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

  
 مقدمة   -أوال   

الــذي ) ٢٠١٠ (١٩٣٥ مــن قــرار جملــس األمــن ٨ عمــال بــالفقرة هــذا التقريــر مقــدَّم  - ١
ذ واليـة   يوما عن التقدم احملرز حنـو تنفيـ        ٩٠كل   م تقريرا  أن أقدِّ   جملس األمن إيلَّ مبوجبها    طلب

ويـشمل هـذا التقريـر      . يف مجيـع أحنـاء دارفـور      لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة     العملية املختلطة   
 جملـس األمـن   املعايري الواردة يف املرفق الثاين مـن تقريـري إىل             ضوء يفأيضا تقييما للتقدم احملرز     

ــاين  ١٦املــؤرخ  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــسيا )S/2009/592 (٢٠٠٩ن ــة ال ــة العملي ــة وسية؛ ، حال احلال
 التعـايف خميمات النازحني والالجئني والتقـدم احملـرز حنـو          يف  الة   ذلك احل  يف  مبا األمنية واإلنسانية 

 مــن القــرار نفــسه، ال تــزال العمليــة ٣طلبــه جملــس األمــن يف الفقــرة  وباإلضــافة إىل مــا. املبكــر
محايــة  وهــي الأية املختلطــة تقــدم الــدعم لعمليــة الدوحــة للــسالم، إىل جانــب واليتــها األساســ 

زة حلماية املـدنيني علـى النحـو املطلـوب     وجيري حاليا وضع استراتيجية منفصلة ومركَّ    . املدنيني
 . وسيتضمن التقرير املقبل تقريرا عن هذه االستراتيجية.  من القرار نفسه٨يف الفقرة 

  
 العملية السياسية   -ثانيا   

  عملية الدوحة للسالم    
لة بـالتقرير، واصـل كـبري الوسـطاء املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي                 خالل الفترة املشمو    - ٢

ــدارفور الــسعي   ــة   اســتراتيجية متعــددة إىل اعتمــادواألمــم املتحــدة ل اجلوانــب هتــدف إىل كفال
ــدين    ــشاركة اجملتمــع امل ــة م ــسالم؛  بدرجــة كافي ــة ال ــني   و يف عملي ــاوض ب ــسري التف األطــراف تي

 . سني العالقات اإلقليمية بني السودان وتشاد وليبياتشجيع حتولسالم؛ ل اتفاق املتحاربة بشأن
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يوليــه، واصــلت حكومــة الــسودان وحركــة التحريــر      /ويف النــصف األول مــن متــوز    - ٣
 يوليـه، عقـد   / متـوز  ١٧ويف  . كبري الوسطاء املـشترك   رعاية  حتت  والعدالة املفاوضات اليت جتري     

لتقيـيم عمـل سـت جلـان     اجتماعـا  تحـدة  املشترك بني االحتاد األفريقـي واألمـم امل   الوساطة  فريق
 اإلداري  وضـع  الـسلطة وال   تقاسـم بـشأن   باملزيد من العمل املفـصَّل      لت لالضطالع   كِّتفاوض شُ 
 النــازحني والتعويــضات وعــودة احلقــوق يف األراضــي؛  يف ذلــكمبــاوتقاســم الثــروة لــدارفور، 

امل بـــشأن املنازعـــات الـــش واملـــصاحلة، واالتفـــاق الـــةوالالجـــئني؛ والترتيبـــات األمنيـــة؛ والعد
 . وتسويتها

شــرع مث .  األطــراف املفاوضــات خــالل شــهر رمــضانأوقفــتيوليــه، /ويف هنايــة متــوز  - ٤
مـشروع   يف توحيـد عمـل جلـان التفـاوض املـشتركة وإدمـاج عملـها يف                   املشترك فريق الوساطة 

ملـسودة  ومبجـرد اكتمـال ا    .  نقاط االتفاق بني احلكومـة وحركـة التحريـر والعدالـة           تضمَّن ي نص
مع األطراف املعنية، وكذلك مع الـشركاء       املشترك   سيتشاور فريق الوساطة  ،  األوىل هلذا النص  

 جلميــــع األطــــراف قبولــــةاإلقليمــــيني والــــدوليني، هبــــدف إعــــداد خطــــة للــــسالم تكــــون م 
 . دارفور ألهايلو

املــشترك يواصــل فريــق الوســاطة  عمليــة الــسالم، شــراك مجيــع األطــراف يف  إلســعياً و  - ٥
حركـة  بقيـادة عبـد الواحـد النـور، و    فـصيل عبـد الواحـد    /حتريـر الـسودان   جيش   قناعإلده  جهو

 . مبعاودة االنضمام إىل احملادثات بقيادة خليل إبراهيمالعدل واملساواة 
  

   اجملتمع املدين يف الدوحةحمادثات    
شتراك مـع   باال املختلطة   العملية نظمتتعزيزا ملشاركة اجملتمع املدين يف عملية السالم،          - ٦

  إىل١٢عقـــد يف الفتـــرة مـــن  ملمثلـــي اجملتمـــع املـــدين يف دارفـــور  يـــا ثاناحكومـــة قطـــر مـــؤمتر
وكــان هــذا املــؤمتر مبثابــة متابعــة للمــؤمتر األول للمجتمــع .  يف الدوحــة٢٠١٠يوليــه /متــوز ١٥

ويف ســياق  . ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٠ إىل ١٨املــدين الــذي عقــد يف الدوحــة مــن     
سلــسة مــن حلقــات العمــل واملنتــديات      نظمــت العمليــة املختلطــة  لك املــؤمتر، التحــضري لــذ 
 اوشـارك يف هـذ  . استنهاضـهم أرجاء دارفـور لتوعيـة ممثلـي اجملتمـع املـدين و           مجيع  التحضريية يف   

 خمتلـف الفئـات يف      ليمثلـوا  مشاركا اختارهتم اجملتمعـات احملليـة بنفـسها          ٣١٥املؤمتر ما جمموعه    
الـذي ميكـن   دور  الـ اتفـاق سـالم شـامل و      عقـد   صلة ب الكون مسائل ذات    وناقش املشار . دارفور

 األســباب مــن أن املــشاركني اتفقــوا عمومــا حــولوعلــى الــرغم . يف عمليــة الــسالمأن يــؤدوه 
فـإهنم مل يتوصـلوا إىل توافـق    اجلذرية للرتاع واملسائل الرئيسية اليت تؤثر سلبا يف عملية الـسالم،      

ــع اإلداري يف اآلراء  ــشأن الوضـ ــدارفور، بـ ــي،    وأ لـ ــتالل األراضـ ــسألة احـ ــات يف  وأمـ التعيينـ
إصــدار واختــتم املــؤمتر ب. دفــع التعويــضات لــضحايا الــرتاع  وأاجلهــازين التنفيــذي والقــضائي، 
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 الـذي ُعقـد   املنتـدى األول للمجتمـع املـدين        إعالن وبيان يؤيدان االستنتاجات اليت توصل إليها        
 عزيـز ودعـا املـؤمتر أيـضا إىل اختـاذ تـدابري عاجلـة لت             . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف الدوحة يف    
 متهيـدا للتوصـل إىل      وحتـسني خـدمات الرعايـة املقدمـة هلـم          األخـرى    واجلماعـات أمن النازحني   

ــدَّ   ــاق ســالم وق ــة باألراضــي      اتف ــسائل املتعلق ــة، وامل ــات األمني ــشأن إدراج الترتيب م توصــيات ب
.  باعتبارهـا جـزءا منـه       أي اتفـاق هنـائي     يفإلمنائية  وتقاسم السلطة والعدالة واملصاحلة والقضايا ا     

 مـن املخيمـات املوجـودة        الـدارفوريني  الالجـئني عـن    النـازحني و   عنحضر املؤمتر أيضا ممثلون     و
 . تشاديف 

 ويف إطار اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز اإلدراك الـشعيب لعمليـة الـسالم ودعمهـا، اضـطلع                     - ٧
وعــي زيــادة الغــرض منــها أنــشطة بلعمليــة املختلطــة، ، بالــشراكة مــع ا املــشترك الوســاطةفريــق

ويف هـذا  .  عمليـة الـسالم   الـذي ميكـن أن يؤديـه يف       دوربالـ  مبقترحـات اجملتمـع املـدين و       السكان
 مندوبني من املـؤمتر   واجلنينة، اجتماعات متابعة مع     وزالنجي   يف نياال والفاشر     ،الصدد، عقدت 

وبـدأ يف   . الـصادرين عـن املـؤمتر علـى اجلمهـور         واعتمدت استراتيجية لتعمـيم اإلعـالن والبيـان         
تعميم نتائج املؤمتر يف واليات دارفور الثالث عن طريـق أفرقـة   ، يوليه/األسبوع األخري من متوز  
وحلشد الدعم اجلماهريي لعملية الـسالم، ال سـيما بـني الفئـات الـيت      . التوعية والربامج اإلذاعية  

 إعــداد برنــامج إذاعــي للتوعيــة علــى نطــاق    عــدم املــشاركة، جيــري أيــضا اآلناختــارت حــىت 
وال تزال العملية املختلطة تعمل مع النازحني الذين اختـاروا عـدم املـشاركة يف املـؤمتر                 . دارفور

  .  لتثقيفهم بشأن العملية السلمية وتشجيعهم على االنضمام إىل املناقشاتحماولةيف 
  

  واحلمدية كلمةاألحداث يف خميمي     
ن مـؤمتر الدوحـة الثـاين شـكل خطـوة إجيابيـة يف عمليـة الـسالم، فقـد                    على الرغم من أ     - ٨

.  لـذلك  واملعارضـني أعقبته لألسف أعمال عنف وقالقل بني النازحني املؤيـدين حلـضور املـؤمتر              
يوليـه، أسـفرت عـن مقتـل أربعـة أشـخاص            / يف أواخـر متـوز     كلمـة  اشـتباكات يف خمـيم       وقعتو

سـقط   قـرب زالنجـي،      احلمديةت مماثلة يف خميم      اشتباكا ووقعت. وإصابة سبعة آخرين جبروح   
 . قتلى ة ثالثفيها

 مزيـدا  كلمـة شـهدت احلالـة األمنيـة يف خمـيم           ،يوليـه /خالل األسبوع األخري من متـوز     و  - ٩
 إىل املخـيم،   وصـول من التدهور بسبب حوادث تبادل إطالق النـار، والقيـود املفروضـة علـى ال              

ركــة التحريــر حل املــشتبه يف أهنــم موالــون “ر الدوحــةاملؤيــدين ملــؤمت ”والرتاعــات بــني النــازحني
حتريـــر جلـــيش  املـــشتبه يف أهنـــم موالـــون “ ملـــؤمتر الدوحـــةاملعارضـــني”والعدالـــة، والنـــازحني 

 شخـصا  ٣٥ما ال يقل عـن  قتل فيها شتباكات وقع مزيد من اال و. فصيل عبد الواحد  /السودان
وقـد وجـد عـدة آالف مـن     . حمليطة هبانازح من املخيم إىل نياال والقرى ا      ٢٥ ٠٠٠ حنو   وشرد
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فارة اجملتمعات احمللية التابع للعمليـة املختلطـة الواقـع يف خمـيم             خهؤالء النازحني مالذا يف مركز      
يف البدايـة    املـساعدة اإلنـسانية والعمليـة املختلطـة          على الرغم من أنه تعذر علـى دوائـر        و. كلمة

ــذ منتــصف آب وصــول إىل املخــيم، فقــد مســح هلــ  ال ــاح   ،غــسطسأ/ا من ــا أت ــه، مم ــدخول إلي  بال
 . للوكاالت اإلنسانية تقييم احلالة اإلنسانية وتقدمي املساعدة إلنقاذ األرواح

 احلمايـة يف  ملخـيم بعد انتهاء االشتباكات، التمس مخسة مـن قـادة ا   يوليه/ متوز٢٤ويف    - ١٠
عمـال انتقاميـة    أل التعـرض خـشية   املركز اجملاور خلفارة اجملتمعات احمللية التابع للعمليـة املختلطـة           

وقـد انـضمت إلـيهم امـرأة يف     . احلكومةمن جانب    ولسوء املعاملة قد تشنها الفصائل املعارضة     
وأبلغـت احلكومـة العمليـة املختلطـة بـأن مخـسة مـن هـؤالء األشـخاص الـستة                    . يوليـه / متوز ٢٧

 يف األرواح سائر  خـ   وقـوع   مـن  ا العنف وما ترتب عليهـ      أعمال يتحملون املسؤولية اجلنائية عن   
وتنـاقش العمليـة املختلطـة يف الوقـت احلاضـر مـع             . تطلـب القـبض علـيهم     يف خميم كلمة، وأهنـا      
 .  هبدف إجياد وسيلة سلمية ملعاجلة مجيع الشواغل مبختلف أبعادهااحلكومة هذه املسألة

تفــاقم   مــدىعلــىأيــضا الــضوء  وســلطت أعمــال العنــف الــيت انــدلعت يف خمــيم كلمــة  - ١١
 األســلحة والعناصــر املــسلحة داخــل خميمــات النــازحني، ممــا يعتــرب خطــرا أمنيــا   وجــودمــشكلة

ــهاكا و ــسانية علــى حــد ســواء   انت ــادئ اإلن ــساين واملب ــز اإلن ــة املختلطــة  واســتهلت. للحي  العملي
األحـداث الـيت    علـى إثـر     فويف الوقـت نفـسه،      . مناقشات مع قادة النازحني ملعاجلة هـذه املـسألة        

  اعتزامهـا   الـسلطات يف جنـوب دارفـور       أبـدت أيـضا،   أغـسطس،   / آب -يوليه  / يف متوز  اندلعت
ويف هذا الصدد، وافقت احلكومـة علـى        .  موقعه احلايل إىل موقع قرب بليل      كلمة من نقل خميم   

 أن جتـرى  جيـب من كلمة ال بد أن تتم طوعا وأن أي جهـود لـرتع الـسالح                 نقل    عملية يأأن  
 . دون اللجوء إىل أي أساليب قسرية

ن هذه األزمة عـززت العمليـة املختلطـة وجودهـا امليـداين ونـشرت دوريـات علـى                   إباو  - ١٢
 هـذه األنـشطة الـيت شـكلت جـزءا مـن             واقترنـت . أيـام يف األسـبوع يف املخـيم        ٧مدار الـساعة    

ــوتر     ــاخنراطاإلجــراءات املتخــذة لتخفيــف حــدة الت ــة    ب ــة العملي ــة التابع ــة املتكامل ــة املدني  األفرق
رصـد احلالـة األمنيـة واإلنـسانية        علـى   دة املخـيم وغريهـم مـن سـكانه          مـع قـا   يف العمل   املختلطة  
 . وتقييمها

ــة      - ١٣ ــك احلــني، شــكلت جلن ــذ ذل ــة املختلطــة    خمــصوصةومن ــن العملي ــسؤولني م ــضم م  ت
 وحلــلطلــوبني مــن الــسلطات، امل بالقــادة النــازحني اخلمــسة املتعلقــة لتــسوية املــسألةواحلكومــة 

 واملخيمـات   كلمـة سـلحة ووجـود عناصـر مـسلحة يف خمـيم            مسائل أخرى، مبـا فيهـا انتـشار األ        
منـذ ذلـك احلـني ومل تـرد أي تقـارير عـن وقـوع                 حتسنت احلالة يف خمـيم كلمـة      لقد  و. األخرى
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 اشــــتباكات وحـــوادث تبــــادل  وقعـــت إال أنــــه . يوليـــه / متــــوز٢٩خـــسائر يف األرواح منـــذ   
 . النار إطالق

لنجـي بعـد أن سـافرت جمموعـة مـن            قرب زا  احلمدية حوادث مشاهبة يف خميم      ووقعت  - ١٤
ذلـك  . ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٥ن حـديثا يف     النازحني إىل اجلنينة لتهنئة وايل غـرب دارفـور املعـيَّ          

 أفـراد   نعتـت ل عبـد الواحـد داخـل املخـيم     يفـص / حترير الـسودان   يش جل ة بعض العناصر املوالي   أن
ولقـي  . ٢٠١٠يوليـه  /وز متـ ٢٧اشـتباكات يف  ممـا أدى إىل انـدالع       ،  “باخلونـة ”اجملموعـة   تلك  

مـن  و.  العمليـات اإلنـسانية يف املخـيم       سري االشتباكات   وعرقلت هذه ثالثة أشخاص مصرعهم    
عـن  أسـفر   سـبتمرب   /أيلـول  ٣ يف   احلمدية شنت هجوما آخر   املؤسف أن عناصر جمهولة يف خميم       

ــسعة أشــخاص  ــة الدوحــة وأولئــك     . مقتــل ت ــدين لعملي ــازحني املؤي ــوترات بــني الن وتعكــس الت
 .  هلا استمرار الصراع على السلطة داخل املخيماتعارضنيامل
  

  املشاركة السياسية للعملية املختلطة    
م ظِّـ إىل جانب تقدمي الدعم للمجتمع املدين والنازحني والالجئني يف عملية الدوحـة، نُ              - ١٥
اص يوليـه، عقـد املمثـل اخلـ     / متـوز  ٥فـي   ف.  من املناسـبات خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           عدٌد

دارفـــور إىل للمبعـــوثني اخلاصـــني  املـــشترك معتكفـــا يف الفاشـــر ملتابعـــة املعتكـــف الـــذي عقـــد 
 ، ضـمن مـن حـضره،    معتكـف املتابعـة   وحـضر   . ٢٠١٠فربايـر   / يف كيغايل يف شباط    ،والسودان

الصني، والنمسا، وكندا، وفنلندا، وهولندا، والـسويد،       االحتاد الروسي و  مبعوثون خاصون من    
؛ واملمثـل اخلـاص لألمـني    ركيب، وجامعة الـدول العربيـة؛ وكـبري الوسـطاء املـشت       واالحتاد األورو 

 لربيطانيــا العـام يف الـسودان؛ وممثلـون رفيعـو املـستوى مــن فرنـسا، واليابـان، واململكـة املتحـدة         
، ومفوضية االحتاد األفريقـي، واألمانـة        األمريكية ، والواليات املتحدة  العظمى وأيرلندا الشمالية  

ــة لأل ــة مــم املتحــدة، ومنظمــة  العام ــشؤون   األمــم املتحــدة للطفول ، ومفوضــية األمــم املتحــدة ل
ــدين      . الالجــئني ــور، والعائ ــة يف دارف ــة األمني ــسالم، واحلال ــة ال ــى عملي وركــزت املناقــشات عل
 احتـدام أعمـال العنـف بـني القبائـل           إزاءوأعرب املشاركون عن قلقهـم      .  املبكر تعايفطوعا، وال 

اهلجمـات علـى أفـراد      شـن    خطـف املـوظفني الـدوليني و       ومـن ذلـك   ،  ةت اجلرميـ  وارتفاع معدال 
 مـرتكيب  لتقـدمي ودعا املشاركون حكومة الـسودان إىل اختـاذ التـدابري املناسـبة       . العملية املختلطة 
وشدد املشاركون أيـضا علـى احلاجـة        . فالت من العقاب  لإل ووضع حد   للعدالة هذه اهلجمات 

إليهـــا وضـــمان حريـــة التنقـــل  ة إىل مجيـــع احملتـــاجني إىل تيـــسري وصـــول املـــساعدات اإلنـــساني 
  .املختلطة للعملية
وأعقب معتكف الفاشـر االجتمـاع األول للمنتـدى التـشاوري بـشأن الـسودان الـذي                   - ١٦

ــه / متــوز١٧ُعقــد يف  ــان لعمــامرة   .  يف اخلرطــوم٢٠١٠يولي وشــارك يف رئاســة االجتمــاع رمت
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ــوروا وكيــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة    لــسالم واألمــن، وأالن لمفــوض االحتــاد األفريقــي    ل
وكان الغرض من ذلـك اللقـاء التـشاوري تيـسري تقـدمي الـدعم الـدويل                 . لعمليات حفظ السالم  

فيمـا يتعلـق بـدارفور، شـدد املـشاركون         و. املنسق إىل العمليات السياسية يف دارفور والـسودان       
، واملــسائل املــصاحلةالعدالــة وعلــى ضــرورة إجيــاد عمليــة سياســية شــاملة تعــاجل مــسائل األمــن و

  .االقتصادية واالجتماعية والقضايا اإلنسانية
املتمثلة يف دعم التوصل إىل حـل سياسـي         لواليته   ذلك املنتدى التشاوري     لنتائجووفقا    - ١٧

شــامل لــرتاع دارفــور، بــدأت العمليــة املختلطــة، وبالتنــسيق مــع الفريــق الرفيــع املــستوى التــابع  
ملعـين بالتنفيـذ، وفريـق دعـم الوسـاطة املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم                    لالحتاد األفريقـي ا   

ــاملتحــدة، التخطــيط لعمليــة سياســية داخليــة يف دارفــور    دعم مفاوضــات الــسالم يف الدوحــة  ت
أغـسطس مـع كبـار ممثلـي مثانيـة          /ويف هذا الصدد، اجتمعت العملية املختلطة يف آب       . وتكملها

تبـادل وجهـات النظـر بـشأن عـدة          للرئيسية التـسعة يف دارفـور       أحزاب من األحزاب السياسية ا    
والدور الـذي   جراء تلك العملية السياسية     إقضايا، منها منظور األحزاب السياسية بشأن كيفية        

وقـد رحبـت األطـراف باملبـادرة وشـددت علـى            .  أن تضطلع به تلك األحـزاب يف العمليـة         ميكن
ور يف املناقـشات املتعلقـة مبـستقبلهم، مؤكـدة علـى أن       أمهية هذا املسعى لتعزيز إشراك أهايل دارف      

  .حتقيق السالم املستدام يف دارفور يتوقف على إشراك سكان دارفور ودعمهم
اسـتراتيجية سياسـية وأمنيـة جديـدة        الـسودان   سـبتمرب، أقـرت حكومـة       / أيلول ١٧ويف    - ١٨

سة جمـاالت رئيـسية     وهـي اسـتراتيجية تعكـس تغـريا يف بـؤرة اهتمـام احلكومـة يف مخـ                 . لدارفور
وتـستهدف االسـتراتيجية إعـادة      . األمن والتنميـة وإعـادة التـوطني والتـسوية واملفاوضـات          : هي

توجيه عملية الـسالم وإضـفاء الطـابع احمللـي عليهـا بإنـشاء آليـة ميكـن مـن خالهلـا التـشاور مـع                     
ــة الــيت      ــة الوســاطة اجلاري ــائج يف عملي  االحتــاد ايــشترك فيهــجمتمــع دارفــور ومــن مث إدمــاج النت

لــى اتفــاق ســالم شــامل عالتفــاوض وصــوال يف هنايــة املطــاف إىل األفريقــي واألمــم املتحــدة، و
وفيمـا يتعلـق باملـسألة األمنيـة، أقـرت حكومـة الـسودان مبـسؤوليتها                . وجامع حلل أزمة دارفور   

 األساسية عن احملافظة على االستقرار، وهي تدعو إىل توسيع نطاق مـشاركة العمليـة املختلطـة               
كومـة أيـضا   احلت بـد وأ. والتنسيق معها، وخباصة فيما يتعلـق حبمايـة املـدنيني وتـسهيل عـودهتم          

 حتويـل حمـور االهتمـام مـن االسـتمرار يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل حتقيـق التنميـة                       اعتزامها
ويف هذا الصدد، أعربـت احلكومـة عـن رغبتـها يف العمـل بالتنـسيق مـع                . ودعم عودة النازحني  

ضــمان تــوفري األمــن وإتاحــة اخلــدمات     علــى  اإلنــسانية والعمليــة املختلطــة   ر املــساعدةدوائــ
االجتماعية األساسية للعائدين، باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع العـودة اآلمنـة والطوعيـة واملنظمـة               

فريق األمم املتحـدة القطـري والعمليـة املختلطـة مـع احلكومـة بـشأن                يتشاور اآلن،   و. للنازحني
 يف إطــار شـراكة تفــضي إىل وضـع االســتراتيجية   الــيت ميكنـهما اتباعهــا يف العمـل   سبلأفـضل الـ  
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 العمليــة ىويف هــذا الــصدد، تــر. اموضــع التنفيــذ، وفقــا للمبــادئ اإلنــسانية وواليــة كــل منــهم
  . إقامة عالقات مع النازحني واجملتمع املدين واحملافظة عليهاضرورةاملختلطة 

جتمـع  دول فقبل مـؤمتر قمـة   .  والسودان يف حتسن مستمروال تزال العالقات بني تشاد    - ١٩
ــصحراء   ــساحل وال ــد  ال ــذي عق ــن   ال ــرة م ــا يف الفت ــوز٢٣ إىل ١٨يف جنامين ــه / مت ، ٢٠١٠يولي

ــشادية      ــادة جمموعــات املعارضــة املــسلحة الت ــسودان بطــرد ق ــام ال ــشري، ق ــرئيس الب . وحــضره ال
 خليـل إبـراهيم، وقامـت بـإغالق         علـى طـرد   اجلماهريية العربية الليبيـة     وحثت حكومة السودان    

وخــالل مــؤمتر القمــة، . ر العــضو يف جتمــع الــساحل والــصحراءوا البلــد اجملــذلــكحــدودها مــع 
الوسـاطة  فريـق   أعرب جتمع الساحل والصحراء عن تأييده لعملية مفاوضات الدوحـة وأعمـال             

  . فورووعد بزيادة مشاركته يف اجلهود املبذولة من أجل إجياد حل لرتاع داراملشترك 
  

  احلالة األمنية  -ثالثا   
 نــشوب القتــالال تــزال احلالــة األمنيــة يف دارفــور هــشة ومستعــصية علــى التنبــؤ، مــع      - ٢٠

بــصورة متقطعــة بــني القــوات املــسلحة الــسودانية وقــوات حركــة املعارضــة املــسلحة؛ وانــدالع 
ن هجمـات   بـني القبائـل؛ وتـصاعد حـدة التـوتر يف بعـض خميمـات النـازحني؛ وشـ             االشتباكات

ــة املختلطــة واختطــافهم؛       ــساين ومــوظفي العملي ــاملني يف اجملــال اإلن ــوع مــسلحة علــى الع ووق
يتعلـق   سـيما يف مـا     ومع ذلك، أُحرز بعض التحسن خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ال         . جرائم

فقد اخنفضت، بوجه خاص، حوادث سـرقة الـسيارات         . بسالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم    
ف خالل الفترة املشمولة بالتقرير نظرا لتشديد التدابري اليت وضعتها العملية املختلطـة             واالختطا

  .للتقليل من وقوعها
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، دفعت قوات حكومة السودان عناصر حركـة العـدل               - ٢١

واملــساواة إىل اخلــروج مــن منــاطق يف جنــوب دارفــور، الــذي شــهد معــارك ضــارية نــسبيا يف     
ــسانن ــار /ي وأصــبحت عناصــر حركــة العــدل واملــساواة اآلن متواجــدة يف    . مــايو/أبريــل ويف أي

يف منطقَتـي  وتـشاد  الليبيـة  بني اجلماهرييـة العربيـة   معظمها يف أقصى مشال دارفور قرب احلدود      
  .ساهاي ووادي أفرو

جهــات وباملقارنــة مــع الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق، ُســجل اخنفــاض يف عــدد املوا   - ٢٢
وقعت صدامات مسلحة بني قوات حركة العـدل         يوليه،/يف متوز و. املسلحة بني أطراف الرتاع   

واملــساواة والقــوات املــسلحة الــسودانية يف أم كــدادة والــديرة ولوابيــت يف مشــال دارفــور، ويف  
حـني حاولـت القـوات املـسلحة الـسودانية منـع حركـة              وذلـك    ،جبل عدولة يف جنوب دارفور    

ــسا  ــدل وامل ــور     الع ــوب دارف ــع يف جن ــى مواق ــسط ســيطرهتا عل ــن ب ــا وقعــت بعــض   . واة م كم
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 فصيل عبد الواحد، والقوات املسلحة الـسودانية      - الصدامات بني قوات جيش حترير السودان     
  . يف جبل مرة

، هامجت جمموعة جمهولة من املسلحني ادُِّعي أن أفرادهـا          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢ويف    - ٢٣
 كيلـومترا   ٣٢ الواقعة على بعد  عسكري، سوق قرية تبارات،     بالزي ال  اشبيه زياكانوا يرتدون   

إىل أن املهـامجني ينتمـون      بـ وأفاد شهود عيان    . جنوب غرب بلدة طويلة يف مشال دارفور      تقريبا  
.  آخــرين٣٥ شخــصا وأصــابوا ٣٧قــد اســتهدفوا الــذكور يف الــسوق فقتلــوا   و. قبائــل عربيــة

وتـشري  .  شـخص إىل بلـدة طويلـة   ٣ ٠٠٠وح حنو وذكرت تقارير أن ذلك اهلجوم أدى إىل نز     
 اختطـاف شخـصني     علـى املعلومات الواردة حىت اآلن إىل أن اهلجوم حدث بسبب نزاع قبلـي             

 وإنـشاء جلنـة للتحقيـق يف       النظـام ورّدت حكومة الـسودان علـى ذلـك بإعـادة           . من قبائل عربية  
  . مالبسات احلادث وحماكمة مرتكبيه

 الـــيت وقعـــت يف  ةة مـــن أهـــم أســـباب حـــاالت الوفـــا    الـــصدامات القبليـــ كانـــت و  - ٢٤
 الـصدامات  من بني تلـك الـصدامات كانـت      و.  شخصا ١٥٧أودت حبياة   حيث  أغسطس  /آب

األرض والوصــول إىل طــرق اهلجــرة يف بــسبب بــني قبيلَتــي املــسريية والرزيقــات  الــيت جتــددت 
بادرات حمليـة قـد     ولئن كان يبدو أن االتفاقات اليت أُبرمت مب       . ضراوةشد  هي األ منطقة كاس،   

ــاطق أخــرى       ــزال مــشتعلة يف من ــاطق، فــإن الــصدامات بــني القبائــل ال ت صــمدت يف بعــض املن
  . بسبب اخلالف على املوارد كاملياه، وعلى سرقة املاشية

مـوظفي العمليـة   قيـدت فيهـا حتركـات    واقعة  ٢٦ويف الفترة قيد االستعراض، ُسجلت       - ٢٥
واثنتــان علــى يــد  حكومــة الــسودان منــها علــى يــد ١٩املختلطــة أو وكــاالت األمــم املتحــدة، 

 فـصيل   - جـيش حتريـر الـسودان     وثالث علـى يـد      ،   فصيل عبد الواحد   - جيش حترير السودان  
 اإلنـسانية الوصـول إىل      ةوقد أمكن لوكاالت املـساعد    . وواحدة على يد النازحني   ،  مين مناوي 

 أجـــل إيـــصال  مـــن٢٠١٠ســـبتمرب / أيلـــول١٦  و١٥ثـــالث قـــرى يف شـــرق جبـــل مـــرة يف  
ُتمكّـن بعـُد مـن الوصـول الكامـل ودون            إال أهنـا مل   . اإلمدادات الطبيـة والغذائيـة الالزمـة إليهـا        

وقد أفضت املساعي الدؤوبـة الـيت بذلتـها قيـادة العمليـة             . عوائق إىل مجيع أحناء شرق جبل مرة      
املنــاطق  فيهــا مــن حــني آلخــر مــن الوصــول إىل تلــك   نــعاملختلطــة إىل تــسوية احلــاالت الــيت مت 

  .ألسباب أمنية
وقد تعرضت قوات العملية املختلطة لعدة هجمـات يف الفتـرة قيـد االسـتعراض، أدت                  - ٢٦

، أطلقـت القـوات    ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١٥ففـي   . إىل إصابة سبعة أفراد من قوات حفظ السالم       
لـى بعـد   املسلحة السودانية قنبلة صاروخية على قافلـة تابعـة للعمليـة املختلطـة يف منطقـة تقـع ع                 

وردت قوات العملية املختلطـة بـإطالق   ). غرب دارفور( كيلومترا جنوب قرية صليعة     ١٧حنو  
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. النـــار، لكنـــها توقفـــت عـــن ذلـــك عنـــدما رفعـــت القـــوات املـــسلحة الـــسودانية رايـــة بيـــضاء
وأوضحت القوات املسلحة السودانية يف وقت الحق أهنـا كانـت جتـري تـدريبا علـى الـتخلص              

يوليــه / متــوز٢٩ويف . نفجــرة ومل تتعمــد اســتهداف قــوات حفــظ الــسالم  مــن الــذخائر غــري امل 
، وقعت دورية تابعة للعملية املختلطة يف كمني نصبه هلا مسلحون جمهولـون يف منطقـة                ٢٠١٠

وردت الدوريـة  ). غـرب دارفـور  ( كيلـومترا مشـال غـرب فـورو بارنغـا      ١٥تقع علـى بعـد حنـو        
أفـراد عـسكريني مـن قـوات العمليـة املختلطـة            وقد تعـرض سـتة      . بإطالق النار وصّدت اهلجوم   

، تعرضت دورية تابعـة للعمليـة       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٤ويف  . إلصابات نارية خالل احلادث   
املختلطـة هلجــوم علــى يـد حنــو ســبعة مــسلحني جمهـولني يرتــدون لباســا مـدنيا بــني قريَتــي كــتم     

). مشـال دارفـور  ( كـتم  وفاتابورنو، يف منطقة تقع على بعد حنو مثانية كيلومترات جنوب غرب      
  . دقيقة١٥وقد الذ املهامجون بالفرار من مكان احلادث بعد تبادل إطالق النار ملدة 

 أفراد العملية املختلطـة والعـاملني يف جمـال املـساعدات            ونيستهدفالذين  اجملرمون   ظلو  - ٢٧
طـف،   ثـالث عمليـات خ     حيـث وقعـت   قلق خالل الفترة املشمولة بـالتقرير       لل ااإلنسانية مصدر 

فعمليــة االختطــاف األوىل تعــرض هلــا ثالثــة أعــضاء مــن  . وســرقة ســيارات، وحــوادث اقتحــام
طـــاقم جـــوي يعملـــون حلـــساب شـــركة طـــريان متعاقـــدة مـــع العمليـــة املختلطـــة، يف نيـــاال يف  

 شــؤون شــرطة تــابعني  اويف العمليــة الثانيــة، تعــرض لالختطــاف مستــشار . أغــسطس/آب ١٠
ــاال   ــدة ني ــة املختلطــة يف بل ــد تعــرض    . أغــسطس/ آب١٤ يف للعملي ــا يف احلــادث الثالــث فق أم

أكتـوبر حيـث   / تـشرين األول   ٧لعملية املختلطة، لالختطـاف يف الفاشـر يف         لموظف دويل تابع    
اقتحم مسلحون مقر إقامته، واعتـدوا علـى مـوظفني آخـرين تـابعني للعمليـة املختلطـة يقيمـون                    

نت إحـدى مركبـات األمـم املتحـدة واقتـادوا           معه، فقاموا بنهب ممتلكاهتم والذوا بالفرار على م       
ــادثَي   . معهـــم املوظـــف املخَتطـــف  ــوا حلـ ــذين تعرضـ ــائن اخلمـــسة الـ ويف حـــني أن مجيـــع الرهـ

االختطاف األولَني قد أُخلي سبيلهم سـاملني بعـد أن ظلـوا رهـن االحتجـاز ملـدة يـومني وثالثـة                    
.  بعــديطلــق ســراحهأيــام علــى التــوايل، فــإن املوظــف الــذي تعــرض آلخــر عمليــة اختطــاف مل  

ثالثـة مـوظفني يعملـون حلـساب منظمـات غـري       أُطلـق سـراح   وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير،    
حكوميــة دوليــة كــانوا قــد تعرضــوا لالختطــاف يف وقــت ســابق، بعــد فتــرة احتجــاز تراوحــت  

ة وعلى الرغم من العديد من املساعي اليت تبذهلا قيـادة العمليـ  .  أيام ١٠٥ يوما و  ٣٥مدهتا بني   
. املختلطــة لــدى أعلــى املــستويات احلكوميــة، تظــل مــسألة اإلفــالت مــن العقــاب دون معاجلــة  

وباســتثناء قــضية قتــل ثالثــة أفــراد مــن قــوات حفــظ الــسالم الروانديــة يف بلــدة نريتــيت، غــرب    
دارفـور، والــيت جتــري حماكمـة املتــهمني فيهــا، مل ُتحّمــل أي جهـة إىل حــد اآلن املــسؤولية عــن    

  . مل تقدم إىل العدالةتلك األحداث و
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وكانت سبعة من حوادث اللصوصية اليت انطـوت علـى حـاالت سـطو علـى مـوظفني                    - ٢٨
يوليـه، مت الـسطو يف وضـح        / متـوز  ٢٥ففـي   . دوليني، قد وقعت خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض          

النهار على موظفني دوليني يعملون لدى العملية املختلطة، فيمـا تعرضـت شـاحنة متعاقـدة مـع                  
ــا ــاملي هلجــوم يف  برن ــة الع ــرة املــشمولة    . أغــسطس/ آب١٦مج األغذي ــضا خــالل الفت ــع أي ووق

بالتقرير، ما جمموعـه مخـسة مـن حـوادث سـرقة الـسيارات وحماولـة سـرقة سـيارات اسـتهدفت                      
  . مركبات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية

يتعلق بـاألمم املتحـدة واألفـراد       منطقة دارفور فيما    يف  وقد سّجل معدل اجلرمية عموما        - ٢٩
املرتبطني هبا والنازحني يف املناطق الـيت تنتـشر فيهـا دوريـات العمليـة املختلطـة، اخنفاضـا نـسبته                     

وخـــالل الفتـــرة قيـــد . الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير الـــسابق  يف املائـــة تقريبـــا باملقارنـــة مـــع  ٢٠
 ٦٣٧  دوريـة روتينيـة و     ٣ ٤١١ يف العمليـة املختلطـة    األفـراد العـسكريون     االستعراض، أجرى   

مهمــة  ١٨٤  دوريــة ليليــة، و١ ٠٠١  دوريــة بعيــدة املــدى، و٣٢٤ دوريــة قــصرية املــدى، و
احملليــات إداريــة، يف خميمــات النــازحني و/ دوريــة لوجــستية٦٩١ اإلنــسانية، وللقوافــل حراســة 

مـع احلطـب     دوريـة جل   ٥٢٤ونفّذت شـرطة العمليـة املختلطـة        . والقرى يف خمتلف أحناء دارفور    
 ١ ١٤٠ وخميمـات النـازحني؛ و  احملليـات   دوريـة خـارج القـرى و      ٢ ٨١٨ وحراسة املزارع، و  

  .دورية متوسطة وبعيدة املدى
ــسؤول       - ٣٠ ــواطنني املــ ــويل املــ ــادة تــ ــى زيــ ــشجيعا علــ ــام    وتــ ــن العــ ــظ األمــ ــن حفــ ية عــ

طـــة ، جنــدت شـــرطة العمليـــة املختل التــصرف حيـــال اجلرميـــة يف مـــشاركة كاملـــة  واملــشاركة 
 منــهم التــدريب وهــم ٢ ٤١٤وتلقــى .  متطوعــا خلفــارة اجملتمعــات احملليــة٥ ٥٨٠جمموعــه  مــا

يعملون اآلن يف خميمات وجمتمعات النازحني يف مجيع أحناء دارفور، يف حني سيتلقى مـن تبقـى     
ويــسهم هــؤالء املتطوعــون بــدور هــام يف  .  متطوعــا، التــدريب قريبــا٣ ١٦٦منــهم وعــددهم 

خيمات والقرى اليت جيوبوهنا بدورياهتم، حيث ميثلون رادعا ملَن حيتمـل           حفظ األمن العام يف امل    
فعنـدما تعترضـهم قـضية جنائيـة، حييلوهنـا إىل الـشرطة احلكوميـة ويبلّغـون                 . أن يصبحوا جمرمني  

بــل جيــوز هلــم اعتقــال املــشتبه هبــم وتــسليمهم إىل الــشرطة  . شــرطة العمليــة املختلطــة بوقوعهــا
 احلكومة وأفـراد شـرطة العمليـة املختلطـة علـى الـسواء، مبرافقتـهم                ويساعدون أيضا . احلكومية

يوفرونــه مــن معــارف واتــصاالت وأوجــه إملــام بالعوامــل احملركــة  أثنــاء القيــام بالــدوريات، ومبــا
  .للمجتمعات احمللية، وهي أمور حملية قيمة

ن يتولـون   فهـؤالء املنـسقو   .  منسقا لشؤون أمـن املنـاطق      ٩٩ومت أيضا جتنيد ما جمموعه        - ٣١
 جلـان أمـن اجملتمعـات احملليـة الـيت أنـشئت يف العديـد        اليت تضعهاالسياسات املسؤولية عن تنفيذ   

ويتم تقييم املشاركة الفعالة ملتطوعي خفارة اجملتمعات احمللية، ومنـسقي          . من خميمات النازحني  
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ئم يف شــؤون أمــن املنــاطق، باعتبارهــا مــشاركة أســهمت إســهاما كــبريا يف تقليــل عــدد اجلــرا    
املخيمات واجملتمعـات احملليـة الـيت يعملـون فيهـا وسـاعدت يف حتـسني العالقـات بـني النـازحني                      

  .كومة السودانالتابعة حلشرطة قوة الو
ــة إىل     - ٣٢ الــذخائر انتــشار خطــر القــضاء علــى واصــلت العمليــة املختلطــة جهودهــا الرامي
وحماضـرات التوعيـة    تلـك الـذخائر     املنفجرة يف مجيع أحناء دارفور مـن خـالل أنـشطة إزالـة               غري

يف الــيت لوثــت بتلــك الــذخائر للمنــاطق العاجلــة  والتقييمــات االستقــصائيةبــاخلطر والدراســات 
ــدها       ــيت مت حتدي ــذخائر غــري املنفجــرة ال ــدمري ال ــة األخــرية، وكــذلك ت ــة  . اآلون ــرت العملي ودم

طـر الـذخائر غـري      خببتوعيـة الـسكان احمللـيني       مـت   امنفجـرة، وق   ذخـرية غـري   قطعة   ٤١املختلطة  
ــة والقــرى   ــى اجملتمعــات احمللي ــدريب   . املنفجــرة عل ــامج يف إطــار وخــضع ســتون معلمــا للت برن
الـذخائر  خطـر    مـدنيا حماضـرات عـن        ٢ ٣٤٠ حضرتدريب املعلمني التابع للعملية املختلطة، و     

فجـرة  وأجرت العملية املختلطة حىت اآلن تقييمات للـذخائر غـري املن          . جملتمععلى ا غري املنفجرة   
ــرا مربعــا٦٤٨ ٠٥٠مــساحة قــدرها يف حــاالت الطــوارئ غطــت   وباإلضــافة إىل ذلــك، .  مت

 متـرا مربعـا للتحـضري لبنـاء موقـع جديـد       ٦١ ٨١٠املتفجـرات مـن    أزيلت خملفات احلرب مـن  
 كيلـومترا مـن الطـرق    ٤٨٧ومسحت العملية املختلطـة  . للعملية املختلطة يف كتم   ملعسكر تابع   

لوكـاالت اإلنـسانية وحتـسني قـدرهتا علـى الوصـول       لساعدة تقـدمي املـ   ل  أج  تلوثها من  الحتمال
 كمـسألة  كلمـة ومت أيـضا الـتخلص مـن الـذخائر غـري املنفجـرة يف خمـيم        . إىل السكان احملتـاجني   

  .ذات أولوية
ــسودان      - ٣٣ ــة ال ــها حكوم ــيت أطلقت ــادرة ال ــب واحــد  ويف إطــار املب ــن جان ــدأت   م ــيت ب ، ال
علـى إعـالن االلتـزام باتفـاق        أفـراد الفـصائل املوقعـة       ، لتـسريح    ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثـاين   يف

، اجلماعـات املرتبطـة هبـا     سالم دارفور وكذلك األفراد املرتبطني بـالقوات املـسلحة الـسودانية و           
 يف مشــال الــسودان دعمــا لوجــستيا مــن اإلدمــاجطلبــت جلنــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة 

ومـع ذلـك، بـدأت عمليـة        .  فـردا يف غـرب دارفـور       ٧٨٩العملية املختلطة لتسريح مـا جمموعـه        
علــى مــن أفــراد الفــصائل املوقعــة  ٤٨٣يوليــه بعــد تــسريح حنــو / متــوز٤التــسريح يف اجلنينــة يف 

فجـأة يف  التـسريح  االلتزام ومن القوات املـسلحة الـسودانية؛ مث أوقفـت احلكومـة عمليـة            إعالن  
  .تلطةقدمي أي تفسري للعملية املخيوليه من دون ت/ متوز١٤
ــسودان، بــدعم        - ٣٤ ــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف مشــال ال ــزع الــسالح والت ــة ن ونظمــت جلن
 حلقـة عمـل     ا بالتعاون مع العمليـة املختلطـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،              كندحكومة   من

اجملتمـع ومراقبـة األسـلحة       وأمـن    اإلدمـاج ملدة ثالثـة أيـام عـن نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة                
الوايل وكبـار   بينهم  جملتمعات احمللية من مشال دارفور،      من قادة ا   ٨٠حضر أكثر من    و .الصغرية
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اجملتمعـات  وقـادة  زيادة فهم الـسلطات احملليـة   متثل هدفها يف املسؤولني يف الوالية، حلقة العمل     
  . األسلحة الصغريةمراقبةلقضايا املتصلة بأمن اجملتمع ولاحمللية 

  
  احلالة اإلنسانية  -رابعا   

ــدائر       طتع  - ٣٥ ــال ال ــسبب القت ــالتقرير ب ــشمولة ب ــرة امل ــسانية خــالل الفت ــات اإلن لــت العملي
االشـتباكات املتقطعـة    بـسبب   قوات احلكومـة واحلركـات املـسلحة يف جـزء مـن املنطقـة، و               بني

داخــل القبائــل وفيمــا بينــها، وكــذلك ســرقة الــسيارات والتهديــد املــستمر باختطــاف العــاملني  
رفــضت يوليــه، /مــايو ومتــوز/ويف الفتــرة بــني أيــار. مــوظفي األمــم املتحــدةاجملــال اإلنــساين و يف

املقررة البالغ عددها مـا يقـرب    يف املائة من الرحالت اجلوية اإلنسانية      ٣٨التصريح لـ   احلكومة  
ــاً العديـــد منـــها حيـــث كـــان ،  بـــاإلقالع رحلـــة٢٥٠مـــن  مواقـــع يف عمـــق مشـــال  إىل متجهـ

  .دارفور وجنوب
ــدالع ا   - ٣٦ ــب انـ ـــ     وعقـ ــدر بـ ــا يقـ ــردد أن مـ ــة، تـ ــيم كلمـ ــوتر يف خمـ ــازح  ٢٥ ٠٠٠لتـ نـ

ــا أي( ــاه  ) يقــدر بثلــث ســكان املخــيم    م ــشروا يف عــدة منــاطق    بلــدةفــروا يف اجت  نيــاال، وانت
نـازح   ٥ ٠٠٠بــ   عـدده   وقـد ُنقـل مـا يقـدر         . ذلك خميم بيليل وقريـة بيليـل وقريـة كلمـة           يف مبا
ويف الفتــرة . معيــة التــابع للعمليــة املختلطــة بــالقرب مــن مركــز الــشرطة اجملت املخــيم الواقــع  إىل
ــن ــسطس /آب ١٥ إىل ١ مـ ــصال  ، مت رفـــض ٢٠١٠أغـ ــسماح بإيـ ــسانية  الـ ــساعدات اإلنـ املـ
ــةخميمــي كلمــ  إىل ــشطة يف واســتؤنفت ، ل وبيلي ــى  . أغــسطس/ آب١٨األن ــة عل ومتــت املوافق

ــة يف  ــع األغذيـ ــول ٩ توزيـ ــزال  /أيلـ ــبتمرب، وال تـ ــات سـ ــععمليـ ــةالتوزيـ ــاً جاريـ ــ حاليـ صل ، لتـ
 ةاإلنـساني  دوائـر املـساعدة   ستعرض  تـ و. سبتمرب/ أيلول ١٥حبلول  النازحني  املائة من    يف ٩٧ إىل
اقترحته احلكومة من نقل النازحني من خميم كلمة إىل مواقع جديـدة أصـغر لـضمان احتـرام                   ما

ــة الطــابع الطــوعي ل املبــادئ اإلنــسانية  عمليــات العــودة وإعــادة التــوطني والطــابع املــدين   وكفال
  .مخيماتلل

فـي  ف. الـضعيفة النازحني وال يزال الفقر املدقع يشكل مسة أساسية من مسات جمتمعات      - ٣٧
النازحـة   يف املائة مـن األسـر املعيـشية          ٩٦دخل  ، على سبيل املثال، كان      ٢٠١٠أغسطس  /آب

ــ يف ٤٤كــان دخــل خــط الفقــر، ودون مت استقــصاؤها الــيت يف دارفــور  دون عتبــة الفقــر  ةاملائ
 يف املائــة مــن ٨٢ ويف اجملتمعــات احملليــة للمقــيمني، تعــيش نــسبة  .يف املائــة أو أكثــر ٥٠بنــسبة 
احلـال يف    هـو  وكمـا . مـن الفقـر املـدقع     تعـاين    يف املائـة فقـط       ٦يف فقـر، ولكـن      املعيـشية   األسر  

بقاع أخـرى مـن الـسودان، يظهـر الفقـر بـصورة خاصـة بـني اجملتمعـات احملليـة الريفيـة، ويقيـد                         
ارتفــاع أدى وقــد . س علــى اكتــساب وســائل االكتفــاء الــذايت، مثــل البــذور  بــشدة قــدرة النــا

في مشال دارفـور، علـى سـبيل املثـال، ارتفعـت أسـعار املـواد                ف. هذه املشكلة إىل تفاقم   سعار  األ
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ورغم هذه التحديات، تظل املؤشـرات      . ٢٠٠٩أغسطس  / يف املائة منذ آب    ٨٣الغذائية بنسبة   
علـى  ف. ء كـبري منـها، نتيجـة للـدعم الـدويل وتقـدمي اخلـدمات              اإلنسانية مـستقرة نـسبيا، يف جـز       

ــال،   ــشية   ســبيل املث ــع  النازحــة ظلــت حــصة األســر املعي   ، أعلــى مــن مبــستوى غــذائي الــيت تتمت
 بــسبب عمليــات تــسليم  ٢٠١٠ يف املائــة يف واليــات دارفــور الــثالث خــالل معظــم عــام   ٨٠

مـة الرئيـسية، مثـل التـهابات اجلهـاز          وظلت معدالت اإلصـابة بـاألمراض العا      . املعونات الغذائية 
التنفسي احلادة أو اإلسهال الدموي، عند مستويات العام املاضـي أو أقـل منـها رغـم تـدهورها              

يــثلج  وممــا. بعــض األمــاكنلقلــق يف لمــثرية بلوغهــا معــدالت أخــريا خــالل موســم األمطــار و 
 إىل النازحـة تـشري  الدراسات االستقصائية اليت ترصد األمن الغذائي لألسر املعيـشية  أن  الصدر،  

ــور و   ٦٠أن  ــن األســر يف مشــال دارف ــة م ــن ٢٥ إىل ٢٠  يف املائ ــة م ــوب  األســر يف  يف املائ جن
وقـد  . وغرب دارفور متكنت من زراعة األرض هذا املوسم، وهي نسبة أعلى من العام املاضـي    

ففــي مشــال دارفــور، علــى ســبيل  . اضــي يف بقــاع عديــدة مــن دارفــور حتــسن الوصــول إىل األر
مقارنــة قـد حتـسنت   األراضـي    فـرص الوصـول إىل  النـازحني بـأن   يف املائـة مـن   ٩٤املثـال، أفـاد   
تكييــف بــرامج املعونــة  ضــرورة هــذه االجتاهــات اإلجيابيــة علــى  يــستدل مــن و. بالعــام املاضــي

بعـد اإلغاثـة     مرحلـة مـا   واالنتقـال إىل    لـة أنفـسهم     إعاعلـى   النـازحني   احلالية، حبيث تزداد قدرة     
  .حاالت الطوارئ يف
ــاد  و  - ٣٨ ــة ازدي ــة و  يف مواجه ــتغريات املومسي ــسبب ال ــتغريات االحتياجــات ب ــصلة ال ذات ال

، نيتالــيت متثلــها صــعوبة الوصــول إىل احملتــاجني واحلالــة األمنيــة جمتمعــ  تحــديات البالرتاعــات، و
يف جمـال الـدعوة والتنـسيق       بصورة كـبرية    على تصعيد اجلهود    عملت اجلهات الفاعلة اإلنسانية     

، انعقـدت اللجنـة الرفيعـة املـستوى         ٢٠١٠يوليه  /متوز ١٩ ويف. خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
األمــم املعــززة، الــيت يــشارك يف رئاســتها وزيــر الــشؤون اإلنــسانية باحلكومــة االحتاديــة ومنــسق 

اللجنــة ، وتنعقــد ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األول وىل منــذلــشؤون اإلنــسانية، للمــرة األاملتحــدة ل
وأنـشئت جلنـة فرعيـة خمصـصة للـسالمة واألمـن، وجتتمـع              . منذ ذلك احلني على أساس شهري     

  .  عملهااتاللجان الفرعية على مستوى الوالياللجان املشتركة وأيضا وقد استأنفت . بانتظام
أغـسطس، أُقـرت    /ة للـهجرة يف آب     تـابعني للمنظمـة الدوليـ      ظفنيويف أعقاب طرد مـو      - ٣٩

حالــة يتلقـى فيهــا أي موظــف دويل يعمــل يف اجملــال اإلنــساين  آليـة مــشتركة حيــال مبوجبــها أي  
ووزارة الــشؤون إنــذار مبغــادرة دارفــور مــشفوعة بأســباب وأدلــة واضــحة إىل وزارة اخلارجيــة  

وقـد جنحـت هـذه      . ألغـراض التـشاور   لـشؤون اإلنـسانية معـا       األمم املتحـدة ل   اإلنسانية ومنسق   
 املتحـدة   األمـم ملـوظفي وكـاالت     عكس مـسار عمليـة توجيـه اإلنـذارات          إلغاء  اآللية بالفعل يف    

  . غادرة غرب دارفورمل
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ــائج           - ٤٠ ــة إىل نت ــة الوطني ــات الفاعل ــع اجله ــسيق م ــدعوة والتن ــود ال ــادة جه ــد أدت زي وق
ــالتقرير    ــرة املــشمولة ب ــة الفت ــومي  فــيف. ملموســة يف هناي ــول١٦ و ١٥ي  ،٢٠١٠ســبتمرب / أيل

املعونـة   طنا مـن األدويـة و     ١٤متكنت اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، من تقدمي ما جمموعه          
الغذائيــة األساســية إىل فينــا وغولــوميب وتبــسة يف شــرق جبــل مــرة، وهــي مواقــع ظلــت الغوثيــة 

تحـدة  واتفق أعـضاء فريـق األمـم امل       . ٢٠١٠فرباير  /املساعدات اإلنسانية منذ شباط    حمرومة من 
تعزيز اجلهود واملبادرات املـشتركة الراميـة إىل     على  القطري مع حاكمي مشال وجنوب دارفور       

  . ضمان استمرار هذه اخلطوات األوىل والتوسع يف الوصول إىل مجيع أحناء الواليتني
وقد عززت أيضا وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة والعمليـة املختلطـة                - ٤١

وتعمـل العمليـة املختلطـة ومفوضـية شـؤون          . يما بينها خالل الفترة املشمولة بـالتقرير      التنسيق ف 
اسـتراتيجية شـاملة    ”ن علـى تـصميم      وشـركاء آخـر   و األفريقـي الالجئني واليونيـسيف واالحتـاد      

األصـول واملـوارد    مـن   بـصورة أفـضل     االسـتفادة   ضمن إمكانيـة    تـ ،  “دارفـور  يف   حلماية املـدنيني  
وقد حددت العمليـة املختلطـة ووكـاالت األمـم املتحـدة، مـن خـالل             . دنينيمحاية امل يف  املتاحة  

األهداف ذات األولوية بالنـسبة ملنظومـة األمـم          ،‘إطار استراتيجي متكامل  ’املشاركة يف وضع    
.  وحتـسني حتديـد أدوار ومـسؤوليات كـل منـها     ،توطيـد الـسالم  فيما يتصل ب   املتحدة يف دارفور  

اليت سـتنتهجها العمليـة     ماية املدنيني   حل االستراتيجية الشاملة    وسوف تنعكس هذه املبادرات يف    
  ).٢٠١٠ (١٩٣٥لتقدميها مع تقريري القادم، وفقا للقرار املختلطة 

  
   القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسانسيادة  -خامسا  

 املاضــية، واصــلت العمليــة املختلطــة التركيــز علــى تعزيــز قــضايا   ٩٠خــالل األيــام الـــ   - ٤٢
ومتـشيا  . نسان وسيادة القانون مع حكومة السودان واجملتمع يف دارفـور بـشكل عـام             حقوق اإل 

كومـة  التـابعني حل  شرطة واألفراد العـسكريني فراد ال العملية املختلطة أل  نظمتمع هذه اجلهود،    
مبــا فيهــا العنــف املــسائل مــن عريــضة جمموعــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة بــشأن  الــسودان

العمليـة املختلطـة،    وقد وثقـت    .  وحقوق اإلنسان وأساليب التحقيق اجلنائي     اجلنسي واجلنساين 
 انتـهاكا وجتـاوزا حلقـوق    ٧٣ مـع الـشركاء،      عملـها ويف جمال الرصد     العادية   تهايف سياق أنشط  

ملختلــف أشــكال االنتــهاكات مبــا يف ذلــك شخــصاً تعرضــوا  ١٢٢مــا جمموعــه ، متــس اإلنــسان
 ، وحرية التنقـل   ، والعنف اجلنسي واجلنساين   ،سالمة البدنية احلق يف احلياة واألمن الشخصي وال     

  .واحلق يف حماكمة عادلة
كومـة الـسودان متابعـة مثـاين حـاالت عنـف          التابعة حل شرطة  قوة ال وال يزال يتعني على       - ٤٣

ويف ثالث من هذه احلـاالت، ُزعـم أن اجلنـاة أفـراد مـن قـوات                 . جنسي وجنساين وردت إليها   
ألن ببقيـة احلـاالت    لـشرطة   اومل يـتم إبـالغ      . حداها خارج قاعـة احملكمـة      ومتت تسوية إ   ،األمن
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يـتم اإلبـالغ عـن معظـم         ويف الواقـع، مل   .  الشرطة لن تتخـذ أي إجـراء متابعـة         أنالضحايا رأوا   
هــذه احلــوادث بــسبب وصــمة العــار الــيت يلــصقها اجملتمــع بقــضايا العنــف اجلنــسي واجلنــساين، 

  .  يف إثبات تعرضهم لالغتصابوالصعوبات اليت يواجهها الضحايا
وأجرت العملية املختلطـة عـدة دورات تدريبيـة لتعزيـز قـدرة املؤسـسات األمنيـة علـى                     - ٤٤

أغـسطس  / آب ٨ إىل   ٤ويف الفتـرة مـن      . هلـا والتـصدي   منع حاالت العنف اجلنسي واجلنـساين       
مـن   ٤٠  لــ  توعيـة بـشأن العنـف املـرتيل       محلـة   العملية املختلطة ملدة مخسة أيـام       نظمت  ،  ٢٠١٠
 شـخص مـن خميمـات اردمتـا وأبـوزار           ٣٠٠حكومـة الـسودان وحـوايل       وجـيش   شـرطة   ضباط  

نظمـت  أغـسطس،   / آب ١٠ إىل   ٨ويف الفترة مـن     .  يف غرب دارفور   ١-وكريندينغ  واحلجاج  
يف  “التحقيـق يف العنـف اجلنـساين      ”حلقة عمـل ملـدة ثالثـة أيـام بـشأن            كومة  احللضباط شرطة   

من التدريبات يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل بنـاء قـدرة النظـام القـضائي                وُنظمت العديد   . اجلنينة
حلقـة عمـل   يف اجلنينـة  ، عقـدت    ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٣٠ إىل   ٢٥ويف الفتـرة مـن      . السوداين
املعنيـة  التنـسيق   جهـات   شرطة لتحديـد وبنـاء قـدرات        الـ لوحدة محاية األسـرة والطفـل ب      تدريبية  

وعلـى نفـس املنـوال،      . نـسي واجلنـساين يف غـرب دارفـور        اجلوانب القانونية لقضايا العنـف اجل     ب
ــور يف       ــة مشــال دارف ــضاة والي ــة لق ــة عمــل تدريبي ــدت حلق ــن   عق ــرة م  إىل ٢١ الفاشــر يف الفت

حقـوق اإلنـسان    ويوليه لتوعية املشاركني باملسائل القانونية ذات الصلة بنوع اجلـنس           /متوز ٢٥
وشـارك عـشرون قاضـيا،      . راءات املدنيـة  وكذلك باألطفال واألدلة واإلجراءات اجلنائية واإلجـ      

  .مبن فيهم ثالثة قضاة من النساء، يف التدريب
. شمال وجنـوب دارفـور    لـ يوليه، أُطلقت املنتديات الفرعية حلقـوق اإلنـسان         /ويف متوز   - ٤٥

ــديات وزراء الوال    ــشاركني يف املنت ــني امل ــن ب ــوكــان م ــشاري ــسؤويل   وة ومست ــار م ــوالة وكب  ال
علـى صـعيد الواليـات     القـضاء واملـدعي العـام    سؤولو األمـن القـومي ومـ   والشرطة الوالئية وممثل  

 وكافحــة العنــف ضــد النــساء واألطفــال وكــذلك مــسؤول  جلــان الواليــات املعنيــة مب ورئيــسات 
املنظمات الدوليـة وشـرطة العمليـة املختلطـة ومفوضـية حقـوق             ممثلون عن    و اآلخرون اتالوالي

يف إطار تنفيذ إحدى توصيات منتدى دارفـور حلقـوق          الفرعية  املنتديات  وقد أنشئت   . اإلنسان
هـا  فهـي حـسبما تعر    و. اتنسان واحلماية على مستوى الواليـ     اإلنسان ملعاجلة قضايا حقوق اإل    

 حقـوق   وإدارةاحلكومة  منابر للجهود املشتركة اليت ستضطلع هبا       ،  املسندة إليها ختصاصات  اال
  .حقوق اإلنسانال يف جم لتحدياتل اًاإلنسان بالعملية املختلطة تصدي

 العمليـــة املختلطـــة مـــن الوصـــول إىل الـــسجون ومراكـــز  تأغـــسطس، ُمنعـــ/ويف آب  - ٤٦
ــاز و ــدادة يف  اإلطـــالع علـــى االحتجـ ــاكم يف أم كـ أغـــسطس / آب٨ملفـــات القـــضايا يف احملـ

، ٢٠١٠أغــــسطس / آب١١، وكبكابيــــة يف ٢٠١٠أغــــسطس / آب١٨، وكــــتم يف ٢٠١٠
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سؤولو املنـاطق احملليـة أن مـدير إدارة الـسجون     م مـ عـ وز. ٢٠١٠أغسطس / آب ٢٥ومليط يف   
 نياحمللـي  سؤولنياملـ يف الفاشر أصـدرا توجيهـات جديـدة جلميـع           ) مشال دارفور (ورئيس القضاة   

تقّيد وصول العملية املختلطة إىل السجون والسجناء واحملتجزين كما تقّيد اطّالعها علـى حالـة     
هـؤالء املـسؤولون أنـه ال بـد أن حتـصل العمليـة              وذكـر   . القضايا اليت مل تبّت فيهـا احملـاكم بعـد         

أغــسطس، اتــصل قــسم  / آب١٨ويف . أوالً علــى إذن بــشأن كــل قــضية علــى حــدة  املختلطــة 
. حقــوق اإلنــسان يف العمليــة املختلطــة مبــدير الــسجون الــذي أكّــد هــذه اإلجــراءات اجلديــدة   

 اعتمــد أيــضاً هنجــاً وجتــدر اإلشــارة إىل أن فــصيل مــيين مينــاوي التــابع حلركــة حتريــر الــسودان 
لعمليـة املختلطـة مـن الوصـول إىل مراكـز االحتجـاز الـيت         باوُمنع قـسم حقـوق اإلنـسان         .مماثالً

 ٢٠١٠أغـسطس  / آب٢فصيل ميين ميناوي يف خميم زمـزم يف       -جيش حترير السودان    يديرها  
ــا يقــــــع يف مشــــــال دارفــــــور ، وكال٢٠١٠أغــــــسطس / آب١٧بــــــارو يف  أمويف  ويف . مهــــ
إىل قـسم  فـصيل مـيين مينـاوي    حتريـر الـسودان    جـيش   ، طلـب أفـراد      ٢٠١٠أغسطس  /آب ٣٠

حقوق اإلنسان بالعملية املختلطة استـصدار خطـاب تفـويض مـن كبـار املستـشارين القـانونيني           
 الـسلطات املختـصة مـن أجـل حـلّ           وقـد ُبـذلت جهـود مـع       . القيـام بـأي زيـارة     يف الفصيل قبل    

  . املأزق هذا
ية للسجون التابعة للعملية املختلطة إجراء اتصاالت وثيقـة         وواصلت الوحدة االستشار    - ٤٧

 يف مجيــع الواليــات مــن أجــل حتــسني إدارة الــسجون  دعمهــامــع إدارة الــسجون وتــشجيعها و
وتقدمي الدعم هلا من خالل التنـسيق مـع الـوزارات واملؤسـسات املعنيـة يف الواليـات وكيانـات                   

ويّسرت الوحـدة االستـشارية للـسجون،       . لقطرياألمم املتحدة وال سيما فريق األمم املتحدة ا       
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، توفري األثاث واملعدات املكتبيـة جلميـع الـسجون يف     
ــدوائر        ــة ال ــسودان يف مــؤمتر مجعي ــة ال ــسجون حبكوم ــادة ال ــّسرت مــشاركة قي ــور، كمــا ي دارف

 إىل ١٣د هذه السنة يف أكرا بغينيا مـن         اإلصالحية يف أفريقيا الذي ُيعقد كل سنتني والذي ُعق        
؛ وساعدت يف بناء قدرات مـوظفي اإلدارة، وقـّدمت الـدعم لتنفيـذ              ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٧

ويف جنـوب   . للنساء يف مشـال دارفـور     “ اخلري خنقا ”برامج الدعم احليايت للسجينات يف سجن       
 Humanity Organizationدارفـــور، اجتمعـــت الوحـــدة االستـــشارية للـــسجون مبـــدير منظمـــة   

، وهي منظمة غري حكوميـة حمليـة تتـألف مـن حمـامني وميّوهلـا برنـامج األمـم                    )املنظمة اإلنسانية (
ــرافقني ألمهــاهتم        ــضايا األطفــال امل ــل احملاكمــة وق ــسجناء قب ــضايا ال ــولّى ق املتحــدة اإلمنــائي، تت

كجـزء مـن    يوليه، أجرى قـسم حقـوق اإلنـسان بالعمليـة املختلطـة،             / متوز ٢٨ويف  . السجينات
واليته يف جمال دعم وتعزيز املؤسسات القانونية التابعة للواليات وللمجتمع املـدين يف دارفـور،               
. افتتاحــاً رمسيــا ملكتبــة قانونيــة يف الفاشــر، مت التــربع هبــا إىل الــسلطة القــضائية يف مشــال دارفــور
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لواليـات املتحـدة مـن خـالل         التنمية الدوليـة التابعـة ل      ةوقّدم التمويل لبناء املكتبة ومعداهتا وكال     
 . وتقع املكتبة يف مكتب املدعي العام وهي مفتوحة للجمهور. العملية املختلطة

  
  محاية الطفل    

ــذ     - ٤٨ ــة املختلطــة تنفي ــن  خطــة واصــلت العملي ــال يف الرتاعــات   حلجملــس األم ــة األطف ماي
اصـل العمليـة    وتو. املسلحة من خـالل الرصـد واإلبـالغ والـدعوة علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي                 

املختلطـة التحـاور مـع القــوات املـسلحة الـسودانية وحركـات املعارضــة املـسلحة هبـدف وضــع         
ويف هـذا الـصدد، قـّدم جـيش         . خطط عمـل إلهنـاء جتنيـد األطفـال واسـتخدام اجلنـود األطفـال              

، يف الــــذي يّتخــــذ مــــن غــــرب دارفــــور مقــــراً لــــه فــــصيل أبــــو قاســــم  -حتريــــر الــــسودان 
لطـــة تتـــضمن التزامـــاً بإهنـــاء ة عمـــل ثانيـــة إىل العمليـــة املخت خطـــ،٢٠١٠أغـــسطس /آب ١٥

ــاالً   جتنيــد  ١٦١٢ و) ٢٠٠٣ (١٥٣٩لقــراري جملــس األمــن  واســتخدام األطفــال اجلنــود امتث
)٢٠٠٥ .(  

، وفقـا خلطـة   فصيل اإلرادة احلـرة    - ، قام جيش حترير السودان    أغسطس/ آب ١٢ويف    - ٤٩
عمليـة املختلطـة الـذي يؤكـد فيـه تعمـيم أمـر قيـادي                عمله، بتقدمي تقريـره املرحلـي األول إىل ال        

نيـــد األطفـــال أو إعـــادة جتنيـــدهم علـــى مجيـــع عناصـــره يف مشـــال دارفـــور ميـــنعهم فيـــه مـــن جت 
  . استخدام اجلنود األطفال أو
وقــد أكــدت القــوات املــسلحة الــسودانية أن املــسوّدة األوليــة خلطــة عملــها الراميــة إىل   - ٥٠

دام اجلنــود األطفــال الــيت ســُتعّمم أيــضاً علــى جهــات أخــرى قــد   إهنــاء جتنيــد األطفــال واســتخ
فـصيل  ويف غضون ذلك، تتواصل اجلهود للتواصـل مـع          . قُّدمت إىل وزارة الدفاع الستعراضها    

، وحركـة العـدل واملـساواة، واجلماعـات املـسلحة           فصيل عبد الواحـد    - حركة حترير السودان  
  . اثلةاألخرى لتشجيعها على وضع واعتماد خطط عمل مم

  
  التقدم احملرز مقارنة بالنقاط املرجعية اليت حددهتا العملية املختلطة  -سادساً  

، يتــضمن هــذا التقريــر   )٢٠١٠ (١٩٣٥ مــن قــرار جملــس األمــن    ٨عمــالً بــالفقرة    - ٥١
تقييمــاً للتقــدم احملــرز مقارنــة بالنقــاط املرجعيــة احملــددة يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــام     ”

  “.٢٠٠٩نوفمرب /الثاين تشرين ١٦املؤرخ 
حتقيـق حـل سياسـي شـامل        كـان التقـدم صـوب       وفيما يتعلق بالنقطة املرجعيـة األوىل،         - ٥٢

مجلـة أمـور    حمـدوداً بـسبب     للرتاع من خالل تنفيذ اتفاق سالم دارفور أو االتفاقـات الالحقـة،             
ــرتا      ــدعم املقــدم التفــاق ســالم دارفــور وعــدم دخــول أطــراف ال ــها ضــعف ال ع يف أي مــن بين

ــرغم مــن هــذه   . اتفاقــات الحقــة  ــادة   االنتكاســاتوعلــى ال ، أُحــرز بعــض التقــدم يف جمــال زي
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املشاركة يف عملية الـسالم، وال سـيما بـني قـادة اجملتمـع املـدين واجملتمعـات احملليـة، مـن خـالل                        
. مؤمتر اجملتمع املـدين الـذي ُعقـد يف الدوحـة واملـشاورات املرتبطـة بـه الـيت أُجريـت يف دارفـور                       

على تنفيذ آليات تسوية الرتاعـات      فعالة يف العمل    العملية املختلطة   كانت  وباإلضافة إىل ذلك،    
تقـدمي الـدعم الفـين لعمليـة الدوحـة          أيـضا   تواصل العمليـة املختلطـة      و. جملتمعات احمللية اخلاصة با 

وجلهود الوساطة من خـالل انتـداب مـوظفني لتيـسر إجـراء مفاوضـات بـني حكومـة الـسودان                     
  .تحرير والعدالة يف خمتلف اللجانة الوحرك
يف هتيئـة بيئـة مـستقرة    ”أما النقطة املرجعية الثانية، فتشري إىل مسامهة العمليـة املختلطـة           - ٥٣

مـن  ويف هذا الصدد، واجهت العملية املختلطة صعوبات كبرية         . “وآمنة يف مجيع أحناء دارفور    
 مــن التــصدي بفعاليــة ها إىل عــدم متكّنــغالبــا مــا كانــت تــؤديالــيت قيــود علــى احلركــة بينــها ال

بني القوات املسلحة الـسودانية وحركـات   قتال حلوادث التوتر أو الرتاع وال سيما عند نشوب  
حركة قوافل املساعدات اإلنـسانية املّتجهـة إىل        وقد فرضت أيضا قيود على      املعارضة املسلحة،   
علـى  علـى شـيء فهـي تـدل         ل،  هذه املسائ إن دلت   و. أغسطس/يوليه وآب /خميم كلمة يف متوز   

ذه النقطـة  فيمـا يتعلـق هبـ   عدم إحراز تقدم ملمـوس  باإلضافة إىل استمرار اإلفالت من العقاب،   
غــري أن الــدوريات العــسكرية ودوريــات الــشرطة التابعــة للعمليــة املختلطــة وكــذلك . املرجعيــة

شكل عـام وعلـى     مبادرة التطّوع خلفارة اجملتمعات احمللية ساعدت على خفض معدل اجلرميـة بـ            
  .ئة مستقرة يف مجيع أحناء دارفورهتيئة بي
وتتعلق النقطة املرجعية الثالثة بتعزيز سيادة القانون واحلكـم الرشـيد وحقـوق اإلنـسان                 - ٥٤

 محـرز تقـد   أُيف هذا الـصدد     و. بفعالية وكفاءة الواليات  وتوفري املساعدة لكي تعمل مؤسسات      
يــة املختلطــة املعنيــون حبمايــة األطفــال يعملــون مــع فموظفــو العمل. متواضــع يف بعــض اجملــاالت

حركــات املعارضــة املــسلحة وحكومــة الــسودان لوقــف جتنيــد األطفــال، كمــا أن الوحــدة           
االستـــشارية للـــسجون جنحـــت يف زيـــادة فـــرص الوصـــول إىل بعـــض الـــسجون ويف حتـــسني    

.  حقـوق اإلنـسان   السجون التدريب يف جمال معـايري ملسؤويلوتوفّر البعثة أيضا . األوضاع فيها 
وعلى الرغم من اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا العملية املختلطة جنبا إىل جنب مـع برنـامج األمـم           
املتحدة اإلمنائي للتعاون مـع جلنـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف مشـال الـسودان                      

األسـلحة، ال يـزال     وضـبط   بشأن قضايا خمتلفة مثل ختطيط وتنفيذ أنشطة أمن اجملتمعات احملليـة            
  . دارفورمن أجل يتعّين إنشاء برنامج لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

أما النقطة املرجعية الرابعة، فتشري إىل إضفاء االستقرار علـى احلالـة اإلنـسانية وتـسهيل          - ٥٥
مجــة  الناثاحلــوادوالواقــع أن . وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل الــسكان احملتــاجني للمــساعدة

 صرامة الـيت تنفـذها املنظمـات ردا علـى     شدإدارة شؤون األمن اإلنساين األعن الرتاع؛ وتدابري   
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 دون تحالــ  املفروضــة علــى الوصــول إىل الــسكانداهلجمــات وعمليــات االختطــاف؛ والقيــو
والعمليـة املختلطـة يف حـوار مـستمر مـع       . تقـدم كـبري فيمـا يتعلـق هبـذه النقطـة املرجعيـة       حتقيـق 

وقـد مت مـؤخرا وضـع آليـات     . لرفـع القيـود املفروضـة علـى التنقـل والوصـول       سودان  الحكومة  
معنيـة بـالتحقق   مشتركة بني العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري وحكومـة الـسودان        

  .معاجلة بعض هذه الشواغل والتحدياتواألمن اهلدف منها 
  

  نشر العملية املختلطة وعملياهتا  -سابعاً   
   عـــدد املـــوظفني املـــدنيني يف العمليـــة املختلطـــة كـــان، ٢٠١٠ســـبتمرب / أيلـــول٣٠يف   - ٥٦

 مـن متطـّوعي األمـم    ٤٦٤و    موظفـاً حمليـاً    ٢ ٦٦١ موظفـاً دوليـاً و       ١ ٠٩٨( موظفاً   ٤ ٢٢٢
.  موظفـاً  ٥ ٥١٦ه البـالغ قـدره       يف املائـة مـن القـوام املـأذون بـ           ٧٧ العـدد وميثل هـذا    ). املتحدة

صـعوبات يف اسـتقدام املـوظفني املـؤهلني بـشكل مناسـب واسـتبقائهم،               تزال البعثـة تواجـه       وال
منــذ كــانون ف. نظــرا لظــروف احليــاة القاســية واحلالــة األمنيــة الــيت يتعــذر التنبــؤ هبــا يف دارفــور  

ــاين ــاير /الثـ ــحني حمـــتملني  ٢٠٧، رفـــض ٢٠٠٨ينـ ــني تـــرك     مرشـ ــاً لتعيينـــهم، يف حـ عروضـ
لتهم أو عـــودهتم إىل مقـــر عملـــهم أو اســـتقا بـــسبب إعـــادة انتـــداهبم العمليـــة املختلطـــة ٣١٥
  .تقاعدهم أو
عــدد األفــراد العــسكريني يف العمليــة املختلطــة  كــان ، ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠ويف   - ٥٧
  . فردا١٩ً ٥٥٥ يف املائة من القوام املأذون به البالغ قدره ٨٧ فرداً، أي ما ميثل ١٧ ١٩٩
 يف املائـة مـن القـوام    ٧٤فرداً، أي مـا ميثـل    ٢ ٨٢٠ويبلغ القوام احلايل ألفراد الشرطة     - ٥٨

ومن أصل وحدات الشرطة املشكلة الـيت ُيتوقـع أن ُتنـشر       .  فرداً ٣ ٧٢٢املأذون به البالغ قدره     
ت املوجـــودة يف امليـــدان حاليـــاً  وحـــدة، بـــات عـــدد الوحـــدا١٩يف دارفـــور والبـــالغ عـــددها 

ومـن املتوقـع أن     . أغـسطس /وحدة عقب وصول وحدة الشرطة املشكلة الـسنغالية يف آب          ١٤
ــال  ــاين    ثتــصل ث ــشرين الث ــشرطة املــشكلة خــالل شــهري ت ــوفمرب وكــانون  / مــن وحــدات ال ن

 ١ ٩٤٩وحاليـاً، يبلـغ جممـوع قـوام أفـراد وحـدات الـشرطة املـشكّلة                 . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  . فردا٢ً ٦٦٠ يف املائة من القوام املأذون به البالغ قدره ٧٣فرداً، أي ما ميثل 

ــول٩أغــسطس و / آب٨ويف   - ٥٩ ــى   ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــة عل ، ُعقــدت اجتماعــات ثالثي
جتمــــاع الثالثــــي الــــذي ُعقــــد يف     يف اخلرطــــوم يف إطــــار التحــــضري لال  تقينستوى الــــاملــــ
ــورك٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ٢٧ ــتقين يف   وركــز االجتمــاع  .  يف نيوي املعقــود علــى املــستوى ال
التأشـريات واسـتخدام املروحيـات      أغسطس علـى قـضايا احلـصول علـى امليـاه واألمـن و             /آب ٨

ويف حـني كانـت اجلهـود الـيت بذلتـها            .التكتيكية والتردد الالسـلكي اخلـاص بالعمليـة املختلطـة         
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ــاه يف دارفــور      ــة األفريقــي لتقــدمي املــساعدة إىل قطــاع املي العمليــة املختلطــة مــع مــصرف التنمي
. ذاعيـة للعمليـة املختلطـة     موضع ترحيـب، مل يـتم التحـّرك باجتـاه مـنح التـراخيص للعمليـات اإل                

سـبتمرب  / أيلـول  ١٧يوليـه و    / متـوز  ١فبني   .وقد حتّسن جتهيز التأشريات مقارنة باألشهر السابقة      
.  تأشـرية دخـول جديـدة ملـوظفي العمليـة املختلطـة            ٧٦٩، أصدرت حكومـة الـسودان       ٢٠١٠

ا لتأشـــريات الـــيت مل ُيبـــّت فيهـــســـبتمرب، بلـــغ عـــدد طلبـــات احلـــصول علـــى ا / أيلـــول١٩ويف 
  . طلب ٢٠٠
سبتمرب على قـضايا األمـن      / أيلول ٩وركّز االجتماع التحضريي الثالثي الذي ُعقد يف          - ٦٠

ــادة أمــن    وتبــادل لــسكان ا املعلومــات والتنــسيق كوســائل ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وزي
يف ومتثّلت إحـدى النتـائج اإلجيابيـة الـيت متّخـض عنـها االجتمـاع                . احملليني والدوليني يف دارفور   

علـى   ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١٦حصول وحدة املروحيات التكتيكيـة اإلثيوبيـة الـيت ُنـشرت يف             
  . إذٍن من احلكومة بإجراء رحالت تشغيلية

ــول٢٧ويف   - ٦١ ــبتمرب / أيل ــى، ٢٠١٠س ــسودان  التق ــة ال ــاد األفريقــي   ممثلــو حكوم  واالحت
العمليـة  باملعـين  سيق الثالثيـة  والعملية املختلطة يف نيويورك حلـضور االجتمـاع التاسـع آلليـة التنـ         

وقد أقـر املـشاركون بالتقـدم احملـرز يف نـشر العمليـة املختلطـة وعملياهتـا وأثنـوا علـى                 . املختلطة
وأكّـد االحتـاد األفريقـي أمهيـة     . التحسن يف التعـاون والتنـسيق بـني احلكومـة والعمليـة املختلطـة           

ومتـت  . لتقـدَم احملـرز يف انتـشارها      علـى أرض الواقـع ا     العمليـة املختلطـة      ضمان أن يعكس تـأثري    
مناقشة عدة قضايا هامة مثل األمن، ووصول املـساعدات اإلنـسانية للمـشردين داخليـا، ومـنح                 
الترددات الالسلكية للعملية املختلطة، وختصيص األراضـي لبنـاء مراكـز ملنـع نـشوب الرتاعـات               

ــة  ــع لألفرق ــة       .ومواق ــسائل املعلق ــع امل ــى حــل مجي ــشاركون عل ــق امل ــسرعة،   واتف ــى وجــه ال عل
ــت املــواالســتمرار يف عقــد االجتماعــات يف اخلرطــوم علــى   ــوترية شــهرية، وعلــى  قينستوى ال  ب

  .يناير يف السودان/االجتماع مرة أخرى على مستوى املسؤولني الرئيسيني يف كانون الثاين
وما زالت الوحدات يف دارفور تواجه صعوبة من حيث مدى توافر املعدات اململوكـة                - ٦٢
وحدات اليت من شأهنا أن تزودها بالقدرات العسكرية الالزمـة ألداء مهامهـا، حيـث مـا زال                  لل

ــايري املنـــشودة      ــة خطـــرية إىل املعـــدات وال يـــستويف املعـ ــر بدرجـ بعـــض تلـــك الوحـــدات يفتقـ
يتصل بالصالحية التشغيلية والدعم اللوجسيت الذايت وهـي املعـايري الـيت يـشترط الوفـاء هبـا                   فيما

ــاً، . ملعــدات اململوكــة للوحــدات املعتمــد مبوجــب دليــل ا  وحــدة منتــشرة يف ٤٨ويوجــد حالي
  . وحدة شرطة مشكلة١٣ات عسكرية و  منها وحد٣٥منطقة العملية املختلطة 
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سبتمرب، أوفد إىل العمليـة املختلطـة، فريـق مـشترك بـني األمـم املتحـدة                 / أيلول ٢١ويف    - ٦٣
رية ليجــري تقييمــاً شــامالً هليكــل العنــصر   واالحتــاد األفريقــي معــين بدراســة القــدرات العــسك  

العــسكري وتكوينــه وعمليــة نــشره وقدراتــه التــشغيلية وذلــك علــى ضــوء املهــام املــسندة إليــه    
واحلالة السائدة يف دارفور ومع أخذ النتائج املتوقعة من مفاوضات السالم اجلارية يف الدوحـة،               

كفـاءة العمليـات وفعاليتـها، وتنقـيح     ويبتغى من هـذه الدراسـة وضـع تـدابري تعـزز          . يف االعتبار 
. املفهوم االستراتيجي العسكري املعمول به حالياً فيمـا يتعلـق بالعمليـات واحتياجـات القـوات             

  .وسيجري إطالع اجلهات املعنية على ما ستخلص إليه الدراسة من نتائج وتوصيات
فرقـة  ، كانـت العمليـة املختلطـة قـد حـددت يف مواقـع األ              ٢٠١٠أغسطس  /وحىت آب   - ٦٤

 مـن املواقـع    ٨وقـد حفـرت آبـار بالفعـل يف          .  موقعاً ميكن حفر آبار فيها     ٧٨التابعة هلا وحوهلا    
وجـرى التعاقـد مـع شـركة     . املشار إليها، وجيري تقاسم املياه املستخرجة مـع اجملتمعـات احملليـة        

ومت التعاقـد مـع مقـاول خـاص علـى حفـر             .  آبـار منـها    ٤ بئراً، ُحفـرت     ١٣سودانية على حفر    
  .٢٠١٠أكتوبر / إضافية ومن املتوقع أن يبدأ العمل يف تشرين األولاًبئر ٢٥
ــك، صــممت     - ٦٥ ــضال عــن ذل ــة املختلطــة وف ــشاءها    العملي ــع إن ــة تزم ــة ســدود ترابي  أربع

، خــالل الــسنة املاليــة احلاليــة يف ســياق اســتراتيجية  )بــركيت ميــاه(باإلضــافة إىل حفــر حفرييــن 
 بعض مـن    ،ويقوم حالياً .  يف املائة من مواقع األفرقة التابعة هلا       ٢٠نسبته   لتأمني مصادر املياه ملا   

البلــدان املــسامهة بقــوات مــن بينــها إثيوبيــا، وتايلنــد والــسنغال والــصني بتعبئــة مــوارد وقــدرات 
جهـوداً لزيـادة قـدرهتا      العمليـة املخلطـة     وفضال عـن ذلـك، تبـذل        . إضافية حلفر مزيد من اآلبار    

  .هلت عملية شراء ثالثة حفارات مملوكة لألمم املتحدةوقد است. على حفر اآلبار
وتقوم العملية املختلطة يف إطار استعداداهتا لدعم االستفتاء يف جنوب السودان، بنقـل               - ٦٦

وحــىت . جنــوب الــسودان مركبــة خفيفــة، إىل مقــر بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان يف   ١٥٠
  .البعثة مركبة إىل تلك ٤٨أغسطس، كان قد مت نقل /آب ٣١
والعملية املختلطة يف سبيلها إىل تنفيذ عملية إصالح مطارات دارفور الثالثة، وتـشمل               - ٦٧

ويف هـذا الـصدد،     . تلك العملية تركيب نظام إلضاءة املطارات وتـوفري وسـائل املالحـة اجلويـة             
  .، عقد مشروع إصالح املطارات٢٠١٠يوليه / متوز١ يف ،وقعت العملية املختلطة

ــر      وخــالل  - ٦٨ ــسريعة األث ــة املختلطــة ال ــالتقرير، مشلــت مــشاريع العملي ــرة املــشمولة ب  الفت
 مراكــز نــسائية يف املنطقــة، يف خميمــات احلصاحيــصا، ومخــسة دقيقــة، واحلمديــة        ٤إصــالح 

بالقرب من زالينجي وخميم أبوشوك بالقرب من الفاشر، وذلك جنباً إىل جنب مع تشييد سـتة                
اثنان يف خميم زمزم للنازحني، أحدمها يف حملية زمـزم واآلخـر             (مراكز نسائية جديدة يف املنطقة    

يف الفاشر مشال دارفور؛ وواحـد يف حمليـة دوميـة، جنـوب دارفـور؛ وواحـد يف خمـيم أردمتـا يف            
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وتــستخدم املراكــز النــسائية يف أنــشطة، مــن قبيــل تنظــيم فــصول حملــو األميــة    ). غــرب دارفــور
وأنــشطة مــدرة للــدخل ويف تــوفري الــدعم لــضحايا  وأنــشطة تدريبيــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان 

ــساين  ــسي واجلن ــساء مــن      . العنــف اجلن ــة ون ــة حملي ــدير تلــك املراكــز منظمــات غــري حكومي وت
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . النازحات وتوفر هلا وكاالت األمم املتحدة الدعم املايل بشكل مـستمر          

 سريع األثر خاص ببنـاء حمكمـة   اعتمدت العملية املختلطة أمواالً وأفرجت عنها لتنفيذ مشروع     
  . مخسة مشاريع يف ثالثة سجونتنفيذأحداث يف اجلنينة وبدأ 

ويصل اآلن جمموع عدد املشاريع سـريعة األثـر الـيت نفـذت خـالل الفتـرة املمتـدة مـن                       - ٦٩
ــة املختلطــة باســتمرار مــن اجملتمعــات    .  مــشروعا٤٧٨ً، إىل ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧ وتتلقــى العملي

ت احملليــة عــدداً كــبرياً مــن اقتراحــات املــشاريع ينــصب معظمهــا علــى جمــاالت  احملليــة واملنظمــا
ــصحي      ــصرف ال ــاه وال ــدخل واملي ــد ال ــصحة وتولي ــيم وال ــضاً  . التعل ــدة ،وجيــري النظــر أي  يف ع

  .مقترحات هتدف إىل دعم مبادرات املصاحلة اجملتمعية
  

  املالحظات  -تاسعا   
 ضــمن مــا تناولــت، احلالــة األمنيــة غــري  قــدمت منــذ ثالثــة أشــهر تقريــراً تناولــت فيــه،   - ٧٠

ــة        ــسالم الــيت باتــت حتــيط هبــا الــشكوك والتحــديات الــيت تواجههــا العملي ــة ال املــستقرة وعملي
ولــئن كانــت االشــتباكات بــني أطــراف الــرتاع قــد خفّــت .  املــشتركاملختلطــة وفريــق الوســاطة

. ر يف األرواحبــشكل ملمــوس، فمــا زال االقتتــال بــني اجملتمعــات احملليــة يــسفر عــن خــسائ         
سـبتمرب علـى سـوق تـربات ومـن االشـتباكات يف       / أيلـول ٢ويستدل من اهلجوم الـذي وقـع يف       

  .خميمي كلمة واحلمدية على أن احلالة األمنية ما زالت هشة
سـبتمرب، وأرحـب مبـا تبذلـه حكومـة الـسودان مـن              / أيلـول  ٢وإنين أدين بشدة هجـوم        - ٧١

  .اكمة مرتكبيه ومعاقبتهمجهود للتحقيق يف هذا العمل الشائن وحم
ولقد مشلت االشتباكات العسكرية اليت باتت أقل تواتراً وأقـل تـدمرياً ممـا كانـت عليـه               - ٧٢

خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق، مصادمات متقطعة بني احلكومة وقـوات حركـة العـدل               
 فـصيل  -دان حتريـر الـسو  جـيش  واملساواة يف جنوب دارفور ومصادمات بني احلكومة وقوات         

ــاطق حيــث    . عبــد الواحــد يف جبــل مــرة  والواقــع أن االشــتباكات زعزعــت اســتقرار تلــك املن
وإنـين  . تسببت يف عمليات نزوح جديدة وأعاقت تسليم املعونة اإلنـسانية للـسكان املتـضررين             

أناشد مجيع املتحاربني وقف القتال واالنضمام إىل عمليـة الـسالم حتقيقـا لـصاحل األهـايل الـذين         
  .ّدعون أهنم ميثلوهنمي
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ولقد وقع أيضا، املزيد من املصادمات فيما بـني القبائـل حيـث تقاتلـت قبيلتـا املـسريية                     - ٧٣
أغــسطس، علــى الــرغم أهنمــا / يف آب،كــاسبــالقرب مــن ) ومهــا قبيلتــان عربيتــان(والرزيقــات 

راضـي الـيت    والواقـع أن انتـشار األسـلحة الـصغرية؛ والتنـافس علـى األ             . وقّعتا اتفاق سالم حملي   
 مؤخراً؛ وعمليات اعتراض طـرق اهلجـرة التقليديـة؛ والتـوتر عنـد مراكـز توزيـع امليـاه؛                    أخليت

 الــسياسية -والــضعف الــذي أصــاب اآلليــات التقليديــة لفــض املنازعــات؛ واخلــصومة العرقيــة   
فمـا مل تنــزع احلكومـة      . كلها أمور تفسح اجملال لوقوع مصادمات من هذا القبيل يف املـستقبل           

سالح املليشيات وتعزز القانون والنظـام بالتـصدي ملـسألة اإلفـالت مـن العقـاب؛ وتـستثمر يف                   
التنمية وتسوي املطالبات املتضاربة اخلاصة حبيازة األرض، سيستمر ذلك القتال علـى األرجـح              

  .بل وميكن أن يصبح املصدر الرئيسي النعدام األمن واالستقرار يف دارفور
ة السالم، فإنين أرى يف التقدم الذي أحرزه كـبري الوسـطاء املـشترك              وفيما يتعلق بعملي    - ٧٤

وفريــق الوســاطة املــشترك والعمليــة املختلطــة صــوب تيــسري التوصــل إىل اتفــاق بــني احلكومــة     
وإنـين أحـث األطـراف علـى العمـل هبمـة علـى إبـرام                . وحركة التحرير والعدل بـادرة مـشجعة      

كل إجيــايب يف حتقيــق االســتقرار  ا ويــسهم بــشاتفــاق ســالم يعــاجل أســباب الــرتاع مــن جــذوره  
  . دارفور يف
وإنين أالحظ أن حكومة السودان قد كشفت النقاب عن استراتيجية جديـدة لتحقيـق            - ٧٥

السالم يف دارفور، اهلدف منها تيسري املشاركة يف عملية السالم وتعزيز إرادة امـتالك ناصـيتها                
 بليــون ١,٩، حــسبما يتــردد، مبلــغ قــدره  وســوف يكمــل االســتراتيجية. علــى الــصعيد احمللــي

ــة     ــتثماره يف التنميـ دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة ســـيجري حـــسبما هـــو مقـــرر اسـ
وهذه بوادر مـشجعة، حيـدوين األمـل أن         . االجتماعية واالقتصادية يف دارفور يف األجل القصري      

  .ام يف دارفورتصبح عنصراً مكمالً لنتائج مشاورات الدوحة وأن تفضي إىل سالم مستد
وكمــا ذكــرت يف الــسابق، إنــه لكــي تــنجح املفاوضــات ال بــد مــن أن تكــون شــاملة     - ٧٦

 فـصيل عبــد الواحــد  -حتريــر الــسودان جـيش  لكــن مـن املؤســف، أن قــادة  . وعريـضة القاعــدة 
وعلـى احلكومـة    . وحركة العدل واملساواة ما زالـوا ممتـنعني عـن املـشاركة يف حمادثـات الـسالم                

فهـذا األمـر    . ي استعداداً لتقدمي ما يكفي من التنازالت السـتمالة هـذين الطـرفني            أيضا، أن تبد  
علـى التوصـل    املشترك  حيول دون املفاوضات وأن تشمل اجلميع وحيد من قدرة فريق الوساطة            

ومــن مث، فــإنين أحــث مجيــع األطــراف علــى الــدخول دون تــأخري يف  . إىل اتفــاق ســالم شــامل
 هلا كلمة مـسموعة لـديها     النية، وأناشد الدول األعضاء اليت      مفاوضات حيدوها يف ذلك حسن      

فالتـسوية الـسياسية الـشاملة الـيت يـتم التوصـل إليهـا مـن                . أن تشجعها بشدة على القيام بـذلك      
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خالل مفاوضـات تـضم اجلميـع هـي وحـدها الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل وقـف األعمـال القتاليـة                         
  .اب الرتاع يف دارفور من جذورهاتعاجل أسبأن على حنو تتوافر فيه املصداقية و

ــاٍن ملمثلــي اجملتمــع املــدين     - ٧٧  ُعقــد يف ،ومــن دواعــي ســروري أنــه قــد مت تنظــيم اجتمــاع ث
 وكــان لــه أثــره يف توســيع نطــاق عمليــة الــسالم ،يوليــه/ متــوز١٤ إىل ١٢الدوحــة يف الفتــرة مــن 

ملختلطة على املـضي يف هـذا       والعملية ا املشترك  وإنين أحث فريق الوساطة     . وزيادة املشاركة فيها  
االجتاه مبا يسهم يف العمل على كفالة أن تكون مفاوضات السالم على قدر كاٍف مـن الـشفافية                  
وأن يفهمها اجملتمع الدارفوري متاماً ويتيسر له بقدر أكرب املشاركة فيها، وذلك بعـدة طـرق مـن        

ى التشاوري الـسوداين وجملـس   بينها مواصلة إجراء مشاورات يف دارفور حسبما اتفق عليه املنتد  
وإنين ألرحب يف هذا الصدد، باجلهود اليت يبذهلا فريق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى                 . األمن

  .بالتنسيق مع فريق الوساطة املشترك والعملية املختلطة حتقيقاً هلذه الغاية
وأطلـب إىل   . وإنين أدين بشدة العنف الذي اندلع يف خميمي كلمة واحلمدية للنـازحني             - ٧٨

األطراف الضالعة فيـه نبـذ اللجـوء إىل العنـف بـصرف النظـر عـن اختالفهـا يف وجهـات النظـر                        
بشأن عملية السالم وأن تدخل بدالً من ذلك يف حوار ونقاش حول األدوار البّناءة الـيت ميكـن                  

ــة حتقيــق الــسالم    يــضاً أن وإنــين أدرك أ. أن يؤديهــا اجملتمــع املــدين والقــادة اجملتمعيــون يف عملي
وجــود األســلحة والعناصــر املــسلحة يف بعــض خميمــات النــازحني ومــن بينــها خمــيم كلمــة يعــد   

  .مصدراً النعدام األمن ال بد من التصدي له
وأحــث احلكومــة واحلركــات املــسلحة علــى أن تتــيح ألفــراد العمليــة املختلطــة حريــة      - ٧٩

ــيت مينحهــا هلــم اتفــاق مركــز القــوات وأن متــنح احلقــ     وق نفــسها للعــاملني يف جمــال  احلركــة ال
  .الشؤون اإلنسانية

مهـا   جمـال الـشؤون اإلنـسانية واختطـافهم      إن مهامجة أفراد األمم املتحـدة والعـاملني يف            - ٨٠
وإنـين أدعـو احلكومـة إىل مالحقـة وحماكمـة           . من األمور املـستهجنة ويـشكالن جـرمييت حـرب         

قـاب عـن تلـك اجلـرائم سـواء          إن وضـع حـد لإلفـالت مـن الع         . املسؤولني عـن تلـك اهلجمـات      
ارتكبت ضد أفراد العمليـة املختلطـة أو مـواطنني عـاديني يعـد خطـوة أساسـية يف االنتقـال مـن                       

  .مرحلة الرتاع وعدم االستقرار إىل السالم واألمن يف دارفور
وأود أن أشكر املمثل اخلاص املـشترك وكـبري الوسـطاء املـشترك ومـوظفي فريـق دعـم                     - ٨١

ودوائر املساعدة اإلنسانية علـى مـا يبذلونـه مـن جهـود ال تعـرف الكلـل مـن                    الوساطة املشترك   
  .أجل حتقيق السالم واالستقرار يف دارفور

  


