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  تقرير األمني العام عن السودان    
  

  مقدمة  -أوال   
، الــيت )٢٠٠٥ (١٥٩٠ مــن قــرار جملــس األمــن ١١يقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة   - ١

طلب فيها اجمللـس إبقـاءه علـى علـم بانتظـام بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل يف                         
د منــذ تقــدمي تقريــري الــسابق املــؤرخ   لــلبويقــدم التقريــر تقييمــا للحالــة العامــة يف ا  . الــسودان

، باإلضـــافة إىل آخـــر املعلومـــات عـــن األنـــشطة الـــيت  )S/2008/485 (٢٠٠٨يوليـــه /متـــوز ٢٣
وبنـاء علـى   . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول ٤اضطلعت هبا بعثة األمم املتحدة يف السودان حىت         

ق بـشأن أبيـي املـؤرخ       طلب اجمللس، يكرس التقرير اهتماما خاصـا لتنفيـذ اتفـاق خارطـة الطريـ              
  ).١٤-٩الفقرات (يونيه /حزيران ٨
  

  احلالة األمنية  -ثانيا   
حتسنت احلالة األمنية يف منطقة عمليـات بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان أثنـاء الفتـرة                      - ٢

ويف أبيي، اسـتقرت احلالـة مـع مواصـلة تنفيـذ اتفـاق خارطـة الطريـق بـشأن                    . املشمولة بالتقرير 
ــود،      واســتعادت. أبيــي ــة احلركــة يف عــدة مواقــع، رغــم أهنــا بقيــت تعــاين مــن القي ــة حري  البعث
وعلى الصعيد الوطين، تركز النقاش علـى احتمـال توجيـه           . سيما يف مشال القطاع السادس     وال

اهتام للرئيس عمر البشري من جانب احملكمة اجلنائية الدولية، دون أن يكون لذلك تـأثري مباشـر                
  .نطقة عمليات البعثةعلى احلالة األمنية يف م

ويف جنوب كردفان، شهدت الفترة املشمولة بالتقرير تراجعـا يف أعمـال العنـف املبلـغ            - ٣
يوليـه بـسالم، وأعطـى اتفـاق     /وانتهى موسم هجرة البـدو يف متـوز       . عنها بني اجلماعات العرقية   

لـك، ظـل حـشد      ومع ذ . فتح املناطق املغلقة يف جبال النوبة أسبابا أخرى للتفاؤل         الطرفني على 
القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحريـر الـسودان يف املنطقـة احلدوديـة بـني الـشمال                  

  .واجلنوب مصدرا للقلق
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وأثار برنامج نزع سـالح املـدنيني الـذي أعلنتـه حكومـة جنـوب الـسودان تـوترات يف                      - ٤
لقــات ناريــة أثنــاء أشــخاص بطمثانيــة ســبتمرب، أصـيب  / أيلــول٨ويف . بعـض الواليــات اجلنوبيــة 

وُعلّقــت . مبيــكررتع الــسالح كــان اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يــضطلع هبــا يف لــعمليــة 
مشاركة اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان يف العمليـة بعـد أن شـكا مـدنيون حمليـون وموظفـون                     

  .تابعون لألمم املتحدة بشأن وقوع حوادث اعتداء وختويف وسرقة
باكات مــع جــيش الــرب للمقاومــة، فانتــهت بــذلك فتــرة مــن   وأُبلــغ عــن جتــدد االشــت   - ٥

 إىل جـيش الـرب للمقاومـة، هامجـت، يف           اوُيزعم بأن عناصـر ُيـشتبه يف انتمائهـ        . اهلدوء النسيب 
سبتمرب، مفرزة تابعة للجيش الشعيب لتحرير الـسودان بـالقرب مـن يـامبيو يف واليـة                 / أيلول ١٨

ي من اجليش الشعيب لتحرير السودان وثالثة مـن         وأفادت التقارير مبقتل جند   . غرب االستوائية 
ويف الوقـت نفـسه،     . هـا قمتمردي جـيش الـرب للمقاومـة وخطـف قـرويني وهنـب منـازل وحر               

 من الالجئني الكونغوليني إىل منطقة يـامبيو، عقـب هجمـات شـنتها عناصـر                ٥ ٠٠٠نزح حنو   
  .احلدودُيزعم أهنا تنتمي إىل جيش الرب للمقاومة على اجلانب الكونغويل من 

  
  التطورات السياسية  -ثالثا   

رهـا طلـب املـدعي العـام للمحكمـة         اغلبت على الساحة الـسياسية ردود الفعـل الـيت أث            - ٦
وتركـز االهتمـام علـى املوقـف        . اجلنائية الدوليـة إصـدار أمـر اعتقـال حبـق الـرئيس عمـر البـشري                

يـه اهتـام حبـق الـرئيس علـى          الذي يتعني أن تتخذه حكومة الوحدة الوطنيـة واألثـر احملتمـل لتوج            
يوليـه، كلّـف الـرئيس البـشري جلنـة برئاسـة            / متـوز  ١٦ويف  . عمليات السالم اجلارية يف السودان    

النائــب األول للــرئيس ســلفا كــري بــصياغة موقــف الــسودان الدبلوماســي والقــانوين إزاء هــذه    
ــة ــا يف   . األزمـ ــدعيا خاصـ ــدل مـ ــت وزارة العـ ــسطس /آب ٣وعّينـ ــاءا أغـ ــق يف ادعـ ت للتحقيـ

أيــضا، أغــسطس /ويف آب. ٢٠٠٣انتــهاكات حقــوق اإلنــسان املرتكبــة يف دارفــور منــذ عــام   
، الـيت تـسعى إىل تـشكيل موقـف وطـين بـشأن              “مبادرة شـعب الـسودان    ”أعلن الرئيس البشري    

  .حل أزمة دارفور عن طريق الوصول إىل مجيع األحزاب السياسية
ا ستواصل التعاون مع كل من بعثـة       وأكدت حكومة الوحدة الوطنية لألمم املتحدة أهن        - ٧

غـري  . األمم املتحدة يف السودان والعملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور             
أن كبار املسؤولني احلكوميني وجهوا حتذيرات عامة من احتمال وقـوع عواقـب وخيمـة لبعثـة       

هتـام إىل الـرئيس وتلقيـت أنـا وممثلـي      األمم املتحدة يف السودان إذا صدر بالفعل بيان بتوجيه اال  
وقـد أكـدنا جمـددا للحكومـة أن األمـم املتحـدة سـوف حتتـرم                . اخلاص حتذيرات مماثلة ومباشرة   

ــة األمــم املتحــدة يف الــسودان ســوف تظــل ملتزمــة بتنفيــذ      ــة القــضائية وأن بعث اســتقالل العملي
  .واليتها يف دعم عملية السالم يف السودان
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ــشا   - ٨ ــسودان   وتكثفــت املناق ــة يف ال ــات الوطني ــشأن توقيــت االنتخاب ــر  . ت ب ــع وزي وتوق
شــؤون الرئاســة يف جنــوب الــسودان لوكــا بيونــغ مــؤخرا أن االنتخابــات قــد تؤجــل ملــدة ســتة 

غري أن حـزب املـؤمتر الـوطين أعلـن يف مناسـبات خمتلفـة أنـه ال يـرى أي سـبب                     . أشهر أو أكثر  
سبتمرب، أعلن نائب رئـيس احلركـة الـشعبية         /ل أيلو ١٣وأثناء مؤمتر صحفي ُعقد يوم      . للتأجيل

  .لتحرير السودان ريك مشار أنه ال يزال يتعني على األطراف التشاور يف هذه القضايا
  

  تنفيذ اتفاق السالم الشامل  -رابعا   
  أبيي    

. أُحرز تقدم جيد يف تنفيذ الترتيبات األمنية يف إطار اتفاق خارطة الطريق بـشأن أبيـي                 - ٩
أكتــوبر، كــان مجيــع أفــراد القــوات املــسلحة الــسودانية واجلــيش الــشعيب  / األول تــشرين٤ويف 

لتحرير السودان تقريبا قـد غـادروا املنطقـة املـشمولة باتفـاق خارطـة الطريـق بـشأن أبيـي علـى                       
وكــان هنــاك اســتثناءان، أوهلمــا أن جمموعــة صــغرية مل يــتم . النحــو املنــصوص عليــه يف االتفــاق

املسلحة السودانية واصلت تـوفري األمـن يف حقـول الـنفط يف دفـرة يف        التحقق منها من القوات     
وُنقل أفراد من القوات املسلحة السودانية كانوا حيرسون نقطيت تفتيش علـى            . الطوق اخلارجي 

 عناصـر شـرطة   ١٠سـبتمرب واسـُتعيض عنـهم بــ     / أيلـول ٢٨الطريق املؤدية إىل حقول النفط يف    
سكرية التابعـة  عـ  من عناصر الشرطة ال٣٨والثاين هو أن . تابعني للحكومة يف كل نقطة تفتيش   

.  حيــث واصــلوا القيــام بــدوريات يف املنطقــةأجــوكللجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان بقــوا يف 
وتواصــل بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان الــضغط علــى الطــرفني لــسحب هــذه القــوات وفقــا  

  .أن أبييألحكام اتفاق السالم الشامل واتفاق خارطة الطريق بش
ــة آب      - ١٠ ــها يف هناي ــة املــشتركة االضــطالع بعمل ــي املتكامل ــدأت وحــدة أبي أغــسطس /وب

ــوات       ــا كانــت الق ــع العــسكرية بينم ــى املواق ــدرجييا عل ــسيطر ت ــسلحة وأخــذت ت ــسودانية امل ال
ــة    ــادران املنطق ــسودان يغ ــر ال ــشعيب لتحري ــة    . واجلــيش ال ــراد الوحــدة املتكامل ــع أف وأكمــل مجي

ــالغ   ــة األمــم     ٦٤٠عــددهم املــشتركة الب ــابع لبعث ــة قــدمها فريــق عــسكري ت ــردا دورة تدريبي  ف
ووفـرت البعثـة وسـائل النقـل إلتاحـة نـشر إحـدى كتائـب املقـر يف أبيـي              . املتحدة يف الـسودان   

ــوداش     ــانغ وت ــن ماني ــتني    . وســرية واحــدة يف كــل م ــشر كتيب ــة لن ــال التحــضريية جاري واألعم
ثـة إىل تـوفري أجهـزة الالسـلكي واخليـام ومولـدات       وقـد بـادرت البع  . إضافيتني يف دفرة وأجوك  

  .الكهرباء، بدعم من اجلهات املاحنة
وجرى نشر وحدة الشرطة املتكاملة املشتركة وهي تعمل على حفظ األمـن يف مدينـة                 - ١١
أغـسطس،  / من أفـراد الوحـدة يف أوائـل آب   ١٦٨ووصلت الدفعة األوىل اليت تتألف من   . أبيي
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  ) مـــن الـــشمال٤٧ و ب مـــن اجلنـــو١٠٣(لـــشرطة النظاميـــة  مـــن أفـــراد ا١٥٠وهـــي تـــضم 
ــوب و  ٢( ضــابطا ١٨و  ــشمال ١٦ مــن اجلن ــام   ).  مــن ال ــة وســائل النقــل واخلي ووفــرت البعث

وحصص اإلعاشة وصهاريج املياه واإلمـدادات الطبيـة، وأجـرت دورة تدريبيـة أساسـية شـاملة                 
 الدفعة الثانيـة، الـيت تتـألف مـن          أما.  أيام ألفراد وحدة الشرطة املتكاملة املشتركة      ١٠استمرت  

 من أفراد جهاز شـرطة جنـوب الـسودان، فقـد وصـلت          ٤٩ من أفراد الشرطة احلكومية و       ٣٣
 فـردا ومل يـتم بعـد حتديـد          ٢٥٠بعد ذلك إىل أبيي، وبذلك يصبح إمجايل قوام وحـدة الـشرطة             

اهم حتـدد   ووضعت شـرطة األمـم املتحـدة مـذكرة تفـ          . اهليكل النهائي للوحدة وخطة انتشارها    
بوضوح أدوار الوحدة املتكاملة املشتركة ووحدة الشرطة املتكاملـة املـشتركة يف احلفـاظ علـى                 

ة ملحــة إىل جــوهنــاك حا. القــانون والنظــام يف أبيــي، وافــق عليهــا كــل مــن قائــدي الوحــدتني  
احلصول على مزيد مـن الـدعم اللوجـسيت مـن جانـب احلكومـة وجمتمـع املـاحنني لـدعم التنميـة                       

  . وسيادة القانون، ال سيما النظام القضائيواألمن
مـن احلركـة الـشعبية      (أغسطس، عينت الرئاسـة أروب ماياكـا مـوين تـوك            / آب ٨ويف    - ١٢

مـن حـزب   (املدير اإلداري لإلدارة املؤقتة يف أبيي ورمحـة عبـد الـرمحن النـور         ) لتحرير السودان 
.  بشأن أبيي واتفـاق الـسالم الـشامل        نائبا له وفقا ألحكام اتفاق خارطة الطريق      ) املؤمتر الوطين 

أكتوبر، عّين الرئيس البـشري بـاقي أعـضاء جملـس أبيـي التنفيـذي وجمـالس                 / تشرين األول  ٦ويف  
ويف حــني ُيعتــرف، يف إطــار اتفــاق . املنــاطق وفقــا ألحكــام اتفــاق خارطــة الطريــق بــشأن أبيــي

يف جمـال التنميـة الطويلـة       خارطة الطريق بشأن أبيي، بـأن احلكومـة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية               
األجل للمنطقة، فـإن اجلهـات املاحنـة تنظـر يف توجيـه نـداء مؤقـت مـشترك بـني األمـم املتحـدة                         
ــاش         ــة احتياجــات اإلنع ــساعدهتا يف تلبي ــدة وم ــدعم اإلدارة اجلدي ــة ل ــري احلكومي واملنظمــات غ

  .والتعمري يف وقت مبكر
ويف .  بــبطء ولكــن بــصورة مطــردةسريتــوال تــزال عمليــات العــودة الطوعيــة إىل أبيــي   - ١٣
 ١٢ ٠٠٠ يتـراوح بـني   أكتوبر، كان عدد األشخاص الذين عادوا إىل املنطقة         /تشرين األول  ١
ومـن بـني هـؤالء األشـخاص،      ).  مـن املـشردين    ٥٠ ٠٠٠ من أصل حنـو   ( شخص   ١٦ ٠٠٠و  

ن  شــخص إىل مدينــة أبيــي واملنــاطق احمليطـة هبــا مباشــرة، علــى الــرغم مــن أ ٥ ٠٠٠عـاد قرابــة  
وجيـري العمـل علـى إعـادة إنـشاء سـوق          . العديد يعودون إىل القرى النائية عنـد حلـول الظـالم          

ونظـرا ألن العديـد مـن املـشردين داخليـا ال يزالـون يـشعرون بـالقلق إزاء اخلطـر                     . أبيي تـدرجييا  
الــذي متثلــه الــذخائر غــري املنفجــرة، كثــف مكتــب األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام 

واسـتنادا  .  التوعية مبخاطر األلغام، وأنشأ قاعدة مؤقتة يف أبيي لتنسيق مهام إزالة األلغـام             جهود
إىل تقييمات مكتب اإلجراءات املتعلقة باأللغام، يبدو اخلطر الذي متثلـه الـذخائر غـري املنفجـرة       

  .دون املتوقع
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بعثــة األمــم وبنــاء علــى طلــب اللجنــة الــسياسية لوقــف إطــالق النــار، تــرأس قائــد قــوة   - ١٤
املتحدة يف السودان حتقيقا أجرته اللجنة املشتركة لرصد وقـف إطـالق النـار يف األحـداث الـيت       

وكـان  . مايو وأعد مـشروع تقريـر بـشأن التحقيـق       / أيار ٢٠ إىل   ١٤شهدهتا أبيي يف الفترة من      
 النـار   ه إىل اللجنـة الـسياسية لوقـف إطـالق         ميـ من املفترض وضع التقرير يف صيغته النهائيـة وتقد        

وإنـين أحـث كـال الطـرفني علـى      . يوليه، ولكن ذلك تأجل مرارا من قبل كال اجلـانبني         /يف متوز 
إجـراءات ضـد    باختـاذ   كفالة استكمال التقرير والقيام، وفق ما سيتوصل إليـه مـن اسـتنتاجات،              

املسؤولني عن أعمال العنف والـسلب والنـهب وتـشريد الـسكان املـدنيني مـن املدينـة واملنـاطق                  
  .يطة هبااحمل
  

  فاندجنوب كر    
أغــسطس، بــدأ /آب ٤ويف . تواصــلت التطــورات اإلجيابيــة يف واليــة جنــوب كردفــان   - ١٥

سـابقا الـيت كانــت تـسيطر عليهـا احلركــة     ) “املغلقــة”(كبـار املـسؤولني رمسيــا بإدمـاج املنـاطق     
يعاب حنـو  وجيـري اسـت  . الشعبية لتحرير السودان، واحمليطة بكاودا وجولود، ضمن إدارة الدولة   

 من أفـراد الـشرطة مـن    ١ ٥٠٠ من العاملني يف احلركة الشعبية لتحرير السودان وحنو       ٤ ٤٤٣
وميثـل هـذا    . سـابقا ضـمن دوائـر اخلدمـة املدنيـة يف الدولـة وهياكـل الـشرطة                “ املغلقة”املناطق  

  .خطوة هامة حنو تنفيذ أحد جوانب اتفاق السالم الشامل املهملة منذ زمن طويل
  

  شر القواتإعادة ن    
أكتــوبر، بلغــت نــسبة جممــوع أفــراد القــوات املــسلحة الــسودانية    / تــشرين األول٤يف   - ١٦

الذين أعيد نشرهم والـذين حتققـت بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان مـن نقلـهم وقبلتـه اللجنـة                        
 ٤٦ ٤٠٣ يف املائة من أفـراد القـوات البـالغ عـددهم     ٩٦,٩املشتركة لرصد وقف إطالق النار     

أمـا فيمـا يتعلـق بقـوات اجلـيش      . كر يف البداية أهنم موجودون جنوب خط احلدود احلايلممن ذُ 
الشعيب لتحرير السودان، فقد بلغت النسبة املتحقق منها واملقبولة لألفـراد الـذين أُعيـد نـشرهم                  

 فـردا ممـن ذُكـر يف البدايـة أهنـم موجـودون              ٥٩ ١٦٨ يف املائة من القوات البالغ قوامها        ١٠,٦
  .ط احلدود احلايلمشال خ

ــراد        - ١٧ ــن أف ــسبيا م ــضة ن ــة املنخف ــسبة املئوي ــزال الن ــوات وال ت ــر   ق ــشعيب لتحري اجلــيش ال
السودان الـذين أُعيـد نـشرهم مـصدرا للتـوتر، وكـذلك مـستوى تركيـز القـوات العـسكرية يف                      

بيـد أنـه جـرى    . املناطق القريبة من حقول النفط وغريها من مناطق خط احلدود املتنازع عليهـا     
إحــراز بعــض التقــدم يف جمــال التحقــق مــن قــوات اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف منــاطق   

 عنصرا من قـوات اجلـيش الـشعيب لتحريـر       ٣ ٧٣٧ويف جنوب كردفان، مت التحقق من       . التوتر
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جـاو املتنـازع عليهـا وسـيجري نقلـهم إىل اجلنـوب مـن خـط                 /بيضألالسودان يف منطقة حبرية ا    
أخــرى، ففــي واليــة النيــل األزرق حتققــت بعثــة األمــم املتحــدة يف    مــن جهــة . احلــدود احلــايل

 دبابــة تابعــة للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان قــد عــربت مــن إثيوبيــا يف  ١٨الــسودان مــن أن 
سبتمرب، قدم اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان عرضـا جبمـع كافـة            /ويف أوائل أيلول  . يوليه/متوز

لكـن  . والية النيل األزرق، ألغراض الرصد والتحقـق قوات اجلبهة اخلامسة سابقا يف ساماري ب    
ــرة واملــشاكل اللوجــستية، جــرت عمليــات الرصــد والتحقــق يف مخــسة       بــسبب األمطــار الغزي

 ٥ ٧٦٠وبلغ العـدد املعلـن عنـه مـن عناصـر اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان          . أماكن منفصلة 
  . عنصرا منها٣ ٨٩٥عنصرا، أمكن التحقق من 

  
  املشتركة ةالوحدات املتكامل

املائـة    يف ٨٤,٧ إىلاملـشتركة   املتكاملة   الوحدات   وصلتأكتوبر،  / تشرين األول  ٤يف     - ١٨
 يف  ٥٢,٤الـذي يتكـون يف جمموعـه مـن نـسبة            ا، و  جندي ٣٩ ٦٣٩قوامها املأذون به البالغ     من  

يـر  اجليش الـشعيب لتحر   من جنود    يف املائة    ٤٧,٦ ، و جنود القوات املسلحة السودانية   من  املائة  
، وســائل النقــلمــا زالــت تفتقــر إىل معــدات االتــصاالت، وغــري أن هــذه الوحــدات . الــسودان

خطـوط اإلمـداد املاليـة      مل توجـد بعـد      و. سكن، وامليـاه واملرافـق الـصحية      الـ واملرافق اإلداريـة، و   
ــا  املــشتركة املتكاملــةةوحــدالمقــر تعــاون مــع ال وب.لوجــستيةوال ــة علــى  يف جوب ، تعكــف البعث

 تلـــكاملقـــدمني إىل املـــساعدة املتخصـــصة  والـــدعم اللوجـــسيت ارات تـــسريعاستكـــشاف خيـــ
 ااسـتعداده   عـن  يطاليا،إاململكة املتحدة، وهولندا، و   قد أعربت   و . اجملتمع الدويل  الوحدات من 

اخليـام ومولـدات الكهربـاء ولـوازم تقـدمي      توفري حكومة مصر بالتزمت تمويل، يف حني  وفري ال لت
  .ملباشر عن طريق اإلمداد االطعام

  
  التعداد الوطين واالنتخابات

 البيانـات الـيت مجعـت خـالل         فرزعملية  يف  السلطات الوطنية    أغسطس، بدأت /يف آب    - ١٩
ــسكاين   ــداد ال ــذي أجــري  التع ــسانال ــل/يف ني ــا . أبري ــا ذكــره  ووفق صــندوق األمــم املتحــدة  مل

لــك جمــاميع أعــداد ، مبــا يف ذلنتــائج الرئيــسية ا٢٠٠٨ هنايــة عــام، يتوقــع أن تظهــر يف للــسكان
 .الــشمال واجلنــوبالبلــدات ونــسبيت عــددهم يف  ، وعلــى مــستوى الواليــات والبلــد لــسكان ا

مقاعـد اجلمعيـة الوطنيـة    وينص اتفاق السالم الـشامل علـى االسـتعانة بنتـائج التعـداد يف توزيـع                 
  .الدوائر االنتخابيةتعيني حدود و

األعمـــال ، مل حتـــرز ون االنتخابـــاتقـــاناعتمـــاد يـــه ليو/وبـــالرغم مـــن أنـــه مت يف متـــوز   - ٢٠
 تــشرين ٤حــىت و.  لالنتخابــات يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تقــدما يــذكر األخــرىالتحــضريية
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مـن تـسعة أعـضاء      لفـة   ؤ امل اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات     مل تكـن قـد شـكّلت بعـد          ر  أكتوب/األول
، للجنـة وختـصيص األمـوال   يف إنـشاء ا من شأن التـأخري   و. اتفاق السالم الشاملادعا إليه يت  الو

وحاملـا يـتم إنـشاء      . موعد مـستهدف لالنتخابـات    ك ٢٠٠٩يوليه  /التقيد بتاريخ متوز  يعرقل  أن  
ين رد قدراهتا من مـوظفني ومكاتـب علـى املـستو          اعي سر عززاللجنة ومتويلها، سيتعني عليها أن ت     

مــن ءا الــوطين واإلقليمــي وعلــى مــستوى الواليــات، وتــضع سياســة بــشأن مــسائل متنوعــة بــد  
الـدوائر االنتخابيـة علـى    إىل حتديد   تسجيل الناخبني ومتكني املشردين داخليا من حق االقتراع،         

  .مجيع املستويات املعقدة لعملية االنتخابات
تـــسجيل  الـــالزم إلنفـــاذ األحـــزاب الـــسياسيةمل يـــشكل أيـــضا بعـــد جملـــس شـــؤون و   - ٢١

،  نطاقــاوســعاألقــانوين الطــار اإل جوانـب مــن وتــدعو احلاجــة إىل مواءمــة  .األحـزاب الــسياسية 
شـرعة  مبـا يتـسق مـع قـانون     الـصحافة وقـانون األمـن الـوطين،         ووسـائط اإلعـالم     قانون  فيها   مبا

وقد طال أيـضا انتظـار قـانون االسـتفتاء          . لسودان ل الدستور الوطين املؤقت  يف  احلقوق املكرسة   
تقريــر ودان مــن حــق شــعب جنــوب الــسلــيت متكِّــن اتــشريعات الــذي يــشكل لبنــة حيويــة يف ال

  .صريامل
  

  تقاسم الثروة
شتركة لرصـد عائـدات   املـ فنيـة  اللجنـة  أعلنـت ال  أغسطس،  /يف األسبوع األول من آب       - ٢٢

لفتـــرة عـــن اكومـــة جنـــوب الـــسودان املـــستحقة حلتـــأخرات امل أن هـــا وتقامساالـــنفط وحـــساهب
ــصت إ     ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ــتظم وقل ــى حنــو من ــد ســددت عل ــون دوالر تقريبــ ٥٥,٨٦ىل ق  .ا ملي

كــل مـن حــزب املــؤمتر  وذكــر . ٢٠٠٨لنــصف األول مــن عـام  أي متــأخرات عـن ا وجـد  ت الو
بعـض الـشواغل    تعـاجل   لجنة  الن البيانات اليت قدمتها     أالوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان      

ــنفط     ــدات ال ــات تقاســم عائ ــشفافية يف بيان ــادة ال ــشأن زي ــر  دعــت و. ب ــشعبية لتحري احلركــة ال
تقــسيم أيــضا إىل   ودعــت.االت التــأخري يف حتويــل األمــوالحبــاالهتمــام إىل ضــرورة الــسودان 
حتــصيل فوائــد كومــة جنــوب الــسودان إىل حــسابني ليتــسىن حلعائــدات الــنفط تثبيــت حــساب 

  .األموال على
  

  تنفيذ عمليات السالم األخرى يف السودان   - خامسا 
نـصر الغالـب يف اجلبهـة    مؤمتر البجا، الع  عقد،أغسطس/ آب١٧ إىل   ١٥يف الفترة من      - ٢٣

انتخــاب موســى حممــد أمحــد وأعــاد ، يعقــده علــى اإلطــالقعــام ثــاين مــؤمتر ، الــسابقةالــشرقية 
قـرروا  وهـذا املـؤمتر    البجـا مـؤمتر   اللجنة املركزية للجبهة من غـري أعـضاء       أعضاءوقاطع  . رئيسا

ال أن تزيـد  احتمـ اخلـالف خمـاوف مـن    وأثـار  . اجلبهة الشرقيةأمحد يف  جتميد عضوية   بعد ذلك   
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صرف االنتبـاه عـن     تـ االنقسامات بني الفصائل من بـطء تنفيـذ اتفـاق سـالم شـرق الـسودان، و                
  .شرق السودانألهايل االهتمامات الرئيسية 

بني جيش الرب للمقاومة وحكومـة أوغنـدا غـري          تفاق السالم النهائي    ايزال توقيع    وال   - ٢٤
 زعــيم ،املاضــيني بــني جوزيــف كــوين تــصاالت جمــددا يف الــشهرين وإن اســتؤنفت االمؤكــد، 

انو، سيـ شجـواكيم   وكـبري الوسـطاء،     ،  الليفتنانت جنـرال ريـك مـشار      ، و جيش الرب للمقاومة  
سـبتمرب  / أيلـول  ٦الـذي كـان مقـررا توقيعـه يف          نـهائي    ومل يتم توقيع االتفاق ال     .مبعوثي اخلاص 

اختتـام  فـشل  وسـيزيد  . أيام قليلـة فقـط  بالتوقيع  قبل تاالتصاال كوين   قطعحيث   انغباريكو يف
القلق بشأن األمن واالستقرار يف املنطقة، وعلـى وجـه اخلـصوص،            من بواعث   حمادثات السالم   

  . االستوائية الكربى وجنوب السوداناملنطقة يف 
الحتـاد األفريقـي     بـني ا   املـشترك اجلديـد   ، كـبري الوسـطاء      باسـويل ي  ـبينـ ـيجربيـل   م  سلّتو   - ٢٥

مــشاورات مكثفــة  يف يوليــه، وبــدأ/ متــوز٣١ منــصبه يفمهــام بــشأن دارفــور، واألمــم املتحــدة 
بعــد مــشاورات أوليــة يف نيويــورك، عقــد يف اخلرطــوم و. لوضــع األســاس الســتراتيجية وســاطة

ممثلـو  ن فـيهم  وجوبا والفاشر اجتماعات مع مسؤويل احلكومة وخمتلـف أصـحاب املـصلحة، مبـ      
وعبـد الواحـد النـور مـن        ،  ساواة مـن حركـة العـدل واملـ        إبراهيمخليل  وأبدى   .حركات التمرد 

ــر الــسودا  ــة  اســتعدادمه اء،الوســطكــبري  مــع ن، لــدى اجتماعيهمــا جــيش حتري ا ملواصــلة العملي
 االحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا          ات مشلـت مفوضـية     السيد باسويل أيـضا بزيـار       وقام .السياسية

رابلس وجنامينـا إلجـراء     ىل طـ  إقريبـا    سافرسيـ و .اإلقليمية الفاعلة يف القـاهرة وأمسـرة      األطراف  و
  .مشاورات مماثلة

  
  تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف السودان   - سادسا 

  املصاحلة وزاعـناملساعي احلميدة وإدارة ال    
حـزب  يت  مـع قيـاد  ا مـستمر  اممثلي اخلاص حـوار   أجرى  طوال الفترة املشمولة بالتقرير،        - ٢٦

ا من أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني        غريمهومع  ودان،  املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير الس     
اليت أنـشئت     إطالق النار  العمل مع مؤسسات وقف   خالل  ومن  . يف عملية السالم يف السودان    

حثت البعثة الطرفني على املضي قدما يف معاجلة املسائل املعلقـة            اتفاق السالم الشامل،  مبوجب  
. اتفـاق خارطـة الطريـق بـشأن أبيـي         ملها  الـيت يـش   نطقـة   املكمسأليت إعادة نشر القوات خـارج       

ــادة كــال اجلــانبني علــى   ثلــي وشــجع مم تقــدم يف معاجلــة مــسألة تعــيني  إحــراز اخلــاص أيــضا قي
 .احلدود، وعقد اجتماعات مع رئيس جلنة احلدود ونائب رئيسها
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علـى تـوخي    بعثة  المحالت نزع سالح املدنيني يف جنوب السودان، شجعت         ومع بدء      - ٢٧
 .دعـم احلمايـة   علـى   دور اجليش الشعيب لتحرير الـسودان       لقيادة فيه مدنيون، وقصر     هنج يتوىل ا  
علــى اخلــربات يف ذلــك األمــم املتحــدة، باالعتمــاد مــن مــساعدة اخلــاص تقــدمي ثلــي وعــرض مم

اجلـيش الـشعيب   إعـارة  بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان          ت  املكتسبة من بعثات أخـرى، واقترحـ      
بعثــة وبرنــامج وعملــت ال. عــةاجملّمان ســالمة ختــزين األســلحة لتحريــر الــسودان حاويــات لــضم

ومكتبـها ألمـن اجملتمعـات    وثيـق مـع حكومـة جنـوب الـسودان           على حنو   األمم املتحدة اإلمنائي    
لكامــــل ، وذلــــك لبلــــورة سياســــة شــــاملة حــــديثاالــــذي أنــــشئ مراقبــــة األســــلحة احملليــــة و
  .السودان جنوب
 املتخـذة بقيـادة   لمبـادرات لاملساعي احلميدة بذل ات وواصلت البعثة توفري بناء القدر  و   - ٢٨

وجود هنج مؤسـسي    عدم  أدى  فقد  . املصاحلةزاع و ـنإلدارة ال اجملتمعات احمللية والواليات دعما     
مـسائل تتعلـق بـسرقة املاشـية،        سائل قبليـة، و   ما يتعلق مبـ   منها  ولية،  احملزعات  انامل واضح لتسوية 

مؤسسات مثل جلنة السالم يف جنـوب       الثقة يف   تقويض  ومسائل عابرة للحدود، أدى ذلك إىل       
تعـاظم أمهيـة    مـع اقتـراب موعـد االنتخابـات و        ستربز هذه املـسألة مبزيـد مـن احلـدة           و. السودان

  .الدوائر االنتخابيةتعيني حدود 
  

  االنتشار العسكري واألنشطة العسكرية
رهم مــن أفــراد وصــلت نــسبة عــدد الــذين مت نــش ،٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٤ يف   - ٢٩

، مــن بينــهم ) فــردا٩ ٣٧٥مــن أصــل فــردا  ٩ ٣٣٣( يف املائــة ٩٩,٥٢ إىل العــسكرينيالبعثــة 
  .ا جندي٨ ٥٤٤ من ضباط األركان، و ١٧٨ مراقبا عسكريا و ٦١١
آلليـات وقـف إطـالق      دعمهـا املنـتظم     بعثـة   الوطوال الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت         - ٣٠
واللجـان العـسكرية املـشتركة يف       ،  وقـف إطـالق النـار     ة لرصـد     وعقـدت اللجنـة املـشترك      .النار

ــ. اجتماعــات منتظمــةمجيــع القطاعــات الــستة يف املنطقــة  بــني شتركة املــدوريات  وواصــلت ال
رصــد التحركــات العــسكرية، التــابعني للطــرفني  الــوطنيني نيبواملــراقبعثــة العــسكريني مــراقيب ال

أبيـي   بـشأن  خارطـة الطريـق  اتفـاق   منطقة على التحقق من القوات يف   بوجه خاص   التركيز   مع
ل يف كــثري مــن املنــاطق وقلّــت كــثريا  علــى حريــة التنقــ ورفعــت القيــود .وواليــة النيــل األزرق

وإن كانـت ال تـزال هنـاك قيـود، وخباصـة يف القطـاع       لرصـد والتحقـق،    حاالت عدم االمتثال ل   
من حلقـات   سلسلة  ثة الدعم ل  قدم األفراد العسكريون للبع   ،  سبتمرب/ويف أيلول  ).أبيي(السادس  

زيـادة الـوعي بـني كبـار قادتـه          اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان ل        العمل اليت نظمت مببادرة من      
  .اتفاق السالم الشاملب



S/2008/662
 

10 08-55541 
 

ــسطس، /ويف آب  - ٣١ ــرت أغـ ــداين    أجـ ــدعم امليـ ــسالم وإدارة الـ ــظ الـ ــات حفـ إدارة عمليـ
لألخطـار  تقيـيم   راء التوصـيات،     ومما أسهم يف إثـ     .لقدرات العسكرية للبعثة  ل ا مشترك ااستعراض

 كـانون   ١ خط حـدود  اليت حيتمل اندالع نزاع فيها على امتداد        ناطق   حيدد امل  ،اليت هتدد بالبعثة  
املوافقـة علـى    ورهنـا ب   . واحلدود اجلنوبية مـع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          ١٩٥٦يناير  /الثاين

ــة، توصــي الدراســة    ــشر بامليزاني ــة ن ــا(ول إضــافية يف القطــاع األ فرق ــالث)جوب يف  ســرايا ، وث
فــصيلة نــاقالت أفــراد  ، مــع )أبيــي(يف القطــاع الــسادس ســريتني و) كــادوقلي(القطــاع الرابــع 

فرقـة  مـن   ) الدمازين(القطاع اخلامس   القوات يف   حجم  وسيتم ختفيض   . مدرعة حلماية القوات  
حلمايـة قاعـدة    والعمـل جـار يف نـشر الـسرية الرابعـة            ،  سـرايا ثالث  سرايا إىل فرقة من     أربع  من  

وسيعاد تشكيل هياكل النقل واهلندسة واملـوارد الطبيـة مبـا يتفـق مـع ذلـك،             . عبيد للوجستيات 
هيل اســـتعماهلا علـــى النحـــو وستنـــشر مـــوارد إزالـــة األلغـــام واهلندســـة علـــى حنـــو مـــرن لتـــس  

مـن  للوصـول بـه     بعثـة   السـتعراض زيـادة عامـة يف قـوام قـوة            الانتـائج   تنفيـذ   قتـضي   وسي .األمثل
ــديا  ٩ ٣٧٥ ــد٩ ٩٧٥إىل جن ــذلك  ،يا جن ــاء ب ــوام ا ضــمن  والبق ــه حــدود الق ــأذون ب ــوةمل   للق

  ).٢٠٠٥ (١٥٩٠وفقا لقرار جملس األمن ) جندي ١٠ ٠٠٠(
  

  تقييم أبيي
) املتقاعـد (اللـواء   يرأسـه   قائق تابع إلدارة عمليات حفـظ الـسالم،         احلتقصي  لقام فريق     - ٣٢

إثـارة  أغسطس، يف أعقاب    / آب ١٢ إىل   ٩رة من   السودان يف الفت  إىل  باتريك كامريت، بزيارة    
مــا اختذتــه بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان مــن إجــراءات إزاء االنتقــادات والتــساؤالت بعــض 

معظـم سـكان   بينمـا غـادر   الفريق أنـه  وجد وعلى وجه العموم، . مايو/خالل أزمة أبيي يف أيار    
محايـة جمموعـة كـبرية مـن األشـخاص          املعـارك، فقـد جنحـت البعثـة يف          احتـدام   أبيي املنطقة قبل    

ــا  ــة جمــاالً    . داخــل مبناه ــق أن مث ــسه، وجــد الفري ــت نف  إلدخــال حتــسينات، فأوصــى   ويف الوق
بوجوب قيام البعثة باستعراض نطاق انتشارها اإلمجايل من أجل تعزيز القطاع السادس وسـائر              

  .كاملة إلدارة الرتاعوينبغي أن تضع البعثة أيضا استراتيجية فعالة ومت. بؤر التوتر احملتملة
ضــمن توصــيات وأُدرجــت تقــصي احلقــائق يف اخلطــط، فريــق دجمــت توصــيات وقــد أُ  - ٣٣

ويف هذه األثناء، مت تعزيـز      .  أعاله ٣١الدراسة املتعلقة بالقدرة العسكرية املشار إليها يف الفقرة         
  .مجيع املرافق باستخدام املوارد املتاحة

  الشرطة
ــو/ تــشرين األول٤يف   - ٣٤ ــة  كانــت ، ٢٠٠٨بر أكت ــشارا يف ٥٩٩تــضم شــرطة البعث  مست

، مبــن فــيهم ) يف املائــة مــن القــوام املــأذون بــه٨٤بنــسبة ( بلــدا ٤٣شــؤون الــشرطة ينتمــون إىل 
  .  موقعا على امتداد منطقة البعثة٢٢امرأة، ويعملون يف  ٤٨
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ا، مــع وواصــلت شــرطة البعثــة تــدريب أفــراد الــشرطة احملليــة يف منطقــة البعثــة بأســره     - ٣٥
ــز بوجــه خــاص علــى التــدريب األساســي   مــن ضــباط شــرطة   ضــابط ١ ٧٠٠وتلقــى . التركي

حكومـة الوحــدة الوطنيــة تـدريبات يف جمــاالت الطــب الـشرعي، والتحقيــق اجلنــائي، والقــضايا    
وشـرعت البعثـة يف     . احملليـة والـشرطة   املتفجـرات،   التثقيف يف مسائل    اجلنسانية، واحلواسيب، و  

ضـابطات شـرطة حكومـة الوحـدة الوطنيـة يف اخلرطـوم يف جمـاالت                مـن   ضـابطة    ١٠٠تدريب  
وعنــد اســتكمال . القــضايا اجلنــسانية، ومحايــة األطفــال، والتعامــل مــع حــاالت العنــف املــرتيل  

تقــدمي اخلــدمات إىل النــساء ليف أجهــزة محايــة األســرة هــؤالء الــضابطات وظف تالتــدريب، ســ
  . قانونيةمشاكل يواجهون واألطفال الذين 

ــة بتــدريب    - ٣٦ ضــباط مــن جهــاز شــرطة جنــوب    ٢ ١٠٤ويف اجلنــوب، اضــطلعت البعث
احملليـة، واحلواسـيب، والتحقيـق اجلنـائي، وتنظـيم      والشرطة السودان يف جماالت أمن املطارات،     

ضــابط  ٦ ٥٠٠ومتــت مواءمــة التفاصــيل اخلاصــة مبــا يربــو علــى  . املــرور، والعمليــات اخلاصــة
وقدمت البعثة أيضا املـساعدة يف وضـع الـصيغة          . د شرطة البعثة  وإضافتها إىل قاعدة بيانات أفرا    

النهائيــة للميزانيــة الــسنوية جلهــاز شــرطة جنــوب الــسودان وترشــيد عمليــات جتهيــز كــشوف    
 إىل تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين واالرتقـاء باملعـايري املهنيـة لـضابطات          وسعياً. املرتبات

بعثـة، بـدعم مـن الـصندوق اإلنـساين املـشترك، بتنظـيم              جهاز شرطة جنـوب الـسودان، تقـوم ال        
  . يف جوبا، ضابطة يف جهاز شرطة جنوب السودان٣٨دروس يف حمو األمية ملا عدده 

ويف الشهور القادمة، ستدعو احلاجة إىل زيادة تدريب املدربني لـتمكني جهـاز شـرطة                 - ٣٧
 حبلـول كـانون     ،جلهـاز جنوب الـسودان مـن اإلمـساك بزمـام التـدريب األساسـي علـى صـعيد ا                 

وقد تدعو احلاجة إىل إتاحة مزيد من أفراد شـرطة البعثـة لـدعم حتقيـق                . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
ويف الوقـت   . هذا اهلدف وتوسـيع نطـاق األنـشطة التدريبيـة القائمـة يف مشـال الـسودان وشـرقه                  

يب امليــداين توســيع نطــاق االشــتراك يف املواقــع والتــدر  الراميــة إىل نــشطة األتعليــق مت الــراهن، 
شمل مزيدا من خميمـات املـشردين داخليـا، وذلـك بـسبب عـدم وجـود عـدد             لتاحمللية  والشرطة  

ــؤهلني    ــشرطة امل ــشارين يف شــؤون ال إجراء وســأقدم إىل اجمللــس توصــيات بــ  . كــاف مــن املست
  .جم عنصر الشرطة يف البعثة يف تقريري القادمحلاستعراض 

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

برنـامج نـزع الـسالح      اسـتهالل   واصلت البعثة عملها مع األطراف للدفع قدما خبطـط            - ٣٨
ويف تطور إجيـايب، وافقـت جلنتـا نـزع          . والتسريح وإعادة اإلدماج املتعدد السنوات يف السودان      

ــات يف        ــذ العملي ــق تنفي ــى طرائ ــوب عل ــشمال واجلن ــاج يف ال ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ال
قيـادة برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح        ىل  ث ستشكالن هيكال متكامال يتو    الثالث، حي املناطق  
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عـدد  الرتفـاع   خطـوة مهمـة إىل األمـام، نظـرا          يشكل ذلك   و. وإعادة اإلدماج واإلشراف عليه   
أفراد القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان كليهما الذين سـجلوا مـسبقا            

ومن بـني املقـاييس احملـددة يف        .  والتسريح وإعادة اإلدماج   كمشاركني يف جماالت نزع السالح    
لـيس  برنامج نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،         الستهالل  أبريل  /تقريري املؤرخ نيسان  

تـزال   اليت ال الصيغة النهائية خلطة العمليات املشتركة املتعلقة برتع السالح والتسريح          مثة سوى   
  .معلقة
، وافــق اجمللــس الــوطين املعــين بتنــسيق نــزع الــسالح والتــسريح    ســبتمرب/ أيلــول٩ويف   - ٣٩

وإعادة اإلدماج علـى تنفيـذ برنـامج رائـد لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج ملـا عـدده                        
وقـد تعهـد ممثلـي اخلـاص بـأن تبـذل األمـم املتحـدة كامـل الـدعم                    .  مستفيد ١ ٠٠٠ إىل   ٧٠٠

ويف ضوء تقييم الـدروس املستخلـصة مـن         . نوفمرب/ينهلذه العملية، املقرر تنفيذها يف تشرين الثا      
، ليـشمل   ٢٠٠٩هذه العمليـة، سيتواصـل التـسريح يف النيـل األزرق، وسيوّسـع نطاقـه يف عـام                   

وسـيبدأ تنفيـذ الربنـامج     . جنوب كردفان يف املرحلة األوىل، مث ميتد تدرجييا إىل مجيع أحناء البلد           
ــشتركة، وظــروف االســتقرار ا    ــات امل ــم    حــسب األولوي ــة واألم ــة تأهــب احلكوم ــة، وحال حمللي

ومـن املتوقـع أن يعقـد اجتمـاع مائـدة مـستديرة       . املتحدة، والتمويل املتـاح مـن اجلهـات املاحنـة       
ــشرين       ــا، يف تـ ــاج يف جوبـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ ــسالح والتـ ــزع الـ ــشأن نـ ــة بـ ــات املاحنـ للجهـ

  .نوفمرب/الثاين
، يف تنفيــذ )اليونيــسيف(طفولــة وشــرعت البعثــة، مــن خــالل منظمــة األمــم املتحــدة لل   - ٤٠

 طفال كانوا منتسبني يف املاضـي إىل اجلـيش الـشعيب لتحريـر              ٨٨األنشطة املتعلقة بإعادة إدماج     
واآلن، تلقـى مجـيعهم تقريبـا زيـارات متابعـة           . ٢٠٠٨مايو  /السودان، وجرى تسرحيهم يف أيار    

بعثـــة الـــدعم إىل وقـــدمت ال. مــن املرشـــدين االجتمـــاعيني، كمــا أهنـــم مـــسجلون يف املدرســة   
اليونيسيف وجلنـة جنـوب الـسودان لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف إطـار توزيـع                     

وتتواصل أنشطة إعادة إدماج األطفـال الـذين سـبق تـسرحيهم     . املواد غري الغذائية على األطفال  
ويف شـرق الـسودان، قـدم برنـامج األمـم      . يف اخلرطوم، وقضارف، وواليـات جنـوب كردفـان      

ــسريح   امل ــدعم لت ــائي ال ــادة     ١ ٧٠٠تحــدة اإلمن ــة إع ــا مبرحل ــرون حالي  حمــارب ســابق، وهــم مي
  .اإلدماج

  
  العودة وإعادة اإلدماج

الرئيــسية خــالل العــودة علـى طــول طــرق  حتــف بــالطرق املقطوعــة املخــاطر الــيت رغـم    - ٤١
سـيما   الو طوال هذه الفتـرة،   بشكل متقطع   العودة التلقائية   ، تواصلت عمليات    موسم األمطار 

لالجـئني واملـشردين داخليـا      لعودة  املنظمة  مث توقفت متاما العمليات     . باستخدام عّبارات األهنار  
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بلـدان  املدرسـية يف    التقوميـات   عـدم توافـق     الطرق، و ، حيث سامهت خطورة أحوال      إىل الوطن 
 ويف هـذه . زيـد مـن عمليـات العـودة     ملغـري مـوات  يف هتيئـة منـاخ   اللجوء، وبداية موسم الـزرع    

وأفـضى ذلـك   د، لـ أحنـاء الب شىت عمليات نزوح جديدة يف     إىل  الفيضانات املومسية   األثناء، أدت   
ــاقم   ــشية القاســية    يف بعــض احلــاالت إىل تف ــيت يكابــدها  الظــروف املعي ــشردال أصــال أو ن وامل

  .العائدون مؤخرا
ــة ل    - ٤٢ ــا  وظلــت التحركــات املنظم ــا  لمــشردين داخلي ــى حاهل ــشمولة   عل ــرة امل خــالل الفت
ــا ــذلك  (٢٠٠٨شخــصا حــىت اآلن يف عــام   ٢٨ ١٥١إذ عــاد لتقرير، ب ــغ جممــوع  يوب عــدد بل

ــدين  ــدا٨٠ ٩٣٨العائ ــول  و).  عائ ــصف أيل ــول منت ــاد ســبتمرب، /حبل ــم املتحــدة  أف  مفــوض األم
الــيت مت تنظيمهــا أو تقــدمي لالجــئني لعــودة امــوع التراكمــي  بــأن اجملالــسامي لــشؤون الالجــئني

. ٢٠٠٨ وصـل خـالل عـام      فـردا    ٦٠ ٦٦٥مـن بينـهم     ،  فـردا  ١٣٧ ٦٢٠املساعدة هلا قد بلغ     
عمليــات ه اجملمــوع الكلــي مبــا فيــ وصــل ، ٢٠٠٥ومنــذ توقيــع اتفــاق الــسالم الــشامل يف عــام  

إذا أضيفت تقـديرات حتركـات املـشردين داخليـا، فـإن            و.  فردا ٢٩٤ ٤٥٠إىل  العودة التلقائية   
 حـسب   شـخص ىل أكثـر مـن مليـوين   إسيـصل  سـبتمرب  / يف أواخر أيلـول اتلقائيجمموع العائدين   

بـأن أكثـر   التلقائيـة  املنظمـة و عمليـات العـودة   لتقـديرات    ةالتراكميـ وتوحي اجملاميع   . التقديرات
ــن  ــون ٢,٣٧م ــوداين  ملي ــارهم حبلــول   قــد س ــشرين األول وصــلوا إىل دي ــصف ت أكتــوبر /منت

٢٠٠٨.  
  
  نعاش والتنميةاإل
على إرساء أسس اإلنعاش والتنمية علـى       نية  تنفيذ الربامج اإلنسا  يف  التقدم احملرز   ساعد    - ٤٣

ــدى ا ــلامل ــدما يف جمــاال  ومتــضي . لطوي ــربامج ق ــة شــق  تال ــام،  الطــرق، وإزال ــيماأللغ ، والتطع
واسـتفاد مـن املـساعدة      . احلكـوميني  الـشرطة واملـسؤولني   ضـباط    واحملـامني و   املدرسنيوتدريب  

 مليـون شـخص     ٣,٤ تلقـى العـام، و   األول من الشطر  داخلي يف    مشرد   ٨٥ ٠٠٠يربو على    ما
طـة العمـل   خليف امليزانية السنوية  املدرج  دوالربليون ٢,٣٧أصل مبلغ من  و. املساعدة الغذائية 

وخــالل . أغــسطس/ بليــون دوالر حبلــول آب١,٢٤مببلــغ تربعــت اجلهــات املاحنــة  اإلنــسانية، 
 لتـصل إىل    مليـون دوالر   ٨١  مببلـغ  ، زادت النفقـات اإلنـسانية     ٢٠٠٨ الربعني األولني من عـام    

بـسبب زيـادة أسـعار املـواد الغذائيـة ومـا يتـصل              وذلك أساساً   دوالر،  بليون   ١,٩٥ما جمموعه   
  .النقل من تكاليفهبا 
تلقـى صـندوق   اجلنوب،  فيف. سار الصحيحاملعلى أيضا جهود اإلنعاش املبكر    وتسري    - ٤٤

 علـى مـدى     الرمليـون دو   ١١٣السودان لإلنعاش يف جنـوب الـسودان تعهـدات بـالتربع مببلـغ              
ــة ا ــثالث املقبل ــسنوات ال ــصندوق  . ل ــادة احلكومــة واآلن، قطــع ال  نــصف الطريــق حنــو  حتــت قي
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كـسب الـرزق، وهـو    سبل النـهوض بـ  لـربامج   مليـون دوالر    ٢٠ختصيص أول قـسط مـن مبلـغ         
اجلهـات املاحنـة مببلـغ      وقـد تربعـت     . اجلفـاف املقبـل   موسـم   يهدف إىل تعجيل وتـرية التنفيـذ يف         

املتعهد هبا لصندوق اجملتمعات احمللية يف دارفـور         مليون دوالر    ٢٤أصل  ر من    مليون دوال  ٢,٥
  .للسالم واالستقرار الذي أنشئ يف اآلونة األخرية

، متابعـة مت إعـداد مـصفوفة   مـايو،  /أيـار يف أعقاب اجتماع االحتاد املعين بالـسودان يف   و  - ٤٥
مـع حكومـة الوحـدة       اس التعامـل  املـصفوفة أسـ   وتـشكل   .  البنك الدويل واجلهات املاحنة    وأقرها
ومت . يف جمال سّن قرارات االحتاد املعين بالـسودان ورصـدها         حكومة جنوب السودان     و الوطنية

ــة      ــيط وامليزن ــة للتخط ــسنوية الثالث ــة ال ــستوى  االضــطالع بالعملي ــى م ــات يف عل ــوب الوالي جن
بعثـة األمـم    مـن   ، بـدعم    أصحاب املـصلحة احمللـيني    وختللتها عملية تشاور موسعة مع      السودان،  

حكومـة جنـوب الـسودان      وقـد أكملـت     . إلمنـائي  ا برنامج األمـم املتحـدة     و املتحدة يف السودان  
  عـام  ميزانيـة وستواصل احلكومـة، مـن خـالل        . ٢٠٠٩لعام  مشاريع خطط امليزانيات القطاعية     

ــاء بالتزامهــا ب ٢٠٠٩ ــة ، الوف ــق إجــراء  الالمركزي ــادة كــبرية يف  عــن طري ــة  زي التحــويالت املالي
، بعـد  ٢٠٠٩م  يف عـا واليـة  مليـون دوالر لكـل   ٤٥توسـط  الواليات مب إىل   األصولحتويالت  و

  .٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام ٢٥أن كانت التحويالت يف حدود 
ــار         - ٤٦ ــاحنني يف إط ــدد امل ــصندوق االســتئماين املتع ــات املاحنــة يف ال وبلغــت تربعــات اجله

، )مبـا يف ذلـك االسـتثمارات   ( دوالر  مليـون ٦٦٢رب  اما يق ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(املرحلة األوىل   
 مليـون   ٤١٤ ولـصندوق االسـتئماين الـوطين املتعـدد املـاحنني           مليون دوالر ل   ٢٤٧ ختصيص   مع

ــاحنني جل  دوالر  ــدد امل ــصندوق االســتئماين املتع ــسودان لل ــوب ال ــ. ن ــة توبلغ ــدفوعات الفعلي   امل
، )إدارة الـربامج  مبـا فيهـا  ( مليـون دوالر    ٢٣٢مـا جمموعـه      لصندوق االستئماين املتعدد املاحنني   ل

 مليــون ١٣٩ ويف إطـار الـصندوق االسـتئماين الـوطين املتعـدد املـاحنني        مليـون دوالر  ٩٣ منـها 
وعلـى الـصعيد الـوطين،      . نـوب الـسودان    يف إطار الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني جل       دوالر

بينمـا  األوىل،   مـن املرحلـة   لها  اليت مت ترحي  األنشطة  الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني     واصل  ي
اسـتراتيجية املرحلـة     لوضـع تفاصـيل      مع حكومـة الوحـدة الوطنيـة      اإلشراف حوارا   جلنة  ُتجري  
 نـوب الـسودان  الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني جلاستراتيجية  مت إقرار  يف اجلنوب، و. الثانية

  .بشأن املرحلة الثانية، وهي قيد التنفيذ يف الوقت الراهن
مرحلـة  إىل  االنتقـال   لـدعم    إطار األمم املتحدة     ٢٠٠٨يوليه  /ووقعت احلكومة يف متوز     - ٤٧
وحيـدد  ). ٢٠١٢-٢٠٠٩(لمـساعدة اإلمنائيـة     لاملتحـدة    األمـم إطـار عمـل     نعاش والتنميـة، و   اإل

بــني   أفرقــة عمــل تقنيــة مــشتركةوضــعته، الــذي لمــساعدة اإلمنائيــةلاملتحــدة  األمــمإطـار عمــل  
علـــى أســـاس الربناجميـــة يف الـــسودان، ات األمـــم املتحـــدة مـــسامه، احلكومـــةاألمـــم املتحـــدة و
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ــة   ــات الوطني ــع علــى مــدى ا األولوي ــسنوات األرب وكــاالت األمــم املتحــدة  ومتــضي . القادمــة ل
سـتبدأ  بـرامج   يف شـكل  لمـساعدة اإلمنائيـة  لاملتحـدة   األمماآلن من أجل بلورة إطار عمل  قدما

  .٢٠٠٩يف عام 
  

  حقوق اإلنسان
وجنوبــه علــى الــسواء عقوبــة اإلعــدام يف مشــال الــسودان  بعثــة رصــد تطبيــقالواصــلت   - ٤٨

تكــون مــستوفية قــد ال  حماكمــاتعقــب إجــراء ســيما  والواإلعــراب عــن قلقهــا إزاء الوضــع، 
 بلغ عدد احملكـوم علـيهم باإلعـدام يف جنـوب            أكتوبر،/ تشرين األول  ٤وحىت  . لمعايري الدولية ل

ومت . متاحـة هلـم   املالئمة  قانونية  الساعدة   مل تكن امل    احلاالت، ويف معظم .  شخصا ٧٠السودان  
 هيوليــ/متــوزبــني ويف الفتــرة مــا . خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير إعــدام رجلــني يف واو وجوبــا

أصدرت مخس حماكم خمتصة يف مكافحة اإلرهاب أحكامـا باإلعـدام           ،  ٢٠٠٨أغسطس  /آبو
هجمـات  املزعومـة يف  بذريعـة مـشاركتهم   ة للمحاكمـ شخصا كانوا قـد قـدموا    ٥٠أيضا على   

اجلوانـب  شـواغل إزاء    بعثـة   أثـارت ال  ،  وعقـب صـدور األحكـام     . ةحركة العدل واملساوا  شنتها  
الدســتور الــوطين املؤقــت ف. دوليــةالضمانات الــاإلجرائيــة للمحاكمــات وكــذلك عــدم الوفــاء ب

ان بإنزاهلـا   يـسمح ال  م و اإلعـدا  تطبيق عقوبـة  يقيدان كالمها   والدستور املؤقت جلنوب السودان     
 .فادحة اخلطورةجرائم على ارتكاب كعقاب إال 

ني وإنـشاء   االستخبارات واألمن الوطني  زال إصالح جهازي     ماعلى الصعيد الوطين،    و  - ٤٩
ــة حلقــوق اإلنــسان معلّقــني   ــة الوطني ــة متعاظمــة يف ضــوء   . اللجن ويكتــسي هــذان األمــران أمهي

ــة ا ــات املقبل ــة   وال. النتخاب ــزال حري ــضا   ت ــشمال أي ــصحافة يف ال ــار ال ــقمث ــد تعرضــت  . قل فق
 قـام اجمللـس الـوطين       سـبتمرب، /يف أيلـول  و.  على حنـو منـتظم     األمن الوطين جهاز  رقابة   ل الصحف

 ويوجـد   ليزيةالنكباللغة ا للصحافة بتعليق الرخصتني املمنوحتني لصحيفتني سودانيتني تصدران        
  . اإلداريةالقواعدب مهالعدم تقيدنظرا  مكتبامها يف اجلنوب،

ــة الويف جنــوب الــسودان، أفــادت    - ٥٠ ــأنبعث  مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين وممثلــي   ب
، مبـا يف ذلـك مكتـب مستـشار الـرئيس             زادت  قـد  احلكومة يف املسائل املتعلقة حبقـوق اإلنـسان       

املؤسسات العاملـة يف جمـال      هناك حاجة إىل تعزيز     بيد أن   . للشؤون اجلنسانية وحقوق اإلنسان   
 وال تـزال ظـاهرة اإلفـالت    .أمرا عسرياالوصول إىل العدالة ظلت فرص  و. ة سيادة القانون  محاي

، إذ أن التحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان ال تـتم دومـا بـشكل               قلقمن العقاب مدعاة لل   
ويعــاين معظــم احملتجــزين مــن ظــروف احتجــاز غــري مالئمــة، إذ يبقــون قيــد االحتجــاز . عاجــل

  . ا أن تقوم السلطات القضائية املختصة باستعراض قضاياهملفترات مطولة، دومن
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   االنتخابيةاملساعدة    
أغــسطس، اســتلمت بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان طلبــا كتابيــا رمسيــا   / آب١٦يف   - ٥١

ــسودان    ــة مــن حكومــة جنــوب ال ــة اعتزامهــا تقــدمي   . لتقــدمي املــساعدة االنتخابي وأكــدت البعث
توقع استالم طلب مماثل من الـسلطات يف اخلرطـوم يف        وُي.  املنوطة هبا  املساعدة متشيا مع الوالية   

عت سـيناريوهات خمتلفـة باالحتياجـات مـن املـوظفني           وضـ وقـد   . ، وسيتم تقدمي املـساعدة    حينه
ــسودانية    لالســتجابة للمــستويات  ــسلطات ال ــها ال ومــىت . املختلفــة مــن املــساعدة الــيت قــد تطلب

بــة، يتوقــع أن حتتــاج البعثــة إىل اســتخدام مــوظفني   اتــضحت طبيعــة ومــدى املــساعدات املطلو 
  .إضافيني بشكل سريع حىت يتسىن تقدمي الدعم املطلوب

ويوجد لـدى البعثـة حاليـا موظفـون أساسـيون يف اخلرطـوم، ويف املكتـب اإلقليمـي يف                  - ٥٢
وتواصـل البعثـة    . جوبا، باإلضافة إىل فرق صغرية يف كل من واليـات جنـوب الـسودان العـشر               

.  حجـم فـرق الواليـات يف اجلنـوب، وتعمـل علـى زيـادة القـدرات يف اخلرطـوم وجوبـا                      توسيع
وهناك أيضا خطـط السـتقدام فريـق صـغري للفاشـر لتـسهيل التنـسيق بـشكل أوثـق مـع العمليـة                        

وتـشارك البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة          . املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور        
 يف آليــات التنــسيق مــع منظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل علــى اإلمنــائي مــشاركة نــشطة

  . سواء حد
  

  سيادة القانون    
واصلت البعثة، يف جنوب السودان، رصـد عمليـة اإلصـالح القـانوين وتقـدمي املـشورة                   - ٥٣

نوب السودان وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة       جلقانون العقوبات   صدر  وخالل هذه الفترة    . بشأهنا
ودعمـت  . ع قانون الطفل وتـشريعات أخـرى ذات صـلة، بـدعم استـشاري مـن البعثـة                ومشرو

البعثة، بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جلنـة األراضـي يف صـياغة سياسـة لألراضـي                  
وتواصل البعثـة تقـدمي     . ألراضيلقانون  صدور   ، إليها اداستنتم فيما بعد، ا   نوب السودان، سي  جل

الــسجون واإلجــراءات  مــشروع قــانون   جنــوب الــسودان يف وضــع   ســجوندائرة دعمهــا لــ 
  . وعلى املستوى الوطين، أقر قانون الشرطة. التشغيلية للسجون

وعلى الرغم من أن الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة لنظـام الـسجون حيـد منـه حجـم                     - ٥٤
يوليــه، طلبــت /  متــوز٣١ويف . املــوارد املتاحــة، واصــلت البعثــة تقييمهــا للــسجون يف الــشمال 

ــة ملـــسؤويل املرافـــق اإلصـــالحية    ــيم دورات تدريبيـ ــة لتنظـ ــة مـــساعدة البعثـ . الـــسلطات الوطنيـ
ــوباجل ويف ــه     ن ــا جمموع ــدريب األساســي مل ــدمي الت ــة يف تق ــن  ٩٥٤، ســاعدت البعث  شخــصا م

بوا سِّ امـرأة، وقـد نُـ      ٢٨٤العناصر التابعة سابقا للجيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، ومـن بينـهم               
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 ،بيـك وجوبـا  موقدمت البعثة أيـضا التـدريب الـداخلي للمـوظفني يف ر    . رة السجون ئاللعمل بد 
  .  مجيعهاواحتفظت حبضور استشاري يف الواليات اجلنوبية العشر

  
  محاية األطفال    

ــى     - ٥٥ ــوا عل ــرئيس عف ــد     ٩٩أصــدر ال ــساواة كــانوا ق ــرتبطني حبركــة العــدل وامل  طفــال م
سـبتمرب، أُطلـق    / أيلول ٨ويف  . مايو/ أم درمان يف أيار    احتجزوا إثر االعتداءات اليت وقعت على     

 منـهم إىل كنـف      ٤٢ حيـث أعيـد      ،إىل غـرب دارفـور    أُرسلوا   من هؤالء األطفال، و    ٥٤سراح  
 الـذين  ٤٥ طفـال مـن جممـوع األطفـال الــ      ٢٩لــ  وال تزال تدابري احلماية غـري الكافيـة      . أسرهم

ومثـة تـوجس بـأن      .  تـشكل باعثـا علـى القلـق        ممركز الرعاية املؤقتة، مشال اخلرطو    يف  يزالون   ال
دالء بــشهاداهتم يف حماكمــات املقــاتلني   إللــاألطفــال احلكومــة قــد تواصــل اســتخدام هــؤالء     

الراشدين التابعني حلركة العدل واملساواة، على الرغم من دعوة األمم املتحـدة بـشدة إىل عـدم                 
 ســنة قيــد ١٦ود طفــل عمــره ومــن املــسائل الــيت تبعــث علــى القلــق البــالغ وجــ . القيــام بــذلك

القــانونيون املمثلــون وقــدم .  الــشريعةأحكــاماالحتجــاز صــدر عليــه حكــم باإلعــدام مبوجــب   
  .املذكورللطفل طعنا يف حكم اإلعدام 

، يف ٢٠٠٨وأقـرت اجلمعيـة التـشريعية جلنـوب الــسودان مـشروع قـانون الطفـل لعــام          - ٥٦
ــوب    /آب ــيس جن ــه رئ ــع علي ــسودانأغــسطس، وهــو يف انتظــار أن يوق ــضمن مــشروع  .  ال ويت

 زيــادة ســن املــسؤولية اجلنائيــة مــن  مــن قبيــلا البعثــة وجهــات أخــرى، أيــدهتالقــانون أحكامــا 
 ســنة، وإجيــاد بــدائل حلــبس اجلنــاة مــن األطفــال، وإنــزال عقوبــات أشــد   ١٢ســنوات إىل  ١٠

  .جلرمييت االختطاف واالجتار
رفـة أمـاكن وجـودهم، يف أوائـل          طفال إىل أسـرهم، أو مع      ١٩٠ويف أبيي أمكن إعادة       - ٥٧
ــذين يزيــد عــددهم علــى     /آب  طفــال أفــادت  ٢٥٥أغــسطس، وذلــك مــن جممــوع األطفــال ال

وتستمر جهود التعقب ملعرفة أمـاكن   . مايو/التقارير بأهنم قد فُقدوا إثر الرتاع الذي شهده أيار        
  . وجود بقية األطفال

  
  محاية املدنيني    

وتفيد التقـارير   . ءة املعاملة من جانب األفراد النظاميني     ال يزال املدنيون يتعرضون إلسا      - ٥٨
للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان      تـابعني   يوليـه أن جنـودا      /الواردة مـن واليـة واراب منـذ متـوز         

ــة أشــخاص    ــل مثاني ــداءات وســرقة    ،كــانوا ضــالعني يف قت ــصاب واعت  ويف ارتكــاب جــرائم اغت
ن أجريت مقـابالت معهـم، اغتـصبت سـت نـساء      ووفقا ملا ذكره املدنيون الذي  . احملاصيل احمللية 

ومن دواعي القلـق أيـضا قتـل املـدنيني       . إثر تعرضهن للضرب  ثالث نساء   ، وأجهضت   ومراهقة
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وال تــزال الــصدامات بــني . وتعرضــهم لإلصــابات أثنــاء مبــادرات لــرتع ســالح املــدنيني قــسرا  
وتعمــل . يلقيــة جـون اجلماعـات القبليـة تفــضي إىل مقتـل املــدنيني وتـشريدهم، ال سـيما يف وال     
  .البعثة على إشراك مجيع عناصرها يف وضع استراتيجية شاملة حلماية املدنيني

  
  اإلعالم     

وسـائط  وقائعيـة ودقيقـة عـن أنـشطتها عـن طريـق             واصلت البعثـة تعزيـز تقـدمي تقـارير            - ٥٩
ويواصـل  . قـابالت واملبيانات  الواإلعالمية  حاطات  من خالل توفري اإل   اإلعالم الوطنية والدولية    

 خـدمات إعالميـة معـززة       ميقـد بتمكتب اإلعالم التابع للبعثة حتسني قدراتـه للرصـد اإلعالمـي،            
وتركـز دوريـة أصـدرهتا    . جلميع عناصر البعثة بـشأن األخبـار والتعليقـات املتعلقـة بواليـة البعثـة        

الـيت تقـوم    على األنـشطة املتعلقـة باتفـاق الـسالم الـشامل             “يف السودان ”البعثة حديثا وعنواهنا    
ويتعـاون مكتـب اإلعـالم عـن كثـب مـع            . هبا البعثة ومنظومة األمم املتحدة علـى نطـاق أوسـع          

الوحدات االنتخابية ووحدات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، بشأن إصـدار وتوزيـع             
 وميكن حاليـا االطـالع علـى القـانون االنتخـايب          . املواد اإلعالمية املتعلقة برفع مستويات الوعي     

ويقــدم مكتــب اإلعــالم أيــضا    . بــاللغتني االنكليزيــة والعربيــة يف موقــع البعثــة علــى الــشبكة      
ا يف الفريـق  رائـد معلومات الدعم بشكل متواصل فيما يتعلق باملسائل اإلنسانية باعتباره عـضوا       

اسـتخدام أشـرطة    بالعامل املشترك بني الوكاالت، وال سيما من خـالل تغطيتـه واسـعة النطـاق                
 وتـستخدم املنافـذ اإلعالميـة الدوليـة         ،ألنشطة املساعدة اإلنـسانية   الفوتوغرافية  والصور  الفيديو  

  . قدرا كبريا من هذه املواد
ــة      - ٦٠ ــة البعث ــة إذاع ــزال حمط ــشغيلية يف الــشمال و   ) مإ. ف إمرايــا(وال ت ــودا ت ــه قي يف جتاب
ة إعــادة بــث  حمطــ١٣ويف جنــوب الــسودان، تبـث احملطــة براجمهــا مــن خـالل   . الــثالث نـاطق امل

م يف كامــل أحنــاء الــبالد عــرب موجــات البــث إف إوميكــن االســتماع إىل مرايــا . مإ. فإبنظــام 
وال يــزال علــى األطــراف معاجلــة املــسائل املتعلقــة بأحكــام اتفــاق الــسالم    . القــصريةاإلذاعــي 

ــل إجــراء           ــذها قب ــتعني تنفي ــيت ي ــالم، وال ــز إصــالح وســائط اإلع ــيت هتــدف إىل تعزي ــشامل ال ال
  .تخاباتاالن
  

  األلغاماملتعلقة باإلجراءات     
، مـن تطهـري     اآلناأللغام التابعة للبعثة، حىت     املعنية باإلجراءات املتعلقة ب   فرقة  األمتكنت    - ٦١
 وفتحـــت ، حـــددت باعتبارهـــا منــاطق خطـــرة ، منطقــة ٣ ٩٥٦طق، مـــن أصـــل ا منــ ٢ ١٠٧
 عمليـات إزالـة     ومـع حلـول موسـم األمطـار الـذي حيـد مـن             .  كيلو مترا مـن الطـرق      ٢٧ ١٥٥

األلغام، تتركز اجلهود حاليا على تعيني وتدريب عمال إزالة األلغام، وترتيب أولويـات الطـرق      
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واملناطق اليت سيتم تطهريها يف املوسم اجلاف، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى                   
داخـل  التـدريب   جـرى االنتـهاء مـن أعمـال         و. وحكومات الواليات واملنظمات غري احلكوميـة     

 وطنيـة   ةإلجيـاد قـدر   وتواصـل العمـل     . زالـة األلغـام الوافـدة حـديثا، واعتمادهـا         إالبلد لشركات   
لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام إليهـا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                 نقل املـسؤوليات التنظيميـة      إتاحة  و

  .أغسطس/حلقة العمل االنتقالية الثالثة اليت عقدت يف اخلرطوم يف أب
  

  اطالسلوك واالنضب    
علــى منــع ســوء الــسلوك واالســتغالل واإليــذاء اجلنــسيني يف  تركيزهــا ت البعثــة واصــل  - ٦٢

 ومحـــالت التوعيـــة وتقـــدمي املـــشورة بـــشأن الـــسياسات للمـــديرين ،كامـــل الـــربامج التدريبيـــة
ل العمـل بالتـدريب اإللزامـي بـشأن منـع التحـرش يف       دِخأُو. طر احملتملةاخيتعلق بعوامل امل  فيما

ــل،   ــان العمـ ــسي و مكـ ــرش اجلنـ ــت إوالتحـ ــاءة اسـ ــسلطةالمعسـ ــى    .  الـ ــد علـ ــا يزيـ ــضر مـ وحـ
 . يف أم درمــانبنــاتة لليــامعكليــة األحفــاد اجل ويف ،مــشاركا محــالت إعالميــة يف جوبــا ٢٥٠

سياسة األمـم املتحـدة املتعلقـة بعـدم التـسامح مطلقـا مـع االسـتغالل                 بـ وساعدت زيـادة الـوعي      
ت بالتعاون مـع الـسلطات الوطنيـة ووكـاالت األمـم            واإليذاء اجلنسيني، وأنشطة التوعية اليت مت     

ساءة السلوك اجلسيمة عند احلـد      إاملتحدة واملنظمات غري احلكومية، على اإلبقاء على حوادث         
  . حالة جديدة من حاالت سوء السلوك٢١بلغ عن أُاالستعراض، قيد وخالل الفترة . األدىن

  
  الشؤون اجلنسانية    

مـن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ها للتنفيذ الكامل لقـرار جملـس األمـن        واصلت البعثة تقدمي دعم     - ٦٣
ــة          ــة الوحــدة الوطني ــدرات حلكوم ــاء الق ــال بن ــساين وجم ــدريب يف اجملــال اجلن ــدمي الت خــالل تق

 ويف اجلنـوب . ووكاالت األمم املتحدة وغريمها من العناصر الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة             
زيــادة الــوعي اجلنــساين بــشأن مــسائل      هتــدف إىل، قامــت البعثــة بأنــشطة   واملنــاطق الــثالث 

 ، وتقدمي الـدعم لـضحايا العنـف اجلنـساين         ،عادة اإلدماج إ ونزع السالح والتسريح و    ،احلوكمة
دراج منـاظري جنـسانية يف التـشريعات اجلديـدة املقـرر            إومشل ذلك تـشجيع     . مع ممثلي احلكومة  

ت البعثة فرقـة عمـل معنيـة        أوعلى الصعيد الداخلي، أنش   . صالح القطاع األمين  إها وأنشطة   سن
 وقامت بدورات تدريبية يف جمال تعميم املنظور اجلنساين ملنـسقي الـشؤون             ،شؤون اجلنسانية الب

  . اجلنسانية التابعني للبعثة من خمتلف املكاتب اإلقليمية
  

  االيدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
االيــدز، /املناعــة البــشريةواصــلت البعثــة تنفيــذ برناجمهــا للتوعيــة بــشأن فــريوس نقــص     - ٦٤

 منهم مبهمـة تعمـيم منظـور يتعلـق بفـريوس            ٥٠قران، وعهد إىل    أل من املثقفني ا   ١٩٨وتدريب  
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. عـادة اإلدمـاج يف الـسودان      إااليـدز يف بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح و           /نقص املناعة البشرية  
االيـدز أفـراد حفـظ      /واستهدفت الربامج التدريبية يف جمال التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية         

، )سؤوال مـ  ٣٤٤(، ومسؤويل السجون    ) أفراد ١٠٧(، والشرطة احمللية    ) فردا ١ ٤٨٤(السالم  
 ، وعامــــة الــــسكان)ات منظمــــ١٠٦(احلكوميــــة واملنظمــــات غــــري )  طالبــــا٨٦٥(والطلبــــة 

 تلقـوا معلومـات عـن فـريوس نقـص املناعـة             ، شخـصا  ٣ ٤٤٧جمموعه  يبلغ  ا  مب )شخصا ٥٤١(
كجزء من بـرامج    الرفاالت   من   ٧٥٠ ٠٠٠ع  يزجرى تو  وملنع انتشار املرض،     .االيدز/البشرية

ــسريح و   ــسالح والتـ ــزع الـ ــا وُ  إنـ ــاج، كمـ ــادة اإلدمـ ــاالت   ع زِّعـ ــذه الرفـ ــن هـ ــر مـ ــدد آخـ   عـ
وكـان حمـور التركيـز خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير هـو تعمـيم                  .  على الـسجون   )٢٨ ٨٠٠(

  .أنشطة البعثة ودجمها يف برامج التوعيةيف يدز إلا/فريوس نقص املناعة البشريةمسألة 
  

  أمن املوظفني    
. مــا برحــت املظــاهرات ضــد احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــستمرة يف مجيــع أرجــاء البلــد   - ٦٥

وللتخفيف من احتمال وقوع حوادث أمنية، جرى تفعيل نظم املراقبة الدولية والوطنيـة التابعـة      
ال إىل أمـاكن أخـرى، وطُبِّـق نظـام التحقـق مـن            للبعثة، وأجريت تـدريبات علـى عمليـات انتقـ         

تدريبات علـى إخـالء املبـاين ومتـارين     يوليه /متوزوجرت يف . الوضع يوميا عن طريق الالسلكي    
وعقـدت اجتماعـات   . ملراقيب احلرائق، كما عززت التدابري األمنية يف مبىن املقر الرئيـسي للبعثـة          

وبـدأ العمـل بنظـام      .  املتحـدة  األممالمة موظفي   بني البعثة واحلكومة لتبادل املعلومات بشأن س      
وجـرى االضـطالع ببعثـات      . ختصيص دوريـات ألمـن املـوظفني، ومت تـشغيل فريـق لالسـتجابة             

لتقييم سالمة الطرق والتصنيف وذلك لتحديد األخطار احملتملة واستكمال إجـراءات التـشغيل             
وال يـزال أمـن     .  املتحـدة  األمـم املوحدة للبعثات اليت يضطلع هبا املوظفون واسـتخدام مركبـات           

وهياكلها األساسية يشكل مصدر قلق كـبري يف سـياق األنـشطة احملتملـة               املتحدة   األممموظفي  
  .يف املستقبل للمحكمة اجلنائية الدولية يف السودان

وطرأ اخنفاض طفيف على عدد احلوادث األمنية يف جنوب الـسودان، وهـو مـا ُيعـزى                   - ٦٦
 أُبلغ عن العديد من حـوادث الـسطو املـسلح والنـشل وكـان مـن بـني                   كما. إىل موسم األمطار  

حادثـة وقعـت يف يـامبيو يف         املتحدة   األممانتهاكات اتفاق مركز القوات املوجهة ضد موظفي        
، حيث مت االسـتيالء علـى أسـلحة سـرية تابعـة لـسالح اإلشـارة واعتقـل أحـد                     سبتمرب/أيلول ٢

كـادوقلي، تواصــل  (ويف القطــاع الرابـع  . عـدة أيـام  املـوظفني الـوطنيني وأبقـي رهــن االحتجـاز     
وظلت احلالة يف والية النيل الـزرق هادئـة   . العمل لتعزيز التدابري األمنية من أجل معسكر البعثة     

وكـسال، يف شـرق     ) دامـازين (أمـا يف القطـاع اخلـامس        . نسبيا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        
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 األمــمنفجــرة خطــرا متزايــدا علــى مــوظفي الــسودان، فقــد شــكل وجــود ذخــائر وألغــام غــري م
  .املتحدة
واستكملت البعثة خطتها األمنية وتقييماهتا اخلاصة باملخـاطر األمنيـة، وأوصـت باختـاذ               - ٦٧

ــات، واملــسائل املتعلقــة بترســيم احلــدود،      ــة، كاالنتخاب ــدابري ملعاجلــة جمــاالت املــشاكل احملتمل ت
  .درة عن احملكمة اجلنائية الدوليةوالتوترات املستمرة بشأن الئحة االهتام الصا

  
  التنسيق مع بعثات حفظ السالم األخرى    

، بتنفيــذ )٢٠٠٨ (١٨١٢قامــت البعثــة، حــسبما أوعــز إليهــا جملــس األمــن يف قــراره     - ٦٨
ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي و    ــة يف   املتحــدة األمــمآليــات التعــاون مــع العملي يف دارفــور املبين

 األمــمت قيــادة العمليــة املختلطــة يف منتجــع اإلدارة العليــا لبعثــة  وقــد شــارك. تقريــري األخــري
يف الـسودان، وبقـي االتـصال مـستمرا علـى كـل مـن مـستوى اإلدارة العليـا ومـستوى                      املتحدة  
وجيري بانتظام تبادل املعلومات بني البعثـة والعناصـر العـسكرية يف بعثـة األمـم املتحـدة                  . العمل

ــى ضــوء     ــو، وال ســيما عل ــة يف      يف الكونغ ــرب للمقاوم ــشطة جــيش ال ــارير عــن أن ــاد التق ازدي
  .سبتمرب/أيلول

  
  اجلوانب املالية    

ــا    - ٦٩ ــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـ ــه / حزيـــران٢٠ املـــؤرخ ٦٢/٢٦٧رصـــدت اجلمعيـ يونيـ
 مليون دوالر لالستمرار يف بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان للفتـرة مـن                ٨٢٠,٧، مبلغ   ٢٠٠٨

وإذا مـا قـرر جملـس األمـن متديـد واليـة       . ٢٠٠٩يونيـه  /زيران ح٣٠ حىت  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١
، فـإن تكـاليف االسـتمرار       ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣٠بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل ما بعد         

  . ستقتصر على املبالغ اليت قررهتا اجلمعية العامة٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠يف البعثة حىت 
تراكات املقــررة غــري املدفوعــة للحــساب    ، بلغــت االشــ ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣١ويف   - ٧٠

كمــا بلــغ جممــوع   .  مليــون دوالر٦٣٦,٦اخلــاص التــابع لبعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان      
االشتراكات املقررة الواجبة السداد بالنسبة جلميـع عمليـات حفـظ الـسالم حـىت ذلـك التـاريخ            

  . مليون دوالر٣ ٥٦٨,٧
ة للوحـــدات إىل حكومـــات البلـــدان وســـددت تكـــاليف القـــوات واملعـــدات اململوكـــ  - ٧١

، ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٣٠و أغــسطس /آب ٣١املــسامهة بقــوات عــن الفتــرتني املنتــهيتني يف 
  .على التوايل
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  مالحظات  -سابعا   
ال يــزال انعــدام الثقــة املتبادلــة والطمأنينــة بــني حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية    - ٧٢

ــس    ــائق الرئي ــشكل الع ــسودان ي ــر ال ــسالم     لتحري ــذ اتفــاق ال ــام تنفي ــسبيل أم ــرض ال ــذي يعت ي ال
ومن شأن هذه احلالة من انعدام الثقة املتبادلـة أن ميتـد أثرهـا يف هنايـة املطـاف ليـشمل                     . الشامل

وعـبء حتـسني    . مجيع النقاط املرجعية األساسية الـيت حـددها االتفـاق والـيت مل ُيبـت فيهـا بعـد                  
لـذا فـإنين   . لطمأنينة إمنا يقع على القيـادة يف كـال اجلـانبني     هذه احلالة من انعدام الثقة املتبادلة وا      

أحث هذه القيـادات علـى بـذل اجلهـود لتحـسني عالقـاهتم والعالقـات فيمـا بينـها انطالقـا مـن                        
  .روح اتفاق السالم الشامل

فاتفـاق خارطـة الطريـق بـشأن آبيـي هـو إجنـاز              . بيد أنه حدثت أيضا تطـورات إجيابيـة         - ٧٣
وقد قـام الطرفـان بنجـاح بإعـادة         . رفني الشريكني يف اتفاق السالم الشامل     كبري من جانب الط   

ومت االتفـاق علـى رئـيس اإلدارة املؤقتـة ونائبـه            . نشر معظـم قواهتمـا إىل خـارج احلـدود املؤقتـة           
وجيــري اآلن نــشر . كمــا مت تعــيني األعــضاء البــاقني يف اجمللــس التنفيــذي وجملــس منطقــة آبيــي  

كمـا جتـري اآلن عمليـة       . تركة ووحـدات الـشرطة املتكاملـة املـشتركة        الوحدات املتكاملـة املـش    
ومـــن . التحكـــيم بـــشأن التـــسوية النهائيـــة للمـــسألة يف حمكمـــة التحكـــيم الدائمـــة يف الهـــاي  

. الضروري اآلن أن يقوم الطرفان بإعـادة نـشر قواهتمـا املتبقيـة إىل خـارج احلـدود املؤقتـة فـورا           
وهنـاك حاجـة أيـضا إىل       . اإلدارة املؤقتة على سـبيل األولويـة      كما ينبغي االنتهاء فورا من إقامة       

التوفيــق بــني التــدريب ومعــدات الوحــدات املتكاملــة املــشتركة بقــصد حتقيــق التكامــل وقابليــة   
وجيب على القـوات املـسلحة الـسودانية أن ترسـل املعـدات الـضرورية               . التشغيل على حنو مفيد   

 حـني أن القـرار املتعلـق بالتـسوية النهائيـة يقـع علـى                ويف. للوحدات املتكاملة املشتركة يف آبيي    
عــاتق حمكمــة التحكــيم الدائمــة، فــإن مــسؤولية التنفيــذ الــسلمي لــذلك القــرار، إمنــا تقــع، مــرة  

وعـالوة علـى ذلـك، فـإين أحـث كـال الطـرفني علـى                . أخرى، على عاتق الطرفني دون غريمهـا      
ــشتركة لرصــد و      ــة امل ــر اللجن ــر لتقري ــاز املبك ــاذ     ضــمان اإلجن ــي واخت ــار يف آبي ــف إطــالق الن ق

اإلجراءات ضـد مـن تثبـت مـسؤوليتهم عـن أعمـال العنـف والنـهب وفقـا للنتـائج الـيت توصـل                         
  .التقرير إليها
ويعد ترسيم احلدود أحد النقاط املرجعيـة األساسـية الـيت تترتـب عليهـا بالنـسبة ملعظـم              - ٧٤

ويتوقــع أن تقــدم جلنــة احلــدود . ملالنقــاط املرجعيــة األساســية األخــرى يف اتفــاق الــسالم الــشا
وحيتمـل أن يفـضي هـذا       . أكتـوبر /التقرير التقين إىل الرئاسـة حـىت منتـصف شـهر تـشرين األول             

التقريــر إىل خالفــات سياســية ســيتعني حلــها قبــل الــشروع يف الترســيم املــادي للحــدود علــى     
 أسرع وقـت ممكـن      ولذا، فإنين أحث الرئاسة على التوصل إىل اتفاق بشأن التقرير يف          . األرض
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وعنـد الـشروع يف عمليـة    . وذلك لضمان الشروع يف الوقت املناسب يف عملية ترسيم احلـدود         
الترسيم، ينبغي األخذ بنهج يراعي القواعد الشعبية مبـا يوضـح للمجتمعـات احملليـة الرعويـة أن                  

  .احلدود لن تكون عقبة أمام حتركاهتا التقليدية
عا فورا مجيع القيود املتبقية املفروضة على حركـة بعثـة           كما أحث الطرفني على أن يرف       - ٧٥

ــى حنــو واف        ــها عل ــة مــن االضــطالع بواليت ــتمكني البعث ــسودان وذلــك ل األمــم املتحــدة يف ال
كمـا أحـث علـى التعـاون الوثيـق      . ومساعدة الطرفني على حفظ السالم إىل أقـصى حـد ممكـن      

ملـشترك لـضمان تنفيـذ القـرارات الـيت          بني اللجنة السياسية لوقف إطالق النار وجملـس الـدفاع ا          
ــار     ــسياسية لوقــف إطــالق الن ــة ال ــه  -تتخــذها اللجن ــأخري ال مــربر ل ــدون أي ت ومــن املهــم  .  ب

بالنسبة لبعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان املـشاركة يف اجتماعـات جملـس الـدفاع املـشترك الـيت                      
بقصد تقدمي الدعم مبا يتفـق      تناقش تقدمي الدعم للوحدات املتكاملة املشتركة وتدريبها، وذلك         

  ).٢٠٠٨ (١٨١٢وأحكام قرار جملس األمن 
وآمـل أن ُتنجـز   . وقد مت إجناز تعـداد الـسكان، وجيـري اآلن جتهيـز اسـتمارات التعـداد            - ٧٦

العملية بنجاح وبأن يقبل الطرفان نتائجها، وذلك لتيـسري تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل تنفيـذا                    
  .كامال ويف موعده

ن الطرفان بنجاح القانون االنتخايب، كما جتري اآلن مفاوضات لتعيني أعـضاء            وقد س   - ٧٧
وقد تلقت األمم املتحدة فعال طلبـا مـن أجـل املـساعدة االنتخابيـة               . اللجنة الوطنية لالنتخابات  

وسـتقوم بعثـة مـن املقـر لتقيـيم االحتياجـات بزيـارة الـسودان يف             . من حكومة جنوب السودان   
نشاء اللجنة الوطنية لالنتخابات، سيتم أيـضا تنـسيق املـساعدة االنتخابيـة             ومبجرد إ . هذا الشأن 

كمـا سـيكون مـن املهـم بالنـسبة للحكومـة            . الدولية ومن األمـم املتحـدة علـى الـصعيد الـوطين           
رصــد املخصــصات يف امليزانيــة مــن أجــل أعمــال اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات كــي يتــسىن هلــا    

  . بدء أعماهلااالضطالع بواجباهتا العديدة عند
ــامج نــزع        - ٧٨ ــذ برن ــسودان أن يتكلــل بالنجــاح تنفي ــه احلامســة للــسالم يف ال ــه أمهيت وممــا ل

الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج ممــا سيــسهم بــشكل ملمــوس يف بنــاء الثقــة بــني الطــرفني    
بيــد أن نــزع . ويفــضي إىل ختفــيض مطــرد يف القــدرات العــسكرية لــصاحل اإلنفــاق االجتمــاعي 

ــم   الــسالح  ــا إىل ســالم دائ ــد مــن إعــادة إدمــاج   . والتــسريح وحــدمها ال ميكــن أن يؤدي إذ ال ب
املقاتلني املسرحني، الذين جردوا من سالحهم، يف اجملتمع كمـواطنني يتمتعـون بفـرص منـصفة          

ويف هذا الصدد، أحث جمتمـع املـاحنني علـى البـذل            . وعادلة كي يصبحوا جزءا من اليد العاملة      
ن تربعـاهتم يف مـؤمتر املائـدة املـستديرة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة            بسخاء عند اإلعالن ع   
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فـال يـزال مـن األمـور امللحـة ملـساعدة األطـراف              . نوفمرب/اإلدماج املقرر عقده يف تشرين الثاين     
  .على تنفيذ اتفاق السالم الشامل بشكل سلمي ويف املوعد احملدد

آبيــي مبمارســة حقــه املــشروع يف ، ســيقوم أهــايل جنــوب الــسودان و٢٠١١ويف عــام   - ٧٩
وسـواء أكـان القـرار هـو الوحـدة أو      . تقرير املصري والتصويت مـن أجـل الوحـدة أو االنفـصال         

االنفصال، فليس مبقدور األطراف أن تتجاهـل مـا يـربط بينـها مـن اعتمـاد ومـصلحة مـشتركة                     
لتقاسـم  إنين أشـجع األطـراف علـى الـشروع يف مباحثـات بـشأن اتفـاق طويـل األجـل              . بينهما

  . لصاحل السالم وصاحل شعب السودان٢٠٠١الثروة فيما بعد عام 
وأود أن أقترح أن ينظر جملس األمـن يف إجـراء مناقـشة وافيـة بـشأن األحكـام املتعلقـة                       - ٨٠

حبماية املدنيني املعرضني للخطر وذلك يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمـم املتحـدة، آخـذا     
كما يلـزم وضـع   .  املتولدة عن األحكام املتعلقة بوالية من هذا القبيل     يف االعتبار آمال اجلماهري   

مبادئ توجيهية واضحة ميكن ترمجتها إىل قواعد اشـتباك واقعيـة بالنـسبة ألفـراد حفـظ الـسالم                   
  .اجملهزين بالقدرات املطلوبة

ة وكما أشري إليه أعاله، سـتتأثر التطـورات يف الـسودان إىل حـد كـبري بأنـشطة احملكمـ                     - ٨١
ومـن احملتمـل أن يـؤثر هـذا بـشكل قـوي علـى أعمـال                 . اجلنائية الدولية وإجراءاهتـا ذات الـصلة      

. األمم املتحدة يف السودان، مبا يف ذلك اجلهود اإلنـسانية وعمليـة الـسالم اجلاريـة يف الـسودان                  
وبناء على ما تقدم، فـإنين أحـث حكومـة الـسودان علـى التعـاون مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                        

وممـا لــه أمهيتـه احلامسـة أن تنفــذ    . إنـشاء عمليـة سياسـية وقانونيــة فعالـة علـى املــستوى الـوطين      و
حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا كامال التزاماهتا وواجباهتـا فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الـسلمي التفـاق                  

ة السالم الشامل، وأن حتسن من احلالة يف دارفور، وأن تتعاون مع كـل مـن بعثـة األمـم املتحـد            
  .يف السودان والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

ويف اخلتام، أود أن أعرب عـن امتنـاين ملمثلـي اخلـاص وجلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة                - ٨٢
العاملني يف السودان، وللدول األعضاء، مبا فيها البلدان املسامهة بقوات، والبلدان املاحنة، علـى              

  . من جهود حثيثة لدعم تنفيذ اتفاق السالم الشاملما يبذلونه
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   املرفق
  ٢٠٠٨أكتوبر / األولتشرين ٧العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف     

  
 العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون
  اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية للعنصر العسكري

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور إلناثا الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور البلد
  ١٤  ١٣٥ ٣١٢٠ ١٢ حتاد الروسيالا

  ١٥     إثيوبيا
  ٣     األرجنتني
 ٢ ٢٦  ٢٠ ٦ ١٤ األردن
 ٢ ٨ ٢ ١٣  ١٨١ ٥ أستراليا
    ٢٠  ٢٠ إكوادور
  ٥  ٣٨ ٥ ٣٣ أملانيا

  ٧  ١٢  ١٢ إندونيسيا
  ١  ١  ١ أوروغواي

 ٣ ٤ ١ ٩ ١ ٩ أوغندا
  ٧  ١٣  ١٣ أوكرانيا
       إيطاليا

    ٨  ٨ باراغواي
١ ٥٧٠ ١٧ ٢٠٥٣٥ ١٥ باكستان  ١ ١١ ٧ 
  ٣  ٢٤  ٢٤ الربازيل
    ٣  ٣ بلجيكا

١ ٥٧٩ ١٤ ٢٧٥٢٩ ٢٣ بنغالديش  ١ ٣٣ ٤ 
    ٦  ٦ بنن

    ٥  ٥ بوتسوانا
    ٦  ٦ بوركينا فاسو

 ٢ ٤     البوسنة واهلرسك
    ٢  ٢ بولندا
    ٢٠  ٢٠ بوليفيا
    ١٨  ١٨ بريو
   ٢ ١٠ ٢ ١٠ تايلند
 ١ ٣٢  ٣ ٣  تركيا

       جامايكا
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 العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون
  اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية للعنصر العسكري

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور إلناثا الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور البلد
   ٢ ١٥ ٢ ١٥ مجهورية ترتانيا املتحدة

   ١ ٨ ١ ٧ مجهورية كوريا
    ١  ١ مولدوفاية رمجهو

       جنوب أفريقيا
  ٢ ١ ٧ ١٣ ٤ الدامنرك
  ٨ ٣ ٢٦٧ ٢٢٥١٣ ١٤ رواندا
    ١٤  ١٤ رومانيا
 ٢ ٧ ١٥ ٣٥٢ ٦٣٢٩١٥ ١٧ زامبيا

 ٣ ٢٤ ٣ ٧ ٣ ٧ زمبابوي
  ٨     ساموا

  ١٩  ٧  ٧ سري النكا
 ١ ٦  ٥  ٥ السلفادور
       السنغال
 ٣ ٧  ٤ ٢ ٢ السويد
  ١٨ ١٠ ٤٤٨ ٩٤٢٥١٠ ١٤ الصني
    ٥  ٥ غابون
 ١ ١٧     غامبيا
 ٢ ١٥     غانا

    ٨ ١ ٧ غواتيماال
    ٩  ٩ غينيا
       فرنسا
 ٤ ٦  ١٣  ١٣ الفلبني
  ١  ١ ١  فنلندا
  ٨  ٧  ٧ فيجي

 ١   ٦ ١٨ ٨ قريغيزستان
    ٥ ٥  كرواتيا
    ١٤٣ ١١٣٥ ٧ كمبوديا
  ٦ ٤ ٢٨ ٢٦٢ ٢٢ كندا
 ٣ ١٦ ٤٦ ٧٨٠ ١١٧٧٦٤٤ ٤ كينيا
  ١  ٤  ٤ مايل
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 العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون
  اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية للعنصر العسكري

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور إلناثا الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور البلد
  ٤  ١٠ ٢ ٨ ماليزيا
  ١٤ ١٥ ٨٢٢ ١٨٧٨١١٥ ٢٣ مصر

      ٦ مالوي
    ٣ ٣  اململكة املتحدة

    ٢  ٢ منغوليا
    ١  ١ موزامبيق
  ١ ١ ٨ ١ ٨ ناميبيا
  ٦ ١ ٢٢ ٥١ ١٧ النرويج
 ١ ٥١  ١٧ ٧ ١٠ نيبال
       النيجر
 ٥ ٢٦  ١٢  ١٢ نيجرييا
    ٣ ١ ٢ نيوزيلندا

٢ ٦٢٠ ٢٥١٢٥٧٦٥ ١٩ اهلند  ٧ ٧١ ٦ 
 ١ ١٣  ١٦ ٢ ١٤ هولندا

  ١١     الواليات املتحدة األمريكية
  ٨  ٢٣ ١ ٢٢ اليمن
    ٣  ٣ اليونان

٩ ٢٢٩ ٨١٠٣ ١٥١٧٣٦٤٥٧ ٥٩٩ اجملموع حسب نوع اجلنس  ٤٦ ٥٤٧ ١٢٤ 

٨ ٥٦٠ ١٧٩ ٦١٤ اجملموع  ٩ ٣٥٣  ٥٩٣ 
  
  


