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 املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتاد املختلطة العملية عن العام األمني تقرير    
 دارفور يف
  

 مقدمة  - أوال  
 ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ األمــن جملــس قــرار مــن )ج( ٦ بــالفقرة عمــال التقريــر هــذا ُيقــدَّم  - ١

 الجمـ  يف احملـرز  التقـدم  عـن  يومـا  ٩٠ كـل  تقريـرا  إليـه  أقـدِّم  أن مبوجبـه  إيلّ اجمللـس  طلب الذي
 دارفـور،  أحناء مجيع يف دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية والية تنفيذ

 األطـراف  مجيـع  وفـاء  ومدى واإلنسانية األمنية واحلالة السياسية العملية يف التقدم عن وكذلك
ــا ــة بالتزاماهتـ  إىل ٢٠٠٩ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين مـــن ١ مـــن الفتـــرة التقريـــر ويغطـــي .الدوليـ

  .٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٣١

 يـشتمل  ،)٢٠٠٩( ١٨١١ القـرار  مـن  )ب( ٦ الفقـرة  يف الـوارد  اجمللس لطلب ووفقا  - ٢
 تقريـري  يف الـواردة  املرجعية النقاط إىل قياسا تقدم من البعثة أحرزته ملا تقييم على التقرير هذا
 هــذا ترتيــب مت عليــهو ).S/2009/592( ٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٦ املــؤرخ اجمللــس، إىل

 جمـاالت  يف املدرجـة  للمـسائل  وفقـا  املختلطـة،  العمليـة  نـشر  حالـة  اسـتعراض  ضـوء  يف التقرير،
 وحقـوق  واحلوكمـة  القـانون  وسيادة األمنية؛ واحلالة السياسية؛ العملية :األربع املرجعية النقاط

  .اإلنسانية واحلالة اإلنسان؛
  

 املختلطة العملية نشر  - ثانيا  
 املختلطـة  العمليـة  يف العـسكريني  األفـراد  قوام بلغ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢١ ويف  - ٣

 ويـشمل  .فـردا  ١٩ ٥٥٥ البـالغ  بـه  املـأذون  القـوام  مـن  املائة يف ٧٩ نسبة أي فردا، ١٥ ٥٥٣
ــك ــديا، ١٤ ٩٤٨ ذلـ ــابط ٣٤٦ و جنـ ــان، ضـ ــابط ٦٤ و أركـ ــصال، ضـ ــا ١٩٥ و اتـ  مراقبـ

 لـثالث  التابعـة  ةاملتقدمـ  املفـارز  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  أثناء دارفور، إىل وصلتو .عسكريا
 النيباليــــة القطــــاع احتيــــاط وســــرية النيباليــــة القــــوة احتيــــاط ســــرية وهــــي :مــــشاة ســــرايا
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 فاسـو  بوركينـا  كتيبـة  من الرئيسي اجلزء نشر ذلك، إىل إضافة .يةسرياليونال االستطالع وسرية
 أصــل مــن كتيبــة ١٤ إىل املختلطــة العمليــة يف شاةاملــ كتائــب عــدد بــذلك فوصــل دارفــور، يف

 أخـريني،  كتيبـتني  أن إىل احلاليـة  توقعـات ال وتـشري  .تكليـف  هبا الصادر عشرة الثمانية الكتائب
 امفارزمهــ نــشر باكتمــال انتــشارمها يكتملســ رتانيــا،ت مــن وكتيبــة لثانيــةا ةثيوبيــاإل الكتيبــة مهــا

  .٢٠١٠ فرباير/شباط هناية حبلول املتقدمة

 منتــصف يف نيــاال يف اإلثيوبيــة التكتيكيــة اهلليكــوبتر طــائرات وحــدة تنــشر أن ويتوقــع  - ٤
 الــذخرية ملــستودع نيــاال مطــار يف حيــزا الــسودان حكومــة وخصــصت .٢٠١٠ فربايــر/شــباط
 الـصينية،  اهلندسـية  الوحـدة  قبـل  مـن  اهلليكـوبتر  طـائرات  وقـوف  ةمنـص  بنـاء  وجيـري  .اهل التابع
 .للنشر احملدد ملوعدا يف إجنازها ويتوقع

 فــردا، ٤ ٦٢٥ ليبلــغ الــشرطة أفــراد عــدد ازداد ،٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٠ ويف  - ٥
 الـشرطة  مستـشاري  مـن  ٢ ٨١٨ ذلـك  ويـشمل  .بـه  املـأذون  القـوام  من املائة يف ٧١ نسبة أي
 عـشرة  ثـالث  ةنتـشر ملابلغ جمموع الوحـدات     و .املشكلة الشرطةوحدات   أفراد من ١ ٨٠٧ و

  .وحدة ١٩ عددها البالغ املشكلة الشرطة وحدات أصل من وحدة

 الـيت  الـست  املـشكلة  الـشرطة  ووحـدات  االثـنيت عـشرة    العـسكرية  الوحدات بني ومن  - ٦
 اللوجــستيات وحــدة( عــسكرية وحــدات مخــس بنــشر التعهــد جــرى نــشرها، يــتعني يــزال ال

 النيجريـة،  القطـاع  احتيـاط  سـرية و النيجريية، القطاع استطالع وسرية ، املتعددة املهام  اإلثيوبية
 ،أوغنـدا مـن    املـشكلة  لـشرطة ا وحـدات مـن    ومخـس  )تايلنـد  وكتيبـة  ،الثانيـة  يةالسنغال كتيبةالو
ــاو ــسنغال، وتوغــو، فاســو، بوركين ــا، وال ــتم مل لكــن ونيجريي ــشرها ي ــاونتو .بعــد ن ــا تع  إدارت

 عــسكرية قــواتب املــسامهة البلــدان مــع وثيــق بــشكل امليــداين الــدعمو الــسالم حفــظ عمليــات
 وحـدتا ( عـسكرية  وحـدات  سـبع  زالتـ  وال .الوحـدات  هـذه  بنـشر  للتعجيـل  شرطية ووحدات

 متوسـطة  هليكـوبتر  لطـائرات  وحدات وثالث الثاين، املستوى من ومستشفى متوسطتان، نقل
   . يف انتظار من يتعهد بنشرها)جوي استطالع ووحدة للخدمات، احلجم

ــاين كــانون ٢١ يف  - ٧ ــاير/الث ــغ ،٢٠١٠ ين ــراد عــدد بل ــدنيني األف ــاملنيامل ــة يف  الع  العملي
ــة ــردا ٤ ٠٤٥ املختلطـ ــا ١ ١١٧( فـ ــا، موظفـ ــا ٢ ٥٢٢ و دوليـ ــا، موظفـ ــن ٤٠٦ و وطنيـ  مـ
 ٥ ٥٤٦ البــالغ املعتمــد القــوام مــن املائــة يف ٧٣ نــسبة ذلــك وميثــل ).املتحــدة األمــم متطــوعي

ــردا ــزال وال .فـ ــة تـ ــه البعثـ ــعوبات تواجـ ــتقدام يف صـ ــوظفني اسـ ــؤهالت يذو املـ ــبة املـ  املناسـ
 .دارفـور  يف هبـا  التنبـؤ  ميكـن  ال اليت األمنية واحلالة الصعبة املعيشية الظروف نتيجة ،واستبقائهم

 .للتعيني عروضا حمتمال مرشحا ١٨٤ رفض ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون شهر ومنذ

ــزال وال  - ٨ ــدرة ت ــى الوحــدات ق ــاء عل ــذايت االكتف ــور يف ال ــديا تطــرح دارف ــاين.حت   وتع
 وكتيبـة  الكينيـة،  العـسكرية  الـشرطة  ووحـدة  الغامبيـة،  املقـر  وسـرية  األربـع،  النيجريية الكتائب
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 املائـة،  يف ١٠٠ و ٦١ بـني  نـسبته  تتـراوح  املطلوبـة  الرئيـسية  املعـدات  يف عجـزا  أفريقيا جنوب
 كـبريا  قـسما  روانـدا  نـشرت قد  و .املطلوبة الفئاتجماالت   معظم يف ذاتيا اكتفاء حتقق مل وهي
 يف ٢٠ إىل متوسـطه  يـصل  اًعجـز  تـشهد  تـزال  ال كانـت  وإن رئيـسية،  معـدات  مـن  حتتاجـه  امم

 الـشروط  اسـتوفت  كما للوحدات، مملوكة إضافية معدات من يلزم ما السنغال ونشرت .املائة
 .الذايت االكتفاء بتحقيق الكفيلة واملواد الرئيسية املعدات من كل خيص فيما

 الفتـرة  أثنـاء  املختلطة العملية أفراد سفر تأشريات جتهيز يف ملحوظ حتسن هناك وكان  - ٩
 ينــاير/الثــاين كــانون ٩ و ٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١ بــني الفتــرة فــيف .بــالتقرير املــشمولة
 ويف .املختلطـة  العمليـة  ألفراد جديدة دخول تأشرية ٥٥٥ السودان حكومة أصدرت ،٢٠١٠
 .تأشرية طلب ١٦١ يف بعد بت قد يكن مل يناير،/الثاين كانون ٢٢

 الثالثيـة  التنـسيق  آلليـة  الـسابع  االجتمـاع  عقدان ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ ويف  - ١٠
 حفـظ  عمليـات  إدارةأمانـة   و األفريقـي،  واالحتـاد  السودان، حكومة عن ممثلني بني اخلرطوم يف

 الثقـة  لبنـاء  اناجحـ  راإطـا  تـوفر  اآلليـة  تزال وال .املختلطة والعملية امليداين، الدعم إدارة/السالم
 العمليـة نـشر    أن ومبـا  .فعالةصورة  ب حتديات من بذلك يتصل ما ومواجهة بالنشر التعجيل بغية

 البعثـة  اهتمـام   يتحـول  أن علـى  االجتماع يف املشاركون اتفق  فقد ،أن يكتمل  أوشك املختلطة
 علـى  ذلـك  شملويـ  والـشرطة،  للقـوات  الفعال االستخدام إىل النشر من الثالثية واالجتماعات

 املتحـدة  األمـم  مـوظفي  أمـن  تعزيـز  وتـدابري  البعثـة  أفـراد  تنقـل  حبريـة  يتعلـق  مـا  اخلـصوص  وجه
  .اإلجرام من واحلد

 مـصادر  عـن  احبثـ  جيوفيزيائيـة  استقـصاء  عمليات إلجراء ةملموس جهودا البعثة وتبذل  - ١١
 آبـارا  البعثـة  وستحفر .منها مقربة على أو املختلطة العملية مناطق معسكرات  يف مياهلل جديدة
 خفـض و امليـاه  جلـب  يـستغرقه  الذي الوقت من ممكن حد أدىن إىل للتقليلذلك،   أمكن حيثما
 لكفالــة جهــود وســُتبذل .وتوزيعهــا امليــاه لــسحب الالزمــة العــسكرية احلراســة وحــدات عــدد

 .األعمال هذه من احملليني السكان استفادة
  

 السياسية يةلالعم  - ثالثا  
 مــع املكثــف لــهمع دارفــور يف وســاطةال فريــق واصــل بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة أثنــاء  - ١٢

 للحركـات  املـستمر  التشرذم فقد أدى  .والدوليني اإلقليميني املصلحة وأصحاب الرتاع أطراف
 التقـدم  ، إىل إعاقـة   األطـراف  بـني  الثقـة  وانعـدام  دارفور يف الدائرة العسكرية واألنشطة املسلحة
 يتعلـق  وفيمـا  .األمنيـة  احلالـة  لتحـسني  اتفاقـات  وإبـرام  مباشـرة  مفاوضـات  إجـراء  صوب احملرز

 ةليبيـ اجلماهرييـة العربيـة ال     حكـوميت  قبـل  مـن  املبذولـة  اجلهـود  تـزال  ال احلركات، تلك بتشرذم
 تـشكل  املـسلحة  احلركـات  بـني  التماسـك  مـن  أكرب قدر لتشجيع األمريكية املتحدة والواليات

 .الوساطة أعمال دعم عنصر
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 للـسالم  اتفاق إىل التوصل صوب احملرز التقدم وترية تسريع إىل الوساطة فريق سعىيو  - ١٣
 بــصورة كــي تتفــاوض املتحاربــة األطــراف مــع مــلالع )أ( :املــسارات ثالثــي هنــج طريــق عــن

 مــع املــشاورات نطــاق توســيع )ب( دارفــور؛ يف للــسالم اتفــاق إىل لتوصــلمــن أجــل ا مباشــرة
 لالخنـراط  األطـراف  قبول وتعزيز للمفاوضات موضوعي أساس إلجياد دارفور يف املدين اجملتمع

 .والسودان تشاد بني العالقات حتسني تيسري )ج( السياسية؛ العملية يف

 غــري املــشاورات تواصــلت الــرتاع، أطــراف بــني رمسيــة حمادثــات إجــراء تعــذر وبينمــا  - ١٤
 اجملموعــات بــني مــن جمموعــات ثــالث ممثلــي صــولوب وتكثفــت األطــراف، مجيــع مــع الرمسيــة
 يف الدوحـة  إىل )طـرابلس  وجمموعـة  أديس، وجمموعة واملساواة، العدل حركة( األربع الرئيسية

 يف االخنـراط  إىل املـشاورات،  هـذه  أثنـاء دعا فريق الوساطة األطراف     و .يناير/الثاين كانون ٢١
 هــذه رديــدت علــى الــدوليني الــشركاء وحــث املرونــة، مــن أكــرب وبقــدر بنــاءة بــصورة العمليــة
 قبــل هنــائي باتفــاق وااللتــزام العدائيــة األعمــال وقــف إىل احلاجــة ضــوء يف ســيما وال الرســالة،
  .املقبلة االنتخابات موعد حلول

 تنفيـذ  لتـشجيع  الـسودان  حكومـة  مـع  التعامـل  الوسـاطة  فريـق  واصل ذلك، إىل إضافة  - ١٥
 هـذا  ويف .الثقـة  مـن  منـاخ  وهتيئـة  وردارفـ  يف لمدنينيل األمنية احلالة حتسني بغية ملموسة تدابري

 يف انعقــد الــذي املــدين اجملتمــع منتــدى تيــسري يف بنــاء بــدور الــسودان حكومــة قامــت الــسياق،
  .السالم لعملية دعما نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ إىل ١٧ من الفترة يف الدوحة

 نطـاق  توسـيع ب الوساطة فريق قام الرتاع، أطراف بني اجلارية املناقشات تكملة ألجلو  - ١٦
ــه ــع تعامل ــع م ــدين اجملتم ــور يف امل ــة ودعمــت .دارف ــة العملي ــذه املختلط ــادرة ه ــق عــن املب  طري

 واجلماعـات  والـشباب  داخليـا  واملـشردين  األهليـة  واإلدارة املـدين  اجملتمـع  مع مكثفة مشاورات
 إىل ١٢ مـن  الفتـرة  يف الدوحـة  يف اخلـرباء  مـستوى  علـى  عقـدت  عمـل  حلقـة  وعقب .النسائية

ــ ١٤ ــدأ ،٢٠٠٩ أكتــــوبر/األول شرينتــ ــاطة فريــــق بــ ــة الوســ  تــــشرين ١٨ يف ،قطــــر ودولــ
 ،دارفـور  يف تعـيش  اليت الرئيسية الطوائف مجيع مع سالم حمادثات جولة ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
 أنيــدوهو، .ك وهنــري األفريقــي، االحتــاد مفوضــية رئــيس بنــغ، جــان مــن كــل أيــضا هاحــضر
  .املختلطة ليةللعم بالنيابة املشترك اخلاص املمثل
 ملموسـة  خطـوات  اختاذ على وتشاد السودان حكوميت تشجيع الوساطة جلنة واصلت  - ١٧
 صـالح  غـازي  الـسوداين  الرئيس مستشار هبا قام زيارة أعقاب ويف .العالقات حتسني أجل من

 تــشادي وفــد اخلرطــوم زار ،٢٠٠٩ أكتــوبر/األول تــشرين ١١ و ١٠ يــومي تــشاد إىل الــدين
 كــانون ٢٦ إىل ٢٤ مــن الفتــرة يف حممــد فقــي موســى اخلارجيــة وزيــر بقيــادة املــستوى رفيــع
 مــرة جنامينــا بزيــارة الــسوداين الــرئيس مستــشار قــام الحــق وقــت ويف .٢٠٠٩ديــسمرب /األول
 بــني العالقــات تطبيــعل ااتفاقــ احلكومتــان ووقعــت ،٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون ١٥ يف أخــرى
 علـى  مـشتركة  دوريـات  تـسيري  علـى  يـنص  احلـدود،  مـن أل اًإضافي وبروتوكوالً وتشاد السودان
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ــني احلــدود طــول ــدين ب ــى وكــذلك البل ــشاء عل ــة مراكــز إن ــة وعقــدت .للمراقب  الوســاطة جلن
 ملناقــشة اإلقليمـيني  الــشركاء ومـع  احلكــومتني مـن  كــل مـع  املــستوى رفيعـة  مكثفــة اجتماعـات 

   .دارفور سالم لعملية مواتية بيئة إجياد أجل من االتفاقات تنفيذ
 إىل نــوفمرب /الثــاين  تــشرين  ١ مــن  الفتــرة  يف الــسودان  يف النــاخبني  تــسجيل  وجــرى   - ١٨
 دارفـور  يف النـاخبني  تـسجيل  ومت .ةبلـ قامل لالنتخابـات  حتضريا ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٧

 الـسلطات  مـع  بالتعـاون  الوطنيـة،  االنتخابـات  جلنـة  وأنـشأت  .كبرية أمنية حوادث وقوع دون
 خميمـات  وأربعـة  ،دارفـور  مشال يف داخليا للمشردين خميمات مخسة يف لتسجيلل مراكز احمللية،

 الــيت املخيمــات يف للمــشردين ويتــوفر .دارفــور غــرب يف خميمــات وســتة ،دارفــور جنــوب يف
 املراكـز  يف لتـسجيل ا خيـار  ،)دارفـور  جنـوب ( كلمـة  خمـيم  مثـل  تسجيل، مراكز فيها توجد ال

 طـول  علـى  مواقـع  عـدة  يف أيـضا  تـسجيل  مراكـز  نـشئت وأ .الغـرض  لذلك أنشئت اليت القريبة
 جـرى  الوطنية، االنتخابات جلنة نشرهتا اليت الرمسية للنتائج ووفقا .وتشاد السودان بني احلدود
 عـدد  جممـوع  من املائة يف ٦٧ من يقرب ما أو دارفور، أهايل من فرداً ٢ ٤٣٣ ٩٢٠ تسجيل
  .٢٠٠٨ عام كانس لتعداد وفقا التصويت هلم حيق الذين املواطنني

 يف صـعوبات  مـن  النـاخبني  تسجيل خيل مل عنه، املبلغ الشديد اإلقبال من الرغم وعلى  - ١٩
 التعـبري  حريـة  يقيـد  دارفـور  يف الطـوارئ  قـوانني  فـرض  اسـتمرار  أن إذ .الثالث دارفور واليات

 حـرة  انتخابيـة  عمليـة  أي يف احلامسـة  اجلوانـب  من تعد اليت والتجمع، اجلمعيات تكوين حريةو
 قـصور  النـاخبني  تـسجيل  عمليـة  خـالل  لوحظـت  اليت اإلضافية القيود ومشلت .وشفافة ونزيهة
 مــوارد اســتخدام إســاءة ومــزاعم التــسجيل مراكــز عــدد وقلــة النــاخبني وتثقيــف املدنيــة التربيــة
   .احملليني املراقبني مجاعات تسجيل عدم اتدعاءاو الدولة
ــشرين ٩ ويف  - ٢٠ ــاين ت ــوفمرب/الث ــا ،٢٠٠٩ ن ــيس دع ــدل حركــة رئ ــساواة الع ــل ،وامل  خلي

 شـعب  ،احللو إبراهيم ،الواحد عبد جناح/السودان حترير جيش باسم الرمسي والناطق إبراهيم،
ــة مقاطعــة إىل دارفــور ــة العملي ــ أســاس علــى االنتخابي  .دارفــور يف شــامل ســالم يتحقــق مل هأن
 املنـاطق  دخلـوا  إذا لتـسجيل ا عمليـة  عـن  املـسؤولني  مبهامجـة  أيـضا  الواحـد  عبد مجاعة وهددت
ــة عــن للمــسؤولني ةاملباشــر اتوالتهديــد املقاطعــة هلــذه ونتيجــة .ســيطرهتا حتــت الواقعــة  عملي

 يف لــوحظ كمــا .احلركتــان عليهــا تــسيطر الــيت املنــاطق يف النــاخبني تــسجيل يــتم مل التــسجيل،
 وحركـة  دالواحـ  عبـد /الـسودان  حترير جيش مع متعاطفة مجاعات أن دارفور من أخرى مناطق
   .أيضا التسجيل عملية قاطعت واملساواة العدل
 الــصعيد علــى املبذولــة اجلهــود دعــم املختلطــة العمليــة واصــلت ذلــك، إىل وباإلضــافة  - ٢١
 البعثـة  دعمـت و .الطوائـف  بـني  املـصاحلة  تعزيز أجل من فعالة ومؤسسات آليات إلنشاء احمللي
 األرضبـ  يتعلـق  فيمـا  الطوائـف،  بـني  مـصاحلة لل مبـادرات  عـدة  ،بالتقرير املشمولة الفترة خالل
 سـالم  جلولـة  والـتقين  اللوجـسيت  الـدعم  املختلطـة  العملية وفرت كما .األحيان معظم يف واملياه
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 اإلقليميــة لــسلطةل التـابع  واملــصاحلة مالـسال  جملــس هبـا  قــام ،دارفـور  غــرب واليـة  يف شــهر ملـدة 
   .دارفور يف املؤقتة

  
  األمنية احلالة  - رابعا  

 القـوات  بـني  متقطعـة  عـسكرية  عمليات دارفور مناطق بعض يف ةاألمني الةاحل تشهد  - ٢٢
ــسلحة ــسودانية امل ــسلحة واحلركــات ال ــا .امل ــان كم ــد ك ــف تزاي ــني العن ــف ب ــال الطوائ  وأعم

ــثرية األمــور مــن العــصابات ــدو .للقلــق امل ــدنيني اعــاترتال هــذه تضــعّر ق  وأدت للخطــر، امل
  .همتشريد إىل
 املركـزي  االحتيـاطي  شـرطة  مـن  أفـراد  هـاجم  ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ٢٥ ويف  - ٢٣

 )دارفـور  مشـال ( ملحـة  مشـال  الـواقعتني  عيـسى  وجبـل  احلارة قرييت السودانية املسلحة والقوات
 مــسلحة مجاعــة شــنته الــذي ٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٨ هلجــوم يبــدو مــا علــى انتقامــا
 اجلنـوب  إىل كيلـومترات  ثالثـة  مسافة على( بطيخ خور يف السودان كومةحل قافلة على جمهولة

 املركــزي االحتيــاطي شـرطة  مــن عناصــر أن املختلطـة  العمليــة عيــان شـهود  وأبلــغ ).ملحــة مـن 
 عــشر اثــين واعتقلــت حمليــة ميــاه مــضخة وخربــت املتــاجر هنبــت الــسودانية املــسلحة والقــوات
 وجــيش الــسودانية املــسلحة القــوات بــني دار الــذي القتــال أن أيــضا العمليــة بلغــتوأُ .شخــصا
 تـشرين  ١٨ يف ،)دارفـور  مشـال ( وكوسـكري  ماو قرييت يف ،الواحد عبد جناح/السودان حترير
 علـى  اآلخرين، اجلرحى من العديد إصابةو املدنيني أحد مقتل عن أسفر ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
   .العدائية األعمال بدأ الذي من يتضح مل أنه من الرغم
 العـدل  وحركـة  الـسودانية  املـسلحة  القـوات  بـني  اشتباكات وقعت ،دارفور غرب ويف  - ٢٤

 مـن  بـالقرب  ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٨ و ٢ بـني  دار الـذي  القتـال  ذلـك  يف مبـا  واملساواة،
 عـن  مؤكـدة  تقـارير  تـرد  ومل ).كلـبس  من الشرقي اجلنوب إىل كيلومترا ٤٢ بعد على( صليعة
   .احلوادث تلك جراء خسائر وقوع
ــاير/الثــاين كــانون ١٦ يف دار قتــال عــن تقــارير أعقــاب ويف  - ٢٥  القــوات بــني ،٢٠١٠ ين

 مشــال يف كــتم مــن بــالقرب ،الواحــد عبــد جنــاح/الــسودان حتريــر وجــيش الــسودانية املــسلحة
 .٢٠١٠ عـام  ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٧ يف املنطقـة  ألمن تقييما املختلطة العملية أجرت دارفور،

 امليـداين  الفريـق  وقـدم  .القتـال  أثنـاء  آخـرين  ٢٠ وجـرح  يامدن ١٥ مقتل عن بالغات وردتو
  .خطرية جبروح املصابني لألشخاص الطيب العالج كتم يف العملية ملوقع التابع
وأسفر تزايد العنف بني الطوائـف أيـضا عـن سـقوط ضـحايا مـن املـدنيني خـالل الفتـرة                        - ٢٦

 قبـيليت   فـراد االشـتباكات بـني أ    ففي مشال وجنـوب دارفـور، أدت سلـسلة مـن            . املشمولة بالتقرير 
 مدنيا، بينهم نـساء وأطفـال، واضـطر عـدد غـري معـروف               ٣٠ربقد والزغاوة إىل مقتل أكثر من       ال
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على (وكان من أشدها هجومات على نقية       . املزروعةم  حقوهلمن املدنيني إىل الفرار من قراهم و      
ــد  ــومترا ٣٥بعـ ــشي   إىل كيلـ ــور أبـ ــن خـ ــشرقي مـ ــشمال الـ ــشرين ال١٨يف )  الـ ــاين تـ ــوفمرب /ثـ نـ

وأكـدت العمليـة    .  وفـق البالغـات     مدنيا ١٨ خالهلما   قتل،  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ و
وأبلـغ شـهود عيـان      .  أحرقـت وهنبـت ممتلكـات       قـد  املختلطة يف بعثة الحقـة إىل املنطقـة أن قـرى          

 ،ويجناح ميين مينـا /العملية املختلطة أن قبائل الزغاوة تساندها عناصر من جيش حترير السودان 
  .  احلرةةاإلرادجناح / جيش حترير السودانتتلقى الدعم منربقد ال  قبائل أنأبلغ عن كما
 علــى مــستقرة غــري والــسودان تــشاد بــني احلدوديــة املنــاطق يف األمنيــة احلالــة تــزال وال  - ٢٧

 منطقـة  يف احلـدود  عرب حادثتان وسجلت .الدولتني بني الدبلوماسية العالقات حتسن من الرغم
 صـالح  غـازي  الـسوداين  الـرئيس  مستـشار  هبا قام اليت الرمسية الزيارة منذ دارفور بغرب كلبس
 ،٢٠٠٩ نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٦ ويف .٢٠٠٩ أكتــوبر/األول تــشرين يف جنامينــا إىل الــدين

ــة الحظــت ــوع املختلطــة العملي ــة وق ــزة توغــل عملي ــشادية األراضــي داخــل وجي ــل مــن الت  قب
 النـار  التـشادي  اجلـيش  أطلـق  أن بعـد  الـسودان  إىل عـادت  الـيت  ة،السوداني العسكرية الطائرات
ــا ــاين تــشرين ١٩ ويف .عليه ــاهدت ،٢٠٠٩ نــوفمرب/الث ــربتني العمليــة ش  وأربــع مــدرعتني ع
 تعــودو الــسودان داخــل إىل احلــدود تعــرب وهــي تــشاديني جنــودا حتمــل مدرعــة جنــود نــاقالت
   .نفسه اليوم يف أدراجها

 مـن  التـشادية  املسلحة املعارضة جمموعة عناصر نقل بالترحيب ةاجلدير التطورات ومن  - ٢٨
 تـدابري  إطـار  يف ،دارفـور  مشال يف ومليط سايا حول مناطق إىل دارفور غرب يف احلدود منطقة
ــاء ــة بن ــا بــني الثق ــك، ومــع .واخلرطــوم جنامين ــاك ذل ــشاديني املتمــردين أن إىل مؤشــرات هن  الت
ــد ــادة يف ســامهوا ق ــدام زي ــن انع ــاطق يف األم ــور من ــيت دارف ــوا ال ــا نقل ــى .إليه ــرغم وعل ــن ال  م

 بـسالمة  يتعلـق  فيمـا  الـسودانيني  العـسكريني  القـادة  مـن  املختلطـة  العملية تلقتها اليت التأكيدات
 أعمـال  مـن  األهـايل  شـكا  الـسودانية،  األراضـي  على التشادية املسلحة املعارضة جمموعة وجود

ــهاكات التحـــرش ــه الـــيت اإلنـــسان حقـــوق وانتـ ــر اترتكبـ ــشادية العناصـ ــة يفو .التـ  مـــن حادثـ
 احمللـيني  الـسكان  بـني  صدامات عووق عن ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٠ يف أبلغ القبيل، هذا

 مــن اثنــان تــويف حيــث ،كــري أم قريــة بنــهب قيامهــا أثنــاء املــسلحة املعارضــة جمموعــة وقــوات
 للعمليـة  الـسودان  ومـة حبك الوطنيـة  واالسـتخبارات  األمـن  جهـاز  يـسمح  ومل .املـدنيني  السكان
ــة جهــود وهنــاك .للتحقــق املنطقــة بــدخول املختلطــة  ضــابط كــبري مــع مناقــشات لعقــد جاري
 علــى للحــصول ،الفاشــر مدينــة يف مقــرا يتخــذ الــذي ،الــسودان حبكومــة نيالعــسكري االتــصال
   .املتضررة املناطق لزيارة الالزم التصريح
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 سـيما  الو املختلطـة،  العمليـة  وصـول  متنـع  الـيت  املـستمرة  القيـود  تعد السياق، هذا ويف  - ٢٩
 قيــدا ٢١ العمليــة وســجلت .بــالغ قلــق مــصدر قتــال، وقــوع عــن اإلبــالغ أعقــاب يف دورياهتــا

 فرضـتها  ١٥ و ،احلكوميـة  القـوات  فرضـتها  منـها  ٦ ،حركتـها  حرية على املفروضة القيود من
 ريـــرحت جـــيش هافرضـــ القيـــود مـــن حـــاالت ٩ وتـــشمل احلكوميـــة، غـــري فاعلـــة جهـــات
 مينـاوي،  مـيين  جنـاح /الـسودان  حتريـر  جـيش  فرضـه  واحـد  قيـد و الواحـد  عبـد  جنـاح /السودان

ــود ٤ و ــتها قيـ ــة فرضـ ــدل حركـ ــساواة العـ ــدو واملـ ــد قيـ ــته واحـ ــات فرضـ  املعارضـــة جمموعـ
  .التشادية املسلحة

 كـانون  ٩وقد تـشكل هـذه القيـود هتديـدا يف حـاالت معينـة، وعلـى سـبيل املثـال، يف                  - ٣٠
جنــاح عبــد الواحــد دوريــة تابعــة  /، طوَّقــت قــوات جــيش حتريــر الــسودان ٢٠١٠ ينــاير/الثــاين

للعملية املختلطة كانت متجهة إىل قرية نامة الواقعة يف منطقة جبل مرة، وأطلقت أعـرية ناريـة                 
بعــد ذلــك بتهديــد فريــق وقامــت هــذه القــوات . يف اهلــواء وصــادرت معــدات مملوكــة للعمليــة

وعلـى حنـو مماثـل،      . أنه ال ميكنه العودة إىل هذه املنطقـة       وضحت  وأالعملية باالعتداء اجلسدي،    
، ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٠يف ،  عبـد الواحـد  جنـاح /أحد قادة جيش حتريـر الـسودان  قام  

، مطالبـا العمليــة بـالكف عـن إرســال    )مشــال دارفـور (موقـع فريــق العمليـة يف سـورتوين    بزيـارة  
وشــرحت .  عبــد الواحــدجنــاح/ريــر الــسوداندوريــات إىل القــرى اخلاضــعة لــسيطرة جــيش حت

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥  و١٩ويف . العمليــة واليتــها للقائــد وواصــلت دورياهتــا يف املنطقــة  
حركـة العـدل واملـساواة يف بـرداين         أقامتـها   دوريات للعملية يف نقطة مراقبة      مت إيقاف   ،  ٢٠٠٩

قائد قـوة   يتابع  و. اصلة املسري ، ومل ُيسمح هلا مبو    )س كيلومترا جنوب شرق كلب    ٢٨على بعد   (
 مثـل هـذه القيـود       رفعوالقوات املسلحة السودانية من أجل      املختلفة  الفصائل  بتصال  االالعملية  

  . تنفذ واليتهاوهيوعدم التعرض للعملية 
خمـاطر كــبرية أمـام مـوظفي األمـم املتحـدة ووكــاالت      يـشكِّل  زال الوضـع األمـين    ومـا   - ٣١
  .فورعدة اإلنسانية يف داراملسا
 خالل الفتـرة املـشمولة      ،أفراد العملية هلجمات مقصودة يف عدة مناسبات      وقد تعرَّض     - ٣٢

ــالتقرير ــة حراســة متجهــة إىل أحــد   ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٤فــي ف. ب ، تعرضــت دوري
ــة ســرف عمــرة، غــرب      ــاه يف منطق ــع املي ــورمراكــز توزي ــد جمموعــة   دارف ــى ي ، إىل هجــوم عل

الـسالم التـابعني للعمليـة وأُصـيب        عناصـر حفـظ      اهلجوم ثالثـة مـن       وقُتل يف . مسلحني جمهولني 
 بــإطالق ن، قــام مــسلحون جمهولــو٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٥ويف . اثنــان جبــروح بالغــة
 آخـر، بينمـا   فقتلومها وأصـابوا عنـصرا   حفظ السالم التابعني للعملية     عناصر  النار على اثنني من     

يـاه قـرب موقـع فريـق العمليـة يف منطقـة شـنقل طوبايـة،                 كان الفريق يزود املشردين داخليـا بامل      
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مـع الـشرطة    بالتنـسيق   وردا على هذين احلادثني، شكّلت العملية فريقا للتحقيـق          . مشال دارفور 
 .الــسودانية، واعتقلــت ســلطات الدولــة العديــد مــن املــشتبه فــيهم يف إطــار التحقيقــات اجلاريــة 

مـن مـوظفي   اثـنني  ، أُطلق سراح ٢٠٠٩مرب ديس/ كانون األول١٣ يف  وضمن تطورات إجيابية  
وكانـت العمليـة    .  أذى ا أيام دون أن ميـسهم     ١٠٧ظال حمتجزين ملدة     الدوليني، بعد أن     العملية

. سـراحهما يف حمـاوالت إلطـالق      على اتصال وثيـق حبكومـة الـسودان طيلـة فتـرة احتجازمهـا،               
ــة الــصليب األمحــر الدول  ال يــزال وإضــافة إىل ذلــك،  كــان قــد و،  حمتجــزايــةأحــد مــوظفي جلن

ــة يف  ــوبر / تــشرين األول٢٢اخُتطــف يف اجلنين ــة  ، كمــا٢٠٠٩أكت ــتلقــت العملي أن إفــادات ب
مــوظفني مــن مــوظفي إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة، ومقرهــا يف بــرياو جبمهوريــة    

  .أفريقيا الوسطى، قد اقتيدا إىل دارفور، وما زاال حمتجزين هناك
، تعرض أحد أفرقـة مستـشاري الـشرطة التـابعني     ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨ويف    - ٣٣

للعملية، حترسه وحدة شرطة مشكّلة باكستانية، يف نياال، هلجوم على يـد جمموعـة مكونـة مـن                
ــون أســلحة رشاشــة   ١٥ إىل ١٢ ــا عــسكريا وحيمل ــدون زي ــردا يرت ــة  .  ف وقامــت شــرطة العملي

. علـى االنـسحاب  إىل أن أرغمتـهم  ا بتبادل النـار مـع منفـذي اهلجـوم ملـدة نـصف سـاعة تقريبـ             
، ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١٠ويف . تتكبــد العمليــة أي خــسائر بــشرية يف هــذا احلــادث ومل

 كيلومترا من زالنجـي     ٣٠ إحدى دوريات العملية على بعد       هامجت جمموعة مسلحني جمهولني   
  .إصاباتتكبد ، لكن قوات العملية متكنت من الدفاع عن الدورية دون )غرب دارفور(

وبرغم استمرار حوادث اختطاف املركبات مبـا فيهـا مركبـات مملوكـة لألمـم املتحـدة                   - ٣٤
واملنظمات غري احلكومية، اسُترجعت خالل الفترة قيـد االسـتعراض سـت مركبـات مـن أصـل                  

وقد أسهم يف هذا الصدد تعزيز التعـاون مـع املؤسـسات األمنيـة احلكوميـة                .  مركبة خمتطفة  ١٣
  .عززة اليت اعتمدها اجملتمع الدويل لتخفيف املخاطروالتدابري امل

ومــستقرة يف  وواصــلت العمليــة تنفيــذ واليتــها املتمثلــة يف اإلســهام يف هتيئــة بيئــة آمنــة    - ٣٥
لعملية، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        التابع ل وهلذا الغرض، سّير العنصر العسكري      . دارفور
 دوريــــة بعيــــدة املــــدى، ٢٨٩ ة املــــدى، و دوريــــة قــــصري٤٧٠  دوريــــة عاديــــة، و٢ ٩٥٢

 دوريــة ٤٥١  دوريــة حراســة لقوافــل املــساعدة اإلنــسانية، و    ٣٦٤ دوريــة ليليــة، و  ٩٥٨ و
  .إدارية/لوجستية

لمـدنيني  ل  دورية مشلت دوريـات حراسـة    ١٠ ٨٧٢وسّيرت شرطة العملية ما جمموعه        - ٣٦
ــة     ــشطة الزراعي ــامهم جبمــع احلطــب أو ممارســة األن ــاء قي ــاء الثقــة والرصــد يف  لريــات ودوأثن بن

أكــرب كــان عــدد الــدوريات بعيــدة املــدى     و. خميمــات املــشردين داخليــا والبلــدات والقــرى    
وكـان اهلـدف مـن هـذه الـدوريات تـوفري       .  دوريـة  ٢٨، حيـث بلـغ      ُسجل يف الفترة السابقة    مما
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ق اآلمنـة   األمن للمشردين داخليا وغريهم من املدنيني املعرضـني للخطـر، وتوسـيع نطـاق املنـاط               
وركـزت العمليـة    .لتشجيع أنشطة كسب الرزق وحريـة تنقـل األشـخاص والـسلع واخلـدمات           

 اليوميـة، كجمـع احلطـب وجلـب املـاء        ةنـشط األدورياهتا أيضا على محاية النساء أثناء قيـامهن ب        
  . ملخاطر أمنية أكرب يتعرضنحيثوممارسة األنشطة الزراعية، 

يف خميمـات املـشردين     الطوائف  درهتا اخلاصة خبفارة    وواصلت العملية توسيع نطاق مبا      - ٣٧
 مــن املتطــوعني ٣٣٧احملليــة يف خمتلــف أحنــاء دارفــور، مبــا يف ذلــك تــدريب جمتمعــاهتم داخليــاً و

ــالتقرير     ــرة املــشمولة ب ــة خــالل الفت ــارة اجملتمعــات احمللي ــى املتطــوعني  . اجلــدد خلف وُوزعــت عل
وقــد أســهمت .  ســترة تقريبــا مــن الــسترات العاكــسة للــضوء دعمــا لعمليــاهتم الليليــة  ١ ٠٠٠

فارة بقدر كبري يف خفـض نـسبة اجلـرائم يف خميمـات املـشردين داخليـا ويف                  اخلأنشطة متطوعي   
  .على خفارهتااجملتمعات احمللية اليت يعملون 

حملليـة التابعـة للعمليـة      استعراض شامل ملواقـع مراكـز خفـارة اجملتمعـات ا          إجراء  وعقب    - ٣٨
يف خميمــات املــشردين داخليــا، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تقــرر خفــض عــدد   وهياكلــها

وسـيكفل ذلـك   .  مركـزا فقـط  ٧٠ مركزا إىل   ٨٣أن يبلغ    قررمن امل فارة الذي كان    اخلمراكز  
 .شرطةأفضل مع خطط النشر العسكري للعملية ويعزز القـدرات العملياتيـة للـ            اتساقها بشكل   

 حـىت اآلن مت و.  مركـزا ١٦وتطـوير  املقـررة،  الـسبعني   مركزا من املراكـز  ٥٤سيجري تشييد   و
  .ثالثة مراكز أخرى قيد اإلنشاء مركزا، وهناك ١١تشييد أو تطوير 

تـــشكلها األلغـــام والـــذخائر غـــري التوعيـــة باملخـــاطر الـــيت أنـــشطة وواصـــلت العمليـــة   - ٣٩
يـة وجـود الـذخائر غـري املنفجـرة مشـل سـتا وأربعـني قريـة                  وأُجري تقييم بـشأن إمكان    . املنفجرة

 جهــازا مــن أجهــزة الــذخائر غــري املنفجــرة،   ٥٢ كيلــومترا مــن الطرقــات، وأُتلــف  ١ ١٠٩ و
وإضــافة إىل .  مــن أهــايل دارفــور مــن أنــشطة التوعيــة مبخــاطر هــذه الــذخائر ٩ ٨٧٥واســتفاد 

أن املخـاطر الـيت تـشكلها الـذخائر غـري           ذلك، تلقى قادة اجملتمعات احمللية واملدرسون تدريبا بش       
وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، وقـــع حادثـــان متـــصالن بالـــذخائر  . املنفجـــرة جملتمعـــاهتم

  .املنفجرة، تسببا يف إصابة مدنيني، يف منطقيت صاية والطويلة، وكلتامها يف مشال دارفور غري
نــزع ســالح احملــاربني إطــار سياســات متفــق عليــه بــشأن عــدم وجــود ورغــم اســتمرار   - ٤٠

الــسابقني يف دارفــور وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، نظّمــت حكومــة الــسودان عمليــة تــسريح   
ــن    ــر مـ ــت أكثـ ــن     ٣٠٠مشلـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــك خـ ــابق، وذلـ ــارب سـ ــشرين ٢٤ إىل ٢٢ حمـ  تـ

 فـردا مـن جـيش       ٥٧هـؤالء املـسرحني     كان مـن بـني      . شمال دارفور بنوفمرب، يف الفاشر    /الثاين
 فـردا مـن القـوات املـسلحة الـسودانية وقـوات الـدفاع الـشعيب         ٢٥٠ األم، و -حترير الـسودان    

مـن  فـردا    ٢٢٠ جنـاح الـسالم بتـسريح        -وإضـافة إىل ذلـك، قـام جـيش حتريـر الـسودان              . معا
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 مركبات إىل مفوضية تنفيـذ الترتيبـات األمنيـة يف       ٧ سالح متنوعة و  قطعة   ١١٧قواته وتسليم   
قيـد اإلعـداد ملواصـلة تنفيـذ برنـامج التـسريح يف أحنـاء               وهنـاك خطـط     . نوب دارفور جبدارفور،  

 حمــارب ســابق ينتــسبون إىل ٥ ٠٠٠أخــرى مــن دارفــور، وهــي خطــط تــستهدف مــا جمموعــه 
ــزع ســالحها يف متــوز     ــه /األطــراف املوقعــة إلعــالن االلتــزام باتفــاق ســالم دارفــور، الــيت ُن يولي

أن هذه املبـادرة هـي      رغم من   وعلى ال .  عندما سلمت أسلحتها رمسيا حلكومة السودان      ٢٠٠٨
مبــادرة أحاديــة اجلانــب حلكومــة الــسودان، وال صــلة هلــا بــأي برنــامج رمســي مــن بــرامج نــزع  
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، فقد قامت العملية املختلطـة بتقـدمي الـدعم اللوجـسيت هلـذه       

  .خدمات األمن والنقل والصحةتوفري العملية، مبا يف ذلك 
  

  ة القانون واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسانسياد  -خامسا  
مــا زال العمــل الــذي تقــوم بــه العمليــة املختلطــة فيمــا يتــصل بــسيادة القــانون واحلكــم   - ٤١

الرشيد وحقوق اإلنسان منـصبا علـى مـساعدة حكومـة الـسودان يف تعزيـز قـدرهتا علـى تـوفري                      
سن علـى مـستوى التعـاون       وبينما ُسجل بعـض التحـ     . محاية حقيقية وفعلية للمدنيني يف دارفور     

  .ك بعض املسائل اخلطرية مطروحةبني حكومة السودان والعملية املختلطة، فإنه ال تزال هنا
. ما زال العنف اجلنسي واجلنساين املتصل بالرتاع يشكل مصدر قلق بـالغ يف دارفـور             و  - ٤٢

ف اجلنـساين   للعنـ أهنـن يتعرضـن     فالنساء والفتيات، وخباصة املـشردات داخليـا، مـا زلـن يـدعني              
وتعمــل العمليــة . اجلماعــات املــسلحة وأفــراد آخــرينمــن علــى يــد جهــات حكوميــة وأعــضاء 

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     . الـسلطات احملليـة ملعاجلـة هـذه الـشواغل     املختلطة حاليا مع   
بتـدين  أحاطـت علمـا بالـشواغل املتـصلة         كمـا    حالة من احلـاالت املزعومـة،        ١٨وثّقت العملية   

ويف هـذا الـسياق، أدانـت احملكمـة         . اإلبالغ عن حـاالت العنـف اجلنـساين يف دارفـور          الت  معد
، اثــنني مــن ضــباط ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٨، يف )غــرب دارفــور(اجلنائيــة يف زالنجــي 

. ١٩٩١ مــن القــانون اجلنــائي الــسوداين لعــام ١٤٩الــشرطة بتهمــة االغتــصاب مبوجــب املــادة 
  . وهي السجن عشر سنوات لكل منهما بالعقوبة القصوى،وحكمت احملكمة على الرجلني

لعنــف اجلنــساين، ل  للتــصديونظمــت العمليــة املختلطــة، يف إطــار اجلهــود الــيت تبــذهلا    - ٤٣
احلملة الدوليـة الـسنوية     أنشطة تتعلق ب  كاالت األمم املتحدة العاملة يف دارفور،       وبالتعاون مع و  

تـشرين   ٢٤ مـن يف الفتـرة    وذلـك    ،“اجلنـساين عنـف   لا ةناهـض ملالنـشاط    يوما من    ١٦”املعنونة  
 وبـــالرغم مـــن أن حكومـــة الـــسودان .٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول١٠إىل نـــوفمرب /الثـــاين

 العنـف اجلنـسي واجلنـساين يف مشـال دارفـور،            مبسائلتأذن بعُد ببث الربامج اإلذاعية املتعلقة        مل
لعنـف اجلنـساين والتـشريعات      فقد نظمت العمليـة املختلطـة سـت حلقـات عمـل تدريبيـة عـن ا                

احمللية واملعونة القانونية لفائدة احملامني، وعن حقـوق اإلنـسان وإدارة الـسجون لفائـدة مـوظفي                 
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وُنظّمــت يف غــرب وجنــوب دارفــور  . امــرأة٧١ مــشاركا، منــهم ١٩٨الــسجون شــارك فيهــا 
 عمـل لتـدريب   وُعقـدت حلقـة  . ثالث حلقات عمل عن العدالة االنتقالية لفائدة اجملتمـع املـدين   

ــسائية يف خميمــات       ــادات الن ــسانية ومــسائل حقــوق اإلنــسان للقي املــدربني تتعلــق باملــسائل اجلن
  .املشردين داخليا يف مشال دارفور

ــة      آخــرويف تطــور إجيــايب   - ٤٤ ــابع حلكوم ــسان الت ــشاري حلقــوق اإلن ــد اجمللــس االست ، عق
واغل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان    السودان عددا من االجتماعات مع العمليـة املختلطـة بـشأن الـش           

. يف دارفور، وُعقدت سلسلة من االجتماعات مع السلطات احلكومية على مـستوى الواليـات        
، ٥٣/٢٠٠٩، أصدر وايل غـرب دارفـور املرسـوم رقـم            ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ويف  

لطـــة العمليـــة املختيتلقّى املـــساعدة مـــن املُنـــشئ ملنتـــدى حقـــوق اإلنـــسان بالواليـــة، الـــذي ســـ
   .قدما لمضيل

ــة و  - ٤٥ ــا زالـــت مثـ ــة   مـ ــة الـــسالمة العامـ ــانون الطـــوارئ ومحايـ  شـــواغل تتعلـــق بتطبيـــق قـ
مـا زالـوا    ثمانيـة أشـخاص      مل ُتوفَّر أصول احملاكمـة ل      فعلى سبيل املثال،  . يف دارفور  ١٩٩٧ لعام

ر خمـيم أبـو شـوك للمـشردين داخليـا يف الفاشـ      من لالشتباه يف ضلوعهم يف قتل عمدة      حمتجزين  
 يف احتجـازهم يف الوقـت الـراهن    ١٩٩٧ وُيستند إىل قـانون عـام   .٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢يف  

 يتناىف مـع التزامـات الـسودان املنـصوص عليهـا يف الدسـتور               لكن هذا ه تقارير،   تحسب ما تناقل  
   .الوطين املؤقت، الذي يوفر جلميع السودانيني احلماية القضائية

فــور، تواصــل العمليــة املختلطــة تقــدمي املــساعدة    يف دارالــسجونوفيمــا يتــصل بنظــام    - ٤٦
وخــالل . هليئــات إدارة الــسجون بغيــة حتــسني معاملــة الــسجناء، مبــن فــيهم اجملــرمني األحــداث 

 حكومـة الـسودان وجامعـة    ي ممثل بالتعاون مع املختلطةت العمليةالفترة املشمولة بالتقرير، أجر  
لـسلطات احلكوميـة    ا  نتائج تسترشد هبـا    الوصول إىل  هبدف    للسجون يف دارفور   اتقييم،  الفاشر

يف اهلياكـل األساسـية     احملـددة    بعـض أوجـه القـصور        معاجلـة وسيجري  . إدارة السجون جمال  يف  
ع هبـا العمليـة املختلطـة، مبـا يف          لللسجون، باسـتخدام متويـل املـشاريع الـسريعة األثـر الـيت تـضط              

مـشروع   وأُعـدّ . ل دارفـور  يف سجن شـاال، مشـا     بالسجينات  قسم خاص   ل  اجلاري تشييدالذلك  
الوصـول  بالعمليـة   للعـاملني يف     للـسماح مذكرة تفاهم بني العملية املختلطة وحكومة الـسودان         

  .لو حكومة السودانومسؤما زالت املذكرة تنتظر أن يوقع عليها ائق إىل السجون، وودون ع
 العمليــة أجــرت ويف إطــار اجلهــود املتواصــلة الراميــة إىل بنــاء قــدرات الــشرطة احملليــة،    - ٤٧

 مـن  ١٢٥املختلطة برامج تدريبية تتعلق بالتحقيق يف اجلـرائم وخبفـارة اجملتمعـات احملليـة لفائـدة          
 فــردا مــن أفــراد الــشرطة  ١٤٤وقــدمت التــدريب أيــضا ملــا عــدده  . أفــراد الــشرطة احلكــوميني

. ليـة  العنف اجلنسي واجلنـساين وحقـوق اإلنـسان وخفـارة اجملتمعـات احمل             مسائل بشأن   احلركية
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ــة املختلطــة     ــة، قــدّمت العملي ــة االنتخابي ــشأن أمــن   ٩علــى مــدى  ودعمــا للعملي ــدريبا ب ــام ت  أي
 مـن اجملنـدين يف صـفوف        ١ ٤٠٠  من أفراد الـشرطة احلكـوميني و       ٤ ٦٢٥لفائدة  االنتخابات  
ويّسرت العملية املختلطـة أيـضا تـشييد أربعـة مراكـز            .  كافة واليات دارفور الثالث   الشرطة يف 
  . ة احلكوميةتدريب الشرط دعما لربامج -  يف الفاشر ونياال واجلنينة وزالنجي- تدريبية
جتنيد األطفـال اجلنـود واسـتخدامهم، أُفـرج خـالل الفتـرة املـشمولة               بإهناء  وفيما يتعلق     - ٤٨

 اإلرادة احلـرة    ل فـصي  -  طفال مـن األطفـال املـرتبطني جبـيش حتريـر الـسودان             ٢٤٣بالتقرير عن   
وبـذلك  . تسرحيهم يف إطار آلية دارفور للترتيبـات األمنيـة يف جنـوب دارفـور    األم، ومت   فصيل  و

أُفــرج عنــهم حــىت اآلن مــا عــدده   بلــغ إمجــايل األطفــال املــرتبطني باجلماعــات املــسلحة الــذين   
  . طفل مسجلني يف إطار اآللية املذكورة٢ ٠٠٠طفال، من أصل  ٣٨٣
باألطفــال والــرتاع املــسلح بزيــارة إىل  ويف هــذا الــسياق، قامــت ممــثليت اخلاصــة املعنيــة    - ٤٩

علـى  إىل أن تعتمـد،     ت حكومة الوحدة الوطنيـة      ع ود ٢٠٠٩نوفمرب  /السودان يف تشرين الثاين   
سبيل االستعجال، استراتيجية وطنية شاملة ملكافحـة العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال متاشـيا مـع                   

ألطفــال مــن االغتــصاب مــسؤوليات احلكومــة عــن اختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتــوفري احلمايــة ل 
ــدويل    ــانون ال ــسي مبوجــب الق ــاد اجتمعــتو. والعنــف اجلن ــضا بقي ــن احلركــات   ات أي  عــدد م

فـــصيل اإلرادة احلـــرة، وجـــيش حتريـــر  - املـــسلحة يف دارفـــور، منـــها جـــيش حتريـــر الـــسودان
 جناح السالم، واليت وافقت على الـدخول        - جناح األم، وحركة العدل واملساواة     - السودان

ــ ــوار مـ ــزامع األمـــم املتحـــدة يف حـ ــاء جتنيـــد األطفـــال اجلنـــود   بـــشأن االلتـ  خبطـــط عمـــل إلهنـ
ويف ). ٢٠٠٥( ١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩واستخدامهم وذلـك وفقـا لقـراَري جملـس األمـن            

القوات املسلحة السودانية أيضا على النظر يف اعتماد خطـة عمـل            قيادة  تطور منفصل، وافقت    
ــود واســتخدام   ــد األطفــال اجلن ــة    إلهنــاء جتني هم، والــيت ُوســع نطاقهــا لتــشمل اجلماعــات املوالي

  . للحكومة يف دارفور
عمليـات التحقـق    ناوي على عـدم إعاقـة       يين م يفصيل م / حركة حترير السودان   ووافقت  - ٥٠

طـة العمـل املوقعـة      خل امتثـاال ومنـاطق تركّزهـا وذلـك        ااألمم املتحدة يف معسكراهت   اليت تقوم هبا    
مبوجبـها  زم احلركـة  تـ لت، والـيت  ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١١فولة يف مع منظمة األمم املتحدة للط   

باإلفراج عن األطفال اجملنـدين يف صـفوفها مـن أجـل إعـادة تأهيلـهم وإهنـاء اسـتخدام األطفـال             
   .اجلنود
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  احلالة اإلنسانية  -سادسا  
ــل   - ٥١ ــع التواَص ــادي لتوزي ــاملي واملنظمــات      الع ــة الع ــامج األغذي ــن برن ــة م ــة الغذائي لمعون

ــررا، دون حــوادث     ــا كــان مق ــشريكة كم ــذكرال ــن  ت ــدام األم ــشرين  .  ذات صــلة بانع ــي ت فف
ــاين ــوفمرب/الث ــسمرب/ وكــانون األولن ــاملي وشــركاؤه   اضــطلع، ٢٠٠٩ دي ــة الع ــامج األغذي  برن

 نقطـة مـن   ٤٠٠ شـخص يف أكثـر مـن     ماليني ٤,٢املتعاونون بتوزيع الغذاء مباشرة على زهاء       
  . رفورنقاط التوزيع يف مجيع أحناء دا

 املناطق اليت مل تتلق املساعدة الغذائية كانت مثارا للـشواغل، نظـرا لقلـة هطـول                 ولكن  - ٥٢
 جبـــل مـــرة ففـــي مـــنطقَيت. النـــاجم عـــن ذلـــكاصـــيل احمل اخنفـــاض و٢٠٠٩األمطـــار يف عـــام 

 أن قلـة احملاصـيل ونقـص املـساعدة ميكـن أن يـشكّال سـببا                 ذُكـر سي، على سبيل املثال،      وجبل
 لذلك، حدد برنامج األغذية العـاملي موعـدا         استجابةو. السكان خارج املنطقة  حتركات  بعض  ل
   .٢٠٠٩ديسمرب / منطقة جبل مرة يف كانون األوليفتوزيع األغذية وسم واحد لمل

 يف دارفـور  أسر معيـشية     ٥٧ ٢٠٦ واضطُلع بتوزيع السلع غري الغذائية لدعم ما عدده         - ٥٣
ووفـر  . ٢٠٠٩ديـسمرب   / معيشية يف كـانون األول     ةرأس ١١٣ ٠٥٨ و نوفمرب/يف تشرين الثاين  

جملتمعــات املــشردين داخليــاً احملتــاجني إىل  الــدعم ئــة مــن هــذه التوزيعــات  ا يف امل٩٥مــا نــسبته 
 صــغري مــن  وعــددين اجلــددشردى مــا تبقــى منــها احتياجــات الــسكان املــلّبــاإلمــدادات، بينمــا 

ــ. اجملتمعــات احملليــة املتــضررة مــن الكــوارث    ٢٠٠٩ات التوزيــع اإلمجاليــة لعــام  ووفــرت عملي
 مليـون مـادة   ١,٩كثـر مـن   أسرة معيشية حيـث جـرى توزيـع أ    ٥٨٦ ٤٦٤اخلدمات ملا عدده    

  . األمم املتحدةمن تنسيق ب منظمة وطنية ودولية ٢٠ من دعم التوزيع أكثُرو. غذائية
ــاين     - ٥٤ ــشرين الث ــسودان يف ت ــسانية لل ــدأت خطــة العمــل اإلن ــوفمرب /وب ر  يف إطــا٢٠٠٩ن

 بليـون دوالر    ١,٩ مبلـغ إمجـايل قـدره     طة تـوفري    اخلوتقتضي  . ٢٠١٠عملية النداء املوحد لعام     
للقيام باألنشطة اإلنسانية وأنـشطة اإلنعـاش املبكـر احلامسـة يف خمتلـف منـاطق الـسودان، حيـث                    

   .ملساعدة دارفور ٢٠١٠ُحدد مبلغ يزيد قليال على بليون دوالر من احتياجات عام 
عــن انطــالق  وايل مشــال دارفــور رمسيــا أعلــن، ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٥ويف   - ٥٥

ــستوى املتمركــزة يف        ــة امل ــة الرفيع ــا للجن ــور بوصــفها فرع ــة مشــال دارف ــشتركة لوالي ــة امل اللجن
 من مجيـع واليـات      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢  الصادر يف  ٤ويقتضي املرسوم الوزاري رقم     . اخلرطوم

 ضـمان كفـاءة نظـام إيـصال         ة على صعيد الواليات من أجل     مشتركدارفور الثالث إنشاء جلنة     
املعونة اإلنسانية؛ ورصد نوعية الربنامج وأداءه؛ وكفالة هتيئة بيئة تـشغيلية آمنـة ومؤّمنـة وقابلـة                 

 األنشطة اإلنـسانية وأنـشطة اإلنعـاش املبكـر          تنفيذللتنبؤ لوكاالت املساعدة اإلنسانية؛ وضمان      
   .سخةوفقا للمبادئ اإلنسانية الرا
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عـودة املـشردين    لآلية التحقـق املـشتركة       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ يف   افُتتحتو  - ٥٦
. ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨داخليا يف دارفور، اليت أنشأهتا اللجنـة الرفيعـة املـستوى يف      

 موقعا يف دارفور بوصـفها منـاطق عـودة          ١٥ويف هذا السياق، حددت املنظمة الدولية للهجرة        
  .تقييملل تخضعس
وقد مكّنت زيادة قدرات العمليـة املختلطـة علـى النـشر وتنظـيم الـدوريات مـن القيـام            - ٥٧

باملزيد من األنشطة الرامية إىل تيسري إيصال املساعدات اإلنسانية إىل كل أحناء دارفـور، مبـا يف                 
نــشطة حلمايــة أالــدوريات ذلــك الــدوريات البعيــدة املــدى، والــدوريات يف املنــاطق احلــضرية و 

   .املزارعني يف املناطق الريفية
وعا  مـشر ٢٦٢، وافقـت العمليـة املختلطـة علـى         ٢٠٠٩ديـسمرب   /وحىت كـانون األول     - ٥٨

ولـئن كـان العـدد األكـرب مـن        . يع السريعة األثر اليت بلغت مراحل خمتلفة مـن التنفيـذ          من املشار 
  يلـيب االحتياجـات    قي املـشاريع  بـا فإن  ) ئةا يف امل  ٦٠(هذه املشاريع يوفر الدعم يف جمال التعليم        

.  والتــصحاح والــصحة والبيئــة واملــأوى والزراعــة ومتكــني املــرأة ودر الــدخل  يــاهامليف جمــاالت 
  .مشروعا من املشاريع السريعة األثر ٧١وحىت تارخيه، نفّذت العملية املختلطة بالكامل 

ــد حــل شــامل و    و  - ٥٩ ــستدام رغــم تلــك التطــورات، مل يتحقــق بع ــة اإلنــ م سانية يف للحال
. كثــر مــن مليــوين مــشرد داخليــا الظــروف املواتيــة للعــودة الطوعيــة أل بعــد دارفــور، ومل تتــهيأ 

 يزال احلفاظ على وجود جمتمع املساعدة اإلنـسانية يف املنـاطق الريفيـة النائيـة يـشكل حتـديا                   وال
لني يف  اختطـاف العـام   وحـاالت   ، وال سيما يف ضوء احلالة األمنية يف بعض أحنـاء دارفـور              كبريا

 . جمال األنشطة اإلنسانية

ــاين   - ٦٠ ــشرين الثـ ــوفمرب /ويف تـ ــن     ٢٠٠٩نـ ــة عـ ــر الدوليـ ــصليب األمحـ ــة الـ ــت جلنـ ، أعلنـ
ــة،     خفـــض ــور عقـــب اختطـــاف موظـــف دويل يف اجلنينـ ــة يف دارفـ ــبري يف أنـــشطتها امليدانيـ كـ

وكـان لتعليـق األنـشطة يف       . دارفور، ووقوع حالة اختطاف أخـرى يف تـشاد اجملـاورة           غرب يف
ملناطق الريفية أثر سليب على تنفيذ مشاريع دعم أسـباب املعيـشة واألعمـال الروتينيـة إلصـالح                  ا

مراكز توزيع املياه، وال سيما يف مناطق مشـال دارفـور الـيت ال يـزال وصـول اجلهـات اإلنـسانية                      
حالـة امليـاه السـتهالك املاشـية والبـشر      بالفعـل  ، وحيـث تـشهد      غري ممكـن  إليها  األخرى  الفاعلة  

 . ى السواء تدهورا بسبب اجلفاف املستمرعل

باإلضافة إىل ذلك، أُعيقت أعمال تقييم احلالة اإلنـسانية وبعثـات ميدانيـة يف مناسـبتني           - ٦١
، منعـت قـوات     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ففي  . على األقل خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

 كانـت   ،بعة لربنامج األغذية العاملي   تاتوزيع  فصيل عبد الواحد شاحنات     /جيش حترير السودان  
ومنعــت ). جنــوب دارفــور( مــن الوصــول إىل منــاطق يف حمليــة شــعريية ،حتمــل إمــدادات إغاثــة



S/2010/50
 

16 10-22074 
 

فريقا مشتركا للتقييم ضم صندوق األمـم       أيضا  فصيل عبد الواحد    /قوات جيش حترير السودان   
 ومنظمـة   ،اإلنـسانية  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب تنسيق الشؤون         ،املتحدة للسكان 
ــة  ــصحة العامليـ ــورتوين   ،الـ ــارة سـ ــن زيـ ــة مـ ــة املختلطـ ــور ( والعمليـ ــال دارفـ ــشرين ٨يف ) مشـ  تـ

 . ، رغم التقارير اليت تفيد خبطورة احلالة اإلنسانية هناك٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

وشــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تــنقالت للــسكان داخــل مشــال دارفــور وجنــوب     - ٦٢
. نــهما، وكــان ذلــك يف األســاس رد فعــل للتــوتر بــني قبــيليت الزغــاوة والربقــد  دارفــور وفيمــا بي

ة شــعريية يف جنــوب دارفــور يف بلــد إىل توفــدأبعثــة تقيــيم مــشتركة بــني الوكــاالت  وقامــت 
داخلــي   مــشرد١٥ ٠٠٠حــوايل بتحديــد  ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٥ إىل ٣الفتــرة مــن 

ميين ميناوي على قريـة نقيعـة        فصيل   -لسودان  جيش حترير ا  وعقب اهلجوم الذي شنه     . جديد
قـرييت  سـكان مـن   نزوح تقارير غري مؤكدة عن وردت ، ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٣يف  

يف مشال دارفـور، أُنـشئ خمـيم جديـد للمـشردين داخليـا              و. شعرييةكرجمي و إىل   ةنقيعة وجكار 
 . )نقل طوبايش ب كيلومترا جنو١٥(اي  من أسر الربقد يف أم دريس١ ٥٠٠وايل حل

إمكانيـة أن تتـسبب حـاالت تـشرد الـسكان اجلديـدة يف تفـاقم الـضغوط         مـن  قلق  ومثة    - ٦٣
ــة احملــدودة   ــوارد الطبيعي ــى امل ــة،   ف. عل ــارير أولي ــادت تق عقــب موســم األمطــار األخــري،   قــد أف

تاحـة  زاد التنافس على مـوارد امليـاه امل  بينما احملاصيل من األغذية األساسية احمللية،    غلة  باخنفاض  
 .ومناطق الرعي

  
  مالحظات  - سابعا  

بعد مرور عامني علـى واليـة العمليـة املختلطـة، أحـرزت العمليـة تقـدما ملحوظـا حنـو                      - ٦٤
اكتمال انتشارها، وتركز اآلن على مهامها اجلوهرية املتمثلة يف محاية املـدنيني وتيـسري توصـيل                

ــسانية  ــساعدة اإلن ــسيا    .امل ــة ال ــدم يف العملي ــال   ويف ضــوء التق ــشركاء يف جم ــدأ ال ــق سية، ب حتقي
ولكــن دارفــور ال تــزال  . االنتعــاش مناقــشات بــشأن التخطــيط يف األجلــني املتوســط والطويــل  

تواجه حتديات خطرية، من بينها املواجهة العسكرية املستمرة بـني حكومـة الـسودان والعناصـر            
قوافــل املــساعدات العمليــة املختلطــة وقوافــل املــسلحة األخــرى، واهلجمــات الــيت تتعــرض هلــا  

وال يـزال العـائق األخطـر أمـام حتقيـق           .  املختلطـة  العمليةوالتصدي املسلح لدوريات    اإلنسانية،  
 .سالم مستدام يف دارفور يتمثل يف فشل بعض األطراف يف االخنراط اهلادف يف عملية السالم

 وقعــا يف قتــل مخــسة مــن حفظــة الــسالم التــابعني للعمليــة املختلطــة يف حــادثني ويعتــرب   - ٦٥
وأحـث حكومـة    . ، وأُديـن بقـوة كـل هـذه اهلجمـات          أمـرا غـري مقبـول     الفترة املشمولة بالتقرير    

  .إىل العدالةاجلناة السودان على ضمان تقدمي 
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وال يزال يساورين قلق عميق إزاء التقارير اليت تفيـد بوقـوع قتـال بـني قـوات حكومـة                      - ٦٦
العمليــة املختلطــة هجمــات شــنتها قــوات ووثقــت . الــسودان واجلماعــات املــسلحة يف دارفــور

، ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٥يف  ) مشـال دارفـور   ( على قرى بالقرب مـن املاحلـة         يةحكوم
غـرب  (وكذلك مصادمات بني حكومـة الـسودان وقـوات حركـة العـدل واملـساواة يف صـليعة                   

ة العـسكرية   هـذه األنـشط   وتقـوض   . ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ٨ إىل   ٢يف الفترة من    ) دارفور
 .إىل حل سياسي للرتاعالتوصل اجلهود املبذولة من أجل 

 كـانون   ١٣وقد شـعرت باالغتبـاط خلـرب إطـالق سـراح مـوظفَي العمليـة املختلطـة يف                     - ٦٧
، اللذين كانا حمتجزين يف دارفور ملائة يـوم وسـبعة، وأود اإلعـراب عـن                ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

وتقـع املـسؤولية الرئيـسية      . كفالـة سـالمتهم   واج عنهم   تقديري للجهود اليت بذلت لتأمني اإلفر     
يف  عــن ســالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة والعــاملني فـــي جمــال تقديـــم املــساعدة اإلنــسانية  

دارفور علـى عـاتق احلكومـة املـضيفة، وستواصـل العمليـة املختلطـة العمـل يف إطـار هـذا املبـدأ                        
 . دفحتقيق هذا اهلمن أجل والعمل مع حكومة السودان 

ــة املختلطــة       - ٦٨ ــالتقرير، وثقــت العملي ــشمولة ب ــرة امل ــة ق٢١ُوخــالل الفت ــ حال ــا ّي دت فيه
ــها    ــن بينـ ــل، مـ ــها يف التنقـ ــوادث ٦حريتـ ــترك  حـ ــسودان   اشـ ــة الـ ــسؤولون يف حكومـ ــا مـ فيهـ

وتـضمنت بعـض احلـوادث الـيت        . فـصيل عبـد الواحـد     /فيهـا جـيش حتريـر الـسودان       اشترك   ٩ و
ــسلح  اشــتركت  ــا احلركــات امل ــة املختلطــة،     فيه ــوظفي العملي ــدين مب ــدات بإحلــاق أذى ب ة هتدي

التقييـد  وتـشكل حـاالت     . وإطالق نار يف اهلواء، وسرقة أو مصادرة معـدات العمليـة املختلطـة            
املتكررة حلرية التنقل عائقا خطريا أمام قدرة البعثـة واجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة علـى الوصـول                   

كـل حالـة، كانـت البعثـة تعـرب عـن قلقهـا للـسلطات             ويف  . إىل السكان املتضررين من العنف    
 .بشكل كامل حرية التنقل ها منحتوقعوعن املعنية، 

الـذي يـضطلع    ومع اكتساب العملية السياسية زمخا، ومن أجل البناء على العمل اهلام              - ٦٩
زيادة مشاركة أطراف الـرتاع، أحـث مجيـع         هبدف   ، جربيل باسوليه،  كبري الوسطاء املشترك  به  
 .وجامعة الخنراط جديا يف مناقشات موضوعيةراف على وقف املواجهات املسلحة وااألط

ــشاء     - ٧٠ ــضا بإن ــا أي ــستوى  الوأحــيط علم ــع امل ــق الرفي ــابع ل فري ــذ والت الحتــاد املعــين بالتنفي
يضطلع الفريـق الرفيـع     ميكن أن   و. تابو مبيكي  جلنوب أفريقيا،    األفريقي، بقيادة الرئيس السابق   

ع الدويل بدور بالغ األمهية يف تشجيع حكومة السودان وحركات التمرد علـى             املستوى واجملتم 
العمليـة املختلطـة دعمـا      وتعطـي   . املشاركة يف املفاوضات اليت يقودهـا كـبري الوسـطاء املـشترك           

ــا للفريــق الرفيــع املــستوى، وستواصــل األمــم املتحــدة العمــل يف تعــاون وثيــق مــع االحتــاد       قوي
 .كامل تلك املبادرات اهلامةاألفريقي من أجل كفالة ت
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االنتخابـات الوطنيـة املقـرر      تـوفر   ومما لـه أمهيـة بالغـة، يف سـياق العمليـة الـسياسية، أن                  - ٧١
ــسان  ــدها يف ني ــل /عق ــا،      ٢٠١٠أبري ــشردين داخلي ــيما امل ــور، وال س ــع أهــل دارف  فرصــة جلمي

كل سـلمي تطـورا   يعتـرب إجـراء عمليـة التـسجيل بـش     وبينما  . عوائقأية  للمشاركة الكاملة وبال    
 الفنيــة والــسياسية اجلمــة الــيت إجيابيــا، أحــث حكومــة الــسودان بقــوة علــى مواجهــة التحــديات

وسـيوفر إبـرام اتفـاق    . تزال دون حل وميكن أن تعرض العملية االنتخابية يف دارفور للخطـر         ال
. ةمجيــع أهــل دارفــور للمــشاركة يف العمليــلــدى ســالم قبــل إجــراء االنتخابــات الثقــة الالزمــة  

املفاوضــات علــى اســتمرار  ، يف غيــاب ذلــك االتفــاق،كفــلأن تأدعــو حكومــة الــسودان إىل و
. األسباب اجلوهرية للـرتاع بعـد االنتخابـات، مـع متثيـل كامـل ألصـحاب املـصلحة يف دارفـور                    

ــسودان أيــضا إىل    ــة التنقــل واالجتمــاع    ضــمان وأدعــو حكومــة ال ــسودانيني حبري ــع ال ــع مجي متت
 .ملشاركة يف العملية االنتخابية طوال فترة االقتراعمكينهم من اتوالتعبري الالزمة ل

ــشاد،          - ٧٢ ــسودان وت ــني حكــوميت ال ــستوى ب ــع امل ــضا باســتئناف احلــوار الرفي وأرحــب أي
ــاين ١٥تطبيــع العالقــات بــني البلــدين يف  املتعلــق بتفــاق التوقيــع ابو ــاير / كــانون الث . ٢٠١٠ين

عالقات الدبلوماسـية علـى زيـادة األمـن         التطبيع  منضي قدما، سيكون من املهم أن ينعكس         وإذ
وفيما يعترب قرار الـسلطات التـشادية بطـرد         . دود املشتركة احليف امليدان، وال سيما على امتداد       

اجلماعــات املــسلحة الــسودانية املعارضــة مــن أراضــيها خطــوة إجيابيــة يف هــذا الــصدد، ال تــزال 
 احلـــدود مـــن جانبيهـــا تـــشكل مـــصدرا  التقـــارير املـــستمرة الـــيت تفيـــد حبـــدوث أنـــشطة عـــرب 

 .البالغ للقلق

ــذايت للوحــدات العــسكرية ووحــدات       - ٧٣ ــدعم ال ــنقص املــستمرة يف ال ــزال أوجــه ال وال ت
وأتقدم بالـشكر للبلـدان املـسامهة       . حتديا كبريا أمام القدرة التنفيذية للبعثة     متثل  الشرطة املشكلة   

 مجيـع البلـدان املـسامهة علـى         ثملختلطـة، وأحـ   بالقوات وبأفراد الشرطة على التزامهـا للعمليـة ا        
كفالة وضع الترتيبات الالزمة لنشر املعدات والقدرات املطلوبة، مبـا فيهـا املرافـق الطبيـة، وفقـا                  

 .ملذكرات التفاهم املتفق عليها اليت أبرمتها مع األمم املتحدة

اهيم غمبـاري    إبر  بأن ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣يف  جملس األمن    بلغتوأخريا، أ   - ٧٤
 كــانون ١را مــن يف منــصب املمثــل اخلــاص املــشترك اجلديــد للعمليــة املختلطــة اعتبــا  قــد عــني 

ويف . ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٢منطقة البعثة لتـويل مهامـه يف        إىل   وصل   قد و .٢٠١٠يناير  /الثاين
أنيــدوهو، .  هنــري ك.هـذا الــصدد، أود أن أعــرب عــن امتنــاين لنائـب املمثــل اخلــاص املــشترك  
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