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  تقرير األمني العام عن السودان    
    

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

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

، باإلضافة إىل آخـر املعلومـات عـن األنـشطة           )S/2008/662 (٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٨حىت اليت اضطلعت هبا بعثة األمم املتحدة يف السودان 

  
  احلالة األمنية  -ثانيا   

ــة مــستقرة   - ٢ ــة األمني ــة األمــم   يف حــني أن احلال ــها يف منطقــة عمليــات بعث  نــسبيا يف جممل
زالـت هـشة وال ميكـن التنبـؤ هبـا يف             املتحدة يف السودان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، فمـا            

ــاطق حيــث   ــزال  البعــض املن ــة ونــشاط  الرتاعــاتاالشــتباكات املــسلحة واللــصوصية و ت  القبلي
  .املتمردين تشكل مصدرا للقلق

ديسمرب، وقع اشتباك باألسـلحة الناريـة بـني أفـراد مـن الوحـدة          /ل كانون األو  ١٢ويف    - ٣
املتكاملــة املــشتركة ووحــدة الــشرطة املتكاملــة املــشتركة يف مدينــة أبيــي، ممــا أســفر عــن مقتــل   

وبعـد  .  اآلالف من املدنيني مرة أخرى مـن املنطقـة         وفر. خص وإصابة تسعة أشخاص جبراح    ش
ملــسؤول اإلداري األول وممثلــي اخلــاص واللجنــة التــدخل الفــوري لقــادة كــل مــن الوحــدتني وا

. العــسكرية املــشتركة يف املنطقــة، مت اختــاذ اخلطــوات الالزمــة علــى حنــو ســريع لتهدئــة الوضــع  
وُنقلت الوحدة املتكاملة املشتركة إىل مقرها اجلديد مشـال مدينـة أبيـي؛ ومت نـزع سـالح أفـراد                    

عثـة األمـم املتحـدة علـى الفـور يف تـسيري         كل من الوحدتني باستثناء من هم باخلدمة، وبـدأت ب         
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دوريات يف مدينة أبيي باستخدام ناقالت اجلنـود املدرعـة للمـساعدة يف اسـتتباب األمـن ومنـع                   
  .عمليات النهب

، التوقيـع علـى اتفـاق جوبـا         يم جيش الرب للمقاومـة، جوزيـف كـوين        وبعد رفض زع    - ٤
ات العـسكرية األوغنديـة والكونغوليـة       نوفمرب، شنت القـو   / تشرين الثاين  ٢٩للسالم النهائي يف    

ديسمرب ضد مواقع جيش الـرب      / كانون األول  ١٤وقوات جنوب السودان عملية مشتركة يف       
 منـذ بـدء عمليـة جوبـا          النطـاق  واسـع يف مشال مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهو أول هجـوم          

علـى طـول   ونـشر اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان بعـد ذلـك قـوات         . ٢٠٠٦يف عـام   سالم  لل
وأبقـت حكومـة جنـوب الـسودان املمـر مفتوحـا ملنطقـة التجمـع يف                 . احلدود ملنع امتداد القتال   

 التوقيع على االتفاق، أو رغبت أي وحـدات تابعـة جلـيش الـرب يف      قرر كوينإذاري كوانغبا   
ومت اإلبالغ منذ ذلك احلني عن تزايد هجمات عناصـر يـشتبه يف أهنـا تابعـة جلـيش        .االستسالم

  . القرى احمللية يف جنوب السودانرب علىال
كانت هناك ادعاءات يف اآلونة األخرية بقيام حركة العـدل واملـساواة بعمليـات نـشر                و  - ٥

 مل تـتمكن مـن تأكيـد هـذه التقـارير      أهنـا وذكـرت الـسلطات احملليـة       . كبرية يف جنـوب كردفـان     
ة تابعــة لبعثــة األمــم  ومل تــسجل دوريــات جويــ  .ولكنــها مــع ذلــك تتخــذ االحتياطــات األمنيــة  

 .املنـاطق هذه  املتحدة أُرسلت للتحقق من هذه التقارير أي حتركات حلركة العدل واملساواة يف             
 القـوات املـسلحة     أن، أعـرب اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان عـن قلقـه مـن                  أخـرى ومن جهة   

دل واملـساواة   وجـود حركـة العـ     ب متذرعـة السودانية تقوم، يف الواقع، بتعزيز مواقعهـا يف املنطقـة           
 فرق رصد مشتركة للتحقـق مـن إعـادة          املشتركةالعسكرية يف املنطقة     اللجنة   وأرسلت .املزعوم

  . تعثر على ما يساند هذه املزاعمنشر القوات املسلحة السودانية ولكنها حىت اآلن مل
 تـسعة عمـال نفـط       أن حكومة الوحدة الوطنيـة      أعلنتأكتوبر،  / تشرين األول  ١٩ويف    - ٦

 قد اختطفوا يف جنوب كردفـان، وهـذا رابـع حـادث يتعـرض لـه عمـال الـنفط يف عـام                     صينيني
ــة     . ٢٠٠٨ ــنفط يف حماول ــال ال ــن عم ــة م ــل أربع ــاذهموقت ــة آخــرون  إلنق ــر أربع وألقــت  .، وف

  .ساواة لكن احلركة نفت مسؤوليتهااحلكومة مبسؤولية هذا اهلجوم على حركة العدل وامل
ويف  .أحنـاء جنـوب الـسودان     سـائر   لة أمنيـة كـربى يف       القبليـة مـشك   الرتاعات  وال تزال     - ٧

لــو آريــك وأبــوك قبــيليت  يف اشــتباكات بــني شخــصا مــصرعهمواليــة واراب، لقــي ســتة عــشر 
ديـسمرب  / كـانون األول   ٨واندلع القتال جمـددا يف       .أكتوبر/تشرين األول  ٢٠بادوي وقعت يف    

ل، ممـا أسـفر عـن مقتـل سـتة           عندما اشتبكت دينكا لو أريك ودينكا أبـوك بـول يف قريـة أدهـو              
ــن غــري    . جبــراح ســبعةوإصــابةأشــخاص  ــزال األم ــستتبوال ي ــريول وأرور  م ــات ن  يف مقاطع

نــوفمرب، تــصاعد نــزاع يف صــفوف / تــشرين الثــاين١٠ويف  ).واليــة جــونقلي(وأكوبــو وبيبــور 
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ثـر مـن   بني العـشائر، ممـا أدى إىل تـشريد أك         النطاق   واسع   قتال إىلاملدنيني املسلحني يف أونبيل     
وقد زاد بدء اهلجرات املومسية من احتماالت االحتكاك بـني القبائـل، وخباصـة               . أسرة ٧ ٥٠٠

ــة وقعـــت يف أّدتو .يف املنـــاطق احلدوديـــة   يـــومحتفـــاالت باتفـــاق الـــسالم الـــشامل اال حادثـ
ــاين  ٩ ــاير /كــانون الث ــدالع ين ــالإىل ان ــني  أعم ــف ب ــيليت  العن ــشلك يف ملكــال  قب ــدينكا وال  .ال

 قتـيال وعـدد غـري       ١٢تلـت ذلـك بـني القبيلـتني عـن سـقوط             اليت  عنيفة  التباكات  شاالوأسفرت  
  .املشردين  من٦ ٠٠٠حمدد من اجلرحى وحوايل 

 جنــوب الــسودان ممــا خيلــف شــعورا  أحنــاءوال يــزال نــزع ســالح املــدنيني متفاوتــا يف    - ٨
شــرق  واليــة  يف حمليــة ورفــضت جمتمعــات   . بالتهديــد بــني العديــد مــن اجملتمعــات الــضعيفة     

االســتوائية نــزع ســالحها يف ظــل هتديــد جــيش الــرب، وأدى العنــف يف أجــزاء مــن جــونقلي    
ووالية البحريات إىل وقف جهود نزع السالح يف حني مل يبـدأ بعـد نـزع الـسالح الـشامل يف                     

 علـى   يؤكـدون جنـوب الـسودان     يف   الـوالة ويف حـني أن      .والية أعايل النيل وغرب حبر الغـزال      
تـوغالت  جتـدد    مـع    متزايـدة ، إال أن هـذه اجلهـود قـد تواجـه مقاومـة              مر سيست  نزع السالح  أن

  .واجلنوب ذات الصلة مبوسم اهلجرةجيش الرب والتوترات على طول احلدود بني الشمال 
  

  التطورات السياسية  -ثالثا   
 مــن الفتــرة األخرييــنعد طرفــا اتفــاق الــسالم الــشامل للــدخول يف العــامني  ستبينمــا يــ  - ٩

علـى ضـرورة    يؤكـدان    الطرفـان    مـا فتـئ   و .فقد باتـا أكثـر إدراكـا للتحـديات املقبلـة          االنتقالية،  
 نطـاق   نكمـا يـدركا    .بذل جهود متجددة إلجياد عائد ملموس للسالم وجعل الوحـدة جذابـة           

 ترسـيم احلـدود   ال يـزال و .٢٠١١االستعدادات الالزمة لضمان إجراء اسـتفتاء سـلمي يف عـام     
نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج واألعمـال التحـضريية              ونتائج التعداد واالنتخابـات و    

 .إلجراء االسـتفتاء واملـشاورات الـشعبية مـن القـضايا الرئيـسية املعلقـة التفـاق الـسالم الـشامل                    
 علـى أمهيـة التـصدي حلقـوق األرض وقـضايا            األخريةوإضافة إىل ذلك، تؤكد التوترات القبلية       

  .اهلجرة والتعايش السلمي بني القبائل
وعقدت احلركة الشعبية لتحرير السودان وتسعة أحـزاب سياسـية يف اجلنـوب لقـاء يف                - ١٠

اجلنـوب  األطـراف يف  نوفمرب، وهو أول حوار بـني  / تشرين الثاين١٣ إىل  ٨جوبا يف الفترة من     
واحــتفظ .  االجتمــاع عــددا مــن القــرارات بــشأن القــضايا الرئيــسية  اختــذو. ٢٠٠٥منــذ عــام 

 فيهــا، ا كانــت النتــائج مــشكوكإذانــه أ إىلفــض نتــائج التعــداد، مــشريين  يف رماحلــضور حبقهــ
الذي يـنص عليـه اتفـاق        باالفتراض القانوين احلايل     تمسكسوف يصر جنوب السودان على ال     ف

وأكـد   .أنه يشكل ثلث سكان السودان ألغراض تنفيذ اتفـاق الـسالم الـشامل         السالم الشامل ب  
اتفـاق الـسالم    الـوارد يف    النتخابـات   لام باجلدول الـزمين     املشاركون من جديد على أمهية االلتز     
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الــشامل، وحثــوا حكومــة الوحــدة الوطنيــة علــى تقــدمي اخلــدمات اللوجــستية والتمويــل الــالزم  
ودعوا أيضا اجلمعية الوطنيـة إىل سـن قـانون           .الستكمال ترسيم احلدود قبل االنتخابات العامة     

  .استفتاء جنوب السودان على الفور
أكتــوبر، حــضر حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية لتحريــر / تــشرين األول١٦ ويف  - ١١

، وغريهـا مـن األحـزاب الـسياسية الوطنيـة،        الـدميقراطي االحتادي  احلزب   و السودان وحزب األمة  
دوها آمـال يف حـل الـرتاع يف دارفـور     حتـ الدورة األوىل للمنتـدى الـشعيب الـسوداين يف اخلرطـوم،         

) والية النيل األبـيض   (وانعقد االجتماع من جديد يف كنانة       . الوطنية الكربى وغريها من القضايا    
 عـضوا   ١٣البـشري، وأنـشأ جملـس الرئاسـة الـذي يتـألف مـن               عمـر   يف اليوم التايل برئاسة الـرئيس       

  .ال السياسة ويف اجملتمع املدينيف جمبارزة جلان فرعية، برئاسة جهات فاعلة  ٧ و
. نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٢٥ لالنتخابات اليمني الدسـتورية يف   وقد أدت اللجنة الوطنية     - ١٢

ــإجراء انتخابــات قبــل  وأعلــن الــشريكان يف اتفــاق الــسالم الــشامل التزامهمــا    ــ/ متــوز٩ب  هيولي
احملدد يف اتفـاق الـسالم الـشامل، ولكنـهما شـددا علـى أن اختيـار                 املوعد النهائي   وهو   ٢٠٠٩

  .النتخابات الوطنيةختصاص جلنة ا يقع ضمن ااملستصوبوعد امل
وأرجئــت الــدورة احلاليــة للجمعيــة الوطنيــة مــع خطــة النعقادهــا مــن جديــد يف مطلــع    - ١٣

وسـيدرج يف اجلـدول الـزمين       . فرباير لبحث واعتماد أجزاء رئيسية مـن التـشريع الـوطين          /شباط
ئي مشروع قانون األمن الوطين ومشروع قانون وسائل اإلعالم والتعديالت على القانون اجلنـا            

وقد تأخر كثريا قانون االستفتاء، وهو تـشريع حيـوي      .وإنشاء جلنة حقوق اإلنسان للنظر فيها     
  .، وسوف ينظر فيه أيضا٢٠١١ استفتاء عام إلجراءالزم 
ــدول اجملـــ      - ١٤ ــسودان والـ ــني الـ ــات بـ ــت العالقـ ــد ظلـ ــسبيا  وقـ ــستقرة نـ ــة ومـ . اورة هادئـ
تشاد تطـورا إجيابيـا مـع تبـادل الـسفراء يف            استئناف العالقات الدبلوماسية بني السودان و      وميثل
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٩
  

  تنفيذ اتفاق السالم الشامل  -رابعاً   
  أبيي    

تـــوىل املـــسؤول اإلداري األول يف أبيـــي، أروب مويـــاك مونيتـــوك، ونائـــب املـــسؤول   - ١٥
 أبيي مناصـبهم    اإلداري األول، رمحة عبد الرمحن النور، ومخسة أعضاء آخرين يف إدارة منطقة           

ومــا زالــت مــوارد اإلدارة، فــضال عــن . نــوفمرب بعــد تــأخر طويــل/ تــشرين الثــاين١١رمسيــا يف 
 وقامت اإلدارة، بدعم تقين من بعثة األمـم املتحـدة  . الدعم اإلداري واللوجسيت، حمدودة للغاية  

 روع مـش   ووكاالت األمم املتحدة والعديد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة، بـصياغة              يف السودان 
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، ال تــزال املوافقــة عليهمــا قيــد النظــر لــدى  ٢٠٠٩عــام ل وميزانيــة ٢٠٠٨ميزانيــة طارئــة لعــام 
متـس  وكان لعدم وجود ميزانية أثـر ضـار علـى القـدرة التـشغيلية لـإلدارة، و                 .رئاسة اجلمهورية 

  . التعجيل باإلفراج عن األموالاحلاجة إىل
ــودة حنــو     - ١٦ ــت ع ــذين شــر   ٥٠ ٠٠٠وكان ــدنيني ال ــن امل ــدائر يف    م ــال ال دوا خــالل القت
 فـرد إىل منطقـة أبيـي إىل الـشمال مـن هنـر       ١٠ ٠٠٠ عـدد مل يتجـاوز  عـودة  بمـايو بطيئـة،     /أيار

يوليـه  / فـرد يف كـل مـن مدينـة أبيـي والقـرى الواقعـة مشـال النـهر بـني متـوز                       ٥ ٠٠٠كري، وحنو   
مـرة أخـرى    وفر ما يقدر بنحـو ثلثـي عـدد الـسكان العائـدين              . ٢٠٠٨ديسمرب  /وكانون األول 
ومل يعـد املـشردون داخليـا بأعـداد كـبرية منـذ ذلـك        . ديـسمرب / كـانون األول   ١٢بعد أحـداث    

ويبدو أن الكثري مـن املـشردين داخليـا الـذين ظلـوا بـالقرب مـن أغـوك قـد توجهـوا إىل                         .احلني
التـأخري يف   ووقد أسهم موسم األمطـار وانتـشار الـذخائر غـري املنفجـرة               .وجوبا واخلرطوم  واو
 . املدنية، واملخاوف العامة إزاء أمن املنطقـة، يف عـزوف سـكان أبيـي عـن العـودة                  اإلدارة  تعيني

 املدنيـة لتـوفري ميـاه األحـواض     اإلدارةوتعمل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة بـشكل وثيـق مـع            
 مـن حـاالت العـودة واحلـد مـن الرتاعـات علـى طـول         ومن املتوقع أن يساعد هذا كال  .واآلبار

  .طرق اهلجرة
باملوعـد النـهائي    ومل تف القوات املسلحة السودانية واجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان               - ١٧
وقـف إطـالق النـار،      ملراقبـة   لجنة املشتركة   ال عليهديسمرب، اليت وافقت    / كانون األول  ١٢ وهو

لجنـة املنعقـد يف     ال يف اجتمـاع     ،واتفـق الطرفـان    .لسحب مـا تبقـى مـن قـوات يف ديفـا وأغـوك             
موعـدا هنائيـا     ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٥أن يكـون يـوم      ديسمرب، على   /ألولكانون ا  ١٧

مــن الــشرطة العــسكرية فــردا  ٣٩، انــسحب ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول١٩ويف  .جديــدا
 ٢٢٦كمـا انـسحب      .للجيش الشعيب مـن أغـوك إىل اجلنـوب مـن منطقـة خارطـة طريـق أبيـي                  

وأعيـد نـشر     .دان مـع الـشرطة العـسكرية       يف جنوب الـسو    األمنفردا مسلحا من خمتلف قوات      
 جنديا يف ديفـرا خـارج منطقـة خريطـة       ٣١ من جنود القوات املسلحة السودانية من أصل         ٢١

مـع  العـشرة املتـبقني     نـود   اجلومن املتوقع سحب    . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨طريق أبيي يف    
 املتكاملــةوحــدة اللــك نــشر مجيــع املخــازن اإلداريــة يف غــضون األيــام القليلــة املقبلــة، وســيلي ذ

  .طة حقول النفط بوجودها يف ديفراوحتتفظ شر .املشتركة يف املنطقة
مت نــشرهم يف الــذين املــشتركة املتكاملــة وحــدة مــن أفــراد ال فــردا ٦١٨ويوجــد حاليــا   - ١٨

وحـدة مـن   ال مـن أفـراد   ٣٠نـوفمرب، ُنـشر    / تشرين الثاين  ١ويف   .مانغيانغ وتوداش وبالوم وأبيي   
 . كم شرقا، من أجل توفري األمن علـى طـول طـرق اهلجـرة        ١٠ىل بانغديد، على مسافة     بالوم إ 

 مـن مدينـة أبيـي،    املتكاملـة وحـدات  الديسمرب، انسحبت مجيع   / كانون األول  ١٢وبعد حادث   
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باحلفـاظ علـى القـانون والنظـام يف         املتكاملـة املـشتركة      وحـدة الـشرطة      أفـراد  من   ٢٥٧وكُلف  
 جيـري ساعدة مـن بعثـة األمـم املتحـدة، و    مبـ  أغـوك  يفحـدة الـشرطة    مـن و   ٢٣ومت نشر    .املدينة

وسـوف   . لتوسيع نطاق نشر وحدات الشرطة يف ست قرى على طول طرق اهلجـرة            التخطيط
فردا إضافيا من شرطة حكومة السودان ملعاجلة عدم التـوازن احلـايل بـني الـشمال                 ٧٣يتم نشر   

 الـيت    معـدات االتـصاالت الالزمـة      بتـوفري  أملانيـا  حكومة   وقامت .واجلنوب يف وحدات الشرطة   
؛ وقام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتوفري املعدات املكتبية فـضال عـن الـدعم        متس إليها احلاجة  

ة إىل ويلــزم الــدعم املــستمر للوصــول بوحــدات الــشرط  .يف جمــال التــدريب علــى نطــاق واســع
  .قدرهتا التشغيلية الكاملة

فمرب، قدم قائد قـوة بعثـة األمـم املتحـدة إىل اللجنـة الـسياسية               نو/ تشرين الثاين  ٢٦ويف    - ١٩
 عـن  أعدته اللجنة املـشتركة ملراقبـة وقـف إطـالق النـار       لوقف إطالق النار تقرير التحقيق الذي       

وتعهـد الرئيـسان املـشاركان بـإجراء         .٢٠٠٨مـايو   /أعمال العنف اليت وقعـت يف أبيـي يف أيـار          
املـشتركة ملراقبـة وقـف    لجنـة  الطوات الالزمة لتنفيذ توصـيات  مراجعة نقدية للتقرير وباختاذ اخل  

  .إطالق النار
أكتوبر، قبل رئيس حمكمة التحكيم الدائمة يف نزاع أبيي تعيينـه،           / تشرين األول  ٣٠ويف    - ٢٠

ديـسمرب، قـدمت احلركـة الـشعبية وحـزب          / كـانون األول   ١٨ويف  . وبالتايل إنشاء احملكمة رمسيـا    
ومن املقرر تقدمي إفادات خطية أخرى يـومي         .كراهتما املكتوبة إىل احملكمة    أوىل مذ   الوطين املؤمتر
وبـالنظر   .أبريـل / نيسان٢٣ و ١٨فرباير، ويتوقع أن تتم املرافعات الشفوية يف       / شباط ٢٨ و   ١٣

  .٢٠٠٩يوليه /إىل اجلدول الزمين احلايل، ينبغي أن تصدر احملكمة قرارا بنهاية شهر متوز
  

  جنوب كردفان 
دثت بعض التطورات اإلجيابية يف جنوب كردفان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،               ح  - ٢١

ومنها إحراز تقـّدم يف بـسط الـسيطرة اإلداريـة للدولـة علـى املنـاطق الـيت كانـت ختـضع سـابقا                         
ووفقــا للــسلطات احملليــة، حتــّسنت احلالــة األمنيــة    .لــسيطرة احلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان 

وملنــع حــدوث تــوترات، مت إبــرام   .ائــل يف جنــوب كردفــان حتــّسنا مطّــردا والعالقــات بــني القب
 ، نظـرا  غري أنه يف الوقت نفـسه      . قبيلة املسريية عرب جنوب كردفان     أهايل ترحالاتفاقات بشأن   

 ، وعــدم رضــا األهــايل احمللــيني بــسبب عــدم جنــيهم أي مكاســب مــن الــسالم،وفرة األســلحةلــ
ويـشكل تكـّرر     .ية، فإن املنطقة عرضة لنـشوب النــزاعات       وتشابك االنتماءات القبلية والسياس   

نــشوب النـــزاعات احملــدودة النطــاق مبعثــا للقلــق يف ظــل الوجــود الــضخم لقــوات الطــرفني يف   
   .الوالية أو على مقربة منها
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  إعادة نشر القوات 
عـدد   يف املائـة مـن ال  ١٠,٦مل تتجاوز النسبة املئويـة ملـن مت التحقّـق مـن إعـادة نـشرهم           - ٢٢

املعلــن يف بــادئ األمــر ألفــراد اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان املوجــودين مشــال خــط احلــدود 
وبينما يّدعي اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان عـدم وجـود أي                . فردا ٥٩ ١٦٨والبالغ  احلايل  

ق منـها بالفعـل، فإنـه مل يقتـرح أي تعـديل لألعـداد الـيت كـان قـد                  قوات غري تلك اليت مت التحقّ     
 جممــوع أفــراد القــوات املــسلحة الــسودانية املعــاد نــشرهم إىل واخنفــض .ا يف بــادئ األمــرأعلنــه
 اّدعت القوات املـسلحة الـسودانية       جنديا ٧٢١ات  من هويّ إمكان التحقق    بسبب عدم    ٩٥,٣

  . أهنم ُسّرحوا دون حتقّق
بـاين  رفض اجليش الشعيب لتحرير السودان أن يعسكر يف مناطق التجّمع ولت          ردا على   و  - ٢٣

 موقفي الطرفني خبصوص هذه املسألة، طلبت اللجنة السياسية لوقف إطالق النار إىل البعثـة يف              
ــشرين األول٢٩ ــوبر / ت ــدرسأكت ــاطق     أن ت ــة فيمــا يتــصل جبــدوى وجــود من  التجــارب الدولي

  .  الطرفني وفقا لذلكوأن توّجهللتجّمع يف هذه املرحلة من تنفيذ اتفاق السالم الشامل 
  

  تكاملة املشتركةالوحدات امل
ر يف القــوام اإلمجــايل للوحــدات املتكاملــة املــشتركة، حيــث ال يــزال  مل حيــدث أي تغّيــ  - ٢٤

 ٣٩ ٦٣٩يبلــغ  يف املائــة مــن القــوام املــأذون بــه مبوجــب الواليــة والــذي  ٨٤,٧عنــد مــستوى 
، مجـايل ذلـك القـوام اإل     يف املائـة مـن       ٥٢,٤فردا، وميثل أفراد القوات املسلحة الـسودانية نـسبة          

ــسودان      ــر ال ــشعيب لتحري ــراد اجلــيش ال ــل أف ــة٤٧,٦وميث ــزال الوحــدات تواجــه    . يف املائ وال ت
ــاج          ــق اإلدم ــادي وحتقي ــسل القي ــل والتسل ــصل باللوجــستيات والتموي ــا يت ــبرية فيم ــشاكل ك م

ويفتقر الكثري منها إىل معدات االتصاالت ووسـائل النقـل واملرافـق اإلداريـة والـسكن                 .الكامل
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن األرقـام املـذكورة آنفـا ال تعكـس                  .لصرف الصحي واألسلحة  واملياه وا 

ات وتقــوم البعثــة عــداملة ب وقــد تربعــت جهــات ماحنــة عــد.حقيقــة القــدرة التــشغيلية للوحــدات
فقد قدمت اململكة املتحدة معدات السلكية وقـدمت مـصر بعـض             .حاليا بتسهيل هذه العملية   

اململكـة املتحـدة   كـل مـن     وقـد تعّهـد  .دات الكهربـاء واملقاصـف    اخليـام ومولـ   كالرئيسية  البنود  
ــشمالية   ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــغ لربيطانيـ ــدمي مبلـ ــدا بتقـ ــن دوالرات ١ ٠٤٩ ٧٠٥ وهولنـ  مـ

تركة خـالل الـسنة     الواليات املتحدة إىل الصندوق االستئماين اخلاص بالوحدات املتكاملـة املـش          
 حكومة الوحدة الوطنية ما زال غـري كـاف، وكـثري مـن              غري أن الدعم املقّدم من     .املالية احلالية 

اجلهات املاحنة يساورها القلق إزاء استمرار ختلّف عمليات التعبئـة والنـشر عـن اجلـدول الـزمين                  
   .املقرر



S/2009/61
 

8 09-22094 
 

ــاين ١٩ويف   - ٢٥ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ ــة  ،نـ ــدت اللجنـ ــار     عقـ ــالق النـ ــف إطـ ــسياسية لوقـ الـ
ــس ــشتركة   وجملـ ــساهتما املـ ــشترك أول جلـ ــدفاع املـ ــيت الـ ــاص   الـ ــي اخلـ ــضرها ممثلـ ــل .حـ  وميثـ

االجتمــاع املــشترك خطــوة هامــة إىل األمــام يف جمــال معاجلــة املــسائل املتعلقــة بالوحــدات    هــذا
واتفـق احلـضور علـى تأجيـل         .املتكاملة املشتركة اليت تقع ضمن والية كل من هـذين الكيـانني           
 املقبـل الـذي سـيعقد يف كـانون          النظر يف القضايا املعلقة الرئيسية لُتنظـر يف اجتمـاعهم املـشترك           

  . ٢٠٠٩يناير /الثاين
  

  الوطين واالنتخابات العام التعداد 
 يف اخلرطــوم مــؤخرا أنــه يتوقّــع تقــدمي النتــائج      اتحــصاءإلأعلــن اجلهــاز املركــزي ل    - ٢٦

ــة األساســية للتعــداد إىل   ــر /  يف شــباطرئاســة اجلمهوري ــوّخى يف اتفــاق  . ٢٠٠٩فرباي ومــن املت
ســتخدام نتــائج التعــداد يف توزيــع مقاعــد اجلمعيــة الوطنيــة ويف وضــع خريطــة الــسالم الــشامل ا
   .الدوائر االنتخابية

وقامت جلنة االنتخابات الوطنية، اليت كان مقررا إنشاؤها بعد سّن قانون االنتخابـات               - ٢٧
 .نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٥ة ال تتجـــاوز الـــشهر، بتأديـــة الـــيمني يف يوليـــه مبـــد/ متـــوز١٤يف 

ــال        وســتحت ــاز األعم ــة إلجن ــشغيلية املطلوب ــدرة الت ــوغ الق ــت لبل ــن الوق ــد م ــة إىل مزي اج اللجن
الـصعيد  وسـيتعّين عليهـا اإلسـراع ببنـاء قوهتـا العاملـة ومكاتبـها علـى                  .التحضريية لالنتخابـات  

املنــاطق والواليــات، ووضــع الــسياسات واإلجــراءات خبــصوص جمموعــة وعلــى صــعيد الــوطين 
 تـسجيل النـاخبني وكفالـة حـق االقتـراع للمـشردين داخليـا ووضـع                 متنوعة من املسائل تـشمل    

وسـيلزم   .لـف مـستويات العمليـة االنتخابيـة املعقّـدة     تخريطة الدوائر االنتخابية، وذلـك علـى خم      
 الناخبني بـالتغيريات الـيت أُجريـت        درايةاالضطالع جبهد كبري يف جمال تثقيف الناخبني لضمان         

مـسؤولية حتديـد موعـد      وعلـى الـرغم مـن أن         .٢٠٠٨ة لعـام    مبوجب قانون االنتخابات الوطني   
واللجنة الوطنية لالنتخابات، فإن التحـديات التقنيـة تبعـث          الطرفني  االنتخابات تقع على عاتق     

على الشك يف إمكانية إجراء انتخابات شاملة وموثوق هبا حبلول التاريخ املـستهدف يف اتفـاق                
   .٢٠٠٩يوليه /السالم الشامل، وهو متوز

، ٢٠٠٨ نــوفمرب/وأنــشئ جملــس شــؤون األحــزاب الــسياسية يف أواخــر تــشرين الثــاين    - ٢٨
وجتـري مناقـشة قـوانني وسـائط         .لكي يتـولّى تـسجيل األحـزاب الـسياسية        الذي يعترب ضروريا    

توافقهـا مـع    لكفالـة   اإلعالم والصحافة وقانون األمـن الـوطين علـى أعلـى املـستويات الـسياسية                
وجتــري أيــضا مناقــشة قــانون   .يف الدســتور الــوطين املؤقــت للــسودان شــرعة احلقــوق املكّرســة 

   .االستفتاء الذي طال انتظاره
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  تقاسم الثروة
وفقا ملا أعلنته وزارة املاليـة واالقتـصاد الـوطين، حـصل الـسودان علـى عائـدات نفطيـة                    - ٢٩

ــه   ــا جمموعـ ــساوي مـ ــاين  ٣٤٧,٧٩تـ ــشرين الثـ ــهر تـ ــن شـ ــون دوالر عـ ــوفمرب / مليـ ، ٢٠٠٨نـ
 مليـــون دوالر وحكومـــة جنـــوب ١٧١,٠٥منـــها حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة علـــى  حـــصلت

وأفادت الوزارة بـأن احلكومـة قـد حّولـت مـا جمموعـه          .  مليون دوالر  ١٥٠,٧٤السودان على   
ينـاير إىل  /دوالر حلكومة جنوب السودان خـالل الفتـرة مـن كـانون الثـاين             مليون   ٢ ٥٠٣,٢٧

ــاين ــران  حــصلت منطقــة و، ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الث ــرة مــا بــني حزي ــه /أبيــي خــالل الفت يوني
تـشرين  هنايـة   وحبلـول    . مليـون دوالر   ٣٩,٢٤نوفمرب، على حـصة تـساوي حنـو         /وتشرين الثاين 

نــوفمرب، كانــت قيمــة املتــأخرات املــستحقة حلكومــة جنــوب الــسودان قــد ارتفعــت إىل  /الثــاين
يـة حتمـا إىل اخنفـاض       وسيؤدي اهلبـوط األخـري يف أسـعار الـنفط العامل           . مليون دوالر  ٢٨٦,٨٣

 تقلــيص امليزانيــات احلكوميــة، وبــاألخص يف  إىلحــاد يف عائــدات الــسودان النفطيــة، وبالتــايل  
  .اجلنوب

  
  تنفيذ عمليات السالم األخرى يف السودان   -خامساً  

باســويل، كــبري الوســطاء املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم   يبــيين واصــل جربيــل   - ٣٠
ومـع  اجلمهوريـة    عقـد اجتماعـات مـع رئـيس          ، كمـا  جراء مشاوراته املكثفـة   املتحدة لدارفور، إ  

 .ممثلني عن حكومة الوحـدة الوطنيـة ومـع زعمـاء احلركـات ومـع األحـزاب الـسياسية الوطنيـة                    
زال األمن ميثّل شاغال رئيسيا لسكان دارفور، كما أن استمرار أعمال العنف علـى مـدى         ال ي و

وقـد بـدأ كـبري       .اتيـة إلجـراء حمادثـات سـلمية       و هتيئة البيئـة امل    األشهر القليلة املاضية مل يسهم يف     
الوسطاء االضطالع جبهود دبلوماسية مكوكيـة مكثفـة بـني األطـراف ملناقـشة عناصـر االتفـاق                  

ورحبـت اجلهـة    .ضات التفصيلية و عليه املفا  ستنبيناإلطاري الذي سيكون مبثابة األساس الذي       
 بــذلت مــؤخرا للتوصــل إىل تــسوية ســلمية، مبــا فيهــا   القائمــة بالوســاطة مبختلــف اجلهــود الــيت 
   .املبادرة القطرية ومبادرة أهل السودان

وقد أحرزت حكومـة الوحـدة الوطنيـة واجلبهـة الـشرقية تقـدما يف تنفيـذ اتفـاق سـالم                       - ٣١
وعقدت اللجنـة    .شرق السودان، وذلك رغم استمرار االنقسامات بني قيادات اجلبهة الشرقية         

وقـد أعيـد إدمـاج القـوات العـسكرية       .نـوفمرب /ليا اجتماعها الرابع يف تشرين الثاين     املشتركة الع 
التابعــة للجبهــة الــشرقية يف القــوات املــسلحة الــسودانية ويف قــوة الــشرطة، ودعــت اللجنــة           

زع سـالح مقـاتلي اجلبهـة الـشرقية         ـاملشتركة العليا إىل اإلفراج الفوري عن األمـوال الالزمـة لنـ           
 مليون دوالر لـصندوق     ١٢٥وخصصت احلكومة مبلغ     .هم وإعادة إدماجهم  السابقني وتسرحي 



S/2009/61
 

10 09-22094 
 

 مليون دوالر كان قـد ُخـّصص يف ميزانيـة     ٧٥تعمري وتنمية شرق السودان، باإلضافة إىل مبلغ        
  .  ومل ُيصرف٢٠٠٨عام 

  
  تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف السودان  -سادسا  

  ةاملساعي احلميدة وإدارة النـزاع واملصاحل
ــالتقرير،     - ٣٢ ــشمولة ب ــرة امل ــي اخلــاص حــوار واصــل طــوال الفت ــ هممثل ــادة  ستمرامل  مــع القي

وفــور وقــوع حــوادث  .الــسياسية الــسودانية وأصــحاب املــصلحة الرئيــسيني يف عمليــة الــسالم 
 إلجــراءديــسمرب، قــام املمثــل اخلــاص بزيــارة أبيــي / كــانون األول١٢إطــالق النــار يف أبيــي يف 

ــاد  ــةمــشاورات مــع القي ــارات املتاحــة ملعاجلــة الوضــع وأســبابه     .ات احمللي ــشة اخلي وجــرت مناق
اجلذريــة والتــدابري الالزمــة ملنــع حــدوث مزيــد مــن التــصعيد يف االجتماعــات الــيت ُعقــدت مــع  
قائــدي الوحــدة املتكاملــة املــشتركة ووحــدة الــشرطة املتكاملــة املــشتركة وحــاكم أبيــي وممثلــي 

العـسكرية املـشتركة يف     واللجنـة    الـشعيب لتحريـر الـسودان        القوات املسلحة الـسودانية واجلـيش     
   .املنطقة
نـــوفمرب، قامـــت البعثـــة بتـــسهيل أول اجتمـــاع مائـــدة مـــستديرة   /يف تـــشرين الثـــاينو  - ٣٣

وشاركت يف االجتماع تسعة أحزاب سياسـية،        .لألحزاب السياسية يف والية غرب االستوائية     
 األوىلان وحزب املؤمتر الوطين، لتكون هـذه املـرة   كان من بينها احلركة الشعبية لتحرير السود     

ــانون األحــزاب          ــات وق ــانون االنتخاب ــني األطــراف حــول ق ــاش مجــاعي ب ــا نق ــيت جيــرى فيه ال
ــة     ــدورة االنتخابيـ ــل الـ ــسياسية يف خمتلـــف مراحـ ــزاب الـ ــسياسية ودور األحـ ــرر   .الـ ــن املقـ ومـ

  . ٢٠٠٩االضطالع مببادرات مماثلة يف واليات أخرى يف أوائل عام 
وكـان بعـض هـذه       .وقامت البعثة بدعم عّدة مؤمترات خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير            - ٣٤

املــؤمترات يتعلــق باملنازعــات احلدوديــة الداخليــة، وخاصــة يف واليــيت شــرق وغــرب االســتوائية  
املــؤمترات علــى هــذه وتركّــز اثنــان مــن  .وواليــات أعــايل النيــل وجــونقلي والــبحريات وواراب

احلـدودي، وقـد اجتمـع فيهمـا زعمـاء       ١٩٥٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١عـرب خـط   مسألة اهلجـرة    
ــدينكا واملــسريية مبــسؤويل الواليــات واملقاطعــات   ــرة مــن   .ال ــشرين ١٤ إىل ١١وخــالل الفت  ت

املـسريية احلمـر    / قامت البعثة بتسهيل عقد مؤمتر للمـصاحلة بـني الـدينكا ومـالوال             ،نوفمرب/الثاين
رات ملزمــة، فــإهنم اتفقــوا علــى  املــشاركون أي قــرايتخــذ ني مل يف حــو .يف مشــال حبــر الغــزال

ي ومـصادر امليـاه يف   ُتعاق حرية الرعاة العزل من قبيلة املسريية يف الوصـول إىل منـاطق الرعـ      أال
ــل  ــوب؛ ولع ــضل يف       اجلن ــات أف ــة عالق ــد أرســت األســاس إلقام  فرصــة احلــوار هــذه تكــون ق

  .املستقبل
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ــة بتــسليم الــصور الــساتلية الــيت   أكتــوبر،/ تــشرين األول١٨يف و  - ٣٥ حتتاجهــا  قامــت البعث
كمـا قامـت األمـم املتحـدة         .اللجنة التقنية املخصـصة املعنيـة باحلـدود إلعـداد خريطـة األسـاس             

ــة احلــدود التابعــة حلك    ــومي   بتــوفري خــبريين حللقــة عمــل للجن ومــة جنــوب الــسودان عقــدت ي
لدوليـة الـسابقة    احلـدود والتجـارب     نوفمرب وتناولت عمليات ترسـيم ا     / تشرين الثاين  ١٨ و ١٧

   .يف جمال تعليم احلدود
  

  االنتشار العسكري واألنشطة العسكرية
ــة   ٩٩,٥، كــان ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٧يف   - ٣٦ ــراد بعث ــة مــن أف األمــم  يف املائ

منتـشرين يف الـسودان، ويتـألّف هـؤالء مـن           ) ٩ ٣٧٥ مـن أصـل      ٩ ٣٤٦(العسكريني  املتحدة  
واســتمرت العمليــات  . جنــديا٨ ٥٣٤ مــن ضــباط األركــان و ١٩٠يا و  مراقبــا عــسكر٦٢٢

العادية طيلة الفترة املـشمولة بـالتقرير، مبـا يف ذلـك دعـم آليـات وقـف إطـالق النـار املوضـوعة                        
للطـرفني  مبوجب اتفاق السالم الشامل وقيـام املـراقبني العـسكريني واملـراقبني الـوطنيني التـابعني         

عـدد   اخنفاضأدت إىل   يود املفروضة حاليا على ساعات الطريان       بدوريات مشتركة، مع أن الق    
وجيـري   .ة مـن القـدرة علـى رصـد القـوات      ممـا حـّد بـشد      يف املائـة   ٣٠ت اجلوية بنـسبة     الدوريا

اجلانبني على التركيز علـى كفالـة تنقّـل الرعـاة يف سـالم، وعلـى منـع حـدوث         كل من   تشجيع  
اعات بني القوات املنتـشرة علـى طـول خـط احلـدود             د للمناوشات احمللية حيّوهلا إىل نز     يأي تصع 
   .احلايل
أكتوبر، ُعقـد مـؤمتر قـادة القطاعـات بالبعثـة      / تشرين األول١٦ إىل ١٤ويف الفترة من     - ٣٧

 توسيع خمـيم البعثـة يف أبيـي         يواستمر العمل يف مشاريع التشييد، مبا فيها مشروع        .يف الدمازين 
ي حاليـا اســتعراض التـدابري الوقائيــة يف منــشآت   وجيــر . كـادقلي -وإعـادة رصــف طريـق أبيــي   

  . البعثة وُيضطلع جبهود لتعزيز األمن
وتواصل البعثة تنفيذ توصيات دراسة القدرة العسكرية وجيري تعديل هياكـل القـوات               - ٣٨

وتشمل األولويـات    .لكي تتمكّن البعثة من التغلب على التحديات اليت ستواجهها يف املستقبل          
 تعزيـز الوجـود يف جنـوب كردفـان وأبيـي حبيـث يتـألف مـن قطـاع مـن أربـع                        يف الوقت احلايل  

 يف جنــوب كردفــان وقطــاع مــن ثــالث ســريات يف أبيــي، وتعزيــز األمــن يف قاعــدة          ياســرا
 جنـديا، وتوسـيع نطـاق أنـشطة الرصـد      ١٥٥ لوجستيات األبيض بنـشر قـوة رد سـريع قوامهـا         

ك دعـم نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة        والتحقق بإنشاء ثالثة مواقـع جديـدة لألفرقـة، وكـذل          
   . وعمليات االنتخابات واالستفتاءاإلدماج

زالت القيود املفروضة على التنقل تعيق أنـشطة الرصـد والتحقـق الـيت تـضطلع هبـا           وما  - ٣٩
وبـسبب القيـود املفروضـة علـى التنقـل يف مشـال وشـرق                .البعثة يف بعض أحنـاء منطقـة عملياهتـا        
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، فإن البعثة غري قادرة على رصـد التعزيـزات املزعومـة لعناصـر القـوات                )أبيي(القطاع السادس   
نــوفمرب، قــام أفــراد قــوات اجلــيش / تــشرين الثــاين١٣ويف  .املــسلحة الــسودانية يف هــذه املنطقــة

الشعيب لتحرير السودان املتحكّمـون يف إحـدى نقـاط التفتـيش يف واليـة النيـل األزرق بإيقـاف               
هددوا بإلقاء القبض على املراقب الـوطين التـابع للقـوات املـسلحة     أحد أفرقة الرصد املشتركة و 

   .السودانية
  

  الشرطة
 قـوام املـأذون   ال يف املائـة مـن       ٨٤ديسمرب، كانت البعثة قد نشرت      / كانون األول  ١يف    - ٤٠
يف )  مـن اإلنـاث    ٦٠ مستشارا لشؤون الشرطة منهم      ٦٧٧(والية  ال مبوجبعناصر الشرطة   ل به
   .ف أحناء منطقة البعثة موقعا يف خمتل٢٢
شـرطيا   ٣ ٨٥٣وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قامـت البعثـة بتـدريب مـا جمموعـه                    - ٤١

، )شـرطة جنـوب الـسودان     دائـرة    مـن    ٢ ٧٧٧ من شـرطة حكومـة الـسودان و          ١ ٠٧٦(حمليا  
كمــا قامــت شــرطة البعثــة   .ةعمــل الــشرطجوانــب خمتلــف  مــن اإلنــاث، يف ٣٥٠مــن بينــهم 

 ةتــدريب الــشرطشــرطة جنــوب الــسودان لكــي يتولــوا أعمــال  دائــرة مــن أفــراد  ٢٠٢بإعــداد 
شـرطة جنـوب الـسودان وبرنـامج        دائـرة   ويتعـاون حاليـا ممثلـون عـن شـرطة البعثـة و             .األساسي

األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج حكومة الواليات املتحدة الثنائي على وضـع الربنـامج الدراسـي        
   .امى وامللتحقني باخلدمة حديثاللتدريب األساسي لألفراد القد

شرطة األمم املتحدة تعاونا وثيقا مع قسم االنتخابات وقـسم نـزع            عنصر  تعاون  يكما    - ٤٢
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بالبعثة لـدعم أنـشطتهما مـن خـالل تـدريب الـشرطة احملليـة                   

  . ومدها باملساعدة
ن علــى مبــادرة أطلقتــها شــرطة األمــم شرطة حكومــة الــسودالــعــام الدير املــوقــد وافــق   - ٤٣

وهذه اللجنة هي منتدى جلميع أصـحاب املـصلحة          .جلنة تطوير الشرطة  تنشيط  املتحدة إلعادة   
املتعلقــة باإلصــالح العامــة ة مــسائل الــسياسكــان قــد أنــشئ لكــي يتــولّى اإلشــراف علــى مجيــع 

املعونـة للمجتمعـات    تقـدمي   لومتـت املوافقـة علـى إنـشاء سـت نقـاط              .وإعادة اهليكلة والتدريب  
ــة يف     ــارة اجملتمعــات احمللي ــشطة خف ــة، وهــي مراكــز ألن ــة احمللي ــة خميمــات  املنطقــة احمللي ، يف ثالث

ومتـت املوافقـة     .للمشردين داخليا يف اخلرطـوم مل تكـن قـد حـصلت علـى هـذه اخلـدمات بعـد                   
 هتــا علــىأيــضا علــى تــدريب عناصــر شــرطة اجملتمعــات احملليــة والــشرطة احملليــة يف املخّيمــات ذا

   . خفارة اجملتمعات احمللية استنادا إىل منوذج األمم املتحدة حلفظ النظامأعمال
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  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
واصلت بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان، مـن خـالل وحـدهتا املتكاملـة لـرتع الـسالح                      - ٤٤

تخطـيط وتنفيـذ الربنـامج      لم   زخـ  توليـد من أجل   الطرفني  والتسريح وإعادة اإلدماج، العمل مع      
. املتعدد السنوات لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف السودان الذي تـأخر ملـدة طويلـة              

اتفاق الـسالم الـشامل واجلهـات املاحنـة والبعثـة، سـتبدأ             طرفا  ووفقا لألولويات اليت اتفق عليها      
ــثالث   ــاطق ال ــسريح أوال يف املن ــشطة الت ــشأ . أن ــان وأن ــسالح   مكاتــب الطرف ــرتع ال ــشتركة ل م

وتأجلـــت أنـــشطة . والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج يف واليـــيت النيـــل األزرق وجنـــوب كردفـــان 
ويف . ٢٠٠٩التسريح يف والية النيل األزرق ألسباب فنية، ويتوقع اآلن أن تبدأ يف أوائـل عـام                  

  .تقدما يف وضع إجراءات تنفيذية مشتركةالطرفان سياق األعمال التحضريية، أحرز 
ــا نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج لــشمال     و  - ٤٥ أحــرزت اجلهــات املاحنــة وجلنت

وجنوب السودان واألمم املتحدة تقدما مشجعا على صعيد إقامـة شـراكة للتعامـل مـع مـسائل                  
علــى جــدول اجتماعــات   ومت التوصــل إىل اتفــاق . نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  

امج للمسائل املتصلة بالتمويل اليت أثارهتا اجلهـات املاحنـة          برنعلى  ، و ألصحاب املصلحة شهرية  
  .واحلكومة على السواء

 ٢٠٠٩املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج للمنــاطق الــثالث يف عــام  املــسائل وســيتطلب حجــم   - ٤٦
تربعات من خـالل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            يف صورة    مليون دوالر    ٨٥ال يقل عن     ما

ومـن بـني اجلهـات املاحنـة، كانـت حكومـة            . ياكـل األساسـية الالزمـة     وذلك من أجل إنـشاء اهل     
، على اتفاق مع األمم املتحـدة للمـسامهة        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٨اليابان أول املوقعني، يف     

وستتطلب عمليـة تـسريح وإعـادة       . دماج مليون دوالر لتغطية تكاليف إعادة اإل      ١٧مببلغ قدره   
اليت تنفـذ   ل مرتبطني بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة،        طف ٨ ٠٠٠إدماج ما يقدر بنحو     

. ٢٠٠٩عـام   لدوالر  ماليـني    ١٠ ، مبلـغ  )اليونيـسيف (ة للطفولـة     منظمة األمـم املتحـد     بإشراف
لتحــضري الجتمــاع مائــدة مــستديرة رفيــع املــستوى بــشأن نــزع اوتــساعد البعثــة الطــرفني علــى 

يقـوم فيـه    ،  ٢٠٠٩فربايـر   /مع اجلهات املاحنة يف شباط    ُيعقد  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     
التقــدم احملــرز يف هتدئــة شــواغل املــاحنني وحجــم وتوقيــت       بتقيــيم أصــحاب املــصلحة  مجيــع 

عمـال التخطـيط،    ألأمهيـة بالغـة     ب الوضـوح بـشأن حجـم وتوقيـت التربعـات         ويتـسم   . التربعات
ــف ــشر   والتوظيـــ ــات عـــ ــع توقعـــ ــل مـــ ــشتريات، والتعامـــ ــ، واملـــ ــاتلني ات اآلالف مـــ ن املقـــ

  .املؤهلني السابقني
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  العودة وإعادة اإلدماج
، ال تزال عودة املشردين داخليـا والالجـئني إىل          ملحوظعلى الرغم مما أُحرز من تقدم         - ٤٧

 العقبــات اللوجــستية، فــإن اجملتمعــات إىلفباإلضــافة . ديــارهم يف جنــوب الــسودان متثــل حتــديا 
ــة  ــدرة متتلــك احمللي ــى اســتيعاب حمــدودة ق ــادة اخلــدمات املتاحــة،   عل ــدين، أو زي ــسكان العائ  ال

ويعد األمن احمللي وتوزيع األراضـي مـن        . تحول يف احلالة الدميغرافية والتحضر    المع  التكيف   أو
وضـع خيـارات تتعلـق      الراميـة إىل    بني القضايا األشد إحلاحا، ولكن يلزم أيضا مواصلة اجلهـود           

نطـاق اخلـدمات احملليـة،      توسـيع   ة علـى الـسواء، و     الريفيـة واحلـضري   يف املنـاطق    بأسباب املعيـشة    
  .وداخل كل منهااحمللية وتعزيز املصاحلة فيما بني اجملتمعات 

ــات    - ٤٨ ــشرين       وشــهدت عملي ــن شــهر ت ــصف األول م ــا الن ــز هب ــيت متي ــة ال ــودة التلقائي الع
سية مـن   األعياد الدينية الرئيـ   إجازات   حيث ثبطت    ،حبلول هناية ربع السنة   تراجعا  نوفمرب  /الثاين

 حبلـول هنايـة   عمومـا   وعالوة على ذلك، فبينما انتـهى موسـم األمطـار           . االنتقال الواسع النطاق  
، عـــاد مـــا جمموعـــه ٢٠٠٨ويف عـــام . العديـــد مـــن الطـــرق الربيـــة غـــري ســـالك  الفتـــرة، ظـــل

ــربامج      ١٢٩ ٩٥٠ ــا والالجــئني بواســطة األمــم املتحــدة أو غريهــا مــن ال  مــن املــشردين داخلي
  .بصورة تلقائيةمنهم  ٣٢٥ ٤٣٨اد ما جمموعه املنظمة؛ فيما ع

  
  اإلنعاش والتنمية

الــيت وضــعها اجملتمــع   ٢٠٠٩علــى الــرغم مــن خطــة العمــل مــن أجــل الــسودان لعــام     - ٤٩
أخـرى  الدويل، أسفرت ختفيضات امليزانية املتوقع أن جتريها حكومة جنوب الـسودان وعوامـل         

 املرتبــات العامــة، ختفــيضباإلضــافة إىل ف. نيةحلاجــة إىل املــساعدة اإلنــسا يف اعــن زيــادة هائلــة 
مجدت حكومة جنوب السودان خططا لتويل مسؤولية اخلـدمات األساسـية الـيت توفرهـا حاليـا       
املنظمات غري احلكومية الدولية والوكاالت التابعة لألمم املتحـدة، الـيت تتعهـد حاليـا أكثـر مـن            

 يف ذلك الرعايـة الـصحية األوليـة وامليـاه            يف املائة من شبكة األمان يف جنوب السودان، مبا         ٨٠
 إجيــادحــاالت العــودة قبــل االنتخابــات واالســتفتاءات إىل  الزيــادة املتوقعــة يف وأدت . النظيفــة

  .احتياجات إضافية للخدمات األساسية يف مجيع أحناء اجلنوب
وبــدأ صــندوق الــسودان لإلنعــاش عملــه،  . هــذا وتتواصــل بــرامج اإلنعــاش واحلوكمــة   - ٥٠

املتعلقــة بأســباب املعيــشة يف مجيــع الواليــات   و يوجــه الــدعم إىل املــشاريع العاليــة األثــر   حيــث
وخيطط صندوق اإلنعاش لتقدمي دعم إضايف للطرق الفرعيـة، ومرافـق التخـزين         . اجلنوبية العشر 

وبينمـا  . ٢٠٠٩يف أوائـل عـام      وذلـك   الزراعية، وبرامج األمن على مستوى اجملتمعـات احملليـة،          
ق اإلنعاش أنه أداة ضرورية جدا لصرف التمويل املقدم مـن الدولـة بـشكل فعـال،                 أثبت صندو 
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ال تزال األموال املخصصة قليلة مقارنة باحتياجات جنوب السودان، حىت بعد إضـافة التمويـل               
  .الصندوق االستئماين املتعدد املاحننيخالل املقدم من 

تلقـى جنـوب الـسودان خـالل     ووفقا لألرقـام الـواردة مـن حكومـة جنـوب الـسودان،            - ٥١
ــة  ٢٠٠٨ عــام ــم يقــل كــثريا عــن    ٤٠٠ حــوايل بلغــت مــساعدة دولي ــون دوالر، وهــو رق  ملي

ــداء بقيمــة تــشمل املطلــوب يف خطــة العمــل مــن أجــل الــسودان، الــيت     دوالر بليــون  ٢,١٨ن
 ومن هـذا    .ة بالفعل ملبالغ املؤمَّن حبساب ا دوالر  بليون   ١,٥٦للسودان، وصايف احتياجات يبلغ     

ومـع اقتـراب    . دوالر خمصصة لربامج الطوارئ يف دارفـور وحـدها        بليون  ملبلغ، هناك أكثر من     ا
 طلـوب جلنـوب الـسودان     املبلـغ   املهناية الفترة االنتقالية، جيري تكثيف اجلهود الرامية إىل تـأمني           

  . مليون دوالر٦٠٠قدره و
الغ األمهيـة   ة دعمـا بـ    ويف أبيي، وفرت وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومي          - ٥٢

ساعدة إلنقـاذ حيـاة مـن شـردهم القتـال يف وقـت سـابق مـن               مبا يف ذلك امل   إلدارة منطقة أبيي،    
وتعتــرب خطــة العمــل االســتراتيجية  . نعــاش املبكــر للعائــدين لإلابرناجمــوضــعت ، و٢٠٠٨عــام 

ــام   ــي لع ــام   ٢٠٠٨ألبي ــب   . ٢٠٠٩ نقطــة االنطــالق خلطــط ع ــيت تتطل ــشمل التحــديات ال وت
ر املرور عرب الطريق الذي يربط الشمال واجلنـوب؛         هة فورية الذخائر غري املنفجرة؛ وتعذُّ     مواج

الوصول إىل املناطق الريفيـة؛ وضـعف إمكانيـة احلـصول علـى امليـاه والرعايـة الـصحية                   صعوبة  و
كـومي للعائـدين؛ وفقـدان املنـازل يف مدينـة           احلدعم  نقـص الـ   والتعليم إىل الشمال مـن النـهر؛ و       

  .يطهاوحمأبيي 
  

  حقوق اإلنسان
ــالتقرير     - ٥٣ فمــن بــني . ميكــن تلمــس بعــض التطــورات اإلجيابيــة خــالل الفتــرة املــشمولة ب

. إقرار تشريع إلنشاء جلنة حلقـوق اإلنـسان  عن اعتزامها اجلمعية الوطنية إعالن عالمات التقدم  
إقرار عــدة بــكمــا أحــرزت حكومــة جنــوب الــسودان تقــدما علــى صــعيد اإلصــالح التــشريعي 

ــة حقــوق اإلنــسان تــشكل مــصدر    . قــوق اإلنــسانتتــصل حبقــوانني  ومــع ذلــك، ال تــزال حال
  .بالغ قلق
االعتقـال التعـسفي مـن قبـل جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين متثـل                  حـاالت   وال تزال     - ٥٤

حـــوايل تقـــدمي  إىل فباإلضـــافة. مـــصدر قلـــق بـــالغ يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان يف الـــشمال      
 ٢٠٠٨مـايو  /جوم الذي شنته حركة العدل واملـساواة يف أيـار       اهلعن  شخصا للمحاكمة    ١٥٠

 شـخص ال يزالـون حمتجـزين دون هتمـة أو حماكمـة،              ١٠٠على أم درمان، هنـاك مـا يـصل إىل           
وكـان  . مكان وجـود مئـات األشـخاص الـذين أفـادت التقـارير باعتقـاهلم جمهـوال            ال يزال   كما  

 آلراء مؤيـدة للمحكمـة اجلنائيـة    اإبـدائهم جـزا بعـد     قياديان بارزان من أحزاب املعارضة قد احتُ      
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 يف جهـاز    ااحتجازمهأثناء  وتعرض اثنان من املدافعني عن حقوق اإلنسان ملعاملة سيئة          . الدولية
أنـه  عـم  ُز األمن واملخابرات الوطين، وقُدم شخص واحد إىل احملاكمة بتهمـة التجـسس، حيـث            

  .لمحكمة اجلنائية الدوليةلمعلومات قدم 
غم من املؤشرات اإلجيابية، تواصلت دون هوادة القيود املفروضة على حريـة            وعلى الر   - ٥٥

 / تـشرين الثـاين    ١٧ويف  . الرقابـة علـى الـصحف اليوميـة        ذلـك    التعبري ووسائط اإلعـالم، مبـا يف      
 صـحفيا لفتـرة قـصرية علـى درج اجلمعيـة الوطنيـة خـالل احتجـاج            ٧٤ حوايلنوفمرب، احُتجز   

مـن سـكان مشـال    شـخص   ١٠ ٠٠٠وكان مـا ال يقـل عـن       . سلمي ضد الرقابة على الصحافة    
وادي النيــل قــد أُجــربوا علــى إخــالء ديــارهم وأراضــيهم حيــث ارتفعــت مــستويات امليــاه بعــد  

وعـارض الـسكان الـذين بقـوا يف املنطقـة      . يوليـه /إغالق سد مروي للطاقـة الكهرمائيـة يف متـوز    
ــوطني   ــة إلعــادة الت ــيهم مــساكن . اخلطــط احلكومي ــا لالتفــاق الــ  ومل ُتعــرض عل ــة وفق ي ذ بديل

  .مساعدات إنسانية كافيةوال  اتتوصلوا إليه مع السلطات، ومل يتلقوا تعويض
يف جنوب السودان واملنـاطق الـثالث، ال يـزال لـضعف إقامـة العـدل أثـر سـليب علـى                      و  - ٥٦

لفتـرات مطولـة دون احلـصول       النـاس   التمتع الكامـل حبقـوق اإلنـسان األساسـية، حيـث ُيعتقـل              
وتظـل املـساءلة مـصدر قلـق     . اإلعـدام ساعدة قانونية، مبا يف ذلـك مـن يواجهـون عقوبـة         على م 

، علــى صــعيدي الدولــة واإلقلــيم، للعديــد مــن   كمــا ينبغــيبــالغ حيــث مل تتــصدى الــسلطات  
يونيـه يف واليـة شـرق       / حزيران ٤وفيما يتعلق حبادثة    . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أُبلغ عنها     

تبادل إلطالق النار بني املدنيني واجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان عـن              االستوائية، حيث أسفر    
حــىت اآلن لــوقُُرين وإلــوي، ومل تظهــر  جنــود وإحــراق أجــزاء مــن قــرييت ٧و  مــدنيا ١٤مقتــل 

وال تـزال   . عنـه وحماكمـة املـسؤولني      هـذا احلـادث   يف  اختـاذ أي إجـراء للتحقيـق        على  مؤشرات  
 حيــث يــستمر وقــوع   ،ن تــشكل مــصدر قلــق بــالغ   اخلــسائر يف األرواح يف جنــوب الــسودا  

وصدامات قبلية من أجـل املـوارد علـى الـرغم مـن بعـض املبـادرات احملليـة الـيت تقـوم               منازعات  
  .السلطات هبا
  

  املساعدة االنتخابية
ــسلطات        - ٥٧ ــة مــن أجــل دعــم ال ــدراهتا يف جمــال املــساعدة االنتخابي ــاء ق ــة بن تواصــل البعث

ويوجـد املوظفـون األساسـيون يف اخلرطـوم ويف املكتـب اإلقليمـي يف       . السودانية وفقـا لواليتـها   
كمــا جيــري .  صــغرية يف كــل مــن واليــات جنــوب الــسودان العــشر أفرقــةجوبــا، كمــا توجــد 

فريق صغري يف الفاشر من أجـل تيـسري درجـة أوثـق مـن التنـسيق مـع العمليـة املختلطـة                       توظيف  
ــور    ــ. لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارف ــامج   وت ــة املختلطــة والربن ــة والعملي شارك البعث



S/2009/61  
 

09-22094 17 
 

 اإلمنــائي بــصورة فعالــة يف آليــات للتنــسيق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ومــع اجملتمــع الــدويل  
  .بسواء سواء
. ومل يرد بعد طلب من حكومـة الوحـدة الوطنيـة للحـصول علـى املـساعدة االنتخابيـة               - ٥٨

ونـشر  بتوظيـف   د حتتـاج البعثـة إىل اإلسـراع         يتضح طابع املساعدة املطلوبة ومـداها، قـ       وعندما  
ــالغ   يتجــاوز وظفني عــدد مــن املــ  ــا والب ــه حالي ــأذون ب ــوفري   ١٤١املــالك امل ــا مــن أجــل ت  موظف

  .املطلوب الدعم
  

  سيادة القانون
واسـتجابة لطلبـات مـن الـسلطات        . تقييمات للسجون يف الشمال    تواصل البعثة إجراء    - ٥٩

ــة،  ــة دورات تدريبأجــرت الوطني ــسجون، واملرشــدين االجتمــاعيني،    البعث ــضباط ال ــة خمتلفــة ل ي
وجيري التخطيط حاليا إلجراء تدريب أساسـي يف جمـال الـسجون    .  مصلحة السجون يوموظف

 جنـديا مـن جنـود اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان الـسابقني                 ١٣٢بوالية غرب حبر الغزال لــ       
سجون على طلـب مـن العمليـة        للووافق املدير العام    . الذين جرى نشرهم يف مصلحة السجون     

وسيبدأ التقيـيم يف أوائـل عـام        . املختلطة للحصول على مساعدة البعثة يف تقييم سجون دارفور        
ــذكرة  ٢٠٠٩ ــار مـ ــدخل يف إطـ ــاهم ال، ويـ ــة تفـ ــة   احلاليـ ــة، والبعثـ ــني وزارة الداخليـ ــة بـ املربمـ

  .اإلمنائي والربنامج
املشورة بـشأن   تقدمي  ل الرصد و  أعمااالضطالع ب ويف جنوب السودان، واصلت البعثة        - ٦٠

الدعم االستشاري لـصياغة تـشريعات رئيـسية، مبـا فيهـا مـشروع              توفري  اإلصالحات القانونية و  
. جنــوب الــسودان، ومــشروع قـانون الــشرطة، ومــشروع قــانون األراضــي يف قـانون الــسجون  

 وأعـضاء  وأكملت وحدتا سيادة القانون والشرطة يف البعثة حلقات عمل ألفراد دائرة الـشرطة      
يف جمـاالت العدالـة وإنفـاذ القـانون والقـانون           وذلك  يف جنوب السودان،     النيابة العامة والقضاة  

وتقــدم البعثــة، بالتعــاون مــع الربنــامج اإلمنــائي، الــدعم لــوزارة العــدل يف وضــع إطــار    . العــريف
 كمـا سـاعدت البعثـة مـصلحة الـسجون يف وضـع مـشروع قـانون                . للمساعدة القانونية اجملانيـة   

  .السجون، وأبقت على وجود استشاري يف كل الواليات اجلنوبية العشر
  

  محاية الطفل
 طفال وأُطلق سراحهم، من بني األطفال الـذي اعُتقلـوا يف أعقـاب              ٩٩صدر عفو عن      - ٦١

. ئ أربعــة بعــد حماكمتــهم وأُفــرج عنــهم وُبــرِّ.  أطفــال١٠٩اهلجــوم علــى أم درمــان وعــددهم 
ــن االحتجــا    وال ــزال مخــسة ره ــا ي ــهم، وهنــاك واحــد بانتظــار    تكتمــل ز ريثم عمليــة حماكمت

وتواصل البعثة حـث الـسلطات علـى العفـو عـن      . االستئناف بعد أن صدر عليه حكم باإلعدام   
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مجيع األطفال الذين ال يزالون رهن احلبس وعلى وقـف تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام علـى األحـداث                    
  .وفقا اللتزامات السودان مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

كبــار ضــباط اجلــيش الــشعيب  بقيــادة محايــة الطفــل يف البعثــة يف وفــد  موظفــو وشــارك   - ٦٢
وتعـد املـشاركة    . لتحرير السودان من أجـل توعيـة القـادة امليـدانيني بـشأن منـع جتنيـد األطفـال                  

 عـدم التعـاون مـن جانــب    مـا فتــئ املباشـرة للقيـادة العليـا للجـيش الــشعيب إجنـازا كـبريا، حيـث        
عقبــة أساســية أمــام نــزع ســالح األطفــال وتــسرحيهم يــشكل تجــزون األطفــال القــادة الــذين حي

جلنـوب  وتعمـل جلنـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج               . وإعادة إدمـاجهم يف اجلنـوب     
الــسودان علــى التعــرف علــى األطفــال الــذين ُحــددت هويــاهتم أثنــاء احلملــة، والتحقــق منــهم،  

 طفـل بالفعـل يف      ٢٠٠وقـد أُفـرج عـن أكثـر مـن           . همواختاذ الترتيبات الالزمـة إلطـالق سـراح       
ذلـك علـى الفـور بـرامج        تعقـب   أن  وال بـد    . واليات مشال حبـر الغـزال والوحـدة وأعـايل النيـل           

  .إعادة اإلدماج
  

  محاية املدنيني
 الجئ كونغـويل إىل واليـة غـرب االسـتوائية القريبـة مـن يـامبيو يف                  ٥ ٠٠٠ حوايل   فر  - ٦٣
عقب اهلجمات اليت شنها جيش الـرب للمقاومـة      ٢٠٠٨أكتوبر  /ولسبتمرب وتشرين األ  /أيلول

وأفـاد الالجئـون    . الدميقراطيـة على اجملتمعات احمللية احلدودية يف مشال شرقي مجهورية الكونغو          
 طفــل، ١ ٩٠٠ومــن بــني الالجــئني حــوايل . وإحــراق للقــرىواختطــاف بوقــوع أعمــال قتــل 

  .مصلوا عن أسرهم أثناء هروهبفانيف ذلك من  مبا
حــول املاشــية والــذي تفــاقم  باملنازعــات وال يــزال العنــف فيمــا بــني القبائــل، املــرتبط     - ٦٤

بسبب انتشار األسلحة النارية يف حـوزة املـدنيني، يـشكل خطـرا كـبريا علـى املـدنيني يف مجيـع                      
وقـد وفـرت مـؤمترات املـصاحلة بعـض االسـتقرار، ولكـن األمـن املـدين                  . أحناء جنوب الـسودان   

  .شا للغاية يف عدد من املناطقهيزال  ال
  

  اإلعــالم
إعـداد   علـى  وسائط اإلعـالم الوطنيـة والدوليـة    تشجيع  واصل مكتب اإلعالم يف البعثة        - ٦٥

واإلحاطـات  اليـومي  التفاعـل  مـن خـالل    ، وذلـك    قة عن تنفيذ اتفاق السالم الـشامل      تقارير دقي 
ــات و ــابالتالبيان ــا إف إم،   . واملق ــة، مراي ــة البعث ــتقوم إذاع ــى املوجــات    وس ــا عل ــضاعفة بثه  مب

مـن أجـل حتـسني       ٢٠٠٩يف عـام    إقليمـي يف وقـت الحـق        سـاتل   القصرية، والبدء يف البث عرب      
أحنــاء الــسودان، وذلــك يف ضــوء القيــود التــشغيلية يف الــشمال    ســائر إمكانيــة التقــاط بثهــا يف  

حمطــة مــن  ١٣ حمطــات مــن ٥بـــ ويف اجلنــوب، تعمــل البعثــة علــى االرتقــاء . واملنــاطق الــثالث
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وال .  أربعـة مواقـع إضـافية حملطـات الترحيـل          ت كمـا حـدد    ،لتضمني الترددي لالترحيل  حمطات  
  .تزال مرايا أحد املصادر الرئيسية املوثوقة لألخبار واملعلومات يف السودان

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام

 هامــا، تقــدما نالــسودا يف املتحــدة األمــم لبعثــة التابعــة األلغــام مكافحــة أفرقــة حققــت - ٦٦
ــتأنفتاو ــة سـ ــس األفرقـ ــا ةاخلمـ ــل مجيعهـ ــذ العمـ ــة منـ ــم بدايـ ــة موسـ ــام إزالـ ــشرين يف األلغـ  تـ

 منطقـة  ٤ ٠٥٠ من ٢ ١٧٠ تطهري األلغام، إزالة برنامج أجنز اليوم، هذا وحىت .أكتوبر/األول
 بــني مــن وكــان .الطــرق مــن اكيلــومتر ٢٧ ٩٧٥ وفــتح خطــرة، منــاطق أهنــا علــى حتديــدها مت

 جنــوب يف أنــدولو ألغــام حقــل تطهــري التقريــر يــشملها الــيت الفتــرة خــالل املــسجلة تاإلجنــازا
ــة ذات الطــرق وتطهــري ومــسح كردفــان  جنــوب يف بــورام - احلمــر كطريــق الكــربى األولوي
 مـن  مقربـة  علـى  إزو - دابيـو  وطريق واو غرب مشال يف راغا - باي ماريال وطريق كردفان،
 األلغـام  إزالـة  سرية دمرت نوفمرب،/الثاين تشرين ويف .قراطيةالدمي الكونغو مجهورية مع احلدود

  .ملكال يف املخزنة الذخرية من طنا ٥٠ حوايل الكمبودية

ــة ســاعدت وقــد - ٦٧ ــة عــن املــسؤولية لنقــل خطــة مــشروع جنــازإ يف البعث  إىل األلغــام إزال
 أن املنتظـر  نومـ  .٢٠٠٨ ديـسمرب /األول وكـانون  نوفمرب/الثاين تشرين يف السودانية السلطات

ــة القــومي املركــز يوقــع ــة وجلنــة األلغــام، إلزال  الــسودان، وبنــج حلكومــة التابعــة األلغــام إزال
 املتحــدة األمــم ودائــرة للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــةو اإلمنــائي، املتحــدة األمــم وبرنــامج

 خطـة  ضمنتتـ  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون هناية يف تفاهم مذكرة باأللغام، املتعلقة لإلجراءات
 عمليـة  لـدعم  التـدريب  بـدأ  وقـد  .األلغـام  مكافحة لقطاع السنوات املتعددة اخلطة إىل االنتقال
 .حسنا تقدما يسجل وهو االنتقال

 
 واالنضباط السلوك  

 نتــهاكواال االســتغالل ذلــك يف مبــا الــسلوك،ســوء  منــع علــى تركيزهــا البعثــة عــززت - ٦٨
 وإحاطـات،  للمخـاطر،  تقييمـات  وإجـراء  ريبيـة، تد بـرامج  تنظـيم  خـالل  مـن  وذلـك  اجلنسيني،
 البعثـة  قامـت  كمـا  .املستويات مجيع على والقادة للمديرين السياسات جمال يف املشورة وتوفري
 .بالبـشر  واالجتـار  البغـاء  علـى  فيهـا  ركـزت  اجلنـسيني،  واالنتـهاك  االستغالل ملنع ناجحة حبملة

 مـن  مـشارك،  ٣٠٠ مـن  أكثـر  وملكال نالدمازي جامعيت يف جرت اليت احلملة تلك يف وشارك
 األمــم ووكــاالت ،اجلــامعتني يف املدّرســنيو والطــالب، احمللــيني، والقــادة الوطنيــة، الــسلطات
 .احلكومية غري واملنظمات املتحدة،



S/2009/61
 

20 09-22094 
 

 املتحـدة،  األمـم  يف الـسلوك  قواعـد  ملدونـة  االمتثـال  عـدم  بنتـائج  التوعية زيادة أن كما - ٦٩
 بـدورها  ساعدت اجلنسيني، واالنتهاك االستغالل إزاء إطالقا محالتسا عدم سياسة وانتهاكات

 كـان  ، جديـدة  سـلوك  سـوء  قـضية  عـشر  اثنيت رمسيا وسجلت .االنتهاك حوادث من احلد على
  .السلوك بسوء خطرية مزاعم عن قضايا ثالث بينها من
  

 جلنسانيةلشؤون اا    

 يـشملها  الـيت  الفتـرة  خـالل  اجلنـسانية  القـضايا  وحـدة  هبـا  قامـت  اليت األنشطة تركزت - ٧٠
 )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملـس  قــراري لتنفيـذ  الـدعم  تــوفري علـى  التقريـر 
 بـني  باملـساواة  واملتعلـق  السالم حفظ عمليات إدارة عن الصادر العامة السياسة بشأن والتوجيه
ــة للتــدريب بأنــشطة الوحــدة وقامــت .اجلنــسني  العنــف مبكافحــة يتعلــق فيمــا القــدرات وتنمي
 احلكوميــة، للــوزارات األنــشطة هــذه وخصــصت واحلمايــة، الــسياسية، واملــشاركة اجلنــساين،
ــدين، اجملتمــع ومنظمــات ــادة امل ــة، اجملتمعــات وق ــات دورات ومشلــت احمللي ــات يف للربملاني  والي
ــثالث االســتوائية ــا .ال ــة الوحــدة التقــت كم ــة العمــل بفرق ــاة املعني ــساين املنظــور مبراع  يف اجلن

ــاتاالنتخ ــشة اب ــشطة التخطــيط ملناق ــة لألن ــيت االنتخابي ــا ســيقوم ال ــم شــركاء هب  املتحــدة األم
 التـسريح  عملية يف اجلنسانية املنظورات إدماج بتقييم الوحدة وقامت .املدين اجملتمع ومنظمات
  .األزرق النيل والية يف املنفذة النموذجية

  
 اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس    

 الـيت  القـدرات  بنـاء  جهـود  اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص بفريوس املعنية الوحدة كثفت - ٧١
ــى تركــزت ــة عل ــسالم حفظ ــسكرية والوحــدات ال ــسودانية الع ــوات ال ــشرطة وق ــوظفي و ال م
 األقـران،  مـن  علّمـا م ٢١٨ بتـدريب  الوحـدة  وقامـت  .واملـدارس  الدينيـة  واجملموعـات  السجون
 إلدمـاج  املـساعدة  الوحـدة  قدمت كما .شخص ١٢ ٠٠٠ من أكثر التوعية برامج يف وشارك
 وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  برامج يف اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املتعلقة املسائل
  .السودان يف املتحدة األمم بعثة تنفذها اليت اإلدماج

  
 املوظفني أمن    

 االشـتباه  بعـد  البعثـة  جمّمـع  حـول  حـضورها  مـن  الـسودانية  الدبلوماسية الشرطة زادت - ٧٢
 وازداد .أكتـوبر /األول تشرين ٢٦ يف معادية جهات من للمراقبة اخلرطوم يف مقرها تعرض يف

 الربـع  يف واحـد  حـادث  مـن  اخلرطـوم  يف املتحـدة  األمـم  مـوظفي  وسـرقة  الـسطو  حـاالت  عدد
 حـال  كـان  وكـذا  نفـسه،  العـام  مـن  األخـري  الربع يف حوادث أربعة إىل ٢٠٠٨ عام من ثالثال

 .األمطـار  موسـم  خـالل  الطـرق  حالـة  تـدهور  بـسبب  نواملوظفـ  فيهـا  وقـع  الـيت  وراملر حوادث
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 لألنــشطة للتــصدي جوبــا يف اجلرميــة ملكافحــة عمليــات الــسودان جنــوب حكومــة توبــدأ
  .املتحدة األمم موظفي تستهدف اليت اإلجرامية

 لـسلة س إثر إضايف أمين كتدبري رمبيك يف موظفيها على للتجول حظرا البعثة وفرضت - ٧٣
 قيـودا  فرضـت  كمـا  املتحـدة،  األمـم  مـن  دوليـون  موظفـون  هلـا  تعرض اليت السرقة حوادث من
  .القبائل بني قتال نشوب بسبب يي يف املوظفني حركة على

 واليـة  يفاملـضايقات   و حتجـاز الوا توقيفال وادثتعرض املوظفني مؤخرا حل    عن وأفيد - ٧٤
  .السودان جنوب ويف كردفان، جنوب ووالية األزرق النيل

  
 السالم حلفظ األخرى البعثات مع التنسيق    

 املختلطـة  العمليـة  مـع  التعـاون  آلليـات  تنفيذها السودان يف املتحدة األمم بعثة واصلت - ٧٥
 إدارتـا  وتقوم .نيملاوالع العليا اإلدارة صعيدي على دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد
 آليـة  إلنـشاء  حاليـا  اجلهـود  وتبـذل  اهلامة، للمعلومات منتظم ادلبتب البعثتني يف واألمن السالمة
 ويتواصـل  .وتـشاد  الوسـطى  أفريقيـا  مجهورية يف املتحدة األمم بعثة مع املعلومات لتبادل رمسية
 وبعثـة  الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثة يف العسكريني العنصرين بني للمعلومات املنتظم التبادل
 أفــادت الـيت  التقــارير بـشأن  سـيما  ال الدميقراطيــة، الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحــدة األمـم  منظمـة 
 واهلجـوم  ،٢٠٠٨ أكتـوبر /الثـاين  وتشرين سبتمرب/أيلول يف للمقاومة الرب جيش نشاط بتزايد

 الكونغـــو مجهوريـــة يف للمقاومـــة الـــرب جـــيش قواعـــد علـــى مـــؤخرا جـــرى الـــذي املـــشترك
 البعثـات  بـني  اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مؤمتر انعقاد اإلقليمي التعاون تعزيز يف وزاد .الدميقراطية

ــا يف الفتــرة    ضــباط ضــم الــذي ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ١٨ إىل ١٦ مــنيف أديــس أباب
  .السالم حفظ لعمليات العسكري املستشار وترأسه األركان

  
 املالية اجلوانب    

 السـتمرار  والرد مليـون  ٨٢٠,٧ مبلغ ،٦٢/٢٦٧ قرارها يف العامة اجلمعية تخصص - ٧٦
 إىل ٢٠٠٨ يوليــــه/متــــوز ١ مــــن الفتــــرة خــــالل الــــسودان يف املتحــــدة األمــــم بعثــــة عمــــل
 أبريـل /نيـسان  ٣٠ بعـد  البعثـة  والية متديد األمن جملس قرر ما وإذا .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠

 باملبـالغ  حمـصورة  سـتكون  ٢٠٠٩ يونيـه /حزيـران  ٣٠ حـىت  البعثة استمرار تكلفة فإن ،٢٠٠٩
 األنـصبة  بلغـت  ،٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٣٠ وحبلـول  .العامـة  اجلمعية عليها وافقت اليت

 .دوالر مليــون ١٩٤ الــسودان يف املتحــدة األمـم  لبعثــة اخلــاص للحـساب  املــسددة غــري املقـررة 
 التـاريخ  نفـس  حـىت  الـسالم  حفـظ  عمليـات  جلميـع األنـصبة املقـررة غـري املـسددة          جمموع وبلغ

 املعـدات  وتكاليف بقوات املسامهة احلكومات إىل التكاليف تورد .دوالر مليون ٣ ٣٧٥,٦
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 /أيلــول ٣٠ يفو ٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٣٠ يف املنتهيــة الفتـرة  عـن  للوحـدات  اململوكـة 
  .التوايل على ٢٠٠٨ سبتمرب

  
 اتمالحظ  - سابعا  

 الـسالم  قاتفـا  بلـغ  فقـد  وبالتايل ،سنتني على يزيد ما غضون يف االنتقالية الفترة تنتهي - ٧٧
 مـستقبل  علـى  عميـق  أثـر  خالهلا تنفيذها معد أو أحكامه لتنفيذ سيكون ةحرج مرحلة الشامل
 ةفوفـ حم زالـت  مـا  الطريق فإن تنفيذه يف تقدم من حتقق مبا شادةاإل من بد المع أنه   و .السودان
 عــدادت نتــائج ذلــك يف مبــا ، الرئيــسيةاملرجعيــة النقــاط إجنــاز مــن اآلن بــد وال .هائلــة بتحــديات
 واإلعـداد  اإلدمـاج،  وإعـادة  والتسريح السالح ونزع احلدود، وترسيم واالنتخابات، السكان،

 لتــأخريات كــبريا جمــاال تفــسح ال قــصرية زمنيــة مهلــة يف الــشعبية، واالستــشارات لالســتفتاءات
 .إضافية

 يتحلــى أن مــن بــد ال معقــدة، وسياســية جوهريــة مرحليــة نقــاط مــن االقتــراب ومــع - ٧٨
ــا ــإرادة نالطرفـ ــية بـ ــة سياسـ ــ وبالتـــصميم متينـ ــ مزواحلـ ــا دعيملتـ ــازات مـــن حتقـــق مـ ــذ إجنـ  منـ
ــام ــام ،٢٠٠٥ ع ــرة وإلمت ــة الفت ــان، االنتقالي ــداد بأم ــتفتاء واإلع ــرة ســلمي، الس ــا ولفت ــد م  بع

ــتفتاء ــسودها االسـ ــتقرار يـ ــن .االسـ ــة لكـ ــني العالقـ ــرفني، بـ ــى الطـ ــرغم علـ ــن الـ ــا مـ  جتاوزمهـ
 ســيما ال الــسودان، مبــستقبل حتــيط الــيت الـشكوك  عليهــا مختــّيو ضــعيفة تــزال مــا ،ختالفـات لال

 لتـشييد  لبنـات ك الـسابقة  جناحاهتمـا  اسـتخدام  علـى  الطرفني أشجع وإنين .٢٠١١ عام استفتاء
  .حامسا دورا املشترك والتقدم التعاون فيهيؤدي  وقت يف متانة أكثر ثقة عالقات

ــر إن - ٧٩ ــوب تقري ــسودان جن ــصريه ال ــسألة مل ــدةم م ــا عق ــات وهل ــة تبع ــى عميق ــن عل  األم
 ممكـــن وقـــت أقـــرب يف البـــدء إىل الطـــرفني أدعـــو وإنـــين .واملنطقـــة الـــسودان يف واالســـتقرار
 وأرحــب نتــائج، مــن عنــها يــتمخض قــد ومــا الــشعبية واملــشاورات لالســتفتاء اجلــاد بالتحــضري
 أيـضا  نيالطـرف  وأحـث  .املـساعي  هـذه  دعـم  يف وثيقـة  مشاركة اخلاص ممثلي مشاركة بطلبهما
  .٢٠١١ عام بعد ما مرحلة يف الثروات تقاسم بشأن فورا احلوار بدء على

 الــسودان جنــوب شــعب يقنعــا أن الــشامل الــسالم اتفــاق يف نيالطــرف علــى زال ومــا - ٨٠
 اخليـارات  مجيع الستكشاف املتبقية السنتني فترة استخدام إىل أدعومها وإنين .الوحدة بضرورة
 بـد  وال .الـشامل  الـسالم  اتفـاق  عليـه  يـنص  ملـا  وفقـا  جذابا ياراخ الوحدة من جتعل اليت املتاحة
 اجملـاالت  مـن  العديـد  يف يتحقـق  مل أمـر  وهـو  للسالم، واضحة غنيمة تقدمي ذلك يشمل أن من
 إىل ماسـة  حاجـة  يف احلدوديـة،  واملناطق السودان جنوب يف سيما ال السكان، إنو .اآلن حىت
 يف مبـا  الـشامل،  الـسالم  اتفـاق  عنـهما  متخـض  نذيلـ لا واالسـتقرار  للـسالم  ملموسـة  منافع رؤية
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 ملــساعدةاالســتعداد  أهبــة علــى املتحــدة األمــم وتقــف .األساســية العامــة اخلــدمات تــوفري ذلــك
  .االستقرار عدم بذور كنفه يف ملحي حمليا الرضى عدم تزايد نإ .املسعى هذا يف الطرفني

 الطـرق  قطـاع  أنـشطة  زالـت  مـا  ثحيـ  البلـد  مـن  أجـزاء  يـسود  األمـن  انعـدام  زال ماو - ٨١
ــل بــني واالشــتباكات ــشطة القبائ ــشيا وأن ــا تامللي ــق مبعث ــرة أن كمــا .للقل ــوافر كث  األســلحة ت

 خمربـة،  عناصـر  ووجـود  االقتـصادية، انعـدام الفـرص     و ،نياحمللـي الـسكان    رضـى  وعدم الصغرية،
ــة مجيعهــا تــشكل أن ميكــن عوامــل ــة الرتاعــات وحتمــل .خطــرية كوكب ــذ اطياهتــ يف القبلي  روب
 الـسلمي  والتعـايش  واهلجـرة  األراضـي  ملكية حبقوق املتعلقة املسائل معاجلة من بد وال التفاقم،

 معقـدة  مهمـة  الـسودان  أحنـاء  مجيـع  يف األمـن  تـوفري  مـسألة  إن .الـسرعة  وجـه  علـى  القبائل بني
 نفــسه الوقــت يف وهــي .واحمللــي واإلقليمــي الــوطين املــستويات علــى متناغمــة جهــودا تتطلــب

  .االقتصادية وتنميته السودان شعب رفاه تحقيقل ضروري مسبق رطش

 يف األمنيــة البنيــة إحــدى ركــائز تــشكل الــيت املــشتركة املتكاملــة الوحــدات تــزال ومــا - ٨٢
ــسودان ــزا ال ــا ورم ــة، للوحــدة هام ــد تواجــه الوطني ــن العدي ــق م ــسياسية العوائ  واللوجــستية ال

 أرحـب  وإنـين  .الـشامل  الـسالم  اتفـاق  يف هلـا  ريـد أ كمـا  كاملـة  بـصورة  تعمـل  وال والتشغيلية،
 جهــود مــن املــشترك الــدفاع وجملــس النــار إطــالق لوقــف املــشتركة الــسياسية اللجنــة تبذلــه مبــا

 ضـعف  أبيـي  يف ديسمرب/األول كانون ١٢ أحداث أبرزت أخرى ومرة .املعلقة املسائل ملعاجلة
ــ الــشرطة ووحــدات - املــشتركة املتكاملــة الوحــدات  إجــراء إىل واحلاجــة - كــذلك ةاملتكامل
 املتكاملـــة الوحـــدات بإجنـــاح التزامهمـــا جتديـــد إىل الطـــرفني أدعـــو وإنـــين .ســـريعة حتـــسينات
  .الفوري الدعم لتقدمي إضافية خيارات يف النظر على املاحنة اجلهات وأشجع املشتركة،

 إدارة وأدعــو .أبيــي طريــق خريطــة اتفــاق تنفيــذ يف تقــدم مــن أحــرز مبــا أرحــبإين و - ٨٣
 الـيت  الـصعبة  املـسائل  معاجلـة  يف القياديـة  هتااقدرإبداء  و كاملة مسؤولياهتا حتمل إىل أبيي منطقة

 املـايل  الـدعم  مـن  يلـزم  مـا  مجيـع  تقـدمي  إىل الـشامل  الـسالم  اتفـاق  يف الطرفني وأدعو تواجهها،
 ملتكاملــةا والوحــدة أبيــي منطقــة إدارة علــى القــائمني وكــبري الطــرفني، علــى ثــينأو .والــسياسي
 الــيت العنــف ألعمــال الــسريع لتــصديهم أبيــي يف املتكاملــة الــشرطة وحــدات وقــادة املــشتركة
 انـدالع  جتـدد  حيـال  قلقي عن نفسه الوقت يف وأعرب .ديسمرب/األول كانون ١٢ يف اندلعت

 احلالــة اضــطراب علــى تــدل الــيت - أشــهر مثانيــة خــالل الثانيــة للمــرة - العنيفــة االشــتباكات
 العوائـق  مجيـع  إزالـة  علـى  الـسودان  حكومـة  أحـث  الصدد، هذا ويف .وقائي عمل ىلإ واحلاجة

 مـن  البعثـة  تـتمكن  حبيـث  الثالثـة،  املنـاطق  يف الـسودان  يف املتحـدة  األمم بعثة حركة حرية أمام
  .املستقبلية الرتاعات إمخاد على بالتايل قدرهتا استعادة ومن القائم بالوضع اإلملام
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 وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  نـزع  برنـامج  اكتسبه الذي الزخم على افظةاحمل من بد وال - ٨٤
 بنـاء  يف كبرية مسامهة الثالث املناطق يف التسريح ألنشطة املبكر البدء يسهم وسوف .اإلدماج
 يبــدأ أن نفــسه، الوقــت يف املهــم، ومــن .الــشامل الــسالم التفــاق ملموســة نتــائج حتقيــقو الثقــة

 اجلـدول و ىماشـ تي مبـا  اجلـانبني  علـى  القـوات  حلجـم  النسيب قليصالت بشأن مناقشاهتما الطرفان
 مــن الدوليــة، املاحنــة للجهــات وميكــن .املاحنــة اجلهــات قلــق بواعــث يعــاجلو لــه، احملــدد الــزمين
 نــزع لربنــامج وســخية مبكــرة التزامــات تقــدمي خــالل مــن كــبرية مــسامهة تــسهم أن جانبــها،
 هبـا  حتلـت  الـيت  الريـادة   روحلـ  امتنـاين  عـن  أعـرب  أن أودو اإلدمـاج،  وإعادة والتسريح السالح
 وإعـادة  والتـسريح  السالح نزع صعيد على احملرز للتقدم يكون وسوف .امليدان هذا يف اليابان
 مـن  املتبقيـة  املرجعيـة  النقـاط  مـن  ألي الـسلمي  للتنفيـذ  مواتيـة  بيئة هتيئة يف حاسم دور اإلدماج
 .الشامل السالم اتفاق

 تباشـر  أن ينبغـي  لالنتخابـات  موثوقة وطنية جلنة إلنشائهما الطرفني ىعل أثين أن وأود - ٨٥
 تعـداد  نتـائج  نـشر  يشكل وسوف .تواجهها اليت للتحديات نظرا ممكن، وقت أقرب يف عملها
 أي جتنـب  علـى  الطـرفني  أشـجع  وإنـين  االنتخابـات،  طريق على أخرى أساسية خطوة السكان
 .الـصلة  ذي القـانوين  اإلطـار  اعتماد ضمان على همامبعز وأرحب .االنتخابية العملية يف تأخري

 االنتخــايب الـدعم  تفاصـيل  ملناقـشة  قريبـا  الـسودان  إىل االحتياجـات  لتقيـيم  بعثـة  إرسـال  وأنـوي 
 الوطنيـة  واللجنـة  الـسودان،  جنوب وحكومة الوطنية، الوحدة حكومة مع البعثة ستقدمه الذي

  .لالنتخابات

 لـت أّج لقـد  .واجلنـوب  الـشمال  بـني  احلـدود  ترسـيم  يف اإلسراع على الطرفني وأحث - ٨٦
 حمالـة  ال يـؤثر  سـوف  التـأخري  وهـذا  .تقريرهـا  إصـدار  باحلـدود  املعنيـة  املخصـصة  التقنيـة  اللجنة
 الــسالم اتفـاق  مــن أخـرى  أساســية مرجعيـة  نقــاط تنفيـذ  وعلــى لالنتخابـات  التحــضريات علـى 

 .الشامل

 .املنطقــة يف األخــرى الــسالم بعمليــات يقــاوث ارتباطــا الــشامل الــسالم اتفــاق ويــرتبط - ٨٧
ــدام ــدم فانع ــور يف التق ــئي ال دارف ــة هي ــة بيئ ــذه مواتي ــة .لتنفي ــة واألزم ــد القائم ــن تزي ــد م  تعقي

 التكيـف  علـى  الطـرفني  قـدرات  علـى  بعبئهـا  لقـي وت للسودان، والعسكرية السياسية الديناميات
 العمليـــات توســـع مكانيـــاتإ وتـــشكل .الـــشامل الـــسالم اتفـــاق يتطلبـــها الـــيت الـــتغريات مـــع

 مـن  أخـرى،  شـاملة  مـسائل  ومثـة  .بـالغ  قلـق  مبعـث  كردفـان،  جنـوب  حنـو  سيما ال العسكرية،
 هنـج  واتبـاع  منـسقة،  جهود بذل األطراف مجيع من تتطلب واالنتخابات، السكان تعداد بينها

 بفـشل  املتـصل  الـسودان  جنـوب  يف األمـن  انعـدام  أن كمـا  .برمتـه  الـسودان  يـشمل  استراتيجي
  .إضايف قلق مبعث ميثل للمقاومة الرب جيش مع السالم عملية
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 فقـد  .البـشري  الـرئيس  ضـد  إجـراءات  مـن  الدوليـة  اجلنائية احملكمة تتخذه قد ملا وحتسبا - ٨٨
 تقـع  الـيت  اجلـرائم  مبحاكمـة  يـسمح  حبيـث  اجلنـائي  القانون لتعديل خطوات الوطين اجمللس اختذ
 أعلـن  أكتـوبر، /األول تـشرين  ١٢ ويف .الوطنيـة  حملاكم يف ا  ةالدولي اجلنائية حملكمةوالية ا  ضمن
 مــن تــتمكن مل البعثــة لكــن قــشيب، علــي املــدان املليــشيا قائــد علــى القــبض عــن العــدل وزيــر

 رفــضهم تكــرار نيياحلكــوم املــسؤولني كبــار ويواصــل .الــشأن هبــذا تأكيــد علــى احلــصول
 .الهـاي  يف للمحكمـة  سـودانيني  رعايـا  تـسليم  أو السودان يفوالية احملكمة الدولية    ب االعتراف

 املـؤمتر  حـزب  جنوبية أحزاب وتسعة السودان لتحرير الشعبية احلركة حثت نفسه، الوقت ويف
  .املواجهة هنج اتباع وحتاشي الدولية اجلنائية احملكمة مع التحاور على الوطين

ــؤثر - ٨٩ ــة احملكمــة هبــا تقــوم الــيت األعمــال وت ــة اجلنائي ــراأل عظــيم الدولي ــة علــى ث  الدينامي
 املتعلقـة  املتـأخرة  املـسائل  فيـه  تتطلـب  وقت يف االنتباه جل استقطبت وقد السودانية، السياسية
 الـدعم  تأكيـدات  تبعـث بينمـا   و .هبـا  التزامهمـا  وجتديـد  الطـرفني  تعـاون  الـشامل  الـسالم  باتفاق

 صـدرت  الـيت  تالتعليقـا  مـن  أيـضا  قلـق  فـإنين  نفسي، يف األمل احلكومة عن الصادرة املتواصل
 مـذكرة  صـدور  حـال  يف البعثـة  مـع  عالقتـها  معـامل  حتديـد  تعيـد  قد احلكومة بأن مسؤوليها عن

 األمـم  مـوظفي  أمن ضمان بالتزامها تفي بأن احلكومة أناشد وإنين .البشري الرئيس ضد توقيف
ــا املتحــدة ــدول ورعاي ــسودان يف املوجــودين املتحــدة األمــم يف األعــضاء ال ــع كمــا .ال  أن أتوق
 مــن بــه يتــصل ومــا الــشامل الــسالم اتفــاق جوانــب جبميــع الكامــل التزامهمــا الطرفــان يواصــل
 الوقــت ويف .الــسودان يف املتحــدة األمـم  بعثــة مــع التعــاون ذلـك  يف مبــا األمــن، جملــس قـرارات 
 الكامــل املتحــدة األمــم التــزام أكــرر أن أود والــسياسية، األمنيــة البيئــة تفرضــه ملــا وتبعــا نفــسه،
 .السودان يف وللسالم الشامل السالم التفاق الدعم وتوفري واليتها بتنفيذ لواملتواص

 الـشامل  الـسالم  اتفـاق  يبقـى  الوطنيـة،  أو الدوليـة  الـساحة  يف تطورات أي عن عزلومب  - ٩٠
ــسودان شــعب وملــصلحة الطــرفني ملــصلحة عمــادا ــسودان ســكان حيكــم وســوف .ال ــى ال  عل
 الـسنتني  خـالل  سيسجل الذي التقدم أن من يقني على نينوإ .السالم عنه يثمر ملا اتبع الطرفني
 وأحـث  .نـضيعه  وقـت  لـدينا  لـيس  أن أخـرى  مـرة  وأكـرر  املعطيـات،  هـذه  سـيعكس  القادمتني

 الظـرف  هـذا  يف للـسودان  الـالزم  الـدعم  توفري على خاصة املاحنة واجلهات الدويل اجملتمع أيضا
 .احلرج

 الـدويل  واجملتمـع  املتحـدة  األمـم  موظفي ومجيع اخلاص ممثلي أشكر أن أود اخلتام، ويف - ٩١
  .الشامل السالم اتفاق تنفيذ يف للطرفني مستمر دعم من هنيقدمو ما على
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