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ــر األمــني العــام عــن العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة              تقري

  دارفور يف
  

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

 تنفيـذ   الذي طلب اجمللس إيلّ مبوجبه أن أُقدم إليه تقريرا كل تسعني يومـا عـن التقـّدم احملـرز يف                   
والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء دارفـور، وعـن العمليـة                     

  .السياسية واحلالة األمنية اإلنسانية ومدى وفاء مجيع األطراف بالتزاماهتا الدولية
مـة  ويوفر التقرير، الذي يقـدم قبـل اسـتعراض اجمللـس لواليـة العمليـة املختلطـة، حملـة عا              - ٢

يونيـه  / حزيـران  ٣٠مـايو إىل    / أيـار  ١عن التطورات واألنشطة خالل فترة الشهرين املمتدة مـن          
ــور      . ٢٠١٠ ــة يف دارف ــة للحال ــر تقييمــا لالجتاهــات العام ــضمن التقري ــك، يت وباإلضــافة إىل ذل

  . خالل العام املاضي
  

  التطورات السياسية  -ثانيا   
  نتائج االنتخابات الوطنية    

 إحــدى التطــورات ،٢٠١٠أبريــل /بــات الوطنيــة الــيت ُعقــدت يف نيــسانمثلــت االنتخا  - ٣
املفوضـية القوميـة   ، أعلنـت   ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٠ويف  . الرئيسية يف احليـاة الـسياسية بالـسودان       

وكان معـّدل التـصويت الفعلـي يف دارفـور أدىن           . النتائج األولية لالنتخابات العامة   لالنتخابات  
، ٢٠٠٩ديـسمرب   /لـذين ُسـجلوا لالنتخابـات يف كـانون األول         بقليل من نصف عدد النـاخبني ا      

ومن املعـروف أن   .  يف املائة من الناخبني املستوفني للشروط يف دارفور        ٦٧الذين ميثّلون نسبة    و
مشاركة األشخاص املشردين داخليا كانت حمدودة وأن املسائل األمنية حـّدت مـن إمكانيـات               
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ــيت تــ   ــاطق ال ــى    املــشاركة يف التــصويت يف املن ــة عل سيطر عليهــا احلركــات املــسلّحة غــري املوقع
  . السالم اتفاق
 مقعـدا مـن جممـوع املقاعـد املخصـصة لـدارفور       ٧٣وحصل حزب املؤمتر الوطين على    - ٤

ومن بني املقاعد الثالثة عشر املتبقيـة ظـلّ مقعـدان           .  مقعدا ٨٦ البالغ عددها    ،يف اجمللس الوطين  
 يف غـرب    ةسـرب /ص دارفـور وكلـب    صـايا يف مشـال    /ملـيط كورمـا و  /لطويلـة ا(شاغرين، يف دائريت    

وفــاز املرشــحون املــستقلون مبقعــدين . ، حيــث أُجلــت عمليــة االقتــراع ألســباب أمنيــة)دارفــور
 الدميقراطي املعارضة علـى أربعـة مقاعـد         يبينما حصلت أحزاب املؤمتر الشعيب واألمة واالحتاد      

 مقعــدا ٨٦د دارفـور البـالغ عـددها    وتـشكّل مقاعـ  . وثالثـة مقاعـد ومقعـد واحـد علـى التـوايل      
  .  يف املائة من عدد مقاعد اجمللس الوطين١٩نسبة 

يونيه، عّين الرئيس عمر البشري تسعة من أبنـاء دارفـور يف حكومتـه،              / حزيران ١٤ويف    - ٥
ضـمت احلكومـة الـسابقة يف عـضويتها       (مخسة منهم بدرجـة وزيـر وأربعـة بدرجـة وزيـر دولـة               

وحصل اثنان من أبناء دارفور على مقعـدين        ). لى املستويني الوزاريني  سبعة من ممثلي دارفور ع    
وبـدأ الـرئيس البـشري تعـيني     . وزاريني رئيسيني مها وزير العدل ووزير املاليـة واالقتـصاد الـوطين          

نافع علـي نـافع والـسيد       السيد   بإصدار مرسوم بإعادة تعيني      ،يونيه/ حزيران ٢٤مستشاريه، يف   
 ٣٠وبقــي منــصب كــبري مــساعدي الــرئيس شــاغرا حــىت   .  لــهموســى حممــد أمحــد مــساعدين 

 وظـل مـيين مينـاوي       ،يونيه، وهـو املنـصب الـذي أُسـس مبوجـب اتفـاق سـالم دارفـور                /حزيران
ويبــدو أن املــشاورات جاريـة بــشأن إمكانيــة إعـادة تعــيني مــيين   . يـشغله حــىت قيــام االنتخابـات  

  .طة اإلقليمية االنتقالية لدارفورميناوي يف منصب كبري مساعدي الرئيس وتوليه رئاسة السل
ــؤ    - ٦ ــوطين علــى  وحــصل حــزب امل ــور و   ٤٢متر ال ــدا يف مشــال دارف ــدا يف ٤٣ مقع  مقع

 دارفور، مـن جممـوع عـدد مقاعـد اجملـالس التـشريعية يف                مقعدا يف غرب   ٤١و   جنوب دارفور 
وتقامســت عــدة أحــزاب معارضــة  .  مقعــدا٤٨واليــات دارفــور الــثالث الــيت يــضم كــل منــها   

لـبص يف املنطقـة     ك دارفـور؛ و   يف كباكابية بـشمال   ( مقاعد شاغرة    وبقيت ثالثة . قاعد املتبقية امل
. إثر تأجيـل عمليـة االقتـراع ألسـباب أمنيـة     )  دارفور وسرابه يف املنطقة الشرقية بغرب اجلنوبية؛

وفاز مرشحو حزب املؤمتر الوطين أيـضا يف انتخابـات حكـام واليـات دارفـور الـثالث مجيعهـا                    
  .منافسة حادة، وال سيما يف مشال دارفوربعد 
ومل ينجح أيٌّ من حركة حترير السودان اليت يقودها ميين ميناوي أو األطـراف املوقعـة              - ٧

على إعالن االلتزام باتفـاق سـالم دارفـور، باسـتثناء حركـة حتريـر الـسودان جنـاح الـسالم، يف                   
وخـاض العديـدون مـن أعـضاء        . التحول إىل أحزاب سياسية بسبب فشلها يف تسريح مقاتليهـا         

وهبـذه  . هذه احلركات االنتخابات يف ظل أحزاب سياسية خمتلفة أو بـصفة مرشـحني مـستقلني          
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الطريقة، فاز أعـضاء فـصيل مـيين مينـاوي مبقعـدين يف االنتخابـات، أحـدمها يف اجمللـس الـوطين                      
  . دارفور يف اجمللس التشريعي لوالية جنوبواآلخر

حلــزب املــؤمتر الــوطين يف انتخابــات ممثلــي دارفــور علــى صــعيد ونظــرا للفــوز الــساحق   - ٨
الواليات وعلى املستوى الوطين، سيكون من الضروري أن ميد املـسؤولون احلـديثو االنتخـاب               

وجتـدر اإلشـارة، علـى الـرغم     . أيديهم إىل أحزاب املعارضة من أجل تشكيل احلكومة اجلديـدة        
اليـات دارفـور الـثالث قـد عّينـوا بالفعـل أعـضاء          من أن الوقت ما زال بـاكرا، إىل أن ُحكـام و           

ومتثّلــت . حكومــاهتم اجلديــدة، الــيت تكــاد تتكــون بالكامــل مــن أعــضاء حــزب املــؤمتر الــوطين   
 دارفــور، يف اسية يف قيــام حــاكم واليــة مشــال إحــدى التطــورات اإلجيابيــة جتــاه التعدديــة الــسي  

 عـن حـزب األمـة القـومي بـصفة           يونيه، بتعيني عدد مـن أعـضاء الفـصائل املنـشقة          /حزيران ١٣
 تعيني الوايل الـسابق     وعالوة على ذلك، مت   .  املختلفة مستشارين له ومفوضني يف مناطق الوالية     

 دارفور، وهو أحد أعضاء جيش حترير الـسودان األم وأحـد املـوقعني علـى إعـالن                  لوالية غرب 
  .دولة بوزارة الشباب والرياضة يف اخلرطومالااللتزام، يف منصب وزير 

  
  عملية السالم    

لتـسوية الـرتاع يف دارفـور       أبريل، وعقب التوقيع على اتفاق إطـاري        /ويف مطلع نيسان    - ٩
، والتوقيـع علـى   ٢٠١٠ فربايـر / شـباط ٢٣بني حكومة السودان وحركـة العـدل واملـساواة، يف        

اتفـــاق إطـــاري واتفـــاق لوقـــف إطـــالق النـــار بـــني احلكومـــة وحركـــة التحريـــر والعدالـــة، يف  
بـسبب سـحب احلكومـة      أبريـل   /يف أوائل نيسان  ، مت تعليق املفاوضات     ٢٠١٠مارس  /آذار ١٨

يونيـه، عقـدت    /أبريـل وحـىت أوائـل حزيـران       /ومنذ أوائـل نيـسان    . لوفدها أثناء فترة االنتخابات   
الوساطة املـشتركة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، بقيـادة كـبري الوسـطاء املـشترك، جربيـل                     

حلركـات املـسلحة مـن تعزيـز ترابطهـا          هتـدف إىل متكـني ا     قـات العمـل     باسويل، سلـسلة مـن حل     
  .ة يف مفاوضات مباشرة مع احلكومةوقدراهتا وتأهبها للمشارك

ومل حترز حركـة العـدل واملـساواة واحلكومـة، منـذ التوقيـع علـى االتفـاق اإلطـاري يف             - ١٠
ار أو إبــرام اتفــاق فربايــر، تقــدما جتــاه صــياغة بروتوكــول لتنفيــذ وقــف إطــالق النــ / شــباط٢٣
ويف بــادئ األمــر، رفــضت حركــة العــدل واملــساواة اســتئناف احملادثــات بــسبب رفــض  . هنــائي

احلكومة لطلبها بـأن تكـون هـي املمثـل الوحيـد لـدارفور علـى طاولـة املفاوضـات وبـأن تطلـق                        
وقــد أطلقــت احلكومــة . فــرد مــن ســجناء احلركــة يف اخلرطــوم  ١٠٠احلكومــة ســراح حــوايل 

وصّرحت احلركة لوسائط اإلعـالم، إثـر انـدالع الـرتاع           . فرباير/ شباط ٢٤هم يف    من ٥٧سراح  
مــايو، بأهنــا ّمجــدت مــشاركتها يف / أيــار٣املــسلح بينــها وبــني القــوات املــسلحة الــسودانية، يف 

مــايو، ألقــي القــبض علــى رئــيس / أيــار١٩ويف . املفاوضــات مث ســحبت وفــدها مــن احملادثــات
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وعقـب هـذه احلادثـة،      . جنمينـا وُمنـع مـن دخـول تـشاد         إ يف مطار    خليل إبراهيم السيد  احلركة،  
وبينمـا تتواصـل اجلهـود    . يونيـه / حزيـران ٣٠د إبراهيم إىل طرابلس، وبقي فيها حىت  سيانتقل ال 

منذ احلادثة، من أجل إرجاع احلركة إىل طاولة احملادثـات، مل حيـرز أي تقـدم جتـاه حتقيـق هـذا                      
الــرتاع املــسلح بــني قــوات حركــة العــدل واملــساواة   مر ستوعلــى الــصعيد امليــداين، يــ . اهلــدف

 يف انتــهاك صــارخ لألحكــام املتعلقــة بوقــف األعمــال العدائيــة يف االتفــاق ،وحكومــة الــسودان
  .اإلطاري

ــة وحكومــة    / حزيــران٦ويف   - ١١ يونيــه، اســتؤنفت احملادثــات بــني حركــة التحريــر والعدال
ى برنـامج عمـل وشـكال سـت جلـان للتفـاوض            واتفق اجلانبـان علـ    . السودان، يف مدينة الدوحة   

ــة  ــروة   : يف اجملــاالت التالي ــسام الث ــور اإلداري؛ واقت ــسلطة ومركــز دارف ــسام ال ــا يف ذلــك  ،اقت  مب
حقـــوق األرض؛ وعـــودة األشـــخاص املـــشردين داخليـــا والالجـــئني وتعويـــضهم؛ والترتيبـــات  

  . األمنية؛ والعدالة واملصاحلة؛ واالتفاق حول املنازعات وتسويتها
وأبدت احلكومة واحلركة التزامهما بإحراز تقـدم سـريع يف احملادثـات وإشـراك اجملتمـع                 - ١٢

املعنيـة بعـودة    و اجتمعت اللجنة املشتركة بني احلكومة واحلركة        ،يوليه/ متوز ٣ويف  . املدين فيها 
ــضهم، يف حــضور      ــا والالجــئني وتعوي ــشردين داخلي ــن األشــخاص   ٨٥األشــخاص امل ــردا م  ف

 والالجـئني، الـذين يـسرت الوسـاطة املـشتركة املدعومـة مـن العمليـة املختلطـة                   املشردين داخليا 
. مشاركتهم، بغرض كفالة مساع صوهتم يف املفاوضات اليت تعنيهم مباشرة وتعزيز فهمهـم هلـا              

وأصدر املسؤولون يف حكومة الـسودان اإلذن بتـسيري الـرحالت اجلويـة للعمليـة املختلطـة بعـد                   
ــام مــن املوعــد امل  ــة أي ومتكــن معظــم . قــرر هلــا، ممــا أدى إىل تأجيــل بــدء هــذه املــشاورات   ثالث

 من احلضور بعد تدخل بعـض       ، البالغ عددهم مائة شخص    ،املدعوين للمشاركة يف املشاورات   
وتعهـدت احلكومـة مبعاجلـة هـذه        . كبار املسؤولني احلكوميني، فيما عدا القـادمني مـن زالنجـي          

ق بشأن انعقاد املنتدى الثاين للمجتمـع املـدين، يف الفتـرة        القلأثارت  املعوقات البريوقراطية، اليت    
  .زية اليت ميثلها انعقاده للسكانيوليه، يف الدوحة، نظرا للداللة الرم/ متوز١٥ إىل ١٢من 
وال تـزال حتـديات عظـام يف انتظـار تيـسري التـسوية الـشاملة الـيت ال يـستثىن منـها أحـد              - ١٣

ــور  ــرتاع يف دارف ــدعم     وستواصــل الوســاطة  . لل ــدمي ال ــة، تق ــشتركة، خــالل األســابيع القادم امل
ــسودان     ــة ال ــة وحكوم ــر والعدال ويف الوقــت نفــسه،  . للمحادثــات املباشــرة بــني حركــة التحري

ستواصل الوساطة املـشتركة املدعومـة مـن العمليـة املختلطـة العمـل علـى إشـراك ممثلـي اجملتمـع                      
ــا والالجــئني يف املناقــ    شات، مــن خــالل العمــل مــع هــذه   املــدين واألشــخاص املــشردين داخلي

ويف . اجملموعــات علــى الــصعيد امليــداين، وعــن طريــق تيــسري مــشاركتهم يف حمادثــات الدوحــة  
غضون ذلـك، ستواصـل الوسـاطة املـشتركة، بالتنـسيق مـع قيـادة العمليـة املختلطـة واألطـراف                     
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دان فـصيل   الفاعلة اإلقليمية األخرى، االتصال مع حركة العدل واملـساواة وجـيش حتريـر الـسو              
وبينما قد تعقـد مناقـشات موازيـة مـع األطـراف،            . الواحد، بغرض إشراكهم يف احملادثات     عبد

ــات       ــذه احملادثـ ــؤدي هـ ــع أن تـ ــدين، يتوقـ ــع املـ ــشاركة اجملتمـ ــاف  مبـ ــة املطـ ــياغة يف هنايـ إىل صـ
وستواصل الوساطة املـشتركة أيـضا العمـل علـى تعزيـز            . بروتوكوالت وإبرام اتفاقات مشتركة   

  .قات احملسنة بني تشاد والسودانعالترسيخ ال
وواصلت العملية املختلطة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تقدمي الـدعم إىل الوسـاطة                - ١٤

وعـالوة  . املشتركة املعنية بدارفور، وخباصة فيما يتعلق مبشاركة اجملتمع املدين يف عملية الـسالم    
ــصورة      ــات ب ــور يف احملادث ــى دعــم إشــراك أهــايل دارف ــة املختلطــة،   عل مباشــرة، دخلــت العملي

باالشتراك مع الوسـاطة املـشتركة، يف مـشاورات مـع ممثلـي اجملتمـع املـدين والطوائـف املختلفـة                     
ــداد دارفــور  ــران٨ويف . علــى امت ــل اخلــاص املــشترك وكــبري الوســطاء    / حزي ــه، عقــد املمث يوني

نــوب دارفــور، ملناقــشة  فــردا مــن أعــضاء اجملتمــع املــدين، يف نيــاال جب ٨٠املــشترك اجتماعــا مــع 
وباإلضافة إىل ذلـك، ختطـط العمليـة املختلطـة، باالشـتراك مـع              . شواغلهم وحالة عملية السالم   

فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ، لعقد مؤمتر تشاوري يف دارفـور مـن أجـل           
وتــوفر العمليــة . المالــصلة بعمليــة الــس مواصــلة تيــسري اتفــاق الــرأي العــام بــشأن املــسائل ذات 

املختلطة أيضا اخلربة إىل الوساطة املشتركة يف الدوحة، فيما يتعلق بوقف إطالق النـار وآليـات       
  .التنفيذ األخرى

  
  الرتاعات على الصعيد احملليحل     

، إىل الرتعة املقلقـة لنـشوء   (S/2010/213) لقد وجهت انتباه اجمللس، يف تقريري السابق      - ١٥
وال تعترب الرتاعات احمللية هذه ظـاهرة جديـدة يف          .  اجملتمعات احمللية يف دارفور    بني نزاعات فيما 

املنطقـة، وتوجـد أعمــال توثيقيـة كــثرية بـشأن اسـتغالهلا مــن قبـل األطــراف املختلفـة يف ســياق        
وقـد تفاقمـت الرتاعـات احملليـة يف     . اجملاهبة العسكرية بني احلركات املتمردة وحكومـة الـسودان      

. رية جراء تدهور البيئة والنمو السكاين وضعف اآلليات التقليدية حلل الرتاعـات           السنوات األخ 
وعــالوة علــى ذلــك، ازدادت معــدالت إزهــاق األرواح يف الرتاعــات بــسبب انتــشار األســلحة 

  . وسط اجملتمعات احمللية يف دارفور
 ١٨٢سببت يف   وتفيد البيانات اليت مجعتها العملية املختلطة، بـأن الـصدامات القبليـة تـ               - ١٦

ــاة يف آذار  ــة وف ــسان ٢١٢مــارس، و /حال ــة يف ني ــل، و / حال ــار١٢٦أبري ــايو / يف أي ، ٢٠١٠م
 بأكملـه، البـالغ جمموعهـا    ٢٠٠٩مقارنة حباالت الوفاة اليت سجلتها العملية املختلطة أثناء عـام          

د وبينما تواصل العملية املختلطة تقدمي الدعم للمحاوالت الـيت جتـري علـى الـصع              .  حالة ١٣٤
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احمللية والوالئية واالحتادية من أجل تسوية الصدامات القبلية، فـإن احلـل الطويـل األجـل يعتمـد                  
  . على زيادة اجلهود الشاملة اليت تبذهلا احلكومة من أجل معاجلة مشكليت العوز والتهميش

واستمرت الصدامات بني قبيليت املسريية والنوايبة، يف غرب وجنـوب دارفـور، خـالل                - ١٧
رة املشمولة بالتقرير، يف تـسبيب أعـداد كـبرية مـن اخلـسائر وتـشريد جمموعـات كـبرية مـن                    الفت

 حالـة يف شـهر   ١٢٦ويقـدر أن القتـال تـسبب يف وقـوع خـسائر بـشرية بلـغ عـددها              . السكان
 وكالمهــا مــن -ويقتتــل املــسريية والنوايبــة . يونيــه/ حالــة يف شــهر حزيــران١٣٣ مــايو، و/أيــار

 على األراضـي اخلـصبة الـيت تتـوافر فيهـا املراعـي وكميـات كـبرية                  -دوية  الب“ العربية”القبائل  
ــور        ــرب دارف ــوب وغ ــيت جن ــداد حــدود والي ــى امت ــاه، عل ــن املي ــدالع احلــرب يف   . م ــل ان وقب

، كانت غالبية سكان هذه األرض من قبيلة الفور، اليت يعيش معظـم أفرادهـا اآلن                ٢٠٠٣ عام
بب تقلـص دور اإلدارة األهليـة وغيـاب الـسلطة           وتـس . يف خميمات األشخاص املشردين داخليـا     

ــة          ــة للممارســات التقليدي ــوارد املتاح ــي يف تراجــع امل ــستوى احملل ــات وامل ــستوى الوالي ــى م عل
وباإلضافة إىل ذلـك، أدى     . للمصاحلة يف حاالت الرتاع، عالوة على نقص آليات إدارة املوارد         

، إىل تــصاعد حــدة املنافــسة علــى اختفــاء األســواق يف املنــاطق الريفيــة بــسبب تــشريد الــسكان 
ومتثل أعمال العصابات اآلن وسـيلة شـائعة وسـط طـريف الـرتاع مـن              . املوارد االقتصادية املتاحة  

  . أجل البقاء على قيد احلياة وسببا إلثارة الرتاعات بينهما
ومتثلــــــت إحــــــدى التطــــــورات احلميــــــدة يف التوقيــــــع علــــــى اتفــــــاق ســــــالم، يف   - ١٨
النوايبـة  قبـيليت   النجـي، عقـب مفاوضـات اسـتمرت لعـدة أسـابيع بـني               يونيـه، يف ز   /حزيران ٢٩

يونيه يف حضور املمثل اخلاص املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي             / حزيران ٣واملسريية، وبدأت يف    
وقامت حكومة السودان بدور الوسيط يف عقد االتفـاق وتـوىل           . واألمم املتحدة املعين بدارفور   

وأبـدى الطرفـان التزامهمـا، يف مجلـة أمـور، بـرتع           . وقيـع حاكم غـرب دارفـور رئاسـة حفـل الت         
سالح مجيع الفصائل املسلحة وإزالة حواجز الطرق وتشكيل فرقة عاملة للشؤون األمنيـة، مـن          

ميكــن أن و. أجــل إعــادة بــسط ســلطة القــانون واســتتباب النظــام يف بلــدة زالنجــي وضــواحيها  
  .ر حول زالنجيميد يف تعزيز األمن واالستقرااحلتطور ال ذاهيسهم 
وتشترك العملية املختلطة مع جملس تنمية املناطق البدوية يف العمل على إعداد خـرائط                - ١٩

يف دارفــور، مــسامهة منــها يف معاجلــة الرتاعــات علــى الــصعيد  ) احلفــائر(لــربك وخزانــات امليــاه 
ــي ــع  . احملل ــد مواق ــة و  ٣٠٣وجــرى حتدي ــربك الطبيعي ــور،   ٢٩ مــن ال ــى نطــاق دارف ــريا عل  حف

 موقعا إضافية للمياه مـن أجـل تطويرهـا علـى امتـداد       ٣٥٦ومت أيضا حتديد    . ودونت إحداثيتها 
ومن شأن إعـادة تأهيـل احلفـائر        . مسارات هجرة القبائل البدوية ويف املناطق الرعوية والزراعية       
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ومناطق جتمع املياه، وتطوير مواقع جديدة للحصول على املاء، أن يساعد على حـل الرتاعـات                
  .ية وتيسري قيام عالقات تكافلية بني القبائل البدوية، وبني الرعاة واملزارعنياحملل
  

  احلالة األمنية  -ثالثا   
كانت احلالة األمنية يف دارفور غري مستقرة خالل العـام املاضـي، الـذي ختللتـه أعمـال                    - ٢٠

قتــال متقطعــة وعمليــات إجراميــة وعمليــات اختطــاف وهجمــات علــى عناصــر حفــظ الــسالم 
ومل تنج أي من واليات دارفور الثالث مـن العنـف،           . ملوظفني املدنيني التابعني لألمم املتحدة    وا

. وتــأثرت بــه بوجــه خــاص منــاطق جبــل مــرة وجبــل مــون وعــدة أجــزاء مــن جنــوب دارفــور   
وتدهورت احلالة بشكل ملحوظ خالل األشهر القليلة املاضية، وخباصة إثـر انـدالع صـدامات                

ل واملساواة والقوات احلكومية، مع استمرار االصطدامات املتقطعـة بـني   متتالية بني حركة العد   
ــة يف ممــر       ــة، والــصدامات القبلي ــر الــسودان فــصيل عبــد الواحــد والقــوات احلكومي جــيش حتري

  .زالنجي بغرب دارفور
 حالة وفـاة بـسبب العنـف،      ٨٣٢، سّجلت العملية املختلطة ما جمموعه       ٢٠٠٩ويف عام     - ٢١

عـسكرية بـني القـوات احلكوميـة واحلركـات          /جماهبـات مـسلحة   (تبطة بالرتاع    حالة مر  ٢٩٥منها  
 حالـة تعـزى أسـباهبا    ١٣٤  حالة بسبب األعمال اإلجرامية وجـرائم القتـل؛ و   ٣٦٩؛ و   )املسلحة

وبلغـت أعمـال العنـف    .  حالة ناجتـة عـن حـوادث وأسـباب أخـرى     ٣٤إىل الصدامات القبلية؛ و   
  .٢٠٠٩وى يفوق ما كانت عليه يف عام  حىت اآلن مست٢٠١٠اليت شهدها عام 

، حـدثت صـدامات بـني       ٢٠١٠مـارس   /ينـاير إىل آذار   /وخالل الفترة من كانون الثاين      - ٢٢
القوات املـسلحة الـسودانية وجـيش حتريـر الـسودان فـصيل عبـد الواحـد يف منطقـة جبـل مـرة،                       

ادها هــدوء وبعــد فتــرة قــصرية ســ. وبينـها وبــني حركــة العــدل واملــساواة يف منطقــة جبـل مــون  
ــاء          ــساواة، وأثن ــدل وامل ــة وحركــة الع ــني احلكوم ــاق اإلطــاري ب ــى االتف ــع عل ــر التوقي ــسيب إث ن

أبريل، جتدد القتال بني القوات املسلحة احلكومية وحركـة العـدل واملـساواة،             /انتخابات نيسان 
ــار٣يف  ــايو / أي ــون   ٢٠١٠م ــل م ــة جب ــور (، يف منطق ــرب دارف ــة   )غ ــل التقليدي ، إحــدى املعاق

 حالـة وفـاة ذات صـلة بـالرتاع وسـط           ٤٠٠مايو أكثر من    / وُسجلت خالل شهر أيار    .للحركة
أن مايو بذلك أكثر الـشهور إراقـة للـدماء يف دارفـور منـذ               /املقاتلني بصفة رئيسية، وأصبح أيار    

ديـسمرب  / كـانون األول  ٣١ يف    حمـلّ بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان           العملية املختلطـة  حلّت  
ل الذي تضمن عمليات قصف جوي نفـذهتا القـوات املـسلحة الـسودانية،              وأدى القتا . ٢٠٠٧

  .إىل انعدام األمن والتشرد وفقدان سبل كسب العيش وسط السكان املدنيني
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وأجرب استمرار اهلجمات الربية وعمليات القصف اجلوي اليت نفذهتا القـوات املـسلحة               - ٢٣
مـايو، حيـث    / أيـار  ١٣بل مون حبلول    السودانية حركة العدل واملساواة على االنسحاب من ج       

، مث باجتـاه شـنقلي طوبـاي يف    )مشـال دارفـور  (انسحبت أوال باجتاه الفاشر يف اجلنـوب الـشرقي        
ــد شــنقلي طوبــاي انقــسمت احلركــة إىل جممــوعتني، انطلقــت    ). مشــال دارفــور (اجلنــوب  وعن

وشعريية جبنـوب   إحدامها حنو الطويشة يف جنوب دارفور، وتوغلت األخرى جنوبا باجتاه لبدو            
، بينما جدت يف إثرمهـا وحـدات معـززة باألسـلحة            كردفاندارفور، مث انطلقتا معا حنو جنوب       

ــسودانية   ــة مــن القــوات املــسلحة ال ــداء مــن  . الثقيل ــار٦وابت مــايو أبلغــت القــوات املــسلحة   / أي
ى الــسودانية وجهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين العمليــة املختلطــة بوجــوب تعليــق دورياهتــا علــ

وال تزال العملية املختلطة غري قـادرة       . امتداد هذين احملورين بسبب العمليات العسكرية الدائرة      
  .على التحرك حبرية

مـايو، جـرى التبليـغ عـن وقـوع صـدامات بـني القـوات         / أيار٢٠ و ١٩وخالل يومي    - ٢٤
نــوب مشــال الــضعني جب(احلكوميــة وحركــة العــدل واملــساواة يف منــاطق أم ســونا وأبــو صــوفني  

وشـوهدت أعـداد غـري مؤكـدة مـن اإلصـابات يف       ). مشال شرق نياال(واخلزان اجلديد   ) دارفور
ــاال       ــضعني ونيـ ــن الـ ــل مـ ــسكري يف كـ ــشفى العـ ــة باملستـ ــوات احلكوميـ ــفوف القـ  ١ويف . صـ

يونيه، أُسقطت إحدى مروحيات القـوات املـسلحة الـسودانية يف منطقـة جبـل عدولـة                 /حزيران
، وأعلنـت حركـة     ) الشمال الشرقي مـن نيـاال جبنـوب دارفـور           كيلومترات إىل  ١١٠على بعد   (

وشـوهدت حتركـات للمعـدات وتعزيـزات للقـوات          . العدل واملساواة مـسؤوليتها عـن احلـادث       
  .وُينتظر أن تستمر اجملاهبات العسكرية. لدى الطرفني كليهما

ل مايو، وردت بالغات تشري إىل أن قـوات جـيش حتريـر الـسودان فـصي               / آيار ٢٩ويف    - ٢٥
كــزة يف جبــل مــرة، حاولــت اســتغالل االشــتباك العــسكري بــني احلكومــة    رالواحــد املتم عبــد

القـوات املـسلحة الـسودانية      فيما يبدو، فـشنت هجمـات علـى مواقـع           وحركة العدل واملساواة    
يف قرى كندينغري وليبه ودريبات جبنوب دارفور، اليت كانت مجيعها حتـت سـيطرة قـوات عبـد                  

ووردت بالغـات بـشأن وقـوع إصـابات غـري مؤكـدة لـدى               . ٢٠١٠اير  فرب/الواحد قبل شباط  
  .ومل يتضح حىت اآلن من الذي يسيطر على تلك املنطقة حاليا. اجلانبني
ومل تتح احلكومة واحلركـات املـسلحة للعمليـة املختلطـة إمكانيـة الوصـول إىل املنـاطق                    - ٢٦

مـايو وحـده ُحجـرت حركـة العمليـة      /ارويف أي. املتأثرة بالقتال واملدنيني الذين حييط هبم العنف 
. املختلطة يف عشر مناسبات، مثانية منها من ِقبل حكومـة الـسودان، ألسـباب أمنيـة فيمـا ُيقـال                   

وتواصل احلركات املسلحة أيضا حظر إمكانية الوصول إىل املناطق الرئيسية املتـأثرة بالـصراع،              
 أبلـغ جهـاز األمـن واملخـابرات     مـايو، / أيـار ٣٠ويف . مبا يف ذلك منطقتا جبل مون وجبـل مـرة       



S/2010/382  
 

10-44086 9 
 

الــوطين عناصــر األمــم املتحــدة األمنيــة بــأن احلكومــة ســتحظر طــريان مجيــع مروحيــات األمــم    
ــعريية    ــضعني وشــ ــة والــ ــدة إىل مهاجريــ ــور (املتحــ ــوب دارفــ ــام ) جنــ ــسة أيــ ــرة مخــ ويف . لفتــ

ــار ٣١ ــور        /أيـ ــوب دارفـ ــال وجنـ ــن مشـ ــال مـ ــشمل كـ ــر ليـ ــيع احلظـ ــرى توسـ ــايو، جـ ويف . مـ
ومـع ذلـك، يظـل    . يه، ُرفـع احلظـر باسـتثناء منـاطق مهاجريـة والـضعني ولبـدو             يون/حزيران ١٤

احلظر على طريان مروحيات األمم املتحدة بني الفاشر ونياال قائما، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك                    
وعالوة على ذلك، ألغـت احلكومـة أيـضا         . من تأثري على العمليات العسكرية للعملية املختلطة      

 املختلطـة ذات األجنحـة الثابتـة يف جنـوب دارفـور، ممـا تـسبب                 بعض رحالت طائرات العملية   
  .يف وقف عملياهتا املدنية

وبينما يستمر عدم استقرار احلالة العـسكرية يف امليـدان، تتواصـل اجملاهبـات مـع جـيش                    - ٢٧
حترير السودان فصيل عبد الواحد يف أجزاء من منطقة جبل مرة، ومع حركة العـدل واملـساواة                 

وتبقى منطقة جبـل مـون خاليـة        . اإلمداد الرئيسية بني اخلرطوم والفاشر ونياال     على طول طرق    
  .من الرتاعات العسكرية إىل حد ما يف الوقت الراهن

. واستمر تردي احلالة األمنية ملوظفي العملية املختلطة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                - ٢٨
ف مركبـات العمليـة املختلطـة،       واستمر تطبيق لـوائح متـشددة مـن أجـل ختفيـف خمـاطر اختطـا               

حيــث أدى اشــتداد حــدة اجملاهبــات إىل ازديــاد الطلــب علــى املركبــات الرباعيــة الــدفع وســط     
وبينما تظـل هـذه القيـود ضـرورية لـضمان سـالمة املـوظفني، فإهنـا حتـد مـن                     . األطراف املتقاتلة 

  .اء واليتهاتواصل العملية املختلطة مع اجملتمعات احمللية ومن قدرهتا على تصريف أعب
 مناســبة، ٢٨وتعّرضــت عناصــر حفــظ الــسالم التابعــة للعمليــة املختلطــة هلجمــات يف     - ٢٩

، ٢٠١٠يوليـه   / إىل متـوز   ٢٠٠٩يوليـه   /خالل الفترة املشمولة بالوالية احلالية، املمتدة مـن متـوز         
ــسبب يف   ــا ت ــاة و  ١٠مم ــا يف    ٢٦ حــاالت وف ــابعني هل  إصــابة جــسدية، واختطــاف مــوظفني ت

وعلى الرغم من اجملهودات اليت ُبذلت على أعلـى املـستويات حـىت اآلن مل ُيقـدم أي            . مناسبتني
 من موظفي األمم املتحـدة،      ٥٤وباإلضافة إىل ذلك، عاىن     . شخص إىل العدالة يف هذه اجلرائم     

 مركبــة تابعــة ٥٣خــالل فتــرة الواليــة، مــن أعمــال اللــصوصية واألعمــال اإلجراميــة، وُســرقت 
  .ووكاالت األمم املتحدة األخرىللعملية املختلطة 

وخالل الشهرين املاضيني، تعّرض أفراد من القـوات النظاميـة التابعـة للعمليـة املختلطـة           - ٣٠
ــة  ــبات خمتلفـ ــر حفـــظ الـــسالم  ،إىل هجمـــات يف ثـــالث مناسـ ــسة مـــن عناصـ ويف .  وقُتـــل مخـ

حة جمهولـة  يـة املختلطـة علـى يـد مجاعـة مـسل      لمايو، هومجت قافلـة عـسكرية تابعـة للعم     /أيار ٧
ــة كتايلــ   ــة، قــرب قري ــومترا إىل اجلنــوب مــن عــد الفرســان جبنــوب    ٨٥علــى ُبعــد   (ةاهلوي  كيل

وقُتل يف تبادل إطـالق النـار اثنـان مـن األفـراد العـسكريني التـابعني للعمليـة املختلطـة                     ). دارفور
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يونيـه، اعتـرض مـسلحون جمهولـون دوريـة          / حزيـران  ٣ويف  . وُجرح ثالثـة آخـرون    ) من مصر (
لة التابعـة للعمليـة املختلطـة وهامجوهـا عنـد خمـيم             ريات إحـدى وحـدات الـشرطة املـشكّ        من دو 

ــا  ُد ــشرقي مــن     (ريت لألشــخاص املــشردين داخلي ــشمال ال ــومترات إىل ال ــى ُبعــد مخــسة كيل عل
  . وُسرقت مركبتان من مركبات الدورية). اجلنينة، بغرب دارفور

ا عـسكريا قـوات تابعـة للعمليـة      م مـسلحون يرتـدون زيـ      جيونيـه، هـا   / حزيران ٢١ويف    - ٣١
وقُتـل يف تبـادل إطـالق النـار ثالثـة      . يت بغـرب دارفـور  تاملختلطة أثناء حراستها ملوقع بناء يف نري      

. كمـا قُتـل ثالثـة مـن املهـامجني         ) مـن روانـدا   (من األفراد العسكريني التابعني للعمليـة املختلطـة         
طة إثـر إصـابته جبـراح بليغـة، حيـث ُنقـل             وجرى فورا إخالء أحد اجلنود التابعني للعملية املختل       

ــاال   ــوات    . إىل مستــشفى املــستوى الثالــث يف ني وُســلمت جثــث مــرتكيب اهلجــوم القتلــى إىل ق
ــة  ــشرطة احلكومي ــن       . ال ــوا م ــهم متكن ــامجني، لكن ــة امله ــة بقي ــة املختلط ــوات العملي ــاردت ق وط

ــة  اإلفــالت و ــات العملي ــة املختلطــة مبــ  . أخــذوا معهــم إحــدى مركب شاركة مــن وجتــري العملي
احلكومة حتقيقات يف احتمال وجود صالت بني مرتكيب اهلجوم وقوات حـرس احلـدود التابعـة      

  .للحكومة السودانية
، ٢٠١٠يوليــه / متــوز٧ و ٦وإثــر هــذه اهلجمــات، التقــى املمثــل اخلــاص املــشترك، يف   - ٣٢

خلارجيـة  مبسؤولني حكوميني يف اخلرطوم، مبـن فـيهم نائـب الـرئيس علـي عثمـان طـه، ووزيـر ا                 
يعيــد تأكيــد لاجلديــد علــي كــريت، ووزيــر الدولــة اجلديــد للــشؤون اإلنــسانية مطــرف صــديق،  

املطالب اليت قُدمت من قبل إىل احلكومة بغرض إجراء حتقيقـات شـاملة وعاجلـة يف اهلجمـات                  
ضــد عناصــر حفــظ الــسالم التابعــة للعمليــة املختلطــة، وتقــدمي  نفّــذ واألعمــال اإلجراميــة الــيت ت

، وأكـــد نائـــب الـــرئيس، طـــه، للممثـــل اخلـــاص املـــشترك.  إىل احملاكمـــة ومعاقبتـــهمابيهـــمرتك
التعليمات قد صـدرت إىل الـسلطات علـى أعلـى املـستويات مـن أجـل إكمـال التحقيقـات                      أن

اجلارية يف أقرب وقت ممكن والعمل على وجه السرعة من أجـل تقـدمي مـرتكيب اهلجمـات إىل                   
رك إىل احلكومـة أيـضا، أثنـاء هـذه االجتماعـات، أن تعمـل               وطلب املمثل اخلاص املشت   . العدالة

فــورا علــى معاجلــة املــسائل املتعلقــة بتقييــد حركــة مــوظفي االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة     
القيـود املفروضـة علـى اسـتخدام أصـول العمليـة املختلطـة،              رفـع   وموظفي الشؤون اإلنسانية، و   

  . حاالت الطوارئوخباصة استخدام املروحيات التكتيكية أثناء 
 حــوادث اختطــاف ٦وظــل خطــر االختطــاف مــاثال أيــضا يف دارفــور، حيــث وقعــت   - ٣٣

ــرة  ــار١٨ويف .  شــهرا١٦خــالل فت ــة مــن مــوظفي إحــدى   / أي املنظمــات مــايو، اخُتطــف ثالث
بـالقرب  (جورة  عاحلكومية الدولية، اثنان من املوظفني احملليني وموظف دويل، يف قرية أبو             غري

مــايو، بينمــا ظــل / أيــار٢٥وأُخلــي ســبيل املــوظفني احمللــيني يف ). جنــوب دارفــورمــن نيــاال يف 
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يونيـه، اخُتطـف أحـد أفـراد احلراسـة األمنيـة            / حزيران ٢٢ويف  . املوظف الدويل رهن االحتجاز   
احملليني واثنـان مـن املـوظفني الـدوليني، التـابعني إلحـدى املنظمـات الدوليـة، الـيت تقـدم الـدعم                       

ــتقين إىل وكــاالت  ــد       ال ــى ي ــاال، عل ــا يف ني ــيت يقيمــون فيه ــضيافة ال ــك مــن دار ال ــة، وذل  املعون
يونيـه، ظـل موظفـو املنظمـات غـري احلكوميـة يف             / حزيـران  ٣٠وحـىت   . مسلحني جمهـويل اهلويـة    

  .عداد املفقودين، بينما تواصلت جهود حكومة السودان الرامية إىل كفالة إخالء سبيلهم
  

  احلالة اإلنسانية  -رابعا   
 يف عـداد املـشردين داخليـا        - ُربع جمموع سكان دارفـور       -ل زهاء مليوين شخص     يظ  - ٣٤

ويعكـس  . يف الوقت الراهن، ويعتمدون علـى هيئـات املعونـة مـن أجـل البقـاء علـى قيـد احليـاة                     
 اجتــاه التــشرد يف الــسنوات األخــرية، حيــث يقــدر أن  ٢٠١٠مــستوى تــشرد الــسكان يف عــام 

دوا يف   شـخص شـرِّ    ١٧٥ ٠٠٠يف هذا العام، مقابل     ردوا حىت اآلن    شِّ شخص قد    ١١٦ ٠٠٠
  .٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧دوا يف كل من عام  شخص شر٣٠٠ِّ ٠٠٠، وزهاء ٢٠٠٩عام 
، وزع برنامج األغذية العاملي الغذاء على أكثر من ثالثة ماليـني            ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   - ٣٥

ــور، بينمــا تعــذّ    ــع أرجــاء دارف ــر مــن   رشــخص يف مجي ــرد مــن  ٢٥٠ ٠٠٠الوصــول إىل أكث  ف
املــستفيدين املعنــيني، ألســباب أمنيــة، وكــذلك بــسبب تعليــق الــشركاء التنفيــذيني ألنــشطتهم     

وتتزايد ندرة املياه يف دارفور، حيث وردت بالغات بأن عـددا كـبريا             . بسبب الشواغل األمنية  
واخنفــضت اجلــودة النوعيــة إلجنــاز اخلــدمات بــسبب طــرد   . مــن اآلبــار يف طريقــه إىل اجلفــاف 

ات املتخصـــــــصة يف جمـــــــال امليـــــــاه والـــــــصرف الـــــــصحي والـــــــصحة العامـــــــة،   املنظمـــــــ
 أسـرة معيــشية يف دارفــور،  ٩٩ ٠٠٠م الــدعم إىل دِّقــمـايو،  /ويف أيــار. ٢٠٠٩ مـارس /آذار يف

 يف املائة من املواقع يف جنـوب دارفـور          ٦١إال أن نسبة    . يف هيئة مواد غذائية ومأوى للطوارئ     
ــبل ال    ــدام سـ ــسبب انعـ ــال بـ ــدة املنـ ــة  ظلـــت بعيـ ــشواغل األمنيـ ــاقم الـ ــا وتفـ ــول إليهـ ويف . وصـ

  .سرة معيشية يف هيئة مواد غذائية ومأوى للطوارئأ ٧٠ ٠٠٠م الدعم إىل دِّقيونيه، /حزيران
وازداد القلــق بــشأن احلالــة األمنيــة وإمكانيــة وصــول املــساعدات اإلنــسانية يف جنــوب   - ٣٦

 مـوظفني دولـيني     ٣اف اليت تعـرض هلـا       دارفور يف األسابيع القليلة املاضية، إثر عمليات االختط       
جمتمــع الــشؤون اإلنــسانية وظــل . يونيــه/ حزيــران٢٢مــايو و / أيــار١٨لــشؤون اإلنــسانية، يف ل

بيـد أن   . ٢٠٠٨يوليـه   /قادر فعليـا علـى الوصـول إىل جبـل مـون بغـرب دارفـور منـذ متـوز                    غري
انيـة الوصـول،   احلكومة مسحت لبعثات الرصد املـشتركة بـني الوكـاالت بقـدر حمـدود مـن إمك              

واملـساواة مـن املنطقـة، وذلـك بغـرض تقيـيم             ، إثر انسحاب حركة العـدل     ٢٠١٠مايو  /يف أيار 
 شخص عـادوا إىل تلـك املنطقـة    ٦ ٠٠٠ و   ٤ ٠٠٠ويقّدر أن ما يتراوح بني      . احلالة اإلنسانية 

منذ أن استردت القوات احلكومية السيطرة عليها، بينما تتواصـل عـودة املزيـد مـن األشـخاص                  
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ومثّلـت إمكانيـة الوصـول إىل جبـل مـون للمـرة األوىل منـذ عـامني،         . بل حلول فصل األمطار  ق
على الرغم من حمدوديتها، تطورا إجيابيا رمبا يكـون مؤشـرا علـى اتـساع املـساحة اإلنـسانية يف                    

  .غرب دارفور
، ٢٠١٠فربايـر   /وظلت املـشاكل تكتنـف إمكانيـة الوصـول إىل جبـل مـرة منـذ شـباط                   - ٣٧

 صيلالـسودان فـ    عدام األمن بصفة عامة والقيود اليت تفرضـها احلكومـة وجـيش حتريـر             بسبب ان 
بعثـات إنـسانية إىل شـرق جبـل مـرة، يف الفتـرة مـن                لتـسيري    حماولـة    ٤١ومن بـني    . عبد الواحد 
وكــشف .  حماولــة مــن االســتمرار٣٤يونيــه، مل تــتمكن /مــارس إىل أوائــل حزيــران/أوائــل آذار

بني الوكاالت، اليت أُجريت حىت اآلن، عن أن القرى والبلـدات قـد          معظم التقييمات املشتركة    
ومل ُيسمح بإجراء أية تقييمات يف املنـاطق الـيت يـسيطر عليهـا جـيش حتريـر                  . خلت من سكاهنا  

 عبــد الواحــد، علــى الــرغم مــن املفاوضــات املكثفــة مــع ممثلــي احلكومــة علــى   صيلالــسودان فــ
ــوالئيالــصعيدين  ــّدروقــد .  واالحتــاديال ــيم ســريعة    ق ــة تقي ــة، يف عملي زعمــاء اجملتمعــات احمللي

يـسيطر عليهـا فـصيل جـيش        (يت تبسة غرب وتبسة شـرق ويف قريـة ديـره شـرق              يأُجريت يف قر  
دوا مـن دريبـات      شخص قـد شـرِّ     ٥٠ ٠٠٠أن  ) حترير السودان املنشق املسمى القيادة التارخيية     

ــباط     ــذ ش ــا، من ــة هب ــاطق احمليط ــر /واملن ــذه ا ٢٠١٠فرباي ــام مل تؤكــد ؛ لكــن ه ــت . ألرق واختلف
البالغات الواردة بشأن اإلصابات وسـط املـدنيني، عقـب جتـدد عمليـات القـصف اجلـوي الـيت          

يونيه، عـالوة علـى عمليـات       /قامت هبا القوات املسلحة السودانية يف دريبات يف أوائل حزيران         
وعـالوة  . إصـابة  ١٦١ و   ٥٠القتال واحلرائق اليت نـشبت داخـل البلـدة، حيـث تراوحـت بـني                

عتمد عليهـا الكـثريون مـن النـاس لـسنوات عديـدة، يتوقـع               اعلى انعدام املساعدة اإلنسانية اليت      
 معـدالت   ارتفـاع أن يزداد تدهور األوضـاع بـسبب مـا أُبلـغ عنـه مـن انتـشار مـرض احلـصبة و                     

  .سوء التغذية
 شــخص مــن املــشردين داخليــا يف املنــاطق ٣٠ ٠٠٠ويف مشــال دارفــور، يعــيش زهــاء   - ٣٨
 شـخص وانتقـاهلم     ١٠ ٠٠٠د حـوايل    ملنخفضة شرق جبل مّرة؛ وشهدت اآلونة األخرية تشرُّ       ا

وأدى ذلــك إىل اكتظــاظ املخــيم . إىل خمــيم زمــزم لألشــخاص املــشردين داخليــا قــرب الفاشــر  
لكن حكومـة الـسودان ظلـت تـرفض حـىت اآلن طلبـات              . وإلقاء عبء ثقيل على اخلدمات فيه     

تعلقة بإنشاء خميم جديـد لألشـخاص املـشردين داخليـا بـالقرب مـن               دوائر املساعدة اإلنسانية امل   
  . خميم زمزم

ووعدت احلكومة باستئناف اجتماعات اللجنة الرفيعة املستوى، اليت أثبتت فائـدهتا يف              - ٣٩
ويــتعني تــشجيع هــذا . املاضــي يف معاجلــة املــسائل األمنيــة ومــسائل توصــيل املــساعدة اإلنــسانية

انعقد االجتماع الثـاين آلليـة التحقـق املـشتركة املتعلقـة باألشـخاص           ك،  عالوة على ذل  . التوجه
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مـايو يف اخلرطـوم، واشـترك يف رئاسـته منـسق الـشؤون اإلنـسانية             / أيـار  ٢املشردين داخليـا، يف     
واســـتعرض .  الـــسودانيةالتـــابع لألمـــم املتحـــدة ومفـــوض املعونـــة اإلنـــسانية التـــابع للحكومـــة 

وبصفة عامة، مل يعـد إىل واليـات   .  بعثة تقييم١٠٠ن أكثر من    االجتماع املعلومات املستقاة م   
دارفــور الثالثــة بــصفة دائمــة، خــالل األشــهر اخلمــسة املاضــية، ســوى عــدد قليــل مــن ســكاهنا  
املشردين، وذلـك بـسبب اجتمـاع انعـدام األمـن يف املنـاطق الريفيـة واملنازعـات املتعلقـة حبيـازة                 

وكانـت  . لقانون واخلدمات األساسية يف أحنـاء املنطقـة       األرض وتدمري احملاصيل وانعدام سلطة ا     
  .عودة الغالبية العظمى من األشخاص الذين رصدهتم الوكاالت الدولية ذات طبيعة مومسية

طرائـق  ويف غضون ذلـك، يـستعرض فريـق األمـم املتحـدة القطـري والعمليـة املختلطـة                 - ٤٠
 الـيت يـسود فيهـا الـسالم مـن أجـل             ساعدة احلكومة والسلطات احمللية علـى اسـتغالل اجليـوب         مل

ــاروا طــريقهم إىل      ــا كــي خيت حتفيــز فــرص كــسب العــيش ومتكــني األشــخاص املــشردين داخلي
واضـطلعت وكـاالت األمـم املتحـدة يف الـسنوات األخـرية بقـدر كـبري مـن                   . املستقبل بأنفسهم 

ة الــيت تــدمي  بــصورة متوازيــة مــع إجنــاز املعونــات اإلنــساني ،عمليــات الربجمــة اإلنعاشــية البــاكرة 
 تعمــل البعثــة املختلطــة علــى زيــادة دعمهــا ،ويف ســياق مهــام واليتــها املتعلقــة باحلمايــة. احليــاة

للجهود اإلنعاشية الباكرة اليت يبذهلا فريـق األمـم املتحـدة القطـري، مـن خـالل هتيئـة بيئـة آمنـة                  
وعلـى سـبيل   . عاتومؤمنة على الطرق الرئيسية العابرة لدارفور يف املناطق اخلارجة مـن الـصرا            

املثال، أُدرجت يف خمططات العملية املختلطة لتسيري الدوريات ثـالث منـاطق يف مشـال دارفـور                 
بعــد أن حــددهتا املنظمــة الدوليــة للــهجرة باعتبارهــا  ) ايات وتنغــرارا وأم كدلــدلقرضــكومــة (

  . مناطق مناسبة للعودة الطوعية لألشخاص املشردين داخليا
ختلطة وفريق األمم املتحدة القطري أثنـاء ذلـك، مناقـشاهتما بـشأن             وتواصل العملية امل    - ٤١

.  املساعدة اإلنـسانية واإلنعـاش  جوانبتوسيع جماالت التآزر املتبادل إىل احلد األقصى يف مجيع    
ألغذيــة العــاملي مــن خــالل تــشييد  ويف مشــال دارفــور، تــوفر العمليــة املختلطــة الــدعم لربنــامج ا 

وتــوفر العمليــة املختلطــة أيــضا األمــن ألنــشطة .  اجملتمعــات الريفيــةخزانــا للميــاه يف منــاطق ١٥
ذها برنامج األغذيـة العـاملي مـن أجـل اسـتكمال قائمـة املـستفيدين يف خميمـات                   التحقق اليت ينفِّ  

  .األشخاص املشردين داخليا
  

  سيادة القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسان  -خامسا  
اإلنـسان مـن املـسائل املـثرية للقلـق يف دارفـور             كانت سـيادة القـانون واحتـرام حقـوق            - ٤٢

ثـين عـشر املاضـية، يف سـياق الـصدامات العـسكرية املتقطعـة الـيت تـسببت يف                الخالل األشـهر ا   
املزيد من تـشرد الـسكان وحـدوث اهنيـار عـام يف سـلطة القـانون والنظـام العـام، ممـا هيـأ تربـة                           

فـالت مـن العقـاب، الـيت يتـضرر منـها            وكانـت ثقافـة اإل    . خصبة لألعمال اإلجرامية االنتهازيـة    
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ــة املختلطــة         ــسيا آخــر أســهم يف حــدوث اهلجمــات ضــد العملي ــامال رئي ــون، ع ــسكان احمللي ال
 مل يقــدم أي مــن مــرتكيب هــذه اهلجمــات إىل وكمــا أشــري آنفــاً،. ومــوظفي الــشؤون اإلنــسانية

جمـات ضـد    العدالة حىت اآلن، على الرغم من أنه ُسـجلت خـالل الـشهرين املاضـيني ثـالث ه                 
مها على وجه التحديـد اهلجومـان اللـذان وقعـا           (ويف حالتني سابقتني    . موظفي العملية املختلطة  

ألقت احلكومة القبض على عدد مـن املـشتبه فـيهم،           ) ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٥ و   ٤يف  
إذا  ، ال يــزال الغمــوض يكتنــف مــا وقــوع هــذه األحــداثعلــىلكــن وبعــد مــرور عــدة أشــهر 

ذا كانــت قــد متــت إدانــة أي منــهم  ت إلــيهم أيــة ُتهــم بــصورة رمسيــة، ومــا إ كانــت قــد ُوجهــ
  .صدرت ضدهم أحكام قضائية أو
وعلى الرغم من االنتخابات اليت جرت مؤخرا، مل يتحقـق حـىت اآلن االنفتـاح املتوقـع           - ٤٣

لت وسـجّ . يف الساحة السياسية ومل حيدث حتسن يف جمال احترام احلقـوق الـسياسية واحلريـات        
 حالـة اعتقـال جـزايف، معظمهـا بـسبب           ٣٠ملية املختلطة، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          الع

ويتـسق هـذا االجتـاه مـع        . االنتماءات السياسية لألفراد أو صالهتم املزعومة باحلركات املـسلحة        
وال تــزال الــسلطات . معــدالت االعتقــاالت اجلزافيــة املــسجلة يف فتــريت االنتخابــات ومــا قبلــها

، املمنوحة جلهاز األمن واالستخبارات الوطنية واالستخبارات العسكرية تشكل عائقـا           الواسعة
  .أمام التفعيل الكامل للحقوق السياسية يف دارفور

ــارف و      - ٤٤ ــراء مع ــى إث ــة املختلطــة عل ــت العملي ــة   وعمل ــدرات األطــراف الفاعل حتــسني ق
قـوق اإلنـسان وتعزيزهـا،      الصلة على مستوى الواليات واجملتمع املدين من أجـل محايـة ح            ذات

 فــرد مــن األطــراف ١ ٠٠٠واســتفاد زهــاء . مبــا يف ذلــك مكافحــة العنــف اجلنــسي واجلنــساين
الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين مــن األنــشطة الــيت نفــذهتا العمليــة املختلطــة يف جمــايل بنــاء القــدرات     

رة املــشمولة ووفــرت العمليــة املختلطــة، خــالل الفتــ. والتوعيــة، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض
بـالتقرير، التــدريب لقـوات الــشرطة التابعـة حلكومــة الـسودان، فيمــا يتعلـق باملعــايري الدوليــة يف      

واجلنــساين، واحتجــاز املــشتبه فــيهم ومعاملتــهم،   جمــاالت حقــوق اإلنــسان، والعنــف اجلنــسي 
كــز وأنــشأت العمليــة املختلطــة أيــضا مرا . وإجــراء التحقيقــات اجلنائيــة وإدارة مــسرح اجلرميــة 

وشـكّل  . تدريب خمصصة لقوات الشرطة التابعة حلكومة الـسودان يف واليـات دارفـور الـثالث              
زيــادة التعــاون هتــدف إىل نــشاء منتــديات فرعيــة حلقــوق اإلنــسان يف غــرب ومشــال دارفــور،   إ

إال أن  .  خطـوة إجيابيـة إضـافية      ،العملية املختلطة واحلكومة يف جمال مسائل حقوق اإلنسان        بني
بأكملــها ى فرعــي يف جنــوب دارفــور ومنتــدى عــام علــى نطــاق منطقــة دارفــور  تأســيس منتــد

  .يزال قيد االنتظار بعد أن تقرر تأجيله ال
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. متـضاربا  ال يزال سجل مؤسسات الدولة السودانية      ،وعلى الرغم من هذه اإلجنازات      - ٤٥
ثـل القـوات    لدولة ضالعة يف حاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان، م          تابعة ل وال تزال كيانات خمتلفة     

املسلحة السودانية وجهاز األمن واملخـابرات الوطنيـة والـشرطة، ممـا يربـك اجلهـود الـيت تبـذهلا                    
وكانـت الطريقـة القمعيـة      . بعض اإلدارات على الصعيد احمللي هبدف بناء ثقـة الـسكان احمللـيني            

ات الـيت   اليت تصدت هبا املؤسسات األمنية احلكومية للتظاهرات الـسلمية ملموسـة، يف التظـاهر             
، إثـر فـشل مـشروع هرمـي تـسبب      ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢جرت يف الفاشر بـشمال دارفـور، يف      

وقامت القوات املـسلحة الـسودانية،    . يف حدوث خسائر مالية جسيمة لعدد كبري من املواطنني        
اليت أُنيطت هبا مهمة تأمني التظاهرات، بإطالق النار مما أدى إىل حدوث سبعة إصـابات قاتلـة                 

  . تظاهرينوسط امل
وسامهت العملية املختلطة يف تعزيز محاية احلقوق املدنيـة والـسياسية، وتنفيـذ عمليـات             - ٤٦

قـد أُخلـي    و. رصد منتظمة، والتبليغ عن حاالت االعتقاالت اجلزافية واالحتجـاز غـري القـانوين            
 شخصا مـن املـشردين داخليـا يف خميمـي أبـو شـوك والـسالم،                 ١٨ شخصا من أصل     ١٢سبيل  

 مــن القــانون ١٣٠، مبوجــب املـادة  ٢٠٠٩أغـسطس  / آب٢د أُلقـي القــبض علــيهم يف  كـان قــ 
ــام   ــسوداين لع ــائي ال ــسلطات     ١٩٩١اجلن ــدى ال ــة املختلطــة ل ــدخلت العملي ــد أن ت ، وذلــك بع

  . وال يزال الستة اآلخرون حمتجزين مبوجب قانون الطوارئ. احلكومية
رة تفاهم بينها وبني هيئـة الـسجون        نت العملية املختلطة، عقب التوقيع على مذك      ومتكّ  - ٤٧

، مـن الوصـول إىل مجيـع الـسجون الـيت            ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٢١التابعة حلكومة السودان، يف     
عت تنفيذ عدد من املشاريع، مـن بينـها مـشاريع للتـدريب             اتديرها احلكومة يف دارفور، واستط    

  . وبناء القدرات
اجلهاز القـضائي الـسوداين علـى الـصعيد         وواصلت العملية املختلطة أيضا اتصاالهتا مع         - ٤٨

متكنــت العمليــة املختلطــة مــن رصــد النظــر يف القــضايا يف احملــاكم   ونــتج عــن ذلــك أن. احمللــي
وتقدمي املساعدة التقنيـة مـن أجـل تأسـيس وحـدة للمـساعدة القانونيـة تابعـة لـوزارة العـدل يف                       

قل الحتياجـات قطـاع العدالـة    وختطط العملية املختلطة أيضا إلجـراء تقيـيم مـست     . مشال دارفور 
يف مجيــع أرجــاء دارفــور، وســتقوم اســتنادا إىل هــذا التقيــيم بالــسعي إىل إجيــاد الــدعم ملــشاريع   

  .طويلة األجل يف هذا القطاع
 بـصفة  يرتكـب إذ   خـاص،  بوجـه  للقلـق  آخـر  جمـاال  واجلنساين اجلنسي العنف ويشكل  - ٤٩
 العمليـة  وثقـت  بالتقرير، املشمولة لفترةا وخالل .العسكري الزي يرتدون رجال قبل من عامة

 أجـزاء  خمتلـف  يف ضـحية  ٢٤ تـشمل  واجلنساين اجلنسي العنف حاالت من حالة ١٦ املختلطة
 يفمثــاين حــاالت اغتــصاب، وحالــة شــروع و مجــاعي، اغتــصاب حــاليت تــشملهــي و .دارفــور
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 إىل نتمـون ي املزعومـون  اجلنـاة  وكـان  .حتـرش  حاالت وأربع جسدي اعتداء وحالة االغتصاب،
 . حـاالت  ٣ يف الـسودانية،  املسلحة القوات إىل، و االتإحدى احل  يف السودان، حكومة شرطة

 العنــف بــشأن احمللـيني  املتحــاورين مـن  معلومــات املختلطــة العمليـة  تلقــتوعـالوة علــى ذلـك،   
 املـسلحني  الرجـال  مـن  وغريهـم  الـسودانية  املـسلحة  القـوات  أفـراد  قبـل  من املرتكب اجلنساين،

 جبـل  مـن  بـالقرب  العـسكرية  العمليات خالل وذلك معروف، غري عسكريا زيا يرتدون نالذي
 علـى  قـدرهتا  عـدم  بـسبب  املعلومـات  هـذه  مـن  التحقـق  مـن  املختلطة العملية تتمكن ومل .مون

  .املنطقة تلك إىل الوصول
 مواتيــة بيئــة هتيئــة إىل العقــاب مــن اإلفــالت منــاخ واســتمرار املــساءلة عــدم أدى وقــد  - ٥٠

 يف احلـال  هـو  وكمـا  .اإلنـسان  حلقـوق  أخـرى  وانتهاكات واجلنساين اجلنسي العنف الرتكاب
 والوصـمة  التحقـق  بغـرض  الوصـول  علـى  القـدرة  عدم فإن بالتقارير، املشمولة السابقة الفترات

 أن علــى يـدل  ممـا  ،اجلـرائم  ا النـوع مــن ذهـ  عـن  اإلبــالغ يفتراجـع كـبري    إىل أديـا  االجتماعيـة، 
 .بكثري ذلك من أكرب يةالفعل األعداد

 الــسودان يف املتحــدة األمــم وكــاالت مــع وبالتــشاور حاليــا، املختلطــة العمليــة وتقــوم  - ٥١
 ،لـه  والتـصدي  واجلنـساين  اجلنـسي  العنف من الوقاية بشأن شاملة استراتيجية بإعداد ودارفور،

 العمليــة أتأنــش دارفــور، مشــال ويف .اعنـــزالبيئــة  يف والفتيــات النــساء حلمايــة دعمهــاضــمن 
 تبـسيط  أجـل  مـن  ،واجلنـساين  اجلنـسي  العنـف  حبـاالت  معنيـا  والتحليـل  للتنسيق فريقا املختلطة
 تقـارير  وإعـداد  القطـاع  مـستوى  على باحلوادث يتعلق فيما ،والتحليل واإلبالغ  التحقق عملية
 .واجلنساين اجلنسي العنف قضايا حالة عن شهرية

لــدور  العــسكريني واملــراقبني اجلنــسانية بالــشؤون نياملعنــي الــشرطة ضــباطيتزايــد أداء و  - ٥٢
 بالــدوريات القيــام اءنــأث ســيما وال واجلنــساين، اجلنــسي العنــف لــضحايا األوىل االتــصال نقــاط
 مراعـاة  تعمـيم  بـشأن دوراهتـا التدريبيـة املتقدمـة         املختلطـة  العملية كثفت فقد ولذلك، .اليومية
 العنــف قــضايا مــع للتعامــل جتهيــزهم هبــدف ريوالعــسك الــشرطي لعنــصريها اجلنــساين املنظــور
 .احمللية اجملتمعات يف اجلنسانية واملسائل اجلنساين

 يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  املختلطـة،  العمليـة  عـن  ممثلون عقد ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣ ويف  - ٥٣
 خطـة  إعـداد  ملناقشة اخلرطوم، يف السودانية املسلحة القوات مع اجتماعا واليونيسيف السودان
 تقريــري صــدور مــع االجتمــاع وتــزامن .هبــا وااللتــزام األطفــال اجلنــود اســتخدام لوقــف عمــل

 الــذي ،)A/64/742–S/2010/181( ٢٠١٠ لعــام املــسلح اعنـــزوال األطفــال عــن العــام الــسنوي
ــهورد  ــواتأن  في ــسلحة الق ــسودانية امل ــسلحة واجلماعــات ال ــسودان يف امل ــ ال ــود ستخدمت  اجلن

 العمليـة  مبـساعدة  عمـل،  خطـة  وضـع،  علـى  اجلـيش  ممثلـو  وافق وقد .٢٠٠٥ عام منذ األطفال
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 نطاقهــا ميتــد حبيــث املــسلحة، بالعناصــر األطفــال رتبــاطال حــد وضــع إىل ســتؤدي املختلطــة،
 .أخرى جهات حلساب تعمل اليت اجلماعات ليشمل

 وداجلنـ  بتجنيـد  يتعلق فيما جحاان املسلحة اجلماعات مع املختلطة العملية حواركان  و  - ٥٤
 فــصيل، الــسودان حتريــر جــيش رأصــد ،٢٠١٠ أبريــل/نيــسان ٩ ويف .واســتخدامهم األطفــال

 ويف .واسـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  املقـاتلني  علـى  حيظـر  قياديا أمرا دارفور غرب يف ،قاسم أبو
 العمــل خطــة، احلــرة اإلرادة فــصيل ،الــسودان حتريــر جــيش قــدم ،٢٠١٠ يونيــه/حزيــران ١٤

 .٢٠١١ يناير/الثاين كانون حبلول تنفيذها ىسيجر اليت به، اخلاصة
  

ــشر - سادسا  ــة نـــ ــة العمليـــ ــاد املختلطـــ ــي لالحتـــ ــم األفريقـــ ــدة واألمـــ  يف املتحـــ
 وعملياهتا دارفور

 ٣٠٨ ،٢٠١٠ يونيــه/حزيــران ٢٨ يف املختلطــة لعمليــةالعنــصر العــسكري ل قــوام بلــغ  - ٥٥
 هــذا ويـشمل  فـردا،  ١٩ ٥٥٥ البـالغ  بـه  املـأذون  القـوام  مـن  املائـة  يف ٨٨ نـسبة  أي فـردا،  ١٧

 مراقبــــا ٨٤ و اتــــصال ضــــابط ٦٦ و أركــــان، ضــــابط ٣١٢ و جنــــدي، ١٦ ٧٤٧ القـــوام 
 لكتيبـة  التابعـة  املتقدمـة  املفـرزة  ،٢٠١٠ مـايو /أيـار  ١٧ يف دارفـور  إىل وصـلت  وقـد  .عسكريا
 مــن كتيبــة ١٧ إىل املختلطــة العمليــة يف املــشاة كتائــب عــدد زاد ممــا الثانيــة، الــسنغالية املــشاة

 .كتيبة ١٨ البالغ تكليف هبا الصادر الكتائبجمموع عدد 

 فـردا  ٢ ٦٤٨ املختلطـة  العمليـة  شـرطة  قوام بلغ ، أيضاً ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٨ ويف  - ٥٦
 منـهم  فـردا،  ٣ ٧٧٢ البالغ به املأذون القوام من املائة يف ٧٠ نسبة أو الشرطة، مستشاري من

 التجنيــد عمليــاتنتيجــة  اإلنــاث مــن الــشرطة طضــبا عــدد بــاطراد ويتزايــد .النــساء مــن ٣٢٧
 الـشرطة  وحـدات  مـن وحـدة    ١٩ أصـل  مـن  وحـدة  عـشرة  ثالثـة  نـشر  وجيري .للنساء النشطة
 فـردا،  ١ ٨١٩ املـشكلة  الـشرطة  وحدات أفراد عدد وبلغ .البعثة منطقة يف هبا املأذون املشكلة

 وصـول  يكتمـل  نينتظـر أ  و .فـردا  ٢ ٦٦٠ وقـدره  بـه  املـأذون  القـوام  من املائة يف ٦٨ نسبة أو
 .٢٠١٠ عام هناية حبلول املتبقية الستة املشكلة الشرطة وحدات

ــران ٢٨ ويف  - ٥٧ ــه/حزي ــة مــوظفي عــدد بلــغ ، أيــضا٢٠١٠ً يوني  املــدنيني املختلطــة العملي
 األمـم  متطـوعي  مـن  ٤٣٥ و وطنيـا  موظفـا  ٢ ٦٥٤ و دوليـا،  موظفـا  ١ ١١٩(فرداً   ٤ ٢٠٨
 تـزال  وال .موظفـا  ٥ ٥٤٦ وقدره به املأذون القوام من املائة يف ٧٦ نسبة هذا وميثل ).املتحدة
ــة ــتقدام يف صــعوبات تواجــه البعث ــوظفني اس ــؤهلني امل ــشكل امل ــتبقائهم مناســب ب ــرا ،واس  نظ

ينـاير  /ومنذ كـانون الثـاين    . اليت يتعذر التنبؤ هبا يف دارفور      األمنية واحلالة القاسية احلياة لظروف
  .مال عروض تعيينهم مرشحا حمت١٩٣، رفض ٢٠٠٨
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ــا، أديــس يف األفريقــي االحتــاد واستــضاف  - ٥٨ ــار ١٠ يف أباب  االجتمــاع ،٢٠١٠ مــايو/أي
 بـاألمن،  يتعلـق  فيمـا  عليهـا  متفق نتائج عن االجتماع متخض وقد .الثالثية التنسيق آللية الثامن

 لعمليــةا حركــة علــى املفروضــة والقيــود األمنيــة، احلــوادث يف والتحقيقــات الطــيب، واإلخــالء
 علــى واحلــصول الــدخول، وتأشــريات تكتيكيــة، ألغــراض املــستخدمة واملروحيــات املختلطــة،
 احملليـة  اجملتمعـات  خفـارة  مراكـز  لتـشييد  الالزمـة  واألراضـي  املختلطـة،  العمليـة  إلذاعة ترخيص

 وأن التـشغيلية  الفعاليـة  علـى  املـستقبل  يف اآللية تركز أن على أيضا االتفاق وجرى .والتوظيف
 العمـل  مستوى علىشهرية   باجتماعات كملسُتت أن على أشهر، ثالثة كل االجتماعات عقدُت

 ســبتمرب/أيلــول يف نيويــورك يف القــادم االجتمــاع عقــد املقــرر ومــن .التــشغيلية القــضايا بــشأن
٢٠١٠. 

 دخــول تأشــرية ٨٣٨ الــسودان حكومــة أصــدرت الثــامن، الثالثــي االجتمــاع وعقــب  - ٥٩
 ويف .٢٠١٠ يونيـــــه/وحزيـــــران مـــــايو/أيـــــار بـــــني الفتـــــرة يف لطـــــةاملخت العمليـــــة ملــــوظفي 

 .طلباً ٧٠عدد طلبات تأشريات الدخول اليت ال تزال معلقة  كان يونيه/حزيران ٢٨

 العمليــة حركــة حريــة علــى الــسودان حكومــة تفرضــها الــيت القيــود فــإن ذلــك، ومــع  - ٦٠
 يونيـه /حزيـران  ١٤ إىل مـايو /رأيـا  ٢٩ مـن  الفترة يف احلكومة فرضت وقد .لقلقا تثري املختلطة
 داخـل  إىل )مدنيـة  أو عـسكرية ( املتحـدة  لألمـم  التابعـة املروحيـات    حتليـق  علـى  حظرا ،٢٠١٠
 املـشترك  اخلـاص  املمثل بني اخلرطوم يف دقع االجتماع وعقب .منيةأ ألسباب وخارجها، نياال

 يونيـه /حزيـران  ١٤ يف الطريان رحالت على الشامل احلظر ُرفع ،طه اجلمهورية، رئيس ونائب
 مـن املروحيـات    لـرحالت  األمنيـة  التـراخيص  مـنح  ُرفض التايل، اليوم ويف ذلك، ومع .٢٠١٠
 ذنـ وم .هنـاك  جتـري  عـسكرية  عمليـات  أن يعتقد حيث والضعني، وشعريية مهاجرية، إىل نياال
 إىل وباإلضـافة  .يـومي  أسـاس  علـى  حمددة مواقعإىل   اجلوية الرحالت حظر استمر ، احلني كذل
 .احلضرية املناطق يف ليلية دورياتتيسري  يف قيودا املختلطة العملية واجهت ك،ذل

 يف األثيوبيــة التكتيكيــةاملروحيــات  وحــدة نــشر ٢٠١٠ فربايــر/شــباط ١٦ يف وجــرى  - ٦١
 تـراخيص املروحيات   ُمنحت السودانية، املدين الطريان هيئة أجرته الذي الفحص وعقب .نياال

 ومـع  .٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  ٨ يفاالبتدائية   برحلتها وقامت ٢٠١٠ مارس/آذار ٤ يف الطريان
 بــني الفتــرة ويف فقــط، رحلــة ٩٤  بتنفيــذ ســوىالتكتيكيــة املروحيــات لوحــدة ُيــسمح مل ذلــك
 وقـد  .رحلـة  تـسعني  مـن  ألكثـر  تـصاريح  مـنح  احلكومـة  ورفضت يونيه،/وحزيران مارس/آذار

ــرحالت اقتــصرت ــأذون ال ــدريب، علــى هبــا امل ــساب الت ــة علــى والتعــرف اخلــربة واكت  .املنطق
 علـى  الـسودان  حكومـة  مبوافقـة  رهنـا  أسلحة، دون من  تطري املروحيات فإن ذلك، إىل وإضافة

ــصلة ذات املوحــدة التــشغيل إجــراءات ــرغم وعلــى .ال ــل علــى احلكومــة موافقــة مــن ال  التعجي
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 .يونيــه/حزيــران ٣٠ حــىت تقــدم أي ُيحــرز مل املوحــدة، التــشغيل إجــراءات بــشأن باســتجابتها
تزايـد  ي احلكومـة  تفرضـها  الـيت  القيـود  بـسبب  اجلويـة  الـرحالت  إلغـاء يتـضح أن     العموم، وعلى

ــاطراد ــعبــ ــن ، حيــــث ارتفــ ــة يف ٢١ مــ ــار يف املائــ ــايو/أيــ ــة يف ٧٧ إىل مــ ــران يف املائــ  /حزيــ
 .٢٠١٠ يونيه

 املـشروط  غري االستخدامضرورة   بشأن السودان حكومة مع االتفاق من الرغم وعلى  - ٦٢
 وقـع  الـذي  احلـادث  وأثنـاء  .عمليـة  نتائج أية ُتسجل مل ،األزمات اليت تنشأ   خاللروحيات  للم
 عـد  جنـوب  هلجـوم  املختلطـة  للعمليـة  تابعـة  عـسكرية  دوريـة  تعرضـت  عنـدما  مـايو، /أيار ٧ يف

 الـضحايا  الءجـ إل جويـة  بـرحالت  بالقيـام  املختلطة للعملية ُسمح دارفور، جنوبيف   الفرسان،
 باسـتخدام  إذن علـى  حتـصل  مل لكنـها  التـصريح،  مـنح ، بعـد أن تـأخر       الطيب اإلخالءوألغراض  
 املختلطـة  العمليـة  قـوات  تعرضـت  عنـدما  وباملثـل،  .الطارئة احلالة هذهيف    التكتيكية املروحيات

 حلكومــة التابعــة احملليــة الــسلطاتتــصدر  مل ،٢٠١٠ يونيــه/حزيــران ٢١ يف نريتــيت يف هلجــوم
 مــن املختلطــة العمليــة حرمــت وبالتــايل اجلويـة،  الــرحالت اريحتــص والفاشــر نيــاال يف الـسودان 
 هـذه  أثـريت  وقـد  .املناسـب  الوقـت  يف املفقـودة  املركبـة  عـن  والبحـث  املعتـدين  مطـاردة  فرصة
 اخلرطـوم  يف الوزاري املستوى على املختلطة العملية قبل من السودان حكومةمع   مرارا لةأاملس
 علـى  املتحـدة  األمـم  لـدي  الـسودان  جلمهورية الدائمة عثةالب، عن طريق    العامة األمانة قبل ومن
 ليؤكـد  رمحة جمذوب السوداين باللواء القوة قائد اجتمع ،٢٠١٠ هيولي/متوز ٢ ويف .سواء حد

ــة قلــق جمــددا ــه وأكــد احلركــة، علــى املفروضــة القيــود إزاء املختلطــة العملي ــواء ل  أن رمحــة الل
 .معاً والربية اجلوية يودالق لرفع الالزمة التدابري ستتخذ احلكومة

وال تزال العملية املختلطة تواجه اآلثـار التـشغيلية الـضارة لـنقص القـدرات الالزمـة يف                    - ٦٣
 متوسـطة لألغـراض العامـة وطـائرة         مروحيـة  طـائرة    ١٨  مـسألة تـوفري    جمال الطـريان، وال سـيما     

امتــزاج وقــد حــد  .هبــاثابتــة اجلنــاحني لوحــدة االســتطالعات اجلويــة الــيت مل يقــدم أي تعهــد    
 التأخري الذي طـال أمـده يف نـشر سـرييت املـشاة املتعهـد بتقـدميهما مـن             معحاالت النقص هذه    

وباسـتثناء   .التحقق وأعاق قـدراهتا علـى الـرد الـسريع         وأنشطة العملية املختلطة املتعلقة بالرصد      
شاة يف  ، فإن قـدرة معظـم وحـدات املـ         ٢٠١٠مارس  / آذار ٨املعدات الرواندية اليت وصلت يف      

ومثة حاجة ملحة لزيادة التـزام اجملتمـع         .دارفور على االكتفاء الذايت ال تزال تشكل حتديا كبريا        
  هـذه الدويل وشركاء العملية املختلطة واملاحنني من أجل املساعدة يف تـصحيح حـاالت الـنقص     

 . جمال القدرات يفالفجواتسد و

ــة بالتحــدي    - ٦٤ ــات املليئ ــة العملي ــذل جهودهــا   ، تواصــ هــذهويف بيئ ــة املختلطــة ب ل العملي
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، أجـرى         . ومحايتـهم  لمـدنيني للالضطالع بواليتـها لتيـسري إجيـاد بيئـة آمنـة            
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ــالتقرير        ــشمولة ب ــرة امل ــة خــالل الفت ــة املختلط ــسكري يف العملي ــصر الع ــ ١ ٤٠٤العن  اتدوري
 دوريــة ليليــة، ٣٩٣  دوريــة بعيــدة املــدى، و١٤١  دوريــة قــصرية املــدى، و٢٣٦ روتينيــة، و

 قريـة   ٢ ٠٦٦ تمشلـ إداريـة   / لوجـستية  ة دوريـ  ٢٦٦  حراسـة للمهـام اإلنـسانية و       طوف ٨٩ و
دوريـة، مبـا يف    ٥ ٣٤٥ شرطة العملية املختلطـة مـا جمموعـه           ونفذت .وخميما للمشردين داخليا  

 مــا جمموعــه  ونفــذت.ذلــك دوريــات مجــع احلطــب، وحراســة املــزارع، وبنــاء الثقــة، والرصــد 
  .لقرىااملدى ملخيمات املشردين داخليا وة متوسطة دوري ٦٩٠

وجرت زيادة عدد الدوريات بعيدة املدى وتوسيع نطاقها بشكل تدرجيي لفتح املزيـد               - ٦٥
 .من الطرق الربية، وتقييم األوضاع األمنية، وإقامة االتصاالت مع املزيد من اجملتمعـات احملليـة  

لـيت ال غـىن عنـها للـسكان احمللـيني الـذين يباشـرون                دوريات العملية املختلطة احلراسة ا     ووفرت
محايـة حركـة املـرور التجـاري وقوافـل      وأنشطة كسب الرزق، مثل جلب املياه ومجع احلطب؛      

وتعـدل العمليـة املختلطـة بانتظـام اجلـدول الـزمين لـدورياهتا          .اإلغاثة علـى طـول طـرق اإلمـداد        
ــواردة مــن اجملتمعــات احمل    ــة، مبــا يف ذلــك خميمــات املــشردين   لالســتجابة لفــرادى الطلبــات ال لي

وتواصـل األفرقـة يف املواقـع التابعـة للعمليـة املختلطـة تقـدمي                . احلمايـة  توفريا للمزيد من  داخليا،  
وقــد اخنفــض  .املــساعدات الطبيــة الطارئــة يف املنــاطق البعيــدة الــيت تفتقــر إىل اخلــدمات الطبيــة  

الـيت   القيـود    ور السابقة، ويعزى ذلـك إىل      بالشه مايو مقارنة /جمموع عدد الدوريات لشهر أيار    
  .يف سياق العمليات العسكرية اجلارية  على احلركةفرضتها احلكومة

ــا جمموعــه    و  - ٦٦ ــة املختلطــة م ــدت العملي ــة،    ٥ ٦٧٤جن ــارة اجملتمعــات احمللي ــا خلف متطوع
وستواصل العملية املختلطة احملافظة علـى هـذا الـزخم،          .  متطوعا منهم  ٢ ١١٨ وجرى تدريب 

ويعمـل   .وحتديد املتطوعني اجلدد وتعبئة املوارد والشركاء لزيـادة القـدرة علـى تقـدمي التـدريب               
مراكــز عمــا كانــت عليــه اآلن مخــسون مركــزا خلفــارة اجملتمعــات احملليــة، بزيــادة قــدرها ثالثــة  

 . خميمـا لألشـخاص املـشردين داخليـا     ١٥٦تغطي  هي   املشمولة بالتقرير السابق، و    خالل الفترة 
 وباإلضـافة إىل ذلـك،   . مركزا٧٠ مركزا ليبلغ جمموعها ٢٠خطط قيد اإلعداد إلنشاء    وهناك  

  .أمن اجملتمع يف خميمات املشردين داخليا يف مجيع أحناء دارفورمن جلان  جلنة ٥٦تعمل اآلن 

ــدمري       - ٦٧ ــة املختلطــة بت ــالتقرير، قامــت العملي ــرة املــشمولة ب  مــن أجهــزة  ٥١وخــالل الفت
فجرة، وقدمت حماضرات تثقيفية بشأن خماطر الذخائر غري املنفجرة ملا جمموعـه            الذخائر غري املن  

متـرا الحتمــال أن    كيلـو ٤٧٨ طــرق يبلـغ طوهلـا    املـدنيني يف دارفـور وقامـت مبـسح     مـن ١٠٠
 استجابت البعثة للتهديدات الـيت تـشكلها الـذخائر           كما .تكون مزروعة بالذخائر عري املنفجرة    

 وذلـك عـن طريـق عمليـات التقيـيم            خمتلفـة،  جمتمعـات حمليـة   ماكنـها   حددت أ غري املنفجرة اليت    
وقـد   .مترا مربعا مـن األراضـي   ٣٤ ٧٥٠الطارئة للذخائر غري املنفجرة اليت غطت ما مساحته        



S/2010/382  
 

10-44086 21 
 

أدى جتــدد املواجهــات العــسكرية مــؤخرا إىل إعــادة زرع األلغــام يف املنــاطق الــيت ســبق نزعهــا   
يها القتـال، مثـل الـضعني، وطويـشة، وجبـل مـون، وأم              ولذلك، فإن املناطق اليت نشب ف      .منها

  .كدادة ستحتاج إىل إعادة تقييم

التخفيف من حدة الضغوط النامجـة عـن        أنشطتها الرامية إىل    وتواصل العملية املختلطة      - ٦٨
ــشارها وعملياهتــا  ــور اهلــشة  انت ــة دارف ــران . علــى بيئ ــه /ويف حزي ــة  ٢٠١٠يوني ، حــددت العملي

 .يف مواقع األفرقة التابعة هلـا وبـالقرب مـن تلـك املواقـع             اآلبار  تمال حلفر    موقعا حم  ٧٦املختلطة  
 . اجملتمعـات احملليـة  علـى  املياه املـستخرجة  توزيعوجرى تطوير مخسة عشر موقعا منها، وجيري     

 مـشروعا للميـاه تزيـد قيمتـها         ٢٣ جـرت املوافقـة علـى        ،مشاريع األثر الـسريع   آلية  عن طريق   و
ــن  ــ ٣٣٠ ٠٠٠عـ ــا دوالر وجيـ ــذها حاليـ ــشرين     .رى تنفيـ ــل تـ ــد يف أوائـ ــرر أن يعقـ ــن املقـ ومـ
 .تيسري تعبئة املواردبشأن املياه يف دارفور يهدف إىل نوفمرب مؤمتر دويل /الثاين

، بلــغ اجملمــوع التراكمــي ملــشاريع األثــر  ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٨الفتــرة مــن عــام  ويف  - ٦٩
وهــي متوقفــة علــى  وإداريــا، مــشروعا قــد اكتملــت ماديــا  ٧٩مــشروعا، منــها  ٤٤٤الــسريع 

وتتمثـل  .  الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      تنفيذ مشاريع األثـر الـسريع خـالل       وتواصل   .اإلغالق املايل 
التحــديات الرئيــسية يف جمــال التنفيــذ يف األمــن واالمتثــال لقواعــد وأنظمــة األمــم املتحــدة مــن    

أفرقـة الرصـد غـري قـادرة        وال تـزال     .جانب شركاء التنفيذ احملليني من ذوي القـدرات الـضعيفة         
 .جنوب ومشال وغرب دارفورعلى الوصول إىل مناطق املرحلة األمنية الرابعة يف 

  
 املالية اجلوانب  - سابعا  

ــة خصــــصت  - ٧٠ ــة، اجلمعيــ ــا مبوجــــب العامــ ــؤرخ ٦٤/٢٨٥ قرارهــ ــران ٢٤ املــ  /حزيــ
 مـن  للفترة طةاملختل العملية احتياجات توفريل دوالر ينيمال ١ ٨٠٨ قدره مبلغا ،٢٠١٠ يونيه
 واليـة  متديـد  األمـن  جملـس  قـرر  مـا  وإذا .٢٠١١ يونيـه /حزيـران  ٣٠ ىلإ ٢٠١٠ يوليـه /متوز ١

 املختلطـة  العمليـة  علـى  اإلنفـاق  تكـاليف  تتجـاوز  فلـن  ،٢٠١٠ يوليـه /متـوز  ٣١ بعـد  ملا العملية
 .٢٠١٠/٢٠١١ املالية للفترة العامة اجلمعية اعتمدته الذي املبلغ

ــار ٣١ ويف  - ٧١ ــاي/أي ــررة االشــتراكات بلغــت ،٢٠١٠ وم ــسددة غــري املق ــا امل ــدره مبلغ  ق
 حفـظ  عمليـات  جلميـع  املـسددة  غـري  املقـررة  االشـتراكات  جممـوع  وبلـغ  .دوالر مليون ٩٣,٢
  .دوالر مليون ١ ٣٧١,٨ التاريخ ذلك يف السالم

 وأفــراد بقــوات املــسامهة للحكومــات الــشرطة وأفــراد اجلنــود تكــاليف تــسديد مت وقــد  - ٧٢
 مــــايو/أيــــار ٣١ يف املنتــــهيتني للفتــــرتني للوحــــدات اململوكــــة املعــــدات وتكــــاليف ة،شــــرط

 .التوايل على ٢٠١٠ مارس/آذار ٣١ و
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  مالحظـــات  - ثامنا  

 جـدول  صـدارة  يف دارفـور  يف احلالة ُوِضعت أن منذ سنوات ست من أكثر مرت لقد  - ٧٣
 دارفـور  يف الـرتاع  ُيعـد  إذ ذاك،آنـ  عليـه  كـان  عمـا  اآلن احلـال  خيتلف الو .األمن جملس أعمال
 حنـو  التقـدم  اتـسم  سـنوات  ولعـدة  .دايـ تعق الـدويل  اجملتمـع  واجههاي اليت الرتاعات أكثر بني من
 قبـل  مـن  املـشتركة  الوسـاطة  جهـود  أفـضل  من ُبذل ما وبرغم .بالتقلب دارفور يف األزمة إهناء

 حمـاوالت  تزال ال ،٢٠٠٦ لعام وردارف سالم اتفاق إبرام منذ املتحدة، واألمم األفريقي االحتاد
 بــسبب لإلحبــاط عرضــة املفاوضــات طريــق عــن لــسالما لتحقيــق النطــاق واســع قبــول كفالــة
ــة العـــسكرية العمليـــات وبـــسبب دارفـــور يف املـــسلحة احلركـــات مذرتـــش  امليـــدان، يف اجلاريـ
 تقـويض  نمـ  املزيـد  ويف املدنيني، السكان بني واملعاناة التشرد من جديدة حاالت يف تسبب مما

 .السالم مبفاوضات يتعلق فيما عنادهم تفاقم ويف األطراف، بني الثقة

 علـى  الـرتاع  جتـدد  هاأعقبـ  ولكـن  ،٢٠١٠ عـام  يف التقـدم  مؤشرات بعض شهدنا وقد  - ٧٤
 هامـة  خطـوة  وتـشاد  الـسودان  حكومتـا  اختـذت  ينـاير، /الثـاين  كـانون  ١٥ ويف .متقطعة فترات
 احلـدود  قـوة  أن وُيالحـظ  .احلـدود  أمـن  بـشأن  بروتوكـول  علـى  بـالتوقيع  عالقتهما حتسني حنو

 طريـق ال فـتح  ويف األمـن  علـى  إجيـايب  تـأثري  هلـا  كـان  ،٢٠١٠ فرباير/شباط يف املنشأة املشتركة،
 قـام  مايو،/أيار ويف .املبادرة هذه على احلكومتني أهنئ أناو .احلدود عرب واحلركة التجارة أمام

 .أكـرب  بـشكل  للمـصاحلة  ترسـيخا  اخلرطـوم،  إىل أشـهر  الثـة ث خـالل  الثانيـة  بزيارته ديب الرئيس
 وقــف علــى املتمــردة احلركــات مــن ناواثنتــ احلكومــة اتفقــت مــارس،/وآذار فربايــر/شــباط ويف

 أُجريــت أبريــل،/نيــسان ويف .الدوحــة يف شــاملة مفاوضــات إجــراء حنــو قــدما يضاملــو القتــال
  .دارفور يف كبري حد إىل آمن مناخ يف االنتخابات

 احلكومـة  قوات بني أخرى مرة العنف نشب ،مايو/أيار يف االنتخابات انتهاء مع لكن  - ٧٥
وذلـك يف خـرق واضـح اللتـزامهم بوقـف العمليـات العدائيـة                واملـساواة  العدل حركة مقاتليو

مايو الشهر الذي تكبدت فيه العملية املختلطة أكرب عـدد          /فرباير، وليصبح آيار  /املوقع يف شباط  
 عـام  مـن  األول النـصف  امتداد علىو األثناء، هذه ويف .٢٠٠٧إنشائها يف عام    من القتلى منذ    

 معانـاة  يف تـسبب ي اإلنـسان  حقوق وانتهاكات واإلجرام والتشريد القبلي، الرتاع ظل ،٢٠١٠
 للعمليـة  التـابعني  الـسالم  حفـظ  عناصـر  مـن  مخـسة  لقـي  نفسها، الفترة وخالل .الوصف تفوق

 .احتجـزوا  أو ختطفـوا ا أو غريهـم  وندالعديـ  وأُصـيب  فـة، عني هجمـات  يف مـصرعهم  املختلطة
 .وال توجد مؤشرات تدل على وجود مساعي جادة وحسنة النية لتحقيق السالم يف دارفور
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 اتفــاق إىل بالتوصــل واملــساواة العــدل وحركــة الــسودان حكومــة بــالتزام أرحــب أنــاو  - ٧٦
 املــشترك الوســطاء كــبري ايــةرع حتــت املــدين، اجملتمــع مبــشاركة املفاوضــات طريــق عــن شــامل
 انــسحاب ألن ذلــك، مــع بــالقلق، وأشــعر .باســوليه جربيــل املتحــدة واألمــم األفريقــي لالحتــاد
 جـامع  حـل  إىل التوصـل  هـدف  قـوض  الدوحـة  يف الـسالم  حمادثات من واملساواة العدل حركة
 يف فـور، دار يف وشـامل  جـامع  سـالم  اتفـاق  إىل التوصـل  يـتم  مل إذاو .دارفور يف للرتاع وسريع
 خطـر  سـيظل  املـستقبل،  يف وضـعه  بـشأن  االسـتفتاء  حنـو  قدما السودان جنوب فيه ميضي وقت
 العــدل وحركــة الــسودان حكومــة أحــث ولــذلك، .مــاثال الــسودان يف االســتقرار عــدم زيــادة

 فــوري، بــشكل بينــهما اجلاريــة العــسكرية ملواجهــةا وقــف علــى ،أخــرى مــرة بقــوة، واملــساواة
ــزام ــة وااللت ــسالما بعملي ــة حتــت ل ــشترك الوســطاء كــبري رعاي ــضا وأناشــد .امل ــر جــيش أي  حتري
 العمليــة ستواصــل جانبــها، ومــن .احملادثــات طاولــة إىل العــودة ،الواحــد عبــد فــصيل الــسودان
 الدوحـة  مفاوضـات  حمتـوى  يتـسم  أن أجـل  مـن  والعمـل  املـشترك  الوسـطاء  كبري دعم املختلطة
 .دارفور أهل بدعم لسالما عملية حتظى وأن ،دارفور لشعب بالشفافية

 تــصيب أن املــشتركة املتحــدة واألمــم األفريقــي االحتــاد لوســاطة ميكــن ال ذلــك، ومــع  - ٧٧
 األعـــضاء للـــدول مناشـــديت وأكـــرر .موحـــد دويل دعـــم دون مـــن اجلهـــود، هـــذه يف جناحـــا
 سياسـي  حـل  بـشأن  االتفـاق  على وتشجعهم معهم نخرطت أن على األطراف على التأثري ذات
 وقبـل  ،ممكـن  وقـت  أقـرب  يف دارفور هلأل املشروعة واالقتصادية السياسية املظامل اجليع ،حمدد

ــتفتاء ــوب اس ــسودان جن ــذا .ال ــشترك هــدف وه ــني م ــي االحتــاد ب ــم األفريق  يف املتحــدة واألم
ــسودان، ــدو ال ــد يحظــ ق ــة اجلهــات مــن كــبرية جمموعــة بتأيي ــة اإلقليمي ــؤثرة والدولي ــاء ،امل  أثن
 أبابـا  أديـس  يف املعقـود  املتحـدة  واألمـم  األفريقي لالحتاد االستشاري للمنتدى األول االجتماع

 .مايو/أيار ٨ يف

 خـالل  داومـت  قـد و .العـام  ونـصف  عامني مدة امليدان يف املختلطة العملية قضت قدل  - ٧٨
 حلفـظ  عمليـة  أكـرب  نـشر  يـشكلها  الـيت  املـسبوقة  غـري  بالتحديات اجمللس إبالغ على الفترة هذه

 .مـستمر  نزاع وحالة قاسية مناخية بيئة يف تارخيه، حىت تعقيدا وأكثرها اجمللس اهب يأذن السالم
 مـن  درفـ  ٤ ٠٠٠ و العـسكريني  مـن  فـردا  ١٧ ٠٠٠ قـوام العمليـة املختلطـة      جتاوز إذو واآلن،
 والـشرطية  العـسكرية،  مواردهـا  تـسخري  إىل هانـشر  مـن  بالـضرورة  التركيز حتول فقد الشرطة،
 مـن  متزايـد  لعـدد  احلراسـة  املختلطـة  لعمليـة ل العسكري العنصر ويوفر .دارفور ملصلحة واملدنية
 حيتـاجون  ملـن  املعونـة  توصـيل  جمـال  يف اإلنـسانية  املـساعدة  جمتمع إىل الدعم ويقدم دارفور أهل
ــا ــا ريجيــو .إليه ــسيري حالي ــات ت ــى منتظمــة دوري ــغ طــرق عل ــا يبل ــومترات، آالف طوهل  الكيل
 العمليـة  يف العـسكري  العنصر وقام .االنتهازية واجلرائم لعنفا أعمال ضد فعاال رادعا يتيح مما

ــرة يف مــؤخرا املختلطــة ــران ٢٧ إىل ١٩ مــن ،الفت ــ/حزي  رتاهلليكــوب بطــائرات مــصحوبا ،هيوني
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 /حزيـــران ٢٧ إىل ٢٥ مـــن الفتـــرة يف القـــوة قائـــد إشـــراف حتـــتو للبعثـــة التابعـــة التكتيكيـــة
 علـى  طوهلـا  زيـد ي مـسافة  تغطـي  دارفـور،  غـرب و مشـال  يف املـدى  بعيدة دوريات بتسيري ،يونيه
  .كيلومتر ١ ٠٠٠

 اجملتمعــات خفــارة مفهــوم تطبيــق املختلطــة العمليــة شــرطة ابتــدرت األثنــاء، هــذه ويف  - ٧٩
 مــدار علــى دوريــات تــسيري ذلــك يف مبــا داخليــا، املــشردين األشــخاص خميمــات داخــل احملليــة
 احملليـة  اجملتمعـات  مـن  الكـثري  يف ابـارز  ارحـضو  لديها أن كما خميما، ١٨ يفواألسبوع   الساعة

ــة وتعمــل دارفــور، أحنــاء مجيــع يف الــضعيفة ــة املــسائل بــشأن األوىل االتــصال نقطــة مبثاب  األمني
 نظرائهـا  مـع  عمـل  عالقـات  أقامـت  وقد .األمنية ةلالدو مؤسساتو املواطنني بني يربط وجسر

 ويقـدم  .الدوليـة  واملعـايري  للقواعـد  وفقـا  اجلـرائم  منـع  علـى  احملليـة  القـدرة  وعززت احلكوميني،
 دارفـور  ومؤسـسات  جمتمعات إىل ،يومي أساس على الدعم، املختلطة العملية يف املدين العنصر
 األهليـة  واإلدارة لـدارفور،  املؤقتـة  اإلقليميـة  والـسلطة  املـدين،  اجملتمـع  تنظيمـات  فيهـا  مبا احمللية،
  .احمللية اجملتمعات وزعماء

 جهـودا  فيـه  وبذلت بدأته الذي العمل نطاق توسيع املختلطة العملية تواصل أن وجيب  - ٨٠
 إىل اإلجيابيـة  التطـورات  هـذه  حتويل يتسىن لكي األمن، نعداما من قاسية ظروف ظل يف مضنية

 .آخـر  لعـام  عمليـة ال واليـة  اجمللـس  جيـدد  بـأن  السياق هذا يف أوصيت ولذلك، .دائمة حتسينات
 الـسلطات  بـدي ُت أن الـضروري  مـن  األقـصى،  احلـد  إىل ااهتـ إمكاني زيادة أجل منو ذلك، ومع

 ويـشمل  .املختلطـة  للعمليـة  مواتيـة  بيئة توفري أجل من العملية الناحية من أكرب التزاما السودانية
 اجلنـاة  وتقـدمي  املتحـدة  مماأل وموظف هلا يتعرض اليت اهلجمات يف لتحقيقل احلكومة متابعة هذا
 تـشكل  الـيت  - الـسالم  حفـظ  عناصـر  علـى  اهلجمـات  بـأن  حةواضـ  رسـالة  وإرسال العدالة إىل

  .معها التسامح ميكن ال - حرب جرائم

 املفروضـة  للقيـود  حـدا  فـورا  تـضع  أن أيـضا  املـسلحة  واحلركـات  احلكومة على وجيب  - ٨١
 أمــام احلــواجز مجيــع إزالــة أيــضا احلكومــة علــى وجيــب .املختلطــة العمليــة حركــة حريــة علــى

 نيـاال  مـن  تتخـذ  الـيت  العـسكرية  املروحيـات  فيها مبا املختلطة، للعملية يةاجلو األصول استخدام
 العمليـة  عمليـات  املروحيـات  وحـدة  علـى  احلكومـة  تفرضـها  الـيت  القيـود  أعاقـت  إذ .هلا قاعدة

 املــسلحة التهديــدات علــى الــرد علــى قــدرهتا مــن كــبرية بــصورة تحــّدو العــسكرية املختلطــة
 الـذين  الـسالم  حفـظ  أفراد نزف وقد .الطيب اإلخالء جمال يف الطارئة الحتياجاتل االستجابةو

 للــرد اجلويــة الــرحالت مــنح ُرفــض عنــدما املــوت حــىت األخــرية اهلجمــات يف جبــروح أصــيبوا
 .أخرى مرة هذا يتكرر أال بوجي .اإلقالع ريحاتص الطيب واإلخالء السريع
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 األســباب معاجلــة عــن سيةالرئيــ املــسؤولية أن علــى جمــددا التأكيــد املهــم مــن وأخــريا،  - ٨٢
 لإلقلـيم،  االقتـصادي  - واالجتمـاعي  الـسياسي  التـهميش  سيما وال دارفور، يف للرتاع اجلذرية
 مواتيــةو آمنــة بيئــة لتــوفري بــه لعطتــض هــام دور املختلطــة للعمليــةو .احلكومــة عــاتق علــى تقــع

 الـرزق  كـسب  فـرص  حتفيز جمال يف القطري املتحدة األمم فريق جهود ولدعم الطوعية للعودة
 يف اســتثمارها زيــادة جتــاه احلكومــة مــسؤولية عــن يعــوض أن ميكــن هــذا مــنشــيء  ال ولكــن
 الدوحـة،  سـالم  بعملية إلتزامها جانب وإىل .أهله ومتكني اإلقليم تنمية تعزيز أجل من دارفور،
 حاجــات لتلبيــة مــن جانــب واحــد اتخطــو اختــاذ علــى الــسودان يف اجلديــدة احلكومــة أحــث

  .للرتاع حد ووضع دارفور يف املهمشة اجملموعات
ــه املمثــل اخلــاص    وختامــاً، أود أن أعــرب عــن تقــديري    - ٨٣ للعمــل املتفــاين الــذي يقــوم ب

املشترك لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، الـسيد إبـراهيم غمبـاري، وكـبري الوسـطاء املـشترك              
ملـوظفني العـاملني يف دارفـور      ل باسـويل، ومجيـع ا     يـ لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة، الـسيد جرب      

  .من عسكريني وأفراد شرطة ومدنيني
  


