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  ألمني العام عن السوداناتقرير     
  

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

طلــب فيــه اجمللــس املداومــة بانتظــام علــى إطالعــه علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم     
لبلد منذ صـدور تقريـري الـسابق املـؤرخ          ويقدم التقرير تقييما للحالة يف ا     . الشامل يف السودان  

ــسان٥ ــل / ني ــسان٢٧وإضــافته املؤرخــة  ) S/2010/168(أبري ــل / ني ، )S/2010/168/Add.1(أبري
فــــضال عــــن معلومــــات مــــستكملة عــــن أنــــشطة بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف الــــسودان حــــىت  

ووفقا لطلـب جملـس األمـن، يتـضمن التقريـر معلومـات مـستكملة               . ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠
، ومــشاركة األمــم املتحــدة مــع  ة الــشعبياملــشاورة االســتفتاء واتن الــدعم املقــدم إىل عمليــ عــ

األطراف فيمـا يتعلـق باملهـام احليويـة ملـا بعـد االسـتفتاء، والتخطـيط لوجـود لألمـم املتحـدة يف                        
  .السودان بعد هناية الفترة االنتقالية

  
  التطورات السياسية   - ثانيا  

  االنتخابات    
أبريـل،  /نتخابات على مـستوى الواليـات يف نيـسان    اال و القوميةنتخابات  االاء  بعد إجر   - ٢

شكل تكـوين احلكومـات واهليئـات التـشريعية ومـا يتـصل هبـا مـن مؤسـسات سياسـية النـشاط                   
فعلـى الـصعيد الـوطين، انتخـب        . السياسي الرئيسي يف السودان خالل الفترة املشمولة بـالتقرير        

ورغــم انــسحاب ياســر .  يف املائــة مــن األصــوات٦٨أغلبيــة عمــر البــشري رئيــسا للجمهوريــة ب 
 يف املائـة    ٢١,٦عرمان، املرشح الرئاسي للحركة الشعبية لتحريـر الـسودان، فقـد حـصل علـى                

مـايو، أدى الـيمني سـلفا كـري ميارديـت وعلـي عثمـان حممـد طـه                   / أيار ٢٩ويف  . من األصوات 
ويف احلكومــة القوميـة اجلديــدة  . يلبوصـفهما النائــب األول للـرئيس ونائــب الـرئيس علــى التـوا    

 منــصبا وزاريــا حلــزب املــؤمتر الــوطين،  ٢٤يونيــه، ُخــصص / حزيــران١٦أدت الــيمني يف  الــيت
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وحصلت احلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان علـى مثانيـة مناصـب،              . يف ذلك وزارة اخلارجية    مبا
ى مـن الـشمال   مبا يف ذلك وزارة الـنفط املنـشأة حـديثا، بينمـا حـصلت أحـزاب معارضـة أخـر                 

  . على ثالثة مناصب
ويف جنوب السودان، انتخـب سـلفا كـري ميارديـت رئيـسا حلكومـة جنـوب الـسودان                     - ٣

ــة  ــة مــن األصــوات ٩٢,٩٩بأغلبي ــران١٤ويف .  يف املائ ــه، أدى / حزي ــاكيوني ــيمني  ري  مــشار ال
يونيـــه، أصـــدر الـــرئيس / حزيـــران٢١ويف . بوصـــفه نائبـــا لـــرئيس حكومـــة جنـــوب الـــسودان

ــيبتســوما مر كــري ــسودان       نيع ــر ال ــشعبية لتحري ــا احلركــة ال ــوىل فيه ــيت تت ــدة ال ــه اجلدي  حكومت
منصبا، ويتوىل حزب املؤمتر الوطين منصبني، وتتوىل أحـزاب سياسـية أخـرى مـن اجلنـوب        ٢٧
  .  مناصب وزارية٣
ــة نــسبتها     - ٤ ــة يف يف٧٢وضــمن حــزب املــؤمتر الــوطين أغلبي  الــوطين بفــوزه اجمللــس  املائ
 يف املائـة    ٢٢وكان نصيب احلركة الشعبية لتحرير السودان من األصوات هـو           . عدا مق ٣١٩ بـ

 الــوطين حــزب املــؤمتر الــشعيب،  اجمللــسوتــشمل اجلهــات األخــرى املمثلــة يف  .  مقعــدا٩٩أي 
ــومي، وحــزب         ــة الق ــدرايل، وحــزب األم ــة الفي ــدميقراطي، وحــزب األم واحلــزب االحتــادي ال

 التغـيري الـدميقراطي، واحلـزب    - ة الشعبية لتحريـر الـسودان     والتنمية، واحلرك   اإلصالح - األمة
. وفاز مرشحون مـستقلون بثالثـة مقاعـد       . نياألصل، واإلخوان املسلم   -  الدميقراطي االحتادي

ـــ       ــسودان ب ــر ال ــشعبية لتحري ــازت احلركــة ال ــسودان، ف ــشريعي جلنــوب ال  ١٥٩ويف اجمللــس الت
ــل    ــا ميث ــدا، أي م ــو  ٩٣,٥٢مقع ــن اجملم ــة م ــر     يف املائ ــشعبية لتحري ــازت احلركــة ال ــا ف ع، بينم

  . سبعة مقاعدب فاز مرشحون مستقلونو.  التغيري الدميقراطي بثالثة مقاعد- السودان
إدخـــال   الـــوطيناجمللـــس رمسيـــا مـــن  اجلمهوريـــةمـــايو، طلبـــت رئاســـة/ أيـــار٢٩ويف   - ٥

ــبة   ــا يتـــصل بتخـــصيص التعـــديالت التـــشريعية املناسـ ــافية يف فيمـ ــد إضـ ــاجمللـــس مقاعـ  وطين الـ
 مقعـدا جلنـوب الـسودان،       ٤٠زال ختـصيص     ومـا . الطـرفني فرباير بـني    / شباط ٢١التفاق   وفقا
 مقاعد لوالية جنوب كردفـان ومقعـدين ألبيـي معلقـا يف انتظـار التوصـل إىل اتفـاق آخـر                       ٤ و

  . بشأن طرائق ختصيص املقاعد
يف مجيــع وعلــى مــستوى الــوالة، فــاز مرشــحو حــزب املــؤمتر الــوطين يف االنتخابــات      - ٦

واليــات الــشمال باســتثناء واليــة واحــدة؛ ومل حيــتفظ مبقعــده ســوى شــاغل وظيفــة وايل واليــة 
وباملثـل، فـاز مرشـحو      .  املنتمي إىل احلركة الشعبية لتحرير السودان، مالـك عقـار          األزرقالنيل  

 فـاز و. احلركة الشعبية لتحرير السودان بانتخابات الوالة يف تـسع مـن واليـات اجلنـوب العـشر         
مبنصب الـوايل يف واليـة غـرب االسـتوائية بنقاسـي جوزيـف باكاسـورو، وهـو مرشـح مـستقل                  

  . سابقا إىل احلركة الشعبية لتحرير السودانينتميكان 
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ــا        - ٧ ــة العليـ ــت احملكمـ ــالتقرير، تلقـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــوى ١٨٨وخـ ــة دعـ  متعلقـ
ومــن . ابــات الرئاســية منــها، مبــا يف ذلــك طعــن يف نتــائج االنتخ ١٧٧باالنتخابــات ورفــضت 

ــدعاوى ــة،   ال ــات   عكــست اإلحــدى عــشرة املتبقي ــائج انتخاب ــشريعي يف اجمللــس احملكمــة نت  الت
ــات    ــع انتخابـ ــائج أربـ ــت نتـ ــتني وألغـ ــاوىوأحالـــت مخـــس  . واليـ ــة  دعـ ــية القوميـ  إىل املفوضـ

  . اخلمسالدعاوىلالنتخابات ألسباب إجرائية؛ ورفضت املفوضية مجيع هذه 
صــر الــسياسية الفاعلــة الــسودانية بانتقــاد االنتخابــات أو رفــضها    وقــام عــدد مــن العنا   - ٨

ونــدد . بوصــفها بأهنــا غــري عادلــة أو تعرضــت للتالعــب أو غــري شــرعية بــشكل مــن األشــكال  
 “فاسـدة ” و   “قائمـة علـى الغـش     ”العديد من زعماء املعارضة الشمالية بالعملية بوصفها بأهنا         

ت تسع أحـزاب سياسـية صـغرية مـن اجلنـوب،            أبريل، أصدر / نيسان ٢٧ويف  . “مهزلة”وبأهنا  
 التغــيري الــدميقراطي، بيانــا يــرفض النتــائج يف  -  احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان  ذلــكمبــا يف

مــايو، أصــدر ائــتالف ملنظمــات اجملتمــع املــدين الــسودانية بيانــا صــحفيا،  / أيــار٥ويف . اجلنــوب
 الـسودان مـن التعـبري حبريـة عـن      منعـت النـاخبني يف  ”يزعم فيـه بـأن انتـهاكات واسـعة النطـاق          

وشـرع املرشـح املـستقل يف انتخابـات تعـيني وايل جـونقلي الفريـق                . “إرادهتم واختيـار ممثلـيهم    
جورج اتور دينق، الذي خسر يف هذه االنتخابات، يف نزاع مسلح بعد اإلعـالن عـن النتـائج،                  

  .بإلغاء نتائج االنتخابات وحل حكومة جنوب السودان مطالبا
ــات يف نيــسان ومل   - ٩ ــل يف /جتــر انتخاب ــة  ١٨أبري ــرة انتخابي ــوطين  دائ  ٢٦ و للمجلــس ال

 واليـات جنوبيـة ألسـباب خمتلفـة،     ٤ واليـات مشاليـة و   ١٠دائرة انتخابية جملـالس الواليـات يف    
. مبا يف ذلك وجود أخطاء يف طباعة بطاقات االقتـراع أو وفـاة املرشـحني أو الطعـون القانونيـة                   

 الـدوائر االنتخابيـة    تلك دائرة من    ٣١مية لالنتخابات انتخابات تتعلق بـ      وأجرت املفوضية القو  
يونيــه، وأجلــت االقتــراع فيمــا يتعلــق ببقيــة الــدوائر االنتخابيــة إىل مــا بعــد موســم   /يف حزيــران
أبريـل، قـدمت بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان، بالتعـاون        /وكما يف انتخابات نيسان . األمطار

 لوجــستيا واســع النطــاق إىل املفوضــية القوميــة      اًحــدة اإلمنــائي، دعمــ   مــع برنــامج األمــم املت   
لالنتخابات واللجان العليا للواليـات يف شـراء مـواد االقتـراع وتوزيعهـا واسـترجاعها، وإعـادة                  

 املــواد احلــساسة، وتــوفري النقــل اجلــوي مــن وإىل األمــاكن الــيت يــصعب الوصــول إليهــا  تغليــف
ت العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور            وقدم. وختزين املواد االنتخابية  

  .دعما لوجستيا مهما للعمليات االنتخابية اليت قامت هبا البعثة
وتلتمس املفوضية القومية لالنتخابات دعـم بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان وبرنـامج                   - ١٠

 يف يتعلــق باالنتخابــات الــيت أجلــت  األمــم املتحــدة اإلمنــائي وغريمهــا مــن اجلهــات املاحنــة فيمــا  
وقــد بــدأت عمليــة التعــداد اجلديــد يف جنــوب كردفــان يف  .  اجلزيــرة وجنــوب كردفــانواليــيت
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وبنـاء علـى طلـب مـن املكتـب املركـزي لإلحـصاء، نقلـت البعثـة مـوظفي                    . يونيـه /حزيران ١٥
ل النقـل يف هنايـة      كما تتوقع البعثـة طلبـا للـدعم يف جمـا          .  كادقلي إىلومواد التعداد من اخلرطوم     

  . هذه العملية
مايو، عقدت البعثة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملؤسـسة            / أيار ٥ و   ٤يومي  ويف    - ١١

الدولية للـنظم االنتخابيـة حلقـة عمـل بـشأن الـدروس املـستفادة لتقيـيم كـل جوانـب املـساعدة                 
ــة    ــة االنتخابي ــة للعملي ــة املقدم ــة    . الدولي ــضا بعملي ــة أي ــت البعث ــصلة بالــدروس   وقام ــة مت داخلي

ــة       ــات االســتفتاء املقبل ــا لعملي ــز وحتــسني دعمه ــة تعزي ــستفادة، بغي ــذه    . امل ــائج ه ــم نت ــن أه وم
العمليــات ضــرورة اتبــاع هنــج متكامــل لألمــم املتحــدة، يــشمل البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة   

احـات املتـصلة    وتـشمل االقتر  . اإلمنائي وغريمها من أعضاء فريق األمم املتحدة القطري املعنـيني         
 لـدعم االسـتفتاء إنـشاء هيكـل مـشترك للـدعم وتعزيـز التنـسيق مـع النظـراء             املـستمر بالتخطيط  

  .الوطنيني، مبا يف ذلك جلنتا االستفتاء جلنوب السودان وأبيي، يف مجيع مراحل العملية
ــار٧ويف   - ١٢ ــستوى       / أيـ ــع املـ ــا رفيـ ــي اجتماعـ ــاد األفريقـ ــية االحتـ ــدت مفوضـ ــايو، عقـ مـ

وحبـضور ممـثلني   .  االستراتيجي بني االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف أديـس أبابـا           لالستعراض
ــابع لالحتــاد   ذلــك لألمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، مبــا يف    فريــق التنفيــذ الرفيــع املــستوى الت

األفريقي، أكد االجتماع أمهية الشراكة االستراتيجية بني املنظمتني يف اللحظـة احلرجـة املتمثلـة        
ويف اليــوم التــايل، عقــد اجتمــاع استــشاري عــن الــسودان يف .  تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامليف

ممثلــي االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــني أديــس أبابــا مجــع 
  وبلــدان املنطقــةاألورويب واالحتــاد اإلســالميبالتنميــة وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة املــؤمتر  

واألعضاء الدائمني يف جملس األمن ومفوضية الرصد والتقييم، وكذلك فنلندا وإيطاليا واليابـان             
 يترأسـه ويف االجتمـاع االستـشاري، تقـرر إنـشاء منتـدى استـشاري              . والنرويج وقطر والسويد  

 االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، ويكون مبثابة آلية لتنـسيق اجلهـود الدوليـة لـدعم تنفيـذ اتفـاق              
ــور        ــرتاع دارف ــا بعــد االســتفتاء، والبحــث عــن حــل سياســي ل ــات م ــشامل، وترتيب ــسالم ال . ال

  . يوليه/ متوز١٧ ُعقد االجتماع األول يف اخلرطوم يف وسيجتمع املنتدى كل شهرين، حيث
  

   يناألعمال التحضريية لالستفتاء    
ة بـالتقرير،  مع أن تشكيل احلكومات كان حمـط التركيـز خـالل معظـم الفتـرة املـشمول          - ١٣

فبعــد تنــصيب الــرئيس . فــإن األطــراف بــدأت اآلن يف مناقــشات بــشأن عمليــات االســتفتاءات 
ا ملتزمـان بتنظـيم االسـتفتاء حبلـول املوعـد النـهائي املقـرر يف اتفـاق                  مـ البشري، أعلن الطرفـان أهن    

كومـة  ، وأهنما توصال إىل اتفاق مفاده أن احل       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٩السالم الشامل وهو    
  . “إقناع اجلنوبيني بالوحدة الطوعية”ية ستعمل على مالقو
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 إىليونيه، قدمت الرئاسة قائمة بأعضاء جلنة استفتاء جنـوب الـسودان            / حزيران ٧ويف    - ١٤
يونيــه بــسبب اإلعــراب عــن / حزيــران١٤اجمللــس الــوطين، وهــي قائمــة أعيــدت إىل الرئاســة يف 

وبعـد االستعاضـة عـن ذلـك املرشـح، أيـد            . وطيناعتراضات على أحد مرشحي حزب املؤمتر ال      
زالت األطـراف مل تتفـق       وما. يونيه/ حزيران ٢٨اجمللس الوطين تعيني أعضاء جلنة االستفتاء يف        

بعــد علــى رئاســة جلنــة اســتفتاء أبيــي، ويعــزى ذلــك بالدرجــة األوىل إىل اخلــالف حــول أهليــة  
  .الناخبني يف استفتاء أبيي

حزب املـؤمتر الـوطين     ف. أمر غري مؤكد  راء محلة مشتركة للوحدة      إج إمكانيةويتبني أن     - ١٥
على أن اتفاق السالم الشامل ينص على موقـف مـوال للوحـدة مـن كـال الطـرفني ويقـال        يصر  

ــرئيس طــه      ــب ال ــل نائ ــه ينظــر يف نق ــة  إىلإن ــى احلمل ــا لإلشــراف عل أشــخاص وأعــرب .  جوب
أوان جعــل الوحــدة  بــأن يف اجلنــوب عــن حتفظــات علــى هــذه املــسألة، مــتحججني   عديــدون
  . فات قد جاذبة

  
  ختطيط األمم املتحدة املتكامل     

 ختطـيط يتـسم حبـسن التوقيـت واملرونـة والتكامـل لـتمكني وجـود األمـم                إجـراء  سيلزم  - ١٦
 التحـضري   )أ(: املتحدة يف السودان من مواجهة حتديات املراحل املقبلة من عملية الـسالم وهـي             

تـوفري الـدعم   ) ب( ؛)٢٠١١ينـاير  / كانون الثاين- ٢٠١٠يوليه  /وزمت (لالستفتاءين وإجراؤمها 
 ؛)٢٠١١يونيـــه / حزيـــران-ينـــاير /كـــانون الثـــاين (التاليـــة لالســـتفتاءين املرحلـــة االنتقاليـــة يف
وحتـسبا  ). ٢٠١٢-٢٠١١(دعم توطيـد الـسالم يف فتـرة مـا بعـد اتفـاق الـسالم الـشامل                    )ج(

العــام التوجيهيــة بــشأن التخطــيط املتكامــل، عــززت هلــذه االحتياجــات، ووفقــا ملبــادئ األمــني 
البعثــة، يف الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، خليـــة التخطـــيط االســـتراتيجي التابعـــة هلـــا، وأنـــشأت،  

  . باالشتراك مع فريق األمم املتحدة القطري، فريقا للتخطيط املتكامل للبعثة يف اخلرطوم
لقطري، وضع ممثلي اخلاص مخـسة أهـداف        وبالتشاور مع البعثة وفريق األمم املتحدة ا        - ١٧

ــتفتاء      ــل االسـ ــا قبـ ــة مـ ــدة يف مرحلـ ــم املتحـ ــتراتيجية لألمـ ــي،اسـ ــيم ) أ: ( وهـ ــتفتاءين تنظـ اسـ
ــي؛   ذوي ــة يف واليــيت تنظــيم ) ب(مــصداقية يف جنــوب الــسودان وأبي  مــشاورات شــعبية جمدي

د االســتفتاء التفــاوض علــى الترتيبــات االنتقاليــة ملــا بعــ  ) ج(جنــوب كردفــان والنيــل األزرق؛  
ــة؛    ) د(وتنفيــذها بالوســائل الــسلمية؛   ــة املــدنيني يف منطقــة البعث ــة ومحاي احلفــاظ علــى بيئــة آمن

وضـعت البعثـة وفريـق      و. تعزيز قدرات احلوكمـة وسـيادة القـانون يف جنـوب الـسودان            ) هـ( و
ــم املتحــدة           ــات األم ــشطة هيئ ــسيق أن ــة لتن ــل متكامل ــة عم ــضا خط ــم املتحــدة القطــري أي األم

  . تعلق هبذه األهدافي فيما
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رغبــة يف توســيع نطــاق ال عــنوأعربــت احلكومــة القوميــة وحكومــة جنــوب الــسودان    - ١٨
 إىل مـا يتجـاوز الـدور الـذي اضـطلع بـه خـالل          ينمشاركة األمـم املتحـدة يف إجـراء االسـتفتاء         

ومن املتوقع أن يقدم قريبا طلب مشترك يبني تفاصيل دور موسـع لألمـم املتحـدة                . االنتخابات
والبعثـــة علـــى اســـتعداد لتقـــدمي مـــساعدة تقنيـــة . ، مبـــا يف ذلـــك الرصـــدينيف دعـــم االســـتفتاء

ووضـعت البعثـة مفهومـا للعمليـات وسـيناريو          . ولوجستية متزايدة يف حـدود واليتـها وقـدراهتا        
ــدعم الــ   ــز ال ــدم إىل جلــان االســتفتاء  للمــوظفني لتعزي ــا ، تقين املق ــوظفي   مم ــشر م وســع نطــاق ن

وتقـيم البعثـة حاليـا    .  مقاطعـة يف جنـوب الـسودان، وأبيـي       ٧٩ملقاطعـات،   االنتخابات ليشمل ا  
اهلياكل األساسية املتاحـة يف اجلنـوب وأجنـزت تقييمـا لالحتياجـات مـن املـوارد واللوجـستيات                   

ووضـعت البعثـة مقترحـات لتيـسري اختـاذ القـرارات بـسرعة              . للنشر يف الشمال واجلنوب وأبيي    
  . من جانب اللجان

 االحتياجــات مــن املــوارد الالزمــة لــدعم ٢٠١٠/٢٠١١ يف ميزانيــة الفتــرة ومل تــدرج  - ١٩
يف و. دد بعـد  حيـ  من األمـم املتحـدة مل        املقرر تقدميها ، وذلك ألن مستوى املساعدة      يناالستفتاء

ــدعم      ــة ل ــة التكــاليف الالزم ــييتانتظــار طلــب جلــان االســتفتاء، ســتحدد البعث  االســتفتاء،  عمل
تعراض قدراهتا وحتديد أولويـات مواردهـا احلاليـة إىل أقـصى حـد        القيام يف نفس الوقت باس     مع

وسـيجري تنـاول أي احتياجـات مـن املـوارد           . ممكن دون اإلخـالل باألنـشطة املقـررة األخـرى         
.  من خالل السلطة املخولة لألمني العام والعمليـات املعمـول هبـا لـضمان متويـل إضـايف                  لبت مل

 مؤقتـا مـن اعتمـادات       ين مـوارد لـدعم االسـتفتاء      ويف غضون ذلك، طُلب إىل البعثة أن ختصص       
  .٢٠١٠/٢٠١١ميزانية الفترة 

. وسيخطط لدور األمم املتحدة يف مراحل ما بعد االستفتاء على مدى األشـهر املقبلـة                - ٢٠
وسيكون من املهـم ضـمان اإلعـداد يف الوقـت املناسـب خلطـط وخيـارات فتـرة مـا بعـد اتفـاق                  

ــاة املفا    ــع مراع ــشامل، م ــسالم ال ــع،      ال ــى أرض الواق ــة عل ــور احلال ــرفني، وتط ــني الط وضــات ب
ــداد ــة واإلعــ ــسيناريوهاتلطائفــ ــن الــ ــدة   .  مــ ــم املتحــ ــتقوم األمــ ــة، ســ ــذه الغايــ ــا هلــ وحتقيقــ

للتخطيط املتكامل بتنسيق وثيق مع الطرفني ذاهتما، وبالتشاور مع الـشركاء الرئيـسيني،              بعملية
وسـأقدم معلومـات مـستكملة عـن حالـة          . يمبا يف ذلك الفريق الرفيع املـستوى لالحتـاد األفريقـ          

وسـتقدم إىل   . لـس اجملختطيط األمم املتحدة ملا بعـد االسـتفتاءات يف التقـارير املقبلـة املقدمـة إىل                 
، وستوضـع يف ضـوء      هاجمللس خيارات إدخال تغيريات على والية وجود األمم املتحدة وتكوينـ          

ويف الوقـت   . ن إجـراء االسـتفتاءات    تقييم استراتيجي مستكمل، لينظر فيها بعد فتـرة قـصرية مـ           
ــديل          ــى تع ــوم عل ــا يق ــة، هنجــا مرن ــدراهتا احلالي ــها وق ــة، يف حــدود واليت ــسه، ســتعتمد البعث نف
األولويــات ذات األجــل القــصري لتلبيــة االحتياجــات اجلديــدة ومعاجلــة طلبــات املــساعدة الــيت    

  . تقدمها األطراف يف الفترة االنتقالية قد
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  والييت جنوب كردفان والنيل األزرق يف املشاورات الشعبية    
 املــشاورات الــشعبية منــذ صــدور تقريــري الــسابق، مل حيــرز تقــدم كــبري يف مــسألة          - ٢١
ويــنص اتفــاق الــسالم الــشامل علــى إشــراك املمــثلني املنتخــبني        . واليــة جنــوب كردفــان   يف

يـة بالتـايل إىل     وأدى تأجيـل االنتخابـات التـشريعية للوال       . ة الـشعبي  املـشاورة دميقراطيا يف عمليـة     
ــذ البعثــة خيــارات لتــشجيع هــذه األعمــال      . احلــد مــن خيــارات املــضي قــدما بالعمليــة      وتنف

التحضريية، مبا يف ذلك مشروع مشترك مع معهد حبوث الـسلم التـابع جلامعـة اخلرطـوم بـشأن                
ــشعبية  ــشاورات الــ ــل األزرق  املــ ــان والنيــ ــوب كردفــ ــيت جنــ ــدف يف  .  يف واليــ ــن اهلــ ويكمــ

ديد املواضيع اليت تشغل السكان احملليني واليت قـد يكـون مـن املناسـب تناوهلـا                 على حت  املساعدة
عـــن طريـــق آليـــات االســـتطالع الـــشعيب، واالســـتطالعات الـــشعبية نفـــسها، أو عـــن طريـــق    

  .ذات صلة هبا عمليات
 يف واليـة  املـشاورة الـشعبية  وبوجود هيئة تـشريعية منتخبـة، مـن املقـرر أن تبـدأ عمليـة            - ٢٢

مــايو، نظمــت وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة  / أيــار٢٥ إىل ٢٣ويف الفتــرة مــن . رقالنيــل األز
اهلندســــة املعماريــــة، واهلندســــة، واخلــــربة  (AECOMللواليــــات املتحــــدة وشــــريك التنفيــــذ 

 مــشارك ١ ٠٠٠ حلــوايل الوطنيــة، حلقــة عمــل للتربيــة   ) واإلدارة،االستــشارية، والعمليــات 
دونـــة لقواعـــد الـــسلوك يف إطـــار التحـــضري لعمليـــة أســـفرت عـــن إعـــالن مبـــادئ مـــشترك وم

  . الشعبية املشاورة
  

  التفاوض على ترتيبات ما بعد االستفتاء     
يونيه، وقع طرفا اتفاق السالم الشامل اتفاقا إطاريـا إجرائيـا يف أديـس          / حزيران ٢٤يف    - ٢٣

 أن تكـون املفاوضـات      ومن املقرر . أبابا ينظم احملادثات الرمسية بشأن ترتيبات ما بعد االستفتاء        
 مدعوم مـن األمـم املتحـدة واهليئـة احلكوميـة الدوليـة       األفريقيثنائية، بوجود ميسر تابع لالحتاد  

املعنية بالتنمية الدولية ومنتدى شركاء اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة مـن أجـل تقـدمي                     
لـيني خمصـصني بـشأن املـسائل        ويتوقـع الطرفـان تلقـي مـسامهة خـرباء دو          . املساعدة عند احلاجة  

. الرئيــسية يف ســياق ظهورهــا، مبــا يف ذلــك املــسائل املاليــة واملــوارد الطبيعيــة واألمــن واملواطنــة 
ــية        ــن مفوضـ ــدعم إداري مـ ــشتركة بـ ــودانية مـ ــة سـ ــشاء أمانـ ــى إنـ ــضا علـ ــان أيـ ــق الطرفـ واتفـ

  . والتقييم الرصد
  

  أبيي    
وصوت ناخبو منطقـة أبيـي      . حد كبري جرت االنتخابات يف أبيي يف أجواء سلمية إىل           - ٢٤

 وايل  اتورغـم أن قـرار عـدم إجـراء انتخابـ          .  والية جنـوب كردفـان      يف إما يف والية واراب أو    
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التـوتر  مـن   الوالية واجمللس التشريعي يف أبيي كـان مـثريا للجـدل، فإنـه حـال دون نـشوء مزيـد                     
  . والرتاع نتيجة اخلالف حول الدائرة االنتخابية للمنطقة

فالتوترات السياسية واملنازعـات علـى ملكيـة        . اءت اهلجرة املومسية بتحديات معها    وج  - ٢٥
. األسلحة منعت الرحل إىل حد كبري من عبـور احلـدود مـن أبيـي إىل واليـيت الوحـدة وواراب                    

حبر العرب كمـصدر للميـاه      /كما منع العديد من الرحل لألسباب نفسها من استخدام هنر كري          
ومل جير التحقق بعـد مـن عـدد         . بائل املسريية رحلة عودهتا إىل الشمال     وبدأت اآلن ق  . ملاشيتهم

ومـع أن القبائـل والوحـدات العـسكرية         . رؤوس املاشية اليت فقدت بسبب نقص املياه واملراعي       
. زالـت شـديدة التـوتر واهلـشاشة        احمللية جتنبت أي أعمال عنف واسعة النطـاق، فـإن احلالـة مـا             

أبيـــي جلانـــا حمليـــة للـــهجرة للمـــساعدة علـــى إهنـــاء التـــوترات وأنـــشأت البعثـــة وإدارة منطقـــة 
  . باهلجرة املتصلة
زالــت بعــض قبائــل املــسريية تعــارض تنفيــذ قــرار حمكمــة التحكــيم الدائمــة بــشأن  ومــا  - ٢٦

ويف األجــزاء . حــدود أبيــي، وتعرقــل باســتمرار إحــراز أي تقــدم فيمــا يتعلــق بترســيم احلــدود   
باب املــسريية األمــم املتحــدة بــالتحيز يف تقــدمي اخلــدمات  الــشمالية مــن منطقــة أبيــي، يتــهم شــ 

اإلنسانية، ومينعون وصـول أفرقـة الرصـد املـشتركة إىل بعـض األمـاكن، بوسـائل منـها التهديـد              
الرامية إىل حفر آبار يف املنطقـة        فريق األمم املتحدة القطري      تتعرض جهود و. باستخدام العنف 
 اجلـيش    وحـدات مـن    من امليليشيات اجلنوبية وأحيانا مـن     لتهديدات املوجهة   ل إىل اإلعاقة نتيجة  

 أن تقــيم قبائــل املــسريية مــستوطنات دائمــة حــول مــصادر ختوفــا مــنالــشعيب لتحريــر الــسودان 
  . املنطقةتلكهذه وبالتايل أن تطالب باإلقامة يف  املياه

  
  قاسم الثروةت

االقتصادي حبكومـة جنـوب   وفقا ملا أفادت به وحدة النفط يف وزارة املالية والتخطيط     - ٢٧
 مليـون دوالر إىل حكومـة جنـوب الـسودان           ٦٦٩,٩٢لت احلكومة القومية حنو     السودان، حوّ 

، إىل حني إبرام اتفاق بشأن تقاسم اإليرادات املتأتية مـن حقـل             ٢٠١٠يف الربع األول من عام      
  .هجليج النفطي

ــرادات إىل الواليــ     - ٢٨ ــة حتويــل حــصص اإلي ــنفط وتواصــل احلكومــة القومي . ات املنتجــة لل
 ١٨,٥٦٠ت واليـة أعـايل النيـل        ووفقا ملا أفادت بـه وزارة املاليـة والتخطـيط االقتـصادي، تلقّـ             

، فيمـا حـصلت واليـة الوحـدة     ٢٠١٠مليون دوالر من إيرادات النفط يف الربع األول من عام     
ومبوجـب  .  مليـون دوالر   ٧,١٢٢ مليون دوالر، ووالية جنوب كردفان علـى         ١٢,٥٧١على  

ــا روتوكـــول أبيـــي، تلقـــى كـــل مـــن واليـــة واراب وقبيلـــة د  ب  نقـــوك يف املنطقـــة مبلـــغ  -ينكـ
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 هـذا الـشأن مـن     حصص قبيلة املـسريية بعـد صـدور قـرار يف     ويل دوالر؛ وسيتم حت   ١٧٩ ٠٠٠
  .رئاسة اجلمهورية

ومل حتــرز املفوضــية القوميــة للخدمــة املدنيــة ســوى تقــدم حمــدود يف تعــيني الــسودانيني    - ٢٩
ــوبيني ــط يف اخلدمــة املدنيــة، حيــث متــت   اجلن  عمليــة تعــيني مــن مجلــة الوظــائف     ١ ٠٣٩  فق

ــغ عــددها    ــيت يبل ــوبيني وال ــا ٨ ٥٠٠املخصــصة للجن ــة تقريب ــزال املفوضــية تنتظــر  .  وظيف وال ت
  . صدور توجيهات رئاسية بشأن نسب متثيل السودانيني من دارفور والشرق

  
  ترسيم احلدود

يف ترســيم احلــدود يف املنــاطق املتفــق عليهــا، إىل حــني قــررت رئاســة اجلمهوريــة البــدء   - ٣٠
وبناء على طلـب اللجنـة الفنيـة املخصـصة لترسـيم احلـدود، قامـت                . تقدمي تقرير مكتوب هنائي   

 يلـومترا  ك ٣٨٨بعثة األمم املتحدة يف السودان بتيسري عمليات االستطالع اجلوي لقسم طولـه             
ا إىل نقطة االلتقـاء بـني واليـات أعـايل النيـل              من إثيوبي  ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١من حدود   

وزارت اللجنة عددا من النقـاط علـى       . أبريل/ نيسان ٣٠ و   ٢٩والنيل األزرق وسنار يف يومي      
  .نهاطول اخلط عن طريق الرب لتصحيح اإلحداثيات اجلغرافية والتحقق م

  
  تنفيذ اتفاقات السالم األخرى   -ثالثا   

  اتفاق سالم شرق السودان
ومل حتقــق . ظــل احلالــة الــسياسية واألمنيــة هادئــة يف شــرق الــسودان بعــد االنتخابــاتت  - ٣١

أحزاب شرق السودان الـسياسية الثالثـة الـيت متثـل املـوقعني علـى اتفـاق سـالم شـرق الـسودان                       
سـوى ثـالث مقاعـد      ) وهي مؤمتر البجا، وتنظيم األسـود احلـرة، وحـزب الـشرق الـدميقراطي             (

ملـؤمتر البجـا وحـزب الـشرق        ( مقعـدان يف واليـة البحـر األمحـر           ،على مستوى جمالس الواليات   
 وحـصل الـشرق أيـضا علـى متثيـل           .)ألسود احلـرة  تنظيم ا ل( ومقعد يف والية كسال      )الدميقراطي

 تقاسـم الثـروة يف اتفـاق سـالم شـرق      أحكـام وأُحرز تقدم كـبري يف تنفيـذ        . يف احلكومة القومية  
ــسودان ــؤمتر   . ال ــد امل ــرر اآلن عق ــن املق ــسودان يف     وم ــشرق ال ــاحنني ل ــاره للم ــذي طــال انتظ  ال

  . ٢٠١٠نوفمرب /الكويت يف تشرين الثاين
  

  عملية السالم يف دارفور
يونيـه بـني    / حزيـران  ٦، اسـتؤنفت احملادثـات يف       ٢٠١٠أبريـل   /عقب انتخابات نيـسان     - ٣٢

 املـدين   ويشارك يف هذه احملادثات ممثلون للمجتمـع      . حركة التحرير والعدالة وحكومة السودان    
ال سـت جلـان للتفـاوض بـشأن        واتفق الطرفان على برنامج للعمل وشـكّ      . والنازحني والالجئني 
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تقاسم السلطة والوضـع اإلداري لـدافور؛ وتقاسـم الثـروة مبـا يف ذلـك حقـوق                  : اجملاالت التالية 
؛ الترتيبـات األمنيـة؛ والعدالـة واملـصاحلة     التعويضات وعودة النـازحني والالجـئني؛ و      األراضي؛ و 

  .إبرام اتفاق بشأن تسوية املنازعاتو
وفشلت حركة العدل واملساواة واحلكومة يف االتفاق على بروتوكول أو اتفاق هنـائي               - ٣٣

مـارس، حيـث يرجـع      / آذار ١٥لوقف إطالق النار حبلول املوعد النـهائي املنـصوص عليـه وهـو              
دثـات الـسالم وإصـرار    ذلك بقدر كبري إىل املنازعات بشأن مشاركة احلركات األخـرى يف حما      

حركة العدل واملساواة على قيام حكومة السودان بإطالق سراح مجيع سـجنائها احملتجـزين يف               
تها يف املفاوضــات يف الدوحــة مــشاركعلّقــت مــايو، أعلنــت احلركــة أهنــا  /ويف أيــار. اخلرطــوم
مــايو، قامــت / أيــار١٩ويف . ادثــاتذلــك بوقــت وجيــز قامــت بــسحب وفــدها مــن احمل  وبعــد
تـشاد ومنعـه مـن      بلطات التشادية باحتجاز خليل إبراهيم، رئيس احلركة، يف مطـار إجنمينـا             الس

  . فيهاإىل طرابلس اليت يظل موجوداًخليل إبراهيم وعقب ذلك احلادث، سافر . دخول البلد
وىل يف احملكمة اجلنائية الدوليـة أمـراً        أليوليه، أصدرت الدائرة التمهيدية ا    / متوز ١٢ويف    - ٣٤
 بالقبض على الرئيس البشري، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولـة لالعتقـاد بأنـه مـسؤول                  ثانياً

ــة حبــق اجلماعــات ا     ــادة مجاعي ــاً عــن ثــالث جــرائم إب ــة للفــور واملــساليت والزغــاوة   ثإلجنائي ني
وأنا أقر بسلطة احملكمة اجلنائية الدولية بوصفها مؤسـسة قـضائية مـستقلة وآمـل أن               . دارفور يف

 الــسودان مبعاجلــة مــسائل الــسالم والعدالــة بطريقــة تتفــق مــع قــرار جملــس األمــن تقــوم حكومــة
٢٠٠٥ (١٥٩٣.(  

  
  التطورات األمنية  -رابعاً   

. عقب االنتخابات، ظلـت احلالـة األمنيـة هادئـة يف الـشمال، عـدا يف واليـات دارفـور                     - ٣٥
وانـدلع قتـال   . لتـوتر ومع ذلك، يف اجلنوب، أدت الرتاعات اليت أعقبت االنتخابات إىل زيـادة ا       

يف مشال والية جونقلي وجنوب والية أعايل النيل بني مناصري اجلنـرال أتـور واجلـيش الـشعيب                   
ــا    ــسودان، مب ــر ال ــك لتحري ــوب     يف ذل ــشعيب جن ــى حــصن للجــيش ال ــدةهجــوم عل  ملكــال بل

 قتيال من جنود اجليش الشعيب، أسفر عـن تـدهو كـبري يف احلالـة األمنيـة                  ١٤خلف  ) دليب تل(
ــ ة حقــوق اإلنــسان يف املنطقــة، مبــا يــشمل أعمــال القتــل وأعمــال االعتقــال واالحتجــاز      وحال

التعسفية، واالغتصاب، والنهب، وتـدمري املمتلكـات، فـضال عـن تقييـد حركـة مـوظفي األمـم                  
وتقــوم بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان، بالتعــاون مــع الــشيوخ احمللــيني،   . املتحــدة األساســيني

  .السودان على إهناء مترد اجلنرال أتور سلميامبساعدة حكومة جنوب 
  



S/2010/388  
 

10-45269 11 
 

ومشلت حاالت العنف السياسي األخرى قيام ديفيد ياو ياو حبشد قواتـه، وهـو القائـد            - ٣٦
الذي خاض االنتخابـات مـستقال يف واليـة جـونقلي بعـد أن رفـضت احلركـة الـشعبية لتحريـر                      

او قـوات اجلـيش الـشعيب       وبعـد خـسارة االنتخابـات، هامجـت قـوات يـاو يـ             . السودان ترشيحه 
مـايو، نـصب مـسلحون جمهولـون كمينـا لعربـة            /ويف أيـار  . لتحرير الـسودان يف واليـة جـونقلي       

. حتمل رئيس الـشلك، بيتـر أويـاث، يف واليـة أعـايل النيـل، وقتلـوه مـع سـتة أشـخاص آخـرين                        
اجمللـس   التغـيري الـدميقراطي يف   -واهتم اجليش الشعيب أعضاء احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان       

التشريعي جلنوب السودان باملشاركة يف احلادث وقـدمت        جمللس  التشريعي لوالية أعايل النيل وا    
 التغـيري  -التـشريعي مـن احلركـة الـشعبية     جمللـس  دعوى جنائية يف ملكال ضد عدد من أعضاء ا        

 عي أن التغـيري الـدميقراطي بـأن ذلـك اهتـام خـاطئ، وتـدّ          -وتقول احلركة الـشعبية     . الدميقراطي
تلك الدعوى اجلنائية هي رد على املكاسـب الـيت حققتـها حركـة التغـيري الـدميقراطي يف واليـة                     

وتظــل عمليــات نــزع الــسالح القــسرية للمــدنيني الــيت تنفــذها حكومــة جنــوب    . أعــايل النيــل
الــسودان يف اجملتمعــات احملليــة الــيت تعتــرب داعمــة لألحــزاب املعارضــة للحركــة الــشعبية لتحريــر  

  .صة يف سياق االستفتاءين املقبلني، متثل مصدرا للقلقالسودان، خا
أبريل، فـإن تبـادال إلطـالق النـار بـني وحـدات متكاملـة مـشتركة تابعـة                   / نيسان ٣ويف    - ٣٧

أربعـة  سـقوط   للجيش الشعيب والقوات املسلحة السودانية يف راجا بغرب حبر الغزال أسفر عن             
ملتكاملـة املـشتركة، بـدعم مـن البعثـة، بتحـرك           وقام قادة الوحدات ا   . من املصابني وأحد القتلى   

  .دثاسريع الحتواء احل
ل الـذين حيملـون أسـلحة       الرحّـ املسريية  وأدت التوترات يف أبيي وما حوهلا واملنازعات          - ٣٨

 يف  الرّحـل خالل هجرهتم إىل وقوع ثالثة حـوادث علـى األقـل بـني وحـدات اجلـيش الـشعيب و                   
وباسـتثناء ذلـك فقـد مـر موسـم          .  جرحيـا  ١٣ قتلـى و     ٧والية الوحدة، إىل التسبب يف سقوط       

  .اهلجرة بدون حوادث أمنية خطرية، رغم ارتفاع التوتر
اتسمت الفترة املشمولة بالتقرير بتوترات متزايدة باستمرار يف مناطق معينة وانـدالع            و  - ٣٩

ت عـن  ت البعثـة بالغـا  الفترة، تلقّتلك وخالل . العنف يف عدد من املناطق يف جنوب السودان    
ــات واراب،        ٦٦ ــسودان، خاصــة يف والي ــوب ال ــة يف جن ــات احمللي ــني اجملتمع ــف ب  حــادث عن

  .وجونقلي، وأعايل النيل، وغرب حبر الغزال، وغرب االستوائية
وشــهدت واليــات واراب والــبحريات والوحــدة زيــادة ملحوظــة يف حــوادث هنــب          - ٤٠

 من جنـود    ٦بالتقرير، مبا يف ذلك      شخصا على األقل خالل الفترة املشمولة        ٤١وقتل  . األبقار
وأذن وزيـر الداخليـة ملفوضـي    . اجليش الشعيب الـذين يقومـون حبمايـة املـدنيني يف واليـة واراب       

ــبحريات والوحــدة، مــصحوبني بعناصــر مــن اجلــيش       ــور احلــدود بــني واليــيت ال املقاطعــات بعب
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جـراء مماثـل يف واليـيت    ومـن املتـوخى اختـاذ إ    .  املـسروقة وإعادهتـا    ألبقـار الشعيب، للتعرف علـى ا    
  .واراب والوحدة

زاع، واصــل كــل مــن البعثــة، وبرنــامج األمــم ـويف إطـار اســتراتيجية للتخفيــف مــن النــ   - ٤١
املتحدة اإلمنائي، واملنظمة الدولية للهجرة، واملعهد اجلمهوري الدويل، وهو منظمة غري رحبيـة،       

ــدة املــستديرة لأل   ــسياسية تنظــيم مناقــشات املائ ــسودان العــشر    يف وحــزاب ال اليــات جنــوب ال
 تلـك واستخدم كـل مـن األحـزاب الـسياسية اجلنوبيـة الـصغرية ومرشـحون مـستقلون                  . مجيعها

  .املناقشات للحوار مع احلركة الشعبية لتحرير السودان يف منتدى حمايد
مايو، تلقت البعثـة بالغـات عـن حـدوث قتـال خطـري بـني أفـراد قبائـل             /ويف أوائل أيار    - ٤٢

قـوات اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان يف منطقـة بلبلـة، علـى احلـدود بـني واليـيت             الرزيقات و 
ومل تـنجح   .وال تزال األسباب احملـددة للقتـال غـري واضـحة         . غرب حبر الغزال وجنوب دارفور    

اجلهود اليت بذلتها البعثة للتحقيق يف احلـادث يف الفتـرة الـيت أعقبتـه مباشـرة نتيجـة للقيـود الـيت                       
كــذلك فــشلت اجلهــود الــيت بذلتــها  . لــشعيب لتحريــر الــسودان علــى حتركاهتــا فرضــها اجلــيش ا

العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور للوصـول إىل املنطقـة مـن واليـة                       
ووردت أنبـاء تفيـد بـأن      . جنوب دارفور بسبب القيود اليت فرضتها القوات املسلحة الـسودانية         

مايو بـالتوقيع علـى اتفـاق لوقـف إطـالق النـار وقعـه وفـد                 / أيار ١٧ يف   املسألة قد متت تسويتها   
ووايل واليـة غـرب     ) بوالية جنوب دارفـور   (من الرزيقات، برئاسة املفوض بالنيابة من الضعني        

  .حبر الغزال
مـايو، شـنت حركـة العـدل واملـساواة هجومـا مـن واليـة جنـوب               /وأيضا يف شهر أيـار      - ٤٣

ضــت مــايو، تعّر/ أيــار٨ويف . جمللــد يف واليــة جنــوب كردفــان دارفــور يف منــاطق تقــع غــرب ا 
ــة اســتراحة  ــاش   تابع ــة غب ــنفط إىل هجــوم يف منطق وشــوهدت طــائرات  . إلحــدى شــركات ال

فُرضـت   ، وبعد ذلـك ،عمودية تابعة للقوات املسلحة السودانية وهي تقوم بدوريات يف املنطقة       
  .حركة املوظفنيقيود على 

هنـا تتبـع حلركـة جـيش        إ جمموعـة صـغرية مـن اجلنـود، يقـال            أبريـل، فـإن   / نيسان ٦ويف    - ٤٤
الرب للمقاومة، هامجت قرية قريبة مـن إيـزو يف واليـة غـرب االسـتوائية، ممـا أسـفر عـن مقتـل                 

مـايو، ورد أن جـيش الـرب للمقاومـة نـصب            / أيـار  ١٦ويف  . آخـر مـدين   أحد املـدنيني وجـرح      
ــامبيو إىل طمــربة      ــة متحركــة مــن ي ــة حكومي ــا ملركب ــة    وقكمين ــة مــن مــسؤويل حكوم ــل ثالث ت

مايو، قتـل اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان جنـديا مـن جـيش                 / أيار ٢٣ويف  . السودان جنوب
مـايو، ورد أن جـيش   / أيـار ٢٦الرب للمقاومة يف مقاطعة انزارا، بوالية غرب االسـتوائية، ويف    
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ة غـرب االسـتوائية،     الرب للمقاومة هاجم أربعة مدنيني يف املنطقة بني طمربة وناموتينا يف والي           
  .حيث قتل أحدهم واختطف الثالثة اآلخرين

  
  إعادة نشر القوات

قامت القوات املسلحة السودانية بإعـادة نـشر كامـل قواهتـا مـن جنـوب الـسودان، يف                     - ٤٥
)  فـردا  ٢٠ ٦٢٢( يف املائة    ٣٥حني تظل إعادة نشر اجليش الشعيب لتحرير السودان عند نسبة           

  ).  فردا٥٩ ١٦٨(من قوامه املعلن 
  

  الوحدات املتكاملة املشتركة
 أي عنـد    ٢٠٠٩أبريـل   /ظل قوام الوحدات املتكاملة املشتركة بدون تغيري منـذ نيـسان            - ٤٦

ويستمر تنفيذ عملية إعـادة التحقـق       ).  فردا ٣٩ ٦٣٩( يف املائة من القوام املأذون به        ٨٣نسبة  
وتقــوم البعثــة حاليــا . ٢٠٠٩مرب نــوف/ تــشرين الثــاين١٥الــيت كــان املقــرر الفــراغ منــها حبلــول 

بتيسري املشاريع املمولة من املاحنني لتحسني إمدادات املياه، واملرافق الصحية، ومرافـق املطـابخ،       
  .واملعدات الطبية األساسية، يف معسكرات الوحدات املتكاملة املشتركة

  
  االنتشار العسكري لبعثة األمم املتحدة يف السودان

 ٩ ٩٣٥، نــشرت بعثــة األمـم املتحــدة يف الــسودان  ٢٠١٠يونيـه  / حزيــران٣٠حبلـول    - ٤٧
 مراقبـا   ٤٩٦ فـرد عـسكري، مـن بينـهم          ١٠ ٠٠٠عسكريا من أصل قوامها املأذون بـه البـالغ          

وأكملت البعثة نـشر القـوات اإلضـافية يف          . جنديا ٩ ٢٤٧ ضابط ركن، و     ١٩٢عسكريا، و   
 يف ٩٩,١وام قـوة البعثـة إىل نـسبة     وفقا لدراسة القدرة العسكرية، ليصل ق٢٠١٠مارس  /آذار

ومتثلت العمليـات ذات األولويـة يف الفتـرة املـشمولة           . املائة من التوصية اليت وردت يف الدراسة      
زاعات، ومحايــة املــدنيني، ورصــد األمــن،    ـبــالتقرير يف دعــم االنتخابــات، ومنــع انــدالع النــ     

ــدعم االســتفتاءين  ــة لالنتخابــات علــ  . والتخطــيط ل ى تقــدير احلــاالت وأمــن  وركــز دعــم البعث
وقامـت البعثـة بتنقـيح      . املناطق، والدعم اللوجسيت، وتوفري احلماية من قبل القوة ملوظفي البعثة         

ز علــى االنتخابــات الســتخدامها الــيت تركِّــحلمايــة املــدنيني وحتــديث اخلطــة الطارئــة املتكاملــة  
  .خالل االستفتاءين

  
  القيود على حرية التحرك

فرض املزيد من القيود على حرية حترك البعثـة         ب السالم الشامل كالمها     طرفا اتفاق قام    - ٤٨
 حالـة مـن فـرض القيـود علـى           ٣٦مـايو، سـجلت البعثـة       / أيـار  ٢٧وحـىت   . منذ آخر فترة تقرير   

جهــاز شــرطة جنــوب / مــن قبــل اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان ٢٠١٠عــام التحركــات يف 
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 ناقلــة ١٤ومشــل ذلــك احتجــاز .  حــاالت مــن قبــل القــوات املــسلحة الــسودانية ٥ الــسودان و
جنود بنغالديشية مدرعة من قبل القوات املسلحة السودانية واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان              
لفتــرة ثــالث شــهور فــضال عــن قيــام أحــد األعــضاء الــسودانيني يف فريــق الرصــد املــشترك مبنــع 

 والتدخل يف عملها خالل الصدامات اليت وقعت بـني اجلـيش     دخول الدوريات إىل منطقة بلبلة    
الشعيب لتحرير السودان والرزيقات يف املناطق احلدودية بني والييت غرب حبـر الغـزال وجنـوب            

ــور ــوة، واحتجــزت       . دارف ــة عن ــات البعث ــتح حاوي ــشعيب بف كــذلك قامــت وحــدات اجلــيش ال
د مـــراقيب األمـــم املتحـــدة دورياهتـــا، وقامـــت يف إحـــدى املـــرات باعتـــداء جـــسدي علـــى أحـــ 

  .العسكريني
ــوات          - ٤٩ ــسائل مــن خــالل القن ــارة هــذه امل ــسودان إث ــم املتحــدة يف ال ــة األم وتواصــل بعث

بيــد أن القيــود املفروضــة أدت إىل حــاالت . احلكوميــة املالئمــة وآليــات اتفــاق الــسالم الــشامل
ر والتحقـق منـه بـصورة      تأخري ال يستهان هبا يف قدرة البعثة على رصد اتفاق وقف إطـالق النـا              

عـالوة  .  احلاالت فيمـا يتعلـق حبمايـة املـدنيني أو حتديـد االحتياجـات اإلنـسانية       ديرحامسة أو تق 
على ذلك، تؤدي القيود املفروضة على التحرك فيما يتصل بالقوافل اللوجـستية املتعاقـد عليهـا                

ــة  ــوة لتلــك القو     للبعث ــة الق ــى اســتخدام محاي ــة عل ــادة اعتمــاد البعث ــوارد الطــريان  إىل زي ــل ومل اف
الشحيحة أصـال الـيت يـزداد االحتيـاج إليهـا لكفالـة توصـيل مـواد اإلعاشـة يف الوقـت املناسـب                      

  .ملواقع األفرقة
  

  شرطة بعثة األمم املتحدة يف السودان
مستـشاري شـؤون   قـوام   مستـشارا مـن   ٦٧٩نشرت بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان           - ٥٠

 موقعـا مـن   ٢٥ شـرطيات يف  ١٠٥ مستشارا، مبـا يف ذلـك   ٧١٥الشرطة املأذون به الذي يبلغ     
وركزت العمليات خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         . مواقع األفرقة يف مجيع أرجاء منطقة البعثة      

  . فردا من أفراد الشرطة السودانية احملليني على أمن االنتخابات٢٧ ٤٥٧على تدريب 
ملتحــدة يف كــل مركــز مــن مراكــز  ونــشرت البعثــة ضــابط شــرطة مــن شــرطة األمــم ا    - ٥١

. العمليــات املــشتركة العــشرة التابعــة جلهــاز شــرطة جنــوب الــسودان علــى مــستوى الواليــات  
وبـدأت  . وأُحلق ضـابطان مبركـز العمليـات املـشتركة الرئيـسي جلهـاز شـرطة جنـوب الـسودان                  

يق وثيـق   ويف تنـس  . شرطة األمم املتحدة تنفيذ خطة تدريب لالستفتاء بعد االنتخابـات مباشـرة           
مع مديرية التدريب يف جهاز شرطة جنوب السودان وبدعم من املاحنني، تقتـرح شـرطة األمـم         

 فردا مـن أفـراد      ١ ٠٩٠ من ضباط جهاز شرطة جنوب السودان و         ١٦ ٥٥٠املتحدة تدريب   
  .الشرطة يف منطقة أبيي على واجبات أمن االستفتاء
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طقـة البعثـة خـالل الفتـرة املـشمولة         دوريـة يف من    ٣ ٠١١ونفذت شرطة األمم املتحدة       - ٥٢
بالتقرير، مبا يشمل دوريـات بنـاء الثقـة والـدوريات بعيـدة املـدى مـع الـشرطة احملليـة، ومـراقيب                       

وتعمل حاليا ست وحدات محايـة خاصـة   . األمم املتحدة العسكريني، وعناصر أخرى يف البعثة      
كـذلك تـوفر    . لقريـب يف جنوب الـسودان، ويتوقـع نـشر عـشر وحـدات إضـافية يف املـستقبل ا                 

شرطة األمم املتحدة املساعدة يف تدريب وحدة دوريات معنيـة باملواشـي حملاربـة غـارات هنـب                  
  .األبقار يف والية جونقلي

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 فــردا مــن املرشــحني للتــسريح ٢٣ ٣٤٥، جــرى تــسريح ٢٠١٠مــايو / أيــار٣١حــىت   - ٥٣
ويف .  امـــرأة٥ ٥٥٨مبـــا يـــشمل ) ب فـــردا يف اجلنـــو٤ ٩٨٠ فـــردا يف الـــشمال و ١٨ ٣٦٥(

، بعد تعليق األنـشطة     )بوالية البحريات (مارس، استؤنفت أنشطة التسريح يف رمبيك       /آذار ٢٣
وتعمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان وبرنـامج األمـم املتحـدة          . مؤقتا لنقص الـدعم الغـذائي     
يف مشــال وجنــوب التــسريح وإعــادة اإلدمــاج نـــزع الــسالح وجلــنيت اإلمنــائي بتنــسيق وثيــق مــع 

لــدعم إطــالق بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف كــل مــن كــاودا    الــسودان 
ــان ( ــة جنـــوب كردفـ ــتوائية (، وتوريـــت )بواليـ ــة شـــرق االسـ ــة غـــرب ( وأويـــل ،)بواليـ بواليـ

  ).الغزال حبر
مـل معـا، يف تـشاور وثيـق         ويواصل كل من البعثة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الع              - ٥٤

وحبلـول  . مع السلطات احلكومية، لتضييق الفجوة بني عملـييت التـسريح وإعـادة اإلدمـاج             أيضا  
برنـامج  مـايو، مت تقـدمي املـشورة بـشأن إعـادة اإلدمـاج االقتـصادية ملـشاركني يف                   /يـار أمنتصف  

سودان، ويف مشــال الــ.  فــردا١٨ ٣٤٠نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج بلــغ عــددهم  
 مـشاركا، يف حـني اكتملـت عمليـة إعـادة            ٢ ٠٥٤بدأت أنشطة إعادة اإلدماج فيما يتصل بــ         

عـت احلكومتـان    ووقّ. مـايو / مـشاركا حبلـول منتـصف أيـار        ٦٢اإلدماج يف جنوب الـسودان لــ        
ألغذية والزراعة والوكالة األملانية للتعاون التقين لتوفري دعـم         األمم املتحدة ل  اتفاقات مع منظمة    

  . مشاركا١ ٥٤١عادة اإلدماج لـ إ
وعلقت حكومة جنـوب الـسودان عمليـة نـزع سـالح املـدنيني خـالل فتـرة التـصويت                    - ٥٥

. لتجنــب إعطــاء أي انطبــاع بــأن تلــك العمليــة تــستهدف مرشــحني بعينــهم أو مناصــريهم         
 وأشـار . ذلك استؤنفت العملية يف مناطق تـسيطر عليهـا قبيلـة املـوريل يف واليـة جـونقلي                  بعدو

م قريبا لتشمل واليـة     ماجليش الشعيب لتحرير السودان إىل أن عمليات نزع سالح املدنيني ستع          
ومع ذلـك، فـإن تزايـد اسـتخدام وحـدات اجلـيش الـشعيب يف أغـراض األمـن                    . شرق االستوائية 

. الداخلي ونزع سالح املدنيني قد تسبب يف توتر العالقة بني اجليش الشعيب واجملتمعـات احملليـة     
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االهتامات بتسييس اجليش الشعيب وضعف االنضباط واملشاركة يف غارات هنـب األبقـار             وهتدد  
  .تلك التوتراتزيادة حدة ب

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، سـرح اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان مـا جمموعـه                      - ٥٦
غــم ور.  مــن األطفــال املــرتبطني بــالقوات املــسلحة يف واليــيت شــرق االســتوائية والوحــدة٢٠٢

التقدم احملرز يف حتديد هويـة أولئـك األطفـال وتـسجيلهم مـن أجـل تـسرحيهم، تظـل أعـدادهم                       
  .كبرية

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامـت األمـم املتحـدة بإزالـة األلغـام عـن أراضـي تبلـغ                      - ٥٧
ــا؛ ودمــرت  ٣ ٥٧١ ٧٣٦مــساحتها  ــرا مربع ــراد،   لغمــا مــن األل ٢ ٢٤٨ مت ــام املــضادة لألف غ

 ٢٢ ٠٢١ قطعـة سـالح صـغرية، و        ٦٨ ٤٥٩ ألغام من األلغـام املـضادة للـدبابات، و           ٣٠٩ و
خــرى تطهــري حقــل ألغــام  وتــشمل اإلجنــازات الرئيــسية األ . قطعــة مــن الــذخائر غــري املنفجــرة 

 ألغـام  قمل يف والية كسال، وحقل األلغام احمليط ببلدة ملكال يف والية أعايل النيل، وحقـل     أبو
ومـــن خـــالل هـــذه  .الكرمـــك يف واليـــة النيـــل األزرق، ومنـــاطق يف واليـــة جنـــوب كردفـــان

األنــشطة، دعمــت األمــم املتحــدة اإلجــراء اآلمــن لالنتخابــات القوميــة يف الــسودان وعمليــات   
  . االستطالع من أجل ترسيم احلدود

  
  محاية املدنيني  - خامساً 

 أنــشطتها، بالعمــل مــع احلكومــة ووكــاالت صــعدت بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان  - ٥٨
وخــالل الفتــرة  .األمــم املتحــدة، لــردع العنــف واالســتجابة بفعاليــة أكــرب الحتياجــات احلمايــة 

املشمولة بالتقرير، أُنشئت أنظمة اإلنذار املبكر يف جنوب الـسودان جلمـع املعلومـات والتحقـق       
وحتديـدا، قامـت البعثـة بزيـارات        . هديـد منها، بقدر اإلمكان، عن اجملتمعات احملليـة املعرضـة للت         

واســتنادا إىل . ميدانيــة منتظمــة وأنــشأت شــبكة موثوقــا هبــا مــن اجملتمعــات والــسلطات احملليــة   
معلومات توفرت عن طريق نظام اإلنذار املبكر، أوفدت البعثة يف عدد مـن احلـاالت دوريـات                 

م ســريع للحــاالت وحتديــد مدنيــة وعــسكرية مــشتركة إىل اجملتمعــات املهــددة بغيــة إجــراء تقيــي
اخلطوات اليت ينبغي اختاذها فـورا مـن قبـل حكومـة جنـوب الـسودان واجلـيش الـشعيب لتحريـر              
الــسودان وجهــاز شــرطة جنــوب الــسودان واألمــم املتحــدة، حــسب االقتــضاء، لتحــسني أمــن   
 اجملتمعات احمللية ومحايتها بصورة أفضل، مثلما حدث خالل الـصدام الـذي وقـع يف بيبـور بـني               
اجلــيش الــشعيب واملــوريل، والــصدام الــذي وقــع يف مقاطعــة خــور فلــوس بواليــة جــونقلي بــني    

  .اجليش الشعيب وقوات اجلنرال أتور
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ــشاء     - ٥٩ ــة إن ــسرت البعث ــوب      ٣٥كــذلك ي ــة جن ــساء يف والي ــة الن ــة محاي ــن أفرق ــا م  فريق
وتعمـل تلـك    . وُتبذل جهود حاليا إلنشاء أفرقة مماثلة يف مجيع أحناء جنوب الـسودان            .كردفان

األفرقة، اليت تلحق باجملتمعات احمللية وختضع إلدارة تلك اجملتمعـات، مبثابـة آليـات إنـذار مبكـر                  
  .على املستوى احمللي

املمكنــة الــذي أُجــري قبــل انتخابــات لنـــزاع ويــستمر التحــديث املنــتظم لتحليــل بــؤر ا  - ٦٠
ميا للعمليات يف جوبا بغية تنـسيق       أبريل، أنشأت البعثة مركزا إقلي    / نيسان ٥ويف  . أبريل/نيسان

كافــة املعلومــات األمنيــة واملتعلقــة بالعمليــات يف جنــوب الــسودان، وكفالــة التحليــل املتكامــل  
للرتاعــات، والتقــدم بتوصــيات بعــد ذلــك ملنــع الرتاعــات أو إدارهتــا أو تــسويتها يف مجيــع أحنــاء  

  .جنوب السودان
مـل لألمـن وإدارة الرتاعـات لتعزيـز اسـتجابة      وجيري وضع الصيغة النهائية ملفهـوم متكا        - ٦١

ــرة االســتفتاء     ــة خــالل فت ــسية   . األمــم املتحــدة ألي حــوادث حمتمل ــة خطــة رئي ووضــعت البعث
إلشــراك القيــادات لتحــسني التفاعــل مــع قيــاديت القــوات املــسلحة الــسودانية واجلــيش الــشعيب    

ن قبــل البعثــة والقــوات لتحريــر الــسودان، وتقــدير احلــاالت، وكفالــة االســتجابات املالئمــة مــ  
ومت تنقـيح خطـة الطـوارئ املتكاملـة         . أو اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان       /املسلحة السودانية و  

اليت وضعت لفترة االنتخابات إلعـداد اسـتجابة مـشتركة مـن البعثـة ووكـاالت األمـم املتحـدة                    
  .للمدنيني الباحثني عن مالذ آمن يف حالة اندالع العنف خالل فترة االستفتاء

  
  احلالة اإلنسانية واإلنعاش والعودة  - سادسا 

  التطورات على الصعيد اإلنساين    
خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، اسـتمرت حالـة انعـدام األمـن علـى الـصعيد احمللـي يف             - ٦٢

آثار إنسانية خطرية يف جنوب السودان، وال سيما يف واليـات جـونقلي، والـبحريات،        إحداث  
قتــل مــا يزيــد مب وأفــادت التقــارير . وشــرق االســتوائية،وغــرب االســتوائيةوواراب، والوحــدة، 

 وبعـد فتـرة     .، منذ بدايـة العـام      جدد  شخص ١٥٠ ٠٠٠أكثر من    نزوحو شخص،   ٧٠٠على  
، اسـتأنف جـيش الـرب للمقاومـة هجماتـه           ٢٠١٠من اهلدوء النـسيب يف الربـع األول مـن عـام             

احلالة اإلنـسانية يف مشـال   تزايد عدم استقرار يل،  أبر/ ويف نيسان  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
بني اجليش الشعيب لتحرير الـسودان واجلنـرال        القائمة   ة العسكري املواجهةبسبب   والية جونقلي 

مــن أجــل تلبيــة    ووضــع جمتمــع املــساعدة اإلنــسانية خطــة طــوارئ      .أتــور يف مقاطعــة أيــود  
  .قة املهددة مدين يف املنط٢٥ ٠٠٠كثر من ألاإلنسانية االحتياجات 
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وهــي نتيجــة مــزيج مــن  . للخطــروال تــزال فجــوة الغــذاء يف اجلنــوب تعــرض املاليــني    - ٦٣
 واالخنفاض غـري املتوقـع يف إنتـاج احملاصـيل، وتقلـص إمكانيـة الوصـول                 ، الواسع النطاق  رتوحال

 وتوقـــع التقيـــيم الـــسنوي .اآلالف مـــن األســـر املعيـــشية املعدمـــةعـــشرات إىل األســـواق أمـــام 
أبريـل، أن   / نيـسان  ١٣، الـذي صـدر يف       ٢٠١٠-٢٠٠٩جات وأسباب املعيشة للفتـرة      لالحتيا

، إىل مـساعدة     تقريبـا  شـخص، أي نـصف سـكان جنـوب الـسودان          ماليـني    ٤,٣حيتاج حوايل   
 وأكـدت مجيـع االستقـصاءات التغذويـة اخلمـسة الـيت           .٢٠١٠ما خالل عـام     مرحلة  غذائية يف   

ــر تــضررا    ــات األكث ــام  لــت معــدالوجــود متــت يف الوالي ــة احلــاد الع ــة تتجــاوز سوء التغذي عتب
  . يف املائة١٥ احملددة بنسبةالطوارئ 

ويف جهد لتلبية احتياجات الطوارئ ومنع املزيد من تدهور األحـوال، ورغـم التمويـل                 - ٦٤
احملــدود، يعمــل الــشركاء يف جمــال العمــل اإلنــساين علــى التجهيــز املــسبق لــستة خطــوط إمــداد  

يف أكرب عدد ممكن من املناطق قبـل أن يتـسبب موسـم األمطـار يف      جلة  العاللمدخالت  أساسية  
، كـان برنـامج األغذيـة العـاملي قـد قـام       ٢٠١٠مـايو  / وحبلول أيار .تقييد إمكانية الوصول إليها   

ــر مــن    ــسبق ألكث ــالتجهيز امل ــساعد  ٥٠ ٠٠٠ب ــري مــن امل ــع أحنــاء  ات طــن مت ــة يف مجي  الغذائي
 .العـام املاضـي  املسبق يف  اليت مت جتهيزها ة أضعاف الكميا يشكل زيادة قدرها ثالثة مباجلنوب،  

للمــواد الغذائيــة وغــري  (ويقــدر كــذلك أن اثــنني فقــط مــن خطــوط اإلمــداد الــضرورية الــستة    
ــة ــة موســم األمطــار   ســيتم جتهيزمهــا املــسبق ) الغذائي ــسودان حبلــول بداي بــسبب ،  يف جنــوب ال
  .التمويل نقص
ملائة فقط من األموال املطلوبة جلنوب الـسودان عـن    يف ا٤٢، مل يرد سوى اآلنوحىت    - ٦٥

 وتعتـرب جمـاالت العـودة، وإعـادة اإلدمـاج املبكـرة، واحلمايـة،               .طريق عمليـة النـداءات املوحـدة      
 إىل  ٢٠، هـي األقـل متـويال، حيـث مل تتلـق سـوى               واملرافق الصحية والزراعة، والصحة، واملياه    

ــة  ٣٠ ــوال املطلوب ــة مــن األم ــا جمموعــه ختــصيص وســيجري . يف املائ ــون دوالر مــن  ٢٢  م  ملي
 ويـؤثر  .تغطية بعض جوانـب العجـز يف التمويـل   من أجل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ     

ــات،      ــى العملي ــل الكــايف واملؤكــد ســلبا عل ــل عــرب   كمــا انعــدام التموي هتــدد اخــتالالت التموي
دوث كارثــة  حلــكــبرياحتمــال يوجــد  ومــن مث .فعاليــة االســتجابة اإلنــسانيةجممــل القطاعــات 

 ولـذلك فـإن هنـاك حاجـة عاجلـة إىل قـدر أكـرب مـن                  .٢٠١٠ إنسانية يف وقت الحق من عـام      
  .الزيادة يف القدرات على األرض ويف املوارد

  
  اإلنعاش والتنمية    

زيـادة اسـتثمارات   من أجـل  زاد فريق األمم املتحدة القطري من عمله يف جمال الدعوة      - ٦٦
ــة وحكومــة   احلكومــة يف جمــاالت التنميــ  ــة والبــشرية، متوجهــا إىل احلكومــة الوطني ة االجتماعي
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، الـيت    مبادرة التنـسيب الـسريع للقـدرات       تسارعت وترية تنفيذ   و .جنوب السودان على السواء   
 خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وهـي تـستهدف             يضطلع هبا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         

 وحبلول منتـصف شـهر      . إىل الواليات يف جنوب السودان     تعزيز الدعم املقدم من األمم املتحدة     
ــار ــايو /أي ــم املتحــدة      ٢٠١٠م ــر مــن مخــسني مــن متطــوعي األم ــدوليني ، اســُتقدم أكث ــة ال املائ

  هـؤالء  ومـن بـني    .واخلمسني املقرر أن ينفـذوا الربنـامج، وكُلفـوا بالعمـل يف خمتلـف الواليـات               
ــات واإلدار  وأخــصائي ــا املعلوم ــة احلــضرية، وموظفــ  ن يف جمــاالت تكنولوجي ــة والتنمي ن وة املالي

  .لشؤون سيادة القانون
ويف إطـار مبـادرة كـربى لـدعم العمليـات الدميقراطيـة، سـيقدم برنـامج األمـم املتحــدة            - ٦٧

ــسودان مــن خــالل وزارات شــؤون      ــوزراء اإلمنــائي املــساعدة إىل حكومــة جنــوب ال  جملــس ال
ج تــوجيهي لألعــضاء املنتخــبني يف اجمللــس والــشؤون الربملانيــة والعمــل، مــن أجــل تنظــيم برنــام 

 ،التوعيــةتــدريبا علــى  وســيوفر الربنــامج . عــضوا١٧٠التــشريعي جلنــوب الــسودان وعــددهم  
معلومـات أساسـية ألعـضاء اجمللـس ملـساعدهتم مـع بـدء        مـواد   وتوجيها، و ا، وتثقيف ،ومعلومات

  .فترة واليتهم األوىل
  

  العودة وإعادة اإلدماج    
 مــع اقتــراب النــازحنيال يف الــسنوات الــسابقة، زادت حــاالت عــودة مثلمــا كــان احلــ  - ٦٨

منـذ  العبـور   شـخص عـرب مركـز        ١٠ ٠٠٠ ففـي كوسـيت، مـر أكثـر مـن            .اففـ هناية موسم اجل  
 إىل أماكن إقامتهم السابقة املوجـودة أساسـا يف      ة تلقائي ات، يف حترك  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

عـالوة علـى     . ومشال حبر الغـزال    كردفان وواراب  وجنوب   أبيي، وواليات أعايل النيل   كل من   
حركــة منظمــة للعــودة إىل   دوثأفــادت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني حبــ  ذلــك، 

ــدا إىل وال ٢٦٤الـــوطن، حيـــث عـــاد   ــودانيا مـــن أوغنـ ــتوائية الوســـطى  سـ وحبلـــول . يـــة االسـ
 الالجـئني الـسودانيني   مـن الـوطن  يونيه، بلغ العدد التراكمي اإلمجايل للعائدين إىل     /حزيران ١٢
منذ توقيـع اتفـاق الـسالم الـشامل         الجئا   ٣٣٠ ٠١٦ووالية النيل األزرق    جنوب السودان   إىل  

مفوضــية  بــدعم مــن ٢٠١٠عــام عــادوا  فــردا ١ ٨٢٠العــدد  ويــشمل ذلــك .٢٠٠٥يف عــام 
   .األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  
  احلوكمة وحقوق اإلنسان  -سابعا   

  سيادة القانون    
حلقـات العمـل    تنظـيم   تواصل البعثة رصد ودعم عملية اإلصالح التشريعي من خالل            - ٦٩

قــدرات البرنــامج تــدريب لبنــاء  وتــشهد املنــاطق الــثالث حاليــا   .وحتليــل التــشريعات اجلديــدة 
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 ووافقـت احلكومـة علـى    . ملرافق السجوناتقييمكذلك الوحدة االستشارية للسجون، وتنظمه  
 ممـا أتـاح فرصـة كـبرية     ،لبعثـة يف سـجون املنـاطق االنتقاليـة        ل  نشر مستشاري الـسجون التـابعني     

 ويف جنــوب .تلــك املنــاطقبنظــام الــسجون يف لتحــسني اهلياكــل األساســية والقــدرات املهنيــة  
بعثـة  ال وتواصـل    .السودان، ال يـزال مـشروع قـانون الـسجون الـذي تـأخر كـثريا قيـد االنتظـار                   

ــشريعي جل     ــس الت ــشاري للمجل ــدعم االست ــوفري ال ــة    ت ــشؤون القانوني ــسودان ووزارة ال ــوب ال ن
  .والسلطة القضائية

  
  حقوق اإلنسان    

 الـيت قيـدت   إلضافيةمنذ إجراء االنتخابات، أفادت التقارير بوقوع عدد من احلوادث ا       - ٧٠
 جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين القــبض علــى ى فقــد ألقــ.فيهــا احلقــوق واحلريــات الــسياسية

مايو من دون توجيه هتـم رمسيـة،        / أيار ١٦سن عبد اهللا الترايب يف      رئيس حزب املؤمتر الشعيب ح    
لتجمـع  ل وألقـي القـبض أيـضا علـى الـرئيس الـسابق          .يونيـه / حزيران ٣٠ومل يطلق سراحه حىت     

 وألقـي   .مـايو / أيـار  ٢٠الوطين الدميقراطي فاروق أبـو عيـسى، حيـث احتجـز لفتـرة وجيـزة يف                 
يف  التابعــة حلــزب املــؤمتر الــشعيب  “شعبرأي الــ”القــبض علــى أربعــة صــحفيني مــن صــحيفة  

 وتتمثـل عقوبـة   .“تقـويض الدسـتور  ”  و“أعمـال إرهابيـة  ” بارتكـاب    واهممايو، واتُ /أيار ١٦
  .التهمتني يف اإلعدام أو السجن املؤبد

، بعــد النــشراســتؤنفت الرقابــة احلكوميــة علــى الــصحف قبــل ، يونيــه/ حزيــران٤و يف   - ٧١
، وهي صـحيفة    “امليدان” ونتيجة للرقابة، مل تصدر صحيفة       .٢٠٠٩سبتمرب  /تعليقها يف أيلول  

يونيــه، كمــا مل تــصدر عــدة أعــداد مــن صــحيفة   /احلــزب الــشيوعي، منــذ الرابــع مــن حزيــران  
   . املنحازة للحركة الشعبية لتحرير السودان“أجراس احلرية”
 يف وبعــد فــوز احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان يف االنتخابــات علــى منــصب الــوايل    - ٧٢

واليــة النيــل األزرق، أفــادت التقــارير بــأن جنــود اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان قــد قــاموا     
بأعمال حترش واعتقال تعسفي واحتجاز وعنف ضد مؤيدي حـزب املـؤمتر الـوطين، ممـا أسـفر                  

   .الدمازين خوفا على حياهتمإىل عن هروب الكثريين 
ــسان٢٣واعتقــل صــحفي إذاعــي يف    - ٧٣ ــل يف وال/ ني ــة الوحــدة و أبري مــن احملطــة  فُــصل ي

اإلذاعية اململوكة للدولة بعد احتجازه لثالثة عشر يوما، وذلك علـى إثـر تغطيتـه لقيـام اجلـيش                    
الشعيب لتحريـر الـسودان بتفريـق جتمـع سياسـي باسـتخدام العنـف، ممـا أسـفر عـن مقتـل ثالثـة                         

تـسعة  باعتقال واحتجاز    أفراد جهاز األمن واملخابرات الوطين    قام  مايو،  / أيار ٢١ ويف   .مدنيني
بعـد إضـراب مـنعهم مـن تغطيـة          لستة عـشر يومـا      من موظفي إذاعة وتلفزيون جنوب السودان       

  .مراسم التنصيب لرئاسة حكومة جنوب السودان واجمللس التشريعي جلنوب السودان
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  املسائل الشاملة  - ثامنا  
  اإلعالم    

ــالتقرير       - ٧٤ ــشمولة ب ــرة امل ــالم خــالل الفت ــب اإلع ــز مكت ــصلة   رك ــشطة ذات ال ــى األن  عل
، الوطنيـة لتربيـة  لت البعثـة املفوضـية القوميـة لالنتخابـات يف إعـداد مـواد              سـاعد و .باالنتخابات

الوطنيـــة وســـائط اإلعـــالم تيـــسري تغطيـــة مـــن أجـــل أعـــدت مـــواد تتعلـــق باالنتخابـــات كمـــا 
  .والدولية واإلقليمية

مل برعايـة األمـم املتحـدة مـن         ، ضاعفت إذاعة مرايا اليت تع     ٢٠١٠فرباير  /ومنذ شباط   - ٧٥
وعلـى الـرغم     .عدد ساعات إرساهلا اليومي عرب املوجات القصرية من ثالث إىل ست سـاعات            

سيلة بـث إعالمـي علـى الـصعيد الـوطين، مل تقـم احلكومـة الوطنيـة بعـد                    إىل و من تزايد احلاجة    
  .لإلذاعة يف مشال السودان) تضمني التردد(بتخصيص تردد إف إم 

  
  االنضباطالسلوك و    

مـن أجـل منـع سـوء الـسلوك خـالل فتـرة              الـيت بذلتـها البعثـة       تـضافرة   املجهـود   لل نتيجة  - ٧٦
ظمت حلقات عمـل للتـدريب والتوعيـة        وُن .االنتخابات، مل جير اإلبالغ إال عن حاالت طفيفة       

  .رصد عوامل اخلطر خالل فترة االنتخاباتواستمر يف مجيع القطاعات، 
متثال املوظفني ملدونة األمـم املتحـدة لقواعـد الـسلوك وسياسـة             وواصلت البعثة رصد ا     - ٧٧

، واسـتمرت يف برناجمهـا للتوعيـة يف         نيعدم التـسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسي           
  . للتعريف بتلك السياسةجنوب السودان

  
  الشؤون اجلنسانية    

ــارا  - ٧٨ ــا جمموعــه   خت ــسودان م ــوب ال ــاخبو جن ــرأة ٥٣ ن ــوب لمجلــس التــ ل ام شريعي جلن
ومل تكـن هنـاك نائبـات يف     .السودان، مبا يزيد على احلد األدىن امللزم قانونا بأحد عـشر مقعـدا      

سودان ومثانيـة   وُعّينت سبعة سيدات يف مناصب وزاريـة يف حكومـة جنـوب الـ              .اجمللس السابق 
  .دولةاثنتان يف وزارتني قوميتني وستة وزيرات  قومية؛ منهنيف احلكومة ال

صلت البعثة توفري الدعم الـتقين خلطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة،                    ووا  - ٧٩
االجتماعيــة و الــشؤون اجلنــسانية مــايو طلبــت وزارة  /ويف أيــار .الــيت وضــعتها وزارة العــدل  

والدينية يف حكومة جنوب السودان أن حتصل على دعم من البعثة يف وضـع خطـة اسـتراتيجية                  
  .نوب السودانجل لتنفيذ السياسة اجلنسانية
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  متالزمة نقص املناعة املكتسب/فريوس نقص املناعة البشرية    
متالزمـة   و دعمها إلدراج التوعية بفريوس نقـص املناعـة البـشرية         توفري  ثابرت البعثة يف      - ٨٠

يف برنامج نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وأجـرت             ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
 ١ ٩٣٢(ني السابقني وأفراد اجملتمـع      قاتل من امل  ٣ ٠٥٩ القدرات استهدفت    محلة للتوعية وبناء  

البعثـة  نظمـت   و .أبريـل / نيـسان  ٣٠إىل  مـارس   / آذار ١٥ مـن يف الفترة   )  امرأة ١ ١٢٧ رجال و 
ني الــــسابقني وأفــــراد الــــشرطة اجملتمعيــــة يف جوبــــا مقــــاتلأيــــضا حلقــــات عمــــل تدريبيــــة لل

  .ورمبيك واخلرطوم
  

  أمن املوظفني    
ال تزال أعمال اإلجرام وقطـع الطـرق، اآلخـذة يف التزايـد يف اجلنـوب، تـشكل هتديـدا                  - ٨١

بوقــوع وتلقــت إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون الــسالمة واألمــن تقــارير  .ملــوظفي األمــم املتحــدة
طـرق، تعـرض هلـا    النائيـة وقطـع   اجلضـرار  األسطو والـ سرقة وا مـن حـوادث الـ      حادث ٥٠حوايل  

 .ومركباهتـا وأمـاكن اإلقامـة التابعـة هلـا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           موظفو األمـم املتحـدة      
واعتقلت الشرطة احمللية مـا جمموعـه أحـد عـشر موظفـا دوليـا وأربعـة عـشر موظفـا وطنيـا مـن                         

وتزيـد املـسافات الطويلـة الـيت يقطعهـا موظفـو األمـم املتحـدة والعـدد                   .موظفي األمـم املتحـدة    
  .عون هبا من تكرار تعرضهم لتلك املخاطرملهام اليت يضطلمن االكبري 

  
  التنسيق مع بعثات حفظ السالم األخرى    

جــيش الــرب للمقاومــة مــع بعثــة منظمــة األمــم   حركــة علومــات عــن املتتبــادل البعثــة   - ٨٢
ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف   /املتحــدة يف مجهوري

قراطية والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور مـن           مجهورية الكونغو الدمي  
املــشتركة بــني البعثــات ؤمترات املــ عــززوت . بفعاليــة أكــربتلــك احلركــةأجــل مواجهــة هتديــدات 

ظم بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان والبعثـات اجملـاورة         تعـل املنـ   القوات العسكرية من التف   ل
يف يونيـه   / حزيـران  ٣  و ٢حـدة، والـيت كـان آخرهـا املـؤمتر الـذي عقـد يـومي                 التابعة لألمـم املت   

وكان التعاون مع العمليـة املختلطـة أساسـيا، وأثبـت            .عن أنشطة جيش الرب للمقاومة    أوغندا  
جدواه خالل الصدام الذي وقـع بـني قبيلـة الرزيقـات واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان علـى                       

أبريـل، حيـث أُعيقـت      /وب دارفور يف أواخـر شـهر نيـسان        حبر الغزال وجن  غرب  حدود والييت   
يونيه، اجتمعت البعثة والعملية املختلطـة وفريـق دعـم          /حزيران ٧ويف   .حركة البعثة إىل املنطقة   

  .السودانيةالوساطة املشترك ملناقشة التعاون االستراتيجي والسياسي والبعد اإلقليمي للرتاعات 
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  اليةاملوانب اجل    
يونيـــه / حزيـــران٢٤املـــؤرخ  ٦٤/٢٨٣معيـــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـــا  اجلاعتمـــدت  - ٨٣

ــ٢٠١٠ ــدره، مبلغ ــن     ٩٣٨ ا ق ــرة م ــة يف الفت ــى البعث ــاق عل ــون دوالر لإلنف ــوز١ ملي ــه / مت يولي
وإذا قـرر جملـس األمـن متديـد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد                 .٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠١٠

 ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠لــى البعثــة حــىت ، فــإن تكلفــة اإلنفــاق ع٢٠١١أبريــل / نيــسان٣٠
، ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣١ ويف   . املبالغ الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة           ىستكون مقصورة عل  

ــة      ــغ . مليــون دوالر١٨٣,٣بلغــت األنــصبة املقــررة غــري املــسددة للحــساب اخلــاص للبعث  وبل
 ١ ٣٧١,٨ك التـاريخ   جمموع األنصبة املقررة غري املسددة جلميع عمليات حفظ السالم يف ذلـ           

 وُسدِّدت تكاليف القوات واملعدات اململوكة للوحدات إىل احلكومات املـسامهة          .مليون دوالر 
  .، على التوايل٢٠١٠مارس / آذار٣١  و٢٠١٠مايو / أيار٣١بقوات عن الفترة حىت 

  
  املالحظات والتوصيات  - تاسعا  

ــشغيلية،      - ٨٤ ــه القـــصور التـ ــديات وأوجـ ــرغم مـــن التحـ ــاجح  علـــى الـ ــيم النـ شـــكل التنظـ
اتفـاق الـسالم الـشامل، ومسـح بتوسـيع          يف تنفيـذ    لالنتخابات الوطنية عالمة بارزة بالغة األمهية       

 واتـسمت االنتخابـات بالطـابع الـسلمي عمومـا،      .اجملال السياسي املتاح أمام التغيري الدميقراطي  
نيني فرصــتهم وإن كانــت هنــاك بعــض االســتثناءات اهلامــة، كمــا منحــت العديــد مــن الــسودا   

 الـــسنوات األربـــع خـــاللغيـــاب االنتخابـــات بـــالنظر إىل  ولكـــن .األوىل يف اإلدالء بـــصوهتم
 ومثـة   .والعشرين املاضية، ال تزال عملية إرساء الدميقراطية تتسم بالـضعف وبـالبطء يف الترسـخ              

 قبـل   انتكاسة خطرية تتمثل يف عدم إصالح بنـود معينـة يف اإلطـار القـانوين، واسـتئناف الرقابـة                  
النــشر علــى وســائط اإلعــالم، واعتقــال زعمــاء املعارضــة يف الــشمال واجلنــوب علــى الــسواء     

 وأشجع شريكَي اتفـاق الـسالم الـشامل بقـوة علـى العمـل مـع مجيـع            .واستجواهبم ومضايقتهم 
األحزاب السياسية بأسلوب شفاف من أجل احلفـاظ علـى اجملـال الـدميقراطي الناشـئ وتوسـيع           

 على وجه اخلصوص إجراء إصالح يف القوانني مبـا يتـسق مـع اتفـاق الـسالم      نطاقه، مبا يف ذلك  
ان االنتقايل، مما يعد بالغ األمهية ملا تبقـى مـن العمليـات املتعلقـة باتفـاق                 دالشامل ودستور السو  

  .السالم الشامل وال سيما االستفتاءين
 وأحثهمـا   .انوأعرب عن هتنئيت للطرفني علـى إنـشاء مفوضـية اسـتفتاء جنـوب الـسود                 - ٨٥

علـى اإلقــرار بــأن القــضايا العالقــة املبينــة جيــب معاجلتــها فــورا مــن أجــل إجــراء االســتفتاءين يف  
 فقد يسفر املزيد من التأخري عن آثـار خطـرية يف            .اإلطار الزمين احملدد يف اتفاق السالم الشامل      

قضايا العالقـة البالغـة      كما أن املصاعب القائمة اليت يواجهها الطرفان يف معاجلة ال          .هذه املرحلة 
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 احلدود، وتـسوية مـسائل أهليـة النـاخبني          رسيماألمهية، مبا فيها إنشاء مفوضية استفتاء أبيي، وت       
  .يف أبيي، يرجَّح أن تزيد من عرقلة إجراء األعمال التحضريية يف الوقت املناسب

ر الطرفـان إىل     فبينمـا أشـا    .وسيتطلب االستفتاءان دعما دوليا كبريا ليكتسبا املـصداقية         - ٨٦
 االسـتفتاء، فإهنمـا مل يتفقـا     املتحـدة علـى نطـاق واسـع يف عمليـات           رغبتهما يف مشاركة األمـم    

 ولكن بدء تشغيل مفوضـية االسـتفتاء وتقـدمي الطـرفني لطلـب              .بعد على النطاق احملدد لدورها    
مــشترك يفــصل الــدعم والــدور اإلضــافيني املطلــوبني، يعــدان مــن الــشروط املــسبقة للتخطــيط    

 وأشجع الطرفني على تقـدمي ذلـك الطلـب املـشترك يف أقـرب               .الدقيق واإلجناز احلسن التوقيت   
 وأحثهما على االستفادة الكاملة ممـا تقدمـه البعثـة وغريهـا مـن الـشركاء الـدوليني                   .وقت ممكن 

  .“املساعي احلميدة”ة والتقنية واللوجستية ويف جمال من عروض للمساعدة املادي
اتفــاق الــسالم الــشامل وجــود رصــد دويل لالســتفتاءين، ويعتــزم        أحكــام خىوتتــو  - ٨٧

ــذين خيطــط        ــراقبني ال ــراد للرصــد إىل جانــب امل ــوفري أف ــا إىل األمــم املتحــدة ت ــان أن يطلب الطرف
 وسـتكون الرقابـة الدوليـة، املنـصوص         .الطرفان لدعوهتم من عدة حكومات ومؤسسات دوليـة       

األمهيــة ملــصداقية نتــائج االســتفتاءين، ولقبــول علــى ضــرورهتا يف اتفــاق الــسالم الــشامل، بالغــة 
وأقتـرح  . وقـد يـتعني النظـر يف الطرائـق املالئمـة لكفالـة ذلـك               .تلك النتـائج، وللـسالم الالحـق      

التقــدم بتوصــيات حمــددة يف هــذا الــصدد، بالتــشاور مــع الطــرفني، فــضال عــن األطــراف املعنيــة 
فإنين أدرك ضرورة عـدم خلـق ازدواجيـة         ويف قيامي بذلك،    . األخرى اليت يتعني تلبية شواغلها    

  .يف مسؤوليات وأدوار األفرقة التقنية القائمة التابعة لألمم املتحدة
ــد االســتفتاء         - ٨٨ ــا بع ــات م ــشأن ترتيب ــي ب ــاق عمل ــاك حاجــة ماســة إىل اتف ــزال هن  .وال ت

ــد          ــا بع ــات م ــشأن ترتيب ــة ب ــات الثنائي ــي للمحادث ــار إجرائ ــى إط ــاق الطــرفني عل وأرحــب باتف
 وأشـدد علـى ضـرورة التعجيـل         .فتاء وعلى قيـام االحتـاد األفريقـي بتيـسري تلـك احملادثـات             االست

 .باجلهود من أجل تـوفري الوضـوح الـالزم بـشأن القـضايا البالغـة األمهيـة فيمـا تبقـى مـن وقـت                        
والبعثــة، وغريهــا مــن الــشركاء الــدوليني، علــى اســتعداد ملــساعدة الطــرفني خــالل املفاوضــات  

  .وصالن إليه من اتفاقاتودعم تنفيذ ما يت
 فخــالل الفتــرة املــشمولة .إن دور األمــم املتحــدة يف الــسودان لــن ينتــهي باالســتفتاءين  - ٨٩

بالتقرير، أطلقت البعثة عملية للتخطيط االستراتيجي تركز على دور األمم املتحـدة فيمـا تبقـى           
 يف قـرار جملـس األمـن    من الفترة االنتقالية وما بعدها على السواء، علـى النحـو املنـصوص عليـه         

 وستضع نتيجة تلك العملية أسـاس املـشاورات مـع الطـرفني الـيت لـن حتـدد                   .)٢٠١٠ (١٩١٩
ع أيـــضا أفـــضل اخليـــارات لتلبيـــة احتياجـــات الـــسودان األكثـــر إحلاحـــا فحـــسب، بـــل ستـــض 

  .االحتياجات تلك
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ديـدا إلجـراء    وهناك قلق بالغ من التوترات السياسية على الصعيد احمللي اليت قد متثل هت              - ٩٠
 وأشجع الطرفني، وكذلك زعماء املـسريية ودينكـا نقـوك، علـى        .استفتاء أبيي على حنو سلمي    

إظهار الرؤية واحلنكـة الـسياسية يف حتـسني البيئـة الـسياسية عـن طريـق الـسعي إىل إبـرام اتفـاق                  
 احلـدود بـني     شامل يعاجل القضايا الرئيسية مثار الرتاع، مبا فيها اإلقامة، وحقوق الرعي، وإدارة           

  .الشمال واجلنوب، واملطالبات املتعلقة باألراضي، وسري االستفتاء نفسه
إن استمرار القيـود الـيت يفرضـها الطرفـان علـى حريـة تنقـل البعثـة، يف انتـهاك التفـاق                         - ٩١

مركز القوات، يشكل هتديدا خطريا لقدرهتا على رصد الترتيبات األمنية والتحقق من تنفيـذها               
اللجنـة   وميثل االتفـاق املـربم مـؤخرا يف      .قرارت الطرفني يف منع الرتاع وعدم االس      وعلى مساعدة 

بشأن حرية التنقل خطوة إجيابية، ولكن يلـزم وجـود التـزام أوسـع      السياسية لوقف إطالق النار
ــة هبــا      ــة االضــطالع باملــسؤوليات املكلف ــسىن للبعث ــشأن حــىت يت ــا يف هــذا ال  وأطلــب إىل .نطاق

 التام جلميع التزاماهتما مبوجب ما أبرماه من اتفاقات، واتفاق مركـز القـوات،              الطرفني االمتثال 
  .وقرارات جملس األمن ذات الصلة

 وسيــشكل حتقيــق .لقــد تــصاعدت التــوترات داخــل اجلنــوب يف أعقــاب االنتخابــات     - ٩٢
دي االستقرار واألمن يف اجلنوب وإدارة العواقب غـري املتوقعـة لالنتخابـات مهمـة تتـسم بالتحـ                 

 ويزيد من ذلك التحدي احلاجة إىل هتيئة بيئـة آمنـة            .حلكومة جنوب السودان يف األشهر املقبلة     
 القائمـة بـسبب نتـائج    ةالعـسكري املواجهـة   ومتثل .ومواتية إلجراء االستفتاء يف جنوب السودان    

ــصدد      ــذا الـ ــالغ يف هـ ــق بـ ــصدر قلـ ــونقلي مـ ــوايل يف جـ ــى منـــصب الـ ــايب علـ ــسباق االنتخـ  .الـ
ليــة املتــصاعدة ميكــن بــسهولة أن متــنح فرصــا للمفــسدين، إن مل تعــاجل علــى حنــو  احمل فاألزمــات

 .مالئم ومستدام

 إلمكانيــة انــدالع العنــف يف املراحــل األخــرية مــن الفتــرة االنتقاليــة، تــضطلع   بــالنظرو  - ٩٣
البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري بعمليــة ختطــيط للطــوارئ مــن أجــل االســتعداد حلــاالت   

ــة     تاالضــطرابا ــة احتياجــات النــاس علــى حنــو كــاف، مبــا يف ذلــك محاي ــة تلبي  احملتملــة ولكفال
ــدنيني ــة التخطــيط        .امل ــى كفال ــشامل عل ــسالم ال ــاق ال ــذا اخلــصوص، أشــجع طــريف اتف  ويف ه

املناسب للطوارئ من أجل محاية املـدنيني وعلـى الـدعوة علنـا ملناهـضة أي شـكل مـن أشـكال                  
رات مؤسـسات الـشرطة وسـيادة القـانون يف جنـوب          وستكتسب زيادة بناء قد    .العنف ضدهم 

 .السودان أمهية بالغة للحفاظ على بيئة سلمية خالل االستفتاءين

 الشعبية فرصـة فريـدة إلجـراء اسـتعراض دقيـق وتفـصيلي لتنفيـذ        ةوتوفر عملية املشاور    - ٩٤
ردفـان   وأطلـب إىل الطـرفني وممثليهمـا وناخبيهمـا يف واليـيت جنـوب ك               .اتفاق الـسالم الـشامل    

 وجيب أن تـسمو تلـك العمليـة فـوق           .والنيل األزرق أن يقدما تقييما جادا ويعمال على تيسريه        
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 .التحيــز احلــزيب الــضيق حــىت تــسهم يف التوصــل إىل تــسوية مــستدامة للــرتاع يف تلــك املنــاطق   
والبعثة على استعداد للمساعدة، ليس يف املشاورات فقط، بل أيضا يف وضـع العمليـات داخـل     

  . السياسي األوسع نطاقا التفاق السالم الشامل والسودان ككلالسياق

إن اخلطر املرتبط بتسريح أعداد متزايدة من املقاتلني الـسابقني مـن دون وجـود بـرامج              - ٩٥
 وأشـجع مجيـع األطـراف علـى مواصـلة           .مناسبة إلعادة اإلدماج يشكل مصدر قلق أمين خطري       

لـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وتقدمـه، مـع            جهودها من أجل كفالة نزاهة برنامج نـزع ا        
 .األخذ يف االعتبار احلاجة إىل حلول مرنة قصرية األجل يف حاالت معينة

وأخــريا، أحــث اجلهــات املاحنــة علــى كفالــة أال يكــون نقــص التمويــل ســببا يف تقييــد     - ٩٦
داد املنقـذة   املساعدة اإلنسانية اليت توجد حاجة ماسة هلا، وعلى ضـمان اسـتمرار خطـوط اإلمـ               

 وأشــجع اجلهــات .للحيــاة عــن طريــق تــوفري األمــوال بأســرع مــا ميكــن يف هــذه الفتــرة احلرجــة
املاحنة أيضا على تعزيز أنشطة اإلنعاش األطول أجال بـالتوازي مـع جهـود اإلغاثـة الفوريـة مـن                    

  .أجل ضمان االستقرار والتنمية املستدامة يف السودان، وال سيما يف اجلنوب
تام، أود أن أعرب عن تقديري للخدمة املتفانيـة الـيت يقـدمها ممثلـي اخلـاص يف                  ويف اخل   - ٩٧

ــراد الــشرطة واملــوظفني املــدنيني      الــسودان، هــايلي منقريــوس، وكــذلك مجيــع العــسكريني وأف
  .العاملني يف بعثة األمم املتحدة يف السودان

  


