض   اءلقإالتقارير ب 

قـام  القتـراع،   ل  األول يـوم الل  يـ قب مـا أفـادت التقـارير بأنـه       ك.  يف هـذا األمـر     لالشتباه يف تورطـه   
  ثالثة من أعضاء احلزب الـشيوعي الـسوداين       واحتجاز لاعتقباالوطين  ملخابرات  جهاز األمن وا  

 سـتة   ضم تـ  ة مماثلـ  ةحادثـ كما أُفيد عن وقوع     .  دعوهتم ملقاطعة االنتخابات يف كوسيت      على رداً
ــدة بور   ــشيوعي ببل ــمــن أعــضاء احلــزب ال ــومدان يفسوت ــسان١٤يف و. أبريــل/ نيــسان٩  ي /  ني

 حــزب الءكــأحــد و للــضرب مــن قبــل طةناشــِقرِفْنــا الن مــن أعــضاء مجاعــة اض اثنــ تعــّر،أبريــل
 يف وقـت    واهمـ واُت. حـد مراكـز االقتـراع يف أم درمـان         أاملؤمتر الوطين يف وجود الشرطة خارج       

  . ف وكيل حزب املؤمتر الوطيناطتخاحاولة مبالحق 
،  لتحريــر الــسودان جنــوب الــسودان تفيــد بــأن احلركــة الــشعبية  مــن تقــارير توورد  - ٣٢
ــسودان واجلــ   و ــوب ال ــاز شــرطة جن ــشعيب يشجه ــسودان  ال ــر ال ــاموا ب لتحري ــفختأعمــال ق  وي

ــضايقة ــاالت  ،ومـ ــب ويف بعـــض احلـ ــااعتقـ ــزاب  ز ال واحتجـ ــابعني ألحـ ــحني تـ ــة مرشـ املعارضـ
ــثلني،ومرشــحني مــستقلني  ــابعني ألحــزاب ومــوظفني ل  ومم ــة ل لل ت ــاتمفوضــية القومي . النتخاب

 وكــالء القــبض علــى  ألقــى الــشعيب لتحريــر الــسودان، أفيــد بــأن اجلــيشوخـالل فتــرة االقتــراع 
 مشـال حبـر     وأفادت التقارير الواردة مـن    .  يف مشال حبر الغزال    نيستقلامل نيرشحأحد امل ومؤيدي  
أحـد   لودخبـ  ،أبريـل /ان نيـس  ١٣يف   ،قـاموا  نيأنصار احلركة الـشعبية املـسلح      أيضا بأن    الغزال

وتلقـت البعثـة تقـارير      .  علـيهم  عتـداء الوا الناخبني ومـوظفي االقتـراع    بضرب  مراكز االقتراع و  
 وبتـاريخ . ز أنصار املعارضة يف مشال وغرب أويـل       ال واحتج ااعتقب قاميش الشعيب   اجلتفيد بأن   
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ملـؤمتر  م مكتـب حـزب ا    ااقتحـ ب  اهلويـة  رجـال مـسلحون جمهولـو     قـام   ،  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٥
بواليـة   ،يف يـامبيو  و.  املوجـودة بـه    عـدات املوثـائق و  الإزالـة   ب، و  حمتوياتـه  نهببالوطين يف جوبا و   
  تـابع  جنـدي أن قـام     املستـشفى بعـد      نيستقلاملـ  نيرشـح امل  أحـد  دخل وكيـل  أُوسط االستوائية،   

 قتـراع يف  الكـز ا  امرأحـد    يف   ،وكيل آخر و هو   ه،ضرب ب خابراتاملاط  بضأحد  لجيش الشعيب و  ل
  . أبريل/ نيسان١٤ ميو
ــق    - ٣٣ ــا يتعلـ ــاطق بوفيمـ ــة املنـ ــثالث، االنتقاليـ ــدة  وردتالـ ــارير عديـ ــن تقـ ــف التعـ  خويـ

. لمــدنيني واملرشــحني واملتعــاطفني مــع املعارضــة يف واليــة النيــل األزرقة ل املوجهــاتوالتهديــد
حريــق إشــعال  إىل واليــة النيــل األزرق،ب ،الكرمــك  مدينــةخــالف بــني عــائلتني يف وقــد أدى 
 ، يف الكرمـك ىخـر أ ةويف حادثـ . زالًـ منـ ٢٩ مت خالله تـدمري  ،أبريل/ نيسان ١٤يوم  متعمد يف   
ــأن   ــد ب ــشعيب أُفي ــراد اجلــيش ال ــسودان أف ــر ال ــل  لتحري ــدارس  مخــسة مــن معلمــي  هــددوا بقت  امل

وهنـاك تقـارير   .  يف االنتخابـات ز حزب املؤمتر الـوطين ا فإذا ،لوطنية التربية ا   جمال يفنخرطني  امل
الـــدمازين، خوفـــا مـــن أعمـــال العنـــف الـــيت  مدينـــة ن العديـــد مـــن النـــاس فـــروا إىل  تفيـــد بـــأ

  . االنتخابات عقبت
  

  مالحظات   - سادسا 
 كمـا أنـه مل تـرد تقـارير          ضح بعـد،  تـ ت نتائج الكاملة لالنتخابات مل   ال على الرغم من أن     - ٣٤

ــن   ــة م ــدوليني  كامل ــة   املــراقبني ال ــسلمي إال أن اإلجــرا، عــن ســري العمليــة االنتخابي نــسبيا ء ال
يف هنايــة املطــاف، و. تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامليف نقطــة مرجعيــة هامــة شــكَّل لالنتخابــات 

 سياسي لشعب السودان، كجزء من عمليـة التحـول         حيزفتح  على   االنتخابات   عملينبغي أن ت  
ــبالد ــدميقراطي يف ال ــه لــيس مــن الواضــح  وبــرغم. ال ــز الــذي أدت   أن ــةحجــم احلي  هــذه العملي

جيـري  حيـث أنـه   . خطوات معينةبأنه قد مت حتقيق     ينبغي االعتراف   إال أنه   ،  تخابية إىل فتحه  االن
 مت انتخـاب    كمـا ،  علـى صـعيد الواليـات     الـوطين و   صعيدحاليا إنـشاء برملانـات منتخبـة علـى الـ          

 مـــن املقاعـــد يف كـــل مـــن برملانـــاتيف املائـــة  ٢٥ ُخصـــصت للمـــرة األوىل، وة الواليـــاتوال
  . للنساءان الوطين الربملوات الوالي
عمليـة التـصويت    إال أن   ،  ة االنتـشار  واسـع اللوجستية واإلدارية   الشاكل  املالرغم من   بو  - ٣٥

العنـف يف فتـرة     حـدوث   هناك خطـر جـدي مـن        ف ،ومع ذلك . سلمية نسبيا جرت بطريقة   ذاهتا  
يف  أو   رشـحني، املبـني   شـديدا   الـيت كـان التنـافس فيهـا         يف املنـاطق    ال سيما   ما بعد االنتخابات،    

ــةضــمن جمموعــات كــبرية  فيهــاالــيت مل تــدرجاملنــاطق  ــة العملي ، كمــا هــو احلــال يف   االنتخابي
والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم  يف الــسودان بعثــة األمــم املتحــدة وتظــل . دارفــور



S/2010/168/Add.1
 

10 10-33111 
 

 مـع  النعمـ مهـا ت  و، يف حالة تأهب قصوى يف هـذا الـصدد       ، سواء  على حدٍ  ،املتحدة يف دارفور  
  . بطريقة سلميةفترة ما بعد االنتخاباتعلى اجتياز تشجيع لطات املعنية لالسل
لتحريـر   من حزب املؤمتر الوطين واحلركـة الـشعبية      تواصل األمم املتحدة تشجيع كلٍ    و  - ٣٦

حلفــاظ علــى يف ا املتبادلــة تــهمارغبب للتعــاون وةا املــشتركماجتــهحبملواصــلة االعتــراف الــسودان 
 فــإنين ،ويف هـذا الــصدد . االســتفتاءصـوب  الــسودان  حتــركمـع  امل شـراكة اتفــاق الـسالم الــش  

ــل ب إىلأدعــو الطــرفني   ــيت تواجــه     التعجي ــصدي للتحــديات ال ــى الت ــادرة عل ــة ق ــشكيل حكوم ت
علـى  أن تقـوم    علـى   لتحريـر الـسودان     كمـا أشـجع احلركـة الـشعبية         . السودان يف الفترة املقبلـة    

تــدابري الختــاذ سعي بنــشاط أن تــو، ايف جوبــللجميــع تــشكيل حكومــة شــاملة  بوجــه الــسرعة 
 فـإنين أدعـو     ،وأخـريا . ا االنتخابـات األخـرية    هتـ مواجهة التحديات الـيت أبرز    من أجل   لمصاحلة  ل

الـسياسي ألحـزاب املعارضـة ومجاعـات اجملتمـع املـدين، لـضمان         احليز  فتح  مواصلة   إىلالطرفني  
ــوة أخـــرى يف هتمـــيش  كـــونتال أن  ــة االنتخابـــات خطـ ــزا عمليـ . ب واجلماعـــات تلـــك األحـ

 أهداف السالم واالسـتقرار يف الـسودان أن يعمـل اجملتمـع الـدويل بـشكل وثيـق مـع                     وستتطلب
ــهائيأن يكــون العــام ال  مــن أجــل  ينيالــسودان ــشامل   ن بالــشمول   متــسمامــن اتفــاق الــسالم ال
   .بإحداث َتَحوُّالٍت جوهريةوللجميع 

  
  


