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  تقرير األمني العام عن السودان    
    

  مقدمة  - أوال  
الـذي  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٠ مـن قـرار جملـس األمـن         ١١يقدم هـذا التقريـر عمـال بـالفقرة            - ١

 بانتظــام علــى إطالعــه علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم    املداومــةلــس اجملطلــب فيــه 
امـة يف البلـد منـذ صـدور تقريـري الـسابق             ويقدم التقرير تقييما للحالة الع    .  يف السودان   الشامل

علومــــات آخــــر امل، فــــضال عــــن )S/2010/528 (٢٠١٠ أكتــــوبر/تــــشرين األول ١٤املــــؤرخ 
  .٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣٠ حىتأنشطة بعثة األمم املتحدة يف السودان  عن
  

  التطورات السياسية  - ثانياً  
نــوب الــسودان املقــرر إجــراؤه  أحــرز تقــدم كــبري يف األعمــال التحــضريية الســتفتاء ج   - ٢
وواصـل الطرفـان يف اتفـاق       . ، مع انتهاء فترة تسجيل النـاخبني      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٩ يف

ــذ األحكــام        ــإجراء االســتفتاء، وتنفي ــة ب ــا عالني ــد التزامهم ــشامل إعــادة تأكي ــسالم ال ــةال  املعلق
جملـس  جلـسة   يف ذلـك يف     ، وتسوية احلالـة القائمـة يف أبيـي مـن خـالل احلـوار، مبـا                  تفاقاال من

ووفقـا هلـذا االلتـزام، سـعى الطرفـان إىل الـسيطرة             . نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٦ يف   ةاألمن املعقود 
علــى احلــوادث األمنيــة عــن طريــق آليــات وقــف إطــالق النــار، مبــا يف ذلــك اللجنــة العــسكرية   

قيق املـــشتركة لوقـــف إطـــالق النـــار وجملـــس الـــدفاع املـــشترك الـــذي كلفتـــه الرئاســـة بـــالتح   
  . احلدود خالل الفترة املشمولة بالتقريرعلى طولادعاءات تعزيز القوات  يف
  

  األعمال التحضريية لالستفتاء    
اســتفتاء جنــوب الــسودان يف عمليــة  مفوضــية نــوفمرب، شــرعت / تــشرين الثــاين١٥يف   - ٣

 إىل  وجرت عملية التـسجيل   .  أخرى تسجيل الناخبني يف مجيع أرجاء السودان ويف مثانية بلدان        
لجنــة فتــرة التــسجيل بــسبعة أيــام إىل غايــة الومــددت . حــد كــبري دون وقــوع حــوادث كــربى
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زى ذلــك جزئيــا إىل قلــة اإلقبــال  ديــسمرب، دون تغــيري موعــد االســتفتاء، ويعــ /كــانون األول ٨
وعملــت .  كــبريا يف جنــوب الــسودان طــوال فتــرة االســتفتاءاإلقبــالوظــل . مشــال الــسودان يف

ــة لــشؤون االســتفتاء واالنتخابــات بــشكل وثيــق مــع    شــعبة األمــم املتحــدة   ،املفوضــية املتكامل
  . وقدمت الدعم التقين واللوجسيت

ــسجيل  / كــانون األول٢٨وحــىت   - ٤ ــسمرب، جــرى ت ــوب  ٣,٧دي  ماليــني ناخــب يف جن
 يف املائــة مــن مراكــز التــسجيل، باإلضــافة إىل تــسجيل ٩٨الــسودان، علــى أســاس مــا أبلــغ بــه 

  . ناخبا يف اخلارج٦٠ ٢٤٣ ال السودان و ناخبا يف مش١١٦ ٣١١
خـالل  ثـالث مـرات   السودان بزيارة  االستفتاءعمليات  لرصد   الذي عينته  الفريق   قامو  - ٥

 إىل ١٣أكتـــوبر ومـــن / تـــشرين األول١٥ إىل ١٠الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، يف الفتـــرة مـــن 
قبـال يف مشـال الـسودان     والحظ الفريـق أن قلـة اإل      . ٢٢ إىل   ١٨ ومن   نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٢

املراكـز الـسكانية؛ والـبطء    ومواقـع التـسجيل   املـسافة بـني    : منـها و العوامـل تعزى إىل عـدد مـن       
التوعية العامة؛ واحلمالت اليت نظمها بعض زعماء اجلنوب لتشجيع النـاس علـى          جهود  بدء   يف

وب عــدم التــسجيل والتــصويت خــارج جنــوب الــسودان؛ والــشك العــام يف أوســاط أبنــاء جنــ  
  .يف مشال السودان بشأن مستقبلهماملقيمني السودان 

بسالسة لكنه حث السلطات الـسودانية      متت  عملية تسجيل الناخبني    ألن  ر الفريق   وُس  - ٦
علـــى االمتنـــاع عـــن اختـــاذ إجـــراءات واإلدالء بتـــصرحيات تـــثري القلـــق واخلـــوف يف صـــفوف  

   .يناير من أجل عملية االقتراع/اين ويعتزم الفريق العودة إىل السودان يف كانون الث.السكان
ورغم أن الفريق خلص إىل أن العملية كانـت علـى العمـوم شـفافة وخاليـة مـن الغـش                       - ٧ 

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢١فـي   ف. املنظم، فإن هناك تقـارير واهتامـات تفيـد بتخويـف النـاخبني            
ــدم حــزب املــؤمتر الــوطين شــكوى إىل      من قائمــة اســتفتاء جنــوب الــسودان تتــض   مفوضــية ق

. الـسودان يف منطقـة اخلرطـوم      باحلوادث واملخالفات اليت تسببت فيها احلركة الـشعبية لتحريـر           
ديــسمرب، رفعــت جمموعــة مــن احملــامني املعنــيني حبقــوق اإلنــسان دعــوى   /كــانون األول ٦ويف 

استفتاء جنوب السودان لدى احملكمة الدستورية تزعم أن اجلدول الـزمين           مفوضية  قضائية ضد   
 فتـرة   رقـصّ يينتهك اتفاق السالم الشامل والدسـتور املؤقـت ألنـه           فوضية  املستفتاء املقدم من    لال

ــون احملــددة   ــوم       بالطع ــة وي ــاخبني يف صــيغته النهائي ــني وضــع ســجل الن ــة أشــهر الفاصــلة ب ثالث
ان نـاخبني حمـتملني مـن التـسجيل     وتنطوي القضية أيضا علـى حـاالت مزعومـة حلرمـ       . االقتراع

  .ن وجنوبهلسودامشال ا يف
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وكـان  . يناير باملوازاة مع ذلك   / كانون الثاين  ٩واستمرت األعمال التحضريية القتراع       - ٨
 مفوضـية نوفمرب، ولكن   / تشرين الثاين  ٢٢من املقرر إقفال مناقصة لطباعة بطاقات االقتراع يف         

ــتمكني الــشركات الــسودانية مــن املــشا   املوعــداســتفتاء جنــوب الــسودان طلبــت متديــد   ركة  ل
  من جديـد   بعد فتحها قفلت املناقصة    أُ  ديسمرب/ كانون األول  ٥ يفو. عملية تقدمي العطاءات   يف
  .برم عقد مع دار طباعة أجنبيةوأُ
وواصـل الفريـق الرفيـع املـستوى        . اسـتفتاء أبيـي   مفوضـية   وأحرز تقـدم قليـل يف إنـشاء           - ٩

الـسابق، تيـسري   جنوب أفريقيـا   ثابو مبيكي رئيسبرئاسة ،  املعين بالتنفيذ  األفريقيلالحتاد  التابع  
  .زالت غري حامسة إىل اآلن املناقشة املتعلقة بأبيي على مستوى الرئاسة، ولكن احملادثات ما

. وأدى عدم الوضوح بشأن إجراء استفتاء أبيي إىل بعض التـوترات علـى أرض الواقـع         - ١٠
قع فريـق بعثـة      من سكان أبيي حول مو     ٣ ٠٠٠ديسمرب، جتمع أكثر من     / كانون األول  ٤ففي  

البشري خـالل انعقـاد جملـس       عمر  األمم املتحدة يف السودان واحتجوا على بيان أدىل به الرئيس           
ديسمرب، صرح فيه بأن حـزب املـؤمتر الـوطين لـن يـسمح بتـسوية                / كانون األول  ٢الشورى يف   

  . املسرييةمشاركة قبيلةيف أبيي دون ضمان 
. شراك األحـزاب الـسياسية اجلنوبيـة يف احلـوار         ذلت جهود إل  ومع اقتراب االستفتاء، بُ     - ١١

قـــد مـــؤمتر كـــل األحـــزاب الـــسياسية  أكتـــوبر، ع/ تـــشرين األول١٧ إىل ١٣ويف الفتـــرة مـــن 
.  حزبا سياسـيا، مبـا يف ذلـك حـزب املـؤمتر الـوطين              ٢٤جنوب السودان يف جوبا، مبشاركة       يف

فقـوا  ت جنوب الـسودان، وا    وأكد األطراف التزامهم بالسالم واملصاحلة والتحول الدميقراطي يف       
وفيمـا يتعلـق بترتيبـات      . لـشعبية  ا واملـشورة على االلتـزام مبدونـة لقواعـد الـسلوك لالسـتفتاءات            

بعد االستفتاء، وافقـت األطـراف اجلنوبيـة علـى إنـشاء جلنـة قوميـة ملراجعـة الدسـتور وعقـد                       ما
. ب الـسودان   العتمـاد دسـتور جديـد يف حالـة انفـصال جنـو             األحـزاب مؤمتر دسـتوري جلميـع      

  .ى عالقات جيدة مع مشال السودانوالتزم املشاركون أيضا بأن حيافظ جنوب السودان عل
كري نائـب   سـلفا ويف حماولة أخرى لتحقيق املصاحلة السياسية يف جنوب السودان، عفا             - ١٢

أكتوبر، عن ثالثـة مـن القـادة الـذين متـردوا علـى احلركـة الـشعبية         / تشرين األول  ٦الرئيس، يف   
شـروط  جري بلـورة     سـت  هوأعربـت حكومـة جنـوب الـسودان عـن ثقتـها بأنـ             . رير السودان لتح

يف القــوات املــسلحة لــواء اللــواء تانغينيــا، وهــو  بأحــد أولئــك الثالثــة وهــو  يتعلــق فيمــا العفــو 
السودانية تشكل امليليـشيا التابعـة لـه سـابقا عنـصرا مـن الوحـدة املتكاملـة املـشتركة يف ملكـال                       

 أمـر بإلقـاء القـبض عليـه يف جنـوب الـسودان فيمـا يتعلـق بأعمـال                    صـدر و) يـل والية أعـايل الن   (
ــها أعربــت كمــا ، ٢٠٠٦العنــف الــيت جــرت يف ملكــال يف عــام    ــه ســتدمج  عــن ثقت بــأن قوات

ــب      يف ــستقبل القري ــسودان يف امل ــر ال ــشعبية لتحري ــة ال ــا. احلرك ــت املفاوضــات جاريــة   از وم ل
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 احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان بعـد انتخابـات             القائدين املتمردين اآلخرين اللـذين قـاتال       مع
أي قائــد وبعــد صــدور العفــو، مل تقــع أي حــوادث كــربى ضــلع فيهــا  . ٢٠١٠أبريــل /نيــسان

  .عسكري يف جنوب السودان
ودعما للترتيبـات األمنيـة لالسـتفتاء الـذي اختـذهتا حكومـة جنـوب الـسودان، تـشارك                     - ١٣

ــا لالســتفتاء وتقــدمي املــساعدة   بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان يف رئاســ   ــة األمنيــة العلي ة اللجن
وتقــوم هــذه اللجنــة، املؤلفــة مــن ممثلــي مجيــع املؤســسات املــشاركة يف تــوفري األمــن   . ألمانتــها

مــن أجــل لالســتفتاء، بــدور مهــم يف مجــع املعلومــات مــن املؤســسات األمنيــة وحتليــل البيانــات  
أمهيـة حامسـة للحفـاظ علـى األمـن، أثنـاء            بلقـدرة   هـذه ا  وتتسم  . اختاذ القرارات التنفيذية  عملية  

  .تفتاء ويف املستقبل على السواءفترة االس
  

  التفاوض على ترتيبات ما بعد االستفتاء    
 إىل ٤يف ختــام احملادثــات املتعلقــة بــأبيي الــيت جــرت يف أديــس أبابــا يف الفتــرة مــن            - ١٤
ــشرين األول ١٣ ــات    /ت ــة الوالي ــا حكوم ــيت قامــت فيه ــوبر، وال ــة  املتحــدة أكت ــدور األمريكي ب

ــة مــن احملادثــات، يقــوم       ــة ثاني ــا اتفــاق الــسالم الــشامل علــى إجــراء جول الوســاطة، وافــق طرف
سائل املـ ، ملناقـشة مجيـع       املعـين بالتنفيـذ    فريق الرفيع املستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي        ال ابتيسريه

يف الــسودان بــشكل وثيــق املتحــدة وعملــت بعثــة األمــم . املعلقــة وترتيبــات مــا بعــد االســتفتاء 
نـوفمرب، عقـد   /تـشرين الثـاين   ٧ويف . األخرى لدعم جهود الوساطةفريق واجلهات املعنية   ال مع

ــر     ــشعبية لتحري ــار ممثلــي احلركــة ال ــوطين   الفريــق جلــسة عامــة لكب ــسودان وحــزب املــؤمتر ال  ال
ق الــسالم إطــار تــسوية املــسائل املعلقــة املتــصلة بتنفيــذ اتفــا ”اخلرطــوم وقــدم هلــم مــشروع   يف

أحكامـا  ومشـل مـشروع اإلطـار       . “الشامل والعالقات بني مشال السودان وجنوبـه يف املـستقبل         
 إلتاحــة النــشاط “حــدود مرنــة”بــدء ترســيم احلــدود علــى الفــور، واحلفــاظ علــى تــنص علــى 

ــسية أي      ــيري جن ــاع عــن تغ ــا، واالمتن ــصاديا واجتماعي ــواطن ســوداين أو وضــع    والتفاعــل اقت م
  .الشامل ترة االنتقالية التفاق السالممواطنته خالل الف

املعــين فريــق الرفيــع املــستوى التــابع لالحتــاد األفريقــي الوخــالل احملادثــات الــيت يــسرها   - ١٥
نـوفمرب، أكـد الطرفـان مـن جديـد          / تشرين الثـاين   ١٣ إىل   ٧يف الفترة من    بالتنفيذ واليت عقدت    

 وتعهــدا بــاحترام نتائجــه،  “انبالعمــل علــى جنــاح إجــراء اســتفتاء جنــوب الــسود   ”التزامهمــا 
ــي    ــشأن أبي ــهما مل يتوصــال إىل اتفــاق ب ــة وأولكن ــأبيي   . املواطن ــة ب وأُجلــت املفاوضــات املتعلق

املناقــشات املتعلقــة واتفــق الطرفــان علــى مواصــلة  . أن تــستمر علــى مــستوى الرئاســة ويتوقــع 
  . بالتقريرخالل الفترة املشمولةجيريا تلك املناقشات ولكنهما مل باملسائل األخرى 
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وعقد عدد من االجتماعات الرفيعـة املـستوى بـشأن الـسودان خـالل الفتـرة املـشمولة                    - ١٦
نــوفمرب، استــضاف االحتــاد األفريقــي املنتــدى االستــشاري      / تــشرين الثــاين ٦ففــي . بــالتقرير

 نوفمرب، عقدت اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة         / تشرين الثاين  ٢٣ويف  . السوداين يف أديس أبابا   
. بالتنمية مؤمتر قمتـها االسـتثنائي الـسادس عـشر لرؤسـاء الـدول واحلكومـات بـشـأن الـسودان                   

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٧ و   ٦ويف  . وحضر كلتا املناسبتني وفدان رفيعا املستوى مـن الطـرفني         
رون نـدوة  حضر ممثلو احلكومـة الـسودانية واألوسـاط األكادمييـة الدوليـة والوطنيـة وخـرباء آخـ          

طوم، اشتركت يف عقدها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبعثة األمـم املتحـدة            اخلر يف
  .طنة يف مرحلة ما بعد االستفتاءيف السودان فيما يتعلق باجلوانب التقنية والقانونية للموا

  
  ترسيم احلدود    

املعـين  فريـق الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي             الخالل املفاوضـات الـيت يـسرها          - ١٧
نــوفمرب، حــدد الطرفـان مخــس منــاطق متنــازع  / تـشرين الثــاين ١٣ إىل ٧ الفتــرة مــن بالتنفيـذ يف 

ء فـورا يف تعلـيم احلـدود ماديـا          ، واتفقـا علـى البـد      ٥٦-١-١عليها على طول اخلط احلـدودي       
  .مناطق أخرى، مبساعدة تقنية ولوجستية من بعثة األمم املتحدة يف السودان يف
 يف املنطقة احلدودية باستكشاف ترتيبات عبـور احلـدود          املقيمةعات احمللية   وتقوم اجملتم   - ١٨

ودعت حلقة عمـل دامـت ثالثـة أيـام عقـدت يف الـدمازين خـالل        . يف مرحلة ما بعد االستفتاء 
أكتـوبر حبـضور ممـثلني مـن واليـات جنـوب كردفـان وأعـايل النيـل والنيـل                    /شهر تـشرين األول   

 قــوة شــرطة مــشتركة وحمــاكم إدارة أهليــة مــشتركة، وعقــد األبــيض والنيــل األزرق إىل إنــشاء
م فـرض ضـرائب ورسـو     واجتماعات منتظمة للجان احلدود املشتركة على مـستوى الواليـات،           

  .مجركية موحدة على طول احلدود
  

  أبيي    
ظلت احلالة متقلبة يف منطقة أبيي خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مـع تـصاعد التـوتر                     - ١٩

 ةلـ يافة إىل بـدء اهلجـرة املومسيـة لقب   وباإلضـ . املـسريية البـدو مـن قبيلـة      نكـا نقـوك و    بني سكان دي  
زادت  دينكــا نقــوك إىل املنطقــةقبيلــة  عــودة تــشجيعاجلهــود املنظمــة الراميــة إىل فــإن املــسريية، 

ديسمرب، اهتم اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان ميليـشيات         / كانون األول  ٢ويف  . توتر احلالة  من
ملدعومة من حزب املؤمتر الـوطين بنـصب كمـني لقواتـه يف بـانتيو، يف واليـة الوحـدة،                    املسريية ا 

  .دنيني وسرقة أسلحةاثنني من امل جنود وإصابة ١٠مما أسفر عن مقتل 
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 املــسريية عــرب منطقــة أبيــي دون عقــد املــؤمترات  يلــةوبــدأت اهلجــرة الــسنوية ملاشــية قب   - ٢٠
وهـذه املـؤمترات    .  دينكا نقوك واملسريية قبل موسم اهلجـرة       يتليالثنائية اليت عادة ما تعقد بني قب      

ــات     ــة ضــرورية لوضــع القواعــد األساســية للعالق ــأزق خــالل اهلجــرة، ولكــن  القبلي ــق امل املتعل
  .٢٠١٠يف عام اجلهود الرامية إىل عقد هذه اللقاءات عليا إىل عرقلة فأدى باستفتاء أبيي 

 املتحدة يف السودان ووكاالت األمم املتحـدة       ورغم هذه التحديات، بذلت بعثة األمم       - ٢١
، فــشجعت علــى عقــد املــؤمترات املتعلقــة  القبيلــتنيجهــودا للتخفيــف مــن حــدة التــوترات بــني  

ا عـززت البعثـة وجودهـا العـسكري         كمـ .  حـاالت نقـص امليـاه واملراعـي        حـدوث باهلجرة قبـل    
 أنــشطتها يف جمــال  يف أبيــي، وكثفــتةجــم الــسريحبيــدان، فأعــادت نــشر قــوات إضــافية  امل يف

  .لعنف وأي انتهاك التفاق وقف إطالق النارل أي تصعيد ملنعالرصد والتحقق 
  

  الشعبيةاملشورة     
ــشرين األول٢٥يف   - ٢٢ ــي      / ت ــداد التكميل ــة للتع ــائج الرمسي ــوبر، أصــدرت الرئاســة النت أكت

.  شخـصا يقيمــون حاليــا يف جنــوب كردفــان ٢ ٥٠٨ ٢٦٨جلنـوب كردفــان الــذي يفيــد بــأن  
ــاين ١٤ ويف ــشرين الث ــدوائر       / ت ــة رســم ال ــات يف الوالي ــا لالنتخاب ــة العلي ــدت اللجن ــوفمرب، أي ن

ــة وأصــدرته   ــة واجلغرافي ــهائي     . االنتخابي ــشر اإلصــدار الن ــع أن ين ــن املتوق ــد وم ــدوائر لتحدي ال
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٧االنتخابية يف 

 اجمللــس التــشريعي جلنــوب ووفقــا للمفوضــية القوميــة لالنتخابــات، ســتعقد انتخابــات   - ٢٣
أبريـل  / نيـسان  ١٨، وسـيعلن عـن النتـائج يف موعـد أقـصاه             ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٩كردفان يف   

  .٢٠١١يناير /ومن املتوقع أن تبدأ عملية تسجيل الناخبني يف كانون الثاين. ٢٠١١
ــات،      - ٢٤ ــأخر يف إجــراء االنتخاب ــم الت ــإن ورغ ــة  ف ــتعدادات التقني ــشورة االس ــشعبية للم ال
الـيت  محلـة التوعيـة   وأجنـزت املرحلـة األوىل مـن      . شـكال هلـذه العمليـة     تعطي  جنوب كردفان    يف

غــراض ألأكتــوبر؛ و/الــشعبية التابعــة للواليــة، يف تــشرين األولللمــشورة قادهتــا اللجنــة التقنيــة 
وســعيا إىل .  شــخص٤ ٠٠٠ بلديــة مبــشاركة حــوايل ١٩، ُنظمــت حلقــات عمــل يف التوعيــة

 تــشرين ٢١لــشعبية شــاملة قــدر اإلمكــان، أصــدر احملــافظ مرســوما يف   ااملــشورة جعــل عمليــة 
حـزب املـؤمتر    (اللجنة التحضريية اليت سيشترك يف رئاستها احملافظ        تشكيل  نوفمرب إلعادة   /الثاين
، ولتشمل طائفة واسـعة مـن ممثلـي األحـزاب           )احلركة الشعبية لتحرير السودان   (ونائبه  ) الوطين
  .سية واجملتمع املدينالسيا
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ــة       - ٢٥ ــة الربملاني ــة اللجن ــشأ اجمللــس التــشريعي للوالي ــة النيــل األزرق، أن للمــشورة ويف والي
سبتمرب وهي مطالبة مبوجـب القـانون بوضـع تقريرهـا يف صـيغته النهائيـة                / أيلول ١٨الشعبية يف   

ــول  ــانون األول١٨حبل ــسمرب / ك ــاول     . ٢٠١٠دي ــة تتن ــع جلــان فرعي ــة إىل أرب ــسمت اللجن وق
وأعربت اللجنة باستمرار عـن قلقهـا إزاء        . رية والسياسية واالقتصادية واإلدارية   املسائل الدستو 

نقــص التمويــل مــن ميزانيــة الواليــة، ممــا يعــوق عملــها يف جمــال مجــع اآلراء وتنظــيم جلــسات     
مؤخرا طلبا إىل اجمللس التشريعي للوالية لتأجيل موعد تقـدمي          قدمت اللجنة   و. االستماع العامة 
نــوفمرب ونــاقش / تــشرين الثــاين١٨الــدمازين يف بزيــارة  ممثلــي اخلــاص قــام و.تقريرهــا النــهائي

وقـوع أي أزمـة سياسـية أو    مـن أجـل تفـادي     الـشعبية   املـشورة يف  احملافظ سبل املضي قدما      مع
  .أمنية متصلة بالتأخريات والشكوك احمليطة هبذه العملية

  
  تقاسم الثروة    

ملاليـة والتخطـيط االقتـصادي يف حكومـة جنـوب           وفقا لوحدة البترول التابعـة لـوزارة ا         - ٢٦
 مليــــون دوالر مــــن إيــــرادات الــــنفط إىل  ٥٢٢,٥٣الــــسودان، حولــــت احلكومــــة الوطنيــــة  

، مما أسفر عن جممـوع تراكمـي يبلـغ          ٢٠١٠جنوب السودان يف الربع الثالث من عام         حكومة
  .٢٠١٠سبتمرب /لوليناير وأي/ بليون دوالر ما بني كانون الثاين١,٨٢
ــا  - ٢٧ ــسودان حتــول حــصص     وم ــة ال ــرادازالــت حكوم ــات املنتجــة   تإي ــنفط إىل الوالي  ال

 مليـون جنيـه     ٤٦ووفقا لوزارة املالية واالقتـصاد الـوطين، تلقـت واليـة الوحـدة حـوايل                . للنفط
 مليــون جنيــه ٩١,٧، وتلقــت واليــة أعــايل النيــل  ) مليــون دوالر١٨,٠٤مــا يعــادل (ســوداين 
ــون دوالر٣٦(ســوداين  ــان   ، وتل) ملي ــوب كردف ــة جن ــه ســوداين   ٣٢,٢قــت والي ــون جني  ملي

 دينكـا   يتليلقبـ للسكان احمللـيني املنـتمني      ووفقا لربوتوكول أبيي، حيق     ).  مليون دوالر  ١٢,٦٣(
 ٨٦٠ ٠٠٠( مليــون جنيــه ســوداين  ٢,٢نقــوك واملــسريية احلــصول علــى مــا جمموعــه حــوايل   

  .هاخالل الفترة نفس) دوالر
  

  اتفاق سالم شرق السودان    
ــرة املــشمولة       - ٢٨ ــة يف شــرق الــسودان مــستقرة خــالل الفت ــة الــسياسية واألمني ظلــت احلال

 يـشهد تـأخريات     اسـتيعاب ممثلـي شـرق الـسودان يف اخلدمـة املدنيـة الوطنيـة              وال يزال   . بالتقرير
 يــشاركون مــشاركة كاملــة  وظــل املوقعــون علــى اتفــاق ســالم شــرق الــسودان       . ملحوظــة

ــ ــسودان يف األعمــال  عم ــسودان الــذي    حكومــة ال  التحــضريية ملــؤمتر اجلهــات املاحنــة لــشرق ال
ــومي   ــانون األول٢ و ١استـــضافته الكويـــت يـ ــبة وحـــضر . ٢٠١٠ديـــسمرب / كـ ــذه املناسـ هـ

معـــة بـــالتربع مبـــا جمموعـــه صـــندوق ومنظمـــة وشـــركة تعهـــدت جمت ٢٠٠بلـــدا وحـــوايل  ٤٢
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ــنيبال ٣,٥٥ ــل  يــ ــتخدامها يف متويــ ــا ١٧٧ دوالر الســ ــا يف واليــ ــشروعا إمنائيــ ــسال  مــ ت كــ
  .والقضارف والبحر األمحر

  
  عملية سالم دارفور    

ا اهلمـ عمأن حلكومة السودان وحركة التحريـر والعدالـة       ااختتمت جلنتا التفاوض التابعت     - ٢٩
ــاين   ــشرين الثـ ــل تـ ــي      /يف أوائـ ــوق يف األراضـ ــروة واحلقـ ــسلطة والثـ ــم الـ ــشأن تقاسـ ــوفمرب بـ نـ

ومنـذ ذلـك    . األمنيـة واملـساءلة واملـصاحلة     الالجئني والترتيبـات    النازحني و والتعويضات وعودة   
مـع الطـرفني علـى    املـشتركة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة         احلني، عمل فريق الوسـاطة      

. انفراد، فشجعهما على اختـاذ مواقـف توفيقيـة تعـاجل مـصاحل مجيـع األطـراف واجلهـات املعنيـة                    
  . الشركاء اإلقليميني والدولينيويتشاور فريق الوساطة حاليا مع مجيع األطراف، وكذلك مع

  بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة بـشأن دارفـور              زال كبري الوسـطاء املـشترك      وما  - ٣٠ 
يـة  فصيل عبـد الواحـد وحركـة العـدل واملـساواة علـى تأييـد عمل               /يشجع حركة حترير السودان   
  .سالم الدوحة واملشاركة فيها

  
  التطورات األمنية  - ثالثا  

ل الفترة املـشمولة بـالتقرير،      ن البيئة األمنية يف جنوب السودان حتسنت كثريا خال        مع أ   - ٣١
  . احملتمل أن تظل احلالة متقلبة منفإن
ــشرين األول   - ٣٢ ــشعيب     /فطــوال ت ــسودانية واجلــيش ال ــسلحة ال ــوات امل ــت الق ــوبر، تبادل أكت

 العـسكرية بـشكل     لتحرير السودان ادعاءات متعلقة بشن غارات عابرة للحدود وتعزيـز القـوات           
والحظت البعثة بعض التعديالت الطفيفة اليت أدخلت على نشر قوات كال اجلـانبني             . استفزازي

وعرقـل جهـود البعثـة الراميـة إىل     . على طول احلدود، ولكنـها مل تؤكـد أي تعزيـز مهـم للقـوات              
 كردفـان    األنباء تعذر الوصـول إىل املواقـع الرئيـسية يف جنـوب دارفـور ومنطقـة                تلكالتحقق من   

الغربيـة الـسابقة وواليــة النيـل األبــيض وواليـة ســنار الواقعـة خــارج نطـاق منطقــة وقـف إطــالق        
ــار ــق     . الن ــإجراء حتقي ــشترك ب ــدفاع امل ــسكرية يفوكلفــت الرئاســة جملــس ال ــوات الع ــز الق .  تعزي
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٣٠ املعقـود يف     ،لمجلـس لدمت نتائج التحقيق إىل االجتمـاع العـادي         وقُ
  .ية كبرية وأعمال حتضريية للحربتعزيزات عسكرية إضافوجود بعد فيه ذي اسُتال

أن القـوات   بـ أكتوبر، ادعى اجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان          /ويف أواخر تشرين األول     - ٣٣
ــل؛ ويف      ــة أعــايل الني ــوقعني يف والي ــسودانية احتلــت م ــسلحة ال ــشرين األول٣٠امل ــوبر، / ت أكت

انية واجليش الشعيب لتحرير السودان إطـالق النـار علـى احلـدود             تبادلت القوات املسلحة السود   
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. اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان    بني والييت أعايل النيل وسنار مما أدى إىل إصابة جنـدي مـن             
وحـال تـدخل بعثـة    . تفـسري للحـدود مـن اجلـانبني    وقع االشتباك على ما يبدو نتيجة اخلطا يف       و

  . املوقفصعيدت املناسب دون األمم املتحدة يف السودان يف الوقت
ــاين٢٥ و ٢٤ و ١٢ويف   - ٣٤ ــائرات القـــوات املـــسلحة   / تـــشرين الثـ ــوفمرب، قـــصفت طـ نـ

السودانية عدة أهداف يف منطقـة متنـازع عليهـا تقـع علـى حـدود جنـوب دارفـور ومشـال حبـر                        
 مدين من اهلجمات اليت أسفرت عن إصـابة مـا ال يقـل عـن أربعـة                ٢ ٥٠٠وفر حوايل   . الغزال
وزعمــت القــوات . د مــن اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان وأدت إىل مقتــل طفــل واحــد جنــو

ــسلحة الــسودانية أهنــا كانــ    غــري أن البعثــة  .  تــستهدف قــوات حركــة العــدل واملــساواة    تامل
 / تـشرين الثـاين    ٢٤ويف  . تتمكن من التحقق من وجـود حركـة العـدل واملـساواة يف املنطقـة               مل

 مجاعـات متمـردة     بـإيواء ين احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان          نوفمرب، اهتـم حـزب املـؤمتر الـوط        
ونفـى  . “إعـالن حـرب   ” مبثابـة دارفور يف اجلنوب، حمذرا من أنه سينظر إىل هذه األعمال            من

شـاروا إىل أن وجـود أي متمـردين         قادة احلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان هـذه االدعـاءات، وأ            
م ذكروا أهنم عاجلوا جنـودا جرحـى مـن حركـة            غري أهن . اجلنوب ليس بناء على دعوة منهم      يف

ــدويل  ،العــدل واملــساواة  ــساين ال ــانون اإلن ــروح الق ــد نوقــشت  .  ب ــكوق  احلــوادث، وغريهــا  تل
ــاء يف اجتمــاع    مــن ــة والعــسكرية، علــى حنــو بن ــشواغل األمني ــدفاع املــشترك عقــد   ال  جمللــس ال
  .تراتنوفمرب يف جوبا، مما ساهم يف ختفيف حدة التو/تشرين الثاين ٣٠ يف
ديــسمرب، قــصفت طــائرات القــوات / كــانون األول٩ و ٨ و ٦ويف وقــت الحــق، يف   - ٣٥

ومل يبلــغ عــن وقــوع خــسائر . غــرب حبــر الغــزالواليــة املــسلحة الــسودانية منطقــة متــساحة يف 
وأكـد اجتمـاع    . القصف الذي مل يستهدف مواقع اجليش الشعيب لتحرير الـسودان         هذا  بسبب  

ــة  ــة املــشتركة ملراقب ــار املعقــود يف  اللجن ــا / كــانون األول١٥ وقــف إطــالق الن ديــسمرب يف جوب
عمليات القصف، وسجلها كانتـهاك التفـاق الـسالم الـشامل، وقـرر إحالـة املـسألة إىل اللجنـة                

ــار    ــف إطــالق الن ــسياسية لوق ــاع    وإين أحــث الطــرفني ع . ال ــصى جهودمهــا لالمتن ــذل أق ــى ب ل
يف املـستقبل، ممـا قـد يـؤدي إىل تـصعيد      عمل عسكري مماثل مـن جانـب واحـد      القيام بأي  عن

  .تعريض السالم وأمن االستفتاء للخطرإىل خطري و
ــة يف      - ٣٦ ــت البعث ــي، حتقق ــة أبي ــاين ١١ويف منطق ــشرين الث ــود حــوايل    / ت ــن وج ــوفمرب م ن

وزعـم  . فرد من قوات اجليش الشعيب لتحرير السودان يف انتهاك التفاق الـسالم الـشامل             ٦٠٠
شروا لتعزيـز األمـن يف أبيـي قبـل عمليـات هجـرة        نُـ أن جنـوده لـسودان  اجليش الشعيب لتحريـر ا    

احملليــة املــشتركة يف املنطقــة، وافــق العــسكرية وبعــد تــدخل البعثــة مــن خــالل اللجنــة . املــسريية
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 تــشرين ١٦اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان علــى ســحب قواتــه وشــرع يف القيــام بــذلك يف   
  .نوفمرب/ينالثا
لمقاومــة يف جنــوب الــسودان آخــذة  الــيت يــشنها جــيش الــرب ل ويبــدو أن اهلجمــات   - ٣٧
يف قــوات جــيش الــرب للمقاومــة ، ولــيس هنــاك أي دليــل علــى الوجــود الــدائم لاالخنفــاض يف

 الـرب للمقاومـة ال يـزال يـشكل هتديـدا أمنيـا لـسكان جنـوب                  إال أن جـيش   . جنوب الـسودان  
ويقـدر  . ر الغزال وغـرب االسـتوائية  السودان الذين يعيشون يف املناطق املتامخة لوالييت غرب حب    

  .٢٠١٠شخصا على األقل قتلوا نتيجة هلجمات جيش الرب للمقاومة يف عام  ١٦أن 
  

  إعادة نشر القوات    
مع أن القوات املسلحة السودانية أعادت نشر قواهتا من جنوب السودان، فإن معدالت               - ٣٨

جــرى   فــردا، علــى حنــو مــا٦٠ ٨٥٢ يبلــغ يف املائــة مــن قــوام معلــن ٣٧,٧٠إعــادة النــشر تبلــغ 
 كــانون ١٥ و ١٤  يفاملــشتركة لوقــف إطــالق النــارالعــسكرية للجنــة االتحقــق منــه يف اجتمــاع 

وقد أحرز تقدم يف إعادة نشر قوات اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان مـن جبـال                 . ديسمرب/األول
فردا من أفراد  ٧٥٢سوى أما يف دوار، فلم يتأكد وجود . النوبة إىل البحرية البيضاء جاو ودوار

  . فرد٢ ٧٠٠لسودان البالغ عددهم قوات اجليش الشعيب لتحرير ا
  

  الوحدات املتكاملة املشتركة     
بنـسبة  ،  ٢٠٠٩أبريـل   /منـذ نيـسان   دون تغـيري     حجم الوحدات املتكاملة املشتركة      ظل  - ٣٩
ــوام  ٨٣ ــة مــن الق ــأذون  يف املائ ــه امل ــان خطــط إدارة  ). ٣٩ ٦٣٩(ب ــاقش الطرف الوحــدات وين

  .الوحدةوسيناريو  االنفصال سيناريواملتكاملة املشتركة يف مرحلة ما بعد االستفتاء، لكل من 
ــة    / كــانون األول٦ويف   - ٤٠ ــا بــشأن الترتيبــات األمني ــا إطاري ديــسمرب، وقــع الطرفــان اتفاق

ويــنص االتفــاق علــى . ود احلاليــةاخلاصــة حبقــول الــنفط واملنــشآت الواقعــة جنــوب خــط احلــد 
 للمنــشآت النفطيــة إىل غايــة يرج اخلــااحملــيط املــشتركة تــأمني املتكاملــةواصــل الوحــدات ت أن
 وجهـاز جلهاز األمن واملخابرات الـوطين      ، بينما تتوىل قوات األمن التابعة       ٢٠١١يوليه  /متوز ٩

  .شرطة جنوب السودان محاية الدائرة الداخلية
  

  دانالسو يف املتحدة األمم بعثةل العسكرية القوات نشر    
 للبعثـة  العسكري العنصر قام الذين األفراد عدد بلغ ،ديسمرب/كانون األول  ٣٠ حبلول  - ٤١

 مراقبـاً  ٤٦٦: فـرد  ١٠ ٠٠٠ والبـالغ  بـه  املـأذون  العـسكري  قوامـه  مـن  فـرداً  ٩ ٧٤٥ بنشرهم
ــسكرياً ــابط ١٩٨ و عـ ــان ضـ ــدياً ٩ ٠٨١ و أركـ ــالتقرير،    .جنـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ وخـ
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ن اهلندية اليت تتألف مـن سـت طـائرات عموديـة للخـدمات مـن البعثـة،                  انسحبت وحدة الطريا  
رات عموديـة روسـية للخـدمات مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة           ئيف حني نقلت أربـع طـا      

ــة األمــم املتحــدة يف الــسودان   ــا الوســطى وتــشاد إىل بعث ــة  . أفريقي ووصــلت الطــائرات العمودي
  .ديسمرب/ألول كانون ا٢٢يف إىل جوبا الروسية وأطقمها 

مـن أجـل     املتاحـة  اخليـارات    يف حاليـاً  املتحـدة  األمـم  تنظـر  ، األمـن  جملـس  دركي وكما  - ٤٢
 بعـــد األمنيــة  احلالـــة يف تــدهور  أي حلـــدوث منعــاً  الـــسودان يف املتحــدة  األمـــم قــوات  زيــادة 

 فلوقـ  احملتملـة  االنتـهاكات  رصـد  على قدرة بعثة األمم املتحدة يف السودان      وتعزيز االستفتاء،
 الطـرفني  عـن  يـصدر  مل اآلن، وحـىت  .البعثـة  منطقـة  أحنـاء  مجيـع  يف املـدنيني  ومحاية النار إطالق
  .الشأن هبذا رمسية موافقة
 احلاليـة،  قوهتـا  باسـتخدام  الساخنة املناطق يف وجودها البعثة عززت ذلك، غضون ويف  - ٤٣
 موقـع  وإقامـة  ،كردفـان  وجنـوب  أبيـي  يف الـسرية  حبجـم  إضـافية  قـوات  نـشر  إعـادة  خـالل  من

 مركـز  تقويـة  وجـرت  .األبـيض  والنيـل  النيل أعايل والييت بني احلدود من بالقرب جديد لفريق
 مجـع  تعزيـز  بغيـة  جوبـا  يف اإلقليميـة  العمليـات  ومركز اخلرطوم يف املتكاملة املشتركة العمليات
 نـشوب  منـع  أنـشطة  ودعـم  البعثـة  منطقـة  أحناء مجيع يف احلقيقي الوقت يف والتحليل املعلومات
  .واإلنساين والعسكري السياسي الصعيد على لألزمات سريعاً واالستجابة الرتاعات

  
  التنقل حرية على القيود    

 وأدَّى .البعثـة  عمليـات  أمـام  حتـدياً  متثـل  التنقـل  حريـة  علـى  املفروضـة  القيـود  زالـت  ما  - ٤٤
 قـــوات وقفـــتأ حيـــث احلـــوادث مـــن عـــدد وقـــوع إىل احلدوديـــة املنطقـــة يف التـــوتر تـــصاعد
 بــني مــا الفتــرة يف ُيــذكر حــادث أبــرز ويف .املتحــدة لألمــم التابعــة اللوجــستية القوافــل األمــن
 إىل اُألبـــيِّض مـــن طريقهـــا يف للبعثـــة تابعـــة قافلـــة أُوقفـــت أكتـــوبر،/األول تـــشرين ١٩ و ١٦
 لتحريــر الــشعيب اجلــيش مــن كــل جانــب مــن واراب واليــة يف التفتــيش نقــاط عنــدمــراراً  واو

ــسو ــاز دانال ــوطين واملخــابرات األمــن وجه ــسائقون تعــرض احلــاالت، تلــك بعــض ويف .ال  ال
  .الشعيب اجليش جنود جانب من الشخصية أمتعتهم لسرقة أو اجلسدي لالعتداء

 اجلــيش داخــل االتــصاالت ســوء أو االنــضباط ســوء عــن احلــوادث هــذه غالبيــة وتنــشأ  - ٤٥
 عـرب  التنقـل  حريـة  علـى  املفروضـة  القيـود  مـسألة  مـع  للتعامـل  خطـوات  البعثة واختذت .الشعيب
 تطمينـات  البعثـة  وتلقـت  .الشعيب واجليش السودانية املسلحة القوات قادة مع احملادثات تسهيل
 البعثـة  قـوة  تـنقالت  جلميـع  شـامالً  تـصرحياً  يتـضمن  الـشعيب  اجليش مقر عن صادراً خطياً وبياناً
 إىل  الـشعيب  للجـيش  اجلديـد  اإلجـراء  اهـذ  وأسـهم  .الـسودان  جبنـوب  العشر الواليات أحناء عرب

  .السودان جنوب يف املفروضة القيود من احلد يف كبري،حد 
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  البعثة شرطة    

 .فـرداً  ٧١٥  جمموعـه  البـالغ  بـه  املـأذون  قوامال من مستشاراً ٦٦٢ الشرطة عنصر يضم  - ٤٦
 ءاالســتفتا أمــن بــشأن الــسودان جنــوب شــرطة جلهــاز التــدريب تقــدمي البعثــة شــرطة وتواصــل

 البعثـــة شـــرطة درَّبـــت اآلن، وحــىت  .االســـتفتاء لعمليـــة األمنيــة  اخلطـــط إعـــداد يف واملــساعدة 
ــصراً ٢٥ ٨٤٠ ــشرطة جهــاز يف عن ــذكور ال ــهم  امل ــرأة ٢ ٢٥٤من ــى ام ــات عل ــة الواجب  األمني

 وقــدَّمت .اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج مــن بــدعم عــدة مناســبات يف ذلــك ومت لالســتفتاء،
 أجــل مــن املــشكَّلة الــشرطة وحــدات مــن عناصــر عنــصراً ١ ٤٤٨ إىل يبالتــدر البعثــة شــرطة
 خـاص  بوجـه  التركيـز  مـع  السيناريوهات، هذه   على السودان جنوب شرطة جهاز ردود تعزيز
  .والنظام بالقانون اإلخالل حملاوالت مالئمة استجابة وإعداد املدنيني محاية على
 الـسودان  جنـوب  شرطة جهاز مفوَّضي مع واحد موقع يف البعثة شرطة أفراد ويشترك  - ٤٧
 الـشرطة  جلهـاز  الـتقين  والـدعم  املـشورة  تقـدمي  كفالـة  هبـدف  العشر اجلنوبية الواليات أحناء عرب

 االسـتفتاء  بـأمن  املعنيَّـة  العليـا  اللجنـة  اجتماعـات  رئاسـة  يف املـشاركة  البعثـة  وتواصـل  .املذكور
ــوب يف ــسودان، جن ــا ال ــا كم ــصر أهن ــاتالوال جلــان يف أساســي عن ــة ي ــأمن املعنيَّ  .االســتفتاء ب

 علـى  متتـد  اسـتراتيجية  خطـة  وضـع  الـدعم مـن أجـل        البعثـة  شـرطة  قدمت   ذلك، إىل وباإلضافة
  .مؤخراً الداخلية وزير عليها وافق وقد السودان، جنوب شرطة جلهاز سنوات ثالث

  
  اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع    

 املـشمولة  الفتـرة  خـالل ا  زمخـ  اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع برنامجاكتسب    - ٤٨
أســفرت  الــيت الغــزال، حبــر مشــال واليــة يف أويــل يف التــسريح عمليــة إجنــاز جنــاح مــع بــالتقرير،

 ثـالث  الحـق  وقـت  يف وأُطلقـت  .أشـهر  ثالثـة  فتـرة  خـالل  سـابقاً  مقـاتالً  ٢ ٨٤٤ تسريح عن
 شـرق  بوالية وتوريت فان،كرد جنوب بوالية قليووكاد اخلرطوم، يف أخرى تسريح عمليات
 فـيهم  مبـن  سابقاً مقاتالً ٤ ٨٨٥ جمموعه ما ُسرح بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل .االستوائية

 الـــسالح لـــرتع الـــسودان برنـــامج كـــان ديـــسمرب،/األول كـــانون ١ وحبلـــول .امــرأة  ١ ٨٣٣
ــسريح ــد اإلدمــاج وإعــادة والت ــاتالً ٣٣ ٦٩٣ ســرَّح ق ــاتالً ٢٣ ٦٧٨ و ســابقاً، مق  ســابقاً مق

  .امرأة ٦ ٢٥٨ فيهم مبن اجلنوب، يف سابقاً مقاتالً ١٠ ٠١٥ و الشمال، يف
ــا احملــرز، الكــبري التقــدم ورغــم  - ٤٩ ــصر زال م ــاً اإلدمــاج إعــادة عن ــسبب متلكئ ــنقص ب  ال
 ماليـني  ٧,٨٥ إىل الربنـامج  حيتـاج  السودان، مشال ويف .بتقدميها املاحنون تعهد اليت األموال يف

 وإمتـام  اإلدمـاج  إلعادة الدعم تقدمي من للتمكن امليزانية عن اخلارجة األموال من إضافية دوالر
 الــيت  بالتعهــدات  الوفــاء  يــتم  مل ومــا  .املــسرَّحني  الــسابقني  املقــاتلني  جلميــع  املــساعدة  تقــدمي
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 إىل وسـيفتقر  اإلدمـاج،  وإعادة التسريح بني الفجوة اتساع من يعاين الربنامج سيظل تسدَّد، مل
  .٢٠١١ عام يف أنشطته لتنفيذ الكافية األموال

ــرتع         - ٥٠ ــوطين ل ــامج ال ــستقل للربن ــالتقرير، اســتعراض م ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت وأجــري أثن
الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج بنــاء علــى طلــب الربنــامج اإلمنــائي، وبالتــشاور مــع البعثــة 

ــسية و   ــة الرئي ــات املاحن ــرتع الــ  تني ياملفوضــواجله ــتني ب ــاج   سالح واملعني ــادة اإلدم ــسريح وإع الت
وركـز االسـتعراض علـى معـايري التخطـيط للربنـامج وعلـى كيفيـة                . مشال وجنوب الـسودان    يف

ــة لالســتعراض وتوصــياته إىل األمــم املتحــدة واجلهــات املاحنــة    . حتــسينه ــائج األولي وقــدمت النت
  .ائي قريباديسمرب، ويتوقع صدور التقرير النه/ كانون األول١٥ يف اخلرطوم يف تنيياملفوضو
  

  باأللغام املتعلقة اإلجراءات    
 األلغـام  بإزالـة    باأللغـام  املتعلقـة  اإلجـراءات  قطـاع  قـام    بـالتقرير،  املشمولة الفترة خالل  - ٥١
 لألفـراد،  مضاداً لغماً ٤ ٧٤٣ وتدمري   األراضي، من مربعاً متراً ١ ٢٦٨ ٦٥٥ تبلغ مساحة يف
ــاً ٥٣٩ و ــدبابات، مـــضاداً لغمـ ــ ٣٥٥ ٠٢٢ و للـ ــلحة مـــن ةقطعـ ــذخائر، الـــصغرية األسـ  والـ
 ووفَّـر  كيلـومترات،  ٢٠٩ علـى  متتـد  طرقـاً  وفتح املنفجرة، غري الذخائر من قطعة ١٤ ٩٩٧ و

 املقيمـون  النـازحون  فـيهم  مبـن  املتأثرة، املناطق يف شخصاً ٤١ ٩٨٠ إىل األلغام مبخاطر التوعية
 املتعاقـدين  أحـد  تـويف  بالتقرير، ةاملشمول الفترة خالل أنه األسى على يبعث ومما .املخيمات يف
  .املوقع يف لغم تدمري حماولته أثناء بويتاك يف األلغام إلزالة املتحدة األمم مع
  

  املدنيني محاية  - رابعاً  
ــسلطات أن مــع  - ٥٢ ــسودانية ال ــسية املــسؤولية تتحمــل ال ــة عــن الرئي  فقــد مواطنيهــا، محاي

 مــشتركة عــسكرية - مدنيــة دوريــات يمتنظــ عــرب احلمايــة جمــال يف أنــشطتها البعثــة ضــاعفت
 العـــام اهلـــدف ويتمثـــل .احمللـــي املـــستوى علـــى املـــصاحلة تعزيـــز إىل ترمـــي بـــادراتالقيـــام مبو

 منطقـة  يف املـدنيني  الـسكان  ضـد  العنف منع )أ( :يلي ما يف احلماية جمال يف البعثة الستراتيجية
 إىل اإلنـسانية  املـساعدات  يـصال إ إمكانيـة  كفالـة  )ب( االقتـضاء؛  عنـد  ووقفـه  منه واحلد البعثة
 الـسودان  جنـوب  وحكومة السودان حكومة من كل مساعدة )ج( الضعيفة؛ السكانية الفئات
  .املدنيني السكان محاية جمال يف الرئيسية مسؤوليتهما حتمل على
 الــضعيفة اجملتمعــات حتديــد مــن البعثــة تــتمكن أن االســتراتيجية هــذه تنفيــذ ويقتــضي  - ٥٣

 مــسؤولية كفالــة كــذلك املهــم ومــن .تــصعيدها أو املنازعــات نــشوب قبــل فاءالــضع واألفــراد
 عـرب  الـشواغل  هـذه  معاجلـة  هبـدف  - والوطين واإلقليمي احمللي - املستويات مجيع على الدولة
 المركزيـة  تطبيـق  علـى  البعثـة  عملـت  ذلـك،  ضوء وعلى .اجملتمعات تلك مع وبالتشاور احلوار



S/2010/681
 

14 10-70814 
 

 اخلـاص  ملمثلـي  املباشـر  اإلشـراف  حتت واإلقليم، الوالية ستوىم على احلماية جمال يف أنشطتها
  .الذي يواصل إشراك احلكومة على أعلى املستويات

ــة وواصــلت  - ٥٤ ــة اجملموع ــة املعنيَّ ــوب يف باحلماي ــسودان، جن ــيت ال ــشارك ال  رئاســتها يف ي
 طةأنـش  توجيـه  النروجيـي،  الالجـئني  وجملـس  الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضية من كل

 جبنـــوب العـــشر الواليـــات ســـائر يف اآلن قائمـــة وباتـــت البعثـــة، مبـــشاركة اإلنـــسانية احلمايـــة
 حمليـة  فيهـا  مبـا  رئيـسية،  منـاطق  يف احلمايـة  لتـدخالت  الـدعم  اجملموعـة  هـذه  وقدَّمت .السودان

 سـريعة  تقييمـات  أُجريـت  كما .جونقلي والية يف بيبور حمليةو االستوائية غرب والية يف نزاراأ
  .السودان جنوب أحناء عرب حتياجاتلال
 هلجمـات  مـسرحاً  كانـت  واليت االستوائية غرب والية يف الواقعة املناطق من عدد ويف  - ٥٥
 اجملـال  يف الفاعلـة  للجهـات  عـسكرية  حراسـة  بانتظـام  البعثـة  تقدِّم للمقاومة، الرب جيش شنَّها

  .إيزو يف احلالية القاعدة جانب إىل ةمربط يف مؤقتة عمليات قاعدة لنشر وختطط اإلنساين
  

   األطفالمحاية    
 اجليشبــ املــرتبطني األطفــال اجلنــود مجيــع عــن اإلفــراج لتــأمني جهودهــا البعثــة تواصــل  - ٥٦

 واجلـيش  املتحـدة  األمـم  بني املشتركة العمل خطة فترة انقضاء ورغم .السودان لتحرير الشعيب
 بالتنفيــذ ملتزمــاً الــشعيب اجلــيش لَّظــ نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ٢٠ يف األطفــال لتــسريح الــشعيب
  .وتسرحيهم صفوفه داخل األطفال عن اإلفراج أجل من العمل خلطة الكامل
 للجـيش  عـسكريتني  بفـرقتني  مـرتبطني    صـبياً  ٢٨لتحديـد هويـة      دعمهـا  البعثة وقدَّمت  - ٥٧

 املتحـدة  األمـم  بـني  املـشتركة  العمل خبطة للتوعية محلة حالياً وتتواصل .عنهم واإلفراج الشعيب
 اخلــصوص هبــذا تيــوأُجر الــسودان جنــوب يف ٢٠٠٨ لعــام الطفــل وبقــانون الــشعيب واجلــيش

ــ للمــدرِّبني دورة تدريبيــة  هــؤالء وســيكون .الــشعيب اجلــيش يف ضــابط ١٠٠ مــن أكثــر تمشل
 الطفـل  محايـة  معـايري  على جندي ٣ ٠٠٠ من ألكثر التكميلي التدريب عن مسؤولني الضباط

  .اجليش علىالواجبة التطبيق 
 األمــم وفريــق البعثــة مــن بــدعم الــسودان، جلنــوب االجتماعيــة التنميــة وزارة وقــدَّمت  - ٥٨

 أفريقيـا  ومجهوريـة  والكونغـو  الـسودان  مـن  طفالً ومخسني مثانية إىل املساعدة القطري، املتحدة
  .ةللمقاوم الرب جيش صفوف من فّروا )صبياً ١٩ و فتاة ٣٩( الوسطى
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  والعودة واإلنعاش نسانيةاإل احلالة  - خامساً 
  اإلنسانية التطورات    

 املنـاطق  يف القائمـة  التوترات بسبب هشة السودان جنوب يف اإلنسانية احلالة زالت ما  - ٥٩
ــة ــني احلدودي ــل، وب ــضالً القبائ ــار عــن ف ــضانات آث ــة الفي ــول .املومسي  /األول كــانون ١٥ وحبل
 ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  نـذ قـل م  علـى األ   اًشخـص  ٣٤٥ مقتل عن التقارير أفادت ديسمرب،
 علـى  اجلـوي  والقصف للمقاومة، الرب جيش يشنها اليت واهلجمات القبائل، بني للقتال نتيجةً
 املتـصل  التـشريد  إىل وباإلضـافة  .الغـزال  حبـر  ومشـال  دارفـور  جنـوب  واليـيت  بـني  احلـدود  طول

  .مسيةاملو بالفيضانات شخص ١٤٠ ٠٠٠ عن يقل ال ما تأثر الدائر، بالرتاع
 جنـوب  يف العـشر  الواليـات  مـن  ٦ يف جيدة احلصاد مواسم تكون أن ُيتوقع حني ويف  - ٦٠

واليـة  و الكـربى  الغـزال  حبـر منطقـة    يف سـيما  وال مـستقر،  غري الغذائي األمن زال ما السودان،
 الـسودان،  جبنـوب  واليـات  ٦ ويف .للخطـر  معرَّضـون  األشـخاص  آالف مئـات  حيث جونقلي
 وباإلضـافة  .العامليـة  الـصحة  منظمـة  وضـعتها  الـيت  الطـوارئ  عتبة التغذية ءسو معدالت تتجاوز

  .السودان مشال من العائدين بني احلاد التغذية لسوء حاالت عدة مت التعرف على ذلك، إىل
 أزمـة  أي حدة من للتخفيف طوارئ خطة حالياً اإلنساين للعمل القطري الفريق وُيعد  - ٦١

 تـوفري  أجـل  مـن  اجلهـود  وُتبـذل  .الـشامل  السالم التفاق املتبقية الفترة خالل قد تنشب    إنسانية
 بـدء  قبـل  البلد أحناء يف سائر    رئيسياً موقعاً ١٢٠ من أكثر يف احلياة إلنقاذ اإلنسانية اإلمدادات

  .االستفتاء عملية
 اإلنــسانية للطــوارئ بكفــاءة التخطــيط إلتاحــة التمويــل مــن مزيــد إىل اجــةاحل ومتــس  - ٦٢

 للمـستوى  التمويـل  احتياجـات  تبلـغ  وحالياً، .احلرجة احلاالت لسيناريوهات كايفال والتحضري
  .دوالر مليون ٤٢ بأسره للبلد، ٢٠١٠ عام هناية قبل للطوارئ التأهب من املطلوب

  
  والتنمية اإلنعاش    

 األمـم  مـن  بـدعم  للحكـم،  األساسـية  للمهـام  إطـاراً  الـسودان  جنوب حكومة وضعت  - ٦٣
 يـــومي بروكـــسل يف مفـــصلة عمـــل خطـــة وقُـــدمت .اإلمنـــائي لربنـــامجا طريـــق عـــن املتحـــدة

 املاليــة وزارة نظمتــها الــيت املــستديرة جوبــا مائــدة إطــار يف نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٨ و ١٧
 يف أساسـية  مهمـة    ١٩ علـى  للحفاظ الرئيسية اإلجراءات اخلطة وحتدد .االقتصادي والتخطيط
 الطبيعيـة،  املـوارد  وإدارة االئتمانيـة،  واإلدارة العامة، اإلدارةو التنفيذية، القيادة :التالية اجملاالت
  .الشامل السالم التفاق االنتقالية الفترة هناية حبلول األمن قطاع وإصالح القانون، وسيادة
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 بنــاء أجــل مــن الــدعم مــستوى رفــع التعجيــل بعلــى املتحــدة األمــم وكــاالت وتعمــل  - ٦٤
 احلكوميــة للهيئـة  التــابع القـدرات  تعزيـز  برنــامج إطـار  ويف .الـسودان  جنــوب حكومـة  قـدرات 
ــ املعنيــة الدوليــة  واخلدمــة العمــل وزارة لــدعم اإلمنــائي الربنــامج ُيــديره الــذي ،)إيغــاد( ةبالتنمي
 لتـدابري  وفقـاً  الـوزارت  يف “إيغـاد ” بلـدان  من املدنية خلدمة من موظفي ا   ٢٠٠ سيعمل العامة،
 .القــدرات وتنميــة املهــارات نقــل لكفالــة ذلــكو الــسودان، جنــوب يف املــسؤولني مــع التوأمــة
 جبنـوب  العـشر  الواليات أحناء مجيع يف أخصائي ١٠٠ من يقرب ما اإلمنائي الربنامج نشَر كما

 سـواء  القـدرات،  مـستوى  علـى  القائمـة  الثغـرات  معاجلة على احمللية احلكومة ملساعدة السودان
ــة يف ــشؤون أو امليزنـ ــة الـ ــشطة أو القانونيـ ــشرطة أنـ ــيط أو الـ ــضري التخطـ ــصاالت احلـ  .واالتـ

 للحـد  خطـة  وضـع  علـى  الـدوليني،  الـشركاء  مـن  بـدعم  الـسودان،  جنـوب  حكومة تعمل كما
ــر مــن ــز الفق ــد اســتخدامها ســيتم املتوســط، يف األجــل النمــو وتعزي ــات لتحدي ــاق أولوي  اإلنف

  .٢٠١٣ عام لغاية ٢٠١١ عام من املاحنني مساعدات وتوجيه احلكومي
مج اإلمنائي تقدمي التوجيه التقين احلاسم والدعم لتنمية القـدرات إىل اهليئـة        ويواصل الربنا   - ٦٥

. املعيَّنة لبناء السالم والتابعة حلكومـة جنـوب كردفـان، وُتـدعى آليـة التـصاحل والتعـايش الـسلمي                   
التقيـيم،   وأمتَّ برنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين مبنـع نـشوب الرتاعـات وبنـاء الـسالم مرحلـة                     

  .وواراب يد املواقع والرتاعات إلجراء التدخالت األولية يف والييت جنوب كردفانبتحد
  

  اإلدماج وإعادة العودة    
 أواخـر  يف يتزايـد  النازحني من   السودان جنوب إىل نفسهم تلقاء من العائدين عدد بدأ  - ٦٦

ــشرين ــوبر/األول ت ــر وشــوهد .أكت ــدين مــن شــخص ٨ ٠٠٠ مــن أكث ــا( العائ ــاهز م ــة ين  ثالث
 يعــربون )الــسابقة بالــسنوات نــوفمرب/الثــاين تــشرين لــشهر الــشهرية األرقــام متوســط عافأضــ
  .السودان وجنوب مشال بني بوَّابة عموماً ُتعترب اليت كوسيتمروراً مبدينة تلقاء أنفسهم  من
 لتعجيـل  مبـادرة  الـسودان  جنـوب  حكومـة  أطلقـت  أكتـوبر، /األول تشرين أواخر ويف  - ٦٧
 الدولـة  تنظمهـا  الـيت  اإلجـراءات  سـياق  يف وأُعيـد  .الـسودان  مشـال  يف يمنياملقـ  اجلنـوبيني  عودة
 واليـة  يف العائـدين  هـؤالء  أغلـب  ويتركـز  .األصـلية  مناطقهم إىل شخص ٢٧ ٠٠٠ بـ يقدَّر ما

 علـى  مواقـع  يف يتجمَّعون العائدين أغلبية أن ب علماً أبيي، ومنطقة )شخص ١٩ ٠٠٠( الوحدة
 جنـوب  حكومـة  تقـديرات  وتفيـد  .١٩٥٦ عـام  جزئيـاً  مهترسي جرى الذي احلدود خط طول

 هنايـة  حبلـول  الـسودان  مشـال  مـن  سـيعودون  شـخص  ١٥٠ ٠٠٠ إىل يـصل  قد ما بأن السودان
  .مارس/آذار
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 ٩ ٣٠٠ديسمرب، نظمت إدارة منطقة أبيي عودة مـا يقـرب مـن             / كانون األول  ٥ويف    - ٦٨
. رطـوم والواليـات الـشمالية األخـرى        نقوك إىل أبيي، من اخل     - دينكاشخص ينتمون إىل قبيلة     

 يف دكــورا، الــيت تبعــد مــا يقــرب وقامــت بعثــة األمــم املتحــدة ببنــاء مركــز الســتقبال العائــدين 
وقـام برنـامج األغذيـة العـاملي بتزويـد مجيـع            . ىل الشمال من بلـدة أبيـي      إعشرة كيلومترات    من

ية األمـم املتحـدة لـشؤون       العائدين حبصص إعاشة غذائية ملدة ثالثة أشهر، بينما قـدمت مفوضـ           
  .الالجئني املواد األساسية غري الغذائية

نظمــات غــري احلكوميــة حــىت اآلن وقــد متكنــت وكــاالت األمــم املتحــدة اإلنــسانية وامل  - ٦٩
ــن ــودة     م ــات الع ــشكل كــاف لعملي ــتجابة ب ــة بواســطة     . االس ــساعدة الطارئ ــدمي امل وجيــري تق

ــذين ت   ــسانية للعائــدين ال ــسبل، باإلضــافة إىل جمموعــات   وكــاالت املــساعدة اإلن قطعــت هبــم ال
. السكان يف جمتمعات العائدين احمللية من خـالل قطـاع عمليـات العـودة الطارئـة املنـشأ حـديثا                   

كما تقوم حكومة الـسودان بـدعم مـن الـشركاء بإنـشاء إطـار لـدعم العـودة الكرميـة واملنظمـة                       
  .يةللنازحني وإعادة إدماجهم، على حنو يلتزم باملبادئ اإلنسان

  
  اإلنسان وحقوق احلكم الرشيد  - سادساً 

  القانون سيادة    
ــة واصــلت الــسودان، مشــال يف  - ٧٠ ــيم الــسودان يف املتحــدة األمــم بعث ــة تقي  الــسجون حال

 جنــوب يفو .انتقاليــة جمــاالت ثالثــة علــى خــاص بوجــه التركيــز مــع القــدرات، بنــاء وأنــشطة
 مـن  ٢٧ بينـهم  مـن  الـسجون،  ضباط نم ١٥١ لفائدة تدريبية دورات سبع أجريت السودان،
 الزراعيــة، واإلدارة اخلطــرية، احلــوادث إدارة عــن الــسودان، جنــوب ســجون جهــاز يف اإلنــاث

ــصال ــسان، وحقــوق والــصحة، احملــاكم، مــع واالت  .اجلــنس نــوع علــى القــائم والعنــف اإلن
 جنــوبســجون  جهــاز مــع االســتفتاء أمــن بــشأن تــدريب يف نوالــسج موظفــو اشــترك كمــا
  .السجون يف للتسجيل مراكز إنشاء وجرى ان،السود
 جنـوب  يف العـشر  الواليـات  مجيـع  يف العدالـة  لقطـاع  شامل تقييم إجراء بصدد والبعثة  - ٧١

 قطــاع إىل املــاحنني مــن املقــدم لــدعما تنــسيقو الثغــرات حتديــد إىل التقيــيم ويهــدف .الــسودان
 والتنميـة  القانونيـة  الـشؤون  وزارة ىلإ التقنيـة  واملـساعدة  الـدعم  تقـدمي  البعثـة  وواصلت .العدالة

 وأجـرت  .الـسودان  نـوب جل التـشريعي  واجمللـس  الـسودان،  جلنـوب  القضائية واهليئة ،ةالدستوري
 وتواصـل  الـسودان،  جنـوب  يف الـسجون  مـوظفي  لفائـدة  القـدرات  لبنـاء  تدريبية دورات البعثة
  .االستفتاء اءإلجر السودان جنوب يف للسجناء الناخبني تسجيل عملية متابعة جهود
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  اإلنسان حقوق    
 مــن مشــال وجنــوب مــدعاة للقلــق يف كــلٍّ ال تــزال حالــة حقــوق اإلنــسان لــئن كانــت  - ٧٢

 وجـرى . السودان، فقد لوحظ إحراز بعض التقدم يف مـا يتعلـق بـاحلقوق واحلريـات الـسياسية                
ــا     ــدات والتخويـــف الـــيت اتـــسمت هبـ ــضايقات والتهديـ ــكال املـ ــدون أشـ ــاخبني بـ  تـــسجيل النـ

وعالوة علـى ذلـك، فقـد ُرِفـع احلظـر املفـروض علـى نـشر          . أبريل/نتخابات العامة يف نيسان   اال
  .صحيفة االنتباهة

 االسـتفزازية  التـصرحيات  يف زيـادةً  للتـسجيل  الـسابقة  الفتـرة  شـهدت  فقـد  ذلـك،  ومع  - ٧٣
 للجنــوبيني ميكــن بأنــه هــددوا الــذين الــوطين، املــؤمتر حــزب مــسؤويل عــن الــصادرة واملتناقــضة

 واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقوق من وغريها وممتلكاهتم جنسيتهم يفقدوا أن السودان مشال يف
  .السودان جنوب انفصال عن االستفتاء أسفر ما إذا
 جنــوب يف الــشماليني ضــد ومــضايقات وهتديــد ختويــف أعمــال وقــوع أيــضاً ولــوحظ  - ٧٤

ــسودان ــة قبــل ال ــة يف ســيما ال التــسجيل، عملي ــ أعــايل والي  التجــار مــن الكــثري ورحــل .لالني
 قبـل  املتـصورة  األمنيـة  التهديدات بسبب السودان جنوب من وملكال وأويل واو يف الشماليني

  .اجلنوب يف مستقبلهم من التأكد وعدم االستفتاء إجراء
 النـازحون  وتعـرض  األحيـان،  بعـض  يفالنـاس    تنقل حرية على قيود تَضرِفُ أبيي، ويف  - ٧٥

ــتفتاء يف لمـــشاركةل أبيـــي إىل العائـــدون  مجاعـــات قبـــل مـــن ومـــضايقات هتديـــدات إىل االسـ
  .كردفان جنوب حدود على امليليشيات

 منتـدى   بتدشني السودان جنوبمن   رئيسال نائب قام أكتوبر،/األول تشرين ١٩ ويف  - ٧٦
 واألمـم  السودان جنوب حكومة بني تعاونية شراكة وهو السودان، جنوب يف اإلنسان حقوق
 سـتراتيجيات اال  بتحديـد   املنتـدى  وسيقوم .املدين واجملتمع الدبلوماسي السلك اءأعضو املتحدة

 الــدعوة أنــشطة ذلــك يف مبــا اإلنــسان، حقــوق جمــال يف والتحــديات الثغــرات ملعاجلــةالالزمــة 
  .القدرات بناء ألغراض والدعم

  
  البعثة يف الشاملة القضايا  - سابعا  

  املتكامل املتحدة األمم ختطيط    
 واألمـم  املعنيـة  األطـراف  تتأهب املقبلة، األشهر يفاليت ستواجه    التيقن عدم ةحلال اًنظر  - ٧٧

ــة الـــدويل واجملتمـــع املتحـــدة  ممكـــن، حـــد أقـــصى إىل إنـــسانية، أزمـــات وقـــوع دون للحيلولـ
 أجـل  مـن  واإلمنائية اإلنسانية الوكاالت تبذهلااليت   هوداجل ذلك ويشمل .آثارها من والتخفيف
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 ومتكـني  ومـستدام،  وكـرمي  وآمـن  طوعي بشكل احلدود عرب السكان نقالتت مجيع  سري ضمان
 اجملتمعـات  قـدرة  تفـوق  ال بطريقـة  العـودة  مـن  السودان جنوب إىل السودان مشال من نيالعائد
  .ماستيعاهب على احمللية
 تــشرين مـن  للفتـرة  طـوارئ  خطـة  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  البعثـة  وضـعت  وقـد   - ٧٨

ــاين ــوفمرب/الث ــران إىل ٢٠١٠ ن ــه/حزي ــة ويف .٢٠١١ يوني ــأن املــستبعد االحتمــال حال ــؤدي ب  ي
 شـخص  مليـون  ٢,٨ حوايل يتعرض أن ميكن النطاق، واسعة عنف أعمال وقوع إىل االستفتاء

ــاً، التــشرد إىل  وتقــدمي التجــارة تــدهور مــن آخــرين شــخص ماليــني ٣,٢ يتــضرر وقــد داخلي
 إىل يـــصل مبلـــغ تـــوفري يلـــزم قـــد ناريو،الـــسي هـــذا وقـــوع حالـــة ويف .االجتماعيـــة اخلـــدمات

  .للمحتاجني الطارئة املساعدات لتقدمي دوالر مليون ٦٣
إجراء بالتزامن مع وضع خطط الطـوارئ، بـ       وبدأت البعثة وفريق األمم املتحدة القطري         - ٧٩

 عمليـة بنـاء     أمـام لـرتاع وحتـديات     ل ديناميـات    ما ُيحَتَمل مواجهته مـن    تقييم استراتيجي مشترك ع   
ويتـضمن هـذا    .  ما بعد اتفـاق الـسالم الـشامل        مرحلةم اليت سيلزم معاجلتها يف السودان يف        السال

 املستقبلي احملتمـل لألمـم املتحـدة        الدور وحتديدالتقييم االستراتيجي حتليالً شامالً ملخاطر الرتاع،       
ــدعم حلكو    بالــشراكة  ــة األخــرى، ويف جمــال تقــدمي ال ــة والدولي ــة اإلقليمي مــة مــع اجلهــات الفاعل

الـدور الـذي    وسيقترح هـذا التقيـيم االسـتراتيجي خيـارات          . السودان وحكومة جنوب السودان   
 الفرصـة   تـسنح األمم املتحدة مستقبالً، واليت سأقدمها إىل جملس األمن حاملا          ميكن أن تضطلع به     

  . مع األطراف السودانية، بعد إجراء االستفتاءأن يناقشهاملمثلي اخلاص 
  

  اإلعالم    
ــ  - ٨٠ ــة تنظم ــيت البعث ــدريبيتني عمــل حلق ــا اخلرطــوم يف ت ــيني وجوب  مفوضــية يف لإلعالم

 .اإلعالمـي  واإلبـالغ  اإلعالميـة  العالقـات  أمهيـة  عـن  مكتبـها،  وهيئـة  الـسودان  جنـوب  استفتاء
 الــسودان، يف الــسالم وصــنع الــسالم بنــاء يف الــشباب دور حــول نــدوة أيــضاً البعثــة ونظمــت
  .اخلرطوم جامعة مع بالتعاون

 حكومـة  ختـصص  ومل .التـسجيل  عمليـة  بـشأن  خاصـاً  مباشـراً  بثاً مرايا إذاعة وأنتجت  - ٨١
 اإلذاعــة تغطيــة نطــاق لزيــادة )إم إف(تــردداً علــى موجــات التــضمني التــرددي   بعــد الــسودان

 سـاعات  أربـع  ملـدة  رمسيـاً  مرايـا إذاعـة    موقـع  السودان حكومة حجبت وقد .السودان مشال يف
  .وفمربن/الثاين تشرين ١١ يوم
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  واالنضباط السلوك    
 ورصـد  القطاعـات،  مجيـع  يف والتوعيـة  للتـدريب  عمـل  حلقـات  إجـراء  البعثـة  واصلت  - ٨٢
 إزاء مطلقـا  التـسامح  عـدم  ولسياسة سلوكال لقواعد املتحدة األمم ملدونة املوظفني امتثال مدى

  .اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
  

  اجلنسانية الشؤون    
ماً تقنياً لوزارة الشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل والرعايـة االجتماعيـة،        قدمت البعثة دع    - ٨٣

ومكتب الربامج اخلاصة لرئيس جنوب الـسودان، وذلـك يف مـا يتعلـق مبراعـاة األبعـاد اجلنـسانية                     
 بعـد انتـهاء     صـدر و. قانون االستفتاء، وتنظيم مؤمتر املـرأة يف جنـوب الـسودان عـن االسـتفتاء               يف

 ١٣٢٥ الـسياسية اجلنوبيـة إىل تنفيـذ قـرارات جملـس األمـن               األطـراف و مجيـع     يدع ، بالغ املناسبة
واســــــتمرت البعثــــــة . )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠(
 النيـل األزرق  يتيف واليـ اجلاريـة   الـشعبية  املشورةتقدمي الدعم لألنشطة املتعلقة باملرأة يف إطار        يف

 من النشاط ملناهضة العنف القـائم علـى نـوع           تة عشر يوماً  س” محلةويف إطار   . وجنوب كردفان 
 بـالعنف    مناسـبات مـن شـأهنا التوعيـة        لتنظـيم لـوزارات احلكوميـة     الدعم ل لبعثة  قدمت ا ،  “اجلنس

  .القائم على نوع اجلنس
  

  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس    
ــة واصــلت  - ٨٤ ــة اجلهــود البعث ــةل محــالت إطــالق إىل الرامي ــاء ،لتوعي  لفائــدة القــدرات وبن

 نـزع  بـرامج  يف اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  التوعية وإدماج املدين، اجملتمع منظمات
 الــسجون جهــازو شرطةالــ جهــاز نــشطةاأل واســتهدفت .اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح

 .والنــازحني النـسائية  واجلماعــات ،واألبرشـيات  واجلامعـات،  واملــدارس، ،جنـوب الـسودان   يف
ــدمتو ــة ق ــضاً البعث ــصورة والفحــص املــشورة خــدمات أي ــة ب ــشأت .وســرية طوعي ــة وأن  البعث

 لليـوم  التحـضريية  األعمـال  إطار يف اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس معنية إقليمية جلنة ١٤
 املـثقِّفني  مـن  ٦٥ بتـدريب  االتـصال،  جمـال  يف أنـشطتها  إطار يف البعثة، وقامت .لإليدز العاملي

 بـدورهم  قـاموا  الـذين  البعثـة،  أعـضاء  صـفوف  يف اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص ريوسف جمال يف
  .البعثة موظفي من ١ ٤٠٠ عن يزيد ما بتوعية
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  املوظفني أمن    
 األمـم  ملـوظفي  شـيوعاً  األكثـر  األمـين  التهديـد  متثل تزل مل املرور حوادث كانت لئنو  - ٨٥

 موظفــو وتعــرض .عتــداءاتاالو جراميــةاإل عمــالاأل وقــوع عــن اإلبــالغ اســتمرَّ فقــد املتحــدة،
 حــوادث ٦ و واالحتجــاز، االعتقــال حــوادث مــن حادثــاً ١٢ إىل الــسودان يف املتحــدة األمــم

 وقــد .حلريــة التنقــل تقييــد حــوادث ٦ و وســرقة، ســطو حالــة ١٨ و ومــضايقات، اعتــداءات
  .وبعده االستفتاء أثناء املوظفني ألمن طوارئ خطط البعثة أمن قسم وضع

  
   األخرى السالم حفظ بعثات مع التنسيق    

 لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  منظمـة  بعثـة  مـع  منتظم بشكل املعلومات تبادل البعثة واصلت  - ٨٦
 املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطة والعملية الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار

 لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة  مـع  التعـاون  موساه .البعثتني مقري إىل بزيارات وقامت دارفور، يف
 أثنــاء تعاونيــة إجــراءات اختــاذ ويف املعلومــات، تبــادل يف دارفــور يف املتحــدة واألمــم األفريقــي

 الغـزال،  حبـر  ومشـال  دارفـور  جنـوب  واليـيت  بـني  احلـدود  علـى  مـؤخراً  وقعت اليت االشتباكات
  .احلدود على منهما كل نبجاحمدود وإمكانية حمدودة يف  وجود البعثتني من كلل حيث

  
  والتوصيات املالحظات  - ثامناً  

وسـتكون إرادة  . ستحدد األسابيع القادمة مـستقبل الـسودان علـى مـدى عقـود قادمـة               - ٨٧
هـي العامـل    معـاً   االسـتقرار والتعـايش     حتقيـق    الـسالم و   بإدامـة  يف اتفاق السالم الشامل      الطرفني

ــد هــذا املــسار   ــدويل التمــسك بقــوة    وجيــب علــى األ . احلاســم يف حتدي مــم املتحــدة واجملتمــع ال
ــدعم   ــسوداين، يف غــضون هــذه    الطــرفنيبالتزامهمــا ب ــشعب ال ــصلة، وال ، واملؤســسات ذات ال
  .العملية وما بعدها

وعلى الرغم من ضيق اجلدول الزمين، ميثل إجناز عمليـة تـسجيل النـاخبني بنجـاح مثـاالً                    - ٨٨
 هـذه   الطرفـان واصل  يومن األمهية مبكان أن     . ن معاً ملا ميكن للشمال واجلنوب إجنازه حني يعمال      

  .على حنو سلمي وحراجلهود من أجل احلفاظ على بيئة سياسية تفضي إىل إجراء االستفتاء 
 أن بـالطرفني  وأهيـب  االسـتفتاء، ب املعين فريقي يبذهلا اليت اجلهود االرتياح مع وأالحظ  - ٨٩
  .يقدمها اليت املساعدات من ممكن قدر أقصى إىل يستفيدا وأن الفريق لعمل دعمهما واصالي

 اًتطــور االســتفتاء بعــد مــا ترتيبــات بــشأن املفاوضــات يف مــؤخراً املُحــَرز التقــدم ميثــلو  - ٩٠
 التـابع  املـستوى  الرفيـع  الفريـق  بـه  قـام  الـذي  الوسـاطة  دور علـى  أثـين إنـين   و .بالترحيب اًجدير
 والـشركاء  والبعثـة  املتحـدة  الواليـات  تبـذهلا  لـيت ا اجلهـود  وكذا بالتنفيذ، املعين األفريقي لالحتاد
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ــدولي ــدعم نواآلخــر نوال ــة هــذه ل ــ .العملي ــق ضمانول ــة” حتقي ــسة خامت ــة يف “سل ــة هناي  عملي
 قـضايا  بـشأن  يتفقـا  أن الشامل السالم اتفاق يف الطرفني على جيب االنتقالية، لفترةاو االستفتاء
ــسية ــة يف رئي ــا مرحل ــد م ــن االســتفتاء، بع ــها م ــروة، ســمتقا بين ــديون، األصــول وإدارة الث  وال

 اتفـاق  إىل الطرفـان  يتوصـل  أن مبكـان  األمهيـة  ومـن  .احلـدود  على األمنية والترتيبات واملواطنة،
 الطرفـان  أحـرز  وقـد  .االسـتفتاء  قبـل  وذلك الرئيسية، القضايا هذه بشأن النطاق واسع إطاري
 الواليـات  مـن  بـدعم  املـستوى،  فيـع الر الفريـق  ييـسرها  الـيت  املفاوضات يف التقدم بعض مؤخراً
 .آخرين دوليني وشركاء والبعثة املتحدة

وتعـد  . أصحاب املصلحةمن طائفة وستؤثر نتائج هذه املفاوضات تأثرياً بعيد املدى على     - ٩١
وستـشكل التغـيريات    . من بني القضايا األكثر إحلاحـاً يف مرحلـة مـا بعـد االسـتفتاء              مسألة املواطنة   

تطرأ على الوضع القانوين والتوظيف وحقوق امللكية بعد إجـراء االسـتفتاء مـدعاة               أنل  َمحَتيت يُ ال
 .للقلق الشديد يف صفوف اجلنوبيني يف مشال السودان والشماليني يف جنوب السودان

 قلـق   ويساورين. بيي واستفتاء أبيي سبباً للخوف    أويشكل استمرار حالة اجلمود بشأن        - ٩٢
 نيطـرف ال تـشكيل جلنـة اسـتفتاء أبيـي ويف احملادثـات اجلاريـة بـني             شديد إزاء عدم إحراز تقدم يف     

املناقـشات   وعلى الرغم مما يبدو من إحراز بعض التقـدم يف   . بشأن الوضع املستقبلي ملنطقة أبيي    
 يف األفـق   يلـوح اليت ييسرها الفريق الرفيع املستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي املعـين بالتنفيـذ، فـال                  

 .الواقع توصل إىل اتفاق، وحالة التوتر آخذة يف التزايد على أرضبالبصيص أمل بعد 

ــن  - ٩٣ ــوم وم ــسياسية احلــساسيات أن املفه ــدات ال ــة والتعقي ــأبيي املرتبطــة التارخيي ــل ب  جتع
 .جانبـه  من تنازالت مجهوره يعتربها قد خيارات يف ينظر أن الطرفني من أي على الصعب من
 فحالـة  .ذلـك  مـن  أطـول  لفترة حل دون املسألة هذه يتركا أن الطرفني بوسع ليس ذلك، ومع

ــوتر ــشاعر الت ــاط وم ــصاعدة اإلحب ــة يف املت ــصبح لــن املنطق ــر إال ت ــى احلــل   أكث ــصاء عل  ،استع
 .بالفعل اجلارية املسريية هجرة ضوء يف سيما وال

 إىل إعاقـة   كـبري  أمـين  حادث أي وقوع ميكن أن يؤدي   املشحونة، البيئة هذه إطار ويف  - ٩٤
 كقــادة يتــصرفا أن الطــرفني علــى وجيــب .الــشامل الــسالم اتفــاق عمليــة مــن األخــرية لاملراحــ

 الـسلمي  التعـايش  إقـرار  أجـل  مـن  صـعبة  وسـط  حبلـول  القبـول  بـضرورة  مايسلّ وأن مسؤولني،
 حلـث  ممكـن  جهـد  أقـصى  البعثـة،  بينـها  ومن ،املعنية األطراف مجيع وتبذل . احمللية للمجتمعات

 .ممكن وقت أقرب يف حل على اتفاق إىل التوصل على القادة كبار

 .الـشامل  الـسالم  اتفـاق مـن   األخـرى    املعلقة حكاماأل إىل فوراً االهتمام توجيه يتعنيو  - ٩٥
 املنــاطق عــن بعيــداً القــوات ونــشر واجلنــوب، الــشمال بــني احلــدود ترســيم عمليــة إجنــاز ويلــزم

 حمتمـل،  تـوتر  أي فتيـل  لـرتع  نـاطق امل هلـذه  املـشترك  بالرصـد  نيالطرف وقيام املشتركة، احلدودية
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 الـشعبية  املـشورة  تـشهد  كمـا  .واجلنـوب  الشمال بني احلدود أمن على احلفاظ أجل من وذلك
 املزيـد  يوليـا  أن للطـرفني  وينبغـي  .تـأخريات  األزرق والنيـل  كردفـان  جنـوب  واليـيت  يف اجلارية
 تحقيـق لو واجلنـوب  الـشمال  بـني  العالقـة  لتعزيـز  فرصـة  باعتبارهـا  ُتعاَمـل  وأن هلا، االهتمام من

 .مستقبالً الشمال يف االستقرار

 الكامــل التنفيــذ ســبيل يف رئيــسية عقبــة التنقــل حريــة علــى املفروضــة القيــود وال تــزال  - ٩٦
 الطــرفني تــواين شــأن ومــن .مــستمرة البعثــة أفــراد علــى االعتــداءات زالــت ومــا البعثــة، لواليــة
 عواقـب  لـه  يكـون  أن فعـال،  بـشكل  ملـسؤولة ا الـسلطات  وحماسـبة  احلـوادث  هذه مثل منع عن

 .املعنية األطراف مجيع على األجل وطويلة وخيمة

 املتحـدة  األمـم  قـوات  وجود أن نؤكد أن جيب اجلهود، هذه بذل البعثة تواصل وبينما  - ٩٧
 نطــاق علــى القتــال انــدالع حالــة يف احلــرب، حالــة اىل العــودة ملنــع كافيــاً يكــون لــن وحــدها
 باالمتنــاع الطــرفني جانــب مــن الــصريح االلتــزام إال الــسالم صــون يف يــنجح ولــن .واســع
 إطـالق  لوقـف  الشامل السالم اتفاق بآليات والتمسك للمشاعر، ملهبة بتصرحيات اإلدالء عن

 .اخلالفات لتسوية حوار يف واالشتراك النار،

 متـسك  من هملسأ ما يشجعين الشامل، السالم اتفاق تنفيذ من احلامسة املرحلة هذه ويف  - ٩٨
ــسالم اتفــاق يف الطــرفني ــشامل ال ــااللتزام ال  وحيــث .ســلمية بطريقــة املعلقــة اخلالفــات حبــل ب

 نوعهـــا مـــن فريـــدة ســـتكون ٢٠١١ عـــام مـــن األوىل األيـــام يف ســـتجري الـــيت األحـــداث إن
ــاريخ يف ــسودان، ت ــإين أحــث  ال ــع ف ــشركاء مجي ــاق يف ال ــسالم اتف ــشامل ال ــى ال ــوا أن عل  يكثف

 حيترمـوا  وأن بنجـاح،  االسـتفتاء  إجراء أجل من السودانيني جلميع الدعم ايقدمو وأن جهودهم
 .وتنفيذها االختيار هذا نتائج بإقرار الشعب اختيار

 اخلــاص ممثلــي هبــا قــام الــيت املتفانيـة  للخــدمات تقــديري عــن بــاإلعراب أخـتم  أن وأود  - ٩٩
  .البعثة يف العاملون وناملدني واملوظفون الشرطة وأفراد العسكريون وكذلك منكريوس، هيلي

  


