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

 
 مقدمة  -أوال  

يونيــه /أبريــل إىل حزيــران/ُيقــدَّم هــذا التقريــر، الــذي يغطــي الفتــرة املمتــدة مــن نيــسان  - ١
لـس  الـذي طلـب فيـه اجمل      ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ مـن قـرار جملـس األمـن          ٢١، عمال بالفقرة    ٢٠٠٨

 يومــا عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ العمليــة املختلطــة لالحتــاد   ٩٠إيلّ أن أقــدم إليــه تقريــرا كــل  
 . األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وعن حالة العملية السياسية

 قبــل أن ينظــر جملــس األمــن يف مــسألة  األخــريتقريــرالوبــالنظر إىل أن هــذا التقريــر هــو  - ٢
ـــ    جتديــد واليــة العمليــة امل   ١٢ختلطــة، فقــد أدرجــُت عــددا مــن املالحظــات بــشأن الــشهور ال

األخرية من عمـل العمليـة املختلطـة، فـضال عـن بعـض التوصـيات بـشأن اخلطـوات الـيت ينبغـي                     
 . اختاذها مستقبال

 
 روقف إطالق النار واحلالة على أرض الواقع يف دارفو -ثانيا  
 احلالة األمنية -ألف  

لثالثة املاضية باالضطراب يف دارفور، خاصة بعد اهلجـوم الـذي           ا شهراألاتسمت فترة    - ٣
مــايو، ممــا أدى إىل زيــادة النــشاط / أيــار١٠درمــان يف  نفذتــه حركــة العــدل واملــساواة علــى أم

العـــسكري يف مجيـــع أرجـــاء دارفـــور وأســـفر عـــن جتميـــد العالقـــات الدبلوماســـية بـــني تـــشاد 
مــايو، شــارك فيــه حنــو  / أيــار١٢ إىل ١٠ن وتــرد أنبــاء بــأن اهلجــوم، الــذي دام مــ . والــسودان

ــات مــن       ١ ٠٠٠ ــضحايا ومئ ــساواة، وأســفر عــن عــشرات ال ــاتلي حركــة العــدل وامل  مــن مق
 .املقبوض عليهم
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مـايو، نفـذت القـوات املـسلحة الـسودانية محلـة       /أبريـل وأوائـل أيـار     /ويف أواخر نيـسان    - ٤
ليـة املختلطـة تفيـد بـأن طـائرة          مـايو، وردت أنبـاء إىل العم      / أيار ١ويف  . قصف يف مشال دارفور   

 كلـم مشـال     ١٠٠(من طراز أنتونوف تابعة للقوات املـسلحة الـسودانية قـصفت قريـة أم سـدر                 
مـايو،  / أيـار ٤ويف يـوم  . ، حيث أسفر ذلك عن مقتل شخصني وجرح مثانية أشـخاص  )الفاشر

 كلـم مشـال أم بـرو، ممـا أسـفر عـن عـدد مـن                 ٧٠جرى قصف سوق يف شقق كرو، على بعـد          
 مـن غـرب     وأدت الضربات اجلوية يف مشال دارفور ويف احلزام الشمايل        . صابات بني املدنيني  اإل

 مـن املـدنيني، مبـن      ١٩مـايو إىل قتـل مـا جمموعـه          /دارفور خالل األسبوع األول مـن شـهر أيـار         
 . فيهم األطفال والنساء وكبار السن

علـى امتـداد طـرق     الـسيارات، خاصـة   اختطـاف كذلك فإن الزيادة اهلائلة يف أحـداث       - ٥
 أعاقـت اإلمداد الرئيسية العابرة جلنوب دارفـور، أسـهمت بقـدر كـبري يف حالـة انعـدام األمـن و           

 مركبـة   ١٨أبريـل، مت اختطـاف      /وخالل شهر نيـسان   . توصيل املساعدات اإلنسانية إىل املنطقة    
 شـهر   مركبـة خـالل  ٣١املنظمات غري احلكومية؛ وارتفـع ذلـك العـدد إىل      /تابعة لألمم املتحدة  

 .مايو/أيار
 

 احلدود بني تشاد والسودان  
ل التوتر الشديد سـائدا علـى طـول احلـدود بـني تـشاد والـسودان، خاصـة يف الفتـرة                      ظ - ٦

وخـالل  . درمـان ومـا تـاله مـن تـدهور يف العالقـات بـني البلـدين                 اليت أعقبـت اهلجـوم علـى أم       
الـسودانية وعناصـر مجاعـات      الفترة املـشمولة بـالتقرير، لـوحظ تكـدس كـبري للقـوات املـسلحة                

يونيــه، اســتولت مجاعــات / حزيــران١٣ويف . املعارضــة املــسلحة التــشادية علــى طــول احلــدود 
املعارضــة املــسلحة التــشادية علــى بلــديت قــوز بيــضا وأدي يف تــشاد، إال أن القــوات التــشادية     

يف املنطقـة، مت نقـل      ونتيجة لعـدم اسـتقرار احلالـة األمنيـة          . احلكومية أجلتها عنها يف اليوم التايل     
 وتـضمن   .املنظمات غري احلكوميـة يف منطقـة جنـوب اجلنينـة إىل أمـاكن أخـرى بـصورة مؤقتـة                   

تقريــر مــوجز صــدر مــؤخرا عــن جمموعــة أصــدقاء اتفــاق داكــار مقترحــات لتعزيــز الــضوابط      
ومن السابق ألوانه التعليق على إمكانيـة تنفيـذ تلـك املقترحـات     . احلدودية بني تشاد والسودان   

 .أو املوعد الذي ميكن فيه تنفيذها
 

 أنشطة العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور  -باء  
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، عملــت العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم     - ٧

ير قــدرهتا علــى املتحــدة يف دارفــور باســتمرار لزيــادة وجودهــا يف مجيــع أرجــاء اإلقلــيم، وتطــو  
رصــد األحــداث املبلــغ عنــها والتحقــق منــها، ونقــل املعــدات واإلمــدادات واألفــراد إىل منطقــة  
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وواجهت العملية املختلطة عددا مـن العقبـات يف هـذا الـصدد، حيـث يرجـع                 . العملية املختلطة 
. ذلــك بــصفة رئيــسية إىل التحــديات النامجــة عــن اســتمرار انعــدام األمــن يف منطقــة العمليــات   

وعلى وجه اخلصوص، تعني على العملية أن تويل اهتماما كبريا ملسألة انعدام األمن على طـول                
وجاء اختطاف حاويتني تابعتني للعملية املختلطـة يف        .  دارفور املؤدية إىل طرق اإلمداد الرئيسية    

املهندسـني الـصينية يف نيـاال       مرسـلة إىل سـرية      أبريل هبما معدات مملوكة للوحـدات       / نيسان ٢٩
وعقــب عمليــة . دلــيال علــى التحــديات األمنيــة الــيت ينطــوي عليهــا نقــل الــسلع بــرا يف دارفــور 

االختطاف، شرعت العملية املختلطة فورا يف البحث عـن احلـاويتني وبـذلت كـل جهـد ممكـن                   
وأنشأت العملية املختلطة أيضا جملـس      . لتتبع كل األدلة املتوفرة، بدون أن يكلل ذلك بالنجاح        

وسيستفاد من نتائج التحقيق يف اجلهـود اجلاريـة لتحـسني أمـن قوافـل           .  احلادث لنظر يف حتقيق ل 
ويف غـضون ذلـك، اختـذت العمليـة املختلطـة عـددا مـن اخلطـوات، اسـتجابة                   . العملية املختلطة 

لذلك احلادث ونظرا ألعمال االختطاف املتكررة ملركبات برنامج األغذية العـاملي وغـري ذلـك               
 . مداد الرئيسية، وذلك سعيا إىل توفري محاية دائمة جلميع قوافلهامن املركبات على طرق اإل

ــة هــذه،        - ٨ ــدابري احلماي ــار ت ــداد واختب ــة يف خمتلــف طــرق اإلم ــة األمني ــيم احلال ــة تقي وبغي
ــة املختلطــة مؤلفــة مــن      ــة مــن شــرطة العملي ــة مــن اُألبــيض يف جنــوب   ٢٤ســافرت قافل  مركب

  عمـل  نقلـت بـسالم مركبـات ومعـدات إىل منطقـة          يونيـه و  / حزيـران  ١٤كردفان إىل نياال يـوم      
وكانت حالة الطريق سيئة للغاية، مما تـسبب يف حـاالت تـأخري متكـررة خـالل الرحلـة                   . البعثة

وشـكلت هـذه   . اليت استغرقت مخسة أيام، وستصبح حالته أسوأ قريبا مع بـدء موسـم األمطـار      
ــة امل   قــرر تنفيــذها واملــصممة لنقــل  التجربــة الرحلــة األوىل للعديــد مــن رحــالت القوافــل احملمي

معدات وإمدادات وشحنات وقود حامسـة األمهيـة إىل دارفـور للـسماح بنـشر القـوات بأسـرع                   
 . ميكن ما

واستجابة حلالة عدم االستقرار املـستمرة يف غـرب دارفـور، حيـث اسـتمر ورود أنبـاء                    - ٩
ــوات مجاعــات املعارضــة املــ       ــالتقرير عــن تكــديس لق ــرة املــشمولة ب ــشادية طــوال الفت سلحة الت

والقــوات املــسلحة الــسودانية، وضــعت العمليــة املختلطــة خطــة لتنفيــذ ثــالث دوريــات طويلــة  
وقــصرية املــدى علــى األقــل باإلضــافة إىل دوريــتني ليليــتني مــن كــل موقــع فرقــة إىل خميمــات      

 . املشردين داخليا يف مجيع أرجاء القطاع أسبوعيا

ناطق غري املستقرة، سيؤدي تزايد عـدد الـدوريات         وإضافة إىل تعزيز وجود القوة يف امل       - ١٠
وسيــسفر ذلــك عــن . يف الطــرق والقــرى إىل حتــسني مجــع املعلومــات والــوعي باحلالــة الــسائدة 

ومـع ذلـك، يف أقـل املنـاطق         . حتسني استهداف أنـشطة الـدوريات وزيـادة حتـسني أمـن املنطقـة             
 الـيت توفرهـا   راسـة  مهام احلمايـة واحل أمنا، فإن قدرات املشاة احملدودة تظل تسترتفها بقدر كبري     
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املشاة حلماية الـسكان احمللـيني وطـرق اإلمـداد الرئيـسية واجملـال              سرايا  وسيظل استخدام   . القوة
ونتيجـة للحالـة املتـدهورة، ال ميكـن توقـع حـدوث حتـسن             . اإلنساين ينـشئ أولويـات متـضاربة      

فية وتزويــد الكتائــب املوجــودة  كــبري يف األمــن يف املنطقــة إال بعــد نــشر كتائــب املــشاة اإلضــا  
 . باألفراد والعتاد مبا يفي مبعايري األمم املتحدة

اء حنــوتواصــل العمليــة املختلطــة زيــادة وجــود دوريــات الــشرطة التابعــة هلــا يف مجيــع أ   - ١١
وكمــا تــرد اإلشــارة يف تقريــري الفــصلي األول، شــرعت شــرطة العمليــة املختلطــة يف . دارفـور 

احل للقيام بأعمال الدورية يف خميمات املـشردين داخليـا، حيـث تـوفر     تنفيذ خطة من ثالث مر  
وتنفـذ أعمـال الدوريـة حاليـا        . املرحلة الثالثة من اخلطة وجودا على مدار الساعة يف املخيمـات          

 يف مجيع املواقـع تقريبـا ويواصـل مفـوض الـشرطة      ٠٠/١٨الساعة إىل  ٠٠/٨ن الساعة ميوميا  
 إىل ٠٠/٨لثانيـة مـن أعمـال الدوريـة الـيت سـُتنفذ مـن الـساعة                العمل مـن أجـل تنفيـذ املرحلـة ا         

 االتـصال املوثـوق هبـا       توُيعاق التقدم يف هذا الصدد بـسبب االفتقـار إىل معـدا           . منتصف الليل 
والوجود احملـدود لوحـدات الـشرطة املـشكلة الـيت ُيحتـاج إليهـا               ) أجهزة الالسلكي الشخصية  (

 . يف توفري احلماية الالزمة

 شرطة العملية املختلطة قدما يف تنفيذ عـدد مـن املهـام الرئيـسية خـالل الفتـرة                    ومضت - ١٢
قيد االستعراض، خاصة يف جمايل بناء الثقة والرصد يف مجيـع أرجـاء دارفـور، فـضال عـن تـوفري                     

ة هبـدف كفالـة وفـاء أعمـال الـشرطة مبعـايري حقـوق               يـ لشرطة احلكوم لالتدريب وبناء القدرات    
ــة دوليــ  ــسان املقبول ــة     . ااإلن ــة علــى اإلجــراءات القانوني ــشرطة احمللي ــدريب ال ــة لت وتــوىل األولوي

الواجبة االتباع وعلى أسـاليب التحقيـق يف جـرائم العنـف اجلنـساين مـع التركيـز بـصفة خاصـة           
وتنطوي إحدى املبادرات الرئيسية اجلارية حاليـا       . على تعزيز حقوق اإلنسان للنساء واألطفال     

مصممة جلعل قوة الشرطة احمللية مكتفيـة ذاتيـا يف جمـال            “ ربنيلتدريب املد ”على وضع برامج    
إضافة إىل ذلك، أُنشئت وحـدات للتحقيـق اجلنـائي يف مقـر          . تنفيذ دوراهتا التدريبية اخلاصة هبا    

 . العملية املختلطة لرصد األنشطة اإلجرامية املبلغ عنها

 دارفـور وسـيقوم بزيـادة       وكثف مكتب سيادة القانون يف العملية املختلطـة عملياتـه يف           - ١٣
وينفذ املكتب، يف إطار جهوده األولية، أنشطة توعية لدى عدد مـن            . قدراته يف الشهور املقبلة   

وتقـوم وحـدة سـيادة    . اجلهات املعنية احمللية، مبا يشمل اهليئة القـضائية والـشرطة ووزارة العـدل    
ة والفوريــة للمجتمــع القــانون بوضــع إطــار لإلحالــة هبــدف ضــمان إحالــة االحتياجــات العاجلــ 

 . احمللي إىل املكاتب والوكاالت الشريكة مع إرساء املكتب لوجوده يف دارفور

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مد قسم االتصال املعـين بالعمـل اإلنـساين واالنتعـاش                - ١٤
مـل يف   ، وبـدأ الع    مجيعهـا  والتنمية يف العملية املختلطة نطاق خدماتـه لتـشمل القطاعـات الثالثـة            
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يـدز ومحايـة الطفـل، وأقـام اتـصاالت مـع األقـسام الفنيـة                اإل/ فريوس نقص املناعـة البـشرية      جمال
 . األخرى مثل أقسام حقوق اإلنسان والشؤون السياسية والشؤون املدنية

 
 احلالة اإلنسانية -لثا ثا 

  شـخص تقريبـا يف دارفـور، وظـل العنـف املـستمر        ١٩٠ ٠٠٠منذ بداية السنة، تشرد      - ١٥
وأسـفرت  . يف مجيع أرجاء اإلقلـيم يتـسبب يف تـشريد املـدنيني خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          

 - فـصيل مـين مينـاوي وجـيش حتريـر الـسودان        -الصدامات بني قوات جيش حتريـر الـسودان         
 من املدنيني خـالل     ٩٠ ٠٠٠اإلرادة احلرة يف مشال وغرب دارفور عن تشريد أكثر من           فصيل  

وأسفرت أعمال إطالق النار وإشعال النريان يف الـسوق ويف مـساكن            . بالتقريرالفترة املشمولة   
مـايو عـن التـشريد املؤقـت     / أيـار ١٣املشردين داخليا يف طويلة اليت قـام هبـا جنـود احلكومـة يف      

 .  شخص٢٠ ٠٠٠لنحو 

ــسانية واخُتطفـــت       - ١٦ ــساعدة اإلنـ ــال املـ ــاملني يف جمـ ــة عـ ــل مثانيـ ــام، قُتـ ــة العـ ــذ بدايـ ومنـ
 فــردا مــن أفــراد ١١٧ لفتــرات مؤقتــةكبــة مــن مركبــات العمــل اإلنــساين، واخُتطــف مر ١٢٥

 ســـائقا مـــن املتعاقـــدين مـــع برنـــامج األغذيـــة العـــاملي يف       ٣٦العمـــل اإلنـــساين، وال يـــزال   
 . املفقودين عداد

وتتصل املفاوضات بني برنامج األغذية العـاملي واحلكومـة لتـوفري وحـدات احلراسـة يف          - ١٧
 املعـين بالـسودان يف الفتـرة مـن          اداالحتإطار   ساعة، حسبما مت االتفاق عليه يف        ٤٨دارفور كل   

ويف الوقت نفسه، تعمل األطراف الفاعلـة يف العمـل اإلنـساين مـع            . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧ إىل   ٥
ــة املختلطــة تواجــه        ــساين، رغــم أن العملي ــة لقوافــل العــون اإلن ــوفري احلماي ــة املختلطــة لت العملي

 . على مسارات اإلمداد اخلاصة هباهتديدات مماثلة 

ونتيجة للعنف الذي يستهدف أوسـاط العمـل اإلنـساين، خاصـة القوافـل الـيت ينفـذها                   - ١٨
مـايو  / أيـار ١ بـدءا متعاقدون مع برنامج األغذية العاملي، اخنفض العون الغذائي مبقـدار النـصف    

رفـــور إىل إضـــافة إىل ذلـــك، أدى الـــضعف الـــشديد للحـــصاد يف جنـــوب ومشـــال دا . ٢٠٠٨
متوقع، حينمـا اخنفـض اإلمـداد بـاحلبوب وغريهـا مـن املـواد الغذائيـة                 “ موسم جوع ”حدوث  

ويفيد العديـد مـن الـشركاء يف التنفيـذ بوجـود عالمـات علـى تفـاقم سـوء                     .بشكل كبري للغاية  
 . التغذية وتزايد حجم العمل الذي ينفذ يف إطار برامج التغذية العالجية

ة قـدرة أفـراد العـون الـذين يبلـغ عـددهم       قـ وقراطية اإلضـافية إىل إعا   وتؤدي القيود البري   - ١٩
وعلـى سـبيل املثــال، يف   .  فـردا يف دارفـور علـى تقـدمي املــساعدة اإلنـسانية األساسـية      ١٦ ٥٠٠

غــرب دارفــور، رفــضت الــسلطات احلكوميــة احملليــة الــسماح للمنظمــات غــري احلكوميــة بنقــل  
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احلاجــة الواضــحة إىل اســتخدام تلــك املركبــات  إمــدادات طبيــة يف مركبــات مــستأجرة، رغــم  
ــا     ــة ونطاقه ــة حلجــم احتياجــات اإلغاث ــور، أعاقــت   . لالســتجابة بفعالي ــوب دارف ــاال جبن ويف ني

ويف . السلطات احمللية تسليم الوقود الالزم لتشغيل طلمبات امليـاه لـسكان خميمـي كلمـة وبليـل                
ر اســتخدام طلمبــات امليــاه   زالنجــي بغــرب دارفــور، فــإن قيــام املــسؤولني احلكــوميني بقــص       

ومولــدات الكهربــاء علــى اخلــدمات األساســية مثــل العيــادات الــصحية واملستــشفيات أدى إىل  
ويف مشال وغرب دارفور، يـرفض أفـراد األمـن الـوطين روتينيـا      . زيادة إضعاف عمليات اإلغاثة   

اثـنني مـن    إضـافة إىل ذلـك، جـرى احتجـاز          . وصول الطائرات العمودية إىل اجملتمعـات الريفيـة       
املوظفني الوطنيني العاملني مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات غـري احلكوميـة، فيمـا يـشمل           

وأُطلـق سـراح    .للبيان املشترك بشأن تيسري تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف دارفـور         خمالفة صرحية   
ملبذولــة ورغــم اجلهــود املتــضافرة ا  .أحــد املــوظفَني فــورا، إال أن أحــدمها يظــل قيــد االحتجــاز  

ملعاجلة املـسائل مـن خـالل اللجنـة الرفيعـة املـستوى لرصـد تنفيـذ البيـان املـشترك علـى الـصعيد                         
 . الوطين، ال يزال التنفيذ العملي يف امليدان يشكل حتديا

وجيري إنشاء آليات تنـسيق بـني فريـق األمـم املتحـدة القطـري والعمليـة املختلطـة مـن                      - ٢٠
إضـافة إىل ذلـك،     . املشتركة بني الوكاالت على صعيد الدولة     خالل اجتماعات اللجنة الدائمة     

عـــزز الفريـــق املـــشترك لـــإلدارة األمنيـــة يف دارفـــور اتـــصاالته بـــشأن املـــسائل األمنيـــة املتعلقـــة 
بالعمليات اإلنسانية، وأسفرت الزيارات املنتظمـة الـيت يقـوم هبـا الفريـق إىل دارفـور عـن تعزيـز               

وسيتعزز التنسيق أكثر بوصول نائـب املنـسق املقـيم         . ية املختلطة التنسيق مع اإلدارة العليا للعمل    
ومنــسق الــشؤون اإلنــسانية املقبــل، الــذي ســيكون مقــره يف الفاشــر لكفالــة تعــاون اســتراتيجي 

 . فعال بني العملية املختلطة وأوساط العمل اإلنساين
 

 حالة حقوق اإلنسان - رابعا 
ــة مــن غــري   - ٢١ ــة واألطــراف الفاعل ــة تنتــهك حقــوق اإلنــسان والقــانون   تظــل الدول  الدول

ويظل املـدنيون عـرب دارفـور يتحملـون عـبء العنـف املتزايـد وانعـدام األمـن املتنـامي                . اإلنساين
ــال املتكــررة    ــال القت ــنينتيجــة ألعم ــس   ب ــال الع ــة واألعم ــذها  ك األطــراف املتحارب ــيت تنف رية ال

 مجيــع األطــراف أنى القــرى ويؤكــد مقتــل املــدنيني ومعانــاهتم خــالل اهلجمــات علــ. احلكومــة
 بـني املـدنيني واألهـداف العـسكرية، فيمـا ميثـل خمالفـة لترتيبـات وقـف إطـالق                     ال متيز املتحاربة  

 .النار القائمة والقانون الدويل

واســتمرت أعمــال اســتهداف التجمعــات الــسكانية املدنيــة بــصورة عــشوائية مــن قبــل   - ٢٢
مــايو، عنــدما / أيــار١٢ هــذه األحــداث يــوم ووقــع أبــرز. القــوات احلكوميــة يف مشــال دارفــور

وقـام  . شرطة االحتيـاطي املركـزي الـسودانية خمـيم املـشردين داخليـا يف طويلـة               من  هاجم أفراد   
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.  الـسوق  وا ودمر وها األكواخ وأحرق  وا النار عشوائيا وهنب   واالشرطة بتطويق املخيم وأطلق   أفراد  
وجلـأ عـدد كـبري مـن        . اجملـاورة  إىل القـرى     ات شخص يعيشون يف املخيمـ     ٢٠ ٠٠٠ونزح حنو   

 .كر العملية املختلطة يف طويلة لعدد من األيامساملشردين داخليا إىل مع

واستمرت أيضا أعمال القتال بـني الفـصائل املتمـردة يف التـسبب يف اإلصـابات وسـط                   - ٢٣
ففــي مشــال دارفــور، أدت الــصدامات    . املــدنيني ويف التــشريد اجلمــاعي للمجتمعــات احملليــة    

فــصيل  -مــين مينــاوي وجــيش حتريــر الــسودان فــصيل  -ررة بــني جــيش حتريــر الــسودان املتكــ
ــود       ــرب كفـ ــرى قـ ــن القـ ــدد مـ ــكان عـ ــني سـ ــسائر يف األرواح بـ ــرة، إىل خـ ويف . اإلرادة احلـ

مـين مينـاوي ثـالث قـرى يعتقـد          فـصيل    -مايو، هاجم مقاتلو جـيش حتريـر الـسودان          /أيار ٢١
اإلرادة احلـرة ودمروهـا، حيـث قُتـل يف ذلـك            يل  فـص  -بأهنا من معاقـل جـيش حتريـر الـسودان           

 .وأُفيد بأن معظم الضحايا ُحرقوا أحياء يف أكواخهم.  مدنيا١٢اهلجوم 

وتظـل  . وتظل أعمال العنف اجلنسي واجلنـساين املرتبطـة بالـصراع متفـشية يف دارفـور               - ٢٤
اب اجلمـاعي   املشردين داخليا، يتعرضـن لالغتـصاب واالغتـص         بني  من ،النساء والفتيات خاصة  

  متمـردة والضرب وغري ذلك من أشكال العنـف الـيت متارسـها أطـراف تابعـة للدولـة، وفـصائل                
. من املوقعني على اتفاق السالم ومن غـري املـوقعني عليـه، وغـري ذلـك مـن اجلماعـات املـسلحة                     
ث ومل تنجم نتائج إجيابية بعد عن التدابري اليت تتخذها احلكومة ملعاجلة تفـشي واسـتمرار أحـدا                

 .العنف اجلنسي يف دارفور وثقافة اإلفالت من العقاب اليت ترتكب فيها تلك األحداث

درمـان، قامـت أجهـزة األمـن         وعقب اهلجوم األخري حلركـة العـدل واملـساواة علـى أم            - ٢٥
احلكومية يف دافور باعتقال واحتجاز عدد مـن األفـراد، بـسبب الـشك فيمـا يبـدو يف تـورطهم                     

 إزاء أن بعــض هــذه االعتقــاالت قــد تكــون متــت علــى أســاس األصــل وهنــاك قلــق. يف اهلجــوم
ووردت أنبـاء عـن أن      . اإلثين املفترض لألشخاص ال على أساس مـشاركتهم املثبتـة يف اهلجـوم            

وأكدت العمليـة املختلطـة أن األجهـزة احلكوميـة يف           . بعض احملتجزين تعرضوا إىل معاملة سيئة     
ــة اعتقلــت   ــذ  ١٣اجلنين ــل من ــى األق ــار١٠  شخــصا عل ــايو، حيــث ينتمــي معظــم هــؤالء    / أي م

 بعـض املعـتقلني يف أمـاكن جمهولـة بـدون توجيـه              احتجـاز وجرى  . األشخاص إىل قبيلة الزغاوة   
ــى           ــهم علـ ــدون عرضـ ــرهم وبـ ــأفراد أسـ ــامني أو بـ ــصال مبحـ ــن االتـ ــهم مـ ــم أو متكينـ ــم هلـ هتـ

 .قضائية سلطة

ير تزايـد التعـاون بـني احلكومـة         وفيما ميثل أمرا إجيابيا، شـهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقر            - ٢٦
والعملية املختلطة بشأن تنفيذ التوصيات اليت أصدرها فريق من خرباء حقوق اإلنسان التـابعني              

ــة املــسؤولة عــن حقــوق اإلنــسان    . لألمــم املتحــدة بــشأن دارفــور  وقــد عقــدت اهليئــة احلكومي
ــن اال    ــددا م ــسانية ع ــشؤون اإلن ــاتوال ــة تع   جتماع ــة بغي ــة املختلط ــع العملي ــك    م ــذ تل ــز تنفي زي
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شهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أيـضا اسـتئناف أنـشطة بعـض               و. التوصيات وإيالئها األولوية  
 .األطر املؤسسية املنشأة ملكافحة العنف اجلنساين

   العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفورنشر - خامسا 
ــة   - ٢٧ ــار العمليـــ ــاملني يف إطـــ ــة  املبلـــــغ عـــــدد العـــ ــاريخ ١١ ٣٥٩ختلطـــ  شخـــــصا بتـــ
  حنــو عنــصرا بــالزي الرمســي، مــن بينــهم    ٩ ٤٧٩ويــشمل هــذا الــرقم   . يونيــه/حزيــران ١٨

 . موظفا مدنيا١ ٨٨٠  شرطيا ووحدة شرطة مشكلة، و١ ٦٦١ عسكريا و ٧ ٨١٨

 ءوبـط ،   انعـدام األمـن     اسـتمرار  وقد تأخر نشر القوات يف دارفور لفترة طويلـة بـسبب           - ٢٨
ات يف مواقع االنتشار الستقبال وحدات الشرطة والوحدات العـسكرية، وعـدم            وترية التحضري 

توفر املعدات الالزمة لالرتقاء بكتائب املشاة التابعة لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان سـابقا               
، والتحــديات اللوجــستية العديــدة  ومعــايري عملــهاكــي متاشــي حجــم كتائــب األمــم املتحــدة   

 . واإلمدادات إىل منطقة البعثةاملرتبطة بنقل املعدات

ويعود البطء يف نقـل املعـدات اململوكـة للوحـدات إىل منطقـة البعثـة إىل ثالثـة عوامـل                      - ٢٩
كلــم حــىت  ٢ ٠٠٠والــيت تزيــد عــن  (سودان عــن دارفــور تــ املــسافة الــيت تفــصل بور )أ( :هــي

ناف املعــدات قــدرة املتعاقــدين احمللــيني علــى نقــل آالف أصــ ) ب(؛ )احلــدود الــشرقية لــدارفور
حمدوديــة البنيــة التحتيــة يف  ) ج(سودان إىل منطقــة البعثــة؛ تــاململوكــة للوحــدات بــرا، مــن بور 

 .سوء حالة الطرق وقدرة املطارات على استقبال طائرات الشحن القادمةسيما  دارفور، وال

ونتيجة للتأخري الناجم عما سـبق،كانت عمليـة النـشر الوحيـدة الـيت أجنـزت منـذ نقـل                     - ٣٠
وقـد متكنـت هـذه      . ٢٠٠٨مايو  /لسلطة هي نشر سرية اإلشارة املصرية، اليت انتشرت يف أيار         ا

السرية من االنتشار يف الوقت املناسـب بفـضل إمكانـات اكتفائهـا الـذايت، وألهنـا مل جتلـب إىل          
 .منطقة البعثة سوى أربع حاويات من املعدات اململوكة للوحدات

فقـد  . معسكر نياال األكـرب ويف نـشر القـوات هنـاك          وقد سجل بعض التقدم يف تشييد        - ٣١
ــسرية اهلندســة        ــة مــن املعــدات اململوكــة للوحــدات التابعــة ل ــا كمي وصــلت إىل املعــسكر حالي

  اجلزء الرئيسي مـن الوحـدة      يف تشييد مقر إقامة أفراد     ة املتقدم املفرزةشرع  تالصينية تكفي كي    
خري يف نقــل املعــدات اململوكــة للوحــدات لتــأاالت اونظــرا حلــ. يوليــه/املتوقــع وصــوهلم يف متــوز

التابعة لسرية النقـل املـصرية، وسـرية اللوجـستيات املتعـددة املهمـات مـن بـنغالديش، فـإن مـن                      
 .أغسطس/املتوقع أال تصل هاتني الوحدتني إىل نياال حىت أواخر آب

يونيه، وصل جزء كـبري مـن املعـدات اململوكـة للوحـدات اخلاصـة               / حزيران ١٥وحىت   - ٣٢
لكـن جـزء كـبريا مـن        . يوليـه /سرية اهلندسة املصرية إىل الفاشر، حيث ستنتشر السرية يف متوز         ب
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هــذه املعــدات قــد تــضرر خــالل نقلــها إىل الفاشــر، وبتــايل فــإن تــاريخ انتــشار الــسرية مرهــون  
 . بقدرة اجملموعة املسؤولة عن الصيانة على إصالح هذه املعدات بسرعة

سودان الـــشحنة األخـــرية مـــن املعـــدات تـــصـــلت إىل بورو ،أبريـــل/ نيـــسانأواخـــريف  - ٣٣
اململوكة للوحدات التابعة لسرية النقل وسرية اللوجستيات املتعـددة املهمـات اإلثيـوبيتني، بيـد               

 .  بانتظار نقله إىل منطقة البعثةتسودانربويف ال يزال  يف املائة من هذه املعدات ٧٢أن 

شاة املــصرية األوىل يف أم كــدادة والكتيبــة  تــأخرت التحــضريات الســتقبال كتيبــة املــ و - ٣٤
 مـن الكتيبـة     ة املتقدمـ  فـرزة نتـشر امل  تويتوقـع أن    . اإلثيوبية األوىل يف كلبس عـن موعـدها املقـرر         

ــصرية  ــول امل ــوز حبل ــة مت ــا ســ  /هناي ــه، فيم ــرزةتحرك املتيولي ــف ــة يف   ة املتقدم ــة اإلثيوبي ــن الكتيب  م
لوسـائل املمكنـة لتـسريع نقـل املعـدات اململوكـة             مجيـع ا   العملية املختلطة وتستخدم  . يوليه/متوز

ــراد      ــشر أف ــسىن ن ــبس كــي يت ــة إىل كل ــسي للوحــدات اإلثيوبي ــشرين األول اجلــزء الرئي ــل ت  / قب
 .٢٠٠٨ أكتوبر

 املعدات اململوكة للوحـدات التابعـة لوحـدة الـشرطة النيباليـة             تسودانربووصلت إىل   و - ٣٥
ــشكلة    ــسية امل ــشرطة اإلندوني ــشكلة ووحــدة ال ــول    . امل ــراد الوحــدتني حبل ــشر أف ــع أن ينت ويتوق

ــر /آب ــسطس، شـ ــدات اململو ةطيأغـ ــل املعـ ــسىن نقـ ــدد،    أن يتـ ــدات يف الوقـــت احملـ ــة للوحـ كـ
 . حتصل الوحدة اإلندونيسية على قطعة األرض الالزمة هلا وأن

درجت قيادة العملية املختلطة على االجتماع بانتظـام مـع كبـار مـسؤويل احلكومـة،                 و - ٣٦
، وهـي تتـابع حوارهـا معهـم بـشأن      ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٩فاق مركز القوات يف    منذ توقيع ات  

مسائل عديدة، من بينها حرية التنقل يف مجيـع أحنـاء دارفـور، وأمـن  القوافـل وطـرق اإلمـداد،                    
ــات يف املطــارات، واجلمــارك، وإصــدار تأشــريات       ــشييد، والعملي ــع الت ــازة األراضــي ملواق وحي

ري املعقـود بـني حكومـة الـسودان وقيـادة العمليـة املختلطـة يف                وخالل االجتماع األخ  . الدخول
، وافقــت احلكومــة علــى متديــد ســاعات العمــل يف املطــارات ملــدة   ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٦

ساعتني إضافيتني، وإنشاء جلنـة تقنيـة حمليـة ملعاجلـة أي مـشاكل تقنيـة، والتعـاون يف جمـال أمـن                       
. تخلـيص اجلمركـي وإصـدار تأشـريات الـدخول         القوافل وطرق اإلمـداد، وتـسريع إجـراءات ال        

 .النشروسيبقى التعاون املتواصل الذي توفره احلكومة عنصرا أساسيا لنجاح عمليات 

 على انتـشار العمليـة       بالغ  مسائل الدعم اهلامة اليت سيكون هلا أثر سليب        إحدىتتمثل  و - ٣٧
ها مـن اهلياكـل األساسـية اهلامـة          املكلف بتشييد مقار اإلقامة وغري      التجاري هداملختلطة يف املتع  

د عــن اجلــدول الــزمين احملــدد ختلفــا كــبريا، ومل يــؤد العمــل عهــفقــد ختلــف املت. للعمليــةبالنــسبة 
ولكي يتمكن املتعهد من الوفاء بالتزاماته وإكمال التحـضريات         . املوكل إليه على النحو املرجو    

وبدون ذلك، ستكون هنـاك عواقـب    .احلامسة األمهية للنشر، سيتعني التعجيل بعمله بقدر كبري       
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سلبية جسيمة على جهودنا للنشر، مبا يشمل احلـد مـن قـدرة العمليـة علـى اسـتيعاب وحـدات            
 .عسكرية ووحدات شرطة جديدة، إىل جانب املوظفني املدنيني

وتعمل إدارة الدعم امليداين، بالتشاور مع العملية املختلطة، علـى وضـع خطـة طـوارئ       - ٣٨
وُتـدرس حاليـا تـدابري      . اهلندسية األساسية ومعاجلة االحتياجـات اهلندسـية املعلقـة        لزيادة القدرة   

ــادة اســتخدام املتع   ــها زي ــادة االعتمــاد علــى   هــتعويــضية، مــن بين دين احمللــيني واإلقليمــيني، وزي
 تنطــوي علــىبيــد أن مجيــع هــذه اخليــارات . األصــول اهلندســية املنقولــة مــن البعثــات األخــرى 

 . ا أن تنفيذها حيتاج إىل وقتحتديات ومعوقات، كم

اخلدمـة  طـائرات  لقدرات األساسية، ومنـها غالبيـة      ما زالت القوة تفتقر إىل عدد من ا       و - ٣٩
ة عموديـ  الطـائرات ال لتكملـة ة التكتيكية   عموديالعمودية العسكرية وعدد حمدود من الطائرات ال      

اجلـوي الثابتـة اجلنـاحني،    التكتيكية املقدمة من إثيوبيا، وسرب صغري مـن طـائرات االسـتطالع           
وتعــد الطــائرات املروحيــة عنــصرا هامــا . وســرية لوجــستيات متعــددة املهمــات، وســرية للنقــل

لنــشر القــوة إىل منــاطق االضــطرابات ولتــوفري احلمايــة ملــوظفي العمليــة املختلطــة والعــاملني يف   
 العمل يف منـاطق لـيس        من العملية املختلطة كما أهنا ستمكّن    . اجملال اإلنساين والسكان احملليني   

أمـا طـائرات االسـتطالع الثابتـة اجلنـاحني، فهـي عنـصر              .  فيهـا وجـود عـسكري بـري دائـم          هلا
وقـد  . أساسي لتزويـد العمليـة املختلطـة بـصورة أفـضل للوضـع امليـداين وبقـدرة لإلنـذار املبكـر               

ة العــدل واملــساواة علــى جتلــت ضــرورة هــذه القــدرات مــن خــالل اهلجــوم الــذي شــنته حركــ  
وحتتـاج  .  دون أن تكتـشف    عدد من العربات من دارفور إىل أم درمـان        ، حيث حترك    درمان أم

العمليــة املختلطــة إىل ســرية اللوجــستيات للمــساعدة يف بنــاء اهلياكــل األساســية للقــوة يف بيئــة   
 نقل إضافية متوسـطة وثقيلـة لـدعم مفـرزة     وسيلةأما سرية النقل فسوف توفر   . القاسيةدارفور  

 .قليمواقع االنتشار يف مجيع أحناء اإلملرسلة إىل ماللوجستيات ا

ويف إطار اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا األمانة العامة لضمان نشر أكـرب عـدد ممكـن مـن                   - ٤٠
لـدعم امليـداين، بزيـارة     لموظفي العملية املختلطة، قامت سوزانا مـالكورا، وكيلـة األمـني العـام              

وخــالل هــذه الزيــارة، استعرضــت وكيلــة  . يونيــه/ان حزيــر٢٢ إىل ١٤ مــن العمليــة يف الفتــرة
قـل املعـدات    ناألمني العام تفاصيل اخلطوات الواجب اختاذها كي تـتمكن البعثـة مـن التعجيـل ب               

 .اململوكة للوحدات والتصدي للتحديات اهلندسية

وخـالل هـذا الوقـت تواصــل األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقــي العمـل معـا، علـى حنــو           - ٤١
وسـعيا   .نـشر العمليـة املختلطـة     ا علـى صـعيد      اهنـ واجهيتصدي جملموعة التحديات الـيت      وثيق، لل 

لتحقيــق هــذا الغــرض، ســافر كــل مــن إدمــون مــويل، األمــني العــام املــساعد لعمليــات حفــظ      
السالم، وجني هول لويت، األمني العام املساعد للدعم امليداين، إىل شرم الـشيخ، مـصر، حيـث            
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، املمثــل اخلــاص املــشترك، بغــرض إجــراء مــشاورات مــع رامتــاين  انــضم إليهمــا رودولــف أدادا
المامرا، مفوض االحتـاد األفريقـي للـسالم واألمـن، وذلـك علـى هـامش الـدورة العاديـة الثالثـة                      

مث التقى كبار املسؤولني هؤالء مجيعا مع فريق مـن          . عشرة للمجلس التنفيذي لالحتاد األفريقي    
 شــرم الــشيخ خصيــصا إلجــراء مناقــشات مــع االحتــاد   احلكومــة الــسودانية كــان قــد ســافر إىل 

 .األفريقي واألمم املتحدة بشأن نشر العملية املختلطة

 املناقشات، أعاد املندوبون السودانيون التأكيد على التزام احلكومة بنـشر           تلكوخالل   - ٤٢
كومــة وشــدد فريــق االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة علــى أمهيــة تعــاون احل. العمليــة املختلطــة

النقل العاجل للمعـدات اململوكـة للقـوات      :وتقدميها الدعم يف عدد من اجملاالت الرئيسية وهي       
، وتـوفري األراضـي إلقامـة املعـسكرات؛ وتـسهيل       ) تـوفري األمـن للقوافـل      مبا يـشمل  (إىل دارفور   

لوكـة   مندوبو احلكومة السودانية بأنه سيسمح لقوافل املعدات املم        أفادكما  . األعمال اهلندسية 
وميثـل  .  سـاعة ٢٤للوحدات التابعة للعملية املختلطة بالتحرك من األبيض إىل دارفور مرة كـل          
كـذلك  .  سـاعة  ٤٨ذلك زيادة عما مسحت به احلكومة يف السابق، أي قيام قافلة واحدة كـل               

شدد فريـق احلكومـة علـى أن التعليمـات قـد صـدرت إىل مجيـع املـسؤولني احمللـيني فيمـا يتعلـق             
 . وفري املواقع املطلوبة للعملية املختلطةبأمهية ت

وســوف يواصــل االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة إجــراء مــشاورات رفيعــة املــستوى   - ٤٣
 .بشأن دارفور على حنو منتظم مبا يكفل استمرار التعاون بني املنظمتني

 
 الترتيبات املالية - سادسا 

نـشاء حـساب خـاص للعمليـة املختلطـة           بإ ٦٢/٢٣٢عية العامـة، يف قرارهـا       أذنت اجلم  - ٤٤
 مليـون دوالر    ١ ٢٧٥,٧لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور واعتمـدت مبلغـا قـدره                 

 ماليـني  ١٠٦,٣، أي ما يعـادل   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١للفترة من   
ــة املختلطــة   ــشاء العملي ــك، اعتمــدت ا . دوالر شــهريا، إلن ــةوباإلضــافة إىل ذل  العامــة يف جلمعي

 على العملية املختلطـة للفتـرة مـن         لإلنفاق مليون دوالر    ١ ٤٩٩,٧مبلغ   باء   ٦٢/٢٣٢قرارها  
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١

ــار٣١ حــىتو - ٤٥ ــايو / أي ــررة غــري املــسددة للحــساب    ٢٠٠٨م ، بلغــت االشــتراكات املق
ــة املختلطــة   ــون دوالر ٣٤٥,١اخلــاص للعملي ــا ملي ــأخر   . تقريب ــررة املت وبلغــت املــسامهات املق

 . مليون دوالر١ ٧٥٩,٧تسديدها جلميع عمليات حفظ السالم يف نفس التاريخ 

 للحكومات املسامهة بـالقوات وبالـشرطة، مقابـل تكـاليف          املستحقةومت تسديد املبالغ     - ٤٦
ــرة حــىت      ــشكلة، للفت ــشرطة امل ــوات ووحــدات ال ــار٣١الق ــايو / أي ك رد ، ومشــل ذلــ ٢٠٠٨م
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 للفتـرة   بعثـة يف الـسودان  تكاليف القوات املتعلقة بالوحدات املنشورة يف إطار االحتاد األفريقـي     
 مــن) أ (٥ للفقــرة ، وفقــا٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١ إىلأكتــوبر / تــشرين األول١مــن 

 .)٢٠٠٧ (١٧٦٩قرار جملس األمن 
 

 العملية السياسية - سابعا 
بذله املبعوثان اخلاصـان مـن      يدارفور يف مكاهنا على الرغم مما       لتراوح العملية السياسية     - ٤٧

فقــد وصــلت خارطــة الطريــق الــيت وضــعها املبعوثــات اخلاصــان منــذ ســنة إىل طريــق     . جهــود
وبعــد مــا يزيــد علــى عــام مــن . مــسدود ألن األطــراف مل تبــد أي التــزام حقيقــي باملــضي قــدما

مـشترك وللتحـاور مـع احلكومـة بغـرض          اجلهود املضنية املبذولة جلمع احلركـات حـول موقـف           
التوصل إىل تنازالت إضافية قد تعيد إحيـاء عمليـة الـسالم، اسـتمرت األطـراف يف اللجـوء إىل         

 . العنف بدال من احلل السياسي للرتاع

والواقــع أن احتمــال قيــام حمادثــات ســالم فوريــة وجامعــة وحقيقــة قــد تــضاءل خــالل   - ٤٨
مبا يف ذلـك انفـصال اجلبهـة املتحـدة          ( احلركات   جتزؤك بسبب   ، وذل التقريرالفترة اليت يشملها    

 بـني األطـراف   واالتـساق وتدهور احلالة األمنيـة، وانعـدام الثقـة    ) للمقاومة إىل ثالث جمموعات   
جوم حركـة العـدل واملـساواة    وفيما بينها، وجتدد األزمة بني تشاد والسودان وتفاقمها نتيجة هل        

ــان  ــى أم درم ــس عل ــاب اإلرادة ال ــال ا ، وغي ــة واســتئناف املفاوضــات   ياسية لوقــف األعم لعدائي
 .عام بشكل

 تطــورا هامــا يف أم درمــانوشــكل اهلجــوم الــذي شــنته حركــة العــدل واملــساواة علــى   - ٤٩
 مـا زالـت     الـصراع فقـد أظهـر أن األطـراف يف         .  الذي تشهده دارفور وللسودان قاطبة     الصراع

ويـساورين  . ضات بدال مـن اللجـوء إىل القـوة        غري قادرة على تسوية خالفاهتا على طاولة املفاو       
العـدل  القلق على حنو خاصة إزاء تقارير عن وجـود أطفـال جنـود يف صـفوف مقـاتلي حركـة                     

ويبـذل مكـتيب   . اضـحا للقـانون الـدويل   وواملساواة الـذين هـامجوا أم درمـان، ممـا يـشكل خرقـا             
هلجـوم، كمـا أعـرب     جهودا حثيثة إلطالق سراح األطفـال الـذي احتجـزهتم احلكومـة خـالل ا              

 .عن إدانيت الستخدام األطفال اجلنود يف مجيع األحوال

وباإلضــافة إىل زيــادة حــدة التــوتر بــني تــشاد والــسودان، أدى هجــوم حركــة العــدل     - ٥٠
إعاقة العملية السياسية يف دارفور بصورة كبرية، ال بـسبب تـصعيد العنـف الـذي                  ىلإواملساواة  

ومـة علـى عـدم التفـاوض مـع حركـة العـدل واملـساواة الـيت                  تاله فحسب، بل نتيجة لعـزم احلك      
 .تعتربها اآلن حركة إرهابية
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 اتبـاع  نعوثـان اخلاصـا   تسجيل تقدم ملموس يف العملية الـسياسية، قـرر املب          مونظرا لعد  - ٥١
يف إطار االحتاد األفريقي واألمم املتحدة للمضي قدما الذي يعتـرب وقـف     بيانه  هنج تدرجيي ورد    

أن لالشـتباكات املتواصـلة وتـدهور    بـ وكـان ذلـك إقـرارا     . دائية مبثابـة خطـوة أوليـة      األعمال الع 
وبــدوره وافــق . البيئــة األمنيــة تبعــات ســلبية خطــرية علــى احلالــة اإلنــسانية والعمليــة الــسياسية  

ــان اخلاصــان يف جنيــف      ــدوليني الــذي عقــده املبعوث ــشركاء اإلقليمــيني وال  يفاالجتمــاع مــع ال
 . على أن حتسن احلالة األمنية ميثل أولوية أساسيةمارس،/ آذار١٨ و ١٧

يعد وقف أعمال القتـال خطـوة أساسـية لتبيـان حـسن النيـة وتـوفري الـشروط املواتيـة                     و - ٥٢
لقتــال، ال بــد، واحلــال هــذه، مــن  ولكــي يتــسىن وقــف أعمــال ا . لتحــسني األنــشطة اإلنــسانية

م إال مـن خـالل التوصـل إىل اتفـاق           توافق األطراف علـى أن إهنـاء الـرتاع يف دارفـور لـن يـت                أن
 . سالم بالتفاوض

 فـصيل الوحـدة     - يونيه بني جيش حتريـر الـسودان      /وقد كان االتفاق املربم يف حزيران      - ٥٣
كمـا أن  .  مـصدر تـشجيع يل  اهمـ يتتحدة للمقاومـة لتوحيـد حرك  والعناصر املتبقية من اجلبهة امل 

 فــصيل الوحــدة وحركــة العــدل -ان التقــارير األخــرى عــن التقــارب بــني جــيش حتريــر الــسود 
واملساواة قد تكون مؤشرا إىل أن هـذه احلركـات قـد تبـدأ باالنـدماج إذا مـا تـوفرت الـشروط             

 .املناسبة لذلك
مــارس علــى أمهيــة التفاعــل املــستمر مــع /وقــد شــدد االجتمــاع املعقــود جبنيــف يف آذار - ٥٤

ويف هــذا الــصدد، .  والــشبابمبــا يف ذلــك النــساءارفــور، مــن خــالل اجملتمــع املــدين،  شــعب د
آراء االسـتفادة مـن      الوساطة، من خالل اآلليـات الـيت وضـعتها العمليـة املختلطـة،                فريق واصل

كما جرى تكثيف عملية انتقـاء      . منظمات اجملتمع املدين واملشردين داخليا وقادة اإلدارة احمللية       
مــثلني للمــشاركة بــصورة غــري ويتمثــل اهلــدف املنــشود، ال يف اختيــار امل. ممثلــي اجملتمــع املــدين

مباشرة يف احملادثات فحسب، بل يف التحاور مـع خمتلـف الفئـات املعنيـة بـشأن املـسائل األكثـر                
ــدادها للعمــل    ــة وإع ــدةأمهي ــة   كقاع ــات ســالم مقبل ــذ أي اتفاق ــوىل  .  سياســية لتنفي وســوف يت

دة املعـّين حـديثا،     جربيل باسويل، كبري الوسطاء املشترك لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـ             السيد
ــود الوســاطة يف          ــه لالضــطالع جبه ــل وقت ــسخر كام ــث سي ــادرات، حي ــذه املب ــدما هب ــضي ق امل

ــدان الدبلوماســية   . الــسودان ــه الواســعة يف مي   املتعــددة األطــراف ويــصب الــسيد باســويل خربت
 . والوساطة يف وعاء مهمته اجلديدة والصعبة
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 تنفيذ اتفاق السالم يف دارفور -ثامنا  
ــدان جتاهلــها لتنفيــذ اتفــاق الــسالم يف دارفــور الــذي يواجــه     ت - ٥٥ واصــل األطــراف يف املي

 املوضــوعة مبوجــب االعتــراف باآلليــاتعوائــق إضــافية تتمثــل يف رفــض األطــراف غــري املوقعــة 
وتـسجل انتـهاكات متكــررة التفاقـات وقـف إطـالق النـار مـن مجيــع        . اتفـاق الـسالم املـذكور   

 وقـف إطـالق النـار عـاجزة عـن التحقيـق يف حـوادث اخلـرق                   تـزال جلنـة    ال، و الـصراع أطراف  
ورصدها بصورة رمسية، حيث أن اللجنة املـشتركة مل جتتمـع بعـد لالتفـاق علـى هيكـل جديـد              

 .للجنة وقف إطالق النار

إبـان حمادثـات    وبدأ صـندوق اجملتمعـات احمللـي يف دارفـور للـسالم واالسـتقرار، املنـشأ                  - ٥٦
. عزيـز بنـاء الـسالم علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة يف دارفـور                ، عملـه لت   ٢٠٠٧ يف عـام     تسر

يونيه، قامت اللجنة التوجيهية للصندوق اليت تـضم ممـثلني عـن جلنـة احلـوار                /ففي أوائل حزيران  
 الـدارفوري، بزيـارة إىل غـرب دارفـور حيـث التقـوا بأصـحاب الـشأن ليـشرحوا            -الدارفوري  

وأجريـت زيـارات مماثلـة      .  املـشاريع املـراد متويلـها      هلم عملية الصندوق وملساعدهتم على حتديـد      
إىل مشــال وجنــوب دارفــور خــالل الــسنة، وقــد أقــر الــصندوق مــؤخرا متويــل مــشروعني لبنــاء   

 .السالم واملصاحلة يف دارفور

كما قـدم الـصندوق املـساعدة ملهرجـان للفروسـية مدتـه أربعـة أيـام، نظـم يف الـضعني                       - ٥٧
وضـم املهرجـان مـشاركني مـن طيـف      . يونيـه / حزيـران  ٢و إىل   ماي/ أيار ٣٠جبنوب دارفور من    

واسع من قبائل دارفور، من بينهم قادة كبار مـن قبائـل الرزيقـات والفـور والفالتـه والزغـاوة،                    
وانضم إليهم مثقفون وناشطون وناشرون وشخصيات قيادية من اجملتمع الثقايف يف مجيـع أحنـاء               

لتقى من خالله زعماء القبائل بكبار مـوظفي العمليـة          ووفر املهرجان منتدى تقليديا ا    . السودان
 .املختلطة، كما أتاح هلم فرصة للحوار والوساطة واملصاحلة

 
  آثار اتفاق السالم الشامل على دارفور -تاسعا  

 / نيــسان٢٢مــن يف الفتــرة  التعــداد اخلــامس للــسكان واملــساكن يف الــسودان   يجــرأ - ٥٨
 دارفور جرت عملية التعداد بالرغم مـن معارضـة كـل مـن         ويف. ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦أبريل إىل   
غالبيــة املــشردين هــم  علــى الــسواء، وعليــهعني عني التفــاق الــسالم يف دارفــور واملــوقّغــري املــوقّ

ــن   ــا مـ ــاتداخليـ ــسودان خميمـ ــر الـ ــيش حتريـ ــصيل / جـ ــد  فـ ــد الواحـ ــور عبـ ــر  النـ ــيش حتريـ وجـ
 يف  ٨٥ جنـاح التعـداد بلغـت        وأفـاد مـسؤولو احلكومـة بـأن نـسبة         . مـين منـاوي   فصيل  /السودان

ــور و   ــة يف غــرب دارف ــور   ٩٠ املائ ــة املختلطــة   .  يف املائــة يف مشــال وجنــوب دارف لكــن العملي
وقد قاوم املشردون داخليا عملية العـّد يف عـدد مـن            . تتمكن من التحقق من هذه املعلومات      مل
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 اء دارفـور بـسبب    ، ومل يتمكن املكلفون بالعّد من الوصول إىل مناطق عديـدة يف أحنـ             املخيمات
وتوجــد هــذه املنــاطق بالدرجــة األوىل علــى احلــدود مــع تــشاد ويف   . هبــاانعــدام األمــن تفــشي 

جنوب دارفور حيث هددت حركـات التمـرد املكلفـني بالعـد، ودارت اشـتباكات بـني قبـيليت                   
 .والربقدالزغاوة 

 
  املالحظات والتوصيات -عاشرا  

ــشديدة     - ٥٩ ــي ال ــة أمل ــدأود أن أعــرب عــن خيب ــدم حنــو التوصــل إىل حــل    ملع  إحــراز تق
فاألطراف يواصـلون اتبـاع مـسلك املواجهـة العـسكرية بـدال مـن احلـوار،                 .  يف دارفور  للصراع

ــف ا     و ــا زال العن ــأخر، وم ــد ت ــة ق ــة املختلط ــشار العملي ــف    انت ــائدا ال يق ــساين س ــسي واجلن جلن
 بــشدة تضــعف قــد أالــسطووجهــه أي رادع، كمــا أن زيــادة حــدة انعــدام األمــن وأعمــال   يف
 مليون مدين حيتاجوهنا للبقـاء علـى        ٢,٥قدرتنا على تقدمي املساعدة اإلنسانية ملا يقرب من          من

 . قيد احلياة

. وال بد من أن تدرك األطراف أن العنف لن حيقق مـا تنـشده مـن أهـداف يف دارفـور                     - ٦٠
بـوا مـرارا وتكـرار عـن     فأعمال القتال لـن تفيـد إال يف إطالـة معانـاة املـدنيني األبريـاء الـذين أعر          

رغبتهم يف العودة إىل منازهلم يف بيئة يسودها األمـن، وهـم يـشعرون بالطمأنينـة لوجـود اتفـاق           
 .سالم موثوق وجامع حيمي مستقبلهم

 علــىواليــوم وحنــن يف خــضم جهودنــا ملعاجلــة الوضــع، مــن خــالل تــشجيع األطــراف   - ٦١
من خالل نشر العملية املختلطـة وتقـدمي        وقف أعمال القتال واجللوس إىل طاولة املفاوضات، و       

فــاألطراف . ااســتحكام، غــدا الوضــع يف درافــور أكثــر نطــاق واســعاملــساعدة اإلنــسانية علــى 
كمـا أن   . تواصل اللجوء إىل الوسائل العـسكرية ومل ختلـق الـشروط الالزمـة السـتئناف احلـوار                

حد كبري حركة العـاملني      واالختطاف يف مجيع أحناء دارفور قد أعاق إىل          أعمال السطو تفشي  
ونتيجة لذلك فإن اجملتمع الـدويل يتعثـر   . مواد املعونة احليويةنقل يف ميدان املساعدة اإلنسانية و   

 من العمل الالزم حلماية املدنيني ولتـوفري املـساعدة اإلنـسانية هلـم       ساسيلجزء األ ل حىت   ئهيف أدا 
 . والقاسيةيف هذه البيئة الصعبة

 العالقـات الدبلوماسـية     وجتميـد  التوتر السائد بني تشاد والـسودان،        وجتدر اإلشارة إىل   - ٦٢
ــدين  ــاربــني البل  ملنــاخ عــدم االســتقرار املهــيمن يف دارفــور والقالقــل الــيت    امــصدر  ذلــكباعتب

 داكـار    اتفاق وقد كان للجهود اليت بذهلا فريق اتصال      . تشهدها منطقة احلدود يف كال البلدين     
دان وتــشاد، وكــذلك العمــل اهلــام الــذي قــام بــه رئــيس جلنــة  لتخفيــف حــدة التــوتر بــني الــسو

مفوضية االحتاد األفريقي السيد جان بينغ إلعادة االتصال بـني الـدولتني، أثـر حيـوي يف تعزيـز                   
 يف برازافيـل  ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٩وقد اجتمع فريق االتصال آخـر مـرة يـوم     . احلوار بينهما 

ــرة أخــرى يف   ــه / متــوز١٧وســيجتمع م ــور  إن.  يف داكــار٢٠٠٨يولي ــسالم يف دارف ــرتبط  ال ي
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ــع أصــحاب         ــذل مجي ــى أن يب ــين أعــول عل ــة، وإن ــسالم واالســتقرار يف املنطق ــا بال ارتباطــا وثيق
ــسودان يف تنف     ــشاد وال ــساعدة ت ــدهم مل ــصارى جه ــصلحة ق ــات    امل ــار، واالتفاق ــاق داك ــذ اتف ي

 .سبقته اليت

وإنـين آمـل    . سياق اإلطـار الـوطين     يف دارفور يف     الصراعوال بد أيضا من أن ننظر إىل         - ٦٣
تــوفري باغلهم يف عمليــة انتخابيــة وأن يــتم اإلســراع وشــ أن يــرى ســكان دارفــور تعــبريا عــن يف

 .للصراعالوسائل الالزمة إلجياد حل سلمي 
 حتــديا ضــخما يتمثــل يف أن يعمــل علــى   الــذي ُعــني حــديثاوســيواجه كــبري الوســطاء - ٦٤

ــة الــسالم آخــذا يف االعت  . بــار مجيــع هــذه العوامــل الــيت تــسهم يف تعقيــد الوضــع   تنــشيط عملي
وسوف يكون لوجوده املستمر يف دارفـور دور أساسـي يف مـساعدة احلركـات علـى االلتحـام                   
ــة حنــو تنظــيم        ــال، والتقــدم بالعملي ــرامج سياســية، والتــشجيع علــى وقــف أعمــال القت حــول ب

ن جناحـه سـيتوقف إىل حـد         كافيـا، إذ أ    ن يكون لكن تعيني كبري الوسطاء ل    . مفاوضات جامعة 
كبري على رغبة األطراف يف حل خالفاهتم من خالل احلوار، وعلى عامل آخـر ال يقـل أمهيـة،                   

 .أال وهو الدعم الكامل وغري املشروط من اجملتمع الدويل

وأود أن أعرب عن تقديري العميق للجهود اليت بذهلا املبعوثان اخلاصان يـان إلياسـون              - ٦٥
. اللذان عمال لتنشيط عملية السالم وإعادة األطراف إىل طاولـة املفاوضـات  وسامل أمحد سامل،   

ــان اخلاصــان   ــدارفور وســيبقى املبعوث ــة    ل علــى اســتعداد لتقــدمي املــشورة وللمــشاركة يف العملي
 .السياسية وفقا للمقتضى

ويف الوقت نفسه، ال بد من أن نعجل بتوسـيع نطـاق انتـشار العمليـة املختلطـة خـالل                     - ٦٦
وخالل هذه املرحلة، ال بد وأن منـر بفتـرة تتركـز خالهلـا غالبيـة                .  املتبقي من هذه السنة    الوقت
يعين أن العملية املختلطـة لـن تكـون يف          ، مما    على إجياد الشروط الالزمة لالنتشار     العمليةموارد  

، من تنفيذ واليتها على أكمل وجـه، أو املـسامهة علـى              األولية وضع ميكنها، خالل تلك الفترة    
 العمليــة املختلطــة ستواصــل اســتخدام املــوارد  بيــد أن. و جــاد يف توطيــد الــسالم يف دارفــورحنــ

 .اع املتواصلصرجراء المن  يعانون نزالوي الاملتاحة هلا لتوفري احلماية للمدنيني الذين 

ويف اخلتــام، أود أن أعــرب عــن تقــديري جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة والعــاملني يف   - ٦٧
كما أتوجه بالشكر إىل الدول األعـضاء، مبـا فيهـا البلـدان             . اإلنسانية يف دارفور  حقل املساعدة   

املاحنة والبلدان املسامهة بقوات، ملا تقدمه من دعم متواصل لنشر العمليـة املختلطـة، وملـا تبذلـه                  
 .من جهود لتشجيع األطراف على وقف أعمال القتال والعودة إىل طريق احلوار

 
 


