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فريقـي واألمـم   العمليـة املختلطـة لالحتـاد األ    مـني العـام عـن نـشر         تقرير األ   
 املتحدة يف دارفور

  
 مقدمة -أوال  

مـارس  /ذارآىل  إينـاير   / مـن كـانون الثـاين      ة الفتـرة املمتـد    ي يغط يهذا التقرير، الذ  ُيقدَّم   - ١
 اجمللـس   الـذي طلـب فيـه    ،)٢٠٠٧ (١٧٦٩مـن    من قرار جملـس األ     ٢١ ة، عمال بالفقر  ٢٠٠٨

التقـدم احملـرز يف تنفيـذ    عـن   يومـا عـن التطـورات يف دارفـور، و    ٩٠ليه تقريرا كل    إقدم  أن  أ يلّإ
 . لعملية السياسيةحالة ا، ويف دارفورمم املتحدة األ وفريقيالحتاد األالعملية املختلطة ل

 
 يف دارفور الواقع  على أرض الةطالق النار واحلإوقف  -ا ثاني 

 
 ةمنياألاحلالة  -ألف  

ــة  - ٢ ــ األكانــت احلال ــور ةمني ــة يف دارف ــشمول  يف غاي ــرة امل ــالتقريرة التقلــب خــالل الفت  ، ب
بـني تـشاد والـسودان يف هنايـة كـانون           التوترات  جتددت  فقد  . سيما يف والية غرب دارفور     الو
 “حركـة العـدل واملـساواة     ” حركة التمـرد املعروفـة باسـم          شنت  عندما ٢٠٠٧ديسمرب  /ولاأل

 علـى   ركـة أثنـاء القتـال     سيطرت احل و.  السودانية يف غرب دارفور    ةلقوات املسلح هجوما على ا  
جوم ت بـاهل  هـدد و املمر الشمايل من غـرب دارفـور،         يفاليت تقع   سرف جداد وسربة وصليعة،     

  الـسودانية ةالقـوات املـسلح  كانـت  ، ٢٠٠٨ينـاير  /وحبلول منتصف كـانون الثـاين  . اجلنينةعلى  
ت سـيطر الـيت    املواقـع    دتـستر  أت وبـد  ائرات اهلجوميـة،  الطلك  ذقوة كبرية، مبا يف     قد حشدت   

علـى   الـسودانية    ةينـاير، هجمـت القـوات املـسلح       / كانون الثـاين   ٢٤  و ١٢ويف  . ركةاحل عليها
 .سرف جداد

وفـاة  حالـة    ١١٥ حـوايل ع   بوقو ةنسانياملتحدة والوكاالت اإل  األمم  وأبلغت وكاالت    - ٣
 حتركـت فربايـر،  / شـباط ٩  و٨ ويف. عقاب اهلجومأ  يفمنطقةلل هبا قامتخالل الزيارات اليت    
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ىل تقهقـر إ  ركـة علـى ال    مرغمة احل ،   على سربة وصليعة   لهجومل  السودانية مشاال  ةالقوات املسلح 
ىل تــشريد إ الــسودانية ة حركــة العــدل واملــساواة والقــوات املــسلح وأدت أعمــال. جبــل مــون

 بــالتقرير، ةلــول هنايــة الفتــرة املــشمول وحب. ىل تــشاد إوأالف املــدنيني، ســواء داخــل الــسودان  آ
جـيش حتريـر   /حركـة عناصـر  ركـة و احلشتبك مـع  تـ ال تـزال     الـسودانية    ةكانت القـوات املـسلح    

ــل مــون  ــسودان يف جب ــ ال ــارس، /ذارآ ١٩ويف . هوحول ــارير أن احل م ــصبتركــة ذكــرت التق  ن
ن اجلنينــة يف ىل الــشمال مــإ ترامولــي ك٦٥ علــى بعــد الــسودانية ةلقــوات املــسلحل لقافلــة اكمينــ

ــا    ــور، مم ــل إدى أغــرب دارف ــا ١٩ىل مقت ــديا حكومي ــارير خــالل شــهري   وســجلت ال.  جن تق
 الـسودانية مـن     ةلقـوات املـسلح   لعـسكرية   القوافل  الالعديد من   حترك  مارس  /ذارآفرباير و /شباط

 . مشال دارفور يف اجتاه اجلنينة يف غرب دارفوروجنوب 
ــنت اجل - ٤ ــسلح وشـ ــة املـ ــات املعارضـ ــةماعـ ــال  ةشادي التـ ــا فاشـ ــا يف  هجومـ ــى جنامينـ  علـ
 حماولــة بعــدو.  املنطقــة الواقعــة جنــوب اجلنينــةمــن قاعــدهتا يفانطالقــا ينــاير /كــانون الثــاين ٢٩

 ت عـاد  ة التـشادي  ةعدادا كبرية من اجلماعات املـسلح     أوردت التقارير أن أ   على جنامينا،   اهلجوم  
 .تشادداخل آخر شن هجوم وليس من املستبعد أن ُي. اإلمدادعادة  غرب دارفور إلإىل
.  بـالتقرير  ة خـالل الفتـرة املـشمول      ةبني الفـصائل املتمـرد    فيما  قتال  كما حدثت أعمال     - ٥

ــد أ ــفق ــارير دتاف ــوع التق ــال عنيــف يف   بوق ــسافة   شــرومقت ــى م ــة عل ــومترا ٨٠الواقع ىل إ كيل
 جـيش /حركـة عناصـر   بـني  مـارس، /آذار ١٩اجلنوب الشرقي من نيـاال يف جنـوب دارفـور، يف         

 فيـدَ وأُ.  فـصيل اإلرادة احلـرة     - ريـر الـسودان   حركـة حت  و ين مينـاوي  يمفصيل   -حترير السودان   
 .القتال يفشخاص لقوا مصرعهم أن تسعة بأ
 

 دارفور العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يفاهلجوم على قافلة  -باء  
 يف ةفريقيـ بعثـة األ المـن  إليهـا  السلطة نقل قوبلت العملية املختلطة بالتحدي تقريبا فور     - ٦

أول علـى   أطلقت القوات املـسلحة الـسودانية النـار          إذ ،ديسمرب/ول كانون األ  ٣١السودان يف   
 علـى بعـد كيلـومترين مـن     ،يناير/ كانون الثاين٧يف للعملية املختلطة  قافلة إلعادة اإلمداد تابعة     

بقنبلـة   كان يقودها     الوقود اليت  ةقلانيبت  أُص عندما   سائق مدين وُجرح  .  يف مشال دارفور   الطينة
 .ريانالن القافلة على ةحراسوحدة  ومل تُرد. صاروخية

سـباب  أجري استعراض للتحقيـق يف  أُ،  العملية املختلطة  وبناء على توجيه من قائد قوة      - ٧
 تتنقـل ن القافلـة كانـت   أرغـم  وتوصل االستعراض إىل أن اهلجـوم مل يـسبقه اسـتفزاز،       . اهلجوم
العمليـة املختلطـة    ت  احتجـ و. املركبـات أعطـال   ه  ت بسبب التـأخري الـذي سـبب        حلول الظالم  بعد

عمليـة  وواصـلت ال  . مثـل هـذا احلـادث     بعدم تكرار    من احلكومة    ضماناتاهلجوم وطلبت   على  
 . ي حادثأ يف دارفور دون وقوع إعادة اإلمدادقوافل تسيري  املختلطة
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 العملية املختلطة ةنشطأ -جيم  
 ا واجهته العملية املختلطة من صعوبات يف احلصول علـى اإلذن بـدخول            الرغم مم على   - ٨

حلالـة عـدم االسـتقرار      تـصدت   فقد   بالتقرير،   ة من القتال خالل الفترة املشمول     ةاملناطق املتضرر 
ُعــدلت ، والواليــةيف املمــر الــشمايل مــن دورياتــه حــضور يف غــرب دارفــور عــن طريــق زيــادة  

عقــاب زيــارة قــام هبــا املمثــل اخلــاص أيف و. يف أقــرب وقــت ممكــن ئمــة داةاخلطــط لنــشر وحــد
ُتـسري دوريـات   فربايـر،  / شـباط ٢٦ يف إىل صـليعة املشترك ونائب قائد القـوة ومفـوض الـشرطة     

سـاس منـتظم يف املمـر الـشمايل         أاجلنينة على   و كلبس   مناملركبات  بشرطة  دوريات  عسكرية و 
ــور  ــصاالت بــ و. مــن غــرب دارف ــستمر االت ــت ــسودانية يف املنطقــة،  ةسلحالقوات امل  أجــرتو ال

ويف .  مـــع قيـــادة حركـــة العـــدل واملـــساواة قـــرب جبـــل مـــون التالـــدوريات بعـــض االتـــصا
ة إىل  اريـ زالعـسكرية ب  ركـان   األهيئـة   نائب املمثل اخلاص املشترك ورئيس      قام  مارس،  /ذارآ ١٩

 .أكثر دوامايف املنطقة على أساس عملية املختلطة الجل استكشاف خيارات نشر أمن صليعة 
 وجيـري  ،للعمليـة املختلطـة   شكل مـصدر قلـق بـالغ        تـ يف غـرب دارفـور      وال تزال احلالة     - ٩

ما ال يقـل    لنشر   عملية املختلطة الكما ختطط   . ةضافيبفصيلة إ خطط لتعزيز منطقة كلبس     تنفيذ  
جــل تــوفري أ، مــن يف صــليعة) فــردا ٣٠( شــرطة ةمــع مفــرز) جنــديا ١٢٠(عــن ســرية واحــدة 

، ين واإلبـالغ عنـها    تمـرد ركـات امل  حت الـسودانية و   ة القوات املـسلح   ةنشطأورصد   حضور دائم، 
قـدرات  ىل حـد كـبري علـى        إهـذه اخلطـط     وتعتمـد   .  للمـدنيني املـشردين    ةوتيسري العودة الطوعي  

العمليـة املختلطـة    وتعتـزم   . مـاكن اإلقامـة   أالدعم اللوجسيت، مبا يف ذلك الوقـت املطلـوب لبنـاء            
النــصف خــالل صــليعة يف جديــد يف يف معــسكر وقعني يف كلــبس ويف مــجديــدة كتيبــة وضــع 

جممـل  العمليـات  نطـاق  حبيـث يـشمل   أكثـر دوامـا،     تـدبريا     ذلك باعتبار،  ٢٠٠٨الثاين من عام    
 .منطقة جبل مون

علـى  فقامـت   . ة الدفاعيـ  األساسية بنيتهاتدابري لتحسني   أيضا   عملية املختلطة الواختذت   - ١٠
ــز احملــيطوجــه اخلــصوص،  قامــة عــن طريــق إ انتــشارها،مــن مواقــع  موقــع كــل لئ اهلــادبتعزي

 إضـاءة دق، وابـراج املراقبـة، وإنـشاء نظـم خنـ     أ تشييد، و“هسكو باستيون” وجدران   تاريسامل
تزويــد مجيــع  عمليــة املختلطــةالتعتــزم ىل ذلــك، إضــافة وباإل. باألضــواء الغــامرةاعــد وحمــيط الق
علـى مـن القـوات      أ القـوة وجعـل نـسبة        ةمحايجل حتسني   أمن  على األقل   نصف كتيبة   القواعد ب 
 .االستباقيةعمليات لقيام بالمتاحة ل

وكانـت  حنـاء دارفـور،   أ يف دورياهتـا يف مجيـع        ةزيادة ملحوظـ   ب عملية املختلطة وقامت ال  - ١١
خطـة  عمليـة املختلطـة     الشـرطة   نفـذت   ينـاير،   /ويف كانون الثاين  .  نقل السلطة  عند ةشبه معدوم 

ــا  دوريــات يف لتنظــيممــن ثــالث مراحــل    كــل مــن العنــصر  وســعو. خميمــات املــشردين داخلي
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 يف املائـة  ٨٠كثـر مـن   أن  اآليتغطـ الـيت  و، دوريات بناء الثقة نطاق  العسكري وعنصر الشرطة    
ــا يف   ــورمــن خميمــات املــشردين داخلي ــك، إضــافة وباإل.  دارف ــد ىل ذل ــرات ال ــددت فت وريات ُم

واهلــدف مــن . تقريبــا مجيــع املواقــع يف  يوميــا٠٠/١٨الــساعة  إىل ٠٠/٨الــساعة لتــستمر مــن 
، وتعزيـز   ياحمللـ علـى الـصعيد      ةالثقـة مـع اجلهـات الفاعلـ       وإرساء الطمأنينة   هو  تعزيز الدوريات   

 . اتركاحلاحلكومة ونظرياهتا يف مم املتحدة والتعاون والتنسيق بني شرطة األ
مواصـلة  ختلطـة   ضمن األنشطة ذات األولوية لشرطة العملية امل      مفوض الشرطة   وحدد   - ١٢

يف هـذا   و .ة املـشردين داخليـا واجملتمعـات احملليـة والـسلطات احلكوميـ            مـع بروح املبـادرة    العمل  
ــام      ــى القي ــه خــاص عل ــصدد، شــدد بوج ــال ــا يف  ب ــشردين داخلي ــات امل ــع دوريات يف خميم  مجي

تعزيـز وجـود الـشرطة اسـتنادا        على  ، و  على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع      القطاعات الثالثة 
نـشاء مكاتـب للمـرأة    إب عمليـة املختلطـة أيـضا   التقـوم  و. املراحـل الـثالث  ذات تنفيـذ  ال ىل خطة إ

ــرامج  ــسامهة وب ــعم ــشرطة  اجملتم ــال ال ــي يف أعم ــا   احملل ــشردين داخلي ــذا و.  يف خميمــات امل يف ه
، وجلنـة حكوميـة   مبكافحة اجلرمية حكومية مشتركة لقوات الشرطة معنية  جلنةأُنشئت  السياق،  

تـضم  و. فربايـر /جنوب دارفـور يف شـباط  والطفل، يف   املرأة   ضد   العنفية مبكافحة   مشتركة معن 
. مـم املتحـدة والـسلطات الـسودانية    كـاالت األ ووعمليـة املختلطـة   ال ممـثلني عـن   تـان  اللجن اتانه

ــوم      ــه جـــرت يـ ــة صـــحفية لـ ــة يف أول إحاطـ ــة املختلطـ وقـــد متكـــن العنـــصر اإلعالمـــي للعمليـ
من هذه التطورات اإلجيابية إىل الصحافة الوطنية والدوليـة،         مارس من أن ينقل بعضا      /آذار ١٣

 .مع تسليط الضوء على التحديات املستمرة اليت تواجهها العملية املختلطة
 

 احلالة اإلنسانية -ثالثا  
أوقعت العمليات العسكرية اليت قامت هبا القـوات املـسلحة الـسودانية وامليليـشيات يف               - ١٣

 عـشرات القتلـى بـني    ٢٠٠٨فور خالل األشهر الثالثة األوىل من عـام      املمر الشمايل لغرب دار   
كمـا أحلقـت أضـرارا بالغـة باملنـشآت        .  شـخص  ٦٠ ٠٠٠ر بــ     مـا يقـدّ    وسببت تشريد املدنيني  

وقُتل خالل أعمـال    .  توزيع املياه واملساكن وسائر البىن التحتية      ونقاط لعيادات الطبية املدنية كا 
ــال هــذه أحــد املــواطنني العــ   ــةاملني يف جمــال تقــدمي  القت ــامرشــد واملعون وخــالل . نان اجتماعي

اهلجمات اليت شنتها القوات املسلحة السودانية وامليليشيات، تعرضت جمّمعات ومراكـز تقـدمي             
مـارس، كـان آالف   /وحبلـول هنايـة آذار    . صورة منتظمـة  تـدمري بـ   أو ال /وللنهب   اإلنسانية   املعونة

 الكـثري   ظـل صوصا يف أبـو سـروج وسـريبا، لكـن           ، وخ مسقط رأسهم األشخاص قد عادوا إىل     
 .منهم يف عداد املشردين

  املفروضـة جـراء   التقييداتوال يزال انعدام األمن والقيود اليت يفرضها أطراف الرتاع و          - ١٤
ــاد اجلــوي    ــى اســتخدام العت ــك عل ــق ذل ــسانية  ، تعي ــساعدات اإلن ــود  . وصــول امل وأحلقــت القي
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ت اإلنـسانية إىل الــسكان املـدنيني يف املمــر الــشمايل   الـصارمة املفروضــة علـى وصــول املــساعدا  
 بالعمليـات اإلنـسانية وكـان     أضرارا فادحة  ل األربعني يوما األوىل من السنة     لغرب دارفور خال  

هلا أثر سليب بالغ على املدنيني يف املنطقة الذين يعّولون على املساعدات اليت تقـّدمها املنظمـات                 
يف  يف الوقـت احلاضـر  يعيـشون  على طول احلدود مـع تـشاد       ينيوال يزال آالف املدن   . اإلنسانية

كمـا شـكل وجـود      . املـساعدات اإلنـسانية   ي  مقـّدم خارج متنـاول    معظمهم  للغاية،  حالة هشة   
قوات املعارضة التشادية يف دارفور والرتاع عـرب احلـدود عائقـا كـبريا أمـام وصـول املـساعدات                    

ــسانية  ــور  إىل اإلنـ ــرى يف دارفـ ــاكن أخـ ــ. أمـ ــويف تطـ ــط   ور إجيـ ــت يف أواسـ ــع، ُرفعـ ايب للوضـ
ــاين كــانون ــود الــيت كانــت احلكومــة فرضــتها يف كــانون األول   /الث ــاير القي  ٢٠٠٧ديــسمرب /ين

 كتـــوم يف حــول وصــول هـــذه املــساعدات إىل املنـــاطق الــيت يـــسيطر عليهــا املتمـــردون      علــى 
مـن   شـخص متـضرر      ١٤٠ ٠٠٠الـذي أتـاح اسـتئناف توزيـع األغذيـة لــ              دارفور، األمر  مشال

 .الرتاع يف املنطقة
إضــافة إىل ذلــك، شــّنت حركــات املتمــردين أيــضا عمليــات عــسكرية خــالل الفتــرة  و - ١٥

يناير، هامجت حركـة العـدل واملـساواة مركـز الـشرطة          / كانون الثاين  ٧ففي  . املشمولة بالتقرير 
 علــى االنــسحاب مــن يةف جــداد يف غــرب دارفــور، ممــا أرغــم أفــراد الــشرطة الــسودان ســريف 
جــيش حتريــر /حركــةُيــشتبه يف كوهنــا منــشقة عــن ويف مشــال دارفــور، قامــت جمموعــة . قريــةال

فــصيل مــيين مينــاوي مبهامجــة مركــز الــشرطة يف كيليمانــدو يف أواخــر كــانون          - الــسودان
ويف غـرب   ). سـجينا يف زنزانـة املركـز      (يناير فقتلت اثنني مـن أفـراد الـشرطة فيـه ومـدنيا              /الثاين

 حركة القوى الشعبية للحقوق والدميقراطية، وهي جمموعـة مـسلحة            أعضاء من  مضىدارفور،  
 يف ارتكـاب   احلكوميـة،    اتتزعم أهنا خمّولة سلطة إنفاذ القانون مبوجب اتفاق موقّع مع الـسلط           

 .يريانتهاكات منتظمة حلقوق سكان مست
لقبلــي املتواصــل يف أحنــاء أخــرى الــصراع اكــذلك وظــل القتــال بــني أطــراف الــرتاع و - ١٦
ل األشــهر الثالثــة األوىل مــن    أعــداد كــبرية مــن الــسكان خــال    تــشرددارفــور ســبباً يف    مــن
حـــىت اآلن  اجلـــدد يف أحنـــاء دارفـــور املـــشردين زاد عـــدد أمـــا هـــذا العـــام فقـــد. ٢٠٠٨ عـــام
خمـيم الـسالم يف جنـوب دارفـور يف وجـه            أبـواب    احلكومـة    غلقـت وأ.  شـخص  ٩٠ ٠٠٠ على

 نـسمة يف تـشرين    ٣٧ ٠٠٠ن ارتفـع عـدد سـكانه مـن          فربايـر بعـد أ    /النازحني اجلـدد يف شـباط     
ــوبر /األول ــسمة٥٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٧أكت ــى و . ن ــالوة عل ــد    ع ــارير إىل تواف ــشري التق ــك، ت  ذل

ــى         ــى أمــل احلــصول عل ــا عل ــشردين داخلي ــة إىل خميمــات امل ــاين مــن نقــص األغذي عــائالت تع
.  الظـروف فيهـا    وتـردي مساعدات فيها، األمر الذي يؤدي إىل زيادة اكتظاظ تلك املخيمـات            

ــيت      ــد جــين احملاصــيل ال ــيم بع ــات التقي ــشري عملي ــور إىل أنّ  وت ــؤخرا يف دارف ــاج  اخُتتمــت م إنت
يـصبح مـن    ُيخـشى أن     ولـذا  املوسم الفائت، يف  عما كان عليه     بشكل ملموس    اخنفضاحلبوب  
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توزيع املساعدات الغذائية على السكان املتضررين بـسبب الـرتاع قبـل األوان املقـرر                الضروري
 .توزيعهال

متديـد الوقـف االختيـاري للقيـود        وافقـت احلكومـة علـى       ينـاير،   / كانون الثاين  ٢٢ويف   - ١٧
تبّنــت  و.٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٣١اإلنــسانية يف دارفــور حــىت العمليــات املفروضــة علــى 

بـشكل قـاطع    الـذي يـدعو     ،  املـشترك  ٢٠٠٧عـام   بالغ  نص وروح   يف بياهنا   بوضوح  احلكومة  
لتمديــد األخــري للوقــف االختيــاري،    ويف ضــوء ا. لعمليــات اإلنــسانية يف دارفــور  إىل تيــسري ا

لــتمكني واحــد  شــهر انتقاليــة طوهلــا اللجنــة الــسودانية للــشؤون اإلنــسانية أيــضا فتــرة  أتاحــت
واجتمعـت اللجنـة الرفيعـة املـستوى        . املنظمات غري احلكومية من جتديد تصارحيها يف اخلرطـوم        

تنفيــذ الدقيقــة لتابعــة املة املــشتركة التابعــة هلــا علــى حنــو منــتظم ملواصــلة  واللجنــة التقنيــة الثالثيــ
 .املشترك البالغ
ساعدات اإلنـسانية وممتلكــاهتم   يف جمـال املـ  الـيت تـستهدف العـاملني   كمـا أنّ اهلجمـات    - ١٨
ــزال  ال ــق ت ــسانية يف دارفــور تعي ــر . العمليــات اإلن ــالتقرير، اخُتطفــت  وخــالل الفت ة املــشمولة ب

 شاحنة مـؤجرة لربنـامج األغذيـة        ٤٥  و تابعة للعملية املختلطة   ثالث مركبات    منهاة  مركب ٧٣
وخـالل  . وال يزال ثالثة وعشرون مـن الـسائقني الـذين اختطفـت شـاحناهتم مفقـودين              . العاملي

 منــهاخمصــصا للمــساعدات اإلنــسانية، مرفقــا  ١٨الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اقــتحم مــسلحون 
 خـالل اهلجـوم العـسكري       تعرضت لنهب وتدمري منـتظمني    ة اإلنسانية   أربعة جمّمعات للمساعد  

 .الذي شنته القوات املسلحة السودانية يف غرب دارفور
ورغم اجلهود اليت تبذهلا اجلهات اإلنسانية، ال يزال سـوء التغذيـة يف أوسـاط األطفـال                  - ١٩

 الطـوارئ   مـستوى الذين هم دون سن اخلامسة يف العديد من منـاطق دارفـور أعلـى بكـثري مـن                   
 . يف املائة من السكان١٥ البالغ
هجمات الـــيت يبـــدو أهنـــا تـــستهدف العـــاملني يف جمـــال  للـــونتيجـــة النعـــدام األمـــن و - ٢٠

املساعدات اإلنسانية، واجـه برنـامج األغذيـة العـاملي صـعوبات متزايـدة يف إيـصال املـساعدات                 
ــة  ــع ال   إىل أصــحاهبا الغذائي ــه مجي ــور يف وقــت تتخــذ في ــصالوكــاالت اســتعداداهتا  يف دارف  إلي

، قـّدم برنـامج األغذيـة       ٢٠٠٨فربايـر   /ويف شـباط  . غوثية قبـل حلـول فـصل األمطـار        الساعدة  امل
 . مليون شخص يف دارفور٢,١العاملي املساعدة ملا يقارب 

 
 حالة حقوق اإلنسان -رابعا  

صائل غـري  نتج عن احلملة العسكرية اليت شنتها حكومـة الـسودان مـؤخرا إلخـراج الفـ          - ٢١
 أعمال قتل عشوائي يف أوساط املـدنيني وانتـهاكات خطـرية            ،التفاق من غرب دارفور   لاملوقعة  
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وقامــت مقــررة األمــم املتحــدة اخلاصــة املعنيــة حبالــة حقــوق  . أخــرى حلقــوق اإلنــسان ضــدهم
نتـهاكات  اال تقـارير عـن      وتلقـت مارس  / آذار ٥اإلنسان يف السودان بزيارة قرية أبو سروج يف         

وطالبت بإجراء حتقيـق فـوري لتحديـد        .  خالل اهلجمات   اليت ارُتكبت  ة حلقوق اإلنسان  طرياخل
 .املسؤولني عن هذه اهلجمات وإحالتهم إىل العدالة

يف خميمـات املـشردين      واجلنـساين  عدد حـاالت العنـف اجلنـسي         ظلإضافة إىل ذلك،    و - ٢٢
ينــاير وحــده، / كــانون الثــاينفــيف. خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرمرتفعــا داخليــا ومــا حوهلــا 

، يف أربعـة    الثانيـة عـشرة مـن العمـر       اغُتصبت مثاين مشردات داخليا على األقـل، بينـهن فتـاة يف             
ويف غــرب دارفــور، أفيــد باغتــصاب ثــالث مــشردات   . حــوادث منفــصلة يف جنــوب دارفــور 

لح  ويف زالنجــي، قــام رجــل مــس.فربايــر/داخليــا أمــام أقربــائهن يف حــوادث منفــصلة يف شــباط
للمـشردين داخليـا،    ِحصاَحيـصا   بضرب واغتصاب فتاة يف اخلامسة عشرة من العمـر مـن خمـيم              

 جبنوب دارفور، اغتـصب رجـل مـسلح مـشردة داخليـا يف الثالثـة عـشرة مـن العمـر               قريضةويف  
اد أكثــر ويف حــادث واحــد يف قريــة ثــور بغــرب دارفــور، أفــ  . عنــدما خرجــت جلمــع احلطــب 

عتـداءات جنـسية مـن قبـل أفـراد يف الـشرطة واألجهـزة األمنيـة                 تعرضـن ال  بـأهنن    امـرأة    ٢٠ من
 للبحـث عمـن يـشتبه يف        ينـاير / يف أوائـل كـانون الثـاين       نفـذت احلكومية األخرى خـالل عمليـة       

 .أهنم قطاع طرق
ــضعت     - ٢٣ ــالتقرير، أخـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــوق    وخـ ــشعبية للحقـ ــوى الـ ــة القـ حركـ

 دارفــور لعمليــات احتجــاز وتعــذيب وســوء  ي بغــربري العديــد مــن ســكان مــست والدميقراطيــة
 بــأن ويف الوقــت نفــسه، أفيــد  . معاملــة غــري مــشروعة الشــتباهها يف قيــامهم خبــرق القــانون      

أعــضاء احلركــة الــسابقني الــذين فــّروا مــن صــفوفها قــد ألقــي القــبض علــيهم وأعــدموا     بعــض
 .بإجراءات موجزة

 ،فـوري خلتـان اإلنـاث يف الواليـة        ويف تطور إجيايب، أعلن حاكم مشال دارفور احلظر ال         - ٢٤
ودعـا اجمللـس التـشريعي يف الواليـة إىل          . وذلك أثناء االحتفال باليوم الدويل للمـرأة هـذه الـسنة          

 .سن قانون يدعم هذا احلظر
 

 فريقي واألمم املتحدة يف دارفورنشر العملية املختلطة لالحتاد األ -خامسا  
ــة اليف مــا يتعلــق بالنــشر اجلــاري   - ٢٥ ملختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف   لعملي

االحتــاد  بعثــة تنتقــل الــسلطة مــن  أن) ٢٠٠٧ (١٧٦٩القــرار مــن  ٥  الفقــرةتقتــضيدارفــور، 
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور يف موعـد           إىل   يف السودان    األفريقي

ــانون ٣١ ال يتجــاوز ــسمرب /األول ك ــن أجــل  ، ٢٠٠٧دي ــة    م ــشغيلية الكامل ــدرة الت ــوغ الق بل
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 العمليـة املختلطـة      تولـت  ،طلـب املوفقـا هلـذا     و. والقوام الكامل للقـوات يف أقـرب وقـت ممكـن          
زيــادة ل بعــض اخلطــوات اختــذتويف حــني . ديــسمرب/ األول كــانون ٣١الــسلطة مــن البعثــة يف 

رفـور بـسبب تـدهور       دا يفنـشر القـوات     أعيـق   وقـوام قوهتـا،     للعملية املختلطـة     التشغيليةالقدرة  
 والتحــديات ،املفهــوم العــسكري للعمليــاتاملرتبطــة هبــا ملواءمــة تطلبــات وامل األمنيــة األوضــاع

 اجلاريـة ، واملناقـشات     لنـشر قواهتـا     من البلدان املسامهة بقوات    العديد تأهبمدى  واللوجستية،  
 .  احلكومة اليت تفرضهاالبريوقراطية تشكيل القوة، واستمرار العقبات بشأنمع احلكومة 

.  فـرد  ١٠ ٦٠٠ قرابـة يبلـغ    املختلطـة    للعمليةمارس، كان القوام الكلي     / آذار ٢٦ ويف - ٢٦
 مـن  ٧ ٥٠٠ ما يقـرب مـن   ومنهم،  من القوات النظامية   فرد ٩ ٢٠٠ هذا العدد زهاء  ويشمل  
 وزهــاء،  واحــدةوحــدة شــرطة مــشكلة و الــشرطة أفــراد مــن ١ ٦٠٠  و العــسكريني،األفــراد
 .مدين ١٤٠٠

اإلضـافية الوحيـدة     عمليـات االنتـشار      كانـت ،  ٢٠٠٨ مـن عـام      األول خالل الفصل و - ٢٧
مـن  التابعة لسرية اهلندسة املتعـددة املهـام         هي اليت قامت هبا املفرزة املتقدمة     لعملية املختلطة   يف ا 

 ويتوقع وصول القـوام الرئيـسي لـسرية اهلندسـة         . من بنغالديش  حدة الشرطة املشكلة  والصني و 
 .بريلأ/ دارفور يف نيسانإىلعداته الصينية وم

 مـصر، مـن   متوسـطة وسـرية إشـارة       وحـدة نقـل     و وبدأت سرية هندسة متعددة املهام،     - ٢٨
لبعثـة االحتـاد    جمموعة تـدابري الـدعم القـوي    يف وقت سابق كجزء من     من املزمع أن تنتشر    كان
جـزء   حـني وصـل      ويف. امـارس مـع وصـول معـداهت       / يف آذار  االنتشار يف ،فريقي يف السودان  األ

ويتوقـع أن يـصل أفـراد     . بورسـودان يغـادر   مل   زال جزء كبري منـها    ي  ال دارفور،   إىلمن املعدات   
التابعــة للــسرية ركبــات املعــدات وووصــلت أيــضا امل. ٢٠٠٨بريــل أ/يف نيــسانالــسرايا الــثالث 

 الـسودان   إىل مـن املـستوى الثـاين        النـيجريي ستشفى  املوية،  بنغالديشاللوجستية املتعددة املهام ال   
يف بعـد ذلـك     أفرادمهـا    وسيـصل بريل،  أ/ نياال واجلنينة على التوايل يف نيسان      إىل وصوهلاويتوقع  

 . ٢٠٠٨مايو /أيار
، وخاصـة يف غـرب دارفـور،        األمنيـة  البيئـة    يفيف غضون ذلك، ونظرا للـتغري الـسريع         و - ٢٩

عليهـا  سيطر  تـ نـاطق الـيت     املكل من   املختلطة يف   العملية   وجود قوة    كفالة إىلفضال عن احلاجة    
ــد القــوة أجــرى احلركــة، واحلكومــة  ــا قائ ــع    استعراضــا تكتيكي ــشار وتوزي ــدان ملواقــع االنت البل

 إعـادة  أن عمليـة   إىل، خلـص قائـد القـوة        األسـاس وعلى هـذا    .  دارفور أحناءاملسامهة بقوات يف    
ذات فائـدة   ن  كوت مواقع خمتلفة داخل دارفور سـ      يف الدول املسامهة    لقوات بعض  ةتوزيع حمدود 

ــبرية  ــسبة ألهـــدافكـ ــوة، بالنـ ــأهنومـــن القـ ــتفادةأن  ا شـ ــد  أقـــصى  إىلتـــسمح باالسـ مـــن حـ
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ــوارد ــا  املتاحــة احملــدودة امل ــا حالي ــزز، هل ــد ال وتع ــا  ي ــة يف جهوده ــةبعث ــرار  إىل الرامي ــذ الق  تنفي
٢٠٠٧( ١٧٦٩(. 

مهة  البلـدان املـسا     مناقـشات مـع بعـض      إجراء يف عمليات حفظ السالم     وشرعت إدارة  - ٣٠
مواقـع أخـرى غـري      االنتـشار إىل     للنظـر يف     هااسـتعداد ملناقشة مـدى     العملية املختلطة    بقوات يف 

عـن شـيء   البلـدان املـسامهة   قـوات   توزيـع  ويف حني يرجح أن تسفر إعادة     . تلك املتوخاة أصال  
ة سـيكون هلـذه العمليـ      لعدد حمدود من البلدان املسامهة بقوات،        االنتشار بالنسبة  التأخري يف    من

 .واالستراتيجي التكتيكي املستويني كبري على جيايبإثر أيف هناية املطاف 
 سـتتمثل أولويـة   جمموعة تدابري الدعم القوي قدما،      من  وحدات  ال نشر   ويف حني ميضي   - ٣١

ويتوقـع أن   . ثيوبيـا إولعملية املختلطة مـن مـصر       ل الكتيبتني األولني نشر  يف   األجلقصرية  أخرى  
الرئيــسي يف اجلــزء وأن يــصل  أبريــل،/ املــصرية يف نيــسانتقدمــة للكتيبــةاملفــرزة امل أفــراد يــصل
سـتكون أول    ألهنـا     املختلطـة  هامـة للعمليـة    دفـع عملياتيـة    قـوة    سيتيح هـذا  و. ٢٠٠٨مايو  /أيار

 .٢٠٠٧ديسمرب /األول كانون ٣١شاة منذ نقل السلطة يف قدرات قوة امل يف هامةزيادة 
 الفاشـر   إىل جـوا    ثيوبيـة اإلشاة  املـ كتيبـة   ل ة املتقدم فرزةامل وأفرادمعدات  ويتوقع وصول    - ٣٢

ــسان ــلأ/يف ني ــع  . بري ــن املتوق ــصل اوم ــدات أن ت ــسي   ملع ــاجلزء الرئي ــسودان يف إىل اخلاصــة ب ال
. ٢٠٠٨مـــايو /أيـــاريف  وسيـــصل األفـــراد مـــايو،/أيـــار أوائـــلدارفـــور يف إىل بريـــل وأ/نيـــسان
اسـتطالع  سـرية    نقـل و   وحـدة لوجيـستية متعـددة املهـام وسـرية          مـع    األثيوبيـة  الكتيبـة  وستنتشر

 . أثيوبيةمشاة
نـشر العمليـة املختلطـة     مـسألة   ، ناقـشت    الـسابق الثالثني يومـاً    كما هو مبني يف تقرير      و - ٣٣

منظمــة املــؤمتر مــؤمتر قمــة البــشري يف داكــار علــى هــامش  الــسوداين عمــر حــسن  مــع الــرئيس 
العملية املختلطـة كتيبـة     تقبل   أنل اجتماعنا، اتفقنا على     خالو. مارس/آذار يف مطلع    اإلسالمي
ــاإ مــن وأخــرى مــن مــصر  إضــافية ــى اإلســراع  ، وثيوبي ــشر ســنعمل بعــدها عل الوحــدتني  يف ن
 .والنيبالية ةالتايلندي

لعمليــة احلاليــة التابعــة لعــشر ال جعــل الكتائــب أولويــةأمهيــة و قائــد القــوة أوضــحكمــا  - ٣٤
. االكتفـاء الـذايت   قـدرات    املتحـدة مـن حيـث عـدد القـوات و           ري األمم متوافقة مع معاي  املختلطة  

جيـد العديـد    العـدد املطلـوب مـن القـوات،         تستطيع جلـب     البلدان املسامهة بقوات     أنيف حني   و
تقــدمي املعــدات ل ماحنــةوقــد تطوعــت دول . املعــدات الالزمــةمنــها صــعوبة يف احلــصول علــى  
زيـادة  من حيـث     وخاصة   املالئم، املستوى   إىلئب  الكتامستوى  والتدريب والدعم الالزم لرفع     

بعـد أن تكـون      دارفـور    إىلهذه الكتائب   ال بد أن تصل     و. موسعةقدرهتا على القيام بدوريات     
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حبيث تـسهم بقيمـة     االكتفاء الذايت   أصبحت تتمتع بدرجة كاملة من      تدريبا كافيا و  قد تدربت   
 .مضافة يف البعثة دون إرهاق قدرات الدعم فيها

طــائرات وحــدات  ثــالث :اهلامــة وهــي عــدد مــن القــدرات إىلال تــزال القــوة تفتقــر و - ٣٥
نقـل  وحـدة    و ة،نقـل متوسـط   وحـدة   و جـوي، وحـدة اسـتطالع     و للخدمات، متوسطة   ةمروحي
املروحيــة طــائرات القبــل نــشر وجتــري حتــضريات مــا . ة، ووحــدة لوجــستية متعــددة املهــامثقيلــ

ال يــزال  وا، متامــبالــشرط مل يــف التعهــد ذلــك إال أن .ثيوبيــاإ التكتيكيــة اخلفيفــة املقدمــة مــن 
 أساسـية هـذه املروحيـات    وتعـد   . إضافية تكتيكية مروحيات   للحصول على أربع  جاريا  البحث  
أمـر يف   االسـتطالع اجلـوي     إن قدرة   . كقوة رادعة العمل  قوة و لل محايةقدرهتا على توفري    نظرا ل 

املهندسـون  يقـوم   و. رضاألالتحقـق منـها علـى        و األحـداث  ورصد   ،باملراقبةللقيام   غاية األمهية 
، النائيــة يف املنــاطق وخاصــةالعمليــة املختلطــة، خميمــات توســيع يف بــدور حاســم يون العــسكر
قـوة  ال لـدعم ضـروريتني  نقل  وحدة ال  اللوجستية و   وتعد الوحدة  . الرئيسية اإلمداد طرق   وصيانة
 .  دارفورعمل شديدة الصعوبة يفيف بيئة 

 للعمليـــةالتحـــديات األساســية الـــيت تواجــه العنـــصر العــسكري    فــإن   رض،األعلــى  و - ٣٦
ســابقا يف الــسودان لبعثــة االحتــاد األفريقــي  قــدرات االكتفــاء الــذايت تتمثــل يف كفالــةاملختلطــة 

وزيـادة النـاتج   صـيانة؛  نظام واإلمداد  قوية إلعادة لوجستية عملية إنشاءويف والقوات الوافدة؛   
حتظـى   أنضـمان   مـن أجـل     اإلداريـة    اإلجـراءات حتـسني   و احلاليـة؛    املـوارد باسـتخدام    التشغيلي
 علـى مجيـع املـستويات مـع       القائمـة  ترتيبـات االتـصال    السـتفادة مـن   وا؛  بالـدعم املالئـم   القوات  

ابع الرمسـي علـى هـذا مـن          الطـ  وإضـفاء  ، السودانية ومجيع احلركات   املسلحةالقوات  واحلكومة  
ديــدة اجل القواعــد، وبنــاء عــدد مــن  األرضلــى  النــار؛ واحلــصول عإطــالقوقــف  خــالل جلنــة

مبـا يف ذلـك     (دعم  عناصـر الـ   دعم نصف كتيبـة مـع       و الستيعاب   القائمة توسيع معظم القواعد  و
. موقـع يف كـل    واملـدنيني   ) لعمليـة املختلطـة   ل  وحدات الشرطة املشكلة التابعة    يف بعض احلاالت  

لنــا دمت ، قُــالــيت طلبناهــا ضاألرمــع احلكومــة للحــصول علــى البعثــة شاورات مبــيتعلــق  وفيمــا
حـىت  إال أننا مل حنـصل     . لقطاع غرب دارفور  معسكرا كبريا   البعثة  ستبين عليها    يف اجلنينة    أرض

أن حتـصل    احلامسـة ومـن األمـور     . ةللوالي املمر الشمايل    يف تقع   اليتصليعة  اآلن على األرض يف     
االســتجابة مــن ختلطــة  املالعمليــة تــتمكن لكــي وقــت ممكــن بأســرع األرض علــى قطعــة البعثــة

 .  األوضاع يف املنطقةاتبصورة كافية لتطور
ية لوحـدات    اسـتطالع  جـوالت نيجرييـا   ونيبـال   و الـسنغال ومـصر   و ندونيـسيا إ وأجرت - ٣٧

 إندونيــسيالتفقــد وحــدات مــن وقــد أجريــت جــوالت تــسبق عمليــة النــشر  . الــشرطة املــشكلة
. بريــلأ/نيجرييــا يف نيــسانوالــسنغال  إىل إضــافيةزيــارات ، ومــن املقــرر إجــراء نيبــال وومــصر
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سُينـشر  فربايـر و  / شـباط  ١٨ بورسودان يف    إىل النيباليةمعدات وحدة الشرطة املشكلة     ووصلت  
 وحـدات   مخـس تنتـشر    أنومـن املقـدر     .  نياال إىل وصول املعدات    حاللوحدة  القوام الرئيسي ل  
 . ٢٠٠٨ يوليه/ هناية متوزيف يف دارفور شرطة مشكلة

ــة املختلطــة       اورغــم أن - ٣٨ ــدأ علــى حــق العملي ــام حلكومــة وافقــت مــن حيــث املب يف القي
. عيـق عمليـات البعثـة عـن طريـق تقييـد سـاعات الطـريان               تزال  تـ  ال   فهـي ،  برحالت جوية ليليـة   

 ولــذلك،  ليليــة جويــةللقيــام بــرحالت املطــارات ال متلــك القــدرة الكافيــة إنوقالــت احلكومــة 
 الـصدد،   ذلـك ويف  . ة حمـدود  رحـالت جويـة ليليـة     طـة   العمليـة املختل  أن جتـري     قررت أنه جيـب   
 يف الفاشـر    املخطـط هلـا    املتحـدة    لبناء مطارات األمـم    واملخططات املسح التقين    انتهت عمليات 

يف وقـت   يف عمليـة البنـاء      لبـدء   ل بالتقرير، واخلطط جاريـة      املشمولةونياال واجلنينة خالل الفترة     
ليليـة  الرحالت  الـ بـإجراء   لعمليـة املختلطـة      ل حأن يـسم  لكن يف الوقت نفسه، مـن املهـم         . قريب

 . لعملياهتابالنسبة  األمهيةاليت تعد بالغة 
مجيـع  فقـد أرسـلت     ،  هلـا  املختلطة وتقدمي اخلـدمات      العملية مواقع   أما يف ما يتعلق ببناء     - ٣٩

 مــشاريع البنــاء يف املهــامأوامــر  تــشملو. ٢٠٠٨مــارس /آذار ١٥ املقــاول يف إىل املهــام أوامــر
ــا ــة وزالنجــي  ني ــشمل  . ال والفاشــر واجلنين ــضاوهــي ت ــشفى  أي ــاء مست ــن بن ــستوى م ، األول امل

تتـسع  عبـور   ومعـسكرات   ،  ا كـبري  اعـسكر مو،  ااملستوى الثالـث ومـستودعا طبيـ      ومستشفى من   
 .املعسكراتالكهربائي إىل  توصيل التيار فضال عن رجل ٢٠٠ رجل و ١ ٢٥٠ لـ
 

 املالية الترتيبات -سادسا  
ــت - ٤٠ ــةا أذن ــة جلمعي ــا مبوجــب العام ــشاء ٦٢/٢٣٢ قراراه ــة خــاص حــساب بإن  للعملي

ــور، يف املتحــدة واألمــم األفريقــي لالحتــاد املختلطــة ــغ واعتمــدت دارف ــ مل١ ٢٧٥,٧ مبل  وني
 ١٠٦,٣ يعـادل  مـا  أي ،٢٠٠٨ يونيـه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٧ يوليه/متوز ١ من للفترة دوالر
 .لطةاملخت العملية إلنشاء شهريا، دوالر ماليني

 للحـــساب املـــسددة غـــري املقـــررة االشـــتراكات بلغـــت ٢٠٠٨ مـــارس/آذار ٢٨ ويف - ٤١
 بلـغ  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٣١ وحىت .دوالر ماليني ٧٠٨,١ املختلطة للعملية اخلاص
 .دوالر مليون ٢ ٥٣٦,٤ السالم حفظ عمليات جلميع املستحقة املقررة االشتراكات جمموع

ــالفقرة وعمــال - ٤٢ ــن )أ( ٥ ب ــرار م ــس ق ــن جمل ــددت ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩ األم ــة يف ُس  هناي
 تـــشرين ١ مـــن للفتــرة  القـــوات تكـــاليف بقــواتٍ  املـــسامهة للحكومـــات ٢٠٠٨ مــارس /آذار
 الــذين الوحــدات أفــراد جلميــع بالنــسبة ٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون ٣١ إىل أكتــوبر/األول
  .السودان يف األفريقي االحتاد بعثة يف نشرهم جرى
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  السياسية العملية - سابعا 
ذل جهـود   ُتبـ  ،٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تـشرين  يف دارفور سالم حمادثات بدء أعقاب يف  ٤٣

ــشجيعمتواصــلة ل ــى األطــراف ت ــدء عل ــة، مفاوضــات ب ــة حتــت جوهري  األفريقــي االحتــاد رعاي
ــوثني ــم اخلاصــني واملبع ــد .املتحــدة لألم ــدم بعــض أُحــرز وق ــذ التق ــانون من ــسمرب/األول ك  دي
 دون حـال  الـذي  األمـر  أن غـري  .لالتفـاق  املوقعـة  غـري  احلركـات  توحيـد  حنو يماس ال ،٢٠٠٧
 يف القالقـل  وجتـدد  األطـراف  بـني  الثقة وغياب األمين الوضع تدهور هو التقدم من مزيد حتقيق
 طاولــة إىل واجللــوس القتــال أعمــال لوقــف املطــاف هنايــة يف الــسياسية اإلرادة وانعــدام املنطقــة

 .نية حبسن املفاوضات

 ةمخـس  التفـاق ل املوقعـة  غـري  فـور ردا حركـات  شـكلت  سرت حمادثات بدأت أن ومنذ - ٤٤
 حتريـر  جـيش /حركـة و الوحـدة،  جنـاح  - الـسودان  حتريـر  جـيش /حركـة  :هي رئيسية جتمعات
 وحركـة  الـشايف،  عبـد  جنـاح  - السودان حترير جيش/حركةو الواحد، عبد جناح - السودان
 مـن  مكـون  حتـالف  وهـي  املتحـدة،  املقاومـة  وجبهـة  يم،إبـراه  خليـل  جنـاح  - واملـساواة  العدل
 ديـسمرب، /األول كـانون  أواسـط  ويف. ديـسمرب /األول كانون يف جوبا يف أُسس مجاعات مخس
 الـشعبية  احلركـة  رعايـة  حتـت  لالتفـاق  املوقعـة  غـري  احلركـات  عقدتـه  الذي جتماعاال هناية بعد

 مـن  دارفـور،  إىل جوبـا  مـن  ركـات احل ممثلـي  من كثري عودة الوساطة سهلت السودان، لتحرير
 يف داخليـا  مـؤمترا  املتحـدة  املقاومـة  جبهـة  وعقـدت  .امليـدان  يف املناقشات من مزيد إجراء أجل
 ويف .جوبـا  يف قريـب  عمـا  رمسيـا  عنـه  سـُيعلن  وعـسكري  سياسـي  هيكـل  على فيه اتفق امليدان
 هيئتـه  هيكـل  دةالوح جناح - السودان حترير جيش/ت حركة أعلن أيضا ديسمرب/األول كانون
 .التنفيذية

 يتحقـق  مل ،اجلماعـات  بـني  اجلاريـة  املناقـشات مـن   و التطـورات  تلـك  مـن  الرغم وعلى - ٤٥
 غـري  مـسائل  وجـود  مهـا  نيلـسبب  وذلـك  والتنـسيق،  التوحيـد  مـن  املزيـد  حنـو  حمـدود  تقدم سوى

 أمحـد   سـامل  اخلاصـان  املبعوثـان  شـجع  وقـد  .دارفـور  غـرب  يف والقتـال  ،بالقيادة تتعلق حمسومة
 مــن فريــق وتعــيني مواقفهــا توحيــد هــدف علــى التركيــز علــى احلركــات إلياســونإيــان و ســامل

  .املفاوضني

 أسـبوع  مـدهتا  لـدارفور  بزيـارة  اخلاصـان  املبعوثـات  قام ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ويف - ٤٦
ــ ،واحــد  الجتمــاع مــشابه اجتمــاع عقــد إمكانيــة بــشأن احلركــات ممثلــي مــعخالهلــا  شاورات
 املقاومـة  جبهـة  مـن  كـل  أعـرب  الزيـارة  هـذه  لوخـال  .جوهريـة  حمادثات يف والشروع ،أروشا
 هــذا مثــل حلــضور اســتعدادمها عــن الوحــدة جنــاح - الــسودان حتريــر جــيش/حركــةو املتحــدة
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 جنـاح  - الـسودان  حتريـر  جـيش /حركـة  ألن ونظـرا  .جوهرية حمادثات يف والدخول االجتماع
  .األمام إىل هامة خطوة شكل التطور هذا فإن سرت يف احملادثات افتتاح حيضر مل الوحدة

 هــذا مثــل يف للمــشاركة اآلن حــىت مــستعدة غــري األخــرى الــثالث اجلماعــات أن بيــد - ٤٧
 بـني  جـرت  اليت ءةالبنا اتاملناقش من الرغم علىو .جوهرية حمادثات يف للشروع أو االجتماع
 مـارس، /آذار ١٨ يف جنيـف  ويف ،فربايـر /شـباط  يف بـاريس  يف الواحـد  وعبـد  إلياسـون  املبعوث

ــ تـــزال ال  مـــسبق شـــرط األمـــين الوضـــع يف حتـــسن حـــدوث أن تؤكـــدة عبـــد الواحـــد حركـ
 سياسـية  عمليـة  قيـام  بأمهيـة  إبـراهيم  خليـل  واملـساواة  العدل حركةيعترف قائد   و .للمفاوضات

 ذاناللـ  الوحيـدان  الطرفـان  مها السودان حترير جيش/وحركة هي أهنا على ُتصر احلركة أن غري
 الـشايف  عبـد  جنـاح  - الـسودان  حتريـر  جـيش /حركة تأعرب وقد .احملادثات يف ُيمثال أن ينبغي
 بعــد تتحقـق  مل الــسياق ذلـك  ويف .وتوقيتـها  ومكاهنــا احملـدثات  شـكل  خبــصوص حتفظـات  عـن 
 مفاوضـات  يف للـشروع  مـستعدة  تكـون   لالتفـاق  املوقعـة  غـري  احلركـات  الجتماع حرجة كتلة

  .٢٠٠٧ أغسطس/آب يف أروشا يف املعقود لذلك مماثل اعاجتمضور حل أو جوهرية

 تتلقــى إهنــا ُيقــال الــيت املعارضــة مجاعــات وأعمــال تــشاد يف الوضــع تــدهور أدى وقــد - ٤٨
ــدعم ــشاد حكــوميت مــن ال ــسودان ت ــادة إىل وال ــوتر حــدة زي ــدين بــني الت ــدعم وتقــويض البل  ال
 داكـار  يف اتفاقـا  والسودان تشاد حكومتا وقعت مارس/آذار ١٣ ويف .السالم لعملية اإلقليمي
 داكـار،  اتفـاق  فعاليـة  مـدى  امليـدان  يف األحـدث  وسـُتظهر  .الثنائيـة  عالقاهتما بتطبيع فيه التزمتا

 بــني املــشتركة احلــدود طــول علــى واالســتقرار الــسالم إعــادة علــى اجلــاد للتــصميم وســتكون
  .مالسال لعملية بالنسبة حيوية أمهية املقبلة األشهر خالل البلدين

ــتمرار احلكومـــة أعلنـــت وقـــد - ٤٩ ــتعدادها باسـ ــة مفاوضـــات يف للـــدخول اسـ  يف جوهريـ
 الـشعبية  واحلركـة  الـوطين  املـؤمتر  حـزب  بني األزمة حل لشكَّ اخلصوص وهبذا .كان وقت أي

 بـشأن  مـستمرة  شكوكالـ  أن غري .إجيابية خطوة ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون يف السودان لتحرير
 .الـسياسية  العمليـة  يف ودورهـا  مينـاوي  ينيمـ  فـصيل  - الـسودان  يـر حتر جـيش /حركة مشاركة
 حكومــة إطــار يف دارفــور يف موحــدة اســتراتيجية إىل التوصــل يف أمهيتــه لــه ســتكون أمــر وهــو

 .الوطنية الوحدة

 يف رمسيـة  جوهريـة  حمادثـات  عقد يظل اهلدف أن من الرغم وعلى الظروف، هذه ويف - ٥٠
 خريطـة  يف احملـدد  النـهج  تعـديل  إىل حاجـة  مثـة  أن اخلاصـان  ناملبعوثـا  يـرى  ممكـن،  وقت أقرب

 قــدما، املـضي  سـبل  حتديـد  أجـل  مـن  األطـراف  مـع  جاريـة  واملـشاورات  .٢٠٠٧ لعـام  الطريـق 
 املعوقـات  منعـت  حيـث  إبـراهيم،  وخليـل  اخلاصني املبعوثني بني مقبل اجتماع عقد ذلك يف مبا

 لتعجيــل اجلهــود بــذل جيــري وكــذلك .ةاألخــري األشــهر خــالل االجتمــاع هــذا انعقــاد األمنيــة
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 علـى  األطـراف  مـع  للتحـاور  املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  االحتـاد  بـني  مشترك وسطاء كبري تعيني
  .مستمر حنو

 الـشركاء  مـع  رمسية غري مشاورات اخلاصان املبعوثان عقد مارس/آذار ١٨ و ١٧ ويف - ٥١
 لتقيــيم املعنيــة الرئيــسية لألطــراف الفرصــة االجتمــاع وأتــاح .جنيــف يف واإلقليمــيني الــدوليني
 الـدويل  النفـوذ  مـن  واالسـتفادة  قُـدما،  املـضي  لـسبل  مـشترك  فهم إىل للتوصل والسعي الوضع،
 هـو  األمـين  الوضـع  حتـسني  أن علـى  االجتمـاع  يف املـشاركون  واتفـق  .للـرتاع  حـل  إىل للتوصل
 ويتحـاور  .لغـرض ا هـذا  لتحقيـق  املمكنـة  اجلهـود  مجيـع  بـذل  وجوب وعلى القصوى، األولوية
 للعمليــة العليــا القيــادات مــع بالتــشاور املــسألة، تلــك بــشأن األطــراف مــع اخلاصــان املبعوثــان
 االلتـزام  بـشأن  مناقـشات  إلجـراء  األطـراف  هـذه  بـني  للجمـع  سبل إجياد يف ويأمالن املختلطة،
 بـأن  افاالعتـر  حنـو    األوىل اخلطـوة  مبثابـة  ذلـك  وسـيكون  .املدنيني ومحاية القتال أعمال بوقف
  .أمشل سياسي حل من جزءا سيكون األمينة الترتيبات بشأن االتفاق

 املــدين، اجملتمــع منظمــات آراء مــن لالســتفادة اجلهــود تتكثــف ذلــك يتحقــق وريثمــا - ٥٢
وحـدة  ب باالسـتعانة  الـسالم،  عمليـة  خلدمـة  التقليـديني  والزعمـاء  داخليـا،  املـشردين  واألشخاص

 اهلـدف  يقتـصر  وال .دارفـور  أهايل بني والتشاور احلوار وبعملية ةاملختلط للبعثة املدنية الشؤون
 مـع  التحـاور  أيـضا  يـشمل  بـل  احملادثـات،  يف مباشـرة  غري  بصورة للمشاركة ممثلني اختيار على
 نطــاق تتجــاوز أن ُيحتمــل األمــد طويلــة عمليــة وهــي اجلوهريــة، القــضايا بــشأن الفئــات هــذه

 تأييــد علــى احلــصول إىل احلاجــة ســيما ال ديات،حتــ علــى العمليــة هــذه وتنطــوي .املفاوضــات
 .السالم عملية يف املدين اجملتمع ملشاركة األطراف

 
 دارفور سالم اتفاق تنفيذ - ثامنا 

 ســالم اتفــاق تنفيــذمتطلبــات  كــبري حــد إىل امليــدان يف األطــراف مجيــع جتاهلــت لقــد - ٥٣
 وحتـدث  .املوقعـة  غـري  طـراف األ دعـم  علـى  آلياتـه  حـصول  عـدم  االتفاق تنفيذ وأعاق دارفور،
 ذلـك  ومـع  .دارفـور  سـالم  اتفـاق  إطـار  يف املربمـة  النار إطالق وقف التفاقات انتهاكات يوميا
 توافـق  مل حيـث  احلـوادث،  هـذه  يف رمسيـا  التحقيـق  على قادرة غري النار إطالق وقف جلنة فإن

  .واختصاصاهتا وهيكلها النار إطالق وقف جلنة دور على املشتركة اللجنة

 يف عقــــدت فإهنــــا األطــــراف، مجيــــع متثــــل ال النــــار إطــــالق وقــــف جلنــــة أن ومــــع - ٥٤
 قــوات قائــد نائــب االجتمــاع وتــرأس الــسلطة، نقــل منــذ هلــا اجتمــاع أول فربايــر/شــباط ٢٩
 الـسالم،  جناح - واملساواة العدل وحركة السودان، حكومة أعضاء وحضره املختلطة عمليةال
ــر جــيش/حركــةو ــسودان حتري ــاوي، مــيين فــصيل - ال ــر جــيش/حركــةو مين ــسودان حتري  - ال
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ــصائل  تعــني أن املختلطــة عمليــةال طلبــت االجتمــاع هــذا وخــالل .لالتفــاق املوقعــة غــري الف
ــور قطاعــات مــن لكــل ممــثلني األطــراف ــة، دارف ــل إىل باإلضــافة الثالث ــاملقر معــين واحــد ممث  ب

 .الفاشر يف

ــرة وخــالل - ٥٥ ــالتقرير الفت ــة نظمــت املــشمولة ب ــة أمان  أهــايل بــني والتــشاور احلــوار عملي
 أجــل مــن لــدارفور املــدين اجملتمــع يف املعنيــة األطــراف مــع التفــاعالت مــن كــبريا عــددا دارفــور
 القـائم  والنـهج  واالسـتقالل  الـشمولية  وهـي  والتشاور احلوار لعملية األساسية للمبادئ الترويج
 دارفـور  أهـايل  شـتات  آراء روالتـشاو  احلـوار  عمليـة  التمـست  وكـذلك  .الشعبية املشاركة على
 .والتعويض والدميقراطية واهلوية واإلدارة والتنمية املصاحلة قضايا بشأن

 
 مالحظات وتوصيات -تاسعا  

أشعر خبيبة أمل شديدة نتيجـة لعـدم إحـراز تقـدم يف أي مـن جوانـب اجلهـود املبذولـة                       - ٥٦
لـــسعي وراء احلـــل مـــصممة علـــى مواصـــلة اتبـــدو فـــاألطراف . للتـــصدي للحالـــة يف دارفـــور

نـشر العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي          عمليـة   العملية الـسياسية متعطلـة؛ و     تبدو  العسكري؛ و 
؛ وال يـزال هـذا التقـدم يواجـه الكـثري مـن               ال تتقـدم إال بـبطء شـديد        واألمم املتحدة يف دارفور   

ــة اإلنــسانية   ــسية يف . التحــديات؛ ومل يطــرأ حتــسن علــى احلال ــة الرئي  االفتقــار إىل وتتمثــل العقب
ولـو اسـتجمع   . اإلرادة السياسية لدى مجيع األطـراف للبحـث عـن حـل سـلمي ألزمـة دارفـور             

اجلانبان اإلرادة الالزمة واتفقـا علـى وقـف األعمـال القتاليـة والتعـاون مـع عمليـة نـشر العمليـة                
ة املختلطة، والعمل عمال خملصا مع املبعوثني اخلاصني من أجل الشروع يف مفاوضـات جوهريـ              

 . وااللتزام حبماية املدنيني، لكنا شهدنا اآلن تقدما كبريا حنو التوصل إىل حل دائم
وأثنــاء . وتنطـوي احلالــة األمنيــة الراهنــة علــى عواقـب وخيمــة بالنــسبة لــشعب دارفــور   - ٥٧

الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر عرقــل العنــف يف غــرب دارفــور بــشدة جهــود جمتمــع األنــشطة      
الـسكان املــدنيني باملــساعدة احليويـة الــيت حيتاجوهنـا، وأدى إىل زيــادة ضــعف    اإلنـسانية لتزويــد  
وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد نالــت اهلجمــات املــستمرة علــى قوافــل األغذيــة يف  . آالف املــدنيني

مجيــع أحنــاء دارفــور مــن قــدرات الوكــاالت العاملــة يف امليــدان علــى تــوفري املــساعدة الغذائيــة     
 الـسودانية أثنـاء   -الـيت تفيـد حبـشد القـوات علـى احلـدود التـشادية        وتشكل التقـارير   . للسكان

الفترة املـشمولة بـالتقرير مبعـث قلـق شـديد مـن اسـتمرار العنـف وعـدم االسـتقرار، ممـا يلحـق                         
 . النار  التفاق وقف إطالقواضحالضرر بالسكان املدنيني على جانيب احلدود، ويف انتهاك 

ل مـن أجـل التنفيـذ التـام لواليتـها، وقـد زادت قـدراهتا                وتواصل العملية املختلطة العمـ     - ٥٨
ومـن  . وبروز أمهيتها بواسطة العـدد احملـدود مـن العـاملني واملـوارد احملـدودة املتـوافرة هلـا حاليـا                    

، لتمكينـها مـن    العملية املختلطة الضرورة مبكان أن يقّر اجملتمع الدويل بدوره األساسي يف دعم           
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ويف هـذا الـشأن،     . اإلسـهام يف حتـسني معيـشة املـدنيني يف دارفـور           تنفيذ واليتـها تنفيـذا فعـاال و       
جيب بذل املزيـد للحـصول علـى القـدرات الالزمـة يف جمـايل الطـريان واللوجـستيات مـن أجـل                       

وجيب التوصـل إىل حلـول خالقـة ألوجـه القـصور هـذه ويلـزم إجيادهـا            . النشر الكامل والفعال  
رة أخـرى إىل التعهـد بتـوفري القـدرات الالزمـة         وأدعو الدول األعضاء م   . على وجه االستعجال  

 . للعملية املختلطة أو الضغط على اجلهات األخرى اليت قد تكون قادرة على القيام بذلك
 يـبني بـشكل متزايـد       الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر      إن التوتر بني تشاد والسودان خالل        - ٥٩

 يترتب عليه بالنـسبة للمـدنيني وحفظـة الـسالم      ع، والتأثري املدمر الذي قد    رتااألبعاد اإلقليمية لل  
 آذار مـارس، عنـدما      ٣ الـسياق، وقـع حـادث مـزعج للغايـة يف             ذلـك ويف  . على جانيب احلـدود   

 خطــأ مــن تــشاد إىل غــرب  حفــظ الــسالم بقيــادة االحتــاد األورويب عــربت مركبــة تابعــة لقــوة  
ادل إطــالق النــار الــذي وخــالل تبــ. دارفــور فأطلقــت عليهــا القــوات املــسلحة الــسودانية النــار

ويبعــث هــذا احلــادث علــى االنزعــاج . ذلــك، لقــي جنــدي فرنــسي مــصرعه وُجــرح آخــر  تــال
 الــسودانية، وأحــث بقــوة مجيــع    -الــشديد بالنــسبة للبعثــتني علــى جــانيب احلــدود التــشادية       
ويف هــذا الــصدد، أرّحــب باتفــاق    . األطــراف علــى ممارســة أقــصى درجــات ضــبط الــنفس      

الــرئيس التــشادي إدريــس ديــيب  الــذي مت التوصــل إليــه يف داكــار بــني ٢٠٠٨مــارس /آذار ١٣
البشري، والذي اتفقا فيه على تطبيع العالقات والعمل على منع وقوع مزيـد مـن               والرئيس عمر   

جملـس األمـن مـن      رئـيس    إىل   املوجهـة مارس  /آذار ٢٧ومع ذلك، فإن الرسالة املؤرخة      . العنف
، واليت تزعم بأن تشاد قد انتهكت بالفعل اتفـاق داكـار،            (S/2008/212) املمثل الدائم للسودان  

وهنـاك الكـثري مـن االتفاقـات        . بـني البلـدين   داللة مقلقة علـى جـو انعـدام الثقـة الـسائد             تشكل  
املربمـة بـني تـشاد والـسودان الـيت مل ُتنفـذ، وأدعـو الـدولتني إىل اختـاذ إجـراءات حامسـة لتطبيـع             

 . لعاجل التفاق داكارعالقاهتما وكفالة التنفيذ التام وا
ــسودان يف        - ٦٠ ــة ال ــة املختلطــة وحكوم ــوات بــني العملي ــع اتفــاق مركــز الق ــشكل توقي وي
ومـع ذلـك فـإن    . فربايـر خطـوة إجيابيـة يف العالقـات بـني احلكومـة والعمليـة املختلطـة           /شباط ٩

 العنـف  عدم إعطاء العملية املختلطة حرية احلركة الكاملـة، وال سـيما يف املنـاطق املتـضررة مـن                 
املتواصــل يف غــرب دارفــور، يــدل علــى احلاجــة إىل أن تتعــاون مجيــع األطــراف، مبــا يف ذلــك     
احلكومة وحركة العدل واملساواة، تعاونـا تامـا مـع العمليـة املختلطـة وأن حتتـرم أحكـام اتفـاق                     

 . مركز القوات نصا وروحا
 واحد وقف األعمـال     ورغم التزام احلكومة املعلن باحلل السياسي، وإعالهنا من طرف         - ٦١

القتالية واستعدادها ملباحثات السالم، فإن ما قامت بـه مـؤخرا مـن أعمـال عـسكرية يف غـرب                    
دارفور، واستخدامها للقوة على نطـاق واسـع ضـد املـدنيني يف املنطقـة هـي أمـور تتنـاىف تنافيـا                       
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كـة العـدل   وجيـب أيـضا مـساءلة حر     . جذريا مع هتيئة بيئة الثقة الالزمة للـشروع يف حـوار جمـد            
 . واملساواة عن دورها يف خلق هذه الظروف

ولقــد طغــى اســتخدام األطــراف للقــوة العــسكرية علــى العمليــة الــسياسية وخلــق بيئــة   - ٦٢
وباإلضـافة إىل معانـاة األهـايل      .  مـن أي وقـت مـضى       أصبح فيها احتمال املفاوضات أبعد مناال     

سـتمرار العنـف يـدل داللـة قويـة علـى أن           املدنيني غري الضرورية النامجة عن هـذا القتـال، فـإن ا           
ولـذا أناشـد كافـة األطـراف أن تلتـزم      . األطراف غري مستعدة إلهناء الصراع عن طريـق احلـوار         

على وجه االستعجال بوقف األعمال القتالية، واملشاركة بشكل جمد يف العملية الـسياسية الـيت               
 . يقودها املبعوثان اخلاصان

ــع العــاملني يف دارفــور مــن مــوظفي األمــم    وختامــا، أود أن أعــرب عــن  - ٦٣ ــاين جلمي  امتن
األعــضاء، مبــا فيهــا البلــدان املاحنــة  أود أيــضا أن أشــكر الــدول  و.املتحــدة واجلهــات اإلنــسانية

لجهود الراميـة إىل تـشجيع    له من دعم حازم لنشر العملية املختلطة و       تقدم واملسامهة بقوات، ملا  
 .اتاألطراف على العودة إىل سبيل املفاوض

 


