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 إىل ٤ والــسودان يف الفتــرة مــن   بعثــة جملــس األمــن إىل أوغنــدا   تقريــر     
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١٠

    
  مقدمة  -أوال   

، أبلـغ رئـيس جملـس األمـن األمـني           ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٤يف رسالة مؤرخـة       - ١
شرين  تـــ١٠ إىل ٤العـــام بـــاعتزام اجمللـــس إيفـــاد بعثـــة إىل أوغنـــدا والـــسودان يف الفتـــرة مـــن   

ــة   . ٢٠١٠أكتــوبر /األول  ،S/2010/509 انظــر(واتفــق أعــضاء اجمللــس علــى اختــصاصات البعث
  :وتشكيل البعثة هو كالتايل). املرفق

  
  ، رئيس مشارك للبعثة)أوغندا(السفري روهاكانا روغوندا   
، )اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية (الــسفري مــارك ليــال غرانــت    

  رك للبعثةمشا رئيس
  ، رئيسة مشاركة للبعثة)الواليات املتحدة األمريكية(السفرية سوزان رايس   
  )أستراليا(السفري كريستيان إبنر   
  )البوسنة واهلرسك(السفري إيفان بارباليتش   
  )الربازيل(السفرية ماريا لويزا فيويت   
  )الصني(السفري يل باودونغ   
  )فرنسا(الوزير مارتان بريان   
  ) غابون( ألفريد مونغارا موسوتسي السفري  
  )اليابان(السفري تسونيو نيشيدا   
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  )لبنان(السفري نواف سالم   
  )املكسيك(السفري كلود هلر   
  )نيجرييا(الوزير بولس بول زوم لولو   
  )االحتاد الروسي(السفري فيتايل تشوركني   
  )تركيا(السفري إرتوغرول أباكان   

  
   أوغندازيارة جملس األمن إىل  -ثانيا   
  املعلومات األساسية والسياق  - ألف  

، اجتمع أعضاء جملس األمـن مـع الـرئيس يـوويري            ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦يف    - ٢
وكـان الغـرض مـن الزيـارة هـو إعـادة تأكيـد تقـدير اجمللـس لبعثـة                    . كاغوتا موسيفيين يف عنتييب   

دمها أوغنــدا للبعثــة؛ واإلعــراب االحتــاد األفريقــي يف الــصومال ودعــم املــسامهة القّيمــة الــيت تقــ 
ــة         عــن ــاون اإلقليمــي يف مواجه ــادة التع ــة وزي ــدان املنطق ــني بل ــات ب ــه إزاء حتــسن العالق تفاؤل

التحــديات األمنيــة الــيت يطرحهــا جــيش الــرب للمقاومــة؛ ومناقــشة حالــة تنفيــذ اتفــاق الــسالم  
ينــاير /كــانون الثــاين ٩الــشامل للــسودان، مبــا يف ذلــك تنظــيم االســتفتاءين املقــرر إجراؤمهــا يف  

  . يف جنوب السودان وأبيي٢٠١١
وقام أعضاء جملس األمن بزيارة قاعدة األمم املتحدة للدعم يف عنتـييب، وتلقـوا إحاطـة                  - ٣

توســيع القاعــدة لتــصبح مركــزا إقليميــا للوجــستيات ب  فيمــا يتعلــقإعالميــة بــشأن التقــدم احملــرز
  . املتوافرةوبشأن التدابري املتخذة لزيادة ترشيد املوارد

  
  االجتماع مع رئيس أوغندا  - باء  

أشـد إحلاحـا مـن غريمهـا تتمـثالن      أفاد الـرئيس موسـيفيين بـأن املنطقـة تواجـه مـسألتني            - ٤
وشـدد الـرئيس وأعـضاء جملـس        . تنفيذ اتفاق السالم الشامل ومسألة اإلرهاب يف الـصومال         يف

تفـاق، وخـصوصا عقـد اسـتفتاءين        اللاألمن علـى أمهيـة تقيـد مجيـع األطـراف بالتنفيـذ الكامـل                
 يتــسم بالــشفافية واملــصداقية يف  أحــدمها يف جنــوب الــسودان واآلخــر يف أبيــي بــشكل ســلمي  

  .٢٠١١يناير /كانون الثاين ٩
واعترب الرئيس أن املخاوف مـن أن يـشكل اسـتفتاء تقريـر املـصري يف جنـوب الـسودان                    - ٥

 مالحظــا رة خمــاوف ال أســاس هلــا،ســابقة وأن تكــون لــه تــداعيات يف أجــزاء أخــرى مــن القــا  
وقــال الــرئيس إنــه تلقــى تطمينــات   . االســتفتاء جــزء ال يتجــزأ مــن اتفــاق الــسالم الــشامل   أن
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سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤االجتماع الرفيع املـستوى املعـين بالـسودان الـذي ُعقـد يف نيويـورك يف                  من
الـسودان يف املوعـد   مفادهـا أن اجملتمـع الـدويل ال يـزال يـدعم بقـوة عقـد االسـتفتاء يف جنـوب          

  .احملدد له وبشكل سلمي
 مــراقيب األمــم املتحــدة وغريهــم    واتفــق الــرئيس ووفــد جملــس األمــن علــى أن نــشر        - ٦

ــن ــتفتاءين         م ــفافية االس ــزز ش ــأنه أن يع ــن ش ــتفتاءين م ــات االس ــة عملي ــدوليني طيل ــراقبني ال امل
  .ومصداقيتهما ويساهم يف تيسري قبول نتائجهما

ذلـك عقـد     يف التفـاق، مبـا   ل بـدعم التنفيـذ الكامـل        ماألمن التزامه  جملس   أعضاءوكرر    - ٧
 كـانون   ٩استفتاءين بشكل سلمي يتـسم بالـشفافية واملـصداقية يف جنـوب الـسودان وأبيـي يف                  

جـــة ملحـــة لتعزيـــز قـــدرة املؤســـسات  مـــع الـــرئيس علـــى أن هنـــاك حاواواتفقـــ. ينـــاير/الثـــاين
  .سيادة حتول جنوب السودان إىل بلد ذياجلنوب، وال سيما إذا أفضى االستفتاء إىل  يف
ــرئيس      - ٨ ــاد ال ــصومال، أف ــة يف ال ــق باحلال ــا يتعل ــن واالســتقرار   وفيم ــأن األم  موســيفيين ب
الصومال هدف ميكـن حتقيقـه إذا قـدم اجملتمـع الـدويل الـدعم الـالزم إىل احلكومـة االحتاديـة                       يف

ــق     ــصومال مــن أجــل حتقي ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــة وبعث ــد االســتقراراالنتقالي وذكــر .  يف البل
االحتــاد األفريقــي سيواصــل دعــم عمليــة جيبــويت للــسالم باعتبارهــا عمليــة سياســية حظيــت  أن

وأعرب الرئيس عن ثقته بأنه ميكن القضاء هنائيا على التهديد الـذي            . مبوافقة الشعب الصومايل  
ومال عنـدما جـّردت     تطرحه مجاعة الـشباب علـى حنـو مـا أثبتتـه بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـص                    
  .اجلماعة اإلرهابية من قدرهتا على اإلطاحة باحلكومة االحتادية االنتقالية

ويف نفس السياق، شدد الرئيس على أن مبقـدور أوغنـدا وبلـدان أفريقيـة أخـرى تعبئـة                     - ٩
ما يلزم من القوات وأهنا ملتزمة بالقيام بذلك يف أقصر مدة ممكنة، وأن هناك حاجـة ماسـة إىل                   

ة الدعم اللوجسيت واملايل الذي تتلقاه بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال من األمم املتحـدة               زياد
ــات أخــرى   ــس   . واالحتــاد األورويب وكيان ــصيغة امل ــرئيس حماكــاة ال ــرح ال خدمة يف حــاليت تواقت

 أسـتراليا وجنـوب أفريقيـا علـى التـوايل نـشر اجلـزء                قامـت  ليـشيت وبورونـدي، حيـث      - تيمور
  .قوات بدعم من وحدات إضافية تقدمها بلدان أخرىاألكرب من ال

وباإلضافة إىل ذلك، أوصى الرئيس بـأن تنظر البلدان اليت توجد لديها سفن عـسكرية                - ١٠
وحــامالت طــائرات منتــشرة قبالــة ســواحل الــصومال يف إنــشاء وإنفــاذ منطقــة حلظــر الطــريان    

  .حةوحصار حبري لتقييد حركة اجلماعات اإلرهابية وتدفق األسل
لـــرئيس أن اجلـــيش ال يطـــرح مـــشكلة وفيمـــا يتعلـــق جبـــيش الـــرب للمقاومـــة، أفـــاد ا  - ١١
ودعـا اجملتمـع الـدويل    . األجل الطويل ألن بلـدان املنطقـة أصـبحت تعمـل معـا بـشكل وثيـق                يف

ويف الـسياق نفـسه، طلـب الـرئيس     . واألمم املتحدة على اخلـصوص إىل دعـم اجلهـود اإلقليميـة          
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إجراءات األمم املتحدة بـشأن نـشر القـوات غـري التابعـة لألمـم املتحـدة             توخي املرونة يف بعض     
 ُشـنت ضـد جـيش الـرب للمقاومـة،           ودعمها، مـشريا إىل أنـه خـالل العمليـات العـسكرية الـيت             

يكن باإلمكان استخدام الطائرات العمودية التابعة لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة                  مل
  . هناية األسبوعالكونغو الدميقراطية خالل عطل

ــسلطات           - ١٢ ــه ال ــذي تقدم ــدعم الكــرمي ال ــديره اخلــالص لل ــن تق ــس األم ــد جمل وكــرر وف
األوغندية، مبا يف ذلك احليز اإلضايف الـذي تتيحـه لتحويـل قاعـدة الـدعم يف عنتـييب إىل قاعـدة                      

  .إقليمية للدعم اللوجسيت
  

  زيارة قاعدة الدعم يف عنتييب  - جيم  
بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة  ة يف قــدم مــدير دعــم البعثــ  - ١٣

تقـدم الـذي أحرزتـه قاعـدة الـدعم       إحاطة إىل أعـضاء جملـس األمـن بـشأن ال    الكونغو الدميقراطية 
عنتييب من حيث توسيع نطاقها لتصبح مركزا إقليميا للوجستيات، مشريا إىل أن إتاحـة حيـز                 يف

  .اجملاورة دة كفاءة الدعم املقدم إىل بعثات حفظ السالمإضايف سيسمح بتوسيع املرافق وزيا
وتلقـى أعـضاء اجمللــس أيـضا إحاطــة بـشأن التقـدم احملــرز صـوب إنــشاء مركـز إقليمــي          - ١٤

ــواع الــ     ــوفري خمتلــف أن ــات األمــم املتحــدة  مكتمــل لتقــدمي اخلــدمات يرمــي إىل ت دعم إىل كيان
ــرام اتفاقــات مــستوى اخلــدمات    يف ــة مــن خــالل إب ويف حــاالت حمــددة، ميكــن تقــدمي   . املنطق

خدمات مماثلة إىل كيانات غري تابعة لألمم املتحدة، من قبيل البعثات األفريقية حلفـظ الـسالم،                
  .وذلك رهنا مبوافقة اهليئات التشريعية املعنية لألمم املتحدة وتوقيع اتفاق مستوى اخلدمات

  
  زيارة جملس األمن إىل السودان  - ثاالث  
  ت األساسية والسياقاملعلوما  -ألف   

قــام جملــس األمــن بزيــارة الــسودان ليؤكــد جمــددا التــزام اجملتمــع الــدويل بــدعم التنفيــذ     - ١٥
الكامــل التفــاق الــسالم الــشامل يف حينــه، ويــشجع علــى التوصــل إىل تــسوية ســلمية وشــاملة   

ــة يف دارفــور  ــر    . وجامعــة للحال ــشعبية لتحري وحــث اجمللــس حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة ال
السودان على التعاون فيما يتعلـق باالسـتفتاءين املقـرر عقـدمها يف جنـوب الـسودان وأبيـي ويف                    
تــسوية املــسائل العالقــة املتــصلة باتفــاق الــسالم الــشامل، مبــا يف ذلــك اســتكمال عمليــة ترســيم  

وأكـد اجمللـس أيـضا أمهيـة        .  وعقد مفاوضات بـشأن ترتيبـات مـا بعـد االسـتفتاء            احلدود بنجاح 
  .ني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي دعما لعمليات السالم يف السودانالشراكة ب
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واضطلع جملس األمن هبذه الزيارة أيضا لكي يؤكـد جمـددا دعمـه لبعثـة األمـم املتحـدة                     - ١٦
تحـدة، وكـذلك للعمـل الـذي يقـوم      يف السودان وللعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم امل          

بني االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، وتقيـيم املـساعدة الـيت تقـدمها              كبري الوسطاء املشترك     به
ويف هـذا الـسياق، أكـد اجمللـس         . البعثة والعملية املختلطة يف نطاق واليتيهما وقـدراهتما احلاليـة         

قلقــه بــشأن أمــن العــاملني يف جمــايل املــساعدة اإلنــسانية وحفــظ الــسالم وكــرر تأكيــد األمهيــة    
التمتع حبرية التنقـل والوصـول إىل املنـاطق املتـضررة بـشكل كامـل وآمـن         احليوية لتمكينهم من    

  .دون معوقات
وقـــد أجـــرى جملـــس األمـــن بعثتـــه إىل الـــسودان يف خـــضم تزايـــد التوقعـــات املرتبطـــة   - ١٧

أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٢٨ويف  . ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ٩باالستفتاءين املقرر عقدمها يف     
سـتبدأ  جنـوب الـسودان   ن عملية تسجيل الناخبني ألغراض االستفتاء    أفادت وسائط اإلعالم بأ   

ومــن جهــة . نــوفمرب، وفقــا لــرئيس مفوضــية اســتفتاء جنــوب الــسودان   / تــشرين الثــاين١٤يف 
أخرى، مل ُتنشأ بعد مفوضية استفتاء أبيي وتواصـل األطـراف التفـاوض مـن أجـل حـل مـسألة                     

ل قبيلة املسريية وسـكان دينكـا نقـوك         بني ُرحّ أهلية الناخبني، وهو خالف طويل األمد       /اإلقامة
سـبتمرب الـصادر يف أعقـاب االجتمـاع الرفيـع         / أيلـول  ٢٤وباإلشارة إىل البيان املـؤرخ      . يف أبيي 

املستوى املعقود بشأن السودان برئاسة األمـني العـام، أكـدت البعثـة جمـددا مـسؤولية األطـراف         
 / كـانون الثـاين    ٩تتـسم باملـصداقية واحلريـة يف        فيما يتعلق بإجراء االستفتاءين يف أجواء سلمية        

ــدول     ٢٠١١ينــاير   علــى حنــو يعكــس إرادة الــشعب الــسوداين، وذكّــرت مجيــع األطــراف وال
  .االستفتاءين بالتزامها باحترام نتائج

ويف دارفور، جرت بعثة جملس األمن يف سياق حالة أمنية متقلبـة، تتخللـها اشـتباكات                  - ١٨
 وقــوات املتمــردين يف جبــل مــرة، وأعمــال إجراميــة، وعمليــات   مــسلحة بــني قــوات احلكومــة 

ويواصـل  . خطف وهجمات تستهدف قوات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم وموظفيهـا املـدنيني              
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة جهودمها من أجل تيسري التوصل إىل تسوية للـرتاع عـن طريـق         

 فيهـا   تلتـزم استراتيجية سياسية وأمنية لدارفور     ويف هذه األثناء، أعلنت احلكومة عن       . التفاوض
  .بتحسني احلالة يف امليدان

  
  االجتماعات يف جوبا  - اءب  

  حكومة جنوب السودان    
ــا والتقــت بالنائــب    / تــشرين األول٦يف   - ١٩ ــة جملــس األمــن إىل جوب أكتــوبر، وصــلت بعث

وأكـد النائـب    . ناألول للرئيس سلفا كري ميارديت وأعضاء آخرين يف حكومة جنوب السودا          
األول للرئيس جمددا التزام حكومته بتنفيذ اتفاق السالم الشامل، مبا يف ذلك عقـد االسـتفتاءين    



S/2011/7
 

6 11-20437 
 

وســـلط الـــضوء علـــى عـــدد . ٢٠١١اير ينـــ/ كـــانون الثـــاين٩يف جنـــوب الـــسودان وأبيـــي يف 
  بـني مشـال  ١٩٥٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١املسائل العالقة، مبا يف ذلك عملية ترسـيم حـدود           من

السودان وجنوبـه، ومركـز أبيـي، والتفـاوض بـشأن ترتيبـات مـا بعـد االسـتفتاء، وكـرر تأكيـد                
اســتعداد حكومتــه إلجنــاز املهــام املنــصوص عليهــا يف اتفــاق الــسالم الــشامل بــدعم مــن اجملتمــع 

وبوجــه خــاص، دعــا نائــب الــرئيس كــري اجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي الــدعم الــتقين          . الــدويل
ريا إىل أن املفوضــية مل تــتمكن  إىل مفوضــية اســتفتاء جنــوب الــسودان، مــشواللوجــسيت واملــايل

  .استقدام موظفني بدون متويل من حكومة الوحدة الوطنية من
وفيمــا يتعلــق بترســيم احلــدود، أفــاد النائــب األول للــرئيس كــري بــأن القــوات املــسلحة   - ٢٠

، ١٩٥٦ينـاير  /انون الثـاين   ك ١السودانية قد شرعت يف االنتشار من جديد على امتداد حدود           
 واقترح إنشاء منطقة عازلـة علـى طـول احلـدود، كمـا دعـا األمـم                . متوغلة يف جنوب السودان   

املتحدة إىل االنتـشار يف املنطقـة ملنـع وقـوع اشـتباكات ممكنـة بـني القـوات املـسلحة الـسودانية                       
  .واحلركة الشعبية لتحرير السودان

ول للـرئيس كـري أن احلكـم الـذي أصـدرته حمكمـة              وفيما خيص أبيـي، أكـد النائـب األ          - ٢١
 إقلـيم أبيـي باعتبـاره        بشأن حدود أبيـي قـد أعـاد تأكيـد          ٢٠٠٩يوليه  /التحكيم الدائمة يف متوز   

 تشمل املشيخات التسع لقبائل دينكا نقوك، وهو ما قبلـه الطرفـان، وأنـه ال ينبغـي                  املناطق اليت 
وشاطر النائـب األول    . سريية يف استفتاء أبيي   إجراء مزيد من املناقشات بشأن مشاركة قبيلة امل       

للــرئيس كــري قلقــه بــشأن احتمــال أن تــتغري بعــد االســتفتاءين األجــواء املواتيــة للتفــاوض بــشأن 
ــشأن إطــار ملواصــلة         ــان ب ــه مــن املهــم أن يتفــق الطرف ــا بعــد االســتفتاء، والحــظ أن ــات م ترتيب

ودعـا اجملتمـع    . ائج االسـتفتاءين  التفاوض لكي يتسىن مواصلة املناقـشات بـصرف النظـر عـن نتـ             
  .الدويل إىل تيسري هذه العملية

تنميــة وبنــاء الــسالم واملــصاحلة    والحــظ النائــب األول للــرئيس أيــضا قلــة أنــشطة ال       - ٢٢
ــسودان  يف ــوب ال ــسؤولني عــن       . جن ــى أولئــك امل ــو عل ــد عرضــت العف ــه ق ــأن حكومت ــاد ب وأف

، مـشريا إىل أن االشـتباكات املـسلحة         أبريل/التحريض على أعمال العنف بعد انتخابات نيسان      
  .ب تدفق األسلحة من مشال السودانيف جنوب السودان قد تفاقمت بسب

ــدويل متحــد          - ٢٣ ــأن اجملتمــع ال ــرئيس كــري ب ــب األول لل ــن النائ ــة جملــس األم وأبلغــت بعث
ده ه املقرر، وهو ما أعيد تأكيـ      يتعلق بدعم التنفيذ الكامل التفاق السالم الشامل يف موعد         فيما
وأكـدت  . سـبتمرب / أيلـول  ٢٤البيان املعتمد يف أعقاب االجتماع الرفيع املستوى املعقـود يف            يف

البعثــة أيــضا مــسؤولية الــسلطات الــسودانية املعنيــة عــن كفالــة ســالمة العــاملني يف جمــايل حفــظ 
 وشجعت البعثـة أيـضا الطـرفني علـى        . السالم واملساعدة اإلنسانية ومتتعهم الكامل حبرية التنقل      
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حل املسائل غري احملسومة عن طريق احلوار، والحظت أن إصـدار إعـالن انفـرادي باالسـتقالل           
ــة     ــدويل للعملي ــد يقــوض دعــم اجملتمــع ال ــة   .ق ــى أن عملي ــضا عل ــة أي  االســتفتاء  وشــددت البعث

 باحلريــة والرتاهــة علــى حنــو يعكــس مجيــع أصــوات شــعب   تكــون جامعــة وأن تتــسم أن جيــب
  .السودان جنوب
عــضاء حكومــة جنــوب الــسودان جمــددا أن مــوظفي األمــم املتحــدة ســيتلقون   وأكــد أ  - ٢٤

 يف أجـواء مــن احلريـة والرتاهــة مبـا يكفــل     ســيجرياحلمايـة يف جنـوب الــسودان وأن االسـتفتاء   
. لشعب جنوب الـسودان حريـة اإلعـراب عـن رأيـه، سـواء مـال إىل الوحـدة أو إىل االنفـصال                      

عضاء جملـس األمـن تعزيـز واليـة بعثـة األمـم املتحـدة               وختاما، طلب النائب األول للرئيس إىل أ      
وأكد أن حكومته لن تلجأ إىل إصدار إعـالن         . يف السودان، وخباصة فيما يتعلق حبماية املدنيني      

 الـوطين التعـاون، فـإن االسـتفتاء          إذا رفض حـزب املـؤمتر      ه أضاف أنه  انفرادي باالستقالل، لكن  
  .ة مشال السودان لرصد دويل ميكن أن جيري دون مشاركاخلاضع

  
  مكتب استفتاء جنوب السودان    

وقدم رئـيس   . اجتمعت بعثة جملس األمن مع مكتب استفتاء جنوب السودان يف جوبا            - ٢٥
إحاطـة إىل البعثـة بـشأن     ،اسـتفتاء جنـوب الـسودان   نائـب رئـيس مفوضـية       ، وهو أيـضا     املكتب

ا للواليـــات قـــد أنـــشئت جـــان العليـــحالـــة االســـتعدادات إلجـــراء االســـتفتاء، مالحظـــا أن الل 
الواليات العشر كافة يف جنوب الـسودان، وأن املكتـب عـاكف علـى حتديـد مواقـع ملراكـز              يف

وأبلغ البعثة كذلك بأنه من املتوقع اسـتالم املـواد املتـصلة بتـسجيل النـاخبني        . االستفتاء القطرية 
 تـشرين   ١٤ني يف   أكتوبر، أي يف الوقت املناسب لبـدء تـسجيل النـاخب          /يف أواخر تشرين األول   

  .نوفمرب/الثاين
ذلـك   يف ، مبـا  ة باألعمال التحـضريية لالسـتفتاء     وأبرز أعضاء املكتب التحديات املرتبط      - ٢٦

صــعوبة الوصــول إىل املنــاطق النائيــة، ونقــص األمــوال، واإلطــار الــزمين القــصري، والتحــديات    
ســـيما يف إثيوبيـــا  املتعلقـــة بالتـــسجيل والتـــصويت يف مشـــال الـــسودان ومـــا وراء البحـــار، وال 

ــة       ــات املتحــدة األمريكي ــا ومــصر واململكــة املتحــدة والوالي ــدا وكيني ــدا وكن . وأســتراليا وأوغن
 ينـاير / كـانون الثـاين    ٩ يف   ين االستفتاء إجراءعزم على   قد عقدوا ال  وبالرغم من هذه العقبات، ف    

 عـن ثقتـهم يف   وأعربـوا .  وحيذوهم األمل يف إجناز هذه املهمة بدعم من اجملتمـع الـدويل        ٢٠١١
إمكانيــة إمتــام عمليــة تــسجيل النــاخبني يف فتــرة وجيــزة نــسبيا بفــضل توعيــة النــاخبني وأجــواء   

وشددوا على أمهية التعاون بني حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنـوب           . التحمس لالستفتاء 
  .السودان من أجل حتقيق هذا اهلدف
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  اجملتمع املدين    
قـادة اجملتمـع املـدين يف جنـوب الـسودان، مبـا يف ذلـك          اجتمعت بعثـة جملـس األمـن مـع            - ٢٧

وأعرب ممثلو اجملتمـع املـدين مجيعـا عـن احلاجـة إىل اسـتمرار       . ممثلو الكنيسة واجلماعات النسائية  
 باعتباره أساسا لتحقيـق الـسالم يف      الدعم الذي يقدمه جملس األمن لتنفيذ اتفاق السالم الشامل          

أجـواء   االسـتفتاء واملـشاورات الـشعبية يف   ين أيضا أمهيـة إجـراء   وأكد ممثلو اجملتمع املد . السودان
وارتــأى الــبعض . تتــسم باحلريــة والرتاهــة، وحــل مــسألة ترســيم احلــدود، مبــا يف ذلــك يف أبيــي  

ضــرورة وضــع نظــام لإلنــذار املبكــر، مــع نــشر قــوات رصــد تابعــة لألمــم املتحــدة علــى امتــداد   
هديـدات الـصادرة عـن مـسؤولني يف مـؤمتر احلـزب             وشاطر أحد املمثلني قلقه بـشأن الت      . احلدود

. الوطين بطرد جنوبيني من مشال السودان يف حالة تصويت جنوب الـسودان لـصاحل االسـتقالل               
. وأفــاد ممثلــون آخــرون بــأن الوحــدة ال تــستهويهم وأن االســتقالل هــو اخليــار الوحيــد أمــامهم  

ازه يف جنوب السودان يف جمـاالت       وأبرزت ممثلة عن اجلماعات النسائية التقدم الذي جيري إحر        
  .منها متكني املرأة، ودعت اجملتمع الدويل إىل مواصلة دعمه للتنمية يف جنوب السودان

  
  مركز التدريب التابع جلهاز شرطة جنوب السودان يف الرجاف    

قامت بعثة جملس األمن بزيارة إىل مرفق لتـدريب الـشرطة يف الرجـاف، بواليـة وسـط                    - ٢٨
تــدريبا )  امــرأة٣٠٠بينــهم أكثــر مــن ( مــن طــالب الــشرطة ٥ ٤٠٠ حيــث يتلقــى االســتوائية،

ورحب مفتش الشرطة بالبعثة وأعـرب عـن امتنانـه للـشركاء الـدوليني              .  تسعة أشهر  ىمدعلى  
من قبيل بعثة األمم املتحدة يف السودان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكالـة التنميـة الدوليـة      

وأعرب وزير الداخلية عن التزامـه ببنـاء قـوة          . حدة ملا يقدمونه من مساعدة    التابعة للواليات املت  
وشــاهدت البعثــة عروضــا توضــيحية . شــرطة قــادرة علــى مواجهــة التحــديات األمنيــة الداخليــة

لعمليات إلقاء القبض يف احلـاالت الـشديدة اخلطـورة، ومحايـة الشخـصيات املهمـة، ومكافحـة              
الدرس وتفاعلت مـع املتـدربني الـذين كـانوا بـصدد تلقـى              وزارت البعثة أيضا قاعات     . الشغب

  .التدريب بشأن أمن احلدود والقانون
  

  االجتماعات يف دارفور  - جيم  
  جمتمع الوكاالت اإلنسانية    

ــة جملــس األمــن مــع ممــثلني عــن وكــاالت     / تــشرين األول٨يف   - ٢٩ ــوبر، اجتمعــت بعث أكت
التحـديات املرتبطـة حبريـة التنقـل والقـدرة          وسـلط املـشاركون الـضوء علـى         . إنسانية يف الفاشر  

وأشــار جمتمــع . علــى إيــصال املــساعدات اإلنــسانية، وخباصــة يف جبــل مــرة، منــذ بدايــة الــسنة  
ــا     ــضا إىل أن االشــتباكات املــسلحة بــني احلكومــة واملتمــردين م ــسانية أي فتئــت  الوكــاالت اإلن
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وأفـاد  .  طـوعي ومـستدام    تتسبب يف تشريد السكان وحتول دون عودة السكان املدنيني بشكل         
املــشاركون بــأن اجلهــات اإلنــسانية مل تــسترجع بعــد قــدرهتا الكاملــة علــى العمــل مبــستويات     

 منظمـة غـري حكوميـة       ١٣، يف أعقاب قيام حكومة السودان بطـرد         ٢٠٠٩مارس  /قبل آذار  ما
وأشـاروا أيـضا إىل تعـذر رصـد احلالـة      . ٢٠٠٩مـارس  /وإغالق منظمـات حمليـة خمتلفـة يف آذار     

ل حقــوق اإلنــسان إلنــسانية بــشكل منــهجي، وخباصــة فيمــا يتعلــق باجلماعــات العاملــة يف جمــاا
وإذ ركـزت  . ، بعـد طـرد املنظمـات غـري احلكوميـة      )من قبيل العنف اجلنساين   (ومسائل احلماية   

الوكاالت اإلنسانية على ضرورة إيصال املعونـة بـصورة حمايـدة، فقـد شـددت علـى أن تعـاون                    
يف ذلـك    سيكون أساسيا لتمكينـها مـن العمـل يف مجيـع أحنـاء دارفـور، مبـا                السلطات السودانية   

  .سيطرة احلكومةل يت ختضعاملناطق ال
 البــالغ بــشأن التــصاعد املفــاجئ يف أعمــال  م عــن قلقهــ األمــنجملــسأعــضاء وأعــرب   - ٣٠

 وعدد اإلصابات يف صـفوف املـدنيني وضـحايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين؛                ،العنف يف دارفور  
 سلحة بشكل غري قـانوين إىل دارفـور       وتدفق األ  ،د األطفال من جانب اجلماعات املسلحة     وجتني

 أيــضا وأكــد األعــضاء. ملــساعدات اإلنــسانيةواســتمرار فــرض القيــود علــى عمليــات إيــصال ا  
.  بـشأن أمـن املـدنيني والعـاملني يف جمـايل املـساعدة اإلنـسانية وحفـظ الـسالم يف دارفـور             مقلقه

ــسبق للمــس      ــة التخطــيط امل ــار بعــض أعــضاء اجمللــس أمهي ــداعيات   وأث ــا ت ــيت تترتــب عليه ائل ال
  .املدى الطويل، من قبيل إدارة املياه وعواقب تغري املناخ يف
  

  وايل مشال دارفور    
دارفـور فرصـة عقـد االجتمـاع مـع بعثـة جملـس األمـن ليعـرض رؤيـة                    اغتنم وايل مشـال       - ٣١

وذكر الوايل أنـه   .  ويقدم مدخالت مباشرة يف مداوالت اجمللس بشأن دارفور         السودان حكومة
 يوجــد نــزاع دائــر يف مشــال دارفــور، وأن احلالــة األمنيــة واإلنــسانية والــسياسية واالقتــصادية  ال
  الزيـارة األخـرية الـيت قـام هبـا جملـس األمـن يف عـام                 دارفور قد شهدت حتـسنا ملحوظـا منـذ         يف

ــسبة ا     ٢٠٠٨ لتـــسجيل يف املـــدارس االبتدائيـــة   ، وقـــال إن نـــسبة اجلـــرائم قـــد اخنفـــضت ونـ
ــد ــة          ق ــسائل العدال ــن أجــل معاجلــة م ــة م ــذهلا احلكوم ــة تب ــودا جاري ــاك جه ــت، وإن هن ارتفع

وأفـاد الـوايل بـأن      . النـازحني واملصاحلة على املستوى احمللي وتيـسري العـودة الطوعيـة لالجـئني و            
وذكـر الـوايل    . هذه التطورات إمنا هي دليل على التزام احلكومـة حبـل الـرتاع الـدائر يف دارفـور                 

أن جملس األمن ينبغي أن ميارس الضغط على مجيع مجاعـات املتمـردين حلملـها علـى االنـضمام               
 احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    وأشار الوايل أيضا إىل أن قـرار     . إىل عملية السالم دون شروط مسبقة     

إصدار الئحة اهتام حبق الرئيس البشري قد أثـر سـلبا علـى عمليـة الـسالم، وشـدد علـى ضـرورة                       
. معاملة السودان باعتباره عضوا يتساوى مع باقي األعـضاء يف األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل             
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ئدة، واالعتـراف بالتقـدم   وطلب الوايل من جملس األمن تبين آراء غري منحازة بشأن احلالة الـسا          
  .الذي حترزه احلكومة يف هذا الصدد، على حنو ما تعكسه استراتيجيتها اجلديدة لدارفور

تـــصاعد املفـــاجئ يف أعمـــال العنـــف وأعربـــت بعثـــة جملـــس األمـــن عـــن قلقهـــا إزاء ال  - ٣٢
سانية، دارفور، مبا يف ذلك عدم تـوفري األمـن للعـاملني يف جمـايل حفـظ الـسالم واملعونـة اإلنـ                      يف

ودعــت احلكومــة ومجيــع األطــراف املعنيــة إىل كفالــة حريــة التنقــل ملــوظفي العمليــة املختلطــة     
وشـدد  . لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة وموظفي املعونة ومتكينهم من إيصال املعونة اإلنسانية          

بعض أعضاء جملس األمن أيضا على أن إحـصاءات األمـم املتحـدة تـشري إىل أن أعمـال العنـف                  
وكررت البعثة تأكيـد دعمهـا   .  يف املائة مقارنة بالسنة املاضية   ٢٤٠يف دارفور قد زادت بنسبة      

لعملية السالم اجلارية بقيادة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وحثت مجيع مجاعـات املتمـردين              
على االنضمام إىل عمليـة الدوحـة للـسالم دون شـروط مـسبقة أو مزيـد مـن التـأخري، ودعـت                       

 األطـراف إىل إحـراز تقـدم صـوب الوقـف الفـوري ألعمـال القتـال والتوصـل إىل تـسوية                       مجيع
وأكدت البعثة دعمها للعملية املختلطة ودعت مجيـع األطـراف إىل        . للرتاع عن طريق التفاوض   

التعاون مع العملية يف تنفيذ واليتـها، مبـا يف ذلـك محايـة املـدنني وتيـسري إيـصال املعونـة ودعـم                        
 وأكــد عــدد مــن أعــضاء البعثــة أمهيــة احلــوار بــني احلكومــة وخمتلــف الــدوائر    .عمليــة الدوحــة

وأبرز عدة أعضاء أمهيـة كفالـة املـساءلة عـن اجلـرائم والتـصدي حلـاالت             . االنتخابية يف دارفور  
  .اإلفالت من العقاب

  
  “السالم”  و“أبو شوك”  املقيمون يف خميميالنازحون    

 “أبـو شـوك   ”مـن النـازحني املقـيمني يف خميمـي          اجتمعت بعثـة جملـس األمـن مـع وفـد              - ٣٣
وأكـد ممثلـو    .  خارج مركز الشرطة األهلية التـابع للعمليـة املختلطـة يف أبـو شـوك               “السالم” و

ذلــك قلــة الغــذاء  يف النــازحني، بينــهم نــساء وشــباب، نقــص املعونــة والتنميــة يف املخــيمني، مبــا
ني عن خوفهم من االضـطهاد باإلشـارة        وحتدث العديد من املمثل   . والدعم الطيب وفرص التعليم   

إىل ما ورد من تقارير عن اغتيال أو مـضايقة املنـاوئني للحكومـة، ودعـوا العمليـة املختلطـة إىل                   
 املخـيمني أيـضا أمهيـة حتقيـق الـسالم           وأكد ممثلو .  من احلماية املكثفة   تنفيذ واليتها وتوفري مزيد   

وأعـرب بعـض ممثلـي      .  وحتقيـق التنميـة    والعدالة بوصـفهما شـرطني مـسبقني للعـودة إىل الـوطن           
املخيمني أيضا عن قلقهم إزاء حتول اهتمام اجملتمع الدويل إىل االستفتاءين وغريمها مـن مـسائل                

اجلنوب على حساب مـسألة الـسالم يف دارفـور، وحثـوا علـى تنفيـذ مجيـع قـرارات                     - الشمال
، وعلـى زيـادة قـوام العمليـة     )٢٠٠٦ (١٧٠٦جملس األمن املتعلقة بدارفور، مبا يف ذلك القرار     

وأحاط اجمللس علما هبـذه التحـديات اخلطـرية وأكـد جمـددا أنـه مل يغفـل عـن األمهيـة                    . املختلطة
احليويــة لواليــة العمليــة املختلطــة، مــع إعطــاء األولويــة حلمايــة املــدنيني وتيــسري إيــصال املعونــة، 
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داعيـا مجيـع األطـراف، مبـا يف         فضال عن الدعم الذي تقدمه العمليـة املختلطـة لعمليـة الدوحـة،              
  .ذلك السلطات املركزية واحمللية، إىل كفالة سالمة وأمن مجيع املواطنني واحترام حقوقهم

  
  مستشفى الوالدة يف الفاشر    

ويقـدم املستـشفى خـدمات    . قامت بعثة جملـس األمـن بزيـارة إىل مستـشفى يف الفاشـر               - ٣٤
املتحـدة،   وكـاالت األمـم   مع العملية املختلطـة و    ل  طبية للنساء واألطفال حديثي الوالدة، ويعم     

 عمليـة   ٥٠٠ن العمليـات يـصل إىل        مـن املرضـى وجيـري عـددا مـ          ٤ ٠٠٠حيث يستقبل زهاء    
ونـاقش أعـضاء اجمللـس خمتلـف التحـديات الـيت تواجـه املستـشفى، مـن قبيـل تفـشي                      . الشهر يف

ــه ال       ــاين من ــذي تع ــوالدة ال ــشكلة ناســور ال ــرأة، وم ــسي ضــد امل ــساء   العنــف اجلن ــن الن ــد م عدي
  .الشابات، ونقص اللوازم الطبية والتدريب

  
   يف اخلرطوم املعقودةاالجتماعات  - لاد  

  املشاورات الشعبية    
أكتـوبر، اجتمعـت بعثـة جملــس األمـن مـع وايل واليـة النيــل األزرق،       / تـشرين األول ٩يف   - ٣٤

لـس  اجملوب كردفان، ورئيس    والية النيل األزرق، ونائب وايل والية جن      ل  التشريعي لساجملورئيس  
تأكيــد دعمــه للمــشاورات األمــن وكــرر جملــس . واليــة جنــوب كردفــان يف اخلرطــوم التــشريعي ل

الشعبية باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن اتفـاق الـسالم الـشامل وشـدد علـى أمهيـة عقـد مـشاورات                         
  . كردفانشعبية جامعة تتسم باملصداقية والتوقيت املناسب يف والييت النيل األزرق وجنوب

والحظ وايل والية النيل األزرق أن عملية املشاورات الشعبية تعود بالنفع على اجلميـع،                - ٣٦
حيث تتـيح لـشعيب الـواليتني اإلعـراب عـن رأيهمـا بـشأن تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل وتـدارك                         

وحــذر الــوايل مــن أن تكــون هلــذه العمليــة . نواقــصه مــن خــالل التفــاوض مــع احلكومــة املركزيــة
تــداعيات أمنيــة بعيــدة املــدى بــالنظر إىل الــصلة القائمــة بــني واليــة النيــل األزرق وواليــة جنــوب  

  .بعناية كردفان وأبيي وجنوب السودان، وأكد على ضرورة إدارة عملية املشاورات الشعبية
وردا على أسئلة طرحتـها البعثـة بـشأن آليـات وعمليـات املـشاورات الـشعبية، أوضـح                     - ٣٧

ــة  النيــل األزرق بــأن املــشاورات مــع األحــزاب الــسياسية ومجاعــات اجملتمــع املــدين     ممثلــو والي
واملواطنني سُتعقد مـن خـالل حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل ومنتـديات أخـرى يقـوم جملـس                  

ويف واليـة   . الوالية على إثرها بوضع الصيغة النهائية للتقرير الذي سيقدم إىل احلكومة املركزية           
واألرجــح أن الــشواغل .  العمليــة بــسبب تأجيــل االنتخابــات جنــوب كردفــان، تــأخرت هــذه 

الرئيــسية الــيت تواجههــا الواليتــان تتمثــل يف املــسائل املتعلقــة بــاحلكم الــذايت وتقاســم الــسلطة     
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ودعا ممثلو الـواليتني اجملتمـع الـدويل إىل تـوفري الـدعم الـتقين               . والثروة واحلقوق الثقافية والدينية   
  .اإلطار الزمين الوجيز املتاح الختتام عمليات املشاورات الشعبيةسيما يف ضوء  واملايل، وال

  مفوضية استفتاء جنوب السودان    
أطلع رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، حممد إبراهيم خليل، بعثة جملـس األمـن                - ٣٨

 وأفـاد . ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩على خمتلف التحديات املرتبطة باحترام املوعد احملـدد يف          
اء مل توضع بعد ولكنه يقتـرح فتـرة         ترئيس املفوضية بأن الصيغة النهائية للجدول الزمين لالستف       

وأفـاد أيـضا بـأن مكتـب        . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢١ إىل   ١٤أسبوع واحد للتسجيل، ميتد من      
يف جوبــا قــد أبلــغ الــدوائر االنتخابيــة الرئيــسية بــأن عمليــة تــسجيل   اســتفتاء جنــوب الــسودان 

وأشـار رئـيس املفوضـية      . نوفمرب وستستغرق ثالثة أسـابيع    / تشرين الثاين  ١٤ ستبدأ يف    الناخبني
. أيضا إىل أن احلكومة مل تصرف أي متويل للمفوضية، مبا يف ذلـك مرتبـات مـوظفي املفوضـية                  

ويف ختام إحاطته، أكد رئيس املفوضية أن االستفتاء عملية سودانية تتلقى دعما تكميليـا فقـط                
  .ويلمن اجملتمع الد

الوقــت الكــايف لتــسجيل النــاخبني    والحــظ أعــضاء جملــس األمــن ضــرورة ختــصيص        - ٣٩
وأكد رئيس املفوضـية أنـه سـيتعني تقلـيص فتـريت التـسجيل              . أجل كفالة مصداقية االستفتاء    من
الوقـت   د يف قانون االستفتاء والتمكن يف     بعد التسجيل من أجل التقيد باجلدول الزمين احملد        وما

ــر  ــهائي  نفــسه مــن احت ــاين ٩ احملــدد يفام املوعــد الن ــاير / كــانون الث ــيس  . ٢٠١١ين وأضــاف رئ
يتــاح  ، فقــد ال٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاين ٩املفوضــية أنــه إذا ظــل موعــد االســتفتاء حمــددا يف  

صورة شـفافة وقابلـة للمـساءلة،    للناخبني الوقت الكايف للتـسجيل والطعـن يف سـجل النـاخبني بـ          
وأشارت بعثة اجمللس إىل أن الطرفني قد جددا التزامهما بعقـد           . عمليةقد ينال من مصداقية ال     مما

اجلـدول الـزمين     يس املفوضـية علـى تـوخي املرونـة يف         االستفتاء يف املوعد احملـدد لـه، وحثـت رئـ          
وردا علـى سـؤال بـشأن تـصميم ورقـة االقتـراع، أفـاد الـرئيس بـأن             . الوارد يف قـانون االسـتفتاء     

ة السؤال الذي سـريد يف ورقـة االقتـراع أو كيفيـة تقدميـه يف شـكل                  تناقش بعد صيغ   املفوضية مل 
  .صورة للناخبني األّميني، حيث انشغلت باألعمال التحضريية لعملية تسجيل الناخبني

  
  وزير اخلارجية    

اجتمعت البعثـة مـع وزيـر اخلارجيـة علـي كـريت وأعـضاء آخـرين يف حكومـة الوحـدة                  - ٤٠
 قـد أهنـت احلـرب املوروثـة وأهنـا      ة احلاليـة كومـ احل كـريت أن     دسيوذكـر الـ   . الوطنية يف اخلرطوم  

جنحت يف استعادة السالم واالستقرار ومعاجلة األسباب اجلذرية للـرتاع، حـىت وإن كـان ذلـك        
وأفــاد أيــضا بــأن احلكومــة قــد نفــذت بالفعــل  . يعــين إتاحــة خيــار االنفــصال جلنــوب الــسودان 
امل املتمثلــة يف تقاســم الــسلطة وتقاســم الثــروة  الركــائز الــثالث الرئيــسية التفــاق الــسالم الــش 
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وحتديد مركز أبيي ووالية جنـوب كردفـان وواليـة النيـل األزرق، يف حـني أن اجلـيش الـشعيب                     
  .لتحرير السودان مل ينسحب إال جزئيا من منطقة وقف إطالق النار

 /الثـاين  كـانون    ٩ يف   ين كريت جمـددا أن احلكومـة ملتزمـة بعقـد االسـتفتاء            سيدوأكد ال   - ٤١
وحتديـدا البنــد الـذي يـنص علــى     -  كمـا يتـبني مــن قـرار خـرق قــانون االسـتفتاء     ٢٠١١ ينـاير 

مــن أجــل الوفــاء  - وجــوب اســتكمال عمليــة التــسجيل قبــل عقــد االســتفتاءين بتــسعني يومــا  
وأبلــغ البعثــة بــأن مفوضــية اســتفتاء جنــوب  . ينــاير/ كــانون الثــاين٩باملوعــد النــهائي احملــدد يف 

 لالســـتفتاء بالـــشكل الـــسليم دون  حرصـــت علـــى إجـــراء األعمـــال التحـــضرييةالـــسودان قـــد
وأشـار أيـضا إىل ضـرورة     .  الوحيد لالعتـراف بنتائجـه      املسبق تدخل خارجي، وهو الشرط    أي

االتفاق، قبل إجراء االستفتاءين، بشأن بعض املسائل املتعلقة مبرحلة مـا بعـد االسـتفتاء، مبـا يف                  
. ملواطنة، وتقاسـم الثـروة، وإن مل تكـن شـروطا مـسبقة لعقـدمها              ذلك عملية ترسيم احلدود، وا    

رب وذكـر أن جملـس األمـن ينبغـي      كـريت أن احلكومـة ال ترغـب يف اسـتئناف احلـ       سيدوأكد الـ  
  .يشعر بالقلق إزاء البيانات اليت توحي بإمكانية إصدار إعالن انفرادي باالستقالل أن
ن اجملتمـع الـدويل يـدعم خمتلـف مبـادرات          كـريت أ   سيدوفيما يتعلق بدارفور، الحـظ الـ        - ٤٢

ــى مجاعــات املتمــردين الــيت        ــدا أي جــزاءات عل ــه مل يفــرض أب ــسالم، لكن ــات  ال خرقــت اتفاق
 كــريت أن عمليــة الدوحــة تظــل املنتــدى التفاوضــي األساســي للحكومــة  وأكــد الــسيد. الــسالم

بعـد إىل حمادثـات   ودعا اجملتمـع الـدويل إىل ممارسـة الـضغوط علـى املتمـردين الـذين مل ينـضموا                   
  .الدوحة للقيام بذلك دون شروط مسبقة

ــة املختلطــة وأشــار إىل      سيدوأشــاد الــ   - ٤٣ ــة والعملي ــني احلكوم ــاون ب ــستوى التع  كــريت مب
االستراتيجية اجلديدة اليت تبنتها احلكومة لدارفور، واليت مشلت اقتراحا لرصد احلوادث األمنيـة             

اهلجمـات الـيت اسـتهدفت مـوظفي العمليـة املختلطـة             كـريت ب   سيدوندد الـ  . مع العملية املختلطة  
واليت ارتكبتها مجاعات املتمردين والفصائل املنشقة عنها املسلحة بدعم مـن جهـات خارجيـة،               

ــازحني      ــأن بعــض هــذه اجلماعــات املــسلحة تعمــل داخــل خميمــات الن ــاد ب ــل  . وأف وأوضــح ممث
  .العناصر املسلحةحكومي آخر أن احلكومة تعتزم اختاذ تدابري تأديبية حبق هذه 

 كــريت بــأن اجلــزاءات املفروضــة علــى الــسودان غــري مــربرة وأهنــا تعــّرض  سيدوأفــاد الــ  - ٤٤
وأشار أيضا إىل أمهية احلفاظ على توازن بني العدالـة والـسالم، وعـدم تـرجيح                . املدنيني للضرر 

  .أحدمها على حساب اآلخر
 ،واختـصاصات بعثـة جملـس األمـن       سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤البيان الصادر يف    باإلشارة إىل   و  - ٤٥

 لتنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل تنفيــذا كــامال ويف الوقــت  ملــس تأكيــد دعمهــأعــضاء اجملكــرر 
ــة إجــراء      . املناســب، ــة يف كفال وأكــد خمتلــف أعــضاء اجمللــس وجــوب حتلــي األطــراف باملرون
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 اسـتفتاء    ملفوضـية  االستفتاءين يف املوعد احملدد، ودعوا احلكومة إىل توفري مجيـع املـوارد الالزمـة             
وأعـرب أعـضاء اجمللـس أيـضا عـن قلقهـم البـالغ بـشأن                . ، مبا يف ذلك التمويـل     جنوب السودان 

 العالقـة عـن طريـق املفاوضـات،         تأخر إنـشاء مفوضـية أبيـي ودعـوا األطـراف إىل حـل املـسائل               
وأكـدت بعثـة اجمللـس أيـضا أنـه سـيكون مـن الـضروري                . فيها تلـك اجلاريـة يف أديـس أبابـا          مبا
ناول املسائل الرئيسية املرتبطة مبرحلـة مـا بعـد االسـتفتاء، مبـا يف ذلـك املواطنـة والـنفط وإدارة           ت

وفد أيضا مـسألة وصـول املعونـة اإلنـسانية يف دارفـور، ودعـا احلكومـة ومجيـع                  الوأثار  . احلدود
  .الم املعونة اإلنسانية وحفظ الساألطراف املعنية إىل كفالة حرية التنقل للعاملني يف جمايل

 كـريت بعـض التحـديات إىل نقـص التعـاون مـن جانـب         سيدوعلى سـبيل الـرد، عـزا الـ          - ٤٦
احلركة الشعبية لتحرير السودان وأوضح أن االستفتاءين جيب أن يعكسا إرادة الـشعب ولـيس               

ــر الــسودانآراء حكومــة جنــوب الــسودان أو احلركــة الــشعبية   ــ.  لتحري  كــريت سيدورحــب ال
م لرصد عمليات االستفتاءين وشجع بعثات املراقبة الدولية علـى العمـل            بتعيني فريق األمني العا   

 عـن حمكمـة   ٢٠٠٩يوليـه  / كـريت أيـضا بـأن احلكـم الـصادر يف متـوز           سيدوأفاد ال . مع املفوضية 
ري خمتـصة بالبـت يف مـسائل أخـرى          التحكيم الدائمـة يقتـصر علـى حـدود أبيـي وأن احملكمـة غـ               

 بتمويل املفوضية، أوضح وزير املالية أن احلكومة مـستعدة          وفيما يتعلق . قبيل حتديد اإلقامة   من
ــد امليزان      ــدم بع ــذه األخــرية مل تق ــدعم املفوضــية لكــن ه ــةل ــساين    . ي ــون اإلن ــى مفــوض الع ونف

تكون هناك قيود على حتركـات وكـاالت املعونـة، مبـا يف ذلـك يف جبـل مـرة، وأبلـغ البعثـة                      أن
م املناطق يف دارفـور، باسـتثناء بعـض املنـاطق           بأن القوات املسلحة السودانية مسيطرة على معظ      

كــريت وأعــضاء آخــرون يف احلكومــة  سيدوأكــد الــ. الــيت توجــد فيهــا حركــة العــدل واملــساواة
احلكومة قد أبدت روح املبادرة بوضع استراتيجية لدارفور، مما يدل علـى التزامهـا بتحقيـق                 أن

  .السالم واالستقرار يف كافة أرجاء السودان
  

  س حكومة الوحدة الوطنيةنائب رئي    
طمأن نائب الـرئيس علـي عثمـان طـه بعثـة جملـس األمـن بـأن احلكومـة ملتزمـة التزامـا                  - ٤٧

والحــظ نائــب . كــامال بتنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل وحتقيــق الــسالم واالســتقرار يف دارفــور  
ن هنـاك   الرئيس طه أن احلكومة منكبة على التفاوض بـشأن ترتيبـات مـا بعـد االسـتفتاء، بيـد أ                   

 الـيت تـشهد   ١٩٥٦مسائل حامسة أخرى ما زالت دون حـل، مبـا يف ذلـك ترسـيم حـدود عـام               
وردا علـى سـؤال مـن بعثـة جملـس األمـن، أوضـح نائـب الـرئيس طـه أن هـذه                        . حشدا للقـوات  

  .املسائل العالقة ال تشكل شروطا مسبقة لعقد االستفتاءين
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ارسة الضغط على مجاعات املتمـردين      وشدد نائب الرئيس طه أيضا على احلاجة إىل مم          - ٤٨
أجـل التـصدي   لكي تنضم إىل عملية السالم يف دارفور وأكد اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة مـن           

وطلـب نائـب الـرئيس طـه إىل اجمللـس       .  إنـشاء آليـات حمليـة      ئل منها الإلفالت من العقاب، بوس   
 احلالـة يف دارفـور، وذكـر       االعتراف بالتقدم امللموس الذي أحرزته احلكومة يف سعيها لتحسني        

أن تبين اجملتمع الدويل مواقف سلبية سـيؤدي إىل عواقـب غـري حممـودة، ممـا سـيقوض احلكومـة                   
وأشار أيضا إىل التعاون الرفيع املـستوى بـني         . ويشجع املتمردين على مواصلة أعمال التخريب     

ــدير        لــذي تقــوم  حكومتــه للعمــل ا احلكومــة والعمليــة املختلطــة يف امليــدان، وأعــرب عــن تق
  .العملية املختلطة ووكاالت األمم املتحدة به
  

  جمتمع الوكاالت اإلنسانية الدولية    
أثار ممثلو الوكاالت اإلنسانية شواغل شىت منها التحديات األمنية واملنـع مـن الوصـول                - ٤٩

وشـددوا علـى ضـرورة الوصـول إىل جممـوع           . إىل املناطق املتضررة وعراقيل بريوقراطيـة أخـرى       
ان من أجل ترتيب األولويات بناء على االحتياجات، وأقـروا بأمهيـة إقامـة حـوار مفتـوح                  السك

 منظمـة  ١٣وردا على أسئلة وجهها بعض أعـضاء جملـس األمـن بـشأن أثـر طـرد                . مع احلكومة 
، أشـــار ممثلـــو الوكـــاالت اإلنـــسانية إىل تعـــذر إيـــصال ٢٠٠٩مـــارس /غـــري حكوميـــة يف آذار

دارفـور منـذ الطـرد املـذكور، وتـأثر جـودة اخلـدمات املقدمـة،           اخلدمات إىل بعـض األجـزاء يف        
وفيمــا يتعلــق بــسؤال عــن اجلنــود األطفــال،   . احلمايــة والغــذاء والــصحة ب مــا يتعلــقوخباصــة في

أشارت الوكاالت اإلنسانية إىل أن هناك عددا كـبريا مـن اجلنـود األطفـال املـرتبطني جبماعـات           
وتعكـف  . شباب يفتقرون إىل فرص العمـل أو التعلـيم        مسلحة غري تابعة للطرفني، وأن غالبية ال      

الوكاالت اإلنسانية على وضع خطة طوارئ لفترة ما بعد االستفتاء مـن أجـل كفالـة اسـتمرار                  
وأعربــت بعثــة جملــس األمــن عــن تقــديرها للجهــود الــيت . إيــصال املــساعدة اإلنــسانية واإلمنائيــة

  .استعدادها ملواصلة تيسري هذا العمل اهلاميبذهلا جمتمع الوكاالت اإلنسانية يف السودان وعن 
  

   يف مشال السودان املقيمونالسودانيون اجلنوبيون    
اجتمــع أعــضاء بعثــة جملــس األمــن مــع ممــثلني للــسودانيني اجلنــوبيني املقــيمني يف مشــال     - ٥٠

والحــظ عــدة مــشاركني زيــادة اخلطــب العدائيــة الــصادرة عــن كــل مــن مناصــري    . الــسودان
ــدي  ــوبيني املقــيمني يف مشــال    .  االنفــصالالوحــدة ومؤي ــسودانيني اجلن والحــظ الكــثريون أن ال

السودان خيشون التعرض ألعمال انتقاميـة عنيفـة، وخـصوصا أثنـاء إجـراء االسـتفتاءين أو بعـد                   
 سيظلون متخوفني مـن تـأخري       السودانيني اجلنوبيني وأبلغ ممثل آخر البعثة بأن      . هماإعالن نتائج 

 إىل أن حيل يوم التـصويت، ودعـا جملـس األمـن إىل مواصـلة الـضغط علـى                    أو إلغاء االستفتاءين  
  .األطراف لعقد االستفتاءين يف موعدمها
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وأبلــغ عــدة ممــثلني للــسودانيني اجلنــوبيني يف مشــال الــسودان البعثــة بــاهلجرة الــسكانية      - ٥١
شأن احتمـال  اجلارية من مشال السودان إىل جنوبه حتسبا لالستفتاءين، وأعربوا عـن انـشغاهلم بـ        

ــداد احلــدود    ــال علــى امت ــوبيني   . انــدالع أعمــال القت ــسودانيني اجلن ــادت إحــدى ممــثالت ال وأف
 مل يــشاركوا يف برنــامج العــودة إىل الــوطن الــذي ترعــاه حكومــة   همبــأن العديــد منــالنــازحني 

ــيم املتاحــة أل     ــا مــن فقــدان فــرص التعل ــسودان خوف ــذين التحقــوا مبــدارس   جنــوب ال طفــاهلم ال
الـذين هـاجروا إىل مشـال الـسودان         أولئك  وأشار ممثل آخر للنازحني إىل أن       . لسودانمشال ا  يف

ال إىل التـصويت لـصاحل الوحـدة،        ألسباب اقتصادية قبل انـدالع احلـرب بفتـرة طويلـة أكثـر مـي              
ــرجح أن يــصّوت لــصاحل االنفــصال أولئــك الــذين    يف ــا  حــني ُي  وفــدوا إىل مشــال الــسودان هرب
  .العنف خالل احلرب من
ضايقة والتخويـف والغـش     وأعرب مجيع املشاركني عن انـشغاهلم بـشأن احتمـاالت املـ             - ٥٢

ــاء عملــييت  ــسجيل والتــصويت يف مشــال الــسودان   أثن ــال فقــدان    .  الت ــاروا أيــضا إىل احتم وأش
ودعــوا العمليــة . ممتلكــاهتم يف مشــال الــسودان إذا قــاموا بتــسجيل أنفــسهم يف جنــوب الــسودان

  .عن كثب وتوفري احلماية حسب االقتضاءاملختلطة إىل رصد احلالة 
  


