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*1020451* 

إىل رئـيس جملـس األمـن مـن           موجهـة  ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٨رسالة مؤرخة       
  بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

  
 ١٥٩١أتــشرف بــأن أحيــل طيــه تقريــر جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار             

 اللجنـة خـالل الفتـرة املمتـدة مـن           ، الذي يشمل أنشطة   )انظر املرفق (بشأن السودان   ) ٢٠٠٥(
ــاين  ١ ــاير إىل /كــانون الث ــا ملــذكرة   . ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١ين ــر وفق ــدم التقري وُيقَ

  ).S/1995/234 (١٩٩٥مارس / آذار٢٩رئيس جملس األمن املؤرخة 
  

   هارتنغ-ماير توماس ) توقيع(
  رئيـس جلنـة جملـس األمــن املنشـأة عمـال

  بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١بالقرار 
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  املرفق
  بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١تقرير جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     

  
  مقدمة  -أوال   

ــالقرار          - ١ ــشأة عمــال ب ــن املن ــة جملــس األم ــه جلن ــذي أعدت ــر ال ــذا التقري  ١٥٩١يغطــي ه
 كــــانون ٣١ينــــاير إىل / كــــانون الثــــاين١بــــشأن الــــسودان الفتــــرة املمتــــدة مــــن  ) ٢٠٠٥(
  .٢٠٠٩ديسمرب /ولاأل
رئيـسا،  ) النمـسا ( هـارتنغ    -وخالل هذه الفترة، كان املكتب يتألف من توماس مـاير             - ٢

، عقــدت اللجنــة مثــاين ٢٠٠٩ويف عــام . ومــن نــائبني للــرئيس مــن وفــدي كرواتيــا واملكــسيك
ــة   ــري رمسيـ ــشاورات غـ ــى       . مـ ــة علـ ــشبكة العامليـ ــة يف الـ ــع اللجنـ ــى موقـ ــالع علـ ــن االطـ وميكـ

  .www.un.org/sc/committees/1591 :العنوان
  

  املعلومات األساسية واألنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة  -ثانيا   
  املعلومات األساسية  - ألف   

حظراً علـى توريـد األسـلحة ِمشـل         ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦فرض جملس األمن مبوجب قراره        - ٣
وب دارفــور  وجنــمجيــع الكيانــات غــري احلكوميــة واألفــراد العــاملني يف واليــات مشــال دارفــور  

  .وغرب دارفور يف السودان، مبن فيهم اجلنجويد
األســلحة، بــأثر توريـد  ع اجمللـس نطــاق حظــر  ، وّســ)٢٠٠٥( ١٥٩١ هومبوجـب قــرار   - ٤

فوري، ليشمل مجيع أطراف اتفاق جنامينا لوقف إطالق النار وسائر املقاتلني يف واليات مشـال               
حكـام القـرار ذاتـه، أنـشأ اجمللـس جلنـة           ومبقتـضى أ  . دارفور وجنوب دارفـور وغـــرب دارفــــور       

لرصد تنفيذ حظر توريـد األسـلحة فـضال عـن اإلجـراءين اإلضـافيني اللـذين يفرضـهما القـرار،                 
ومها منع السفر وجتميد األصول، يف حق األشخاص الذين حتددهم اللجنـة اسـتنادا إىل املعـايري                  

  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩وقد دخل هذان اإلجراءان حيز النفاذ يف . الواردة يف القرار
فريقـا للخـرباء يـضم أربعـة        ) ٢٠٠٥ (١٥٩١وأنشأ جملس األمن أيضا مبقتـضى قـراره           - ٥

أعضاء ملدة ستة أشهر هبدف مساعدة اللجنة يف رصد تنفيذ تدابري حظر األسلحة ومنع الـسفر                
، وتنـسيق   وجتميد األصول، وتقدمي تقرير إىل اجمللس عن طريق اللجنة ُيضمِّنه نتائجه وتوصـياته            

كما حـدد   .  يف السودان  أنشطته، حسب االقتضاء، مع العمليات اجلارية لبعثة االحتاد األفريقي        
 اخلرباء باعتبـاره مـصدرا للمعلومـات عـن األفـراد الـذين ُيحتمـل أن حتـددهم                   القرار نفسه فريق  

  .اللجنة بصفتهم خاضعني للجزاءات احملددة اهلدف
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 ســـــت مـــــرات مبوجـــــب قـــــرارات جملـــــس وجـــــرى متديـــــد واليـــــة فريـــــق اخلـــــرباء  - ٦
 ،)٢٠٠٧ (١٧٧٩  و،)٢٠٠٦ (١٧١٣  و،)٢٠٠٦ (١٦٦٥  و،)٢٠٠٥( ١٦٥١ األمــــــــــن

ــة يف  ). ٢٠٠٩ (١٨٩١  و)٢٠٠٨ (١٨٤١ و ــد احلاليـــ ــرة التمديـــ ــهي فتـــ ــشرين ١٥وتنتـــ  تـــ
الفريـق   بإضافة خبري خـامس إىل    ) ٢٠٠٦ (١٧١٣وأذن اجمللس يف قراره     . ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 )٢٠٠٧ (١٧٧٩وطلب اجمللـس أيـضا يف قراراتـه         .  مهمته على الوجه األفضل    لتمكينه من تنفيذ  
مــن الفريــق أن ينــسق أنــشطته، حــسب االقتــضاء، مــع ) ٢٠٠٩ (١٨٩١  و)٢٠٠٨ (١٨٤١ و

العمليات اليت تضطلع هبا عملية االحتاد األفريقي واألمم املتحدة املختلطة يف دارفور الـيت خلَفـت                
 ودان، ومـع اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل تعزيـز العمليـة الـسياسية يف                بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـس       

إضافة إىل ذلك، طلب اجمللس يف نفس القرارات من الفريق أن يقيم يف تقريريـه املؤقـت                 . دارفور
واخلتامي التقدم احملرز للحد مـن االنتـهاكات الـيت ترتكبـها مجيـع األطـراف لتـدابري حظـر توريـد                      

ميد األصول، والتقدم احملرز إلزالة العراقيل اليت تواجه العملية السياسية          األسلحة ومنع السفر وجت   
والتهديــدات الــيت يتعــرض هلــا االســتقرار يف درافــور واملنطقــة وغريهــا مــن انتــهاكات القــرارين     

وعقب كل فترة من فتـرات التمديـد، قـام األمـني العـام              ). ٢٠٠٥ (١٥٩١  و )٢٠٠٤ (١٥٥٦
 S/2006/99  وS/2006/23  وS/2005/428انظـــــر الوثـــــائق (يـــــق للعمـــــل يف الفر بتعـــــيني أفـــــراد

  ).S/2009/639  وS/2008/743  وS/2007/706  وS/2006/926  وS/2006/301 و
ــا لقــرارات جملــس األمــن ذات       - ٧ ــه ووفق ــق اخلــرباء يف ســياق اضــطالعه بواليت ــام فري  وق

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٧مرحلية، مؤرخـة    /أو عرض مثانية تقارير خطية مؤقتة     /الصلة، بتقدمي و  
ــوز١٥  و،٢٠٠٥ ــه / متـ ــارس /آذار ١٦  و٢٠٠٦يوليـ ــوز٢  و،٢٠٠٧مـ ــه / متـ  ،٢٠٠٧يوليـ

ــارس / آذار٢٧ و ــسطس / آب١١  و٢٠٠٨مـــــــ ــارس / آذار٢  و٢٠٠٨أغـــــــ  ٢٠٠٩مـــــــ
ــار ٢٥ و ــايو /أيــ ــؤرخني  ٢٠٠٩مــ ــدة مــ ــرين ملنتــــصف املــ ــار ١٤؛ وتقريــ ــايو /أيــ  ٢٠٠٨مــ
إىل اللجنـة وعـرض عليهـا سـتة تقـارير هنائيـة             وقـدم الفريـق أيـضا       . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠ و

عنــد هنايــة كــل واليــة، حيــث تــوىل رئــيس اللجنــة فيمــا بعــد إحالتــها إىل رئــيس جملــس األمــن   
ــائق  ــدارها كوثـــــ ــرى إصـــــ  S/2007/584  وS/2006/795  وS/2006/250  وS/2006/65( وجـــــ

  ).S/2009/562  وS/2008/647 و
، أربعـــة أشـــخاص بـــصفتهم )٢٠٠٦ (١٦٧٢وَحـــدد جملـــس األمـــن مبوجـــب قـــراره   - ٨

  ).٢٠٠٥ (١٥٩١خاضعني ملنع السفر وجتميد األصول املفروضني مبقتضى أحكام القرار 
ــراره     - ٩ ــه النظــر يف أن يتخــذ،   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٩وأعــرب جملــس األمــن يف ق عــن اعتزام

استجابة يف مجلة أمور لطلب من االحتـاد األفريقـي، تـدابري قويـة وفعالـة، مـن قبيـل منـع الـسفر                 
  .حتاول عرقلة تنفيذه  أومجاعة تنتهك اتفاق سالم دارفور  أووجتميد األصول، ضد أي فرد



S/2010/16
 

4 10-20451 
 

أن تقـوم العمليـة املختلطـة برصـد      ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩وقرر جملس األمن مبوجـب قـراره          - ١٠
ما يتصل هبا مـن أعتـدة يف دارفـور علـى حنـو ينتـهك االتفاقـات والتـدابري                      أو وجود أي أسلحة  

  ).٢٠٠٤ (١٥٥٦ من القرار ٨  و٧قرتني املفروضة مبوجب الف
ــؤرخ       - ١١ ــي مـ ــان رئاسـ ــن يف بيـ ــس األمـ ــا جملـ ــشرين األول٢٤ودعـ ــوبر / تـ  ٢٠٠٧أكتـ

)S/PRST/2007/41 (    ــة ــة الليبي مجيــع األطــراف إىل حــضور حمادثــات ِســرت باجلماهرييــة العربي
عمــال واملــشاركة فيهــا بــشكل كامــل وبّنــاء، والقيــام، كخطــوة أوىل، باالتفــاق علــى وقــف األ

. العدائية وتنفيذه على سبيل االستعجال، وذلك حتت إشراف األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي    
 طــرف يــسعى لتقــويض عمليــة الــسالم بــأي  وأكــد اجمللــس اســتعداده اختــاذ إجــراءات حبــق أي 

عمليـة    أو عرقلة احملادثات   أو وسيلة، خاصة من خالل عدم التقيد بوقف األعمال العدائية هذا         
  . تقدمي املعونة اإلنسانية  أوسالمحفظ ال

ــؤرخ      - ١٢ ــي مـ ــان رئاسـ ــن يف بيـ ــرب جملـــس األمـ ــاين ١١وأعـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ٢٠٠٨ينـ
)S/PRST/2008/1 (عـــن اســـتعداده الختـــاذ إجـــراءات ضـــد أي طـــرف يعـــوق عمليـــة الـــسالم 
 وأقـر اجمللـس كـذلك بـضرورة أن        . نـشر قـوات العمليـة املختلطـة         أو تقدمي املعونـة اإلنـسانية     أو

  .تأخذ اإلجراءات القانونية جمراها السليم
 ٢٠٠٨يوليــــــه / متــــــوز١٦وشــــــدد جملــــــس األمــــــن يف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ    - ١٣

)S/PRST/2008/27 (                على اعتزامه اختاذ إجراء يف حق املـسؤولني عـن االعتـداء الـذي تعرضـت
دة يف دارفـور   قافلة للعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـ    ٢٠٠٨يوليه / متوز٨له يف   

ــه        ــق الــذي جتري ــائج التحقي ــراد شــرطة بعــد االســتماع إىل نت ــراد عــسكريني وأف ــة مــن أف مكون
  .املختلطة العملية
عن استعداده الختـاذ إجـراءات      ) ٢٠٠٨ (١٨٢٨وأعرب جملس األمن جمدداً يف قراره         - ١٤

م طــة، وســلَّنــشر العمليــة املختل  أواملــساعدة اإلنــسانية  أوضــد أي طــرف يعيــق عمليــة الــسالم
  .بضرورة أن تأخذ اإلجراءات القانونية جمراها السليم

  
  ملخص ألنشطة اللجنة  - باء   

أحالــت اللجنــة خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض مــذكرة شــفوية إىل مجيــع الــدول   - ١٥
، الــيت )٢٠٠٩ (١٨٩١ مــن قـرار جملــس األمــن  ٥األعـضاء تــسترعي فيهــا انتباههـا إىل الفقــرة   

، وخباصــة دول املنطقــة، علــى تزويــد اللجنــة مبعلومــات عــن   لــس مجيــع الــدول شــجع فيهــا اجمل
ــدابري املفروضــة مبوجــب القــرار      ــذ الت والقــرار ) ٢٠٠٥ (١٥٩١اإلجــراءات الــيت اختــذهتا لتنفي

  .وقد تلقت اللجنة حىت اآلن تقريرا من إحدى الدول األعضاء). ٢٠٠٤ (١٥٥٦
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  / كــانون الثــاين ٢٧يــة معقــودة يف  واســتمعت اللجنــة يف إطــار مــشاورات غــري رمس      - ١٦
 ١٨٤٨ إىل إحاطة مؤقتة قدمها فريـق اخلـرباء الـذي أعيـد تـشكيله عمـالً بـالقرار                    ٢٠٠٩يناير  

  .٢٠٠٩، وناقشت برنامج عملها اخلاص لعام )٢٠٠٨(
، ناقــشت اللجنــة ٢٠٠٩مــارس / آذار٣ويف إطــار مــشاورات غــري رمسيــة معقــودة يف    - ١٧

وقد تعذر على الفريق زيارة السودان بسبب رفـض حكومـة           . خلرباءتقريرا مرحليا قدمه فريق ا    
الــسودان مــنح تأشــرية الــدخول إىل خــبري األســلحة، مث عــدم احلــصول يف وقــت الحــق علــى      

لذلك، سافر الفريـق    ونتيجة  . تصريح أمين من األمم املتحدة بسبب األوضاع األمنية يف امليدان         
ويف سـياق املـشاورات غـري الرمسيـة ذاهتـا، قـدم             . إىل تشاد ملعاجلة األولويات الثانويـة يف واليتـه        

الرئيس إحاطة إىل اللجنة بشأن اتصاالته الثنائية مـع املمـثلني الـدائمني للـسودان وتـشاد هبـدف                   
  .اللجنةالترتيب لتبادل غري رمسي لوجهات النظر مع هذين املمثلني يف إطار 

ــة املعقــودة يف     - ١٨ ــة  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٨ويف املــشاورات غــري الرمسي ، أجــرت اللجن
املمثـل اخلــاص املـشترك لالحتـاد األفريقــي واألمـم املتحـدة لــدارفور      تبـادال لوجهـات النظــر مـع    

، الـسيد رودولـف أدادا،      ورئيس العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور             
  .أن مسائل تتعلق بعمل اللجنةبش
، ناقــشت اللجنــة تقريــر ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٦ويف مــشاورات غــري رمسيــة معقــودة يف   - ١٩

أبريـل، وتلقـت أيـضا مـن الفريـق عرضـا       / نيـسان ٣٠منتصف املدة الذي قدمه فريق اخلـرباء يف      
ابـة  وقـد تـسىن للفريـق، منـذ كت        . مـايو يتـضمن آخـر مـستجدات احلالـة         / أيار ٢٥خطيا مؤرخا   

ــسودان، وإن كــان ذلــك دون خــبري األســلحة الــذي       ــسافر إىل ال ــدة، أن ي ــره ملنتــصف امل تقري
وقــدم فريــق اخلــرباء توصــيتني يف . حيــصل علــى تأشــرية الــدخول مث اســتقال يف وقــت الحــق  مل

تتعلـق األوىل بتبـادل املعلومـات بـني عمليـات حفـظ الـسالم ذات الـصلة                  : تقرير منتصف املـدة   
، أحـال الـرئيس    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢ويف  . ة مبـنح التـصريح األمـين للفريـق        والفريق؛ والثاني 

هاتني التوصيتني إىل املسؤولَني املعنيني يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة إلبـداء رأيهمـا يف هـذا                     
يونيــه / حزيــران٨وقــدم هــذان املــسؤوالن ردمهــا إىل اللجنــة يف الرســالتني املــؤرختني   . الــصدد

  .٢٠٠٩رب سبتم/أيلول ٩ و
ــودة يف     - ٢٠ ــة معق ــوز٨ويف مــشاورات غــري رمسي ــه / مت ــة إىل  ٢٠٠٩يولي ، اســتمعت اللجن

يوليـه، واسـتجابة إىل طلـب خطـي         / متوز ٢٩ويف  . تقرير مرحلي شفوي مقدم من فريق اخلرباء      
من الفريق للحصول على املساعدة، وجه الرئيس رسالة إىل املمثـل الـدائم للدولـة املعنيـة لـدى                   

تحــدة يلــتمس فيهــا مــساعدته يف تعجيــل الــرد علــى الطلبــات الــيت وجههــا الفريــق إىل  األمــم امل
حكومته التماسا للمعلومـات واملـساعدة، وكـذلك يف تيـسري زيـارة ممكنـة للفريـق إىل عاصـمة                    
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أغــسطس ومــوجهني إىل رئــيس اللجنــة، قــدم القــائم / آب٢٦  و٦ويف رديــن مــؤرخني . بلــده
  .ية لدى األمم املتحدة إىل الفريق املعلومات املتعلقة هبذه املسألةباألعمال بالنيابة للبعثة املعن

أكتــوبر، اســتمعت / تــشرين األول٢٠  و٦ويف مــشاورات غــري رمسيــة معقــودة يــومي   - ٢١
اللجنة إىل عرض شفوي قدمه فريـق اخلـرباء بـشأن تقريـره النـهائي ومرفقـه الـسري، املـؤرخني                     

واتفـق أعـضاء    .  الـواردة يف هـذا التقريـر النـهائي         أكتوبر، وناقشت التوصـيات   /تشرين األول  ٢
  .اللجنة على اختاذ إجراء بشأن إحدى التوصيتني

، تلقـت اللجنـة     ٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول  ٧ويف مشاورات غري رمسية معقـودة يف          -٢٢
إحاطــة متهيديــة مــن ممثــل إدارة عمليــات حفــظ الــسالم عــن املبــادئ التوجيهيــة املؤقتــة لبعثــات  

وتـبني هــذه املبـادئ التوجيهيــة الـدعم الــذي    . األمــندعمــا ألفرقـة خــرباء جملـس   حفـظ الـسالم   
: ينبغــي أن تقدمــه بعثــات إدارة عمليــات حفــظ الــسالم إىل أفرقــة اخلــرباء ضــمن ثــالث فئــات  

وعلـى إثـر ذلـك، وجـه أعـضاء اللجنـة            . اإلداري؛ واألمن /تبادل املعلومات؛ والدعم اللوجسيت   
وكانت فكرة وضع هذه املبادئ التوجيهية قـد ظهـرت          . اإلحاطةأسئلتهم وتعليقاهتم إىل مقدم     

أول مرة يف تقرير منتصف املـدة املقـدم مـن فريـق اخلـرباء عـن الـسودان، حيـث رحـب اجمللـس                 
بــإعالن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم إعــدادها هلــذه  ) ٢٠٠٩ (١٨٩١عقــب ذلــك يف قــراره 

  .الوثيقة
ــد     - ٢٣ ــشمولة باالســتعراض، ق ــرة امل ــة    وخــالل الفت ــة إىل جملــس األمــن أربع ــيس اللجن م رئ

مــن القــرار ‘ ٤’) أ (٣يومــا عمــالً بأحكــام الفقــرة الفرعيــة  ٩٠يغطــي كــل منــها فتــرة  تقــارير
ــه األخـــرية إىل اجمللـــس   )٢٠٠٥ (١٥٩١ ــة منـــذ إحاطتـ ــها أنـــشطة اللجنـ ــيَّن يف كـــل منـ . ، وبـ
 للمجلــس بكامــل الــرئيس التقــارير املــشار إليهــا أعــاله يف ســياق مــشاورات غــري رمسيــة  وقــدم
ــه و/ حزيــــران١٩ مــــارس و/ آذار١٠ يف هيئتــــه  كــــانون ١٥ ســــبتمرب و/ أيلــــول١٥ يونيــ
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول
وواصلت اللجنة، يف إطار تنفيـذ أعماهلـا، تطبيـق مبادئهـا التوجيهيـة الـيت اعُتمـدت يف                     - ٢٤
وحتقـــق تلـــك   . ٢٠٠٧ديـــسمرب  / كـــانون األول ٢٧، وُعـــدلت يف  ٢٠٠٦مـــارس / آذار٢٣
التوجيهية أغراضا منها تيسري تنفيـذ منـع الـسفر وجتميـد األصـول اللـذين تـنص عليهمـا               ادئاملب

ــان  ــان الفرعيتــ ـــ( ٣ و) د( ٣الفقرتــ ــرار ٣) هــ ــن القــ ــام )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــ ــا ألحكــ ، وفقــ
علــى أنــه مل تــرد إىل اللجنــة يف هــذا الــصدد أي  . مــن القــرار نفــسه‘ ٣’) أ (٣الفرعيــة  الفقــرة

أشـخاص مـدرجني يف القـوائم املوحـدة ملنـع الـسفر وجتميـد األصـول         طلبات سواء لرفـع أمسـاء     
  .لإلعفاء من اجلزاءات احملددة اهلدف أم
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االنتـــهاكات واالنتـــهاكات املزعومـــة لنظـــام اجلـــزاءات كمـــا وردت يف تقـــارير    -ثالثا   
  اخلرباء فريق
ات جملـس   أجرى فريق اخلرباء، خالل الفترة قيد االستعراض، تقييما النتهاكات جـزاء            - ٣٠

  :األمن يف سياق أربعة نزاعات منفصلة حددها كما يلي
  .الرتاع على األراضي واملوارد بني أهايل دارفور الرحل واملزارعني  •  
أعمال العنف املرتكبة نتيجـة حلالـة الفوضـى واإلفـالت مـن العقـاب، مـع مراعـاة تـأثر                  •  

  .نساء دارفور بشكل خاص من هذه األوضاع
ني مجاعات املعارضة املسلحة وقياديت السودان وتـشاد، حيـث حركـة            احلرب الدائرة ب    •  

ــان       ــان الفاعلتـ ــا اجلهتـ ــشادية مهـ ــسلحة التـ ــة املـ ــات املعارضـ ــساواة ومجاعـ ــدل واملـ العـ
  .الرئيسيتان

  .اهلجمات اليت تشنها القوات املسلحة التشادية والسودانية عرب احلدود  •  
لــة املــسلحة الرئيــسية يف نــزاع دارفــور قــد وقــد أفــاد الفريــق بــأن غالبيــة اجلهــات الفاع  - ٢٦

واصلت ممارسة خياراهتا العسكرية وانتـهاك حظـر توريـد األسـلحة الـذي فرضـه جملـس األمـن                     
وخلُــص . وخــرق القــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان، وعرقلــة عمليــة الــسالم  

ادة اليت تـشارك فيهـا      الفريق إىل أن سكان دارفور ما زالوا معرضني للهجمات واهلجمات املض          
معظم احلركات املسلحة، واليت كثريا ما تفضي إىل استخدام القوة على حنو غـري متناسـب مـن     
جانب القوات املسلحة السودانية والقوات املساعدة هلا، ممـا يـسفر عـن أعمـال القتـل واجلـرح                   

العنــف والحــظ الفريــق أيــضا أن نــساء دارفــور مــا زلــن يعــانني مــن مجيــع أشــكال   . والتــشريد
  .اجلنساين

وأفاد الفريق بأن حكومة الـسودان قـد واصـلت نقـل املعـدات واإلمـدادات العـسكرية              - ٢٧
 ٧إىل منطقة دارفور دون حماولة احلصول على موافقة مسبقة من اللجنة عمال بأحكـام الفقـرة                 

؛ واّدعــت احلكومــة بأهنــا متتثــل ألحكــام اتفــاق الــسالم الــشامل    )٢٠٠٥ (١٥٩١مــن القــرار 
ادة نــشر مثــان كتائــب إىل دارفــور، وطلبــها مــن األمــم املتحــدة مــساعدهتا علــى نقــل أربــع  بإعــ

وأفـاد الفريـق أن حركـة العـدل واملـساواة هـي األكثـر نـشاطا بـني                   . كتائب أخرى إىل دارفـور    
  .احلركات املسلحة يف انتهاك حظر توريد األسلحة

بأنــه مل يتلــق أيــة ردود علــى وفيمــا يتعلــق مبنــع الــسفر وجتميــد األصــول، أفــاد الفريــق    -٢٨
  .طلباته املقدمة إىل حكوميت السودان وتشاد بشأن تنفيذ هذين اإلجراءين
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وأشار الفريق إىل إخفاق جلّ أطراف نـزاع دارفـور يف التعـاون مـع جهـود الفريـق يف                      - ٢٩
  .جمال الرصد

ما بـدا   ويف حني شاطر بعض أعضاء اللجنة تقييمات الفريق، أشار أعضاء آخرون إىل               - ٣٠
 بني تقرير الفريق عـن احلالـة األمنيـة يف امليـدان وتقـارير هيئـات أخـرى                 “انفصام” هلم على أنه  

وأعرب أحد األعضاء عـن     . من قبيل العملية املختلطة، اليت سجلت اخنفاضا يف مستوى العنف         
ون وأكـد أعـضاء آخـر     . قلقه من أن تؤثر استنتاجات الفريق تأثريا سلبيا على العملية الـسياسية           

  .جمددا على احلاجة املاسة لوجود الفريق بشكل مستقل يف امليدان
  


