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 رئيس مجلس األمنموجهة إلى    2021تموز/يوليه   15رسالة مؤرخة    
 

، الذي ُطلب فيه إلى األمين العام، أن يجري، وفقا ألفضل  (2021)  2567وفقا لقرار مجلس األمن  
ــتيئ ال، مئ لت ي ئ ــاا، القييما ل، تيا اا، لما فح يلج ا  تيا اا األمريئ واو راويئ واللل زــــــ بي ئ   الممارســــــ

،  2021 المل /يلليه  15مؤااليئ و راء ا نتخالاا فح  رلب الزلدان، وأن يلافح المجلَس له فح ملعد أقصاه  
أيار/مايل.    26إلى  6يزـــــــــــــرنح أن أبلإيم ل نه  رل إيياد لعتئ لتقييم ا  تيا اا إلى  رلب الزـــــــــــــلدان من  

ألالا. وأقدم لكم مل زا فح مرفق هذه  ارا البعتئ على و ه الخصلص ملكال وأ را مشاوراا فح أديس  وقد
 الرسالئ يتضمن استرتا اال ا واللصياال ا الرويزيئ.

وأ را التقييَم شـببُئ المزـاعدة ا نتخابيئ التالعئ ودارة الشـؤون الزـياسـيئ واراء الزـ،م ومـمين ممتلين   
اونماوح. وأشــير  رلب الزــلدان على  عن شــببئ شــرر أفر ايا التالعئ لةدارة، فضــ، عن برنام  األمم المتحدة 

 دعمه العا ل والمزتمر للعمليئ. 

وخلص القييم ا  تيا اا إلى و لد اللر شـــــــــــــديد إلى إ راء انتخالاا ســـــــــــــلميئ وياا مصـــــــــــــدا يئ،  
كانن الحدي من هذا التلر مخاوف واســعئ الرقار من اللمــس الزــياســح وا  تماعح وا قتصــادي واألمرح  وإن

خالاا محقئ ميصــليئ فح  رلب الزــلدان إيا  ا ا هذه العمليئ على وقئ واســعئ من ال ش. وقد الشــيل ا نت 
الجم لر وأفضــــــن إلى قملل ســــــلمح برتاوج ا. وقد يتقلب يلج بذل   لد للحد من المخاطر الكميرة، والتخلح 

 قلر  عن ســـــياســـــئ اوقصـــــاء، والعز ز نتام الضـــــلالد والتلا ناا داخل الدولئ، واألخذ ل لياا لحمايئ والعز ز  
ــئ، ودرل يي يئ الل  س الملارد اللطريئ واللميئ  ــمان دور  ايقح للمعارمــــــ ــخاص، ومــــــ ــان لجميس األشــــــ اونزــــــ
ــجيس  ــئ هامئ لتشــ ــ،م فرصــ ــتلر ئ والقانلنيئ المتلخاة فح االيار الزــ ــ، اا الدســ المقالب ال ييليئ. والتيح اوصــ

  لد لضـــمان المشـــاريئ اليعالئ للمرأة   المشـــاريئ اليعالئ فح صـــرس القرار، و ربإح الايام لجملئ أملر مر ا بذل
 و مايت ا أوراء العمليئ.

إن ا  تيا اا إلى المزاعدة ا نتخابيئ فح  رلب الزلدان يميرة، و لصى، وفقا للتقييم، لالتلصل،  
فح غضـــلن الزـــرتين الزـــالقتين ل،نتخالاا، إلى االياقاا فح و،وئ مجا ا هحا )أ( اوطار القانلنح واألمرح 

اـلاا  )ب( الشــــــــــــــيـيل اللجـرئ ا نتخـابـيئ اللطرـيئ وعمل ـا والعيين أعضــــــــــــــاو ـا فح  لـاا وعلى الصــــــــــــــعـيد ل،نتخـ 
ــس ميزانيئ  دون  ــإيليئ للجرئ ا نتخابيئ اللطريئ وومــــــ اللطرح  )ج( الخصــــــــيص الملارد ال، مئ للتكاليل التشــــــ

هذه الج لد وغيرها،  للعملياا ا نتخابيئ. ومن المر ح أن العتمد األطراف فح عمليئ الزــــــــــــ،م، من أ ل بذل  
لـــالترميـــئ والترو يـــا   على مزـــــــــــــــــاعـــدة األمم المتحـــدة وا الحـــاد األفر قح وال ي ـــئ الحيلميـــئ الـــدوليـــئ المعريـــئ 
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ــماليئ والررو   والل ياا المتحدة األمر ييئ( وا الحاد األورواح   )المملكئ المتحدة لمر قانيا العتمى وأيرلردا الشــ
قامئ الرزـيق وويق مزـمق بين هذه الج اا الياعلئ أهميئ أسـاسـيئ، فبعتئ وغيرها أوراء المضـح قدما. وسـييلن و

ر ا من إقامئ الرزــــــــــيق بين الشــــــــــرياء اوقليميين   األمم المتحدة فح  رلب الزــــــــــلدان هح فح ومــــــــــس فر د يميي
 والدوليين من أ ل الملاءمئ اليعالئ بين المزاعح الحميدة والمزاعدة التقريئ.

أن العملياا ا نتخابيئ فح  رلب الزـلدان سـتكلن  القييم ا  تيا اا  يشـ   ومن الرا يئ اللل زـتيئ،  
يئ فح المريئ التحتيئ، والمزـــاول األمريئ، وعدم القدرة  زـــتإرر  ت وســـ للإايئ  ةمعقد وقتا طل ،، نترا للمشـــاكل الجدي

يئ، والصـــــعلائ التح يلا   ا على اللصـــــلل إلى أ زاء يميرة من اوقليم خ،ل ملســـــم األمقار، ومعد ا األم
ــيت م. يما أن ا تمال طلب ملء لقاقاا اقترا    ــلدان فح إوباا أعمارهم و رزــــ العديد من ملاطرح  رلب الزــــ

 متعددة سيعقد م مئ إ راء انتخالاا وطريئ ودون وطريئ فح آن وا د.

ئ،  ومن أ ل مزــــــاعدة  يلمئ وشــــــعب  رلب الزــــــلدان فح إ راء انتخالاا ســــــلميئ وياا مصــــــدا ي  
ــاعدة ا نتخابيئ القلده لعتئ  ــاء فر ق متكامل للمزــ ــَح، لعد إ راء القييم ل، تيا اا، لالعمل فلرا على إنشــ أوصــ
األمم المتحدة فح  رلب الزــلدان. ويخقلة أولى، ســتقدم البعتئ المزــاعدة التقريئ  ســتعراا اوطار القانلنح 

ــعيدين اللطرح و  ــاء إدارة انتخابيئ على الصـــــــــ دون اللطرح، لما فح يلج إ راء القييم الكميلح  ل،نتخالاا وإنشـــــــــ
ــتياا واألمن والتمل ل ال، مئ  ــيئ واللل زــــــــ ــاســــــــ لقدراا اللجرئ ا نتخابيئ اللطريئ فح ما يتعلق لال ياكل األســــــــ
و راء ا نتخـالـاا داخـل الملـد وخـار ـه. وفح غضــــــــــــــلن يلـج، يقلم فر قح فح لعتـئ األمم المتحـدة فح  رلب  

مس فر ق األمم المتحدة الققري، لاالخاي خقلاا لتحديد ا  تيا اا من أ ل دعم الزــــلدان أيضــــا، لالترزــــيق  
 ا نتخالاا والحديد أفضل الزمل لمدء التحضيراا.

إنرح أشـير المجلس على اهتمامه فح اللقن المراسـب لمزـ لئ التير قلقا لالإا لشـعب  رلب الزـلدان  
 أن يرتر المجلس إيجالا فح هذه التلصياا. والمرققئ فض، عن األمم المتحدة. و حدونح أمل يمير فح

 
 غوتيريش أنقلنيل  )الل يس(
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 المرفق 
 تقييم االحتياجات االنتخابية لجنوب السودان   
 موجز أعده األمين العام لمجلس األمن  

إلى األمين العــام، أن يجري،   ( 2021)   2567، طلــب مجلس األمن فح قراره  2021فح آيار/مــارل   - 1
وفقا ألفضـــــــل الممارســـــــاا، القييما ل، تيا اا، لما فح يلج ا  تيا اا األمريئ واو راويئ واللل زـــــــتيئ ال، مئ 

 المل / 15المجلَس له فح ملعد أقصـــــــــاه   لت ي ئ بي ئ مؤااليئ و راء ا نتخالاا فح  رلب الزـــــــــلدان، وأن يلافح 
فر ٌق لايادة شــــببئ المزــــاعدة ا نتخابيئ التالعئ ودارة   2021. ولذلج، أ رل طلال شــــ ر أيار/مايل  2021 يلليه 

ــيئ واراء الزـــــ،م، مس ممتل عن شـــــببئ شـــــرر أفر ايا التالعئ لةدارة، فضـــــ، عن برنام  األمم   ــياســـ الشـــــؤون الزـــ
ل، تيا اا ا نتخابيئ لجرلب الزــــــــلدان. وعقد الير ق ا تماعاا من لعد وســــــــافر إلى    المتحدة اونماوح، القييما 

أيار/مايل ل، تما  لالمحاور ن الرويزـيين، أي  يلمئ  رلب الزـلدان،    26إلى   6 لاا وملكال وأديس ألالا من 
لرصـــــد والتقييم المعاد الشـــــييل ا،  وا الحاد األفر قح، وال ي ئ الحيلميئ الدوليئ المعريئ لالترميئ، واللجرئ المشـــــتريئ ل 

واللجرئ ا نتخابيئ اللطريئ المؤقتئ، والمجتمس المدنح واأل زاب الزـياسـيئ واوع،م والزـلج الدبللماسـح والعديد من  
 الج اا المعريئ األخرل. 

ــدا يئ فح  رلب  - 2 ــلميئ وياا مصـــــــــ ــديدا و راء انتخالاا ســـــــــ ولمس فر ق القييم ا  تيا اا اللقا شـــــــــ
إن يانن الحدي من هذا التلر مخاوف واســـعئ الرقار من اللمـــس األمرح ال ش والزـــيار الزـــياســـح  الزـــلدان، و 

 ا قتصادي الصعب.  -وا  تماعح 

و تيح إ راء ا نتخالاا لجرلب الزــلدان اليرصــئ لققس شــل   اســم إلى األمام. غير أن فر ق القييم   - 3
عئ الرقار بين الزـــيان واليضـــح إلى قملل ســـلمح  ا  تيا اا و د أنه لكح الحتى ا نتخالاا بتقئ عامئ واســـ 

لالرتاو ، ســـــييلن من الضـــــروري مـــــمان أن يحترم الرتاُم الزـــــياســـــح وا نتخابح فح  رلب الزـــــلدان ســـــيادَة 
القانلن و قلر اونزــان و ضــمن الشــجيس المرشــحين الم زومين على ملاصــلئ المشــاريئ في ا. وســيتقلب يلج 

والتخلح عن ســـياســـئ اوقصـــاء، والجرب نتام انتخابح وســـياســـح يحتى   بذل   لد للحد من المخاطر الكميرة،
فـيه الـياوز ـلالجـاوزة ـل كمل ـا. والحايـقا ل ـذه الإـاـيئ، ســــــــــــــيتعين العز ز نتـام الضــــــــــــــلالد والتلا ـناا داخـل اـلدوـلئ،  
واســـتحدال آلياا لحمايئ والعز ز  قلر اونزـــان لجميس األشـــخاص، ومـــمان دور مييد للمعارمـــئ من خ،ل  

جرل خارج المرلمان، ودرل يي يئ الل  س الملارد اللطريئ، واللميئ المقالب ال ييليئ األخرل. والتيح  مشــــــاوراا ال 
اوصـــ، اا الدســـتلر ئ والقانلنيئ المتلخاة فح عمليئ الزـــ،م فرصـــئ هامئ لتحقيق مشـــاريئ  ايايئ فح صـــرس 

 اوج ا فح ن ايئ المقاف.القرار، ما سيؤور على القر قئ التح الجرل ب ا ا نتخالاا الم يدا للقملل برت 

وسـتكلن العملياا ا نتخابيئ فح  رلب الزـلدان معقدة للإايئ وسـتزـتإرر وقتا طل ،، نترا لمشـاكل   - 4
المريئ التحتيئ، والقضـايا األمريئ، وعدم القدرة على اللصـلل إلى أ زاء يميرة من اوقليم خ،ل ملسـم األمقار،  

العديد من ملاطرح  رلب الزــــلدان فح إوباا أعمارهم و رزــــيت م.  ومعد ا األميئ، والصــــعلائ التح يلا   ا
وعلى و ه الخصــــلص، إيا ما أ ر ن ا نتخالاا اللطريئ ودون اللطريئ فح وقن وا د، عردما التقلب الرتم  
ا نتخابيئ القاومئ ومانح لقاقاا اقترا  مختليئ، فإن مشــاكل اودارة ا نتخابيئ واأل زاب الزــياســيئ والمرشــحين  

 الراخمين ستزداد أمعافا مضاعيئ.و 
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وفح ما يتعلق لالم ل ا نتخابيئ، يلصــــــــح فر ق التقييم، ل ن ُيحرَ  فح الزــــــــرتين الزــــــــالقتين و راء   - 5
ا نتخالاا القدم فح المجا ا التاليئا )أ( االيار لشـــــ ن اوطار القانلنح واألمرح ل،نتخالاا، و  ســـــيما لشـــــ ن 

ــل ن فح  الرتام ا نتخابح، والعيين الحد ــردين داخليا ال،  ين، والتصــــ ــ ن المشــــ ــئ لشــــ ود، واالخاي الدابير خاصــــ
الخارج، وآلياا الزـــــــل ئ المرا عاا، مرا بئ ا نتخالاا، فضـــــــ، عن نل  ومزـــــــتلل ا نتخالاا التح ســـــــتجرل   

االيار لشــ ن الشــييل اللجرئ ا نتخابيئ اللطريئ وعمل ا والعيين أعضــاو ا، ســلاء فح  لاا أو على الصــعيد  )ب(
دون اللطرح  )ج( والخصــيص الملارد ال، مئ ودارة الكاليل الشــإيل اللجرئ ا نتخابيئ اللطريئ وومــس ميزانيئ 

 للعملياا ا نتخابيئ.

ــاعدة األمم المتحدة وا الحاد األفر قح  - 6 ــ،م على مزــــــ ومن المر ح أن العتمد األطراف فح عمليئ الزــــــ
اد( والترو يــا )المملكــئ المتحــدة لمر قــانيــا العتمى وأيرلرــدا  وال ي ــئ الحيلميــئ الــدوليــئ المعريــئ لــالترميــئ )إيإــ 

ــم التعاون   ــيتزــــ ــح قدما. وســــ ــماليئ والررو   والل ياا المتحدة األمر ييئ( وا الحاد األورواح وغيرهم للمضــــ الشــــ
  الجاري لدعم لترييذ االيار الزــ،م لقدر أكمر من األهميئ فح ســيار ا نتخالاا. و  ي فر ق القييم ا  تيا اا

ا نتخابيئ أن لعتئ األمم المتحدة فح  رلب الزـــــلدان هح فح ومـــــس  يد لشـــــيل خاص للايام بدور الرزـــــيقح 
 بين الشرياء اوقليميين والدوليين وممان الملاءمئ اليعالئ بين المزاعح الحميدة والمزاعدة ا نتخابيئ.

ــح فر ق القييم ا - 7 ــلء التيل ل الحالح الذي مرحه مجلس األمن، يلصــــــــ   تيا اا ل ن القدم وفح مــــــــ
األمم المتحدة المزـــــــــاعدة ا نتخابيئ لجرلب الزـــــــــلدان لقر قئ متكاملئ، الحن التل يه واودارة العامين للممتل 
ــتكمل الدر جيا ويا ا األمم  ــتزــــــــ ــلدان. وســــــــ الخاص لألمين العام ورويس لعتئ األمم المتحدة فح  رلب الزــــــــ

حدة لخدماا المشــــار س، وهي ئ األمم المتحدة للمزــــاواة بين  المتحدة وصــــراديق ا وارامج ا متل ميتب األمم المت 
الجرزــين والميين المرأة )هي ئ األمم المتحدة للمرأة(، وميلمــيئ األمم المتحدة لشــؤون ال،  ين، ومرتمئ األمم 

تح الـمذل ـا المتحـدة للتراـيئ والعلم والتقـافـئ، والمرتمـئ الـدولـيئ لل جرة، وارـنام  األمم المتحـدة اونمـاوح، الج لَد ال
 لعتئ األمم المتحدة فح الزلدان،  زب ا قتضاء.

و لصــــــــــــح فر ق القييم ا  تيا اا بتقديم المزــــــــــــاعدة ا نتخابيئ لألمم المتحدة على مر لتين، على  - 8
 الرحل الممين أدناه.

 
 1المرحلة    

ــيزـــتمر القديم دعم لعمليئ الزـــ،م من خ،ل الل يئ  - 9 ــد الج لد، على األ ل القر ب، سـ الجم لر، و شـ
والمزـاعح الحميدة والمشـلرة والمزـاعدة التقريئ من أ ل إنشـاء إطار انتخابح و راء انتخالاا ياا مصـدا يئ،  

 القمل نتاوج ا. و مين أن يشمل يلج ما يلحا

العم ئ ســـــــــــياســـــــــــيئ مس ال ي ئ الحيلميئ الدوليئ المعريئ لالترميئ وا الحاد األفر قح والترو يا   )أ( 
 ج الدبللماسح عملما، ب دف العز ز الحلار واراء التقئ بين الج اا الياعلئ الزياسيئ والزل

ــياغئ األ يام الدســـــــتلر ئ المتعلقئ لا نتخالاا ومرا عئ   )ب(  القديم المشـــــــلرة التقريئ لشـــــــ ن صـــــ
 التشر عاا ا نتخابيئ 

لطريئ، لما فح يلج القديم المشـــــــلرة والمزـــــــاعدة التقريئ وعادة الشـــــــييل اللجرئ ا نتخابيئ ال )ج( 
 العيين أعضاو ا، وآلياا عمل ا، وإنشاء هياكل ا األساسيئ 
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ــيئ المتعلقئ لااليار الزـــــــــــــل ئ المرا عاا فح  م لر ئ  )د(  الدعلة إلى الرييذ األنشـــــــــــــقئ الرويزـــــــــــ
 الزلدان، فح اللقن المراسب، لما فح يلج العز ز قلاا األمن اللطريئ   رلب

ــاريئ فح  )ه(  ــخاص  دعم العز ز المشـــــــــ ــباب واألشـــــــــ ــاء والشـــــــــ العمليئ ا نتخابيئ من قمل الرزـــــــــ
 اوعاقئ والرا  ين وال،  ين والي اا الم مشئ سياسيا  يوي 

 إنشاء آلياا لةنذار المبير لمرس العر  المرالبد لا نتخالاا والتصدي له  )و( 

ــاســــــــــــــيــئ  إ راء القييم للقــدراا التقريــئ للجرــئ ا نتخــابيــئ اللطريــئ من  يــ  ال يــاكــل األ ) (  ســـــــــــــ
واللل زـــــــتياا واألمن والتمل ل ال، م و راء ا نتخالاا داخل الملد وخار ه، على أن يجر ه فر ق المزـــــــاعدة  
ا نتخابيئ المتكامل لايادة لعتئ األمم المتحدة فح  رلب الزـــــــلدان، من أ ل ا ســـــــترشـــــــاد له فح التحضـــــــير 

 ل،نتخالاا اللطريئ ودعم األمم المتحدة.
 

 2المرحلة    

ــممر  - 10 ــد والقل ل ) تى ن ايئ يانلن األول/ديزــــ ــييل  يلمئ  2023على المدل المتلســــ (، ورهرا بتشــــ
ــتمرة من األمم المتحدة  ــاعدة المزــ ــمل المزــ ــافيئ، يمين أن الشــ وطريئ وإ راء القييم القرح  ديد واللفُّر ملارد إمــ

ا القانلنيئ واو راويئ، والعملياا، القديم المزــاعدة التقريئ للجرئ ا نتخابيئ اللطريئ المعاد الشــييل ا لشــ ن القضــاي 
واألمن ا نتخــابح، وإدارة الكرللل يــا المعللمــاا وقــاعــدة الميــانــاا، والع،قــاا الخــار يــئ، والتــدر ــب اوع،مح، 

 والترايئ المدنيئ والل يئ الراخمين.

 و لصح فر ق القييم ا  تيا اا ا نتخابيئ الزلقاا اللطريئ لما يلحا - 11

ــاء مرمر ل )أ(  ــير  إنشــــــ ــيئ وا تما يئ وأمريئ مؤااليئ لمدء التحضــــــ ــياســــــ لحلار لغيئ ال ي ئ بي ئ ســــــ
 ل،نتخالاا 

الشــرو  فح عمليئ شــاملئ للجميس وشــيافئ لشــ ن اســتعراا اوطار ا نتخابح، لما فح يلج  )ب( 
من خ،ل صـــــــياغئ الدســـــــتلر، ومرا عئ التشـــــــر عاا ا نتخابيئ )لما يشـــــــمل آلياا  ل المرا عاا ا نتخابيئ( 

 نشاء لجرئ انتخابيئ وطريئ معاد الشييل ا، على الرحل المرصلص عليه فح االيار الز،م وإ

أعمال اودارة ا نتخابيئ، وإدارة وإ راء    لتيزـــــــــيربدء ا ســـــــــتعداداا لت مين الملارد ال، مئ  )ج( 
 العملياا ا نتخابيئ 

ســـــــــــيم الدواور المشـــــــــــاريئ فح نقاي شـــــــــــامل للجميس وشـــــــــــياف  لل الخياراا المتعلقئ بتر  )د( 
 الراخمين  والزجيل

 دعم والميين الشرطئ اللطريئ لةشراف على األمن خ،ل ا نتخالاا. )ه( 

يلصــــــــــــــح فر ق القييم ا  تيـا ـاا ا نتخـابيـئ الشــــــــــــــريـاء الـدوليين لـ ن يقـدملا دعمـا عـا ، ومقردا  - 12
ليين أســـاســـيا لتشـــجيس التقدم للعملياا ا نتخابيئ فح  رلب الزـــلدان. وســـييلن  شـــد الشـــرياء اوقليميين والدو 

واللفير الــدعم الــدبللمــاســــــــــــــح والتقرح والمــالح ال، م وعــداد ا نتخــالــاا وإ راو ــا فح ن ــايــئ اليترة ا نتقــاليــئ.  
 يربإح الزعح إلى الحقيق الل دة والتكامل بين  ميس الشرياء والعز زهما. كما
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ــ ئ عن الرييذ أ يام - 13 االيار الزــــــــــــ،م المتعلقئ لا نتخالاا فح  واغيئ اللميئ ا  تيا اا العا لئ الراشــــــــــ
 رلب الزــــلدان، والتح ســــتعقم ا مزــــاعدة الشــــإيليئ والقريئ فح أعقاب إعادة الشــــييل اللجرئ ا نتخابيئ اللطريئ، 
يلصــح فر ق القييم ا  تيا اا لإنشــاء فر ق الحضــيري انتخابح متكامل ميلن من ســبعئ مزــتشــار ن انتخابيين  

 من الدعم الملصى له. 1ئ لتقديم المزاعدة خ،ل المر ل

وأخيرا، وعلى غرار  ميس الحـا ا التح الـقدم في ـا األمم المتحـدة دعمـا إلى اـلدول األعضــــــــــــــاء، ـفإن  - 14
المزــــــــاعدة التقريئ والتعم ئ ســــــــتزــــــــتردان إلى مبادز إمزــــــــاو الج اا اللطريئ بزمام العمليئ، وا ترام الزــــــــيادة  

 اهئ الصارمئ.اللطريئ، والعز ز و مايئ  قلر اونزان، والرز 

 


