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 تقرير األمـني العـام عـن نـشر العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم                 
 دارفور املتحدة يف

  
 مقدمة -أوال  

 طلـب   الـيت ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ قرار جملس األمـن       من ٦قدم هذا التقرير عمال بالفقرة      ُي - ١
وجـستية واإلداريـة    يوما بتقرير عن حالة الترتيبات املاليـة والل ٣٠وافيه كل   أاجمللس أن     فيها إيلّ

اخلاصــة بالعمليــة وعــن مــدى مــا أحرزتــه العمليــة مــن تقــدم صــوب حتقيــق قــدراهتا التــشغيلية     
يــشمل   ممــا،٢٠٠٨مــايو /امــة الــيت ختللــت شــهر أيــار اهلتطــورات الويغطــي التقريــر . بالكامــل

 أيــضا معلومــات حديثــة عــن العمليــة ويتــضمن. تطــورات احلالــة األمنيــة واإلنــسانية يف دارفــور
 .لسياسية املتصلة بدارفورا

 
 احلالة األمنية -ثانيا  

تدهورت احلالة األمنية يف مجيع أرجـاء دارفـور ويف أحنـاء أخـرى مـن الـسودان خـالل               - ٢
ومن مظـاهر ذلـك التـدهور هجـوم شـنته حركـة العـدل واملـساواة يف                  . الفترة املشمولة بالتقرير  

وكانـت حكومـة الـسودان    . ا بالغاار انزعاج أم درمان املتامخة للخرطوم وأث  على مايو/ أيار ١٠
أن احلركـة اآلنفـة الـذكر تتقـدم         بـ  ،مـايو / أيار ٩ يف   ،قد أبلغت الدوائر الدبلوماسية يف اخلرطوم     

ــيّ   ٣٠٠إىل  ٢٠٠ يف حنــو ــة مــن مشــال دارفــور يف اجتــاه مدينــة األب ان فــض يف مشــال كرد مركب
ــال يف أم در ،وغــداة ذلــك . هبــدف مهامجــة العاصــمة  ــدلع القت ــة    ان ــوات احلكومي ــني الق ــان ب م

أن عـدد مركبـات احلركـة يف أم درمـان           بـ وأفـادت التقـارير     . ومقاتلي حركـة العـدل واملـساواة      
وذكرت وسائط اإلعالم واملصادر احمللية أن عناصـر مـن تلـك           .  مركبة ٣٠٠ و   ٨٠ تراوح بني 

 وبعـد .  مـن ضـباط الـشرطة   ٦مان وقتلـت   احلركة استولت بالقوة على مركز الشرطة يف أم در        
.  أبعدت القوات احلكومية مقـاتلي حركـة العـدل واملـساواة عـن أم درمـان              ،يوم من املناوشات  
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 مـن  ٢٠٠ من مركبات احلركة والقـبض علـى       ٣٠ إىل   ٢٠وأعلنت احلكومة عن تدمري ما بني       
 .أفرادها خالل األزمة

 وقـد   ، يباشـر مهـام الـرئيس باإلنابـة        ، نائـب الـرئيس    ،كـري   كان سـلفا   ،ويف يوم اهلجوم   - ٣
ــساواة        ــدل وامل ــة الع ــه حرك ــدمت علي ــذي أق ــل ال ــك، العم ــصفته تل ــشدة، ب وفرضــت . أدان ب

 ،مـايو / أيـار  ١١ويف  . مايو، حظر التجول يف أم درمان واخلرطوم      / أيار ١٠احلكومة، أيضا، يف    
 حيــث ،مــايو/ أيــار١٢اخلرطــوم ولكنــه ظــل ســاريا يف أم درمــان حــىت يف رفــع حظــر التجــول 

 لقـي  أُ ،مـايو / أيـار  ١٢ويف  . ة املنازل حبثا عن األسلحة ومقاتلي احلركة      دامهت القوات احلكومي  
.  هـو وعـدة أعـضاء آخـرين مـن حزبـه            ، رئيس حزب املؤمتر الشعيب    ،القبض على حسن الترايب   

 .وقد أطلق سراحه يف اليوم نفسه بعد استجوابه عن اهلجوم
دل واملـساواة،   واهتمت حكومة الـسودان تـشاد بـدعم اهلجـوم الـذي شـنته حركـة العـ                  - ٤

مـايو أن الـسودان قطـع العالقـات         / أيـار  ١٠وأعلن الرئيس عمر البشري يف تلفزيون الدولـة يـوم           
مـايو بيانـا نفـت فيـه أن هلـا أي            / أيـار  ١١وأصدرت حكومـة تـشاد، يف       . الدبلوماسية مع تشاد  

ــار١٢ ويف ،دخــل بتلــك األحــداث  ــسودان   / أي ــايو أعلنــت إغــالق حــدودها مــع ال ــاطع . م وق
 اجتماعا لفريق االتصال الذي يؤيد تنفيذ اتفاق دكار، كان مقررا عقـده يف طـرابلس                السودان

ريتريـا، وتـشاد،    إ(مع ذلـك، أصـدرت الـدول الـذي حـضرته            و. مايو/ أيار ١٣ و   ١٢يف يومي   
ــة الليبيــة، والــسنغال، والكونغــو   ــا تن/ أيــار١٢يف ) واجلماهرييــة العربي اشــد فيــه مجيــع  مــايو بيان

 .األطراف ضبط النفس
 أفـادت العمليـة املختلطـة بوجـود حتركـات ألفـراد             ،مـايو / أيـار  ١٠ويف أعقاب هجوم     - ٥

 مـن مركبـات احلركـة إىل     ١٩رهـا   احلركة آنفة الـذكر يف مجيـع أحنـاء دارفـور، وصـلت يف إطا              
 مركبـة إضـافية مــن   ٢٧وحتركــت )  كيلـو متـرا شــرق نيـاال يف جنـوب دارفـور     ١٣٠(عني الـض 

)  كيلــو متــرا جنــوب شــرق الفاشــر ٨٠علــى بعــد ( الــسالم مركبــات احلركــة مــن منطقــة دار 
  وذلـــك يـــومي،يف مشـــال دارفـــور)  كيلـــو متـــرا غـــرب ملـــيط٢٠علـــى بعـــد (دبـــة توغـــا  إىل
 .مايو/ أيار١٣ و ١٢
مايو، أصدرت احلكومة مرسـوما حيمـل األحـرف األوىل مـن اسـم مـيين                / أيار ١٥ويف   - ٦

 هجـوم أم درمـان علـى         السلبية الـيت خلفهـا     ارثاآلإلزالة  ”ميناوي وتوقيعه، يقضي بإنشاء جلنة      
 بالتعـاون مــع اهليئــات القانونيــة واألمنيـة علــى الــصعيدين االحتــادي   ، وذلــكاملـدنيني يف دارفــور 

 ألقـت أجهـزة األمـن       ،ومع استمرار مطاردة احلكومة لعناصر احلركة يف دارفـور        . “واحلكومي
 مـايو /قـارير، القـبض يف أواخـر أيـار    تواالستخبارات الوطنيـة والـسودانية، حـسبما أفـادت بـه ال       

ومــن بــني .  مــدنيا يف اجلنينــة وخميمــات املــشردين داخليــا احمليطــة هبــا ١١علــى مــا ال يقــل عــن 
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وميـة دوليـة وأربعـة مـشردين       حمـامي وحـارس أمـن يعمـل يف منظمـة غـري حك             ،  املقبوض علـيهم  
 . إناث واثنان ذكورداخليا، اثنتان منهم

املصادمات اخلطرية بني اجملموعات القبلية وبـني حركـات         ويف الوقت نفسه، استمرت      - ٧
، نـشب   مـايو / أيـار  ١٥ و   ٨ويف  . التمرد وبني حركات التمرد واحلكومـة والقـوات التابعـة هلـا           

 مما أسفر عن مقتل مـا ال يقـل عـن            ، والربقط يف جنوب شرق نياال     القتال بني جمموعيت الزغاوة   
 كيلـو متـرا مشـال شـرق         ٦٠(فـود   ، يف ك  قتـال  انـدلع ال   ،مايو/ أيار ١٩ و   ١٥ويف  .  أشخاص ٧

. احلـرة مـن جـيش حتريـر الـسودان          بـني فـصيلي مـيين مينـاوي واإلرادة           ،)الفاشر، مشايل دارفور  
ويف .  مـــدنيا مـــصرعهم١٣ مـــن مقـــاتلي جنـــاح مـــيين مينـــاوي و  ٥ولقـــي، حـــسبما تـــردد، 

 مشـال دارفـور    يفبيـة مليشيا اجلنجويـد بـالقرب مـن سـوق كبك         من  د  امايو، هاجم أفر  /أيار ٢١
 مما أسـفر عـن مـصرع أحـد     ، فصيل ميين ميناوي -مركبة تقل جنود من جيش حترير السودان        

ويف تطور آخر مثري لالنزعاج، أعرب فصيل الوحدة من جـيش حتريـر الـسودان              . هؤالء اجلنود 
ــهجوم ا   ــده لل ــى    عــن تأيي ــساواة عل ــدل وامل ــة الع ــذي شــنته حرك ــا  ل ــدد علن ــان وه  يف ، أم درم

 . بشن هجمات على اخلرطوم،وماي/أيار ٢٦
رير بــأن مجاعــات املعارضــة التــشادية املــسلحة بــدأت حتــشد قواهتــا علــى اوأفــادت التقــ - ٨

مـايو، أفـادت    / أيـار  ١٦ويف  . اغـ امتداد احلدود بني تشاد والسودان، بالقرب من بلـدة فوروبران         
.  الـسودان  اخل د وسائط اإلعالم الدويل بأن هيلكوبتر تابعة للجيش التشادي أطلقت صواريخ         

بيلــة وغوكــار امــايو، تلقــت العمليــة املختلطــة تقــارير مــن ه / أيــار٢٥ إىل ٢٣ويف الفتــرة مــن 
 .وبيديا يف غرب دارفور تفيد بوقوع انفجارات وإطالق نريان املدفعية

 خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـيت شـهدت              قطـع الطـرق    وتوالت الزيادة يف أعمـال     - ٩
وجـرى اختطـاف    . ختلطة واألفراد العاملني يف جمال الشؤون اإلنسانية      هجمات على العملية امل   

 شـاحنات   ٩ مـن بينـها      ،ركبات املخصصة للمـساعدات اإلنـسانية     امل مركبة من    ٢٠ما جمموعه   
ــاملي   ــة الع ــامج األغذي ــ. مــؤجرة لربن ــة نتيجــة     وُج ــاملني يف جمــال تقــدمي املعون ــان مــن الع رح اثن

هبـت ثـالث    من العاملني يف جمال تقـدمي املعونـة ونُ  ١٥طف حلوادث اختطاف السيارات، واختُ 
ويف . قوافل من قوافل املعونات اإلنسانية ومت اقتحـام جممعـات مخـس مـن الوكـاالت اإلنـسانية                 

ة بــالقرب  مــسلحا أربعــة أفــراد عــسكريني تــابعني للعمليــة املختلطــ ٥٠مــايو، هــاجم / أيــار٢١
ــن ــريب يف   م ــر القطــاع الغ ــةمق ــى واســتوىل املهــ .  اجلنين ــراز   ٣امجون عل ــن ط ــادق م  AK-47 بن
مايو، علـى   / أيار ٢٨ثر يف   ويف تطور مؤسف آخر، عُ    .  هواتف نقالة  ٧ طلقة ذخرية و     ١٨٠ و

مستشار شـرطة مـن أوغنـدا تـابع للعمليـة املختلطـة مقتـوال بالرصـاص يف سـيارته علـى جانـب                        
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ــسودان والعمل . الطريــق بــني الفاشــر وزمــزم يف مشــال دارفــور   ــة املختلطــة وتباشــر حكومــة ال ي
 .التحقيق يف احلادث

ــسابق    - ١٠ ــري ال ــا ذكــرت يف تقري ــسان ٢٩، اخُتطفــت يف )S/2008/304(وكم ــل /ني أبري
شاحنتان تابعتان للعملية املختلطة حمملتان بإمدادات غذائية مرسلة من برنـامج األغذيـة العـاملي              

. رب مـن الـضعني    ومعدات مملوكة لوحـدات العمليـة املختلطـة، مـن بينـها ذخـرية، وذلـك بـالق                 
وعلى الرغم مـن جهـود احلكومـة والعمليـة املختلطـة، مل ُيـستدل علـى مكـان الـشاحنة احململـة                       

ــسا       . باملعــدات ــد شــكلت جمل ــة املفقــودة، وق ــة املختلطــة تبحــث عــن املركب ــا زالــت العملي وم
 يف السودان والتـشاور    املتحدة   األممكما أهنا تعكف، يف ظل التعاون مع        . للتحقيق يف احلادث  

مع احلكومة، على وضع تدابري لتأمني حركة القوافل مـن األبـّيض إىل دارفـور ويف مجيـع أحنـاء                    
 .ذلك اإلقليم

 
 احلالة اإلنسانية -ثالثا  

ــار  - ١١ ــردو    /يف شــهر أي ــن ُش ــدد َم ــاهز ع ــايو وحــده، ن ــن    م ــدام األم ــال وانع ــسبب القت ا ب
 ما جمموعـه    ٢٠٠٨عام  دين يف األشهر اخلمسة األوىل من       روبلغ عدد املش  .  شخص ٤٠ ٠٠٠
ــة يف   ١٧ ١٠٠وظــل مــا يقــرب مــن   .  شــخص١٩ ٠٠٠  مــن العــاملني يف جمــال تقــدمي املعون

دارفور ميدون يد املساعدة إىل من حيتاجوهنا، لكن تعطيل حركة القوافل يف مشال دارفـور بعـد                 
مايو أدى إىل تقلص إمكانيـات وصـول        / أيار ١٠اهلجوم الذي شنته حركة العدل واملساواة يف        

مغلقـا يف  وقد ظل أيضا ممر غرب دارفـور الـشمايل   . املساعدات اإلنسانية يف مجيع أحناء الوالية   
ــن      ــدام األم ــسبب انع ــسانية ب ــساعدة اإلن ــسلطات    . وجــه وكــاالت امل ــني ال ــسريا للحــوار ب وتي

احلكومية والعاملني يف جمال تقدمي املعونة بشأن املسائل املتصلة بإمكانيـات وصـول املـساعدات     
 ٢٠٠٧مـارس   /نية، قامت اللجنة التقنية اليت تدعم تنفيذ البيـان املـشترك الـصادر يف آذار              اإلنسا

 املتحــدة األمــمبــشأن تيــسري األنــشطة اإلنــسانية يف دارفــور بإيفــاد أفرقــة تــضم ممــثلني عــن         
ــة ــة يف     واحلكومـ ــة إىل اجلنينـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــار٦ و ٥واملنظمـ ــر يف / أيـ ــايو، وإىل الفاشـ  مـ

 .وماي/ أيار١٢ و ١٠
. وما زالت االعتداءات اجلنسية وغريها من أشكال العنف اجلنساين شـائعة يف دارفـور              - ١٢

ــالتقرير      واقعــة اغتــصاب واعتــداء  ١١وقــد وثقــت العمليــة املختلطــة خــالل الفتــرة املــشمولة ب
 .جنسي بأشكال أخرى
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 قوام العملية املختلطة -رابعا  
 ٧ ٧٥٤ة املختلطـة مـن األفـراد النظـاميني          مايو، كان جمموع قـوام العمليـ      / أيار ٢٩يف   - ١٣

 ضـابط   ١ ٦٦٩ مراقبا عسكريا و     ١٥٤ من ضباط األركان العسكريني و       ٣٣٨من األفراد و    
م إىل العمليـــة خــالل ذلـــك الـــشهر  وانـــض.  فــردا ١٤٠شــرطة ووحـــدة شــرطة مـــشكلة مـــن   

 . فردا عسكريا من مصر١٣٥جمموعه  ما
 وظيفــة مــن الوظــائف ١ ٦٦٧، فقــد مت شــغل أمــا عــن التعيينــات يف الوظــائف املدنيــة - ١٤

وقـد مت  ).  يف املائـة مـن القـوام الكامـل    ٣٠وهـو مـا ميثـل       ( وظيفـة    ٥ ٥٦٩املأذون هبا وعددها    
.  املتحــدةاألمــم مــن متطــوعي  ١٥٤ موظفــا وطنيــا و  ١ ٠٣٨ موظفــا دوليــا و  ٤٧٥نــشر 

 قصري مـن بعثـات       موظفا منتدبون ألجل   ٧٤وباإلضافة إىل ذلك، يوجد لدى العملية املختلطة        
 . فردا١ ٧٠٢أخرى، كما أهنا متعاقدة مع 

 
 نشر العملية املختلطة - خامسا 

العمليـــة  إىل أن ســـبق أن أشـــرت يف أحـــدث تقريـــر قدمُتـــه عـــن فتـــرة الـــثالثني يومـــا  - ١٥
 خطـة النـشر   ، تعمـل علـى تنفيـذ     إدارة عمليات حفـظ الـسالم وإدارة الـدعم امليـداين          و املختلطة

لقـوام املـأذون بـه للعمليـة املختلطـة          مـن ا   يف املائة    ٨٠دف إىل حتقيق النشر بنسبة      احملسنة اليت هت  
ــام    ــة ع ــول هناي ــسبة   . ٢٠٠٨حبل ــشكل هــذه الن ــن أصــل   ١٥ ٣٠٠وت ــرد م ــردا ١٩ ٥٥٥ ف  ف

 ١٩ فردا مـن أصـل       ١٢  من ضباط الشرطة، و    ٣ ٧٧٢ ضابطا من أصل     ٣ ٠١٨ عسكريا، و 
 ١٠تنــاوب ) أ: (النــشر هــذا مــا يلــيف هــدويتطلــب حتقيــق . الــشرطة املــشكلةوحــدات مــن 

نـشر  ) ب(لقوام واملعـدات؛  اخلاصـة بـا  كتائب مشاة منتشرة بالفعل وفق معـايري األمـم املتحـدة      
، والنقــل، املهندســنيوحــدات وتــشمل الوحــدات التمكينيــة احليويــة علــى ســبيل األولويــة،      

تائــب مــشاة نــشر ســت ك) ج(ووحــدات اللوجــستيات املتعــددة املهــام، والوحــدات الطبيــة؛   
) ثنتــان مــن مــصر، وواحــدة مــن الــسنغال، وواحــدة مــن تايلنــد ااثنتــان مــن إثيوبيــا، و(جديــدة 

 وحــدة إضــافية مــن وحــدات  ١١نــشر  )د(؛ ٢٠٠٨يف عــام ) مــن نيبــال(وســريتني جديــدتني 
 .٢٠٠٨الشرطة املشكلة يف عام 

ئـة حبلـول هنايـة    ا يف امل٨٠ف النـشر بنـسبة   دوتستند خطة النشر احملسنة هذه وحتقيق ه   - ١٦
ُتتبــع  هــذه الغايــة، بلــوغول.  إىل افتــراض التعزيــز الفــوري للقــدرة اهلندســية للبعثــة ٢٠٠٨عــام 

ــشعب،   ــددة الـ ــتراتيجية متعـ ــاسـ ــألف ممـ ــيتتـ ــني؛  ) أ: (ا يلـ ــدات املهندسـ ــل لوحـ ــشر املعجـ النـ
طــة؛ بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان إىل العمليــة املختل لقــوام املهندســني بالنقــل املؤقــت  )ب(
مـن كـل    واحـدة   سرية  تبديل  اجلهات املسامهة بقوات يف العملية املختلطة ب      أن تقوم   طلب   )ج(
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بناء قـدرات شـركات التـشييد       ) د(ذات قدرات هندسية خفيفة؛     مهندسني  بسرية  وافدة  كتيبة  
 .انيةداحمللية السو

تـأخري  مـايو يف    / أيـار  ١٠يـوم   تسبب اهلجوم الذي شـنته حركـة العـدل واملـساواة            وقد   - ١٧
 ١٠الفتـرة مـن     وطـوال   . قوات املوجودة ونـشر وحـدات جديـدة يف دارفـور          عمليات تناوب ال  

القوافل التابعة للعمليـة املختلطـة      تعطلت   و مايو، تكرر إغالق املطارات يف دارفور     / أيار ١٧إىل  
واتــصلت . يف مشــال دارفــوراألخــرى ووكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنــسانية الدوليــة  

رفـع القيـود عـن نقـل        ة العليا للعملية املختلطـة مبـسؤويل احلكومـة يف اخلرطـوم مـن أجـل                 اإلدار
 . القيودتلكاملعدات احليوية، وتلقت تطمينات برفع 

. مـايو / أيـار ١٦ورغم هذه التحديات، اكتمل تناوب كتيبة جنوب أفريقيا بنجـاح يف            - ١٨
ن ليس وفقـا ملعـايري القـوام اخلاصـة          مايو، ولك / أيار ٢٠كما أكملت كتيبة نيجريية التناوب يف       

بعــد عــودهتم إىل الــوطن يف  جنــديا نيجرييــا ٤٦ لقــيويف حــادث مأســاوي، . بــاألمم املتحــدة
 وقــود ةمــايو يف مشــال نيجرييــا، عنــدما اصــطدمت ناقلــ/ أيــار٢٢يف مــصرعهم مــايو، /أيــار ٢٠

 كـل اإلجـالل   عـن عرب مرة أخرى عن عميق التعازي ألسـرهم و     إنين ألُ و. بقافلتهم العسكرية 
 .قدموه من خدمات نبيلة لشعب دارفوروالتقدير ملا 

شـنته حركـة العـدل     اهلجـوم الـذي      حركة االنتقـال إىل دارفـور بعـد          تعطلوبينما أدى    - ١٩
، كــان نــشر وافــدةمــايو إىل إعاقــة نــشر القــوات ووحــدات الــشرطة ال  / أيــار١٠واملــساواة يف 

 إىل دارفــور بورســودانألن نقــل املعــدات مــن قــد تــأخر بالفعــل احليويــة الوحــدات التمكينيــة 
فعلـى سـبيل املثـال، وصـلت معـدات سـرية            . يستغرق سبعة أسابيع يف املتوسط    )  ميل ١ ٤٠٠(

، لكـن مل يـصل منـها إىل نيـاال           ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٣١ يف   بورسودانالنقل املصرية إىل    
ل، مل يـصل إىل نيـاال وقـت    وباملثـ .  يف املائـة ١٥ سـوى  ،مـايو / أيـار ٢٩ حـىت   )جنوب دارفـور  (

يف  بورسـودان صياغة هـذا التقريـر مـن معـدات سـرية اللوجـستيات البنغالديـشية الـيت وصـلت                    
معظــم معــدات ســرية املهندســني املــصرية     كمــا أن .  يف املائــة١٤فربايــر ســوى  /شــباط ٢١
فـارز  يوليـه نـشر امل  /وبناء على ذلك، يرجح أن يتـأخر إىل متـوز  . إىل الفاشرزالت يف الطريق    ما

املتقدمة من سرييت النقل واملهندسني املصريتني وسـرية اللوجـستيات البنغالديـشية، الـذي كـان                
 النــشر يف الفاشــر خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريركمــل ومل ُي. يونيــه/يف حزيــرانأصــال متوقعــا 
 .سرية اإلشارة املصريةسوى 
انعــدام إىل  بدرجــة كــبرية  إىل دارفــوربورســودانويرجــع الــبطء يف نقــل املعــدات مــن  - ٢٠

ت التخليص اجلمركي اليت ميكن أن تستغرق شـهرا كـامال، والعـدد             ااألمن، باإلضافة إىل عملي   
حتركـات القوافـل التابعـة للعمليـة        ، مـؤخرا،    قـد أصـبحت   و. احملدود نسبيا من املتعهدين احملليني    
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ركبات على الطريـق     بعض احلاويات وامل   مت اختطاف زيد من املخاطر، حيث     حمفوفة مب املختلطة  
. يف الفــرع الثــاينحــسبما ورد بيانــه الــسريع مــن اُألبــيِّض إىل دارفــور وداخــل دارفــور نفــسها، 

هـدين احمللـيني نقـل      ع يف رفـض املت    تلـك ط اإلمداد   وخططول  وتتسبب أعمال قطع الطرق على      
 الـربي  وجتـري العمليـة املختلطـة تقييمـا مـن أجـل اسـتئناف النقـل         . موجودات العملية املختلطة  

 حتركـات القوافـل مـن اُألبـيِّض         طيـل مايو الـيت أسـفرت عـن تع       /أيار ١٠للمعدات عقب حادثة    
 . إىل دارفور

ىل موجــودة يف وكتائــب املــشاة، فــإن معــدات الكتيبــة املــصرية األ نــشر وفيمــا يتعلــق ب - ٢١
ال فقــد تــأخرت األعمــ ). مشــال دارفــور(بنــاء املعــسكر يف أم كــدادة  ريثمــا يكتمــل اُألبــيِّض، 

يف جانـب  يونيه، ويرجـع ذلـك   /اهلندسية يف أم كدادة اليت كان يتوقع أن تبدأ يف أوائل حزيران  
إىل نقص معدات مناولة الشحنات لتفريغ اآلالت اهلندسية الثقيلـة، الالزمـة مـن أجـل بـدء                  منه  

ــاء املعــسكر  ــة املختلطــة لنقــل    وإىل أن . متهيــد األرض لبن ــاء املعــسكر، ختطــط العملي يكتمــل بن
. يوليـه /لكتيبـة املـصرية حبلـول أوائـل متـوز     مـن ا عدات جوا من اُألبيِّض ونشر املفرزة املتقدمـة         امل

غــرب (ومعــدات املفــرزة املتقدمــة للكتيبــة اإلثيوبيــة األوىل يف طريقهــا مــن الفاشــر إىل كُلــُبس   
وطلبــت . إال أن احلكومــة مل ختــصص بعــد األرض الالزمــة لتوســيع معــسكر كُلــُبس ). دارفــور
 . من احلكومة ختصيص األرض يف كُلُبس وسائر املواقعة املختلطة العملي
كتيبتني من مصر وإثيوبيا، تعتـزم األمـم املتحـدة املـضي قـدما        أول  ما يتواصل نشر    نوبي - ٢٢

 إليـه مـع   توصـلتُ مـا   اسـتنادا إىل    ،يف االستعدادات لنشر الكتيبـة التايلنديـة وسـريتني مـن نيبـال            
نـشر  مـن تفـاهم علـى     مؤمتر قمة منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي يف داكـار         الرئيس البشري أثناء انعقاد   

ــة واملــصرية       ــان اإلثيوبي ــان األولي ــتم الكتيبت ــة بعــد أن ت ــة والنيبالي ــشارمها يف القــوات التايلندي انت
 . مايو لتأكيد هذا االتفاق/ أيار٦إىل الرئيس البشري يف ولقد كتبت . دارفور
وصــلت معــدات وحــدة حيــث . لــشرطة املــشكلةنــشر وحــدات اأيــضا،  ، تــأخرولقــد - ٢٣

مل يـصل مـن معـداهتا إىل        فربايـر، ولكـن     / شـباط  ١٨ يف بورسـودان إىل  الشرطة املشكلة النيبالية    
ووصـلت معـدات وحـدة الـشرطة املـشكلة          .  يف املائة  ١١مايو، سوى   / أيار ٢٥حىت يوم   نياال،  

 اجلمركيـــة الـــسودانيةالـــسلطات أمتـــت أبريـــل، و/ نيـــسان٢٥ يف بورســـوداناإلندونيـــسية إىل 
) مشـال دارفـور   (إال أن املعدات اإلندونيـسية مل تغـادر إىل زمـزم            . إجراءات التخليص اجلمركي  

الوقـت  ويف  . جرى التعاقـد معهـا علـى نقـل املعـدات للعقـد            اليت  لية  احملشركات  البسبب خرق   
وحــديت ر  مــن االســتعدادات لنــش  نيجرييــا ومــصر يف األســابيع املقبلــة تنتــهي ُيتوقــع أن نفــسه،

علـى  ) جنـوب دارفـور  (قريـضة  ويف ) غـرب دارفـور  ( هلمـا يف اجلنينـة   تنيالشرطة املشكلة التـابع   
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كما أن شعبة الشرطة التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم بصدد اسـتعراض مـا قدمتـه              . التوايل
 . وحدات الشرطة املشكلة السبع املتبقيةالختيارأولية عدة بلدان أفريقية من عروض 

 إىل دارفـور عـن طريـق      بورسـودان من أجل حل االختناقـات يف انتقـال املعـدات مـن             و - ٢٤
األَبــيِّض، تعمــل األمــم املتحــدة علــى زيــادة قــدرهتا علــى نقــل املعــدات جــوا مــن األَبــيِّض إىل     

مــن البلــدان املــسامهة  للمعــدات  إمكانيــة النقــل اجلــوي املباشــر  لتحقيــقدارفــور، كمــا تــسعى  
وسـيلزم اسـتعمال طـائرات كـبرية مثـل          . سـاس كـل حالـة علـى حـدة         بقوات إىل دارفور على أ    

، وتـسعى العمليـة املختلطـة إىل احلـصول           جـوا   يف نقل املعدات اهلندسية الثقيلة     ١٢٤-ونوفتأن
  . يف نياال١٢٤-ونوفتعلى موافقة احلكومة على هبوط طائرات األن

بطـرق مـن    ،  مرار تعاوهنـا   ال بد أن تبـدي اسـت       ولتحقيق النشر العاجل للعملية املختلطة     - ٢٥
يف عـسكرات القائمـة   فامل. على وجه اخلصوص توفري األرض والتخليص اجلمركي السريع      بينها  

توســيع مــن أجــل تــوفري مكــان إلقامــة القــوات ال ويف بعــض احلــاالت إىل ،تحــسنيالإىل حاجــة 
ىل، ويف زمـزم  وووحدات الشرطة القادمة واملتناوبة، مبا يف ذلك يف كُلُبس للكتيبـة اإلثيوبيـة األ            

معـسكرات  احلـصول علـى أرض وإعـدادها لل       كما جيـب    . لوحدة الشرطة املشكلة اإلندونيسية   
لطـة إىل احلكومـة   تأرسـلت العمليـة املخ  و.  وأم دخـن ةبيلـ ارام وه وبُـ صـليعة جديدة يف كورما و  

  موقعـا؛ ومل يـرد  ٣٥مايو قائمة شاملة بـاألرض الالزمـة فيمـا جمموعـه       / أيار ٩يف طلبها املؤرخ    
 . بعد رد رمسي

 األعمــال اهلندســية Pacific Architects and Engineers Incorporatedشــركة تتــوىل و - ٢٦
نوعـا مـن   ولكـن هنـاك   . إلنشاء معسكرات كربى يف الفاشـر ونيـاال وزالنجـي واجلنينـة        اجلارية  

ومـن مث هنـاك حاجـة    . األعمال قبل هناية العقد مع الشركة  عدم اليقني من أنه سيتم إجناز تلك        
لعمليـة املختلطـة وزيادهتـا، حيـث ُيتوقـع نـشر املزيـد مـن         لعاجلة للحفاظ على القدرة اهلندسية   
ويف هذا السياق، جيري نقل عناصـر هندسـية مـن    . ٢٠٠٨الوحدات يف النصف الثاين من عام      

وكجـزء مـن هـذا اجلهـد،        .  املختلطـة بـصفة مؤقتـة      بعثة األمـم املتحـدة يف الـسودان إىل العمليـة          
أكدت الصني استعدادها لنقل عناصر مـن سـرية املهندسـني الـصينية املنتـشرة يف القطـاع الثـاين              

ر أن تبـدأ   يوما، من املقـر ٩٠ قدرهاإىل نياال لفترة عمل ) واو(األمم املتحدة يف السودان    لبعثة  
 .يوليه/يف أوائل متوز

األفريقــي يف الــسودان خــالل الفتــرة االحتــاد املــادي مــن أصــول بعثــة واســتمر التحقــق  - ٢٧
كما أنشأت العملية املختلطة آليـة للتنـسيق مـن أجـل التعامـل مـع مطالبـات                  . املشمولة بالتقرير 

آنفــة الــذكر، األطــراف الثالثــة، مبــا يف ذلــك ترتيبــات إجيــار املواقــع الــسابقة ملعــسكرات البعثــة  
وُيتوقـع إمتـام تـسليم املعـدات        .  املواقع تلكملكية األرض يف    على  حيث يتنازع أفراد متعددون     
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إىل العمليـة املختلطـة حبلـول هنايـة      ص يف السابق بعثـة االحتـاد األفريقـي          واألصول اليت كانت خت   
تـصفية  عمليـة  مـن  ، فيما يرجح أن تستمر لفترة أطول العناصـر األخـرى   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 .األرض واملطالبات املتصلة باملسائلالبعثة، مبا يف ذلك تلك 
، واصــلت العمليــة املختلطــة التركيــز علــى تعــيني وفيمــا يتعلــق بنــشر املــوظفني املــدنيني - ٢٨

وبالتشاور مع االحتـاد األفريقـي،      .  بالعملية الوظائف الفنية يف  دعم و وظائف ال موظفني أقدم يف    
ــع أن يـــصل إىل دار    ــان، يتوقـ ــسا لألركـ ــة رئيـ ــة املختلطـ ــارت العمليـ ــر  اختـ ــول أواخـ ــور حبلـ فـ

كمـا حـددت العمليـة املختلطـة املـوظفني األقـدم لـشؤون امليزانيـة، والتـدريب،                 . يونيـه /حزيران
تعـيني  لكن  و. والشؤون اإلدارية، واجلنسانية، الذين سُينشرون يف البعثة على سبيل االستعجال         

ملقـابالت  العديد مـن املرشـحني الـدعوات حلـضور ا         حيث رفض   يشكل حتديا،   ال يزال   املدنيني  
 .وعروض التعيني بسبب ظروف املعيشة والعمل القاسية يف دارفور

ورغم اجلهود اجلارية، ال يزال هنـاك نقـص يف القـدرات احليويـة للبعثـة، وهـي حتديـدا             - ٢٩
 طـــائرة عموديـــة متعـــددة االســـتخدامات، وســـت طـــائرات عموديـــة هجوميـــة، ووحـــدة  ١٨

 .ثقيل، ووحدة لوجستيات متعددة املهاماستطالع جوي، ووحدة نقل متوسط، ووحدة نقل 
 

 العمليات اليت تضطلع هبا العملية املختلطة - سادسا 
الرغم من القيود اليت فرضتها احلكومة على حرية التنقل إثـر اهلجـوم الـذي شـنته                 على   - ٣٠

ــساواة يف   ــار١٠حركــة العــدل وامل ــشطة    / أي ــة املختلطــة االضــطالع بأن ــايو، واصــلت العملي م
 يف شـــهر ،وقـــد قامـــت العمليـــة املختلطـــة. التحقيقـــات طـــوال الـــشهر املـــذكورالـــدوريات و

ــار ــاء الثقــة، و ٩٥٥ بتــسيري ،مــايو/أي ــة لبن ــة للحراســة، و ٨٤  دوري ــة، و د٩١  دوري ــة إداري  ري
حنــاء دارفــور، فــضال عــن تــوفري األمــن للقوافــل عنــد   أ دوريــة للتحقيــق وذلــك يف مجيــع  ٦٤ و

افة إىل ذلك، فريقا إىل أم سـدر وشـقيق كـرو يف مشـال               وأوفدت العملية املختلطة، إض   . الطلب
مــايو وأســفر عــن مقتــل / أيــار٤دارفــور لتقيــيم آثــار القــصف اجلــوي الــذي شــنته احلكومــة يف 

وقـد تـأخر إيفـاد بعـثيت التقيـيم إىل هـاتني البلـدتني لعـدة أيـام بـسبب عـدم تـصريح                         . مدنيا ١٩
 واملمتلكـات نفقـت   املاشية  الحظتا أن    البعثتني   بيد أن . احلكومة للعملية املختلطة بزيارة املنطقة    

دمر علـى   مل تـ  إحـدى مـدارس املنطقـة        شقيق كرو، وإن كانت      بلدة، مبا يف ذلك سوق      دمرت
 .وسائط اإلعالمحنو ما كانت قد أفادت به 

ويف القطــاعني اجلنــويب والغــريب، نظمــت العمليــة املختلطــة تــدريبا عــن قيــام اجملتمعــات  - ٣١
ساسـية  األهـارات  امل كـساهبم إل شخصا من املـشردين داخليـا       ٣٨٨الشرطة لعدد   احمللية بأعمال   

وقــام مبــوازاة ذلــك عنــصر الــشرطة يف  . لفــرض القــانون والنظــام يف خميمــات املــشردين داخليــا 
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العملية املختلطة بتوفري تدريب أساسي لقوات الشرطة احلكومية على مـسائل حقـوق اإلنـسان               
بـني قـوات    تحـسني العالقـات  بالغـة بالنـسبة ل  أمهيـة  ب اجلهـود   هـذه  تـسم وت. والشؤون اجلنـسانية  

ــوتر يــشوهبا  الــشرطة والــسكان احمللــيني  ــزال الت ــار١٢ويف . الــيت ال ي مــايو، شــنت الــشرطة  / أي
االحتياطية املركزية هجوما على خميم للمـشردين داخليـا يف طويلـة بـشمال دارفـور إثـر العثـور                    

وقامـت الـشرطة احملليـة بـإطالق النـار عـشوائيا،          . على جثة ضابط شرطة سوداين قـرب املخـيم        
 حــسب هــذا اهلجــوم،أســفر و. وهنبــت األكــواخ وأحرقتــها ودمــرت الــسوق الكــائن باملنطقــة  

 شـخص  ٢٠ ٠٠٠ مـا يقـرب مـن        نـزوح و،  ينيدناثنني مـن املـ    مصرع  ، عن   التقاريرأوردت   ما
 مئــات مــن عــدةتوجــه و. ن داخليــا هبــايســكان بلــدة طويلــة وخمــيم املــشرد مــن ٢٤ ٠٠٠ مــن

ونــسقت العمليــة املختلطــة مــع . املــشردين إىل مقــر العمليــة املختلطــة بطويلــة التماســا للمــأوى 
توفري املساعدة املؤقتة، فيما قامت بتكثيـف الـدوريات العاملـة علـى             عملية  الوكاالت اإلنسانية   

ويلــة، املــشردون داخليــا يف العــودة إىل خمــيم طهــؤالء مــايو، بــدأ / أيــار١٨ويف . مــدار الــساعة
 . وتواصل العملية املختلطة رصد احلالة عن كثب

ويواصــل كبــار القــادة يف العمليــة املختلطــة التحــاور مــع املــسؤولني احلكــوميني يف           - ٣٢
علــى مــستوى القطاعــات   عقــد ُتكــذلك و.  بانتظــامعقــدُتاخلرطــوم مــن خــالل اجتماعــات    

إضـافة إىل ذلـك،     و. ئل األمنيـة  لتنـاول املـسا    اجتماعات أسبوعية مع السلطات احلكومية احملليـة      
 . حركات التمرد يف القطاعات الثالثةمع أقامت العملية املختلطة اتصاالت منتظمة 

جـرى  .  بـشأن دارفـور  امغلقـ اجتماعـا  مايو، عقد االحتـاد املعـين بالـسودان    / أيار ٥ويف   - ٣٣
 ضـرورة ركون على   وشدد املشا . التركيز فيه على التصدي للحالة اإلنسانية واألمنية يف اإلقليم        

مـع  يتماشـى  اتفـاق سـالم دارفـور و   وينـبين علـى   صداقية تتـوافر فيـه املـ   التوصل إىل حل سياسي   
 . اتفاق السالم الشامل

ــرة مــن       وأُ - ٣٤ ــسكان واملــساكن يف الفت ــداد اخلــامس لل ــسان٢٢جــري التع أبريــل إىل / ني
يـة اإلحـصاء يف أغلـب        املكتـب احلكـومي للتعـداد، مل ُتجـر عمل          هووفقـا ملـا ذكـر     . مـايو /أيار ٦

ين يفــصيل مــ/األراضــي الــيت يــسيطر عليهــا املتمــردون واملنــاطق اخلاضــعة جلــيش حتريــر الــسودان
ومل يـشارك يف عمليـة   . بني القبائلفيها ميناوي وأجزاء من جنوب دارفور ال يزال القتال دائرا         

وتـشري  . خيمـات اإلحصاء أغلب املشردين داخليا لعدم رغبتهم يف أن يدخلوا التعـداد وهـم بامل             
 يف املائـة مـن إمجـايل خميمـات املـشردين      ٢٥التقديرات األولية للمـراقبني الـدوليني إىل أن نـسبة      

 خميمـا شـاركت يف التعـداد مـشاركة     ٨١البـالغ عـددها   املنتشرة يف مجيع أحناء دارفـور و      داخليا  
 يف ٥٠ـ  يف املائــة مــشاركة جزئيــة ومل تــشارك نــسبة تفــوق الــ١٠كاملــة فيمــا شــاركت نــسبة 

 .املائة على اإلطالق
 



S/2008/400  
 

08-38847 11 
 

 العملية السياسية - سابعا 
رغــم جهــود الوســاطة اجلاريــة الــيت يبــذهلا املبعوثــان اخلاصــان لألمــم املتحــدة واالحتــاد   - ٣٥

مـايو أن األطـراف ال تـزال        /األفريقي، يان إلياسـون وسـليم أمحـد سـليم، أكـدت أحـداث أيـار               
ويف أعقــاب . موضــوعيةلقتــال وإجــراء مفاوضــات تفتقــر إىل اإلرادة الــسياسية لوقــف أعمــال ا

، واصل فريـق دعـم الوسـاطة املـشترك          ٢٠٠٨أبريل  /زيارة كل من املبعوثني لدارفور يف نيسان      
حكومة السودان وممثلي احلركات غري املوقعة علـى اتفـاق سـالم دارفـور علـى عقـد                  العمل مع   

قامـة  يـسي مـن املـشاورات هـو إ    وكـان الغـرض الرئ  . مشاورات غري رمسية بشأن املسائل األمنية  
اتفـاق لوقـف أعمـال      أسـس   بالتـايل إرسـاء     و األطراف يتناول القضايا األمنيـة       لكلحوار جامع   

 الوحــدة وعبــد الــشايف مــن وقــد وافــق فــصيال. بــني األطــراففيمــا مــد جــسور الثقــة و، القتــال
كــل مــن حركــة حتريــر   تلــك املــشاورات، فيمــا أعــرب حــضور حركــة حتريــر الــسودان علــى  

مقاومـة عـن عـدم      املتحـدة لل  بهـة   اجل فصيل عبد الواحد وحركـة العـدل واملـساواة و          - لسودانا
 . لمشاركة يف هذه املرحلةلاستعداده 

وسيواصل القائمون على الوساطة احلوار مع األطراف لتحديد أفـضل الـسبل للمـضي               - ٣٦
ات غـري   ر مـشاو  وعقد املبعوثان اخلاصـان، يـان إلياسـون وسـليم أمحـد سـليم، يف جنيـف                . قدما
وذلـك لتقيـيم احلالـة       ،٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ٥ و ٤مع شركاء إقليميني ودولـيني يـومي         رمسية

إىل دفع عملية الوسـاطة     سبل  السياسية يف ضوء األحداث األخرية اليت شهدها امليدان ومناقشة          
نـاع  واالمتإىل أقـصى حـد      ضـبط الـنفس     ممارسـة   األطـراف إىل    اخلاصـان   ودعا املبعوثان   . ألماما

وشـددا أيـضا علـى      . املشاركة يف العمليـة الـسياسية     إىل  عن القيام بأية أعمال عسكرية أخرى و      
احلاجة امللحة إىل تطبيع العالقات بني تشاد والسودان وإىل إحراز تقدم يف تنفيذ اتفاق الـسالم                

بـصورة   بأمهية تنـاول األبعـاد الوطنيـة واإلقليميـة للـرتاع يف دارفـور             وذلك مع التسليم    الشامل،  
 .ةشامل

التنسيق عن كثب بني فريق دعم الوساطة املـشترك والعمليـة املختلطـة             كذلك  ستمر  او - ٣٧
اجملتمـع   واللجنة التحضريية لعملية احلوار والتـشاور بـني أهـايل دارفـور مـن أجـل إشـراك فئـات                

  وذلـك مـن خـالل اجتماعـات منتظمـة          ، يف مسائل عدة تتعلق بعملية الـسالم        الدارفوري املدين
وجـرى تنفيـذ أنـشطة لبنـاء القـدرات يف بعـض املنـاطق لتيـسري مـشاركة          . ات الـثالث واليـ يف ال

 . اجملتمع املدينيفاجلهات الفاعلة 
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 الترتيبات املالية - ثامنا 
ــا    - ٣٨ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــؤرخ ٦٢/٢٣٢أذنـــت اجلمعيـ ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ديـ

حتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      ، بإنشاء حساب خاص للعمليـة املختلطـة لال      ٢٠٠٧
 إىل ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز١مليـــون دوالر للفتـــرة مـــن    ١ ٢٧٥,٧واعتمـــدت مبلغـــا قـــدره   

ــران ٣٠ ــه /حزي ــادل  ٢٠٠٨يوني ــا يع ــة    ١٠٦,٣، أي م ــشاء العملي ــهريا، إلن ــني دوالر ش  مالي
 . املختلطة

املدفوعــة للحــساب  ، بلغــت االشــتراكات املقـررة غــري  ٢٠٠٨أبريــل / نيـسان ٣٠ويف  - ٣٩
وبلغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري      .  مليون دوالر  ٦٨٤,٣اخلاص للعملية املختلطة حوايل     

 . مليون دوالر ٢ ١٢٠,٩ املسددة جلميع عمليات حفظ السالم يف التاريخ نفسه

، ُســـددت تكـــاليف )٢٠٠٧( ١٧٦٩مـــن قـــرار جملـــس األمـــن ) أ (٥ووفقــا للفقـــرة   - ٤٠
اد الوحدات الذين مت نشرهم يف بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان للفتـرة                القوات بالنسبة ألفر  

 . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١أكتوبر إىل /تشرين األول ١من 

يونيه، اعتمدت اللجنة اخلامسة مشروع القـرار الـذي يوصـي اجلمعيـة             / حزيران ٥ويف   - ٤١
إىل  ٢٠٠٨يــــه ليو/ متــــوز١ مــــن العامــــة باملوافقــــة علــــى ميزانيــــة العمليــــة املختلطــــة للفتــــرة

 . بليون دوالر١,٥٩ وإمجاليها ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠
 

 مالحظات - تاسعا 
مــايو / أيــار١٠كــان اهلجــوم الــذي شــنته حركــة العــدل واملــساواة علــى أم درمــان يف   - ٤٢

 وقـد أعربـت عـن إدانـيت هلـذا العمـل           . أن السالم يف دارفور ال يـزال بعيـد املنـال          تنبيها قويا إىل    
، تعتــرب أعمــال العنــف اجلاريــة يف املنطقــة إشــارة  صــعيد أعــموعلــى . الــذي قامــت بــه احلركــة

واضحة إىل أن األطـراف ال تـزال تـسعى إىل حـل عـسكري للـرتاع بـدال مـن أن تلتـزم بوقـف                          
نـشر العمليـة املختلطـة    تعرقل األعمال  كما أن تلك    . إلطالق النار وبإجراء مفاوضات سياسية    

 يـات تسيري الـدوريات والقيـام بعمل  حيث تواصل   طة هبا،   وة املن واليالتنفيذ   كافح من أجل  اليت ت 
بـات األفـراد     ،يف الوقت نفسه  و. دودةاحملوارد  رغم امل  حراسة ومحاية قوافل املساعدة اإلنسانية    

عمـال  الذين جرى نشرهم لتقدمي املساعدة إىل السكان يف دارفور يتعرضون بصورة متزايـدة أل            
، ضـابط شـرطة أوغنـديا     احلـايل    الـشهر    يفوقد فقـدت العمليـة املختلطـة        . ةاملسلحقطع الطريق   

تــزال  وال. تعــرض العديــد مــن العــاملني باملــساعدة اإلنــسانية لــسرقة ســياراهتم أو لالختطــاف و
الـيت تفيـد    أجزاء من دارفور حمرومـة مـن وصـول املـساعدة اإلنـسانية إليهـا فيمـا تـوحي األنبـاء                      

شهد مزيـدا مـن     تراب موسم األمطار بأن احلالـة اإلنـسانية قـد تـ           مع اق يف األغذية   نقص  بوجود  
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بــد أن تبــذل مجيــع األطــراف قــصاراها مــن أجــل تيــسري الوصــول إىل املــساعدة    وال. التــدهور
تقـدمي  قومـون ب  اإلنسانية، ومحاية املدنيني، والوقف الفوري ألعمال العنـف املوجهـة ضـد مـن ي              

الـسالح   لقـي أن ت  كافـة ألطـراف اإىل  دعـويت    وأكـرر مـن جديـد     . املساعدة إىل سكان دارفـور    
 .موضوعية مشاورات أبدتو

أن العمليـات الـيت      جمـال حفـظ الـسالم     يف  على امتداد ستني سنة من العمل       لقد تعلمنا    - ٤٣
نقوم هبا ميكن أن تبلغ أقصى درجات الفعالية عندما تتوقف األعمال القتالية وتوافـق األطـراف          

ــة حلفــظ الــسالم،    ــه     علــى نــشر عملي واألهــم مــن ذلــك حينمــا يكــون هنــاك اتفــاق سياســي ل
 الفتـرة املـشمولة     جـرت يف  واألحـداث الـيت     . مقومات البقاء يكون أساسا لسالم ميكـن حفظـه        

فالقتـال ال يـزال مـستمرا       .  ال وجود ألي مـن هـذه الـشروط يف دارفـور            هالتقرير تشهد بأن   هبذا
ت مــستعدة بعــد للــسعي إىل إجيــاد وأفــراد العمليــة املختلطــة معرضــون للخطــر واألطــراف ليــس

 . حلول سياسية

ــسالم أي إن  - ٤٤ ــة حلفــظ ال ــا    ،عملي ــة املختلطــة بكامــل قوامه ــو كانــت حبجــم العملي  ، ول
قـدما  ولـن يتـسىن الـدفع عمليـة الـسالم           . تستطيع صنع سالم نيابة عمن يوجدون يف امليـدان         ال

 واملـساواة علـى أم درمـان        واهلجـوم الـذي شـنته حركـة العـدل         . إال مع التـزام األطـراف بـذلك       
ردة واحلكومـة والقـوات املتحالفـة معهـا         مـ والقتال الذي ال تزال رحاه تدور بني اجلماعـات املت         

وقد يكـون مـن     . أن األطراف ليست مستعدة إلجراء حمادثات جدية      أمران يستدل منهما على     
مـع  لعملنـا   يم  إعادة تقيـ  أن نقوم ب  ستئناف حمادثات السالم،     نواصل الضغط ال   وحننالضروري،  

الفاعلـة ذات النفـوذ     مـع غريهـا مـن اجلهـات         أطراف الرتاع وذلك بالتشاور مع بلدان املنطقة و       
ويف هذا السياق، يعكـف االحتـاد األفريقـي مـع األمـم املتحـدة علـى                 . لدى األطراف ومؤيديها  

 اهـام منـصبه انطالقـا ممـا أجنـزه مبعوثـ           مبيف اعتقـادي    ضطلع  يـ سوف  تعيني كبري وسطاء مشترك     
 يف إعــادة إحيــاء ا حموريــادورلعــب  وي،، يــان إلياســون وســليم أمحــد ســليم  اخلاصــانملنظمــتنيا

 . عملية الوساطة

 يف الـسودان، مـع    الوطنيـة وفيما يستمر القتـال يف دارفـور، سـتدخل العمليـة الـسياسية        - ٤٥
. اتلتحـضري لالنتخابـ  مـن مراحـل ا  اكتمال التعداد اخلامس للسكان واملساكن، مرحلة حامسـة   

ومــا مل تتحــسن احلالــة األمنيــة يف دارفــور وتكــن األطــراف مــستعدة للمــشاركة يف انتخابــات    
 ، فقـد  ٢٠١١ عـام   املزمـع إجـراؤه يف  سـتفتاء االاملفـضية إىل   هلا   ويف العملية التالية     ٢٠٠٩ عام

ال تسنح الفرصة لتمثيل سكان دارفور والتعبري عن وجهات نظرهم يف سياق هـاتني الفرصـتني           
الــسياسي العمــل تــشكيل إطــار والــراميتني إىل اتفــاق الــسالم الــشامل ن مــنبثقــتني خييتني املالتــار

 .لسودانيف ااملقبل 
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ووجود عملية حفظ سالم فعالة يف دارفـور لـيس ضـمانا لتحقيـق الـسالم واالسـتقرار                   - ٤٦
لـك  تيف السودان ويف املنطقـة إال أن هـذا األمـر مـن شـأنه أن يـساهم مـسامهة كـبرية يف بلـوغ                          

ولكي يتسىن حتقيق األهداف املتعلقة بنشر العملية املختلطة واملقرر بلوغهـا حبلـول هنايـة            . الغاية
بـسبل منـها التعجيـل    للعمليـة    أن تواصل احلكومة تقـدمي الـدعم         األمهية مبكان ، من   ٢٠٠٨عام  

 وسـيكون امتثـال احلكومـة امتثـاال تامـا التفـاق         . بتوفري األراضي وخدمات التخليص اجلمركي    
سألة حريـة التنقـل، أمـرا    مبـ منـه  مـا يتعلـق   مركز القوات املربم مع العملية املختلطة، مبا يف ذلـك   

وسيكون من احليوي كذلك توافر الدعم للنقل املؤقـت لعناصـر هندسـية مـن               . أمهية قصوى  ذا
 . بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل العملية املختلطة

عمليـات حفـظ الـسالم إىل حـد كـبري علـى التـزام               فعاليـة    تتوقـف عالوة على ذلـك،     و - ٤٧
ويف هـذا الـسياق، أود أن أعـرب عـن خـالص تقـديري               . املوارد املطلوبة وفري  الدول األعضاء بت  

جمموعــة ا فيهــا كافــة، مبــهــات املاحنــة شــرطة واجلوحــدات و قــواتلبلــدان املــسامهة بميــع اجل
وأود أيـضا أن أحـث      . عمليـة املختلطـة   لإىل ا  الـدعم املـستمر      اأصدقاء العملية املختلطة، لتقـدميه    

 علـى أن تقـوم دون إبطـاء      ٢٠٠٨عـام   يف  الدول األعضاء املسامهة بوحدات من املقرر نـشرها         
 ترتيبـات النـشر     تنفيـذ بتقدمي القوائم النهائية للمعدات إىل إدارة عمليات حفظ السالم لتسهيل           

 . املعقدة

 مــع العمليــة املختلطــة والــدول    ويف غــضون ذلــك، ستواصــل األمانــة العامــة العمــل      - ٤٨
وســأعمل علــى . األعــضاء وحكومــة الــسودان للتعجيــل بوصــول القــوات ووحــدات الــشرطة   

زيــادة القـدرة اهلندســية يف   :قــدرة العمليـة املختلطــة علـى االسـتيعاب عــن طريـق    توسـيع نطـاق   
غريهـا مـن    البعثة؛ واالتفاق مع احلكومة على تعزيز الترتيبـات األمنيـة للنقـل الـربي للمعـدات و                

بعثـة األمـم املتحـدة    مـع  أن يتم ذلك بالتعـاون    وهو أمر حيوي، وميكن     أصول العملية املختلطة    
 يف السودان؛ وإقامـة جـسر جـوي بـني العبيـد ودارفـور لنقـل املعـدات ذات األولويـة؛ ودراسـة                     

 دارفــور؛ شــرطة إىلوحــدات  النقــل اجلــوي للمعــدات مــن البلــدان املــسامهة بقــوات و إمكانيــة
األراضي، والتـصريح للعمليـة     توفري  التخليص اجلمركي، و  إىل التعجيل ب  احلكومة  لدى  ي  السعو

 . املختلطة بالتحليق ليال واستعمال طائرات كبرية لنقل املعدات اهلندسية الثقيلة

إن السالم يف دارفـور مـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالـسالم واالسـتقرار يف املنطقـة، وتـدهور                     - ٤٩
إنــين أحــث حكــوميت البلــدين علــى الوفــاء   و. ثري قلقــين وتــشاد أمــر يــ العالقــات بــني الــسودا 

. بالتزامهمـــا مبوجـــب اتفـــاق داكـــار واســـتئناف مـــشاركتهما يف اجتماعـــات فريـــق االتـــصال 
أهيــب بالــدول األعــضاء األخــرى أن تعمــل علــى تيــسري إقامــة حــوار بنــاء بــني الــسودان    كمــا

يف الوقــت املناســب،  قــام هبــا إىل املنطقــة وأود أن أنــوه إضــافة إىل ذلــك بالزيــارة الــيت. وتــشاد
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االحتاد األفريقي، جان بينغ، ومفوض االحتاد األفريقـي للـسالم واألمـن، الـسيد              مفوضية  رئيس  
ــيت رمــضان العمــامرة، و  ــزة مــن   جــاءت ال ــرة وجي ــذي شــنته حركــة العــدل    بعــد فت اهلجــوم ال

اد األفريقـي ومفـوض االحتـاد       رئيس االحتـ   مايو، قام / أيار ١٨ففي  .  مايو/ أيار ١٠واملساواة يف   
وإنـين أغتـنم هـذه الفرصـة     . تنياجلديـد بـصفتيهما  للسالم واألمن بـأول زيـارة هلمـا إىل دارفـور           

إجيـاد تـسوية    مـن أجـل     لالعتراف بالـدور اهلـام الـذي يواصـل االحتـاد األفريقـي االضـطالع بـه                  
جلهـود اجلاريـة للتعجيـل       ويف ا  ، وتطبيع العالقات بني تشاد والسودان     ،سلمية للرتاع يف دارفور   

 .لنشر الكامل للعملية املختلطةبا

عدم تعاون احلكومة مـع ممثـل   يتردد عن   إزاء ما   بالغ  وختاما أود أن أعرب عن قلقي ال       - ٥٠
وأحـث  . يونيـه / حزيـران ٥االدعاء باحملكمة اجلنائية الدولية على حنو ما أفيد به جملس األمن يف            

 الدوليــة والتعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، حيــث أنــين احلكومــة علــى االمتثــال اللتزاماهتــا
فلـيس مـن املقبـول أن يفلـت مـن           . مقتنع بأنه ال ميكن إحالل سالم مستدام دون حتقيق العدالة         

 .يف دارفورقترفة العقاب مرتكبو اجلرائم اخلطرية امل
 


