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

  
  مقدمة  -أوال   

الـذي  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٨ مـن قـرار جملـس األمـن         ١٧م هـذا التقريـر عمـال بـالفقرة          يقدَّ  - ١
لطة لالحتـاد   العملية املخت  نشر    عن ا تقرير ، يوما ٦٠كل  أقّدم إليه،   أن  مبقتضاه   اجمللس    إيلّ طلب

، والعمليـة الـسياسية، واحلالـة األمنيـة         ن عملياهتا عو) العملية املختلطة  (األفريقي واألمم املتحدة  
  .واإلنسانية يف دارفور، وامتثال األطراف اللتزاماهتا الدولية

،  بـدال مـن فتـرة الـستني يومـا املعتـادة            ٢٠٠٩يونيـه   /ويغطي هذا التقرير شهر حزيـران       - ٢
بـشأن   الـيت سـيجريها   لمناقـشات متهيدا لأحدث املعلومات املتاحة ويد اجمللس ب لكفالة تز وذلك  

ــة   ــد والي ــة جتدي ــة املختلط ــهي يف  العملي ــيت تنت ــوز٣١، ال ــه / مت ــذا  . ٢٠٠٩يولي وأدرجــت يف ه
، عـددا مـن   البـارزة لتطـورات    أحـدث املعلومـات الـيت أقـدمها عـادة عـن ا             باإلضافة إىل التقرير،  

 شـهرا   خـالل االثـين عـشر     املختلطـة   يـات الـيت اضـطلعت هبـا العمليـة            املتعلقـة بالعمل   املالحظات
  .دارفور، لينظر فيها اجمللسبشأن اآلفاق املستقبلية يف املاضية وبعض التوصيات 

  
  التطورات السياسية  -ثانيا   

 يف الفتــرة مــن ،حكومــة الــسودان وحركــة العــدل واملــساواة يف الدوحــة اجتمــع وفــدا   - ٣
بنــاء الثقــة و النوايــا احلــسنة اتفــاق ملناقــشة تنفيــذ ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ١٨مــايو إىل /أيــار ٢٧

ــسوية املــشكلة  ــورلت ــ  يف دارف ــر / شــباط١٧ع يف املوقّ ــة ٢٠٠٩فرباي ــة حتــت رعاي  الوســاطة  آلي
وناقش الطرفان سبل دفـع عمليـة       .  وحكومة قطر   بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة     ةاملشترك

اتفــاق إبــرام  و،لــق بتبــادل األســرى، ووقــف األعمــال العدائيــةالــسالم قــدما، وخاصــة فيمــا يتع
  .شاملةالفاوضات املخالل النقاش  حيدد جماالت يإطار
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  مجيـع األسـرى    أصـّرت علـى أن ختلـي احلكومـة سـبيل          حركة العدل واملـساواة     غري أنّ     - ٤
، يف   ووقـف األعمـال العدائيـة      يطـار اإلتفـاق    مـسألة اال   ناقـشة مب قبـل البـدء      أعـضاء احلركـة   من  

يف و. لألسـرى  تبـادل    أّيقبـل     على وقف األعمال العدائيـة     االتفاقت احلكومة على    حني أصرّ 
 حكمـا  ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران٩أصدرت إحدى احملاكم اجلنائية يف اخلرطوم يف      غضون ذلك،   
اهلجمات الـيت   من أعضاء حركة العدل واملساواة لتورطهم يف        عضوا إضافيا    ١٢باإلعدام على   

الـصادرة   عدد أحكام اإلعـدام      مجايل إ  بذلك فوصل،  ٢٠٠٨مايو  / درمان يف أيار    على أم  ُشنت
  .أحكام ١٠٣إىل  أعضاء حركة العدل واملساواةعلى 
 ت آليـة  بـذل أن   موقف أي مـن الطـرفني يف الدوحـة، وبعـد             علىمل يطرأ تغري كبري     وملّا    - ٥

 ٢٠٠٩يونيـه  /زيـران  ح١٨لقت احملادثات يف  للتوصل إىل حل وسط، عُ الوساطة جهدا جهيدا  
عمــل مــع ال  الوســاطة آليــةواصــلتو. إجراء مزيــد مــن املــشاورات الداخليــةللطــرفني بــللــسماح 

عناصـر  لتحديـد    و  جدول زمين إلخالء سبيل األسرى     على لالتفاق بشكل خاص     الطرفني كال
 حلثّهما علـى   ٢٠٠٩يوليه عام   / متوز أواخر يف الدوحة يف     لالجتماع جمددا  ي متهيدا اتفاق إطار 

  .هاتني املسألتني اهلامتنيالتوصل إىل اتفاق بشأن 
، ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٧ يف  يف الدوحـة  املعقـودة مـن احملادثـات   األخـرية   ولة  اجلوخالل    - ٦

الــذين املبعوثني اخلاصــني للــسودان  بــ، وفريقــهكــبري الوســطاء املــشترك، جربيــل باســويل اجتمــع
ــون ــدائمني يف جملــس األمــن واالحتــاد  ميثل ــد وأعــرب املبعوثــ و. األورويب  األعــضاء ال  ن عــن تأيي
وطلـب  . الدوحـة وعمليـة   الحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة         بـني ا  الوساطة املشتركة   آلية  جهود  
ال سـيما   ، و للـرتاع املشاركة الفعالـة يف معاجلـة اجلوانـب اإلقليميـة           مواصلة  السيد باسويل   إليهم  

اتفــاق ســالم دارفــور عملــييت لــة كفالــة دفــع عجيف كــذلك العالقــات بــني تــشاد والــسودان، و
  .على حنو متكامل اتفاق السالم الشاملو
كبري الوسـطاء  يدفع  احملادثات بني احلكومة وحركة العدل واملساواة،       ُعلّقت  يف حني   و  - ٧

آليـة   جهـود    زخـم املـسارات للحفـاظ علـى       متعـددة   اسـتراتيجية   باجتـاه اعتمـاد     وفريقـه    املشترك
هلــذه الغايــة، حتقيقــا و. سياسية شــاملةالــعمليــة ال أن تكــون كفالــةيف الوقــت نفــسه والوســاطة 

.  الدوحـة  إشـراكها يف مفاوضـات    هبـدف    الوساطة توحيد مجيع حركات التمرد    سيشجع فريق   
ركـات  احلعـدد مـن      بقـادة    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٩ يفيف طـرابلس     الوسـاطة واجتمع فريـق    

 ق ومتـس  إشراكهم بـشكل فعلـي   والسعي إىلللبحث يف مفاوضات الدوحة  يف دارفور   املسلحة  
 حـوار   ها إلجـراء  ركـات اسـتعداد   أبـدت احل  وخـالل هـذه االجتماعـات،       . يف حل أزمة دارفور   

 موعــدا يف األشــهر  كــبري الوســطاء املــشتركقترحيســو. بنــاء مــع حكومــة الــسودان يف الدوحــة
ليبيـة  املقبلة إلجراء مشاورات بني هذه احلركات وحكومة السودان، بالتعاون مـع الـسلطات ال             
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الوساطة مع حكومة قطـر لتنظـيم منتـدى للتـشاور           سيعمل فريق   ،   تكميلي إجراءكو. والقطرية
وسـاط بـأن    هـذه األ  يف   شـعور    لتوليـد يف دارفور مع كبار قادة الرأي وممثلني عن اجملتمع املـدين            

حكومــة الوحــدة   الوســاطة بقــوةآليــةشجع تــس كمــا.  شــأن تتــوىل هــي زمامــه عمليــة الــسالم
وخاصـــة ( يف دارفـــور األرضة لتحـــسني الوضـــع علـــى دد اختـــاذ إجـــراءات حمـــلـــىعالوطنيـــة 

  .السودان  أهل مبا فيها مبادرة،على أساس االتفاقات السابقة) يتعلق باألمن فيما
الفريــق الرفيـــع املــستوى املعــين بــدارفور التــابع لالحتـــاد      قــام  يف تطــور هــام آخــر،    و  - ٨

ثـابو مبيكـي، بزيـارة دارفـور للمـرة الثالثـة يف              الـسابق  رئـيس جنـوب أفريقيـا        برئاسة،  األفريقي
 جملـس الـسالم واألمـن    ه كلف الذيالفريق،  وقام  . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦ إىل   ١٥الفترة من   

املـساءلة عـن اجلـرائم اخلطـرية        املتعلقـة ب   املـسائل تقدمي مقترحات ملعاجلة    بالحتاد األفريقي   التابع ل 
باالجتمــاع  بــني األطــراف املتحاربــة يف املنطقــة،  تــسريع عمليــة الــسالم يف دارفــور والتوفيــق و
. دارفور وزعماء القبائل واملشردين داخليا وأعضاء اجلماعات املتمـردة        يف  املدين   مثلي اجملتمع مب

ــق،   ــع الفري ــوم،   واجتم ــوده يف اخلرط ــاء وج ــأثن ــسؤولني     ب ــار امل ــن كب ــريه م ــشري وغ الرئيس الب
كـان  و.  يف سـجون اخلرطـوم     احملتجـزين اة  احلكوميني، فضال عن أعضاء حركـة العـدل واملـساو         

االحتــاد رجــأ تقدميــه إىل مفوضــية ، لكنــه أ٢٠٠٩يوليــه /تقريــره يف متــوزصــدار  إينــويالفريــق 
  .ملزيد من املشاوراتبإجراء ا للسماح ٢٠٠٩ أغسطس/آباألفريقي حىت 

  
  ة األمنياحلالة  -ثالثا   

، )S/2009/297(جملـس األمـن      إىل   املقـدم و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٩ؤرخ  يف تقريري امل    - ٩
، ٢٠٠٩مـايو   / على احلدود بني تشاد والسودان يف أيار        اشتداد القتال   اجمللس إىل  وجهت انتباه 

ــور      ــرب دارفـ ــل يف غـ ــة توغـ ــن عمليـ ــضال عـ ــا فـ ــت هبـ ــشادية  قامـ ــة التـ ــوات الوطنيـ  ويف.  القـ
ــران ــه /حزي ــستويات العنــف  ت، اخنفــض٢٠٠٩يوني ــها   م ــغ عن ــور،  املبلّ ــع أنّ يف غــرب دارف م

  .يف حالة تأهب قصوىظلت األطراف املسلحة على احلدود بني تشاد والسودان 
 تقل مخسة مـن جنـود القـوات الوطنيـة      مركبة ت، اقترب ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥ويف    - ١٠

 ويف. لطلــب املـــاء ) غـــرب دارفــور (املختلطــة يف كلــبس   موقــع فريـــق العمليــة     مــن التــشادية 
املختلطـة يف كلــبس  موقـع فريـق العمليــة    مــنى مـرة أخـر  اقتربــت ، ٢٠٠٩يونيـه  /حزيـران  ٢٦

أن بعــد و. القــوات الوطنيــة التــشادية لطلــب املــاءفــردا مــسلحا مــن أفــراد  ٢٣مركبتــان تقــالن 
اإلقليميـة  سالمة  جـرى تـذكريهم بـضرورة احتـرام الـ         ويف املـرتني     نياجلنود التشادي ُرفض طلب   

 عـدة كيلـومترات مـن       ةبعـد على م إىل اجلانب التشادي من احلدود،      ، عادوا أدراجهم    لسودانل
  .املختلطة يف كلبسفريق العملية موقع 
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مشـال  (حركـة العـدل واملـساواة علـى مواقـع قـرب أم بـرو                وبعد اهلجمات الـيت شـنتها         - ١١
 حمافظـة ، رغـم    ذات شـأن  عمليـات عـسكرية     شهد  تُـ ، مل   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  أواسطيف  ) دارفور

  أم بـرو   منـاطق دوريـات عـسكرية يف      تـسيريها   معـزز و  القوات املسلحة الـسودانية علـى وجـود         
  .مشال دارفوريف الطينة وكورنوي و

ــه / حزيـــران٢٩ويف   - ١٢ ــة ٢٠٠٩يونيـ  ا مـــسلح٢٥ و ٢٠  بـــنيضـــّمت، قامـــت جمموعـ
املختلطـة يف اجلنينـة،     مشكلة تابعة للعمليـة     وحدة شرطة   قافلة مكونة من     مبهامجة  اهلوية جمهويل
ستـشفى  املإىل  اجلـريح   قـل   وُن. ها جبـروح   قائـد  ليها فأصابوا ع نارية    أعرية  عدة  املسلحون وأطلق

  . مستقرةتهحالحيث أفيد بأن من املستوى الثاين يف اجلنينة، النيجريي 
 يف ســرقة ســياراتتــسعة حــوادث ، أُبلــغ عــن وقــوع خــالل الفتــرة قيــد االســتعراضو  - ١٣

. ألمـم املتحـدة   ة ل تابعـ ملنظمات غري حكوميـة دوليـة ومخـس          مشلت أربع مركبات تابعة      دارفور
يومــا املاضــية، تــسعني معظــم املركبــات املــسروقة يف ال جتــسد يف اســترداد إجيــايبوُســجل اجتــاه 

  . غالبا الشرطة السودانيةة قوجانبمن وذلك 
  

  ةاإلنسانياحلالة   - رابعا  
 اإلنــسانية ةعد املــسا اجلهــات املعنيــة بتقــدميواصــلت، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  - ١٤

غـري حكوميـة دوليـة     ة منظمـ ١٣ عواقـب طـرد   معاجلة الرامية إىل  املبذولةها على اجلهود  تركيز
 .٢٠٠٩مـارس   /آذار ٤وحل ثالث منظمات غري حكومية وطنية عاملة يف مشـال الـسودان يف              

  مليـون مـستفيد    ١,١أثـرا سـلبيا يف حـواىل        املنظمـات غـري احلكوميـة       ، خلّف فقدان    يف البداية و
 ّممــن  مليــون١,١٦  واخلــدمات الــصحية، مــن  مليــون مــستفيد١,٥ة، و الغذائيــ ة املــساعدمــن

ــاه والــصرف الــصحي، فيمــا يتعلــق بالــدعم يتلقــون  ري  ّممــن يتلقــون مــواد غــ ٦٧٠ ٠٠٠ و املي
حكومـة الـسودان واألمـم املتحـدة وبقيـة املنظمـات            الـيت بذلتـها     شتركة  املهود  لكن اجل . غذائية

ال يـزال   قلـق   الربعة، لكـن    احليوية األ قطاعات  اليف   الفجوةغري احلكومية ساعدت على تضييق      
  .اهومستو ونةع املبشأن نوعية تقدميسائدا 
  اإلنــسانيةة املــساعدالعــاملني يف جمــالعــدد اخنفــض ، ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠يف و  - ١٥

 طـرد  قبل   ١٧ ٧٠٠ شخصا بعد أن كان عددهم       ١٢ ٦٥٨إىل  يف املنطقة   الوطنيني والدوليني   
ــع و. املنظمــات ــراب موســم األمطــار، ال   م ــاقت ــاك ت ــات   زال هن ــذا خمــاوف شــديدة مــن تبع ه

وصـول إىل مجيـع مـن        علـى ال    اإلنـسانية  ةجمتمـع املـساعد   التخفيض يف عدد املوظفني على قدرة       
  .، وتقدميها إليهم، ال سيما يف األماكن النائيةللمساعدة احلاجة هم يف أمّس
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 الــصحة العامليــة زيــادة يف حــاالت  خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، الحظــت منظمــة و  - ١٦
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  احلاد يف عدد من خميمات املشردين داخليا يف جنـوب دارفـور            اإلسهال

هـي أكثـر ارتفاعـا      خماطر تفشي الكولريا يف دارفور هذا العام        أنّ  ذكرت منظمة الصحة العاملية     
لـصحة العامليـة إىل أن      منظمـة ا  وأشـارت   . وعطـاش وكـاس    والـسالم    ةقريضة وكاملـ  خميمات  يف  

امليـاه والـصرف الـصحي يف املخيمـات هـي      ب املرتبطـة  األمـراض   الزديادأحد األسباب الرئيسية    
ــيت أحــدثها يف جمــايل    ــة  الفجــوة ال ــصحي والنظاف ــصرف ال ــصحية طــرد  ال ــسودان ال ــة ال  حكوم

  .اإلنساين  العاملة يف اجملاللمنظمات غري احلكوميةل
ــشطة   - ١٧ ــسانية يفوظلــت األن ــة ا خمــيم ك اإلن ــضا تــ مل ــرة   أي شكل حتــديا كــبريا خــالل الفت

يونيـه  / حزيـران  ١٦يف  وافقـت قيـادة املخـيم يف سـياقه           تطـور إجيـايب      وُسجل. املشمولة بالتقرير 
 محلة تلقيح داخل املخـيم    إلجراء   التحضرياتبدء  ب على السماح ملنظمة الصحة العاملية       ٢٠٠٩

واحــدة فقــط مــن ثــالث حــصلت منظمــة  ويف الوقــت نفــسه،). شــلل األطفــالضــد مبــا فيهــا (
 علـى   ة خـدمات امليـاه والـصرف الـصحي يف كاملـ           مـستعدة لتـوفري   منظمات غري حكومية دولية     

وأخــريا، ال تــزال املفاوضــات مــع قيــادة املخــيم . لقيــام بــذلكل مــن حكومــة الــسودان تــرخيص
يكتـسي  و. املخـيم  ملعاجلة سـوء التغذيـة يف        إليه برنامج تشتد احلاجة  جارية بشأن مواصلة تنفيذ     

منـذ  ا  معلقـ  زالينفَّذ سابقا ال يـ    ي كان   ذهذا األمر أمهية خاصة ألن برنامج التغذية التكميلية ال        
  .٢٠٠٩ مارس/آذار ٤ يف طرد الوكالة اإلنسانية املسؤولة عن تنفيذه

ــن  و  - ١٨ ــرة م ــران١٣ إىل ١١يف الفت ــه / حزي ــام ، ٢٠٠٩يوني ــازي   ق ــشار الرئاســي غ املست
الـسودانية   اهليئـة ومفـوض   ،  يالين عبد البـاقي اجلـ     ير الدولة للشؤون اإلنسانية   زوصالح الدين، و  

لالطـالع مباشـرة     واليـات دارفـور الـثالث        بزيـارة حممد عبد الرمحن،    للمعونة اإلنسانية حسبو    
 املربمـة التفاقـات  علـى صـعيد الواليـات ل   متثـال  ال وتـشجيع ا الـسائدة فيهـا  احلالة اإلنسانية على  

اللجنــة قامــت ، ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٥ ويف.  املعونــةادي بــشأن تقــدميعلــى املــستوى االحتــ
سؤولني يف احلكومـة    كبـار املـ    مـن     املكونـة  احلالـة اإلنـسانية يف دارفـور،      املعنية ب الرفيعة املستوى   

السودانية وممثلـي الـسلك الدبلوماسـي واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة بزيـارة                   
 ويف. احلالــة اإلنــسانية يف مشــال دارفــور فيمــا يتعلــق ستجدات املــآخــر علــى لالطــالع الفاشــر 

 اعتمـــدت  حيـــث،، اجتمعـــت اللجنـــة مـــرة أخـــرى يف اخلرطـــوم ٢٠٠٩يونيـــه /حزيـــران ١٧
علـى   تركيزهـا األساسـي      تجـاوز تها لي  أنشط اختصاصات جديدة لعملها وسعت مبوجبها نطاق     

  .ماية والتعليم واالنتعاشحلا جماالت ذات أولوية مثل غطيالقطاعات احليوية ليرصد 
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  العملية املختلطةاليت تضطلع هبا العمليات   - خامسا 
نفـذ العنـصر    ،  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ١خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مـن            - ١٩

دوريــة للحراســة،   ١ ٣٥٦و لبنــاء الثقــة،  ة  دوريــ٦٣٥املختلطــة لعمليــة العــسكري التــابع ل 
العمليــة ت شــرطة ســّيرو. قريــة ١ ٣٦٤ دوريــة للتحقيــق غطــت ١٦  و، دوريــة ليليــة٢٨٥ و

احلراسـة   دورياتها   مبا في  ،دورية داخل خميمات املشردين داخليا     ٢ ٧٩٥ ما جمموعه    املختلطة
. القــرى والبلــداتيف مبــا فيهــا دوريــات  خيمــات،املدوريــة خــارج  ١ ١٣٩ جلمـع احلطــب، و 

  .الرابعةعملية املختلطة يف املرحلة األمنية تزال ال وال
 ُمنعــت إحــدى دوريــات احلراســة التابعــة للعمليــة      ، ٢٠٠٩يونيــه  / حزيــران٢١ويف   - ٢٠

  كيلـومترات مشـال شـرق الفاشـر        ٥ على مـسافة     ةينقطة تفتيش حكوم  من املرور عند    املختلطة  
غـري أن العمليـة     . ةالدوريمسبقا بتسيري   ر السلطات احلكومية    خِط مل تُ  العملية املختلطة  أن   حبجة
  .مسبقا هبذا األمركانت قد أبلغت السلطات طة املختل
إقامـة  يف  املـساعدة   املختلطـة   العمليـة    شـرطة    قـّدمت وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          - ٢١
اإلمجـايل للمراكـز    عـدد   ال ممـا جيعـل   ،  )مشـال دارفـور   (يف طويلـة    للحفاظ على األمن      حملي مركز
  .ا مأذونا هبا مركز٨٣من أصل ) ةملكا وزمزم وراكز أبو شوكممبا فيها ( أربعة املنجزة
مـا جمموعـه      علـى  كانت العملية املختلطة قـد وافقـت      ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠يف  و  - ٢٢

وتتعلـق  . يف مراحـل خمتلفـة مـن التنفيـذ        هذه املشاريع    األثر وكانت    السريعة من املشاريع    ٢٠١
حــواىل الــصحة املتعلقــة بيف حــني تبلــغ نــسبة املــشاريع قطــاع التعلــيم  يف املائــة منــها ب٥٦نــسبة 
ــواىل      ١٢ ــصحي ح ــصرف ال ــة بال ــك املتعلق ــة، وتل ــة١٠يف املائ ــز .  يف املائ ــشروعا  ٣٩وأُجن م

  . يف مشال دارفور٣٦، منها ) املشاريع املمولةإمجايل يف املائة من ١٩ أو(
 ٧٧ ٠٠٠عـن   الوطين  واملخابرات  جهاز األمن   أفرج  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦ويف    - ٢٣

 ٢٠٠٩ايو  مـ /يف أيـار  ها   صـادر  كـان قـد   لمشاريع السريعة األثـر     املخصصة ل موال  األدوالر من   
  .يف زالنجي، غرب دارفور

ــة املختلطــة الونفــذت   - ٢٤ ــرة    مهمــة يف جمــال ٢٨عملي رصــد حقــوق اإلنــسان خــالل الفت
 تعـسفي وغـري قـانوين     اعتقـال واحتجـاز علـى حنـو          حالـة    ١٣  خالهلـا   وثقـت  املشمولة بالتقرير، 

يف حـني أن    منـذ ذلـك احلـني،        احملتجزيناثنني من   وأُفرج عن   . ات األمن احلكومية   قو قامت هبا 
 احملتجـزين ربعـة مـن     وأبلـغ أ  . إلـيهم أي هتمـة    ه  توجّـ أن  االحتجـاز دون    منهم ما زالـوا قيـد        ١١
ُســجل و. لتعــذيبلملعاملــة قاســية أو الإنــسانية أو مهينــة أو هم، أثنــاء احتجــاز، أهنم تعرضــوابــ
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 ، يف تعليمات إىل مجيع الـسجون يف مشـال دارفـور          يف إعطاء حكومة السودان      متثلتطور إجيايب   
  .بدخوهلا املختلطة  ملوظفي السجون التابعني للعمليةلسماحبا ،٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠
مرافـق االحتجـاز الـيت يـسيطر        ت العمليـة املختلطـة      ، زار ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١ويف    - ٢٥

مشـال دارفـور،    يف   للمـشردين داخليـا       زمـزم  اوي يف خمـيم   مـيين مينـ   /عليها جيش حترير الـسودان    
الـسجن   املـسؤولني عـن   املختلطـة   العمليـة   وحثـت   . أشـخاص بتـهم مدنيـة     سـبعة   ُيحتجـز   حيث  

  .املختصة يف الفاشر كمااحملإحدى إحالة القضايا إىل بقوة على 
تـصاب  الغ ل النـساء والفتيـات   املختلطـة عـن تعـرض       العمليـة   وتواصل ورود تقـارير إىل        - ٢٦

حــوادث العنــف اجلنــسي والعنــف  مــن تــسعة العمليــة املختلطــة قــت وثّو. واالعتــداء اجلــسدي
 ات مــن املــشرد١٨ ســنة و ١٨ عــن ن مثــان تقــل أعمــارهن ضــحية، منــه٢٠ مشلــت نــسايناجل

 اخنفـضت يف زالنجـي     املبلّغ عنها  نسايناجلالعنف  اجلنسي و غري أنّ عدد حاالت العنف      . داخليا
أنفــسهن تــشمل التنقــل  حلمايــة  تطبيــق تــدابري  داخليــااتاملــشردل بــدء بفعــ، )غــرب دارفــور(

 احلراسـة علـى مـن       املختلطـة حيـث عـززت شـرطة العمليـة         ، و نرجال وشـبا  بصورة مجاعية مع    
  .جيمعن احلطب

ــران٩ ويف  - ٢٧ ــه / حزي ــق ، ٢٠٠٩يوني ــلســافر الفري ــة  املعــين بــ  العام ــابع العودة الطوعي الت
ة دريـس  دونكـي    ، وإىل  للعمليـة املختلطـة    ب املمثل اخلاص املـشترك    املختلطة، برئاسة نائ  للعملية  

 ويف. الــسكان إىل ديــارهم مــن ١ ٥٠٠ أُبلــغ عــن عــودةحيــث ) جنــوب دارفــور(ومهاجريــة 
ــران ١٧ ــق /حزي ــه، زار الفري ــث    ســرف جــداد يوني ــور، حي ــرب دارف ــواىل   ، غ ــودة ح ــد بع أفي
ــا      ٢ ١٠٠ ــة فيهـ ــت مقيمـ ــيت كانـ ــشية الـ ــر املعيـ ــن األسـ ــ مـ ــع. اإىل ديارهـ ــق يف واجتمـ  الفريـ
ــوقع كــال ــديني و ني بامل ــاء التقلي ــدينبالزعم ــاقش العائ ــم  ون ــة معه ــةكيفي ــودة   هتيئ ــة لع ــة آمن  بيئ

العودة وفقــا لواليتــها بــاملتــصلة تها ميــع أنــشطجب املختلطــة وتــضطلع العمليــة. املــشردين داخليــا
  . اإلنسانيةةداملساع  جمتمعوبالتنسيق الكامل مع

، أم بـرو  غـري منفجـرة مـن منطقـة         ذخائر  أُزيلت عدة   مولة بالتقرير،   وخالل الفترة املش    - ٢٨
 بـني حركـة العـدل واملـساواة         ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  يف أعقاب القتال الـذي دار يف      غرب دارفور،   

 قُتـل صـيب يف      يونيـه، / حزيران ١٨يف  و.  وحكومة السودان  ميين ميناوي /وجيش حترير السودان  
 كيلــومترا مــن اجلنينــة، غــرب ٧٠رة علــى مــسافة بــذخرية غــري منفجــعمــره الثانيــة عــشرة مــن 

حكومـة الـسودان    رفعـت   األلغـام،   إزالـة    تعليق أنشطة    علىبعد أكثر من ثالثة أشهر      و. دارفور
.  فقـط املختلطـة العملية يف مواقع  إزالة األلغامب للسماح ٢٠٠٩يونيه /يف حزيرانجزئيا  قيودها  

منـاطق أخـرى يف دارفـور،       مـن    تـها لغـام وإزال  خاطر األ مبالتوعية  ك،   األوسع نطاقا  العملياتأما  
  .ال تزال معلقةف
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   املختلطةالعمليةنشر   - سادسا 
اإلمجــايل يف العمليـــة  األفــراد العـــسكريني  عـــدد بلــغ  ، ٢٠٠٩يونيـــه / حزيــران ٣٠يف   - ٢٩

 هـذا   يـشمل ؛ و فـردا  ١٩ ٥٥٥ املـأذون بـه البـالغ         اإلمجـايل  مـن القـوام    فردا   ١٣ ٤٣٠املختلطة  
ــابط ٨٤  وا، عـــسكريا مراقبـــ١٧٨  ضـــابط صـــف، و٣٦٥ ، وودنـــج ١٢ ٨٠٦ العـــدد  ضـ
  . يف املائة من القوام املأذون به٦٨وميثل النشر احلايل للقوات . اتصال
أنّ عـدة  دون عائق نـسبيا، رغـم   ال تزال حركة املعدات اململوكة للوحدات مستمرة       و  - ٣٠

وصـلت بورتـسودان يف    جرييـة  املدرعـة الني اجلندقالت  ا من ن  ٦٢ فإن.  هامة مل حتل بعد    مسائل
ال تـزال يف  ،  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٦ مركبـة روانديـة وصـلتها يف         ١٢٢ و   ،٢٠٠٩مايو  / أيار ١

  .التخليص اجلمركي من جانب احلكومةإجراءات انتظار 
الـسماح   و  حكومة السودان منح التراخيص اجلمركية     أّدى تأخري وباإلضافة إىل ذلك،      - ٣١
إىل التباطؤ يف نقـل املعـدات       سودان  ت يف بور  إنزال محولتها بملتحدة  ألمم ا لسفن اليت استأجرهتا ا   ل

 بـسبب  مليـون دوالر  زادت علـى  ألمـم املتحـدة  غرامات علـى ا  إىل دارفور، وأسفر عن      احليوية
  .التأخر يف إفراغ السفن

، )S/2009/297(إىل جملـس األمـن      املقدم  و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٩ؤرخ  يف تقريري امل  و  - ٣٢
مـن  اجلنـود املدرعـة الكنديـة     ناقالت  من   ١٠٣ه اجمللس إىل العملية اجلارية لسحب        انتبا وجهُت
وثيـق مـع    بـشكل    تنسيق االنـسحاب املـنظم هلـذه املركبـات           جرىوقد  . العملية املختلطة منطقة  
عمليــات العمليــة املختلطــة مــن منطقــة قــد ُســحبت  مجيعهــا ١٠٣ات الـــ ركبــت املكانــوكنــدا، 
عمليــات حفــظ املتبعــة فيمــا يتعلــق باملمارســة وجريــاً علــى . ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠ حبلــول

التابعـة  وحـدات   الة توفري املعـدات الالزمـة لنـشر         يالبلدان املساِهمة بقوات مسؤول   تتوىل  السالم،  
، قُِطع شوط بعيد يف عملية االستعاضـة عـن          يف هذا السياق  و. هلا، مبا فيها ناقالت اجلند املدرعة     

مـشاركة  و. بقـوات  املقـرر أن تـساهم    تلـك الـيت تقـدمها البلـدان       بلكندية  اجلند املدرعة ا  ناقالت  
 لـستة أشـهر     املركبـات  اسـتخدام     فتـرة  تمديـد  االسـتبدال هـذه وقيامهـا بـسخاء ب         كندا يف عمليـة   

 يف ملحوظــاإســهاما ا  وأســهماملقــرر أصــال مهــا موضــع تقــدير بــالغبعــد املوعــد النــهائي إضــافية 
  .احلرجةها ء عملمرحلة بداألساسية خالل ها بالعمليات مواصلة العملية املختلطة اضطالع

مـن أديـس   الثانية حتركهـا   اإلثيوبية كتيبة املشاة    بدأت،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ويف    - ٣٣
 ٢٠٠٩ يوليــه/ مــن متــوزثــاينصل حبلــول األســبوع التــ، ويتوقــع أن  بــرا وبالقطــارأبابــا إىل نيــاال

تنتــشر هــذه ن أتوقــع وُي.  اخلاصــة هبــاوحــداتليتــزامن ذلــك مــع وصــول املعــدات اململوكــة لل 
هـود  قُطع شوط بعيـد أيـضا يف اجل       و. غرب دارفور  وسيلية،   قريضة، جنوب دارفور،  الكتيبة يف   
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 املناقـشات اجلاريـة بـشأن       مبـا فيهـا   ،   اإلثيوبيـة  لتيسري نشر طائرات اهلليكـوبتر التكتيكيـة      املبذولة  
  .مذكرة التفاهم وترتيبات طلبات التوريد

 كينيـة متالوحـدات   الغياب  استمرار    بالغ شكل مصدر قلق  ن العوامل اليت ال تزال ت     وم  - ٣٤
ــها العــسكرية الرئيــسية،  ة طــائر ١٨ ووحــدة اســتطالع جــوي و  تان نقــل متوســطتاوحــدومن

  .ومستشفى من املستوى الثاين احلجم للخدمات متوسطةهليكوبتر 
 ٢ ٩٨٣ املختلطـة     العمليـة  بلغ عدد أفـراد الـشرطة يف      ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠يف  و  - ٣٥
مـن  مثـاين وحـدات   فردا منضوين حتت لواء  ١ ١١٥ ، و مستشاري الشرطة من   ١ ٨٦٨ (فردا

 اجلـزء الرئيـسي مـن وحـدة          وقد ُنشر  . املعتمد امئة من القو  ا يف امل  ٤١ميثلون  ،  )الشرطة املشكلة 
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢يف  الرابعة يةالديشغبناملشكلة الشرطة ال

ــران٣٠ يفو  - ٣٦ ــه / حزيـ ــدنيني    ٢٠٠٩يونيـ ــوظفني املـ ــدد املـ ــغ عـ ــوظفني ٣ ٦٠٨، بلـ  مـ
ون ، ميثلـ  ) من متطوعي األمـم املتحـدة      ٣٣٥ و   اوطني  موظفا ٢ ٢٥٠ و    موظفا دوليا  ١ ٠٢٣(

، العمليــة املختلطــة ومنــذ انطــالق.  فــردا٥ ٥٥٧القــوام املعتمــد البــالغ  يف املائــة مــن ٦٥ نــسبة
الـــدوليني  مـــن املرشـــحني ١٥٩ رفـــض الـــدوليني و مـــن املـــوظفني١١٧مـــا جمموعـــه غادرهـــا 

. ني حاليـا  ستقدم يف املائة من املوظفني الـدوليني املـ        ٢٧ ميثل نسبة ا  ممعروض التعيني،   املختارين  
لظــروف املعيــشية القاســية واملخــاطر  الــصعوبات الــشديدة الــيت تفرضــها اويعكــس هــذا االجتــاه

  . يف دارفورباإلقامةالصحية املرتبطة 
املختلطـة خـالل    العمليـة    تأشرية دخـول ملـوظفي       ٩٦١حكومة السودان    إصدار ورغم  - ٣٧

 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٣٠ ة عالقـا يف  طلـب تأشـري  ٣٢٦كـان هنـاك    الفترة قيـد االسـتعراض،      
  .طلبات التأشرياتيف  بسبب تأخر احلكومة املستمر يف البت

  
  الترتيبات املالية  - سابعا  

مليـون   ١ ٥٩٨,٩  مبلغا قدره   باء ٦٣/٢٥٨ارها  قراجلمعية العامة، مبوجب    خصصت    - ٣٨
يونيـه  /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يوليـه   /متوز ١لفترة من   يف ا  العملية املختلطة دوالر لإلنفاق على    

ــة     و. ٢٠١٠ ــد والي ــن متدي ــس األم ــرر جمل ــة إذا ق ــة املختلط ــد  العملي ــا بع ــوز ٣١ إىل م ــه /مت يولي
ــة  ٢٠٠٩ ــإن تكلف ــاوز  ، ف ــن تتج ــاق ل ــذي و اإلنف ــغ ال ــرة     املبل ــة للفت ــة العام ــه اجلمعي افقــت علي
٢٠٠٩/٢٠١٠.  
، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب   ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣٠يف و  - ٣٩

جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة جلميــع  وبلــغ .  مليــون دوالر٢٠٠ للعمليــةاخلــاص 
  . مليون دوالر١ ٧٥٤,٥ التاريخ لكذعمليات حفظ السالم يف 
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وحـدات   للحكومات املساِهمة بقوات ووحـدات شـرطة تكـاليف القـوات و            ددتوُس  - ٤٠
مـايو  / أيـار  ٣١ة املمتـدة حـىت      لفتـر عن ا وتكاليف املعدات اململوكة للوحدات     املشكلة  الشرطة  
  . على التوايل٢٠٠٩مارس / آذار١٣ والفترة املمتدة حىت ٢٠٠٩

  
  الحظاتامل  - ثامنا  

 منذ نقل السلطة مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي يف             نقضتخالل الثمانية عشر شهرا اليت ا       - ٤١
 ديـسمرب /كـانون األول   ٣١ يف   العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة         السودان إىل   

هـود لتنفيـذ   سـياق بـذل اجل  عددا من التحـديات اخلطـرية يف    واجهت العملية املختلطة  ،٢٠٠٧
الوضـع األمـين    فقد ظل   تناقص على مر الزمن،      على نطاق واسع قد      ولئن كان الرتاع  . واليتها

هائلـة   ومـارس ضـغوطا      ، مما شـكل هتديـدا مـستمرا للمـدنيني         ا منذ نقل السلطة   يف دارفور متقلب  
  .على العملية املختلطة

يف  يـات ستتبعها العملتـ الـيت  املناخيـة  واللوجـستية  الـصعوبات  البيئة األمنيـة و وقد ألقت     - ٤٢
.  التابعــة للعمليــة املختلطــةالــشرطةوحــدات  و العــسكريةداتوحــال علــى ةثقيلــأعبــاء دارفــور 

 تعــّين علــى ،أجــواء مــن هــذا النــوعيف  الــشرطةوحــدات  و العــسكريةوحــداتالولكــي تعمــل 
واسـتغرق  . الكتفـاء الـذايت   علـى ا  قـدرات غـري عاديـة       ذات   نـشر وحـدات       هبـا  مةالبلدان املساهِ 

وحمافظـة هـذه الوحـدات علـى        . ثمن، وكـان بـاهظ الـ      وقتـا طـويال   للنـشر   هذه الوحدات   جتهيز  
 ،حتـديا مـستمرا للبلـدان املـساِهمة بقـوات        سيـشكالن   التنـاوب    هبا ب  اواستبداهليف امليدان   قدرهتا  

  . واألمانة العامة لألمم املتحدة،املاحننيأوساط  يف شركائهاو
 طرائـق   السـتحداث  طاقـات هائلـة      ما فتئت العملية املختلطـة تكـرس      ويف هذا الصدد،      - ٤٣
 والتباطؤ يف إصـدار     .ود إضافية جهبذل  تتطلب بعض اجملاالت    و. عاون مع حكومة السودان   للت
 اإلقـرار ومن املهـم أيـضا      . لقلق الشديد  ل بشكل خاص يدعو  املختلطة  العملية  تأشريات ألفراد   ال

اخلرطــوم ال تطبــق فيهــا علـى الــصعيد احمللــي القــرارات املتخــذة يف  بأنـه ال تــزال هنــاك حــاالت  
العمليـة املختلطـة،    أفـراد   تنقـل ريةحببشكل خاص ذلك  لصويت. العملية املختلطة أعمالدعم  ب

علـى  لكن حتسنا كـبريا طـرأ بـشكل عـام           . إىل السودان من اجلمارك إلدخاهلا    ملعدات  اوختليص  
 األطراف أداة فعالـة للغايـة       ةلثالثيالية  آل ا تأصبحالعملية املختلطة، و  نوعية تعاون احلكومة مع     

  .التصدي هلا والعملية املختلطةالعوائق اليت تواجهها  ديدلكفالة حت
األشــهر الثمانيــة عــشرة خــالل العمليــة املختلطــة قــدر كــبري مــن طاقــات وقــد اســُتنفد   - ٤٤

ــة     ــصعوبات اهلائل ــسبب ال ــها ب ــدرات  وحــدات  بإدخــالاملرتبطــة األوىل مــن عمل ــة الق إىل عالي
  . مع احلكومةة وشفافة عالقة عمل فعالوبإقامةدارفور 
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يتزايــد بــاطّراد، عــدد الوحــدات علــى األرض فمــا فتــئ . وقــد بــدأ هــذا الوضــع يــتغري   - ٤٥
بتقـدميها قـد متركـزت      تعهـد   الـيت مت ال   وحـدات   المجيـع   تكـون    أن   ونتوقـع . وسيستمر يف التزايد  

ــها     ــل طاقت ــل بكام ــول وأصــبحت تعم ــانون األول ٣١حبل ــسمرب/ك ــا سيــ ، ٢٠٠٩ دي شكل مم
آليــات هــذه األثنــاء، تــزداد  يف و.  املــأذون بــه العمليــة املختلطــةقــواميف املائــة مــن إمجــايل   ٩٢
 وسيتيح هذان التطوران للعملية املختلطـة تكـريس       . الزمنمع مرور   ةً  كومة فعالي احللتعاون مع   ا

  .الذي ختصصه للمسائل املتصلة باالنتشاروقت وتقليص اللتنفيذ واليتها مزيد من الوقت 
ــة املختلطــة    - ٤٦ ــذلك، وإذ تقــوم العملي ــدنيني  ا ستواصــل إعطــاء فإهنــب ــة امل ــة حلماي  األولوي

املهمــة األساســية  بوجــه خــاص احلمايــةولطاملــا شــكلت .  اإلنــسانيةةاملــساعدتقــدمي وتــسهيل 
ــة املختلطــة  ــيت الظــروفأن لكــن جتــدر اإلشــارة إىل   و. للعملي ــذ ال ــة   تنف ــا العملي املختلطــة فيه

واســعة العمــال العنــف وأ. نــشائهاإوقــت أنــشطتها تغــريت بــشكل ملحــوظ عّمــا كانــت عليــه 
.  قــد أصــبحت اآلن قليلــة احلــدوث  لفتــرات طويلــةة ومتتــدواســعالــيت تــشمل منــاطق  النطــاق 

 باتـت  ، حنو مخس سـنوات  اليت مضى على وجود بعضها   ،كثري من خميمات املشردين داخليا    وال
 التلقائيـة العـودة   بدأت بعض املواقع تشهد حاالت متسقة من        يف الوقت نفسه،    و ؛اآلن راسخة 

املختلطــة مــن العمليــة  هــذه التطــورات وتقتــضي.  ولكــن علــى نطــاق ضــيقللمــشردين داخليــا
  .والتعامل معهتكيف الو يف دارفور  الناشئ اإلقرار بالواقع األمينواجملتمع الدويل

فهنـاك   للقلـق الـشديد،      ةيف دارفـور بالنـسبة للمـدنيني مـثري        احلالـة   زال  تـ ومع ذلـك، ال       - ٤٧
عــودة إىل ديــارهم ومــا يقــرب مــن  العــاجزون عــنخص مــن املــشردين داخليــا  مليــون شــ٢,٦
ن يف واملـدني  زاليـ ال ويف الوقـت نفـسه،   . اجـة إىل املـساعدة  حبني من سـكان دارفـور    يمال ٤,٧

  .العنف اجلنسيأعمال ع الطرق واقط يعانون من آفيت مجيع أحناء دارفور
 أجـل تنفيـذ واليتـها تنفيـذا كـامال           مـن عملـها    ستواصـل    ولئن كانت العملية املختلطـة      - ٤٨

إال عـن طريـق     للـرتاع   وضـع حـد هنـائي       ال ميكـن     األزمـة املـستمرة يف دارفـور،         على الرغم مـن   
تـام مـن جانـب      دعم  حيظـى بـ   وسـع و  األوطين  الـسياق الـ     يرفـد  حـل سياسـي شـامل     التوصل إىل   

بــني االحتــاد  املــشتركة  الوســاطة آليــةركــزتويف هــذا الــصدد، . اجملتمــع الــدويل وجملــس األمــن 
إىل  مجيــع أصـحاب املــصلحة  يـضم  علــى اتبـاع هنـج شــامل   ا جهودهـ  املتحــدةاألمـم األفريقـي و 

، يف حــني تتحمــل  بأنــههــذا النــهجوجيــري اإلقــرار يف ســياق  .  بــشكل جمــٍدالعمليــة الــسياسية
ميـع  جيـب أن يكـون جل     ألزمة،  لللتوصل إىل حل مستدام     أساسية  حكومة السودان مسؤوليات    

 اجملتمـع   ة دارفـور وقـاد    ن يف والزعماء التقليـدي  و ينتمرداملمجاعات   مبن فيهم    ،حةأصحاب املصل 
  .ة فيها كامل وأن يشاركوا مشاركةعملية السالمرأي يف  ،املدين
املختلطـة   العمليـة    اسـتقدم إليهـ   هـذه املبـادرة،     قـدما يف تنفيـذ       الوسـاطة    آليـة ضي  متوإذ    - ٤٩

واحلــوار الــشؤون املدنيــة ختلطــة، وال ســيما عنــصرا  فالعمليــة امل. رئيــسيةالاالت اجملــيف الــدعم 
 يفللغايـة   مة  ساعدة قيّ  مب سيكون مبقدورها تزويد اآللية   ،   التابعان هلا  بني أهايل دارفور  والتشاور  
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العملية املختلطة يف الوقت املناسـب    ، ستقوم   وعلى املنوال نفسه  . اجملتمع املدين  مع ممثلي    اعمله
 وقـف األعمـال   لرصـد  الـيت يلـزم وضـعها   الوسـاطة بـشأن األحكـام     ليـة آل املشورة التقنية  بتوفري

  .العدائية يف املستقبل
 يف أزمـة    اليت تؤثر الديناميات اإلقليمية   ،   الرتاع  أيضا، يف إطار تسوية    راعىوينبغي أن تُ    - ٥٠

علـى   الوضـع غـري املـستقر         اسـتمرار  إزاءبـالغ   القلق  الشـعر بـ   أزال  أويف هذا الصدد، ال     . دارفور
 العالقـات    مناقـشة  عنـد ني اليت تلـهب املـشاعر       حلكومتاد بني تشاد والسودان وتصرحيات      احلدو
لجماعـات  لضـبط الـنفس والكـف عـن تقـدمي الـدعم          جمددا إىل   احلكومتني  أدعو كلتا   و. بينهما

  . بينهماوتطبيع العالقات الثنائيةلدى احلكومة األخرى، املتمردة 
القـول  احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، أكـرر        املعروضة على    دارفوربقضايا املتعلقة   وبالنسبة لل   - ٥١
ؤكد بشدة تصميم األمم املتحـدة      أ القضائية و   والعملية أن األمم املتحدة حتترم استقالل احملكمة     ب

ــى  ــة يف جمــاالت    عل ــا احليوي ــسالم و  مواصــلة االضــطالع بعملياهت ــساعدةالوســاطة وحفــظ ال  امل
علـى معاجلـة    حث حكومة الـسودان     وكذلك أ . سوداناإلنسانية وحقوق اإلنسان والتنمية يف ال     

  ).٢٠٠٥ (١٥٩٣قرار جملس األمن مبا يتفق والسلم والعدالة مسأليت 
بــني االحتــاد األفريقــي  فريــدة مــن نوعهــا  املختلطــة شــراكة اســتراتيجية  ومتثــل العمليــة   - ٥٢

ــذين سيواصــالن يف إطارهــا  واألمــم املتحــدة   ــق   الل ــا بــشكل وثي ــذليلالعمــل مع ــصع لت  وباتال
يف هــذا الــسياق، أرحــب مببــادرة االحتــاد     و.  يف دارفــوريون الــسودانهــاواجهيالعديــدة الــيت  

تقريـر الـرئيس    صـدور   تطلـع إىل    أدارفور، و بـ  املعـين إنشاء الفريـق الرفيـع املـستوى        إىل  األفريقي  
 الــذي مــن املتوقــع أن يتــضمن اقتراحــات حمــددة بتــدابري تيــسري جهــود الكــراممبيكــي وزمالئــه 

  . املتحدةاألممطة املشتركة بني االحتاد األفريقي والوسا
ــ  - ٥٣ ــاة التحــديات  ع وم ــدمراع ــيت  ةالعدي ــدة ال ــاواجهت املعق ــأن ينظــر   ه ــور، أوصــي ب  دارف

 / متـوز  ٣١ حـىت     إضـافية،  اثـين عـشر شـهرا     العمليـة املختلطـة لفتـرة       متديد والية   يف  األمن   جملس
  .٢٠١٠يوليه 
  وزمالئهــم مــنالعمليــة املختلطــةيري جلميــع أفــراد  عــن تقــداإلعــرابويف اخلتـام، أود    - ٥٤

كمـا أود أن  . ، الـذين يعملـون يف دارفـور يف ظـروف بالغـة الـصعوبة          اإلنـسانية  املساعدة جمتمع
ملـا تقدمـه مـن دعـم        أشكر الدول األعضاء، مبا فيها البلدان املاحنـة والبلـدان املـساِهمة بقـوات،               

 علـى وضـع     األطـراف  من جهود لتـشجيع      تبذله وملا   ،العملياهت و نشر العملية املختلطة  متواصل ل 
ألزمـة  لمـن أجـل التوصـل إىل حـل سـلمي            ، بـدال مـن ذلـك،        العمـل وعلـى   حد لدوامة العنـف     

  .دارفور يف
  


