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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 اجمللس إيلّ أن أطلعه بانتظـام علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل يف                        
سائدة يف البلـد منـذ تقريـري الـسابق املقـدم إىل             ويقدم التقرير تقييما للحالة العامة الـ      . السودان

ــؤرخ  ــشرين األول٢٣اجمللــــس، املــ ــوبر / تــ ــديث  )S/2007/624 (٢٠٠٧أكتــ ــافة إىل حتــ ، إضــ
 .للمعلومات املتعلقة بأنشطة بعثة األمم املتحدة يف السودان

 
 احلالة األمنية -ثانيا  

 نـسبيا علـى امتـداد الفتـرة         ظلت احلالة األمنيـة العامـة يف منطقـة عمليـات البعثـة هادئـة               - ٢
ــالتقرير  ــشمولة ب ــوترات  . امل ــى أرض الواقــع  واحتــّدت الت ــشرين األولعل ــوبر عقــب  /يف ت أكت

انسحاب احلركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة الوحدة الوطنية، حيث وضع أفراد كـل              
بيد أنـه   . ليةمن القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان يف حالة استنفار عا           

 .تندلع أي مواجهات بني القوات املسلحة التابعة للطرفني مل
ويف عدة منـاطق مـن جنـوب الـسودان، أفـضت الرتاعـات الـيت اسـتعرت بـشأن طـرق                       - ٣

ــة       ــات العرقيـ ــني اجملموعـ ــدالع مواجهـــات بـ ــي إىل انـ ــوق الرعـ ــال وحقـ ويف تـــشرين . الترحـ
 جونقلي أعمال عنف بني أفراد مـن قبـيليت          نوفمرب، شهدت والية  /أكتوبر وتشرين الثاين  /األول

 شخـصا   ٥٨ عـن    زيـد  مـن املـدنيني وإصـابة مـا ي         ٥٦املوريل وبور دينكا، أسفرت عـن مـصرع         
ومل حيــالف النجــاح بعــد املبــادرات الــيت تقــوم هبــا حكومــة جنــوب الــسودان واحلركــة . جبــراح

يش الـشعيب لتحريــر  وقــد أعلـن اجلـ  . الـشعبية لتحريـر الـسودان يف ســبيل هتدئـة الوضـع باملنطقـة      
الــسودان عــن خطــط لتعزيــز انتــشاره يف املنطقــة والــشروع يف نــزع أســلحة اجملموعــات احملليــة  
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املنسوبة للموريل، مبن يف ذلك بعض أفـراد املليـشيات الـسابقني الـذين مل تـرتع أسـلحتهم بعـد                     
 .مل يدجموا يف الوحدات املتكاملة املشتركة أو
ــالت    - ٤ ــشاكل األمنيــة يف منطقــة أبيــي،      وشــهدت الفتــرة املــشمولة ب قرير أيــضا زيــادة امل
ذلك حول مريام واجلزء الـشمايل مـن واليـة جنـوب كردفـان، املتامخـان كالمهـا جلنـوب              يف مبا

وأفادت البعثة، يف مجلة أمور، بوجود حـواجز طـرق يف املنطقـة احمليطـة حبقـول الـنفط                   . دارفور
 وإحـدى الـشركات النفطيـة؛ واختطـاف         يف دفره وهجليج؛ ونشوب نزاع بني مواطنني حمليني       

 واحتجـاز املـسافرين علـى       ؛عمال دوليني تابعني للشركة النفطية؛ ووقوع حوادث بـني القبائـل          
ومـن العوامـل الـيت تفـضي إىل         . حنو غري مشروع؛ وقيام حركة العدل واملساواة بأنشطة عدائية        

ن بــالوالء لكــل مــن زعزعــة االســتقرار يف هــذه املنطقــة وجــود جمموعــات مــسلحة أخــرى تــدي 
القـــوات املـــسلحة الـــسودانية واجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان، إضـــافة إىل قرهبـــا مـــن           

 .دارفور جنوب
ــة      / كــانون األول٢٣ و ٢٢ويف  - ٥ ــراد قبيل ــني أف ــة ب ــدلعت مواجهــات عنيف ــسمرب، ان دي

علـى  املسريية ووحدات اجليش الشعيب لتحرير السودان يف مناطق مـريام، والقرينـيت، واجلـرف،        
وفيما اّدعت قبيلـة املـسريية أن   . مقربة من احلدود مع والييت مشال حبر الغزال وجنوب كردفان    

زعــم اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان حــال دون قيامهــا برحلتــها املومسيــة صــوب اجلنــوب،     
 جمموعــات قبيلـة املــسريية كانـت مــسلحة علـى حنــو غــري    أنبـ اجلـيش الــشعيب لتحريـر الــسودان   

ــاء مبــصرع وأفــاد. مــشروع وأدى االجتمــاع . جبــراحالكــثريين  شخــصا، وإصــابة ٢٩ت األنب
ة الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان، يف املعقـــود بـــني زعمـــاء قبيلـــة املـــسريية واألمـــني العـــام للحركـــ 

ويف وقــت الحــق، أوعــز رئــيس . ديــسمرب، إىل نــزع فتيــل التــوترات جزئيــا /كــانون األول ٢٤
ع والة الواليــات أن يكفلــوا حريــة حركــة    حكومــة جنــوب الــسودان، ســلفا كــري، إىل مجيــ     

 ٢٩بيد أن مواجهات مماثلة انـدلعت يف املنطقـة نفـسها يف    . األشخاص والسلع صوب اجلنوب   
 . شخصا٤٦يناير، وأسفر احلادثان عن مصرع / كانون الثاين٤ديسمرب، مث يف /كانون األول

 
 التطورات السياسية -ثالثا  

ركة الشعبية لتحرير السودان وحزب املـؤمتر الـوطين يف          انتهت األزمة السياسية بني احل     - ٦
 يـّسر ديـسمرب بـإبرام اتفـاق لتـسوية عـدد مـن املـسائل اجلوهريـة املعلقـة، ممـا                     / كانون األول  ١١

وجاء هذا التطـور اإلجيـايب   . عودة احلركة الشعبية لتحرير السودان إىل حكومة الوحدة الوطنية       
ويف االتفـاق املـربم بـني حـزب         .  أسـابيع  ٨سـتمرت   يف أعقاب مشاورات مكثفة بني الطـرفني ا       

املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان، جــدد الطرفــان التزامهمــا باتفــاق الــسالم     
الشامل يف السودان نصاً وروحاً، وتعهـدا بعقـد مـؤمتر وطـين لتعزيـز املـصاحلة الوطنيـة وإرسـاء                     
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ام إعـادة انتـشار القـوات املـسلحة الـسودانية           وكررت الرئاسـة تأكيـد التزامهـا بإمتـ        . الدميقراطية
واجليش الشعيب لتحرير السودان؛ وتكليف الوحـدات املتكاملـة املـشتركة بكفالـة أمـن املنـاطق                 
النفطية؛ وتنفيذ قرارات املفوضـية القوميـة للبتـرول وإعـادة تنـشيط اللجـان اخلاصـة بغيـة تعزيـز                   

 .الشفافية فيما يتعلق بالعائدات النفطية
الل فترة تعليـق احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان مـشاركتها يف حكومـة الوحـدة                   وخ - ٧

الوطنية، واصـلت مـشاركتها يف مجيـع اهليئـات األخـرى املنبثقـة عـن اتفـاق الـسالم الـشامل يف                   
فعلـى الـصعيد    . السودان واهليئات الدستورية على كل من الـصعيد القطـري وصـعيد الواليـات             

نتمــــون إىل احلركــــة الــــشعبية لتحريــــر الــــسودان إىل عملــــهم  القطــــري، عــــاد املــــشّرعون امل
وواصــلت اللجنــة الــسياسية . أكتــوبر/اســتأنف اجمللــس الــوطين دورتــه يف تــشرين األول  عنــدما

ــا        ــة هبم ــام املنوط ــيم أداء امله ــار ومفوضــية الرصــد والتقي ــف إطــالق الن ــى صــعيد   . لوق ــا عل أم
 الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر         الواليات، فقـد واصـل العمـل سـويةً كـل مـن حـزب املـؤمتر                

واألهـم  . السودان العضوين يف حكومة جنوب السودان واجلمعيـة التـشريعية جلنـوب الـسودان             
من ذلك أن الطرفني اسـتمرا يف إجـراء املـشاورات ملعاجلـة أوجـه اخلـالف بينـهما بـشأن تنفيـذ                       

 .اتفاق السالم الشامل
مهية معلّقة، مما حدا باجمللس الوطين أن ميـدد          التشريعات البالغة األ    من زالت طائفةٌ  وما - ٨

وأُدرج مــشروع قــانون الــشرطة يف . ٢٠٠٨ينــاير /دورتــه احلاليــة حــىت منتــصف كــانون الثــاين
نـوفمرب، غـري أنـه ُسـحب يف وقـت الحـق             / تـشرين الثـاين    ٢٧جدول أعمال اجمللـس الـوطين يف        

ــباب ــداء األســ ــانون القــــوات املــــسلحة  . دون إبــ ــرار مــــشروع قــ ــانون ٤ يف وجــــرى إقــ  كــ
ــسمرب/األول ــى بعــض       . دي ــه عل ــرض في ــشتركا تعت ــا م وأصــدرت عــشرة أحــزاب سياســية بيان

ويف جوبـا، اسـتهلّت     . العناصر الواردة يف مشروع القانون، وتعـارض إقـراره يف صـيغته احلاليـة             
ــام        ــة ع ــشأن ميزاني ــسودان مناقــشاهتا ب ــوب ال ــشريعية جلن ــة الت ــت مجيــع  . ٢٠٠٨اجلمعي وأُّجل

نني املعروضــة علــى اجلمعيــة التــشريعية جلنــوب الــسودان حــىت الــدورة الربملانيــة    مــشاريع القــوا
وعلى مستوى الواليات، واصـل رئـيس حكومـة جنـوب الـسودان، سـلفا كـري، إعـادة                    . املقبلة

 .تشكيل حكومات الواليات
ويف جنوب السودان، عملت حكومة جنوب السودان وزعماء الواليات املنتمـون إىل             - ٩

ملؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان علـى حنـو متـضافر بغيـة نـزع                    كل من حزب ا   
نـوفمرب،  /ويف تـشرين الثـاين    . فتيل أحـداث عديـدة كـان مـن شـأهنا أن تـسفر عـن إراقـة الـدماء                   

تدخل جملس وزراء والية أعايل النيل من أجل إبطال قرار كان قد اختذه الـوايل الـسابق لواليـة                   
ذلــك وبفــضل . ظر التــام للمــرور النــهري والــربي إىل داخــل الواليــة  أعــايل النيــل يقــضي بــاحل 
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اإلجراء السريع الذي اختذه جملس الوزراء املختلط بني حـزب املـؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية            
لتحريــر الــسودان، ُرفــع احلــصار االقتــصادي املفــروض حبكــم الواقــع والــذي كــان قــد أدى إىل 

ويف أعقـاب مـصرع أحـد       . ة اهللع بني صفوف السكان    ارتفاع أسعار السوق وتسّبب يف إشاع     
جنــود اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان علــى يــد رّحــل عــرب، قــام نائــب وايل الواليــة بزيــارة 

ديــسمرب، بغيــة إعــادة اهلــدوء واحليلولــة دون شــّن عمليــات   /املنطقــة املتــوترة، يف كــانون األول
حملليـون بـشكل اسـتباقي علـى التـسوية          وعلى امتداد منطقة اجلنوب، عكـف الزعمـاء ا        . انتقامية

الــسلمية للــصراعات النامجــة عــن موســم اجلفــاف واملنازعــات حــول مقاليــد الزعامــة الــسياسية  
 .احمللية
برح حزب املـؤمتر الـوطين يـشارك يف احلـوار اجلـاري مـع بعـض                  ، ما الوقت نفسه ويف   - ١٠

لـوطين واحلـزب الـشيوعي يف    أحزاب املعارضة يف املنطقة الـشمالية، مبـا يف ذلـك حـزب األمـة ا              
الــسودان، والــذي يرمــي حــسبما تفيــد التقــارير إىل إجيــاد أرضــية مــشتركة بــشأن التحــول           

 .الدميقراطي واالنتخابات ومسألة دارفور
 

 تنفيذ اتفاق السالم الشامل -رابعا  
 إعادة نشر القوات

 لتحريـــر مل تكتمـــل بعـــد إعـــادة نـــشر القـــوات املـــسلحة الـــسودانية واجلـــيش الـــشعيب - ١١
إثر اجلهود احلازمـة الـيت بـذهلا كـال الطـرفني وبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان،                     يف  و. السودان

ــسائد يف املنطقــة       ــوتر ال ــصعيد الت ــشأن االتفــاق علــى شــروط وقــف ت ــة أُحــرز تقــدم ب احلدودي
 أن  غـري . والعودة بتنفيذ الترتيبات األمنية التفاق السالم الشامل إىل املسار الـصحيح          احلساسة،  

 .الواقع هذا اإلجناز ما زال ينتظر التطبيق الكامل على أرض
نــوفمرب، وافقــت اللجنــة الــسياسية لوقــف إطــالق النــار علــى أن  / تــشرين الثــاين١ويف  - ١٢

توعز إىل القوات املسلحة السودانية واجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان بالتقيـد باحلـدود احلاليـة                  
، ١٩٥٦ينــاير /األول مــن كــانون الثــاين ترســيم حــدود بــني الــشمال واجلنــوب، ريثمــا جيــري 

وبعدم نقل أي قوات حنو املنطقة احلدودية، وعدم اختاذ أي إجراءات انفرادية يف حالة نـشوب                
ــسودانية واجلــيش      . نزاعــات ــسلحة ال ــوات امل ــى وجــوب أن تكمــل الق واتفقــت األطــراف عل

 علـى مشـال اخلـط وجنوبـه علـى           الشعيب لتحرير السودان على حنـو متـزامن إعـادة نـشر قواهتمـا             
، على أن يكتمل نشر الوحدات املتكاملة املـشتركة         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٩التوايل حبلول   

وأوعــزت اللجنــة الــسياسية لوقــف إطــالق النــار كــذلك إىل اجلــيش الــشعيب  . يف املوعــد نفــسه
 لتحريـر الـسودان     يكمل إعادة نشر قوات املليشيا املساندة للجيش الـشعيب         لتحرير السودان أن  
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ديـسمرب  / كـانون األول ١٥حبلـول  ) جنوب دارفـور (وأبو مطارق  ) كردفان جنوب( ديباب يف
ــار ليتـــسّنى التحقـــق مـــن     ٢٠٠٧ ــراقيب وقـــف إطـــالق النـ ــة علـــى مـ ــود املفروضـ ، ورفـــع القيـ
 .العملية هذه
ى دبيد أن اللجنة العسكرية املشتركة لوقف إطالق النار طعنت يف هذه القـرارات، وأ          - ١٣

استمرار عدم الثقة، إضافة إىل اجلمود السياسي السائد بني األطراف والذي مل يكن قـد وجـد                 
ويف إثر التدخل الذي قـام      . تنفيذ القرارات يف بادئ األمر    عرقلة  طريقه إىل التسوية آنذاك، إىل      

ــه ممثلــي اخلــاص  ــاين ٢٩، يف  للعــراق، أشــرف جيهــاجنري قاضــي  ب ــشرين الث ــوفمرب/ ت  قطعــت ،ن
نـوفمرب حبـسن نيـة،      / تـشرين الثـاين    ١ف على نفسها التزاماً بتنفيـذ القـرارات املتخـذة يف            األطرا

وأصـدرت اللجنـة العـسكرية املـشتركة لوقـف         . وبأن يتم تنفيذها يف آن واحد كـصفقة شـاملة         
إطالق النار توجيهات تنفيذية فيما يتعلق باحترام احلدود بني الشمال واجلنـوب؛ وإعـادة نـشر                

ينــاير / كــانون الثــاين٩ة الــسودانية واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان حبلــول   القــوات املــسلح
؛ ونشر الوحدات املتكاملة املشتركة حبلول املوعد نفسه؛ وجتريد املنـشآت النفطيـة مـن     ٢٠٠٨

الــسالح؛ وإعــادة نــشر القــوات املوجــودة يف ديبــاب وأبــو مطــارق وأيــضا فــصيلة مــن القــوات  
روماكر؛ واإلفراج الرمسي عن جنود القوات املـسلحة الـسودانية          /املسلحة السودانية إىل مالوال   

 .تسرحيهم الذين جرى
ــاير، أعلنــت القــوات املــسلحة الــسودانية أهنــا أكملــت إعــادة    / كــانون الثــاين٩ويف  - ١٤ ين

ــد النــهائي املتفــق عليــه       ــشار مــن اجلنــوب وفقــا للموع ــري أنــه مل يتــسّن رصــد مجيــع     . االنت غ
 وتشري األرقام اليت حتققت منها بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان إىل           .التحركات والتحقق منها  

 جنـدي  ٤٦ ٠٠٠ يف املائة من جنـود القـوات املـسلحة الـسودانية البـالغ عـددهم زهـاء        ٨٨أن  
ويشمل هـذا الـرقم اجلنـود الـذين جـرى تـسرحيهم             . يناير/ كانون الثاين  ١٥قد أعيد نشرهم يف     

علـى أن اجلـيش الـشعيب لتحريـر         . يف املائـة مـن اجملمـوع       ١٦,٢ والذين يـشكلون نـسبة       طواعية
السودان ما زال يشكك يف مدى التسريح الطـوعي الـذي أجنزتـه القـوات املـسلحة الـسودانية،                   

 .واملسألة هي قيد نظر اللجنة السياسية لوقف إطالق النار
يــل وواصــلت قــوات اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان إعــادة انتــشارها مــن واليــيت الن   - ١٥

بيـد أن القـوات املـسلحة الـسودانية رفـضت      . ينـاير /األزرق وجنوب كردفـان يف كـانون الثـاين      
جــاو إمنــا تقــع /ادعــاء اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان بــأن منطقــة جتمعــه يف الــبحرية البيــضاء 

، ظلـت   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف  . ١٩٥٦يناير  /األول من كانون الثاين   جنوب خط   
 يف املائة مـن أصـل قـوام         ٨,٥ر قوات اجليش الشعيب لتحرير السودان يف حدود         نسبة إعادة نش  
جـاو إىل اللجنـة     /وقـد أحيـل الـرتاع بـشأن الـبحرية البيـضاء           .  جنـدي  ٥٩ ٠٠٠معلن عنه يبلـغ     
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السياسية لوقف إطالق النار، بينما أقامت بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان قاعـدة مؤقتـة هنـاك         
 .لرصد احلالة

ت القـــوات املـــساندة للجـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان املرابطـــة يف ديبـــاب  وشـــرع - ١٦
غـري أهنـا مل تكـن قـد انتـشرت      . مطارق يف إعادة نشر قواهتا أيضا صوب جنوب السودان   وأبو

إىل منـاطق التجمـع املتفـق عليهـا، بـل توقفـت يف املنـاطق مثـار                   ينـاير / كانون الثـاين   ١٥بعد يف   
ــاين األول مــن اخلــالف يف حمــيط خــط   ــاير /كــانون الث ــه ١٩٥٦ين ــازع علي ــد أضــحى  .  املتن وق

ــم املتحــدة يف         ــة األم ــوتر، وتعكــف بعث ــاطق احلــساسة مبعــث ت ــستمر يف هــذه املن ــا امل وجوده
 .السودان حاليا على معاجلة املسألة من خالل هياكل وقف إطالق النار

 
 تشكيل الوحدات املتكاملة املشتركة

نــسبة قـوام الوحـدات املتكاملـة املـشتركة القائمــة إىل     ينـاير، وصـلت   /يف كـانون الثـاين   - ١٧
ــالغ عــددهم     ٨٢,٢ ــأذون هبــم الب ــراد امل ــة مــن األف ــرد٣٩ ٠٠٠ يف املائ ويف تطــور إجيــايب،  .  ف

وبالتعهــد ) ٢٠٠٧ (١٧٨٤رحبـت اللجنـة الـسياسية لوقـف إطـالق النـار بقـرار جملـس األمـن          
ت اللجنـة الـسياسية لوقـف إطـالق         وأعربـ . بدعم متويل وتدريب الوحدات املتكاملـة املـشتركة       

النار أيـضا عـن تقـديرها لقيـام بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان بإنـشاء خليـة لـدعم الوحـدات                          
املتكاملــــة املــــشتركة، وحثــــت الرئاســــة علــــى ترشــــيد متويــــل ولوجــــستيات الوحــــدات         

 .املشتركة املتكاملة
 

 أبيي وترسيم احلدود 
وقـد وافقـت الرئاسـة، كجـزء        . ة أبيي بعيـد املنـال     ما زال التوصل إىل حلّ بشأن مسأل       - ١٨

 ويف. ، علـى إنـشاء آليـة لتنفيـذ بروتوكـول أبيـي      ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول  ١١من اتفـاق    
قــام النائــب األول لــرئيس اجلمهوريــة، ســلفا كــري، بــصفته رئــيس   ديــسمرب / كــانون األول٣١

يـضطلع  علـى أن  للحركـة يف أبيـي،   احلركة الشعبية لتحرير السودان، بتعيني إدوارد لينو رئيساً      
ومــع أن هــذا التعــيني قوبــل . مبــسؤولية اإلدارة العامــة للمنطقــة، ريثمــا يــتّم إنــشاء إدارة مدنيــة 

لعـدم تـوفر اإلدارة يف       املسريية، إال أنه بدا وكأنه يقدم حالً مؤقتاً       قبيلة  ببعض القلق من جانب     
 .ل خرقاً لربوتوكول أبييوأعلن حزب املؤمتر الوطين أن التعيني ال يشكّ. أبيي
ديــسمرب، بتخــصيص األمــوال  / كــانون األول١١ الرئاســة أيــضاً، يف اتفــاق  توتعّهــد - ١٩

ديــسمرب، / كــانون األول١٧ويف . واالنتخابــاتالــسكان لترســيم احلــدود واإلعــداد لتعــداد    
وثـائق  تـصنيف اخلـرائط وال  عمليـة  أعلنت أن اللجنة التقنية املخصصة املعنية باحلدود انتهت من      

ومـن املتوقـع أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا إىل الرئاسـة             . وستبدأ قريباً بترسيم احلدود على اخلـرائط      
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علـى التوصـيات قبـل أن يبـدأ     حيـث يقتـضي األمـر موافقتـها     ، ٢٠٠٨يف الربع األول مـن عـام       
 . وتقّدم األمم املتحدة الدعم املادي والتقين للعملية. الترسيم الفعلي

 
 واالنتخابات القوميالتعداد 

.  تقــدم ُيــذكر يف اإلعــداد لالنتخابــات أثنــاء الفتــرة املــشمولة باالســتعراض       حيــرزمل  - ٢٠
أّخرت املواجهة بني حزب املؤمتر الوطين واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان التوصـل إىل                  كما

ان وكـ . صيغة هنائية ملشروع قانون االنتخابات من جانـب املفوضـية القوميـة ملراجعـة الدسـتور               
ــوطين  قــد أن يكــون شروع القــانون ينبغــي ملــ  ــدِّم إىل اجمللــس ال ــشرين  خــالل ق ــشهر ت ــه ل دورت
 .لالنتخاباتاملفوضية القومية ري بدوره تأسيس خومنع هذا التأ. أكتوبر/األول
ــة . قــوميوأعــاق عــدد مــن العوامــل إحــراز تقــدم يف التخطــيط إلجــراء تعــداد     - ٢١ وبنهاي

 يف املائـة يف الـشمال،       ٩٤اخلـرائط امليدانيـة قـد أُجنـز بنـسبة           ديسمرب، كـان رسـم      /كانون األول 
 يف املائـة يف     ٨٠  يف املائة يف جنوب دارفـور، و       ٦٠  يف املائة يف اجلنوب، و     ٨٧وبنسبة تقارب   

وجــرى إحــراز تقــدم يف طباعــة اخلــرائط واألدلّــة، لكــن طباعــة اســتبيان . مشــال دارفــور وغرهبــا
يناير بسبب املنازعات بني حـزيب املـؤمتر الـوطين بـشأن     /اين حىت كانون الث  تالتعداد نفسه تأجل  

وال يـزال عـدم تـوفر القـدرات يف جلنـة جنـوب الـسودان للتعـداد                  . أسئلة تتعلق باألصل والدين   
 ٢٠٠٨ينــاير /وُحــّددت هنايــة كــانون الثــاين . يطــرح إحــدى املــشاكل واإلحــصاءات والتقيــيم 

 . ب السودان الستكمال رسم خرائط واليات جنو جديدٍةمهلٍةك
فربايـر إىل النـصف   / شـباط ٢، تأجل التعداد مرة ثانية، مـن    تلكحلاالت التأخري   ونظراً   - ٢٢

التـأخري يف التمويـل مـن جانـب حكومـة           أيـضا   وسـاهم   . ٢٠٠٨ أبريـل /الثاين من شـهر نيـسان     
ولـيس مـن الواضـح    . عـدم إحـراز أي تقـدم   الوحدة الوطنيـة وعـدم كفايـة الـدعم اخلـارجي يف         

اآلثـار  وبـدأت  . لجنـة التعـداد إجـراء تعـداد كامـل أو تعـداد جزئـي فقـط        ان سيتـسىن ل  كإذا   ما
علـى حتديـد    أثرهـا    وال سـيما     ،العمليـة االنتخابيـة املقبلـة     فيما يتعلـق ب   التعداد  املترتبة على تأخري    
 . قلق متزايدتشكل مثار  ،الدوائر االنتخابية

 
 تقاسم الثروة

ة املالية واالقتصاد الوطين إىل أن جممـوع عائـدات الـنفط    تشري األرقام اليت نشرهتا وزار    - ٢٣
ــشرين األول  ــشهر ت ــوبر /ل ــغ ٢٠٠٧أكت ــر مــن   بل ــون دوالر، ٥٣٠أكث ــة   ملي تتكــون مــن قراب

عائــد  متثــل  مليــون دوالر١١٦ومــا يربــو علــى تــصدير الــنفط، لعائــدات لمليــون دوالر  ٤٢٠
 بــدء إنتــاج الــنفط ت الــنفط منــذ ُيــسّجل مــن عائــداوشــكّل هــذا أكــرب مبلــغ . املبيعــات احملليــة

ــد يف ــن عائــدات         . البل ــوب الــسودان م ــصيب حكومــة جن ــسه، جتــاوز ن وحبــسب املــصدر نف
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ــنفط ــغ  الــ ــغ  ٢٠٨مبلــ ــها مبلــ ــون ١٧٢,٤ ماليــــني دوالر، منــ ــصادرات  مليــ ــن الــ  دوالر مــ
يربـو   مـا املصدرة للـنفط    الواليات   نصيب   وبلغ. دوالر من املبيعات احمللية   مليون   ٣٩,٩ ومبلغ
 .  ماليني دوالر٩,٥على 

 
 مفوضية الرصد والتقييم

مفوضـية الرصـد والتقيـيم لرصـد تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل وإلجـراء تقيـيم                    أنشئت   - ٢٤
ــنص     ــيت ي ــات الوحــدة ال ــدة لترتيب ــصف امل ــاق  منت ــا االتف ــانون األول١ويف . عليه ــسمرب / ك دي

ــوم فرالــسني     ٢٠٠٧ ــيم، الــسفري ت مــن منــصبه، ومــن  ، اســتقال رئــيس مفوضــية الرصــد والتقي
وسيكون مـن املهـم أن      . املفهوم أن أعضاء املفوضية يتشاورون حالياً بشأن تعيني رئيس جديد         

 . ن الرئاسة رئيساً جديداً ملفوضية الرصد والتقييم على سبيل األولويةتعيِّ
 

 تنفيذ عمليات السالم األخرى يف السودان -خامسا  
جلبهــة الــشرقية ومــساعد الــرئيس، موســى   ديــسمرب، أصــدر رئــيس ا /يف كــانون األول - ٢٥

جـاء فيـه   حممد أمحد، بياناً صحفياً بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق الـسالم لـشرق الـسودان،     
ــد   ــذ ق ــات التنفي ــشاريع     ُوضــعتأن آلي ــذ امل ــسودان ســيبدأ تنفي ، وأن صــندوق تعمــري شــرق ال

الــسيد أمحــد يف كــانون و أفــورقيآســياس والتقــى الــرئيس اإلريتــري . ٢٠٠٨ يف عــام اإلمنائيــة
يناير السـتعراض تنفيـذ اتفـاق الـسالم لـشرق الـسودان الـذي كانـت إريتريـا الوسـيط يف             /الثاين
جرى التشديد أثنـاء االجتمـاع علـى أن         فقد  املصادر اإلريترية الرمسية،    ووفقا ملا ذكرته    . إبرامه

لـرغم مـن حـسن      التوصل إىل اتفـاق سـالم لـشرق الـسودان سـيتطلب املزيـد مـن العمـل علـى ا                    
واصـلة عقـد احملادثـات مـع حكومـة الـسودان يف هـذا               مبوتعهـد الـرئيس أفـورقي       . نوايا الطرفني 

ملــسؤولية متلــي علــى اجلبهــة الــشرقية أن تكــون موحــدة وأن    أن االــسياق، وشــدد أيــضاً علــى  
 .تضطلع بدور الشريك يف حكومة الوحدة الوطنية

ور، قام مبعوثي اخلاص يان إلياسـون ونظـريه يف          وفيما يتعلق بالعملية السياسية يف دارف      - ٢٦
، باجلماهرييــة ، منــذ حمادثــات الــسالم الــيت جــرت يف ســرتســاملأمحــد ســامل االحتــاد األفريقــي 
، بتكثيــف املــشاورات مــع حكومــة الــسودان ٢٠٠٧أكتــوبر / يف تــشرين األولالعربيــة الليبيــة،

 جعـل األطـراف أكثـر اسـتعداداً     واحلركات غري املوقعـة املوجـودة يف دارفـور ويف جوبـا هبـدف          
أحـرز  ديـسمرب،   /نـوفمرب وكـانون األول    /وأثناء شـهري تـشرين الثـاين      . لبدء حمادثات موضوعية  

 ةمخـس تـضمها حاليـا     التقدم فيما يتعلق جبهود التوحيد الـيت بذلتـها احلركـات فأصـبحت              بعض  
 -ن الوحــدة، وجــيش حتريــر الــسودا جنــاح  -جــيش حتريــر الــسودان : جتمعــات رئيــسية هــي

 -عبـد الـشايف، وجـيش حتريـر الـسودان      جنـاح   -عبد الواحد، وجيش حتريـر الـسودان       جناح  
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لكـن احلالـة ال تـزال غـري مـستقرة، وال تـزال              . خليل إبراهيم، وحركـة العـدل واملـساواة       جناح  
ــزال يتعــّين علــى احلركــات أن تتفــق علــى    باإلضــافة إىل ذلــك، ال و. هــذه االئتالفــات هــشة  ي

ى وفد للمشاركة يف املفاوضات، قبل أن يصبح باإلمكـان بـدء احملادثـات              مواقف مشتركة وعل  
ويــؤدي تــدهور احلالــة األمنيــة علــى األرض، وخــصوصاً يف غــرب  . املوضــوعية بــني األطــراف

دارفور، وكذلك التوترات املتجددة يف العالقة بني السودان وتـشاد، إىل تعقيـد عمليـة البحـث                 
 جـــّدياًألطــراف وقـــف أعمــال القتـــال واإلعــداد    وجيـــب علــى مجيـــع ا . عــن تـــسوية سياســية  

 .للمحادثات
وواصلت بعثة األمم املتحدة يف السودان أيضاً تقدمي الـدعم املـايل واللوجـسيت للعمليـة              - ٢٧

ــدعم الوســاطة يف       ــق املــشترك ل ــور والفري املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارف
ة والعمليـة املختلطـة مرضـياً عمومـاً، سـيجري العمـل             ويف حني كان التعاون بني البعثـ      . دارفور

فريق املشترك وذلك لكفالة الفعالية فيما يتعلـق        العلى تعزيز التنسيق املنهجي بني البعثتني وبني        
، أنـشأت قيـادة     حتقيقـا هلـذه الغايـة     و. بكل من املسائل املوضوعية والـدعم اللوجـسيت واإلداري        

 الوســـاطة املـــشترك فرقـــة عمـــل مـــشتركة يف كـــانون البعثـــة والعمليـــة املختلطـــة وفريـــق دعـــم
ــة للتنــسيق الفعــال يف اجملــاالت    ٢٠٠٧ديــسمرب /األول ــسياسات واآلليــات املطلوب  للتوصــية بال

 .وجيري حالياً وضع السياسات واآلليات املناسبة. ذات االهتمام املشترك
 منـذ توقيـع     احملادثات بني جيش الرب للمقاومـة وحكومـة أوغنـدا متوقفـة           وما برحت    - ٢٨

وزار وفد جيش الـرب     . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩االتفاق بشأن مبدأي املساءلة واملصاحلة يف       
منــذ وهــي أول رحلــة رمسيــة يقــوم هبــا ، ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١للمقاومــة كمبــاال يف 

ــدين    ــذي اســتمر عق ــصيان ال ــة الع ــدا حــىت منتــصف شــهر كــانون     .بداي ــد يف أوغن  وبقــي الوف
تنفيــذ محلــة توعيــة وإجــراء املــشاورات وجتديــد اتفــاق وقــف   حيــث اضــطلع ب، ديــسمرب/األول

ويعتـزم جـيش الـرب      . ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١أعمال القتال مع حكومة أوغنـدا حـىت         
بــشأن اآلليــات املتعلقــة مببــدأي املــساءلة  ، بالــسودان، للمقاومــة عقــد مــشاورات يف ريكوانغبــا
ــت    ــتراتيجية الس ــصاحلة، ولوضــع اس ــود      وامل ــار جه ــدا يف إط ــة أوغن ــع حكوم ــات م ئناف احملادث

وتعـد هـذه اخلطـوات أساسـية لتقـدم حمادثـات            . الوساطة اليت تبـذهلا حكومـة جنـوب الـسودان         
املعـــين باملنـــاطق املتـــضررة مـــن عمليـــات جـــيش الـــرب وسيواصـــل مبعـــوثي اخلـــاص . الــسالم 

ما علـى املـسارعة يف       تيسري احلوار مـع الطـرفني، هبـدف مـساعدهت          ،جواكيم شيسانو للمقاومة،  
املتحدة يف السودان تـوفري الـدعم        وتواصل بعثة األمم  . اختتام اخلطة املتعلقة باملساءلة واملصاحلة    

 .اللوجسيت للعملية
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 تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة يف السودان -ا سادس 
 املساعي احلميدة واملصاحلة

بعثــة خــالل الفتــرة ال مــن أنــشطة جــزءاً هامــاًيــشكل  بــذل املــساعي احلميــدة مــا بــرح - ٢٩
وقد عقدت البعثة اجتماعات منتظمة مع السلطات املدنيـة والعـسكرية           . املشمولة باالستعراض 

على الصعيدين الوطين واحمللـي وصـعيد الواليـات هبـدف املـساعدة علـى إهنـاء التـوتر وتـشجيع                     
 عــن طريــقاهتم حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان علــى تــسوية خالفــ    

والتقى ممثلي اخلاص، عـدة مـرات بأعـضاء يف الرئاسـة ومـسؤولني رئيـسيني آخـرين يف              . احلوار
 وشدد على األمهية القـصوى      ، وأكد على ضرورة أن يظهر الطرفان مرونة       ،اخلرطوم ويف جوبا  

يـة  للنجاح يف تنفيذ اتفاق السالم الـشامل مـن أجـل حتقيـق الـسالم واالسـتقرار الـدائمني والتنم                   
ديـسمرب، مثـل األمـم املتحـدة يف اجتمـاع           /ويف كانون األول  . املستدامة يف مجيع أحناء السودان    

 بتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل عقـد يف أديـس أبابـا وترأسـته وزيـرة                    ني املعني نيلشركاء اإلقليمي ل
 . األمريكيةالواليات املتحدةخارجية 

ني العـسكريني واملـدنيني يف منطقـة    وقد قلصت القيود اليت فرضت على حركـة املـوظف          - ٣٠
نـوفمرب،  /أكتـوبر وتـشرين الثـاين   /أبيي من أعمال البعثة إىل حـد كـبري يف شـهري تـشرين األول           

 املــدنيني للــسفر مــن أجــل   البعثــةنحت ملــوظفيـوذلــك علــى الــرغم مــن بعــض املرونــة الــيت مـُـ  
لعسكرية املـشتركة لوقـف     إال أن كال الطرفني رفعا القيود إثر اجتماع اللجنة ا         ة،  مشاريع حمدد 
 لفتـرة مؤقتـة ومـصحوباً    ديـسمرب، وإن كـان رفـع القيـود طُّبـق        / كانون األول  ١ يف   إطالق النار 

، فقـد أتـاح للبعثـة فرصـة جتديـد           مدعاة للترحيـب   فإن هذا التطور     ،ومع ذلك . ببعض الشروط 
 . والتنسيق مع أصحاب املصلحة مشال وجنوب أبييالتاالتصا
 حــول أبيــي واحلــدود بــني الــيت ســادها التــوتر اجلهــود علــى املنطقــة نالكــثري مــوتركــز  - ٣١

 مـع وكـاالت األمـم       الوثيـق وقـد سـاعدت البعثـة، بالتعـاون         . الشمال واجلنـوب املتنـازع عليهـا      
ــدينكا واملــسريية مــن أجــل التخطــيط       ــيليت ال املتحــدة األخــرى، علــى تــسهيل االتــصال بــني قب

 العـرب، وإنـشاء جلـان حمليـة لفـض الرتاعـات القبليـة        حبـر / للرحل عرب هنر كـري السلميالنتقال  ل
 .فيما بني الرحل واجملتمعات الزراعية

ــر - ٣٢ ــود علــى  ويف إث ــةحتركــات  رفــع القي مــن أجــل   ةًسرعتــصرفت علــى وجــه الــ   ،البعث
 إغفـاهلم  أفـراد قبيلـة املـسريية بـشأن           اليت ساورت  شواغلاللوصول إىل املناطق املهملة ومعاجلة      ا

ديـسمرب، اجتمعــت البعثــة وفريـق األمــم املتحــدة   / كــانون األول٥ و ٤ ويف. ميف عمليـة الــسال 
القطري بقادة قبيلة املسريية يف اجمللـد وديبـاب هبـدف إجنـاز خطـة األمـم املتحـدة االسـتراتيجية                     

وبدأت البعثـة   . وستقدم هذه اخلطة قريباً إىل املاحنني لتمويلها      . لإلنعاش والتنمية يف منطقة أبيي    
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 مــشاريع ذات األثــر الــسريع كــان تنفيــذها قــد تــأخر بــسبب القيــود الــسابقة علــى   أيــضاً عــدة
 . احلركة

 
 نشر القوات العسكرية وأنشطتها

أي (املـأذون هبـا     قـوام القـوة      يف املائة من     ٩٥، كان   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤يف   - ٣٣
، مبـن فـيهم     قـد نـشر يف منطقـة عمليـات البعثـة          ) ٩ ٧١٦ من أصل العدد الكلي وهـو        ٩ ٢٦٧
 . من أفراد القوات ٨ ٥٣٢  ضابط أركان و١٩١  مراقباً عسكرياً و٥٤٤

واستمرت هياكل رصد وقـف إطـالق النـار الـيت ترأسـها البعثـة بالعمـل بـصورة فعالـة                      - ٣٤
وقـد رصـدت اللجنـة العـسكرية        . حكومة الوحدة الوطنية  حالة املواجهة داخل    على الرغم من    

واللجان العـسكرية املـشتركة يف املنطقـة وأفرقـة الرصـد املـشتركة              املشتركة لوقف إطالق النار     
وأهنـت  ، ١٩٥٦ينـاير  /أول كـانون الثـاين   منطقـة حـدود       عدداً من بـؤر التـوتر يف       بصورة دقيقة 

وارتينـغ  /لقـوات ومواجهـات مـسلحة يف رومـاكري        متركز مكثـف ل   ت على   طوانبسالم حاالت   
منطقة أبيي، ويف بينتيو يف والية الوحـدة ويف واليـة    يف والية حبر الغزال، ويف اجمللد وديباب يف         

عقدت اللجنة العـسكرية املـشتركة لوقـف إطـالق النـار عـدداً مـن االجتماعـات                  و. أعايل النيل 
العادية والطارئة تناولت مـسألة إعـادة نـشر القـوات وعمليـات التحقـق الـيت تقـوم هبـا الوحـدة                       

 املـراقبني العـسكريني التـابعني هلـا لـضمان رصـد             وقامت البعثة بتعديل نـشر    . املتكاملة املشتركة 
 .حركة القوات بصورة سريعة وفعالة

أشـار فيـه اجمللـس إىل واليـة البعثـة           ، الذي   )٢٠٠٧ (١٧٨٤وعمالً بقرار جملس األمن      - ٣٥
ــة املــشتركة،     فيمــا يتعلــق ب ــائيني بــشأن تقــدمي الــدعم للوحــدات املتكامل االتــصال باملــاحنني الثن

ديـسمرب، مـشاورات مـع ممثلـي        / كـانون األول   ١نوفمرب و   / تشرين الثاين  ١٦ عقدت البعثة، يف  
وخلـــصت هـــذه االجتماعـــات إىل أنـــه يـــتعني الوفـــاء باالحتياجـــات  . البلـــدان املاحنـــة احملتملـــة

اللوجستية للوحدات املتكاملة املشتركة من جانب حكومة الوحـدة الوطنيـة مبـساعدة اجلهـات         
م للوحـدات املتكاملـة املـشتركة سـتعمل علـى وضـع خريطـة               وأنـشأت البعثـة خليـة دعـ       . املاحنة

. طريق للمساعدات الدولية وتنسيق الدعم لنـشر الوحـدات وبنـاء قـدراهتا علـى املـدى الطويـل          
 . وقدمت البعثة الدعم اللوجسيت لتسهيل نقل األزياء الرمسية واخليام إىل املناطق الرئيسية

عمليـة  جلماعـات املـسلحة األخـرى و      اكثفـة   مبـصورة   البعثة  رصدت  ويف منطقة أبيي،     - ٣٦
ديـــسمرب، مت التحقـــق مـــن / كـــانون األول٣ويف . ليـــةاحملشتركة املـــتكاملـــة امل ةوحـــدتطـــوير ال
فرد من األفراد الذين كانوا تابعني للجماعـات املـسلحة األخـرى وأدجمـوا يف القـوات                  ١ ٥٠٠

ــسودان    ــر ال ــشعيب لتحري ــض  . املنحــازة إىل اجلــيش ال ــة أي ــدمت البعث ــذ   وق ــياً لتنفي ــاً هندس اً دعم
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وطــرق شاريع ذات األثــر الــسريع لــصاحل اجملتمــع احمللــي، مبــا يف ذلــك إنــشاء مراكــز شــرطة   املــ
 . يف أبييوشبكات جماري

 
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

إجراء استعراض تفـصيلي ملـدى التقـدم        ) ٢٠٠٧ (١٧٨٤طلب جملس األمن يف قراره       - ٣٧
وجيـري  . ح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وتقـدمي توصـيات يف هـذا الـصدد               احملرز يف نزع السال   

شــهر عــن حاليــاً تنفيــذ هــذا االســتعراض، وأنــوي تقــدمي توصــيات متــصلة بــاألمر يف تقريــري    
 . أبريل يف سياق جتديد والية البعثة/نيسان

  يف جمـال نـزع الـسالح   طفيـف  تقـدم  سوىمنذ توقيع اتفاق السالم الشامل، مل حيرز    و - ٣٨
ويعــزى ذلــك إىل حــد كــبري إىل األوضــاع الــسياسية . والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف الــسودان

وممـا أعـاق أيـضاً      . السائدة اليت مل تعط األطراف حـوافز كافيـة لتقلـيص حجـم قواهتـا املـسلحة                
إحراز التقـدم ضـعف القـدرات لـدى اهليئـات الوطنيـة املعنيـة بـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة                       

 ذلــك، فــإن الــضغوط الــسياسية واملاليــة علــى األطــراف لتــسريح قواهتــا بــدأت   ومــع. اإلدمــاج
 . تتصاعد، كما حتسنت درجة التزام األطراف يف األشهر األخرية

ــالتقرير تقــدماً هامــاً متثــل يف توقيــع الرئاســة علــى اخلطــة      - ٣٩ وشــهدت الفتــرة املــشمولة ب
تـنص علـى تنفيـذ مرحلـي       ، الـيت    دمـاج االستراتيجية الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإل       

، وستـشمل املرحلـة األوىل    . لربنامج نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج املتعـدد الـسنوات           
 مقاتل سابق من كل من القوات املـسلحة الـسودانية           ٤٥ ٠٠٠ ،٢٠٠٨اليت ستبدأ خالل عام     

 كـذلك لفتـرات التاليـة و   لومل حتدد بعد األعـداد املخطـط هلـا   . واجليش الشعيب لتحرير السودان 
وستقوم القـوات املـسلحة الـيت يتبـع هلـا املـستفيدون             . النهج الواجب اتباعه يف املناطق االنتقالية     

ــسلّمة       ــلحة امل ــسالح وســتحتفظ باألس ــزع ال ــة ن ــامج بعملي ــن الربن ــ وســتدرج أي. م  اتعملي
 األمـين ولـيس     منهجية لتخفيض األسلحة أو تدمريها يف إطار تدابري مستقبلية إلصالح القطـاع           

وقــد أعــد كــل مــن جلــنيت . ضــمن برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج حبــد ذاتــه
 كـل واحــدة     الشمال واجلنوب لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج قائمـة أوليـة ضـمت                 

محـالت  تنظيم   مستفيد حمتمل، ويتعني اآلن وضع خطط تنفيذية وميزانيات و         ٥٠ ٠٠٠ حوايل
 . إعالمية

بـصورة  بعثة من عملها مع جلنيت الشمال واجلنوب وهي تتعـاون معهمـا             الوقد عززت    - ٤٠
.  يف إعــداد إطــار دعــم األمــم املتحــدة لعمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج  وثيقــة

حكومــة الوحــدة الوطنيــة هنــاك حاجــة ملحــة إىل قيــام ونظــراً للتحــديات اللوجــستية الكــبرية، 
ويلـزم أيـضا    . الوطنيـة احتياجاهتمـا يف جمـال بنـاء القـدرات          بتحديـد   وحكومة جنوب الـسودان     
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كـل  الـذي يتبعـه     نـهج   المناقشة  ميكن للحكومتني من خالله      منتدى تنسيق رفيع املستوى      توفري
أن عمليــات ختطــيط إعــادة  مــن قلــق وهنــاك . منــهما مــع األمــم املتحــدة ومــع اجلهــات املاحنــة  

 .  هلا مما قد يؤخر عملية التسريح عن موعدها تأخرت عما كان مقرراًاحلكوميةاإلدماج 

ــالفقرة   - ٤١ ــالً ب ــة وعم ــن ) أ (١٦الفرعي ــرار م ــي اخلــاص   )٢٠٠٧ (١٧٨٤الق ــا ممثل ، دع
اسـتراتيجية نـزع    تطـوير   احلكومة السودانية إىل املـشاركة يف العمليـة التـشاورية املتعلقـة بزيـادة               

. هــذا الــصددتحــدة يف الــسودان يف الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج ودور بعثــة األمــم امل  
وأعرب رئيس اجمللس الوطين املعين بتنسيق عملية نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف                

ينـاير، عـن دعمـه      / كـانون الثـاين    ٧السودان، أثنـاء اجتماعـه مبمثلـي اخلـاص واملنـسق املقـيم يف               
 إنـين وور مـدعاة للترحيـب،      وهـذا التطـ   . لوضع آلية تنسيق رفيعـة املـستوى مـع اجلهـات املاحنـة            

 األمم املتحدة الـذي مـن       عأشجع حكومة الوحدة الوطنية على متابعة هذا النوع من التفاعل م          
ــة وضــع الــسياسات املتعلقــة بــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف      ــه عملي شــأنه توجي

 . السودان
 

  قوات الشرطة  

ــاين ١٤ يف - ٤٢ ــاير، / كــانون الث ــة   إمجــايل عــدد كــان ين ــابعني للبعث ــشرطة الت ــشاري ال  مست
وينتـشر  . ) بلـداً  ١٤ مستـشارة مـن      ٤٠مبن فيهم   ( بلداً مسامهاً    ٤٤مستشاراً ينتمون إىل     ٦٤٥

 .  موقعاً داخل منطقة البعثة٢١أفراد الشرطة حالياً يف 

مؤشـر أعمـال الـشرطة    وهـو  وقد وضعت شرطة األمـم املتحـدة نظـام نقـاط مرجعيـة،          - ٤٣
الـشرطة يف جنـوب الـسودان بنـاًء         هـاز   دف تقيـيم القـدرات اإلداريـة واملهنيـة جل         الدميقراطية، هبـ  

واســتنادا إىل هــذا املؤشــر، حيتــل اجلهــاز . علــى املعــايري األساســية ألعمــال الــشرطة الدميقراطيــة 
ومـن التحـديات   . قدرات املهنيـة الدرجة من ناحية  ١٠٠ منمؤلف  مقياس  على ١٤,٥املرتبة  

الشرطة يف جنوب السودان التغيب وانعدام االنضباط وسـوء اسـتخدام   ز جهااليت أبرزها تقييم    
 الــشرطة يف جهـاز وأشـار التقيـيم أيـضاً إىل مـشاركة قـوات األمـن، مبـا فيهـا         . األسـلحة الناريـة  

 .  املتكاملة املشتركة يف تنفيذ أنشطة إجرامية يف اجلنوباتجنوب السودان والوحد

يت النيـل   ت التدريبيـة لـشرطة حكومـة الـسودان يف واليـ           جنزت البعثة تقييم االحتياجا   أو - ٤٤
عنــصراً  ٢٧٨ار، حيــث تلقــى وبــدأت عمليــة التــدريب يف واليــة ســّن. األزرق والنيــل األبــيض
األساسية، ومراعـاة الفـوارق بـني اجلنـسني، وحقـوق اإلنـسان،             اسوب  تدريباً على مهارات احل   

 . ت، وإدارة املروروالشرطة اجملتمعية، وإدارة مسرح اجلرمية، والتحقيقا
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  حقوق اإلنسان  

املفوضـــية وكانـــت .  حــاالت تـــأخري وطنيــة حلقـــوق اإلنـــسان اللجنـــة ال إنـــشاء واجــه  - ٤٥
، املـشروع النـهائي لقـانون       ٢٠٠٦ديـسمرب   /الدستور قدمت، يف كـانون األول     ملراجعة   القومية
ت اســتمرت بــني بيــد أن اخلالفــا.  حقــوق اإلنــسان إىل جملــس الــوزراء للموافقــة عليــهمفوضــية

 والـصالحيات املمنوحـة هلـا يف    املفوضـية شركاء اتفاق السالم الشامل حول معايري العضوية يف  
 . جمال التحقيق

ــتقين حلكومــة      و - ٤٦ ــدعم ال ــرة املــشمولة باالســتعراض تقــدمي ال ــة خــالل الفت واصــلت البعث
 حقــوق الوحــدة الوطنيــة وحكومــة جنــوب الــسودان هبــدف تعزيــز قــدرات الطــرفني يف جمــال   

ــسان ــسودان    . اإلن ــسان يف ال ــة حقــوق اإلن ــضاً رصــد حال ــة أي ــق  . وواصــلت البعث وجــرى توثي
كمــا جــرى توثيــق  . حــاالت احتجــاز تعــسفي وإســاءة معاملــة حمتجــزين يف مجيــع أحنــاء البلــد   

سـبب تـوقيفهم ومل يـتم تقـدميهم للمثـول      عـن   فيهـا احملتجـزون   يبلـغ حاالت احتجاز مطولـة مل   
 . أمام سلطة قضائية

ويف جنـوب   . وواصلت البعثة رصد تقارير عن حـاالت هتديـد األمـن املـدين ومتابعتـها               - ٤٧
ــة        ــسودان والوحــدة املتكامل ــر ال ــشعيب لتحري ــوات اجلــيش ال ــهاكات ق ــسودان، تواصــلت انت ال

ــضايقة       ــال امل ــك أعم ــا يف ذل ــة غــرب االســتوائية، مب ــشتركة يف والي ــب وامل وتواصــلت . الترهي
يوليـه  /وخـالل الفتـرة مـن متـوز       .  قبيلة املوريل يف واليـة جـونقلي       اد زعم أنه قام هبا أفر     هجمات

.  مـدنياً  ١٣٩ غـارة أسـفرت عـن مقتـل          ٢٥، مت اإلبـالغ عـن       ٢٠٠٧نـوفمرب   /إىل تشرين الثاين  
وتــؤدي هــذه الغــارات إىل خلــق جــو مــن انعــدام األمــن وإىل تــشريد مؤقــت للــسكان، وتــدفع  

 . فيما بني جمتمعات الدنكا والنوير واملوريلاملدنيني إىل إعادة التسلح مما يزيد التوتر 

وقــد أعاقــت . زالــت عمليــات اهلــدم والنقــل القــسري متــارس يف واليــة اخلرطــوم   ومــا - ٤٨
. الشرطة جهود حتـسني األوضـاع وخـصوصاً يف املخيمـات         قوات  الغارات املتكررة اليت تشنها     

ومـن األمثلـة   . العـودة  عمليـات  علـى دارفور تركيز احلكومة املتزايـد      ومن األمور مثار القلق يف      
 شـخص مـن خمـيم أوتـاش         ١٠ ٠٠٠ حلـوايل اجلديرة بالذكر ما حدث مؤخراً من نقـل قـسري           

 ).جنوب دارفور(كانوا قد جلؤوا إليه هرباً من أعمال العنف وانعدام األمن يف خميم كاملا 
 

  املساعدة االنتخابية  
عثـة يف املقـر ويف جنـوب الـسودان علـى             تقدم يف عملية إنـشاء قـدرة انتخابيـة للب          أحرز - ٤٩

ــسواء ــا      . ال ــشاء مكتــب يف جوب ــا مت إن ــامهم، كم ــسيون مبمارســة مه ــون رئي ــدأ موظف ــد ب . وق
ــة رصــد   ــسكاين وواصــلت االجتمــاع    األعمــال التحــضريية وواصــلت البعث ــداد ال  إلجــراء التع
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ــ. بــصورة دوريــة مــع الــشركاء الــدوليني بــشأن التخطــيط للمــساعدة االنتخابيــة    اب ولكــن غي
 أن تنعقـد   يؤمـل و. ق عمليـة التخطـيط التنفيـذي      وال سن قانون انتخايب ال يزال يع      التقدم يف جم  

جلـسة برملانيــة خاصــة تبحــث بـشأن القــانون االنتخــايب قبــل انعقـاد الــدورة العاديــة القادمــة يف    
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان

 
 سيادة القانون  

 .سيادة القـانون بـ  فيمـا يتعلـق  طـورات  تالواصلت بعثة األمم املتحدة يف السودان رصد          - ٥٠ 
إىل   ينمتمـرد لل اجليش الشعيب لتحرير الـسودان مـن جـيش    حتولزال  جنوب السودان، ما  ففي  

والتمـسك   قوة مـسلحة نظاميـة يـشكل حتـديا ويهـدد بتقـويض القـانون والنظـام وإقامـة العـدل                      
ب الـسودان واليـات   نـو ويف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، حـدد رئـيس قـضاة ج              .حبقوق اإلنـسان  

ض إنــشاء حمــاكم خاصــة ملعاجلــة مــشكلة ضــخامة عــدد األشــخاص املوجــودين يف رئيــسية لغــر 
ــاطي احلــبس  ــابرة         .االحتي ــات الع ــسوية الرتاع ــاكم خاصــة لت ــشأ حم ــوال، سُتن ــى نفــس املن وعل

 .الواليات حلدود 
ــ  - ٥١  وب  الـــسجون يف الـــسجون الرئيـــسية الواقعـــة يف جنـــ ضـــباط نـــشر ةوأكملـــت البعثـ

ــسودان ــع   .ال ــشرون   وُجم ــن ضــباط مخــسة وع ــوفري     م ــارين يف مكــان واحــد لت ــسجون املع  ال
تـشرين    ٢٠ويف    .جنوب السودان يف  سجون  ال لضباطالتدريب واإلرشاد والدعم االستشاري      

ــاين ــل حــوايل   /الث ــوفمرب، أكم ــسابقني ل   ٩٠٠ن ــود ال ــن اجلن ــدي م ــر   ل جن ــشعيب لتحري جــيش ال
م مؤخرا يف دائرة سـجون جنـوب الـسودان دورة تدريبيـة مـدهتا               جرى استيعاهب  السودان الذين   

وواصلت جلنة تطوير الـسجون      .تنظيمها بتصميمها و  املعنيةوالسلطات    أشهر قامت البعثة     ١٠
 مـشروع  جـرى التوقيـع علـى   ويف الوقـت نفـسه،    .رصد أنـشطة إصـالح الـسجون      يف اخلرطوم   

 . وسفارة الدامنرك البعثةبني أم درمان النساء بمشترك لترميم سجن 
 

 اإلعالم  
يف البلـدات    يومـا    ١٢علـى مـدى     نظمت البعثة يف جنـوب الـسودان لقـاءات مفتوحـة              - ٥٢ 

الــسالم الــشامل والــدور الــذي يــضطلع بــه املواطنــون واملؤســسات يف  والقــرى للتوعيــة باتفــاق 
 وزعمـاء القـرى     الربملانمن  املشاركون مسؤولني حكوميني وأعضاء       ضمو  .اجملتمع الدميقراطي 

لالضـطالع بعمليـات التثقيـف يف    واملدرسني والزعماء الدينيني، الذين تلقوا تـدريبا   وشيوخها،  
  .ومن املقرر تنظيم  لقاءات مفتوحة إضافية يف األشهر املقبلة .احمللية جمتمعاهتم 

أت وبـد   .مرة أخرى شبكتها يف جنوب الـسودان      ) مرايا إف إم  (ووسعت إذاعة البعثة      - ٥٣ 
 عـدد   وبـذلك مبلـغ   نـوفمرب،   / يف أواخـر تـشرين الثـاين       “بـور ”رسال عملـها يف     اإلعادة  إلحمطة  
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ويف   . حمطــــات٨حمطــــات إعــــادة اإلرســــال ذات التــــضمني التــــرددي يف جنــــوب الــــسودان  
سـاعات    ثـالث    البـث علـى املوجـة القـصرية ملـدة          مرايا   إذاعةأكتوبر، بدأت   /تشرين األول  ٢٥
سلـسلة مـن الـربامج املنتجـة خصيـصا بـشأن اتفـاق الـسالم الـشامل                  ه  من خاللـ  ستقدم  و،  يوميا

 مرايا دعـم    إذاعةوواصلت   .اآلراء، وذلك بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان        وتوافق  
اإلذاعـة   االحتاد األفريقي يف السودان بـربامج ورسـائل إذاعيـة أسـبوعية تبـث علـى حمطـات            بعثة  

 .اشر ونياال واجلنينةر يف الفالتابعة لوالية دارفو
 

 املساعدة اإلنسانية  
واصــل جنــوب الــسودان واملنــاطق االنتقاليــة إحــراز تقــدم صــوب االنتعــاش، رغــم           - ٥٤ 

الـربامج   ميكـن بوجـه عـام تـصنيف أغلبيـة           و  .التحـديات يف اجملـال اإلنـساين       استمرار العديد من    
الراميـة إىل    ع اسـتمرار اجلهـود      كربامج لإلنعـاش يف مرحلـة مبكـرة، مـ          ٢٠٠٨املخطط هلا لعام    

 .إنشاء آلية متويل مرنة مناسبة
ــويرو  - ٥٥  ــيما إصــالح الطــرق واجلــسور،      أدى تط ــية، وال س ــة األساس ــات التحتي إىل  البني

العالقــات التجاريــة مــع كينيــا وأوغنــدا، ويــسر توســيع نطــاق القطــاع     يف حتقيــق حتــّسن كــبري  
ــل     ــو ســريعا مث ــشهد من ــيت ت ــدن ال ــا  اخلــاص يف امل ــشاريع املندرجــة يف إطــار     .جوب وســتعمل امل

ــصناديق االســتئمانية املتعــددة   ــة      ال ــى حتــسني نوعي ــامج اجلــامع للــصحة، عل ــل الربن ــاحنني، مث امل
اف، زادت األمـم املتحـدة وشـركاؤها     فـ ومـع حلـول موسـم اجل       .أساسية ُيقدم من خدمات     ما
ف مـن آثـار الفيـضانات يف العديـد          واألدوات هبـدف التخفيـ     ُيبذل من جهود لتـوفري البـذور         امم

  . كثرية، حيث أتلفت حماصيل٢٠٠٧ البلد يف عام أحناءمن 
ملعاجلـة  اسـتعدادات واسـعة النطـاق        األمم املتحـدة والـشركاء ووزارة الـصحة          أجرتو  - ٥٦ 

يف املنـاطق  لـصرف الـصحي   ا تقوم على أمهيـة هج طويلة األجل   وضع نُ مشلت  مشكلة الكولريا،   
إال أن اإلبـالغ عـن حـاالت اإلسـهال املـائي        .بشأن التـهاب الـسحايا     تقارير ترد   ومل  .احلضرية

ــة    ــد، ويقــوم أخــصائيو األوبئ ــالتحقق     احلــاد تتزاي ــا ب ــة حالي ــابعون ملنظمــة الــصحة العاملي مــن الت
 .ي وطمبورة وواويف يااحلاالت 

يــا  داخلمــن املــشردين ٣٢٠ ٠٠٠ عــددهم بنحــو، وصــل مــا يقــدر  ٢٠٠٧ويف عــام   - ٥٧ 
 كـــانون ٣١وحـــىت  . مليـــون شـــخص١,٨ اإلمجـــايل فبلـــغ عـــددهمإىل ديـــارهم،   نيالجـــئالو
ــا يف العــودة إىل ديــارهم يف  ٤٥ ٠٠٠ديــسمرب، قُــدمت املــساعدة حلــوايل  /األول   مــشرد داخلي

األمـم املتحـدة    وحكومـة جنـوب الـسودان       والوحدة الوطنيـة     حكومة  املشتركة بني   طة  اخلإطار  
وبلــغ إمجــايل الالجــئني الــذين . ٢٠٠٦أكتــوبر /األول ق عليهــا يف تــشرين للعــودة املنظمــة املتفــ
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 يف املائـة مـن جممـوع        ٤٠أكثـر مـن      وعاد بالفعـل      . الجئ ٧٧ ٠٠٠ حوايل   ديارهمأُعيدوا إىل   
  .  الجئ يف البلدان اجملاورة إىل ديارهم بصورة طوعية٤١٨ ٠٠٠

ــانو      - ٥٨  ــل ك ــا يف أوائ ــودة عملياهت ــل الع ــق   /ن األولواســتأنفت قواف ــسمرب، هبــدف حتقي دي
إال أن التأييـد الـوزاري خلطـة العـودة املـشتركة لعـام          . ٢٠٠٧حمـددة لعـام      بقي مـن أهـداف       ما

األمــم املتحــدة رصــد حالــة العائــدين يف املنــاطق الــيت تــشهد  وواصــلت  .زال معلقــا  مــا٢٠٠٨
يف جمـال إعـادة   وقُـدمت املـساعدة     .وضـعف القـدرة علـى االسـتيعاب     ارتفاع معـدالت العـودة      

زالـت مطروحـة، مبـا يف        احمللية املستقبلة، إال أن حتديات معينة مـا        اإلدماج للعائدين واجملتمعات    
إطاريـة وطنيـة إلعـادة اإلدمـاج تـضع تركيـزا جديـدا علـى                 وصيغت اسـتراتيجية      .ذلك يف أبيي  

 سـبل  وامليـاه و مرحلة مبكرة، وال سيما يف قطاعـات الـصحة والتعلـيم           أنشطة إعادة اإلدماج يف     
تـوفري املعلومـات لوضـع اسـتراتيجية أوسـع نطاقـا            إىل   حتسني رصد العائـدين      وسيؤدي  .املعيشة

 مبعلومــات لفريــق األمــم املتحــدة القطــري وســيزود املــشردين داخليــا إلعــادة اإلدمــاج والتنميــة 
 . العودةأوضاعأفضل عن 

 
 اإلنعاش االقتصادي والتعمري  

 املـاحنني حاليـا بـدعم        املتعـدد  ، يقـوم الـصندوق االسـتئماين      بالتبـاطؤ اتـسمت   بعد بداية     - ٥٩ 
، كانت اجلهـات    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وحبلول    .السودان جهود التعمري والتنمية يف     

للــصندوق االســتئماين  مليــون دوالر ١٧٩( مليــون دوالر ٤٩٢,٣٠تربعــت مببلــغ  املاحنــة قــد 
ويبلـغ إمجـايل مـدفوعات      ).للجنوبلصندوق االستئماين  ل   مليون دوالر    ٣١٣,٣٠للشمال و   

 مليــون ٥٩,٨، منــها دوالر  مليــون ١٦٣,٨ني للمــشاريع  املتعــددة املــاحنةق االســتئمانييداالــصن
   .للجنوب ماليني دوالر ١٠٤دوالر للشمال و 

 يف جنيـف يف     ٢٠٠٨لـسودان لعـام     لألمـم املتحـدة والـشركاء       اوُشرع يف خطـة عمـل         - ٦٠ 
 .، ممــا يــشكل حتــوال كــبريا حنــو اإلنعــاش يف مرحلــة مبكــرة٢٠٠٧ديــسمرب /األول نون  كــا١١

دوالر للمساعدة اإلنـسانية،     بليون   ١,٨، منه    بليون دوالر  ٢,٢٩املطلوب هو    يل  واملبلغ اإلمجا 
ــة مبكــرة، و   مليــون دوالر ٦٨٦و  ــة ٤٢٥ لإلنعــاش يف مرحل  . مليــون دوالر لإلنعــاش والتنمي

 يف املائـة لإلنعـاش والتنميـة        ٣٠للمساعدة اإلنـسانية، و       يف املائة    ٥٠لنسبة هي   وبالتايل تكون ا   
وهــذا يــشكل تغــيريا كــبريا مقارنــة بعــام    . يف املائــة لألنــشطة اإلمنائيــة٢٠يف مرحلــة مبكــرة، و

ــغ األ. ٢٠٠٧ ــون دوالر  ٤٥٠مــوال املــضمونة  وتبل ــغ صــايف ا ملي ــايل يبل ــغ املطلــوب  ، وبالت ملبل
 .ربليون دوال ١,٨  
لالســـتجابة يف وواصـــل الـــصندوق املـــشترك للعمـــل اإلنـــساين والـــصندوق املركـــزي    - ٦١ 

اإلنسانية الطارئـة يف مجيـع أرجـاء الـسودان، وال سـيما يف               لطوارئ دعم االحتياجات    حاالت ا 
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ــور   ــسودان ودارف ــوب ال ــم املتحــدة   .جن ــساعدة      واألم ــم املتحــدة للم ــار األم ــورة إط ــصدد بل ب
خلطـة أطـول أجـال لإلنعـاش والتنميـة يف مجيـع أرجـاء                 اخلطـوط العريـضة      اإلنسانية الـذي يـضع    

  . اخلطة االستراتيجية للسنوات اخلمس حلكومة السودان السودان وتكون متسقة مع 
 

  إجراءات مكافحة األلغام   
واصــلت أفرقــة البعثــة املعنيــة مبكافحــة األلغــام جهودهــا الراميــة إىل فــتح طــرق رئيــسية   - ٦٢ 

 .وطـرق ثانويـة يف جبـال النوبـة والـدمازين وجوبـا ورمبيـك وواو ويـاي وملكـال                    لوية  ذات أو 
 مليـون كيلـومتر     ١٥,٥ كيلومتر من الطرق؛ ونظـف       ٢١ ٠٠٠فُتح أكثر من     وإىل يومنا هذا،     

 لغـــم مـــضاد لألفـــراد،   ٥ ٣٠٠مـــن املنـــاطق اخلطـــرة املـــشتبه فيهـــا، ودمـــر حـــوايل        مربـــع 
ــدبابات،  ٢ ٤٠٠   و ــضاد للــ ــم مــ ــرة،    ٦٣٧ ٠٠٠و  لغــ ــري املنفجــ ــذخائر غــ ــن الــ ــة مــ  قطعــ
تلقـوا  وزاد بـشكل كـبري عـدد األشـخاص الـذين        . قطعة ذخرية ألسلحة صـغرية     ٣٦٠ ٠٠٠   و

جمال أخطـار األلغـام علـى مـدى الـسنوات الـثالث األخـرية، ووفـرت البعثـة ومنظمـة                      يف   تثقيفا
ــة هــذا   ــر مــن   األمــم املتحــدة للطفول ــاطق املتــضررة،  بليــون شــخص١,٨التثقيــف ألكث  يف املن

وقـدمت البعثـة أيـضا     .واحملطـات الواقعـة علـى الطـرق        وكذلك للمشردين داخليا يف املخيمات      
 موظـف مـن مـوظفي بعثـة األمـم           ١٢ ٠٠٠األرضـية حلـوايل      إحاطات عن السالمة من األلغام      

  .ووكاالت األمم املتحدة وغريهم من موظفي املساعدة اإلنسانية املتحدة يف السودان 
ــانون األول  - ٦٣  ــل  /ويف كـ ــسمرب، أكمـ ــامال ١٢٠ديـ ــن اجلنـــوب و  ٦٠ - عـ ــن ٦٠ مـ  مـ

تدريبيـة  دورة املتكاملـة إلزالـة األلغـام     الوحـدات املـشتركة   بمن عمال إزالـة األلغـام     -الشمال  
ه مكتـب  ويـسرّ  ت هـذا التـدريب حكومـة اململكـة املتحـدة           ولّـ وقـد مَ    .مدهتا شـهران يف نـريويب     

 .حة األلغامملكافاألمم املتحدة 
 

 السلوك واالنضباط  
واصلت البعثة تقدمي تدريب وحلقات عمل هبدف منع سوء السلوك من جانب أفـراد                - ٦٤ 

 فـرد مـن أفـراد البعثـة تـدريبيا           ١ ٥٠٠الفترة املشمولة بالتقرير، تلقى أكثـر مـن          وخالل   .البعثة
مــم املتحــدة لقواعــد الــسلوك    متهيــديا عامــا أو تــدريبا لتجديــد املعلومــات بــشأن مدونــة األ       
دم تــدريب إضــايف حلــراس األمــن  ويف جنــوب الــسودان، قُــ    . واالســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني  

اإلبــالغ عــن وقــوع عــدد كــبري مــن حــاالت ســوء الــسلوك مــن جانــب تلــك الفئــة مــن   عقــب 
 وأنظمتـها  عقدت البعثة حلقة دراسية جتريبية بشأن قواعد األمـم املتحـدة         ويف جوبا،    .املوظفني

، ) ممارسـة اجلـنس  لقـاء والـسلع واخلـدمات    تقدمي املال (التجاري  اجلنس  بفيما يتصل    وسياساهتا  
 .جنوب السودان واملنظمات غري احلكومية احملليـة والدوليـة         حضرها أفراد البعثة وممثلو حكومة      
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. ٢الفئـة    حالة مـن     ٢٣ و   ١ حاالت من الفئة     ٣سوء سلوك، منها      حالة   ٢٦إمجاال عن   وأُبلغ  
شجع علـى زيـادة فعاليـة اإلبـالغ وإدارة        إبـالغ جديـدة تُـ      ويعزى تزايد عـدد احلـاالت إىل آليـة          

 .حاالت سوء السلوك
 

  اجلنسانيةالشؤون  
عملــت البعثــة مــع حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحكومــة جنــوب الــسودان علــى تنفيــذ      - ٦٥

نــساين واملــشاركة الــسياسية للمــرأة  بــالعنف اجلفيمــا يتعلــق بنــاء القــدرات األنــشطة الراميــة إىل
ومنـذ اعتمـاد    . وإصالح قطاع األمـن لفائـدة مـشاركني مـن الـدوائر احلكوميـة واجملتمـع املـدين                 

، تواصـل البعثـة استكـشاف       إعالنا بشأن تدابري القضاء على العنف ضد املرأة       حكومة السودان   
العنف املرتكـب ضـد املـرأة،     حاالت تشكلهاالسبل الكفيلة جبمع املعلومات وفهم األمناط اليت        

 جمموعــة مــن حلقــات العمــل البعثــةويف منطقــة اخلرطــوم، عقــدت . ســيما يف مشــال دارفــور ال
زيادة املشاركة السياسية للمرأة، ويف جنوب السودان، مت تزويد احلكومـة خبـربات تقنيـة               بشأن  

 .لوضع سياسة جنسانية
 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  
ــريوس نقــص املناعــة      ٤ ٨٥٤شــارك  - ٦٦ ــشأن ف ــة ب ــرامج للتوعي ــسالم يف ب  مــن حفظــة ال

ونظمــت البعثــة عــدة فعاليــات مبناســبة اليــوم . اإليــدز خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير/البــشرية
برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس        برامج التوعية بالتعاون مع     وتنظَّم  . العاملي لإليدز 

ذلـك  مبـا يف     ووكـاالت تابعـة لألمـم املتحـدة والـشرطة الـسودانية،              اإليدز/نقص املناعة البشرية  
 التركيز علـى بـث الـوعي علـى صـعيد اجملتمعـات احملليـة،                وينصّب.  جلنة إقليمية  ١١ من خالل 

مع بذل جهود هادفة على مستوى الشرطة احملليـة، والوحـدات املتكاملـة املـشتركة، وخميمـات                 
 .نسائية والشبابية، وطالب اجلامعات على مستوى القطاعاتاملشردين داخليا، واجلماعات ال

 
 اجلوانب املالية - سابعا 

،  مليــون دوالر٨٤٦,٣ ، باعتمــاد مبلــغ٦١/٢٨٩يف قرارهــا قــضت اجلمعيــة العامــة،  - ٦٧
يوليــه / متــوز١ لإلنفــاق علــى البعثــة يف الفتــرة مــن ، مليــون دوالر شــهريا٧٠,٥أي مــا يعــادل 

وإذا ما قرر جملس األمن متديد والية البعثة إىل ما بعـد            . ٢٠٠٨نيـه  يو/حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧
 يف ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٣٠ حىت عليها، فستنحصر تكلفة اإلنفاق  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠

 .املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية العامة

بلغـــت االشـــتراكات املقــررة غـــري املـــسددة  ، ٢٠٠٧نــوفمرب  / تــشرين الثـــاين ٣٠ويف  - ٦٨
وبلـغ جممـوع االشـتراكات املقـررة املـستحقة           . مليـون دوالر   ٥٩٣,٤للحساب اخلـاص للبعثـة      
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ومت تـسديد    . مليـون دوالر   ٢ ٩٦٤,٩حـىت ذلـك التـاريخ        الدفع جلميع عمليات حفظ السالم    
لفتــرة عــن اتكــاليف القــوات واملعــدات اململوكــة للوحــدات إىل احلكومــات املــسامهة بقــوات    

 .، على التوايل٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠ و ٢٠٠٧أكتوبر /ول تشرين األ٣١املنتهية يف 
 

 مالحظات - ثامنا 
كان حل املواجهة بني الشريكني يف اتفاق الـسالم الـشامل تطـورا إجيابيـا وباعثـا علـى                  - ٦٩

ــالرئيس البــشري    أشــيدو. التفــاؤل ــصدد ب ــسوية   يف هــذا ال ــى ت ــرئيس كــري عل والنائــب األول لل
 وأحـث اجلـانبني اآلن علـى تنفيـذ القـرارات الـيت اتفقـا عليهـا مـن                    .خالفاهتما عن طريق احلوار   

واحلفــاظ علــى الــشراكة، مــن أجــل إبقــاء االتفــاق علــى املــسار الــصحيح    ، أي نطلــقنفــس امل
صـمودها سـيكون    ، فـإن     إىل الـسلطة   وعلى الرغم من عودة حكومـة الوحـدة الوطنيـة         . سالمته
يف مـصلحة  هـو   أن التنفيذ التام لالتفـاق      ذلك.  تنفيذ االتفاق  مواصلة بقدرهتا على ضمان     رهنا

 .الطرفني وذو أمهية حيوية يف إحالل سالم واستقرار دائمني يف السودان واملنطقة ككل
. ومــا زالــت هنــاك حتــديات كــربى يــتعني التــصدي هلــا يف األســابيع والــشهور القادمــة  - ٧٠
العمليـة خـالل    فني مل يكمال    على الرغم من إحراز تقدم كبري يف إعادة نشر القوات، فإن الطر           ف

ــة احملــددة  ــد النهائي ــالنظر إىل عــدم ترســيم احلــدود حــىت اآلن، يواصــل كــل طــرف      . املواعي وب
لـذلك مـن املهـم للغايـة إكمـال عمليـة            . االعتراض على وجود الطـرف الثـاين يف منـاطق معينـة           

 .إعادة نشر القوات يف مناطق ليست حمل نزاع ومتفق عليها من جانب الطرفني

وباملثـــل، فـــإين أحـــث الطـــرفني علـــى املـــضي قـــدما يف تـــشكيل الوحـــدات املـــشتركة  - ٧١
فهذه الوحدات جزء هـام مـن قطـاع األمـن يف الـسودان، ألهنـا مكلفـة مبـلء الفـراغ                      . املتكاملة

األمــين النــاجم عــن فــك االشــتباك وإعــادة نــشر القــوات املــسلحة الــسودانية واجلــيش الــشعيب    
اة جـيش وطـين جديـد إذا مـا صـوت جنـوب الـسودان لـصاحل         لتحريـر الـسودان، وسـتكون نـو    

وأهيـــب بـــاجملتمع الـــدويل أن يتـــيح املـــوارد الالزمـــة لتحويـــل تلـــك . ٢٠١١الوحــدة يف عـــام  
 .الوحدات إىل قوات مدربة جيدا ومندجمة ضمن العناصر النظامية

 التوقيـع  فمنـذ . وما زالت مسألة أبيي من أكرب التحديات احلامسـة الـيت تواجـه الطـرفني      - ٧٢
على اتفاق السالم الشامل، ختلـو املنطقـة مـن أي هياكـل للـسلطة اإلداريـة، والـسكان احملليـون                 

ويساورين بـالغ القلـق إزاء االشـتباكات الـيت وقعـت مـؤخرا              . حمرومون من اخلدمات األساسية   
األرواح بني اجليش الشعيب لتحرير السودان والقبائل احمللية يف املنطقة، خملفة خـسائر كـبرية يف                

وال بد من تسوية مسألة أبيي باتبـاع هنـج مـزدوج،            . ومهددة عملية السالم اهلشة على األرض     
تراعى فيه ضرورة حتقيق استقرار الوضع يف امليدان واستعادة العالقات الـسلمية بـني اجملتمعـات         



S/2008/64  
 

08-21705 21 
 

ة الـرتاع عـن     احمللية التقليدية، ويتعني فيه أيضا على القيادة الوطنية للـشريكني يف االتفـاق تـسوي              
 .طريق احلوار السياسي

. وينبغــي إعطــاء األولويــة أيــضا لتــسوية مــسألة ترســيم احلــدود بــني الــشمال واجلنــوب - ٧٣
ذلك أن تأخري هذه العمليـة بـشكل مـستمر يـؤثر سـلبا علـى املعـايري اهلامـة األخـرى املنـصوص               

 املتعلقـة بتقاسـم الـسلطة       عليها يف االتفاق، مبا يف ذلك تعداد السكان واالنتخابات والترتيبـات          
ولـيس  . لذلك أحث الطرفني على الشروع يف عمليـة الترسـيم بأسـرع وقـت ممكـن              . والثروات

ــة الترســيم          ــدء يف عملي ــل بالب ــا أن يعجِّ ــازع عليه ــاطق غــري املتن ــبكري بترســيم املن ــن شــأن الت م
 بــني فحــسب، بــل أن يطمــِئن أيــضا اجملتمعــات احملليــة ويبــدد املخــاوف مــن أن تــشكل احلــدود 

 .الشمال واجلنوب حاجزا أمام أساليب عيشها التقليدية وتنقالهتا

 جــزءا ال يتجــزأ مــن اتفــاق نـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاجوتــشكل عمليــة  - ٧٤
. ر عـدة عوامـل    تـضاف كن تقدما ضئيال أُحرز حىت اآلن يف هذه العملية نظـرا ل           ل. السالم الشامل 

 الـيت اقترحهـا     االستشارية يف العملية    أرفع املستويات على   على املشاركة    لذلك أشجع الطرفني  
. لبعثــةلممثلــي اخلــاص مــن أجــل وضــع ميزانيــة وجــداول زمنيــة واقعيــة، فــضال عــن حتديــد دور 

أدعـو اجلهـات املاحنـة إىل أن تكـون علـى اسـتعداد إلتاحـة املـوارد الالزمـة لربنـامج إعـادة                     كما
 .اإلدماج مبجرد إعداده

لطرفني أيضا املضي قدما يف عملية تعـداد الـسكان، الـيت بـدوهنا سـيكون                ويتعني على ا   - ٧٥
 حـسب مـا يـنص    ٢٠٠٩من الصعب مواصـلة التحـضري لالنتخابـات، املقـرر إجراؤهـا يف عـام          

مــارس /وسـيكون الفريـق االنتخـايب األساسـي التـابع للبعثـة جـاهزا حبلـول آذار        . عليـه الدسـتور  
. ية، اليت هـي مـن أهـم معـامل اتفـاق الـسالم الـشامل                لدعم عملية االنتخابات الدميقراط    ٢٠٠٨

غري أن الربملـان مل يـصدر بعـد قـانون االنتخابـات الـذي سُتنـشأ مفوضـية االنتخابـات مبوجبـه،                       
.  الرئيسية الـيت ميكـن أن تنـسَّق معهـا املـساعدة الدوليـة املقدمـة إلجـراء االنتخابـات                    ةوهي اهليئ 

بإصدار القـانون خـالل دورة اسـتثنائية يعقـدها الربملـان      ومن التطورات اإلجيابية التزام احلكومة   
وأحـث حكومـة الوحـدة الوطنيـة علـى الوفـاء هبـذا              . أبريـل /قبل الدورة العادية املقبلة يف نيسان     

 .االلتزام، وإعطاء األولوية إلنشاء مفوضية مستقلة لالنتخابات

ا إذا كانـت هنـاك       ملـ  إعـداد تقيـيم   ) ٢٠٠٧ (١٧٨٤ جملس األمن يف قـراره       وطلب إيلَّ  - ٧٦
ضرورة إلدخـال أيـة تغـيريات علـى واليـة البعثـة بغيـة تعزيـز قـدرهتا علـى مـساعدة الطـرفني يف              

م وجيري العمل على قدم وساق لوضع توصيات هبـذا الـشأن أعتـز   . تنفيذ اتفاق السالم الشامل   
تراتيجيا تقييمـا اسـ   وتعـد البعثـة حاليـا       . أبريـل /شـهر نيـسان   تقدميها إىل اجمللـس يف تقريـري عـن          
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 مـن مقـر     تقين العملية بإيفاد بعثة تقييم      وستختتمشاملني لواليتها وشكلها،    واستعراضا هيكليا   
 .فرباير/األمم املتحدة يف شباط

ويتــبني مــن التقيــيم االســتراتيجي للبعثــة حــىت اآلن أنــه مــن الــضروري اســتعراض قــوام  - ٧٧
م احلـدود والتعـداد واالنتخابـات،    العنصر العسكري للبعثة؛ وإيضاح واليتـها فيمـا خيـص ترسـي      

نـشطة يف جمـاالت     هذه االحتياجات؛ وزيـادة تكامـل األ      واستعراض حجم املوارد الالزمة لتلبية      
بـرامج هـذه األنـشطة؛      ل عليها لتمويـل     سيادة القانون واملؤسسات األمنية، وحتديد مصادر يعوّ      

ويتـبني مـن التقيـيم أيـضا     . مـن والنظر يف إمكانية إنشاء والية جديدة يف جمال إصالح قطـاع األ      
 نـزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج       أن من الضروري استعراض املسائل املتصلة بعمليات        

وأخـريا، أوصـى التقيـيم باسـتعراض     . تقديرات واقعية بشأن تلك العمليـات  والعودة استنادا إىل    
الـسلس إىل مرحلـة االنتعـاش    مهام البعثة املتصلة بتنسيق املساعدات اإلنسانية، لضمان االنتقال     

واستنادا إىل التقييمات اليت أجريت حىت اآلن، فإن البعثة قد بدأت فعال تنفيـذ بعـض                . والتنمية
بتوصـيات حمـددة بـشأن اجملـاالت الـيت      وستخرج بعثة التقييم التقين املقبلـة      . التعديالت الداخلية 

 .قد تتطلب تغيريا يف طبيعة الوالية

أن الـسالم يف الـسودان كـل    جمللـس  ا ديت يف مالحظـايت املقدمـة إىل  أبـ لقد سبق يل أن   - ٧٨
العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي        لذلك سـنعمل علـى التنـسيق الوثيـق بـني البعثـة و             . يتجزأ ال

 وعمل املبعوثني اخلاصني، ضمانا لتكامل أنشطة أسرة األمم املتحـدة           واألمم املتحدة يف دارفور   
توصــل الــشريكني يف وإذا كــان . جــل دعــم الــسالم يف الــسودان وانــدماجها يف جهودنــا مــن أ

ــة، ف  اتفــاق الــسالم الــشامل إىل تــسوية خالفا  مــن املهــم هتمــا يــشكل أحــد  التطــورات اإلجيابي
يغيب عن البال أنه ال بد من االستمرار يف إحراز التقدم من أجل إبقاء العملية علـى املـسار             أال

عواقــب وخيمــة علــى البلــد برمتــه، مبــا يف ذلــك  ذلــك أنــه ســيكون لفــشل االتفــاق  . الــصحيح
 .اجلهود الرامية إىل إهناء الرتاع يف دارفور

ويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناين ملمثلي اخلـاص، وجلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة                   - ٧٩
العــاملني يف الــسودان وكــذلك للــدول األعــضاء، مبــا فيهــا البلــدان املــسامهة بقــوات واجلهــات   

 .ى ما يبذلونه من جهود دؤوبة دعما لتنفيذ اتفاق السالم الشاملاملاحنة، عل
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 املرفق 
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤العنصر العسكري وعنصر الشرطة يف   

 
   العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون 
 اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية  للقوات العسكرية

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث  الذكور اإلناث الذكور البلد

 صفر ٧  ٣١١٩١٣٤ ١٢ االحتاد الروسي
 صفر ١١    األرجنتني
 ٢ ٢٤  ٧١٩ ١٢ األردن
 ٢ ٨ ١ ٨١١٤ ٦ أستراليا
    ٢٠ ٢٠ إكوادور
 صفر ٥  ٥٤١ ٣٦ أملانيا

فرص ٦  ٤ ٤ إندونيسيا  
 صفر ١    أوروغواي

 ٣ ١٠ ٢ ٢٩ ٩ أوغندا
 صفر ١١  ٦ ٦ أوكرانيا
      إيطاليا

    ٦ ٦ باراغواي
١ ١٧٥٦٨ ٢١٥٦٨ ٢٠ باكستان  ٢ ٤٠ ٧ 
 صفر ٣  ٨ ٨ الربازيل
    ٥ ٥ بلجيكا

١ ١٤٥٥٧ ٢٦٥١٣ ١٨ بنغالديش  صفر ٣٢ ٤ 
    ٧ ٧ بنن

    ٥ ٥ بوتسوانا
    ٥ ٥ بوركينا فاسو

 صفر ٢    البوسنة واهلرسك
      بولندا
    ١٦ ١٦ بوليفيا
    ١١ ١١ بريو
    ١٢ ١٢ تايلند
 صفر ١٩  ٣٣  تركيا

 ٣ ٣    جامايكا
  مجهورية ترتانيا املتحدة
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   العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون 
 اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية  للقوات العسكرية

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث  الذكور اإلناث الذكور البلد
    ١٢٨ ٧  كوريامجهورية

    ٢ ٢ مجهورية مولدوفا
      جنوب أفريقيا

 صفر ٢  ٤١٤ ١٠ الدامنرك
 صفر ٢٠ ٣ ٢٢٥١٣٢٦٨ ١٥ رواندا
    ٧ ٧ رومانيا
 ٣ ١٨ ١٧ ٢٩٣٢٩١٥٣٥١ ١٣ زامبيا

 ٨ ٢١ ٣ ٣١١ ١١ زمبابوي
 صفر ١٣    ساموا

 صفر ٢٤  ٣ ٣ سري النكا
 ٢ ٥    السلفادور
      السنغال
 ٣ ١٠  ٢٥ ٣ السويد
 صفر ٨ ١٠ ٩٤٢٥١٠٤٤٨ ١٤ الصني
    ٧ ٧ غابون
 ١ ١٨    غامبيا
 ٣ ٣٨    غانا

    ٨ ٨ غواتيماال
    ٩ ٩ غينيا
      فرنسا
 ٥ ٤٧    الفلبني
 صفر ٢  ١١  فنلندا
 صفر ٨  ٧ ٧ فيجي

 صفر ١  ٦ ٦ قريغيزستان
    ٥٥  كرواتيا
    ١١٣٥١٤٦ ١٠ كمبوديا
 صفر ٣ ٤ ٢٦٢٢٥ ١٩ كندا
   ٤٦ ١٢٧٧٥٤٥٧٨٤ ٤ كينيا
 صفر ١  ١٠ ١٠ مايل

 صفر ١١  ٢٧ ٥ ماليزيا
 صفر ٧ ١٥ ٢٠٧٨١١٥٨١٩ ١٨ مصر

    ٦ ٦ مالوي
اململكة املتحدة لربيطانيـا    
صفر ٢٢١ العظمى وأيرلندا الشمالية
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   العنصر العسكري 

 القوات ضباط األركان املراقبون 
 اجملموع الفرعي
 الشرطة املدنية  للقوات العسكرية

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث  الذكور اإلناث الذكور البلد
    ٢ ٢ منغوليا

    ٣ ٣ موزامبيق
 صفر ١ ٢ ٢٥ ٥ ناميبيا
 صفر ٦ ٥ ٣٤٢١٦ ١٢ النرويج
 ١ ٥٧  ٥١٢ ٧ نيبال
      النيجر
 ٣ ٣٩ ١ ١١١ ١١ نيجرييا
 صفر ١  ١٣ ٢ نيوزيلندا

٢ ٢٥٦٢٠ ٢٨٥٧٢ ٢٠ اهلند  ٢ ٣٤ ٥ 
   ٢ ٢٣١٥ ١٢ هولندا

الواليــــــــات املتحــــــــدة   
١ ١٤ األمريكية

صفر ١٥١٥٣ اليمن
 ٤١٥ اليونان

اجملمـــــوع حـــــسب  
٤٤ ٩١٢٧٥٩٣ ٨١٠٤٠٩١ ٥٠٧١٨١٨١٥٤٠٣ نوع اجلنس

٨ ٥٠٧ ١٨٦ ٥٢٥ موعاجمل   ٩ ٢١٨  ٦٣٧ 
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