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

    
  مقدمة  -أوال   

، الــذي )٢٠١٠ (١٩٣٥ مــن قــرار جملــس األمــن ٨ُيقــّدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة   - ١
  يومــا عــن التقــدم احملــرز حنــو تنفيــذ واليــة ٩٠ كــل ا تقريــرإيل مبوجبــها أن أقــدمطلــب اجمللــس 

 التقريــر تقييمــا ويــشمل هــذا. العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  
 تـشرين  ١٦ الثاين من تقريري إىل اجمللس املؤرخ    املرفق يف   الواردة املعايري   يف ضوء للتقدم احملرز   

األمنيــة  واحلالــة  ، فــضال عــن وضــع العمليــة الــسياسية      )S/2009/592 (٢٠٠٩نــوفمرب  /الثــاين
  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠أبريل إىل / نيسان١ خالل الفترة املشمولة بالتقرير من ةواإلنساني

  
  التطورات السياسية  -ثانيا   

  عملية السالم يف دارفور    
قــدم فريــق الوســاطة املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة مــشروع اتفــاق       - ٢

ــسالم  ــة التحريـــر وال   إىل للـ ــة العـــدل واملـــساواة يف    حكومـــة الـــسودان وحركـ عدالـــة وحركـ
ــسان ٢٧ ــل/ني ــستند.أبري ــ  هــذا وي ــيت نوقــشت   امل ــصدد شروع إىل نقــاط االتفــاق ال  يف هــذا ال

ــاط          ــشأن نق ــع األطــراف ب ــشات ســابقة م ــى مناق ــاء عل ــق الوســاطة بن ــدمها فري ومقترحــات ق
ــدارفور والترتيبــات األ    ــةاالخــتالف، مبــا يف ذلــك التعيينــات الــسياسية والوضــع اإلداري ل . مني

ــد  ــدمها     اوأعــرب وف ــد عــن تأيي ــا بع ــة فيم ــر والعدال ــة وحركــة التحري ــشروع  احلكوم ــذا امل ،  هل
أبريـل بأنـه اتفـاق يقـدم حلـوال          / نيـسان  ٣٠ووصفت حركة التحرير والعدالة االتفـاق علنـا يف          

وسـعت حركـة العـدل واملـساواة إىل إجـراء           . مقبولة لطائفة واسعة من القـضايا املتنـازع عليهـا         
أدى إىل االتفـاق علـى أحكـام الفـصل املتعلـق حبقـوق          املفاوضـات مـع احلكومـة، ممـا        املزيد من 
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مـايو بـسبب اخلـالف    / أيـار ٣وبعد ذلك توقفـت املفاوضـات يف        . اإلنسان واحلريات األساسية  
  .على نطاق عملية التفاوض وإجراءاهتا

ي  الوساطة إىل احلـصول علـى مالحظـات علـى مـشروع الـنص مـن ممثلـ                  ى فريق مث سع   - ٣
األطراف صـاحبة املـصلحة، الـذي ُعقـد يف الدوحـة يف الفتـرة       مجيع  اجملتمع يف دارفور يف مؤمتر      

وحصل تنظيم املؤمتر وتصريف أعماله على دعم كبري من حكومـة           . مايو/ أيار ٣١ إىل   ٢٧من  
 مـن أطـراف   نيركتشمن امل ٥٠٠ ومجع بني ما يقرب من ،قطر واملساعدة من العملية املختلطة  

اعات اجملتمع املـدين واألحـزاب الـسياسية واملـسؤولني املنتخـبني والالجـئني وأبنـاء                الصراع ومج 
ــشتات  ــور يف ال ــدمت    . دارف ــاق، قُ ــتم تعمــيم مــشروع نــص االتف  أصــحاب  إىلويف حــني مل ي

كمــا ُعقــد اجتمـــاع   . املــصلحة العناصــر الرئيــسية الـــواردة يف املــشروع كأســاس ملناقـــشاهتم     
  . م التقدم احملرز حىت اآلنللشركاء الدوليني من أجل تقيي

العديد من التحـديات    األطراف صاحبة املصلحة    وقد صودفت قبل وأثناء انعقاد مؤمتر         - ٤
وقد عملت العملية املختلطـة مـع آليـات اجملتمـع املـدين             . املرتبطة باختيار املشتركني فيه ونقلهم    

 املـدين حلـضور املـؤمتر، علـى         للمتابعة يف عواصم الواليات الثالث، واليت اختارت ممثلي اجملتمع        
ياال، أصـرت حكومـة الواليـة علـى أن تـشارك      نففي . الوساطةفريق أساس املعايري اليت حددها    

ــدوبني،          ــار املن ــوطين يف اختي ــؤمتر ال ــصار حــزب امل ــن أن ــألف م ــدين تت ــة للمجتمــع امل ــة بديل آلي
ونظـرا لعـدم   . تابعـة مـايو، باحتجـاز عـضو قيـادي يف آليـة اجملتمـع املـدين للم            /أيـار  ٢يف   وقامت

 داخليـا مـن الـسفر مـن نيـاال إىل الدوحـة              سـبعة مـن النـازحني     وجود أماكن كافيـة، مل يـتمكن        
  .مايو/ أيار٢٦ كما كان مقررا يف ،على منت طائرة مستأجرة

 الـوطين القـبض     واملخـابرات وفيما يتصل باختيار املشتركني أيضا، ألقـى جهـاز األمـن              - ٥
. أبريــل/نيــسان ٢٧لوطنيــة تــابع للعمليــة املختلطــة يف نيــاال يف  علــى موظــف للــشؤون املدنيــة ا 

وأبلغــت الــسلطات احلكوميــة العمليــة املختلطــة بأنــه قــد مت اعتقــال هــذا املوظــف فيمــا يتــصل    
 اجتمعـت و.  األطراف صـاحبة املـصلحة     بالدور الذي قام به يف اختيار مشتركني حلضور مؤمتر        

ــة املختلطــة  ــرام اتفــاق مركــز القــوات  ضــرودعــت إىل احلكومــة مــعالعملي  ومتكنــت ،ورة احت
تـه يف  د الـذي كـان يعـاين مـن مـرض يف القلـب مـن قبـل ووج                ،بعد من االتصال باملوظف    فيما

 الـوطين طلبـا قدمتـه البعثـة مـن أجـل             واملخـابرات وقـد رفـض جهـاز األمـن         . حالة صحية سـيئة   
  .لعملية املختلطةتابع لالسماح للموظف بزيارة مستشفى 

 ،دأ مـؤمتر األطـراف صـاحبة املـصلحة، مشلـت أعمالـه عقـد جلـسات عامـة                  وبعد أن بـ     - ٦
 وعقــد جلــسات ألفرقــة ،العناصــر الرئيــسية ملــشروع االتفــاق فيــه قُــدمت خالهلــا للمــشتركني 

ــة ــاق      عرضــت  ،عامل ــى االتف ــا عل ــشتركون فيه ــق امل ــا وعلّ ــراف مواقفه ــا األط ــزت . فيه وركّ
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ــسان واحلر    ــى حقــوق اإلن ــة عل ــة العامل ــسات األفرق ــات األساســية جل ــودة ،ي ــويض والع  ، والتع
وأكد ممثلو احلكومـة وحركـة      .  واحلوار والتشاور الداخلي يف دارفور     ، السلطة والثروة  وتقاسم

ســيما يف جمــاالت تقاســم الثــروة وتقــدمي  التحريــر والعدالــة أثنــاء اجللــسات فوائــد األحكــام، ال
 قائلـة أنـه ال يلـيب أمـاين          ،وعالدعم للعائـدين، يف حـني انتقـدت حركـة العـدل واملـساواة املـشر               

ومشلـت املـسائل الـيت ناقـشها ممثلـو اجملتمـع املـدين علـى أوسـع          . شـعب دارفـور مبـا فيـه الكفايـة     
ــسابقة      ــهاكات الـ ــن االنتـ ــساءلة عـ ــدارفور واملـ ــع اإلداري لـ ــن والوضـ ــويض واألمـ ــاق التعـ نطـ

  .اإلنسان حلقوق
املـشتركون بيانـا نـص علـى أن         مـايو، أيـد     / أيـار  ٣١ويف احلفل اخلتامي الـذي أُقـيم يف           - ٧

يشكّل مشروع وثيقة الدوحة األساس للتوصل إىل وقف دائـم إلطـالق النـار، وتـسوية سـلمية                
وعالوة علـى ذلـك، دعـا البيـان     . شاملة وجامعة، وحتقيق سالم واستقرار مستدامني يف دارفور  

إلطـالق  حكومة السودان واحلركات املسلحة لبـذل قـصارى اجلهـود للتوصـل إىل وقـف دائـم                
ومـن أجـل دعـم هـذه اجلهـود، تقـرر أن ُينـشئ               . النار وتسوية شاملة على أسـاس هـذه الوثيقـة         

وسـتعمل  . الشركاء الدوليون الرئيسيون جلنة متابعة تنفيذ اتفاق دارفور، برئاسـة حكومـة قطـر     
  .اللجنة كمجموعة أصدقاء تدعم تنفيذ االتفاق

املـشترك ووزيـر الدولـة      ري الوسـطاء    كـب ، قـدم     األطراف صاحبة املـصلحة    وعقب مؤمتر   - ٨
 يف أديـس أبابـا      ،للشؤون اخلارجية يف قطر مشروع الوثيقة إىل رئيس مفوضية االحتاد األفريقـي           

ــران١٣يف  ــام  / حزيـــ ــني العـــ ــه، وإىل األمـــ ــة جليونيـــ ــدول العربيـــ ــة الـــ ــاهرة يف ،امعـــ  يف القـــ
جلامعـة  ألمـني العـام    ويتوجـه الـرئيس وا    . يونيـه /حزيـران  ٢٠ وقدمها إيلّ يف     ،يونيه/حزيران ١٤

وأتوجــه أنــا باألصــالة عــن نفــسي بالتهنئــة للوســيط والــوزير علــى النتــائج الــيت    الــدول العربيــة 
حققتها املفاوضات ونرّحب باملشروع بوصفه األساس ملواصـلة العمـل مـن أجـل حتقيـق سـالم                  

  .شامل بناء عليه
أن حمادثـــات يونيـــه، أصـــدرت حركـــة العـــدل واملـــساواة بيانـــا بـــش/ حزيـــران١٤ويف   - ٩

 للجميع، والحظـت أن      فيه عن مدى مشول مؤمتر األطراف صاحبة املصلحة        تساءلتالدوحة،  
قــضايا نوقــشت بــدال مــن مــشروع الوثيقــة، إال أهنــا أكــدت مــع ذلــك اســتعدادها    املــؤمتر أيــد 

وبعد ذلك أُجريت حمادثات ثنائية بني احلكومة وحركة العدل واملـساواة يف            . ملواصلة التفاوض 
ــران٩ و ٣ة يف الدوحــ ــى نطــاق       / حزي ــسبب اخلــالف عل ــك ب ــد ذل ــها توقفــت بع ــه، لكن يوني

 فـــصيل عبـــد الواحـــد وال جـــيش حتريـــر -ومل يـــشارك جـــيش حتريـــر الـــسودان . املفاوضـــات
  . فصيل ميين ميناوي يف املؤمتر، كما مل ُيعربا عن أي آراء بشأن نتائجه- السودان
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 بــاالقتران مــع الفريــق الرفيــع املــستوى ويف غــضون ذلــك، واصــلت العمليــة املختلطــة،  - ١٠
وتتفـق  . التابع لالحتاد األفريقي املعـين بالتنفيـذ، التخطـيط للعمليـة الـسياسية القائمـة يف دارفـور                 

 التـابع  الـيت عقـدها جملـس الـسالم واألمـن            ٢٧١هذه الترتيبات مع بيان صدر يف ختام اجللـسة          
ر منـها أن تتخـذ العمليـة املختلطـة مجيـع            أبريل وطلـب مجلـة أمـو      / نيسان ٨الحتاد األفريقي يف    ل

األعمال التحضريية الالزمة للعملية السياسية على سبيل األولوية وشدد على ضـرورة أن تـسري               
وتـشترك العمليـة املختلطـة والفريـق        .  على حنو يتزامن مع مفاوضات الدوحـة ويكملـها         ةاملبادر

 مـن أجـل حتديـد وهتيئـة بيئـة مواتيـة            املعين بالتنفيذ وشركاء دوليون آخرون حاليا مـع احلكومـة         
تعليـق قـوانني    وأكدت حكومة الـسودان، مـن جانبـها، مـن جديـد التزامهـا ب              . للعملية السياسية 

  .الطوارئ يف دارفور
ومن أجل املضي قدما، خيطط االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة، بالتـشاور مـع شـركاء            - ١١

ار املستقبل ملشاركة اجملتمع الـدويل املتواصـلة        دوليني، لعقد جمموعة من االجتماعات لترسم إط      
  .يف عملية السالم يف دارفور

  
  استفتاء دارفور وإنشاء واليتني إضافيتني    

 أصــدرت حكومــة الــسودان مرســوما رئاســيا يــنص علــى إجــراء   ،مــارس/ آذار٢٩يف   - ١٢
اسـع،   املـسلحة هبـذا املرسـوم علـى نطـاق و           اتوقـد نـددت احلركـ     . استفتاء على وضع دارفور   

 فـصيل مـيين مينـاوي وحركـة العـدل واملـساواة وجـيش حتريـر                -وأصدر جيش حترير السودان     
أبريـل اعترضـوا فيـه، يف مجلـة أمـور أخـرى، علـى             / نيـسان  ٢ األم بيانـا مـشتركا يف        -السودان  

هذا املرسوم، وتعهدوا بعدم االعتراف بالنتيجة اليت سيتم التوصـل إليهـا ودعـوا شـعب دارفـور            
 يف نـــازحون، أعـــرب أعـــضاء يف أحـــزاب سياســـية معارضـــة و،وباملثـــل. ه بـــشدةإىل معارضـــت

 عــن االســتياء بــسبب مــا اعتــربوه إجــراء مــن جانــب واحــد  ،اجتماعــات مــع العمليــة املختلطــة
  . سالمة تنفيذه يف البيئة السياسية واألمنية السائدةبشأنوالقلق 

جراء االستفتاء وطلبـت رمسيـا،      وبدأت جلنة االنتخابات الوطنية األعمال التحضريية إل        - ١٣
أبريــل، احلــصول علــى مــساعدة ماديــة وتقنيــة مــن العمليــة املختلطــة وبعثــة          / نيــسان١٢يف 

وقــد شــجعت العمليــة املختلطــة والفريــق الرفيــع املــستوى التــابع    . املتحــدة يف الــسودان األمــم
نطــاق فيمــا بــني لالحتــاد األفريقــي املعــين بالتنفيــذ احلكومــة علــى احلــصول علــى تأييــد واســع ال 

زالت هذه املسألة تـشكّل جـزءا مـن املفاوضـات            وما. أصحاب املصلحة لالستفتاء قبل إجرائه    
 علـى أنـه يف      ،يونيـه / حزيـران  ٢٦ يف   ،بني احلكومة وحركة التحريـر والعدالـة، ووافـق الطرفـان          

  .ه االستفتاء بعد مرور عام على توقيعسيجرىحال توقيع اتفاق، 
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 أصــدر جملــس الــوزراء تــشريعا بــشأن إنــشاء واليــتني إضــافيتني يف    مــايو،/ أيــار٥ويف   - ١٤
. الـضعني يف   وواليـة يف اجلنـوب الـشرقي عاصـمتها           ، عاصـمتها زالنجـي    وسطىدارفور، والية   

واشـتكت عـدة حركـات، مـن بينـها          . والتشريع معروض حاليـا علـى اجلمعيـة الوطنيـة إلقـراره           
 فــصيل مــيين مينــاوي -يــر الــسودان  فــصيل عبــد الواحــد وجــيش حتر-جــيش حتريــر الــسودان 

وأحزاب سياسية معارضة وبعض قطاعات اجملتمع املدين، يف اجتماعات مع العمليـة املختلطـة،              
مـــن أن إنـــشاء واليـــتني إضـــافيتني ســـيؤدي إىل تفـــاقم االنقـــسامات بـــني اجلماعـــات العرقيـــة   

  . دارفور يف
  

  التطورات اإلقليمية    
ــدهورت ال   - ١٥ ــسودان و يف األشــهر األخــرية، ت ــة عالقــات بــني ال ــة الليبي ــة العربي . اجلماهري

يونيـــه بتجنيـــد / حزيـــران٢٠ علنـــا يف اجلماهريـــة العربيـــة الليبيـــةواهتمـــت حكومـــة الـــسودان 
وأثــارت حكومــة الــسودان خمــاوف أيــضا مــن خطــر تــدفق األســلحة         . ‘ســودانيني مرتزقــة’

 قواهتــا املــسلحة يف مشــال  إىل دارفــور، وعــززت وجـود اجلماهريــة العربيـة الليبيــة والـذخرية مــن  
  .غرب دارفور

مايو، مت نقل مقر قـوة دوريـة احلـدود املـشتركة بـني تـشاد والـسودان مـن                    / أيار ٥ويف    - ١٦
ويف . ، وذلــك متاشــيا مــع أحكــام اتفــاق داكــار   الغربيــة إىل اجلنينــة يف دارفــور، تــشاد،أبيــشي
ــار ٢٣ ــشاد ومج    /أي ــسودان وت ــة ضــمت حكومــات ال ــايو، ُعقــدت قمــة ثالثي ــا  م ــة أفريقي هوري

الوسطى يف اخلرطوم، ومتخض هذا عن توقيع إعالن اخلرطوم، الـذي تلتـزم األطـراف مبقتـضاه                 
  .بأمور يف مجلتها إنشاء قوة مشتركة ثالثية ملراقبة حدودها

  
  التحالفات وتوحيد احلركات    

ففــي . يف األشــهر األخــرية، مت تــشكيل عــدة حتالفــات جديــدة بــني حركــات مــسلحة    - ١٧
 - فـصيل عبـد الواحـد وجـيش حتريـر الـسودان              -مايو، أصدر جيش حترير الـسودان       /ارأي ١٤

 اتفاقهمـا علـى العمـل معـا مـن أجـل أمـور منـها                 أعلنـا فيـه    ،ميين مينـاوي إعـالن حتـالف      فصيل  
اختاذ إجراءات مشتركة وتنـسيق اجلهـود والـسياسية والعـسكرية مـن أجـل اإلطاحـة حبكومـة            ”

 -مايو، عن إقامة حتالف بـني جـيش حتريـر الـسودان             / أيار ٨علن يف   وباملثل، أُ . “املؤمتر الوطين 
مـايو، أعلـن جـيش حتريـر     / أيـار ٢٠ جوبـا، ويف  -فصيل عبـد الواحـد وجـيش حتريـر الـسودان       

.  األم احتادمها حتت قيادة عبـد الواحـد  - فصيل عبد الواحد وجيش حترير السودان  -السوادن  
ركـة التحريـر والعدالـة اتفاقـا مـع حركـة العـدل              مايو، وقـّع فـصيل منـشق عـن ح         /أيار ١٨ويف  
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 -مــايو، دخــل الفــصيل نفــسه يف حتــالف مــع جــيش حتريــر الــسوادن  / أيــار٢٥واملــساواة، ويف 
  .فصيل ميين ميناوي

  احلالة األمنية    
احلكومـة واحلركـات     القتـال بـني قـوات      أبريل هدوء مؤقت سـاد    / نيسان ١٠انتهى يف     - ١٨

 وذلك عندما شنت القوات املسلحة الـسودانية هجومـا         ،فرباير/اطأواخر شب  املسلحة ابتداء من  
 فــصيل مــيين ِمنــاوي وحركــة العــدل  - جويــا علــى قــوة مــشتركة مــن جــيش حتريــر الــسودان  

ووقعــت .  الــشمالية دارفــور،) مشــايل كُتــومكيلــومترا ١٢٧علــى بعــد ( واملــساواة يف مزبــات 
حلركـات  لـسودانية والقـوات الربيـة    هجمات جوية إضافية واشـتباكات بـني القـوات املـسلحة ا           

 واجهـت   ،أبريـل / نيـسان  ١٣ويف   .أبريـل / نيـسان  ١٣  و ١٢  و ١١يف نفس املنطقة يف     مسلحة  
 قـوة   بأهنـا فـت نفـسها      عرّ ،دورية للعملية املختلطة قافلة يف تربـة، إىل الغـرب قلـيال مـن مزبـات               

. ل واملـساواة   فـصيل مـيين ِمنـاوي وحركـة العـد          - جـيش حتريـر الـسودان     حتـالف   مشتركة مـن    
أبريــل عنــدما رصــدت العمليــة / نيــسان١٧ســجل نــشاط عــسكري يف املنطقــة نفــسها يف  وقــد

 فـصيل عبـد الواحـد       - املختلطة يف منطقة أبعـد إىل الـشرق قافلـة تابعـة جلـيش حتريـر الـسودان                 
وأخرى تابعة حلركة العـدل واملـساواة       )  مشايل ملحة  كيلومترا ٣٧على بعد   (عيسى   قرب جبل 
   .) مشايل ملحةكيلومترا ٦٢على بعد ( رة قرب احلا

 رصــدت العمليــة املختلطــة نــشر ،وطــوال هــذه الفتــرة مــن النــشاط العــسكري املتزايــد  - ١٩
 هجوميــة تابعــة للقــوات املــسلحة الــسودانية يف ملحــة وكــتم، ونــشر قــوات   عموديــةطــائرات 

ية بـأن تعزيـز القـوات       وأبلغ قادة من القـوات املـسلحة الـسودان        . إضافية يف ملحة وكتم والطينة    
  .  ودارفوراجلماهريية العربية الليبيةواملعدات يهدف إىل منع احلركات املسلحة من التنقل بني 

مــايو بوقــوع هجــوم / أيــار١وأبلــغ ســكان حمليــون دوريــة تابعــة للعمليــة املختلطــة يف    - ٢٠
علـى بعـد    (رارا  أبريـل يف حمـيط قريـة تنغـا        / نيسان ٢٤جوي شنته القوات املسلحة السودانية يف       

 أفيد أن طائرات القـوات املـسلحة        ،أبريل/ نيسان ٢٥ويف  ). كيلومترا مشايل شنقل طوباية      ٢٠
 فصيل عبـد الواحـد املتمركـزة حـول قـرى            - السودانية استهدفت قوات جيش حترير السودان     
ووفقـا ملعلومـات واردة مـن القـوات املـسلحة           . روواتا وأوساجيين وبورغو يف شرق جبـل مـرة        

 -ودانية، اشتبكت القوات الربية التابعة للقوات املسلحة السودانية وجليش حتريـر الـسودان        الس
ــد الواحــد  ــسان٢٧يف  فــصيل عب ــغ / ني ــومترا مشــال  ١١علــى بعــد  ( أبريــل يف غــور لومبون  كيل

  . ومل يبلغ عن وقوع إصابات ).نياال غرب
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 مركبـة تابعـة     ١٠٠وايل   رصدت العملية املختلطة قافلـة تـضم حـ         ، اجلنوبية ويف دارفور   - ٢١
 فصيل ميين ميناوي وحركة العدل واملساواة تتجه جنوبا علـى الطريـق       -جليش حترير السودان    

ــرام والفيفــي يف    ــة املختلطــة فيمــا بعــد تقــارير     .أبريــل/ نيــسان٦الواصــل بــني ب وتلقــت العملي
ر بـني   تبـادل إلطـالق النـا     حـدوث   من أحـد قـادة القـوات املـسلحة الـسودانية عـن               مؤكدة غري

 ، كيلومترا جنـويب بـرام     ١١٦ على بعد    ،القوات املسلحة السودانية والقافلة بالقرب من الفيفي      
  . على احلدود مع جنوب السودان

ــور   - ٢٢ ــضا يف دارفــ ــةوأيــ ــسودانية يف    ، اجلنوبيــ ــسلحة الــ ــوات املــ ــائرات القــ ــت طــ  قامــ
 لقاء أربـع قنابـل     بعد اكتشاف وجود قوات للحركات املسلحة حسبما أفيد، بإ         ،مايو/أيار ١٥

. ) كيلـومترا جنـويب الـضعني      ٣٠علـى بعـد     (على البادو وعدة قنابل بالقرب مـن قريـة إشـريايا            
وقـد حالـت القيـود       .وقد قتل مدين واحد وجرح آخر يف القصف الـذي وقـع بـالقرب البـادو               

دة وأفـاد قـا  . اليت تفرضها احلكومة على العملية املختلطة دون إجراء تقيـيم للقـصف يف إشـريايا     
القوات املسلحة السودانية الحقا بأن قوات تابعـة للحركـات املـسلحة يعتقـد أهنـا تابعـة جلـيش               

 فـصيل مــيين مينـاوي كانــت قـد اكتــشفت بـالقرب مــن مهاجريـة، والبــادو،      -حتريـر الــسودان 
مــايو شــنت طــائرات تابعــة / أيــار١٧  و١٦ويف  .وســانيا فونــدو، وشــعريية، ومــارال، وياســني

 كيلـومترا مشـال شـرق    ٦٠علـى بعـد   (لسودانية هجمات بـالقرب مـن كومـا        للقوات املسلحة ا  
ويف  .ومل يبلغ عن وقـوع إصـابات       ). كيلومترا مشايل الفاشر   ٦٨على بعد   (وسوكامري  ) الفاشر
لحركـات املـسلحة بـالقرب      لقوافل   طائرات القوات املسلحة السودانية     هامجت ،مايو/ أيار ١٨

 ٧٢ علـى بعـد   (رايـة واهلـشابة      وأم)  مشال شـرق كـتم      كيلومترا ٨٠على بعد   (من قرى بعشيم    
ــوايل    ٦٢ و ــى التـ ــتم علـ ــرق كـ ــال شـ ــومترا مشـ ــوع  ،) كيلـ ــا أدى إىل وقـ ــا  ١٠ ممـ ــى وفقـ  قتلـ

  . حملية ملصادر
 فـصيل  - وأثناء تواصل القتال يف املناطق اليت كان يسيطر عليها جيش حترير الـسودان           - ٢٣

مـــايو /أيـــار ٣١ يف جمهـــويل اهلويـــة  اشـــتبكت جمموعـــة مـــن املـــسلحني،مـــيين مينـــاوي ســـابقا
كيلـومترا   ٢٠علـى بعـد     (يونيه مع جمموعة مـن الزغـاوة بـالقرب مـن أبـو زريقـة                /حزيران ٣ و

وقد تثبت فريـق حتقـق      . بعد أن حاول الزغاوة استرداد ماشية مسروقة      ) مشال شرق دار السالم   
 بـأن أربعـة     ا قويـ  ة احتمـاال  أثناء القتـال وأن مثـ       قد قتل  لية املختلطة من أن شيخا أعزل     تابع للعم 

 هامجـت مجاعـة مـسلحة جمهولـة         ،يونيـه / حزيـران  ١٧ويف  . مدنيني آخرين على األقل قـد قتلـوا       
 فــصيل مــيين مينــاوي خمفــرا أماميــا تابعــا  - أهنــا مواليــة جلــيش حتريــر الــسودان يف يــشتبه اهلويــة 

 ،النـار يف عـدة منـازل      وأضـرم املهـامجون     . لقوات الدفاع الشعبية يف قرية شنقل طوباية القدميـة        
 جنـود وعـدد غـري حمـدد         ٦مدين بصورة مؤقتة وقتل      ١ ٠٠٠مما أدى إىل تشريد ما يقرب من        
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 ، مـدنيا  ١٣ بينـهم    ، شخـصا  ١٥ أجلت العمليـة املختلطـة       ،يونيه/ حزيران ١٨ويف  . من املدنيني 
  .ألسباب طبية من مستشفى شنقل طوباية إىل الفاشر

 مـن سـكان   ١١بعد اجتماع  ،مايو/ أيار٢٥حيصا يف وتدهور األمن داخل خميم حصا   - ٢٤
)  كيلــومترا غــريب زالنجــي٥٠علــى بعــد (  يف أزوماحلكومــة احملليــةاملخــيم مــع مــسؤولني مــن  

ــودة    ــات الع ــشجيع عملي ــشوا وســائل ت ــن املخــيم      . وناق ــشبان م ــن ال ــة م ــت جمموع ــد اعتقل فق
 أفـرج عـن   ،ملية املختلطـة  وبعد تدخل الع. عند عودهتم إىل املخيم    النازحنيشخصا من    ١١ الـ

وعلى الـرغم مـن     .  أيام ١٠مايو وأفرج عن الثالثة املتبقني بعد       / أيار ٢٨مثانية من احملتجزين يف     
ــات         ــن خــالل احملادث ــسوية الوضــع م ــة لت ــة املختلط ــا العملي ــوم هب ــيت تق ــدلعت ،احملــاوالت ال  ان

ومبـساعدة  . زحنيالنـا  شخـصا مـن   ١١ مما أدى إىل مقتـل      ،يونيه/ حزيران ٩ و   ٨اشتباكات يف   
 وخـالل اجتمـاع مـع قـادة املخـيم          ،يف وقـت الحـق      خفـت حـدة التـوتر      ،من العمليـة املختلطـة    

ــشباب يف  ــران١٨وال ــه/ حزي ــني      ،يوني ــد حتــسنت ب ــات ق ــأن العالق ــة املختلطــة ب  أُبلغــت العملي
  . احملتجزين وقادة املخيمالنازحني

  
  الرتاع بني اجلماعات السكانية     

وع قتــال بــني اجلماعــات الــسكانية قلــيال نــسبيا خــالل الفتــرة    ظــل عــدد حــاالت وقــ   - ٢٥
وانطـوت احلالـة األوىل منـها علـى نـشوب           .  حيث سجلت ثالثة اشـتباكات     ،املشمولة بالتقرير 

أبريـــل بـــني مجاعـــات مـــسلحة مـــن الـــربقط والرزيقـــات يف كـــواليكيلي / نيـــسان١٦قتـــال يف 
ذا القتـال بعـد حماولـة جمموعـة          وقـد انـدلع هـ      .) كيلـومترا جنـوب شـرق نيـاال        ١٣٠بعـد    على(

مسلحة من الرزيقات االقتصاص من عدة أشخاص مـن الـربقط يـشتبه يف ضـلوعهم يف أعمـال                   
أحـد قـادة اجملتمـع      ( مبـن فـيهم عمـدة        ، شخصا من الـربقط    ١٤وقد قتل ما جمموعه      .اللصوصية

نــة جلاجلنوبيــة  شــكل وايل دارفــور ،ويف أعقــاب احلــادث.  وشخــصان مــن الرزيقــات ،)احمللــي
  . حتقيق خاصة

وانطوى احلـادث الثـاين علـى اشـتباك بـني مجاعـات مـسلحة مـن التعايـشة والرزيقـات                       - ٢٦
ــور   ــضة يف دارف ــرب قري ــة ق ــسان١٩يف اجلنوبي ــسرقة مجــال   / ني ــد ادعــاءات ب ــل بع ــل  .أبري وقت

وقــد بــدأ قــادة . يف القتــال)  مــن الرزيقــات٣  مــن التعايــشة و٥(جمموعــه مثانيــة أشــخاص  مــا
 دفـع الرزيقـات مبوجبـها تعويـضا عـن سـرقة             ، احمللية بعد ذلك بإجراء عملية مـصاحلة       اجملتمعات
 أفيـد أن  ،يونيـه / حزيـران ١٩يف  اجلنوبيـة، يف دارفـور   الـذي وقـع     ،ويف احلادث الثالث  . اجلمال

علـــى بعـــد  (اشـــتباكات بـــني مجاعـــات مـــسلحة مـــن الـــسالمات واهلبانيـــة قـــرب نظيـــف         
ــاال  ١٢٥ ــومترا جنـــويب نيـ ــ) كيلـ ــيم حـــدود أســـفرت عـــن مقتـــل   بـــشأن سـ ــية وترسـ رقة ماشـ
  . أشخاص١٠شخصا وجرح  ١٣
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 حيث حـصد قتـال      ،وبغية حتسني العالقات بني اجلماعات السكانية يف منطقة زالنجي          - ٢٧
مــارس / شــخص مــا بــني آذار٧٠٠ النوايبــة أرواح مــا يقــدر بنحــو -بــني املــسريية والرزيقــات 

 دعما كـبريا لعقـد مـؤمتر بـني القبائـل يف احللـة        قدمت العملية املختلطة  ،٢٠١٠سبتمرب  /وأيلول
وقـد متثلـت املـساعدة يف        .مـايو / أيـار  ١٠يف  )  كيلومترا شرقي زالنجـي      ٢٥على بعد   (البيضاء  

 ،وحضر املؤمتر مشاركون ميثلون خمتلف اجلماعـات      . توفري األمن والنقل وإسداء املشورة الفنية     
ــة، واجملتمـــع املـــدين  ــا يف ذلـــك اإلدارة األهليـ ــادة ،مبـ ــشيا قبليـــون عـــرب ( والقـ ــاء ميليـ ، )زعمـ

وقد وضعت عـدة توصـيات لتعزيـز األمـن والعالقـات بـني اجلماعـات           .احلكم احمللي  ومسؤولو
  . أخرى من املنطقةأحناء ولتنظيم مؤمترات مماثلة يف   وشكلت آلية متابعة لتنفيذها،السكانية

  
  القيود املفروضة على التنقل     

 إىلأبريــــل / نيــــسان١يف الفتــــرة مــــن  دوريــــة ٢٣ ٩٩٩لطــــة نفــــذت العمليــــة املخت  - ٢٨
ومــن هــذه  . حالــة٦٨ أعيقــت خالهلــا حتركــات البعثــة عــن طريــق الــرب يف ،يونيــه/حزيــران ٣٠

احلــاالت، فرضــت القــوات املــسلحة الــسودانية أو جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين قيــودا يف   
 الغالبيـــة العظمـــى مـــن   ويف.حـــاالت ٣حالـــة، وفرضـــت احلركـــات املـــسلحة قيـــودا يف   ٦٥

ــات        ــى دوري ــودا عل ــة قي ــة للحكوم ــوات العــسكرية أو املخــابرات التابع احلــاالت، فرضــت الق
 وكانــت الــدوريات إمــا يف منطقــة تــشتبه احلكومــة يف وجــود قــوات تابعــة    ،العمليــة املختلطــة

ــة املختلطــة نفــذت   .للحركــات فيهــا أو حتــاول الــدوريات الــدخول إليهــا   ويف حــني أن العملي
 رفـضت   ،يونيـه /حزيران ٣٠إىل  أبريل  /نيسان ١من  رحلة جوية يف الفترة      ٥ ٧٧١جمموعه   ما

ــون آخــرون      ــسؤولون حكومي ــسودانية وم ــسلحة ال ــوات امل ــى إذن   ٦٠الق ــا للحــصول عل  طلب
شـرق جبـل     وقد فرضت معظم القيود على الرحالت اجلوية اليت حتاول الوصـول إىل    .بالطريان

  . أو التحليق فوقها،مرة أو مناطق النشاط العسكري
  

  األمن والسالمة    
 الـسالم التـابعني للعمليـة املختلطـة والعـاملني يف            حفـظ  أفـراد    ظل عدد اهلجمـات علـى       - ٢٩

 القـوات العـسكرية وأفـراد الـشرطة         احتفـاظ  ويرجـع ذلـك جزئيـا إىل         ،اجملال اإلنساين منخفضا  
  . القويمبوضعهالتابعني للعملية املختلطة 

حفظ الـسالم التـابعني للعمليـة       أفراد  من هجومني مسلحني وقعا على      ويف أول هجوم      - ٣٠
بنـصب كمـني لدوريـة كانـت عائـدة           جمهولو اهلوية  قام مسلحون    ،أبريل/ نيسان ٥ يف   املختلطة

وخـالل اهلجـوم قتـل      .  إىل كـتم   ) كيلـومترا جنـوب غـرب كـتم        ١٧علـى بعـد     ( من فاتو بورنو  
 للعمليـة املختلطـة كانـت تقـل مستـشاَرين       وسـرقت مركبـة تابعـة    ،أحد املهامجني وجـرح آخـر     
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 ،وأفرج يف وقت الحق عـن مـوظفَني أصـيبا جبـروح متوسـطة         .لشؤون الشرطة ومساعدا لغويا   
 وهــو مستــشار لــشؤون الــشرطة، يف مكــان قريــب يف  ،بينمــا عثــر علــى جثــة املوظــف الثالــث 

لنار على دوريـة تابعـة       بإطالق ا  جمهول اهلوية  قام مهاجم    ،ويف احلادث الثاين   .املركبة املهجورة 
علـــى بعـــد (للعمليـــة املختلطـــة كانـــت ترافـــق قافلـــة لربنـــامج األغذيـــة العـــاملي يف هوتواشـــي   

ــر  ٣٠ ــومترا جنـــوب غـــرب الفاشـ ــابة إحـــدى  ،أبريـــل/ نيـــسان١٨يف ) كيلـ ــا أدى إىل إصـ  ممـ
  .ومل تقع إصابات .املركبات

ض علـى مـساعد لغـوي       القـب   ألقى جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين         ،مايو/ أيار ٦ويف    - ٣١
ووفقــا ملــسؤويل  .  ونقلــه بعــد ذلــك إىل اخلرطــوم   ،وطــين تــابع للعمليــة املختلطــة يف الفاشــر    

ــة، احتجــز املوظــف   ــصدداحلكوم ــازحني حتــريض ب ــشاركة يف    الن ــى امل ــو شــوك عل  يف خمــيم أب
وقد منحت العملية املختلطـة إمكانيـة الوصـول إىل املوظـف يف             . املظاهرات املناهضة للحكومة  

  .يونيه/حزيران ٢٧
 أفــرج ،وبعــد اجلهــود املكثفــة الــيت بذلتــها حكومــة الــسودان وبرنــامج األغذيــة العــاملي  - ٣٢
يونيــه عـن ثالثــة مـن أفــراد الطـاقم الــذي تعاقـدت معــه خـدمات األمــم املتحــدة      / حزيـران ٦ يف

ــااليا      ــوا يف أم شـ ــذين اختطفـ ــسانية الـ ــساعدة اإلنـ ــوي للمـ ــل اجلـ ــور  يفللنقـ ــة  دارفـ يف الغربيـ
  .يناير/الثاين كانون ١٣
وتنــــاقص عــــدد حــــوادث ســــرقة الــــسيارات املتــــصلة مبركبــــات العمليــــة املختلطــــة   - ٣٣
ــسانية  أو ــاالت اإلنــ ــن  الوكــ ــن  ١٠مــ ــرة مــ ــوادث يف الفتــ ــاين ١ حــ ــانون الثــ ــاير إىل / كــ ينــ
وباإلضــافة إىل الـــسيارة التابعــة للعمليـــة    .يف األشـــهر الثالثــة األخـــرية  ٥مــارس إىل  /آذار ٣١

 قـــام ،أبريـــل/ نيـــسان٥يت أخـــذت مث هجـــرت خـــالل اهلجـــوم املـــذكور آنفـــا يف الـــ املختلطـــة
يونيـه  / حزيـران  ١مسلحا بسرقة مركبة تابعة للعملية املختلطـة يف خمـيم ديـريج يف نيـاال يف                  ١٥

وأصـيب أحـد أفـراد    . يونيـه / حزيران١١مسلحني بسرقة مركبة أخرى يف نياال يف       ٣بينما قام   
مليــة املختلطــة كــان يــسافر يف مقعــد الركــاب جبــروح طفيفــة  قــوات حفــظ الــسالم التابعــة للع

  .يونيه/حزيران ١١خالل احلادث الذي وقع يف 
  

  احلالة اإلنسانية   - ثالثا  
تـزال    ال ،بينما أحرز بعض التقدم يف جمال حتسني إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية            - ٣٤

ووفقــا  .با يف احلالــة اإلنــسانيةاالشــتباكات اجلاريــة بــني قــوات احلكومــة واحلركــات تــؤثر ســل  
 ٦٠ ٠٠٠ شـرد مـا بـني        ،لألرقام اليت وافقت عليها احلكومة والفريق القطري للعمل اإلنـساين         

مـــن جـــراء القتـــال مـــن شـــنقل طوبايـــة وشـــرق جبـــل مـــرة منـــذ بدايـــة  شـــخص ٧٠ ٠٠٠ و
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الوكـاالت  اجلنوبيـة    منعت سـلطات حكومـة واليـة دارفـور           ،وباإلضافة إىل ذلك   .٢٠١١ عام
 كيلــومترا عــن نيــاال مــن ١٥مــن الــسفر إىل أمــاكن تبعــد أكثــر مــن  لعاملــة يف اجملــال اإلنــساينا

  . هناكمسلحةحركات يونيه، معللة ذلك بوجود / حزيران١٥مايو إىل /أيار ١٥
أبريــل، دخــل جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين خمــيم كاملــة واحتجــز  / نيــسان١١ويف   - ٣٥

 اختطــف ، وانتقامــا لــذلك. دوليــةظمــة غــري حكوميــةأحــد الــسكان وهــو أيــضا موظــف يف من
 مـن العـاملني الـوطنيني يف جمـال تقـدمي املعونـة يف               ١١أبريل  / نيسان ١٣ يف   النازحنيشباب من   

وإثر تدخل العملية املختلطة ووكاالت األمم املتحـدة، أفـرج الـشباب عـن العـاملني يف        . املخيم
سلطات احلكوميـة بعـد ذلـك إمكانيـة إيـصال           وقد أعاقت ال  .  ساعة ٢٤جمال تقدمي املعونة بعد     

 حيث مل يـسمح للعـاملني الـدوليني يف جمـال          ،املساعدات اإلنسانية إىل كاملة جزئيا ملدة شهرين      
 مل يـسمح بـدخول      ،وباإلضـافة إىل ذلـك    . تقدمي املعونـة بـدخول املخـيم إال يف مناسـبات قليلـة            
. خيم إال علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة         اللوازم الطبية والوقود الالزم ملضخات املياه إىل امل       

مواصـــلة العمـــل يف العيـــادات وتقـــدمي  ومتكـــن موظفـــو منظمـــات غـــري حكوميـــة وطنيـــة مـــن 
  .سكان املخيم ورفعت القيود املفروضة منذئذ إىل املياه
ــسانية       - ٣٦ ــساعدات اإلنـ ــصال املـ ــة إيـ ــسني إمكانيـ ــة حتـ ــة   ،وبغيـ ــة املختلطـ ــدأت العمليـ  بـ

 وهي مبادرة هتـدف إىل تعزيـز إمكانيـة    ،مايو عملية سلة الربيع  /أيار ١والوكاالت اإلنسانية يف    
هـذه   وتـشمل  .الوصول إليها لعدة أشـهر    تعذر  إيصال وتسليم املعونات إىل مناطق دارفور اليت        

مــستفيد، العمليــة املختلطــة  ٤٠٠ ٠٠٠ الــيت هتــدف إىل الوصــول إىل مــا يقــرب مــن  ،العمليــة
 .لـذين جيـرون عمليـات تقيـيم االحتياجـات وتـسليم املعونـات       والعاملني يف جمال تقدمي املعونـة ا      

وكيلينـغ،    وكتم، ،عني سريو : التالية  سلمت اإلمدادات اإلنسانية إىل البلدات     ،وخالل العملية 
املهمــة إىل  وقــد كانــت .وســارونغ  واحلــارة، وطينــة، وكــاغورو، وغولــو،وكومــة قراضــايات

 فـصيل عبـد     - عليـه جـيش حتريـر الـسودان          سارونغ، وهي بلـدة تقـع يف اإلقلـيم الـذي يـسيطر            
   .٢٠٠٩الواحد، املهمة األوىل اليت تقوم هبا وكالة إنسانية منذ عام 

 ، شـرق جبـل مـرة      إىل ومن أجل حتسني إيصال وتقـدمي املـساعدة          ،وباإلضافة إىل ذلك    - ٣٧
ع جـيش    بالتشاور مـ   ،منسق الشؤون اإلنسانية للسودان   /وافقت العملية املختلطة واملنسق املقيم    

ــر الــسودان   ــة  -حتري ــد الواحــد واحلكوم ــة    ، فــصيل عب ــق العملي ــد لفري ــع جدي ــة موق  علــى إقام
  . اجلنوبية يف دارفور،املختلطة يف فينا

ــصحية   - ٣٨ ــة ال ــة   ،ويف جمــال الرعاي ــصحة العاملي املتحــدة  ومنظمــة األمــم  نفــذت منظمــة ال
قــيح ضــد شــلل األطفــال   محلــيت تلللواليــات ووزارات الــصحة التابعــة )اليونيــسيف(للطفولــة 

ومشلــت احلملتــان تقــدمي اللقــاحني إىل اجملتمعــات احملليــة يف   .واحلــصبة يف مجيــع أرجــاء املنطقــة 
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 فيهـا حـاالت مـرض      تتفـشّ يف املنـاطق الـيت      ‘‘ محالت تطهري ’’  وكذلك ،املناطق الريفية النائية  
  .احلصبة سابقا

دأت العمليــة املختلطــة يف  بــ، ويف مــا يتعلــق بتحــسني إمكانيــة احلــصول علــى امليــاه        - ٣٩
ــسان ٢٦ ــل          /ني ــبرية تنق ــاه ك ــات مي ــع خزان ــى توزي ــة تنطــوي عل ــوارد املائي ــادرة للم ــل مب أبري

ومتكن اخلزانات النساء واألطفـال بـشكل رئيـسي مـن نقـل كميـات               . بالدحرجة على العائدين  
لعنـف   وهـو مـا خيفـض تعرضـهم للمـضايقات وا          ،كبرية من املياه بسهولة من اآلبار إىل منازهلم       

ومـن   .من خالل تقليل عدد املرات اليت جيب عليهم فيها مغادرة املخـيم أو القريـة جللـب امليـاه          
  . خزان يف مجيع أحناء دارفور ٣ ٠٠٠ املقرر توزيع

حتقيـق الـسالم املـستدام يف اخلرطـوم          مليـاه مـن أجـل     ا :وقد عقـد مـؤمتر دارفـور الـدويل          - ٤٠
ون إىل إجياد إطار متكامل جديـد إلدارة امليـاه يف           وسعى املشارك . يونيه/ حزيران ٢٨ و   ٢٧ يف

واستهدف منظمو املؤمتر مجـع األمـوال     . دارفور من أجل ضمان اإلدارة السليمة للموارد املائية       
وقــد حــضر . نظــام منــصف ومــستدام خلــدمات امليــاه  مــشروعا ترمــي إىل وضــع٦٥مــن أجــل 

 ، حكومــة الــسودان،آخــرين مــن بــني مــشاركني ، مــشارك ميثلــون٥٠٠املــؤمتر مــا يقــرب مــن 
ــة  ــة املختلط ــسيف،والعملي ــامج      ، واليوني ــسكو، وبرن ــائي، واليون ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  وبرن

وتعهـدت اجلهـات    . املتحدة للبيئة، واجلهات املاحنـة، واجلهـات الدوليـة الفاعلـة األخـرى             األمم
  . مليون دوالر ملشاريع املياه يف املؤمتر٥٠٠املاحنة بتقدمي ما جمموعه 

  
 اإلنسان وحقوق واحلوكمة، القانون، سيادة  - رابعا  

 املختلطـة  العمليـة  قــت ثَّــو املاضـية،  شـهرا  عـشر  االثـىن  طـوال  الـسائد  لالجتاه استمرارا  - ٤١
 .ضــحية ٢٧٤ مشلــت اإلنــسان، حقــوق النتــهاكات حــدثا ٩٧ املاضــية الثالثــة األشــهر خــالل

 حبقــوق املتعلقــة الــشواغل إثــارة عثــةالب واصـلت  اإلنــسان، حقــوق محايــة ســبل حتــسني وبغـرض 
 وعقــدت .األمنيــة املؤســسات قــدرة بنــاء واصــلت كمــا احلكوميــة، الــسلطات لــدى اإلنــسان
 املخـابرات جهاز األمن و   وضباط احلكومية الشرطة أفراد من ٢٠٢ جمموعه ملا تدريبية دورات
 اإلنــسان حلقــوق ســيةاألسا املفــاهيم علــى تــدريبا تلقــوا الــذين الريفيــة، احملــاكم وقــضاةالــوطين 

 .واالحتجاز القبض وإجراءات

ــدد واخنفــض  - ٤٢ ــسي العنــف حــاالت ع ــساين اجلن ــيت واجلن ــة ســجلتها ال  املختلطــة العملي
 مشلـت  حـدثا  ٢٩ عـددها  كـان  أن بعد ضحية، ٢٦ مشلت حدثا ١٧ إىل لتصل طفيفا اخنفاضا

 قــدرة لتحــسني عديــدة عمــل حلقــات ونظمــت. ٢٠١١الربــع األول مــن عــام  يف ضــحية ٥٤
 تلــك أحــد ويف .هلــا والتــصدي األحــداث مــن األنــواع هــذه منــع علــى احلكوميــة املؤســسات
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 امـرأة   ١٧ حـضرهتا أبريـل   /نيـسان  ٢ يف الفاشر يف عمل حلقة املختلطة العملية عقدت األمثلة،
 العنـف  منـع  جـل أ مـن  الواليـات  بالتزامـات  الوفـاء  يف دورهـن  عـن من أعـضاء اهليئـة التـشريعية        

 مـن  ٣٩ إىل اجلنسانية املسائل على تدريب قدم أخرى، عمل حلقات ويف .نساينواجل اجلنسي
 اجلنينـة  يف العـامني  املـدعني  وإىل ،مـايو /أيـار  ٢ و ١ يومي يف املركزية االحتياطية الشرطة أفراد
 .مايو/أيار ٤ و ٣ يومي يف

ــة واصــلت ذلــك، إىل وإضــافة  - ٤٣ اهلــا احملاكمــات للتأكــد مــن امتث  رصــد املختلطــة العملي
ــادئ ــة للمب ــسان حلقــوق الدولي  شخــصني أن إىل حمكمــة توصــلت ،القــضايا إحــدى ويف .اإلن
بـــسبب  ســـنوات ١٠ ملـــدة بالـــسجن مـــايو/أيـــار ٢ يف عليهمـــا وحكمـــت نيـــاال، يف مـــذنبان

ــة ملنظمــة مــركبتني ســرقةاشــتراكهما يف  ــة الرؤي ــر/شــباط ٢١ يف الفرســان إد مــن العاملي  .فرباي
ــضا احملكمــة وحكمــت ــا ١٦ عمــره يبصــ علــى أي ــدة بإيداعــه عام  إصــالحية يف ســنوات ٦ مل
ــسبب لألحــداث ــة فاطــتخا يف اشــتراكه ب ــدين الطــريان مــوظفي مــن ثالث ــامج مــع املتعاق  برن
 .٢٠١٠ نوفمرب /الثاين تشرين ٤ يف العاملي األغذية

 جلـان  ثـالث  افتتحـت  املختلطـة،  والعمليـة  احلكومـة  بـني  املتبادلة التفاهم ملذكرة ووفقا  - ٤٤
ــويرل ــة يف الـــسجون تطـ ــسان يف وزالينغـــي اجلنينـ ــل /نيـ ــرىأبريـ ــاال يف وأخـ ــار يف نيـ ــايو/أيـ  .مـ

 الـسجون،  علـى  تـؤثر  الـيت  للمـصاعب  حلـول  إىل للتوصـل  محافـل ك اللجـان  هذهوستستخدم  
 .السجونإصالح  ولتيسري

 الـسجون  ضـباط  قـدرة  لبنـاء  احلكومية السلطات مع العمل املختلطة العملية وواصلت  - ٤٥
ــسجناء ظــروف وحتــسني ــذا ويف .ال ــصدد، ه ــة عــن   ال عقــدت ال ــة املختلطــة دورة تدريبي عملي

 “الـسجون  إدارة يف اإلنـسان  حقـوق  علـى  قـائم  هنـج  واعتمـاد  لـسجون ل األساسيةالواجبات  ”
 دارفــور ويف أبريــل/نيــسان ١٤ إىل ١٠ مــن الفتــرة يفالــشمالية  دارفــور يف الــسجون ملــوظفي
 لتعزيـز  مبـشاريع  القيـام  جرى ذلك،وعالوة على    .مايو/أيار ١٩ إىل ١٥ من الفترة يفاجلنوبية  
 مــع بالتعــاون ،املختلطــة العمليــة وقــدمت .الــسجناء أحــوال وحتــسني العــيش كــسب إمكانــات
 بالتربـة املثبـت    الطـوب  صـناعة  علـى  مهنيـا  تـدريبا  ،البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج

 مــشاريع يف املتــدربون ينتجــه الــذي لطــوبا وسيــستخدم . اجلنوبيــةدارفــور يف ســجينا ٦٠ لـــ
 جـرى  الـصحي  والـصرف تـوفري امليـاه      مـشروع  أُجنـز  ،أبريـل /نيـسان  ٢٧ ويف .الـسجون  تشييد
 العمليـة  نظمـت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .اجلنينـة  يف سجن يف األثر، السريعة املشاريع بأموال متويله

 ،الـصحة  ووزارة اإلمنـائي  ملتحـدة ا األمـم  وبرنامج العاملية الصحة منظمة مع بالتعاون ،املختلطة
ــومي يف ــا خميمــا مــارس/آذار ٣١ و ٣٠ ي ــه اســتفاد طبي  وعــائالهتم املــساجني مــن ١ ٠٠٠ من

 .الفاشر يف احمللي اجملتمع وأفراد
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  الطفل محاية    
 الــرتاع يف ســابقا منخــرطني كــانوا الــذين األطفــال ملــساعدة املبذولــة اجلهــود تواصــلت  - ٤٦

 رعتـه  التـسريح  علـى  تـدريب  يف الـسالم  جنـاح  - واملـساواة  لعـدل ا حركة واشتركت .املسلح
 قائمـة  ُســلمت  التـدريب،  وخـالل  .أبريـل /نيسان ٢٩ إىل ١٧ من الفترة يف اجلنينة يف احلكومة
 الـسالح  لـرتع  الـسودان  مشـال  جلنـة  إىل مـسلحة  بقـوات  سـابقا  مـرتبطني  كانوا طفال ٦٥ تضم

 .معاملتهم وإجناز تسجيلهم أجل من اإلدماج، وإعادة والتسريح

 .الطفـل  محاية عن تدريبية دورة ٢٨ املختلطة العمليةعقدت   ،٢٠١١ عام بداية ومنذ  - ٤٧
 شـرطة  ضـباط  مـن  ٥٨٠ و مـدنيا  ١٢٨ بينـهم  من البعثة، أفراد من ٩٣٤ حوايلمنها   واستفاد
 يف املختلطـة  العمليـة  نظمـت  ذلـك،  إىل وإضافة .السالم حفظ أفراد من ٢٢٦ و املتحدة األمم
 يف الطفولـة  إنقـاذ  منظمـة  مـع  باالشـتراك  أيـام  أربعـة  مـدهتا  املدربني لتدريب دورةأبريل  /نيسان

 املتحـدة  األمـم  ومـراقيب  املتحـدة  األمـم  وشـرطة  العـسكريني  الـضباط  من ٤٧ حضرها السويد،
 عقــد إىل أدى ممــا وطنيــة، فاعلــة جهــات ليــشمل الربنــامج نطــاق توســيع وجــرى .العــسكريني

 مـن  ٣٤ الـدورات  هـذه  مـن  املـستفيدون  ومشل .حمليا شريكا ٤٧٧ حضرها ةتدريبي دورة ١٣
النـازحني   خميمـات  يف احملليـة  اجملتمعـات  خفـارة  متطـوعي  من ٢٥٥ و احلكومية الشرطة ضباط

النـازحني   خميمـات  يف الطفـل  محايـة  جلـان  أعـضاء  مـن  ٥٧ و احملليـة  اجملتمعـات  قـادة  من ٢٩ و
 .القانون على اخلارجني من طفال ٢٠ و يناملد اجملتمع مجاعات أعضاء من ٨٢ و
  

 املدنيني محاية  - خامسا 
 محايـة  لتحـسني  املاضـية  الثالثـة  الـشهور  خالل عديدة مببادرات املختلطة العملية قامت  - ٤٨

 .وعتادهم املعونة تقدمي جمال يف العاملني وأمن وسالمة املدنيني

 جمـال  يف مأنـشطته ن للعملية املختلطـة      األفراد العسكريون وأفراد الشرطة التابعو     وعزز  - ٤٩
 إىل دوريـة  ١٣٠ مـن  يوميـا  الـدوريات  عدد زيادة طريق عن دارفور أحناء يف احلمايةالتواجد و  

 املـدى  والطويلـة  املـدى  املتوسـطة  الـدوريات  عـدد  زيـادة  ذلك ومشل .املتوسط يف دورية ١٦٠
ــة اجملتمعــات إىل ــاطق يف احمللي ــة، املن ــها ومــن الريفي ــل بين ــة مشــال( مــون وجبــل ةمــر جب  )اجلنين

ــور بــني واحلــدود ــة  دارف ــوباجلنوبي ــسودان وجن ــاح .ال ــات إجنــاز وأت ــشر اللوجــستية الترتيب  ن
 أســفر ممــا أبــشي، وخــور طوبايــة شــنقل يف املختلطــة العمليــة أفرقــة مواقــع يف مــدنيني مــوظفني

  .اإلنساين اجملال يف الفاعلة اجلهات مع البعثة أنشطة تنسيق حتسني عن
 اإلنــذار آليــات تقويــة جــرت املــدنيني، حلمايــة املختلطــة العمليــة اســتراتيجية إطــار ويف  - ٥٠

 كبــارل املــدنيني محايــة عــن أســبوعية حتليليــة تقــارير إصــدار طريــق عــن املبكــر والتــصدي املبكــر
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 اجلهـات  أنـشطة  تنـسيق  علـى  حتـسينات  أجريـت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .املختلطـة  العمليـة  مديري
 طريـق  عـن  املختلطة العملية يف الشرطة وأفراد العسكريني األفراد مع اإلنساين اجملال يف الفاعلة
 .والعسكريني املدنيني بني أسبوعية تنسيق اجتماعات عقد

ــة خيــص وفيمــا  - ٥١ ــدين، محاي ــة واصــلت العائ ــشتركة التحقــق آلي ــيم امل ــة مــدى تقي  طوعي
 الطوعيــة العــودة أنــشطة ظلــت ،٢٠١١ عــام بدايــة ومنــذ .دارفــور يف العــودة أنــشطة ومالءمــة
 خميمـــات مـــن العائـــدين لـــبغأ ويرحتـــل .أســـبوعيا شـــخص ١ ٥٠٠ يقـــارب مبعـــدل جتـــري

 . الغربيةدارفور يف ريفية مناطق إىلاجلنوبية  دارفور يف
  

  وعملياهتا البعثة نشر  - سادسا 
 املختلطــــــة العمليـــــة يف املـــــدنيني املـــــوظفني عـــــدد كـــــان يونيـــــه،/حزيـــــران ٣٠ يف  - ٥٢

ــاً، موظفــاً ١ ١٤٥ بينــهم مــن ،موظفــاً ٤ ٤٦٦ ــاً، موظفــاً ٢ ٨٣٥ و دولي  مــن ٤٨٦ و وطني
 قــدره البــالغ بــه املــأذون القــوام مــن املائــة يف ٨١ العــدد هــذا وميثــل .املتحــدة األمــم متطــّوعي
ــة زالــت ومــا .موظفــاً ٥ ٥١٦  بــشكل املــؤهلني املــوظفني اســتقدام يف صــعوبات تواجــه البعث

 يف هبــا التنبــؤ يتعــذر الــيت األمنيــة واحلالــة القاســية احليــاة لظــروف نظــرا واســتبقائهم، مناســب
 البعثـة،  منطقـة  إىل منـهم  ٣٦ وصـل  فقـد  إضـافيني،  دوليني موظفني بنشر يتعلق وفيما .دارفور

 .بالبعثة لتعيينه عرضاً مرشح ورفض اخلدمة، من موظفا ٣٢ انفصال ومت

 املختلطــــة العمليــــة يف العــــسكريني األفــــراد عــــــدد كــــان يونيــــه،/حزيــــران ٣٠ ويف  - ٥٣
ــرداً، ١٨ ٠١٤ ــون ف ــة يف ٩٢ ميثل ــن املائ ــوام م ــأذون الق ــه امل ــالغ ب ــدره الب ــرداً ١٩ ٥٥٥ ق  .ف

 اتـصال،  ضـابط  ٦١ و ضابط ركن،  ٣٠٢ و القوات، من فردا ١٧ ٤٥١هذا الرقم    ويتضمن
 ،األدوار املتعــددة للوجــستيات اإلثيوبيــة الوحــدة نــشر املتوقــع ومــن .عــسكريا مراقبــا ١٩٥ و

ــة والوحــدة ــدوارة األجنحــة ذات للطــائرات الرواندي  األغــراض، ومتعــددة احلجــم متوســطة ال
 احلـايل،  العـام  مـن  الحـق  وقت يف وذلك القطاعي، واالحتياطي لالستطالع النيجريية والسرايا
 أكتــوبر/األول تــشرين حبلــول الكامــل قوامهــا إىل قادمــة ســنغالية كتيبــة تــصل أن يتوقــع بينمــا

 احلجـم  متوسطة الدوارة األجنحة ذات للطائرات وحدتان قدره نقص هناك زال وما .٢٠١١
   .األجنحة ثابتة بالطائرات استطالع ووحدة األغراض ومتعددة

 علـى  هامـشية  بـصورة  العـسكرية  للوحـدات  الـذايت  الـدعم  وقدرات االستعداد وحتسن  - ٥٤
 أصــل مــن ٤ و املــشاة، كتائــب مــن ١٧ أصــل مــن ٥ ولــدى .املاضــية الثالثــة األشــهر مــدى
 وتقـل  املعـدات،  يف كـبرية  نقـص  أوجـه  احلاضـر،  الوقت يف املشكلة، الشرطة وحدات من ١٦

 .املائة يف ٩٠ والبالغ التكليف، به صدر الذي احلد عنتها للخدمة صالحي معدالت
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 منـهم  املائـة  يف ٨٠( فـرداً  ٢ ٧٥١ املختلطـة  العمليـة  شـرطة  ألفراد احلايل القوام ويبلغ  - ٥٥
 قـدره  البـالغ  بـه  املـأذون  القـوام  من املائة يف ٧٣ ميثلون ،)النساء من املائة يف ٢٠ و الرجال من

 ميثـــل مـــا أي فـــرداً، ٢ ٢٣٣ املـــشكّلة الـــشرطة ألفـــراد احلـــايل القـــوام ويبلـــغ .فـــرداً ٣ ٧٧٢
  .فرداً ٢ ٦٦٠ قدره البالغ به املأذون القوام من املائة يف ٨٣
 دوريــة، ١٢ ٣٢٥ جمموعــه مبــا املختلطــة للعمليــة التــابعون العــسكريون األفــراد وقــام  - ٥٦

 املـدى،  طويلـة  دوريـة  ٦٤٣ و املـدى،  قـصرية  دوريـة  ٩٩٩ و روتينيـة،  دوريـة  ٥ ٥٨٩مشلت  
 تتعلــق دوريــة ١ ٩٣٣ و اإلنــسانية، للمهــام حراســة عمليــة ٦٢٣ و ليليــة، دوريــة ٢ ٥٣٨ و

. للنـازحني  وخميمـا  ةقريـ  ٧ ١٢٩ جمموعـه  مـا  غطـت  اإلداريـة،  والشؤون اللوجستية باخلدمات
 ٦ ٩١٨ بينــها مــن ُنـِفـــذتو. دوريــة ١١ ٦٧٤ جمموعــه مبــا املختلطــة العمليــة شــرطة وقامــت
 يتركــون ممــن واألطفــال النــساء مــن جمموعــات مــعوبــصورة رئيــسية  املخيمــات داخــل دوريــة
ــة ٢ ٨٤٦ ونفــذت ،والعــشب احلطــب جلمــع واملخيمــات القــرى  واألســواق القــرى يف دوري
 .املدى والطويلة املتوسطة الدوريات من ١ ٩١٠ ذتوُنِف وحوهلا؛

 الثالثيـة،  التنـسيق  آلليـة  العاشـر  االجتمـاع  يف إليـه  التوصـل  مت الـيت  االتفـاق  مـع  ومتشيا  - ٥٧
 مــن الفتــرة يف املختلطــة العمليــة ملــوظفي جديــدة دخــول تأشــريات ١١٠٣ احلكومــة أصــدرت
ــسان ــل /نيـ ــران إىلأبريـ ــه/حزيـ ــىت و .يونيـ ــران ٢٦حـ ــ/حزيـ ــن مل ه،يونيـ ــد يكـ ــت مت قـ  يف البـ
 ،الــشرطة لــضباط تأشــريات ٧٧٥ بينــها مــن و،تأشــريات علــى احلــصول طلبــات مــن ١ ٠٧٠

 مـن  مـدنيني،  ملـوظفني  تأشـرية  ١٩٩ و العـسكريني؛  واملـراقبني  األركـان  لـضباط  تأشرية ٩٦ و
ورغــم أن عــدد طلبــات احلــصول علــى تأشــريات الــدخول الــيت    .وزائــرون استــشاريون بينــهم

فيها بعد ما زال كبريا، ظلت وزارة اخلارجية جتدد على سبيل االستعجال عددا كـبريا               يبت   مل
من تأشريات الدخول ملوظفي العملية املختلطة الـذين انتـهت عقـود عملـهم ومـن مث تأشـريات                   

والتزمـت احلكومـة بتـصفية      . ٢٠١٠/٢٠١١، هناية الـسنة املاليـة       يونيه/حزيران ٣٠إقامتهم يف   
  .بقليل اليت مل ُيبت فيها بعد للحصول على تأشريات دخول بعد ذلكالطلبات املتأخرة 

ــة إذاعــة لبــث انتقــايل حــل تنفيــذ يف تقــدم وأُحــرز  - ٥٨ ــة ووقعــت .املختلطــة العملي  العملي
 البعثـة  سـتبدأ  ، الوطنيـة  العامـة  اإلذاعـة هيئـة    مـع  تفـاهم  مـذكرة  يونيـه /حزيـران  ٢٦ يف املختلطة
 .يوليه/متوز ١ منالتابعتني للدولة  ودارفور المالس إذاعة حمطيت من البث مبوجبها

 املــصاعب مــن وبــالرغم .تقــدما املختلطــة العمليــة أفرقــة مواقــع وحتــسني تطــوير وحيــرز  - ٥٩
املتبقيـة وعـددها     واملواقـع  .لألفرقـة  موقعـا  ٣٠ بـني  مـن  موقعا ١٢ حتسني أُجنز فقد اللوجستية،

 .٢٠١١ يوليـه /متوز ٣١ حبلول تكتمل أن رراملق ومن اإلجناز، من خمتلفة مراحل يف موقعا   ١٨
 ديــسمرب /األول كــانون ٣١ حبلــول أخــرى  مواقــع ســبعة يف العمــل  يكتمــل أن املقــرر ومــن
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 موظفـا  ١ ٥٢٦ لــ  للبعثـة  املقـرر  اإلقامـة  لبدل املوحدة اإلقامة أماكن  تشييد  أُجنز وقد .٢٠١١
 ملـوظفي  واملعنويـات  مـن واأل املعيـشة  ظـروف  يف كـبري  حتسن عن التطور هذا أسفر وقد .دوليا
  .دارفور يف املختلطة العملية
ــذ  - ٦٠ ــر ومن ــر مت األخــري، التقري ــرة ١١ حف ــا إضــافية، حف ــل مم ــوع جع ــدد جمم ــار ع  اآلب
حـصوهلا علـى     لتحسني احمللية اجملتمعات مع اآلبار هذه يف البعثة وتشترك .بئرا ٣٥ أجنزت اليت
 رفـ  حل دوليـة  شـركة التعاقـد مـع      يف واملتمثلـة  عنـها  اإلبـالغ  سبق اليت اخلطط خيص وفيما .املياه
 احلفــــر معــــدات وحــــشد التأشــــريات علــــى احلــــصول يف الــــصعوبات أدت فقــــد بئــــرا، ٢٥
  .العقد إلغاء إىل
 وقاربـــت مركـــزا ١٣ وأُجنـــز .اجملتمعيـــة الـــشرطة مراكـــزتـــشييد  يف العمـــل وتواصـــل  - ٦١
  .إنشاؤها املقرر من مركزا ٧٠ بني من االكتمال، على مراكز ٣

 الثالثــة األشــهر يف األثــر ســريعة املــشاريع مـن  إضــافيا مــشروعا ٣٠ جمموعــه مــا وأجنـز   - ٦٢
 جديــدا مــشروعا ٦٥ اعتمــد كمــا مــشروعا، ٢٨٨ جممــوع مــن املائــة يف ٦٥ وأجنــز .املاضــية
 التقـدم  مـن  احلـد  عـن  احمللـيني  املنفـذين  الـشركاء  قـدرة  واخنفاض األمن انعدام وأسفر .لتنفيذها
 .مشاريع عدة يف احملرز

ــة وواصــلت  - ٦٣ ــذخائر تــشكله الــذي اخلطــر مــن للحــد جهودهــا املختلطــة العملي  غــري ال
 غـري  الـذخائر  قطـع  مـن  ٣١٤ مـن  أكثـر  بتـدمري  البعثـة  وقامـت  .دارفـور  أحنـاء  مجيع يف املنفجرة

ــة دورات وعقــدت املنفجــرة، ــة تدريبي ــذخائر تلــك عــن النامجــة باملخــاطر للتوعي ــ ال  يقــرب امل
أهنـا   ووجـد    الطـرق  مـن  كيلـومترا  ٦٤٥ جمموعـه  مـا  تقيـيم  وجـرى  .ملدنينيا من ٣٣ ٠٠٠ من

ــة  ــالنظر للمخــاطر تقييمــات وأجريــت .لالســتعمالمأمون  مــساحة يف األرض ســطح وحتــت ب
 .مربعا مترا ٧٢ ٦٢٩ جمموعها

 لـرتع  الـسودان  مشـال  جلنة قامت اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح نزع خيص وفيما  - ٦٤
 مـن  )امـرأة  ٢١ منـهم ( السابقني املقاتلني من ٣٧١ بتسريح اإلدماج وإعادة والتسريح السالح
 وحركـة  احلـرة،  اإلرادة فـصيل  - الـسودان  حتريـر  وجـيش  األم، جناح - السودان حترير جيش
 وأشـرفت  .والدميقراطيـة  للحقـوق  الـشعبية  القـوى  وحركـة  الـسالم،  جنـاح  - واملساواة العدل
 الـشعيب  الـدفاع  وقـوات  الـسودانية  املـسلحة  القوات نم فردا ١ ١٧٣ صرف على أيضا اللجنة

 بتقـدمي  األنـشطة  لتلـك  الـدعم  املختلطـة  العمليـة  وقـدمت  .اجلنوبيـة ودارفـور الغربيـة      دارفور يف
 بفــريوس اإلصــابة الكتــشاف للفحــص واملعــدات واألفــراد اللوجــسيت والــدعم التقنيــة املــشورة
  .اإليدز/البشرية املناعة نقص
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  يف ضوء املعايري احملددة للبعثةاحملرز التقدم   -سابعاً   
ــالفقرة كمــا ذكــر يف املقدمــة،    - ٦٥ ، )٢٠١٠ (١٩٣٥ مــن قــرار جملــس األمــن  ٨عمــالً ب

ــدم احملــرز      ــاً للتق ــر تقييم ــذا التقري ــضمن ه ــواردة يف   يت ــايري ال ــر   يف ضــوء املع ــاين لتقري ــق الث املرف
  ).S/2009/592 (٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٦العام املؤرخ  األمني
حــل سياســي شــامل حنــو حتقيــق املعيــار األول، وهــو حتقيــق وقــد أحــرز بعــض التقــدم   - ٦٦

مفاوضـات الدوحـة    يف  بني احلكومـة وحركـة التحريـر والعدالـة          ومت تقليل االختالفات    . للرتاع
أيــدت خنبــة مــن ممثلــي جمتمــع دارفــور هــذا الــنص  و. وتوحيــد نقــاط االتفــاق يف مــشروع نــص

املــصلحة يف دارفــور باعتبــاره األســاس إلرســاء ســالم شــامل ف صــاحبة مجيــع األطــرامـؤمتر   يف
وأجرت احلكومة وحركة العدل واملـساواة حمادثـات وإن اقتـصرت أساسـاً             . يف دارفور وجامع  

املعيـار   اوال يـزال حتقيـق هـذ   . على ملفات حقوق اإلنسان وتقاسم الـسلطة والترتيبـات األمنيـة         
 فـصيل  - ىل أن عدة حركات، مبا فيها جـيش حتريـر الـسودان    نظراً إ  ،بالكامل هدفاً بعيد املنال   

فـصيل مـيين مينـاوي، ال تـزال خـارج عمليـة الـسالم،                - عبد الواحـد وجـيش حتريـر الـسودان        
  . تغيري يف احلكومةجراءأعربت عن نيتها السعي إلو

عاقـت  أ وقـد . إىل هتيئـة بيئـة مـستقرة وآمنـة يف مجيـع أحنـاء دارفـور               املعيار الثاين   شري  يو  - ٦٧
يف ضـوء  االشتباكات املتقطعة بني القـوات املـسلحة الـسودانية وقـوات احلركـات إحـراز تقـدم         

إال أن عناصر القـوات العـسكرية وقـوات الـشرطة التابعـة للعمليـة املختلطـة زادت                  . هذا املعيار 
عدد الدوريات البعيـدة واملتوسـطة املـدى الـيت أرسـلت إىل مواقـع جديـدة، ممـا أدى إىل تعزيـز                       

وتـسببت االشـتباكات املتـصلة بـاملوارد        . مناطق نائية يف  ود البعثة واملسامهة يف إرساء األمن       وج
  . شخصاً أثناء الفترة السابقة١٢ شخصاً، مما ميثل زيادة باملقارنة مع مقتل ٢٣مقتل يف 
. إىل تعزيــز ســيادة القــانون واحلوكمــة ومحايــة حقــوق اإلنــسان املعيــار الثالــث شري يــو  - ٦٨

أطـــراف الـــرتاع اســـتمرت و.  كـــان التقـــدم الـــذي أحـــرز يف هـــذا اجملـــال متواضـــعاً وعمومـــاً،
محاية املدنيني احملاصرين وسـط املعـارك مبوجـب القـانون الـدويل      تقصريها يف التزاماهتا بشأن      يف

وما زال عدد انتهاكات حقوق اإلنسان وجتاوزاهتا املسجلة ممـاثالً لعـددها يف            . حلقوق اإلنسان 
ويف تطور إجيايب، قامت العمليـة املختلطـة بتوثيـق اخنفـاض            . ة بالتقارير السابقة  الفترات املشمول 

ــة لتعزيــز هــذه      يف عــدد حــاالت االحتجــاز التعــسفي، وواصــلت العمــل مــع الــسلطات الوطني
واصــلت البعثــة العمــل مــع احلركــات املــسلحة إلهنــاء جتنيــد   وباإلضــافة إىل ذلــك، . املكاســب

  .داء املشورة التقنية للعاملني يف اجلهاز القضائيوإسكجنود، األطفال واستخدامهم 
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ــو  - ٦٩ ــار شري ي ــسهيل وصــول      املعي ــسانية وت ــة اإلن ــى احلال ــع إىل إضــفاء االســتقرار عل الراب
ــسانية  ــساعدات اإلن ــع        . امل ــلة الربي ــة س ــق عملي ــن طري ــذا اجملــال ع ــدم يف ه وأحــرز بعــض التق

ختلطـة والوكـاالت اإلنـسانية خالهلـا        ، اليت أوفـدت العمليـة امل      ) أعاله ٣٦ورد يف الفقرة     كما(
بعثات لتقييم احتياجات اجملتمعات احمللية وتقدمي املساعدات هلا يف مناطق كان يتعذر الوصـول              

املــدى وفــضالً عــن ذلــك، زادت العمليــة املختلطــة عــدد الــدوريات املتوســطة  . مــن قبــلإليهــا 
  . والبعيدة املدى والدوريات اليت أرسلت إىل مواقع العودة

  
  اجلوانب املالية  -ثامناً   

 مليــون دوالر ١ ٦٨٩,٣ مبلــغ ٦٥/٣٠٥اعتمــدت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا   - ٧٠
 ٣٠ إىل ٢٠١١يوليــــه /متــــوز ١لفتــــرة املمتــــدة مــــن ا  يفلإلنفــــاق علــــى العمليــــة املختلطــــة

يوليـه  / متـوز ٣١ويف حـال قـرر جملـس األمـن متديـد واليـة العمليـة بعـد            . ٢٠١٢ هيونيـ /حزيران
اجلمعيـة  اعتمدتـه  ، سوف تقتصر تكلفة اإلنفاق على العملية املختلطة على املبلغ الـذي       ٢٠١١

  .٢٠١١/٢٠١٢العامة للفترة املالية 
، بلغت االشتراكات املقررة غري املدفوعـة للحـساب اخلـاص           ٢٠١١ هيليو/متوز ٧ويف    - ٧١

املـسددة جلميـع      غري وبلغ جمموع االشتراكات املقررة   . مليون دوالر  ١٨٠,٢للعملية املختلطة   
  .مليون دوالر ١ ٥٤٧,١عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ 

ــشرطة          - ٧٢ ــسكرية وال ــوات الع ــاليف الق ــسامهة بقــوات تك ــات امل ــددت للحكوم ــد ُس وق
مـايو  / أيـار  ٣١املشكلة، والتكاليف املتعلقة باملعـدات اململوكـة للوحـدات للفتـرة املمتـدة حـىت                

  .لى التوايل، وفقاُ جلدول السداد ربع السنوي، ع٢٠١١مارس / آذار٣١  و٢٠١١
  

  مالحظات وتوصيات  -تاسعاًً   
ويبـدو أن املفاوضـات بـني احلكومــة    . بلغـت عمليـة الـسالم يف دارفـور منعطفــاً حامسـاً       - ٧٣

تـسوية  شكل  تـ هـذا االتفـاق لـن       نتيجـة   إال أن   . وحركة التحرير والعدالـة علـى وشـك االنتـهاء         
 فـــصيل عبـــد الواحـــد وجـــيش حتريـــر - ش حتريـــر الـــسودانللـــرتاع مـــع مواصـــلة جـــيشـــاملة 
 فـــصيل مـــيين مينـــاوي الـــسعي لتحقيـــق أهـــدافهما بالوســـائل العـــسكرية، وتعثـــر  - الـــسودان

مجيـع  ثـل مناقـشات مـؤمتر       متو. العـدل واملـساواة   يبـدو بـني احلكومـة وحركـة          املفاوضات يف ما  
معظمـــه علـــى نتـــائج  يفاملـــصلحة يف دارفـــور ومـــشروع االتفـــاق القـــائم  األطـــراف صـــاحبة 

املـؤمتر،  وكمـا أقـر بـذلك    املفاوضات بني احلكومة وحركة التحرير والعدالة خطوة إىل األمام،        
ويف ضـوء هـذه التطـورات، جيـري         . لدفع عملية السالم قدماً حنو إرسـاء سـالم شـامل          األساس  

  .رخريطة طريق جديدة حتدد اخلطوات املقبلة يف عملية السالم يف دارفوإعداد حالياً 
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ويف ما يتعلق بالعناصر الرئيـسية خلريطـة طريـق جديـدة، ال تـزال تـسوية مفيـدة لـرتاع                       - ٧٤
ويف هــذا الــصدد، . دارفــور تتطلــب تأييــداً واســعاً مــن مجيــع األطــراف واملتــضررين مــن الــرتاع

إىل كـل مـن احلكومـة، وجـيش حتريـر           على توحيد صفوفه لتوجيه رسائل      أحث اجملتمع الدويل    
العـدل  فصيل عبد الواحد، وحركـة       - ل ميين ميناوي، وجيش حترير السودان      فصي - السودان
  .، لوقف األعمال العدائية وبدء املفاوضات دون شروط مسبقةواملساواة

وميكن لعملية الـسالم يف دارفـور أن تـستفيد أيـضاً مـن عمليـة حـوار وتـشاور داخليـة                        - ٧٥
 لعمليــة الــسالم وتــسلم زمامهــا حمليــاً، تتــسم مبــصداقيتها يف دارفــور وتــستقطب التأييــد الــشعيب

ويف هــذا الــصدد، أشــجع اجملتمــع الــدويل علــى دعــم هــذه   . وتعــزز نتــائج مفاوضــات الدوحــة 
باألعمـال التحـضريية الـيت    ويف هـذا الـشأن، أرحـب    . العملية يف إطار خريطـة الطريـق اجلديـدة      

مـن  ألفريقـي املعـين بالتنفيـذ       والفريـق الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد ا          تتخذها العمليـة املختلطـة      
وال تزال هتيئة بيئـة مواتيـة للعمليـة الـسياسية تكتـسب             . إجراء العملية السياسية يف دارفور    أجل  

خطـوة أوىل وبالغـة األمهيـة لبنـاء الثقـة، علـى أن تبـادر                كأمهية قـصوى وإنـين أحـث احلكومـة،          
  . التزامها بإلغاء قوانني الطوارئ يف دارفورالوفاء باآلن إىل 

ستعد العمليــة املختلطــة واالحتــاد األفريقــي واألمــم تــوخــالل األشــهر املقبلــة، جيــب أن   - ٧٦
املتحدة واجملتمع الدويل األوسع نطاقاً ملـساعدة حكومـة الـسودان علـى معاجلـة خمتلـف أسـباب          

وســيكون مــن األمهيــة مبكــان التخلــي عــن اهلجمــات . عــدم االســتقرار يف البلــد بطريقــة شــاملة
الدستور املقبلة لألحزاب الـسياسية     استعراض  وتتيح عملية   . اصلة احلوار السياسي  املسلحة ومو 

ــز           ــني املرك ــضايا ب ــاول الق ــدة تتن ــى إدارة جدي ــاق عل ــاع لالتف ــة فرصــة االجتم ــات املعني والفئ
ــيت   ــراف ال ــشكل أســاس  واألط ــسودان ت ــرتاع يف ال ــم    . ال ــن امله ــسياق، ســيكون م ــذا ال ويف ه

ــة مـــل تك أن ــةالخريطـ ــور طريـــق للعمليـ ــتراتيجيات األمشـــل لتحقيـــق  ا الـــسياسية يف دارفـ السـ
ببدء االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة      أنوه  ويسرين، يف هذا الصدد، أن      . االستقرار يف السودان  

  .مشاورات أولية بشأن اخلطوات املقبلة اليت يتعني اختاذها يف عملية السالم يف دارفور
احلكومـة وقـوات احلركـات      قـوات    جـرت بـني      لقد تسببت االشتباكات املتقطعـة الـيت        - ٧٧

زعزعــة االســتقرار يف املنــاطق املتــضررة، ومحايــة اجملتمعــات  يف خــالل األشــهر الثالثــة األخــرية 
وفضالً عـن ذلـك، أدت األنـشطة العـسكرية ومـا يـرتبط هبـا                . احمللية وتلبية احتياجاهتا اإلنسانية   

االت اإلنـسانية علـى الوصـول إىل الـسكان          من قيود إىل احلد من قدرة العملية املختلطة والوكـ         
ويف ضـوء هـذه الـشواغل، أؤكـد مـرة أخـرى لألطـراف املتحاربـة                 . الذين حيتاجون للمـساعدة   

ــور    أنــه ــدائر يف دارف ــق  . ال يوجــد أي حــل عــسكري للــرتاع ال وإن ســعيها املــستمر وراء حتقي
. يـؤخر إحـالل الـسالم   أهدافها السياسية بالوسائل العسكرية إمنا يطيل معانـاة شـعب دارفـور و       
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ويف هذا الصدد، أدعو احلكومة واحلركات اليت مل تفعل ذلك بعد إىل وقـف األعمـال العدائيـة                  
  .على الفور، واالنضمام إىل عملية السالم دون إبطاء

وإنين أشعر بالتفاؤل إزاء ما تفيد به التقارير عن العودة الطوعية للنـازحني إىل بلـداهتم                  - ٧٨
وأشــيد بالعمليــة املختلطــة وبــاجملتمع الــدويل لتركيزمهــا علــى تــوفري احلمايــة    . وقــراهم األصــلية

لنـــازحني لواملـــساعدة هلـــؤالء العائـــدين، فـــضالً عمـــا يوفرانـــه بالفعـــل مـــن محايـــة ومـــساعدة   
 أشيد بالعملية املختلطة ومكتب تنـسيق الـشؤون         وعالوة على ذلك،  . واجملتمعات احمللية املقيمة  
عمليـة سـلة    ”نظمة الصحة العاملية والوكـاالت األخـرى املـشاركة يف     اإلنسانية واليونيسيف وم  

 على ما تبذله من جهود لتحسني عمليـة إيـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل شـرق جبـل                   “الربيع
وخـالل  . مرة واملناطق األخرى اليت كانت إمكانية وصول املساعدات إليها حمدودة يف الـسابق            

نية عمليـات تقيـيم لالحتياجـات وقـدمت املـساعدة إىل      هذه العمليـة، أجـرت املنظمـات اإلنـسا        
 موقعاً، ومن بينـها مخـسة مواقـع يف شـرق جبـل مـرة كـان حيظـر الوصـول إليهـا باسـتمرار               ١٢

ــدة ــة الوصــول إىل هــذه     . ألشــهر عدي ــة مهــدت الطريــق إلمكاني وإنــين أالحــظ أن هــذه العملي
طـة وجمتمـع املـساعدة اإلنـسانية        املناطق مرة أخرى خالل زيارات مقبلة، وأحث العمليـة املختل         

  .على اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة استمرار تقدمي الدعم إىل هذه املناطق
وأالحظ بقلـق أن القيـود ال تـزال مفروضـة علـى حركـة العمليـة املختلطـة واملنظمـات                   - ٧٩

ف ُيعــرومــع أن الوكــاالت احلكوميــة فرضــت أغلبيــة هــذه القيــود يف املنــاطق الــيت    . اإلنــسانية
 ا، حتــتفظ البعثــة حبــق تقيــيم أمــن دورياهتــيــشتبه يف ذلــكلقــوات احلركــات وجــوداً فيهــا أو  أن

وجيوز لوكاالت األمـن    . واملضي قدماً، بعد التأكد من أن املخاطر مقبولة، مبا يتفق مع واليتها           
جيـوز   ال التابعة للحكومة أن تفيد العملية املختلطة بأن لديها خماوف بـشأن احلالـة األمنيـة، إمنـا             

الكـف   وأدعـو احلكومـة واحلركـات مـرة أخـرى إىل          . هلا منع العملية املختلطة من املضي قـدماً       
  .اإلنسانية عن فرض القيود على العملية املختلطة واملنظمات

مـــن أجـــل التطلـــع فرصـــاً مثينـــة للحكومـــة وشـــعب الـــسودان  املقبلـــة ةوســـتتيح الـــسن  - ٨٠
ــوض أم    إىل ــيت تق ــات ال ــستقبل حلــل الرتاع ــهما امل ــق ن ــ. ازدهارمهــاولتحقي ــة توس واجه احلكوم

وقــد حققــت .  الــسودانالتغــيريات اجلاريــة يفوالــسكان أيــضاً حتــديات جــسيمة مترتبــة علــى   
ــدنيني        ــة امل ــة حبماي ــها املتعلق ــذ واليت ــور خطــوات هامــة يف جمــال تنفي ــة املختلطــة يف دارف العملي

ــق     وأعتقــد أن ــه إىل جانــب الفري ــضطلع ب ــارزاً ت ــديها دوراً ب ــابع لالحتــاد   ل ــع املــستوى الت الرفي
وإنين أعتـزم   . األفريقي املعين بالتنفيذ، لدعم املبادرات الشعبية الرامية إىل بناء السالم واملصاحلة          

. على ما يستجد بشأن خريطة طريـق الـسالم يف دارفـور        األمن  يف تقريري املقبل إطالع جملس      
. ة العمليـة املختلطـة ملـدة سـنة واحـدة     لـس بـأن ينظـر يف متديـد واليـ     اجملوهلذه األسباب، أوصي    
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وخالل هذه الفترة، سوف أستعرض مع االحتاد األفريقي املـوارد املـأذون هبـا للعمليـة املختلطـة                 
  . لضمان استخدامها بأكثر األساليب كفاءة وفعالية

فإنـه  إىل سالمة العملية املختلطة ومـوظفي املـساعدة اإلنـسانية يف دارفـور،              إذ أتطرق   و  - ٨١
االخنفاض النسيب لعدد اهلجمات الـيت سـجلت أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير يـدعوين                أن  رغم  

ــاؤل  القــوات العــسكرية وقــوات الــشرطة التابعــة للعمليــة      احتفــاظ  ويعــزى ذلــك إىل  -للتف
 فإنين أدين بأشد العبارات املسؤولني عن شن اهلجوم علـى الدوريـة        - بوضعها القوي املختلطة  

أسـفر عـن مقتـل مستـشار لـشؤون الـشرطة يف العمليـة املختلطـة                 الـذي   املختلطة  التابعة للعملية   
وأتقـدم  . وهذه اهلجمـات تـستحق الـشجب وتـشكل انتـهاكاً للقـانون الـدويل         . مفجعةبصورة  

سرة مستشار شؤون الشرطة وأصـدقائه وزمالئـه بأصـدق التعـازي وأهيـب باحلكومـة تقـدمي                  أل
  . مرتكيب هذا اهلجوم اجلبان إىل العدالة

االرتياح واالمتنان لإلفراج عن ثالثـة مـن مـوظفي الطـريان املتعاقـدين مـع       أعرب عن  و  - ٨٢
ــوا يف        ــذين اختطف ــساين ال ــال اإلن ــريان يف اجمل ــم املتحــدة خلــدمات الط ــالياإدارة األم يف ، أم ش

لعدالـة  لوأهيب باحلكومة تقـدمي املـسؤولني     . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٣، يف    الغربية دارفور
ختاذ اخلطوات الالزمة إلهناء ممارسة اختطاف العاملني يف جمال املساعدة علـى ختفيـف معانـاة      وا

  .دارفور شعب
ويساورين أيضاً القلق الـشديد بـشأن قيـام جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين باحتجـاز             - ٨٣

. اكمتـهما اثنني من املوظفني الوطنيني التابعني للعمليـة املختلطـة دون توجيـه هتمـة إليهمـا أو حم                 
ومن املعلوم أن احلصانة من االعتقال أو املقاضاة تـسري علـى مجيـع مـوظفي العمليـة املختلطـة                    

ويشكل احتجـاز هـذين املـوظفني دون        . لدى اضطالعهم مبهامهم اليت تتماشى مع والية البعثة       
 وأنــا أصـر علـى مطالبـة احلكومــة   . توجيـه هتمـة إليهمـا انتـهاكاً جــسيماً التفـاق مركـز القـوات       

باإلفراج عنهما على الفور وتقدمي األدلة على املخالفات اليت لـديها حبقهمـا إىل املمثـل اخلـاص                  
  .املشترك، وفقاً لإلجراءات املناسبة

وختاماً، أود اإلعراب عن خالص امتناين لكبري الوسطاء املشترك، السيد جربيـل يبـيين                - ٨٤
. عمليـة الـسالم يف دارفـور      يف   بـارزة    فريقه ملا قـدماه مـن خـدمات جليلـة ومـسامهة           لباسويل، و 

وأود أن . اإلعــراب عــن تقــديري حلكومــة قطــر ملــا قدمتــه مــن دعــم للمفاوضــات   أيــضا وأود 
ــشكر   ــراهيم     لأتوجــه بال ــسيد اب ــل اخلــاص املــشترك لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، ال لممث

 ملـا يبذلونـه مـن جهـود        غمباري، على قيادته للبعثة، وإىل أفراد العملية املختلطـة نـساء ورجـاالً            
وأود أن أتوجــه بالــشكر أيــضاً . دؤوبـة يف ظــروف غالبــاً مـا تكــون مــضنية وحمفوفــة بالـصعاب   

العاملني يف جمال املساعدة اإلنـسانية الـذين يتفـانون يف عملـهم لتـأمني سـبل العـيش                    لعديد من ل
  .لسكان دارفور املتضررين جراء الرتاع وحتسني ظروفهم احلياتية
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	10 - وفي غضون ذلك، واصلت العملية المختلطة، بالاقتران مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ، التخطيط للعملية السياسية القائمة في دارفور. وتتفق هذه الترتيبات مع بيان صدر في ختام الجلسة 271 التي عقدها مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 8 نيسان/أبريل وطلب جملة أمور منها أن تتخذ العملية المختلطة جميع الأعمال التحضيرية اللازمة للعملية السياسية على سبيل الأولوية وشدد على ضرورة أن تسير المبادرة على نحو يتزامن مع مفاوضات الدوحة ويكملها. وتشترك العملية المختلطة والفريق المعني بالتنفيذ وشركاء دوليون آخرون حاليا مع الحكومة من أجل تحديد وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية. وأكدت حكومة السودان، من جانبها، من جديد التزامها بتعليق قوانين الطوارئ في دارفور.
	11 - ومن أجل المضي قدما، يخطط الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بالتشاور مع شركاء دوليين، لعقد مجموعة من الاجتماعات لترسم إطار المستقبل لمشاركة المجتمع الدولي المتواصلة في عملية السلام في دارفور.
	استفتاء دارفور وإنشاء ولايتين إضافيتين
	12 - في 29 آذار/مارس، أصدرت حكومة السودان مرسوما رئاسيا ينص على إجراء استفتاء على وضع دارفور. وقد نددت الحركات المسلحة بهذا المرسوم على نطاق واسع، وأصدر جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان - الأم بيانا مشتركا في 2 نيسان/أبريل اعترضوا فيه، في جملة أمور أخرى، على هذا المرسوم، وتعهدوا بعدم الاعتراف بالنتيجة التي سيتم التوصل إليها ودعوا شعب دارفور إلى معارضته بشدة. وبالمثل، أعرب أعضاء في أحزاب سياسية معارضة ونازحون، في اجتماعات مع العملية المختلطة، عن الاستياء بسبب ما اعتبروه إجراء من جانب واحد والقلق بشأن سلامة تنفيذه في البيئة السياسية والأمنية السائدة.
	13 - وبدأت لجنة الانتخابات الوطنية الأعمال التحضيرية لإجراء الاستفتاء وطلبت رسميا، في 12 نيسان/أبريل، الحصول على مساعدة مادية وتقنية من العملية المختلطة وبعثة الأمم المتحدة في السودان. وقد شجعت العملية المختلطة والفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ الحكومة على الحصول على تأييد واسع النطاق فيما بين أصحاب المصلحة للاستفتاء قبل إجرائه. وما زالت هذه المسألة تشكّل جزءا من المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، ووافق الطرفان، في 26 حزيران/يونيه، على أنه في حال توقيع اتفاق، سيجرى الاستفتاء بعد مرور عام على توقيعه.
	14 - وفي 5 أيار/مايو، أصدر مجلس الوزراء تشريعا بشأن إنشاء ولايتين إضافيتين في دارفور، ولاية وسطى عاصمتها زالنجي، وولاية في الجنوب الشرقي عاصمتها في الضعين. والتشريع معروض حاليا على الجمعية الوطنية لإقراره. واشتكت عدة حركات، من بينها جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي وأحزاب سياسية معارضة وبعض قطاعات المجتمع المدني، في اجتماعات مع العملية المختلطة، من أن إنشاء ولايتين إضافيتين سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات بين الجماعات العرقية في دارفور. 
	التطورات الإقليمية
	15 - في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين السودان والجماهرية العربية الليبية. واتهمت حكومة السودان الجماهرية العربية الليبية علنا في 20 حزيران/يونيه بتجنيد ’مرتزقة سودانيين‘. وأثارت حكومة السودان مخاوف أيضا من خطر تدفق الأسلحة والذخيرة من الجماهرية العربية الليبية إلى دارفور، وعززت وجود قواتها المسلحة في شمال غرب دارفور.
	16 - وفي 5 أيار/مايو، تم نقل مقر قوة دورية الحدود المشتركة بين تشاد والسودان من أبيشي، تشاد، إلى الجنينة في دارفور الغربية، وذلك تماشيا مع أحكام اتفاق داكار. وفي 23 أيار/مايو، عُقدت قمة ثلاثية ضمت حكومات السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى في الخرطوم، وتمخض هذا عن توقيع إعلان الخرطوم، الذي تلتزم الأطراف بمقتضاه بأمور في جملتها إنشاء قوة مشتركة ثلاثية لمراقبة حدودها.
	التحالفات وتوحيد الحركات
	17 - في الأشهر الأخيرة، تم تشكيل عدة تحالفات جديدة بين حركات مسلحة. ففي 14 أيار/مايو، أصدر جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي إعلان تحالف، أعلنا فيه اتفاقهما على العمل معا من أجل أمور منها ”اتخاذ إجراءات مشتركة وتنسيق الجهود والسياسية والعسكرية من أجل الإطاحة بحكومة المؤتمر الوطني“. وبالمثل، أُعلن في 8 أيار/مايو، عن إقامة تحالف بين جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - جوبا، وفي 20 أيار/مايو، أعلن جيش تحرير السوادن - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - الأم اتحادهما تحت قيادة عبد الواحد. وفي 18 أيار/مايو، وقعّ فصيل منشق عن حركة التحرير والعدالة اتفاقا مع حركة العدل والمساواة، وفي 25 أيار/مايو، دخل الفصيل نفسه في تحالف مع جيش تحرير السوادن - فصيل ميني ميناوي.
	الحالة الأمنية
	18 - انتهى في 10 نيسان/أبريل هدوء مؤقت ساد القتال بين قوات الحكومة والحركات المسلحة ابتداء من أواخر شباط/فبراير، وذلك عندما شنت القوات المسلحة السودانية هجوما جويا على قوة مشتركة من جيش تحرير السودان - فصيل ميني مِناوي وحركة العدل والمساواة في مزبات ( على بعد 127 كيلومترا شمالي كُتوم)، دارفور الشمالية. ووقعت هجمات جوية إضافية واشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والقوات البرية لحركات مسلحة في نفس المنطقة في 11 و 12 و 13 نيسان/أبريل. وفي 13 نيسان/أبريل، واجهت دورية للعملية المختلطة قافلة في تربة، إلى الغرب قليلا من مزبات، عرّفت نفسها بأنها قوة مشتركة من تحالف جيش تحرير السودان - فصيل ميني مِناوي وحركة العدل والمساواة. وقد سجل نشاط عسكري في المنطقة نفسها في 17 نيسان/أبريل عندما رصدت العملية المختلطة في منطقة أبعد إلى الشرق قافلة تابعة لجيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد قرب جبل عيسى (على بعد 37 كيلومترا شمالي ملحة) وأخرى تابعة لحركة العدل والمساواة قرب الحارة ( على بعد 62 كيلومترا شمالي ملحة). 
	19 - وطوال هذه الفترة من النشاط العسكري المتزايد، رصدت العملية المختلطة نشر طائرات عمودية هجومية تابعة للقوات المسلحة السودانية في ملحة وكتم، ونشر قوات إضافية في ملحة وكتم والطينة. وأبلغ قادة من القوات المسلحة السودانية بأن تعزيز القوات والمعدات يهدف إلى منع الحركات المسلحة من التنقل بين الجماهيرية العربية الليبية ودارفور. 
	20 - وأبلغ سكان محليون دورية تابعة للعملية المختلطة في 1 أيار/مايو بوقوع هجوم جوي شنته القوات المسلحة السودانية في 24 نيسان/أبريل في محيط قرية تنغارارا (على بعد 20 كيلومترا شمالي شنقل طوباية ). وفي 25 نيسان/أبريل، أفيد أن طائرات القوات المسلحة السودانية استهدفت قوات جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد المتمركزة حول قرى روواتا وأوساجيني وبورغو في شرق جبل مرة. ووفقا لمعلومات واردة من القوات المسلحة السودانية، اشتبكت القوات البرية التابعة للقوات المسلحة السودانية ولجيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد في 27 نيسان/أبريل في غور لومبونغ (على بعد 11 كيلومترا شمال غرب نيالا). ولم يبلغ عن وقوع إصابات. 
	21 - وفي دارفور الجنوبية، رصدت العملية المختلطة قافلة تضم حوالي 100 مركبة تابعة لجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة تتجه جنوبا على الطريق الواصل بين برام والفيفي في 6 نيسان/أبريل. وتلقت العملية المختلطة فيما بعد تقارير غير مؤكدة من أحد قادة القوات المسلحة السودانية عن حدوث تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والقافلة بالقرب من الفيفي، على بعد 116 كيلومترا جنوبي برام، على الحدود مع جنوب السودان. 
	22 - وأيضا في دارفور الجنوبية، قامت طائرات القوات المسلحة السودانية في 15 أيار/مايو، بعد اكتشاف وجود قوات للحركات المسلحة حسبما أفيد، بإلقاء أربع قنابل على لابادو وعدة قنابل بالقرب من قرية إشيرايا (على بعد 30 كيلومترا جنوبي الضعين). وقد قتل مدني واحد وجرح آخر في القصف الذي وقع بالقرب لابادو. وقد حالت القيود التي تفرضها الحكومة على العملية المختلطة دون إجراء تقييم للقصف في إشيرايا. وأفاد قادة القوات المسلحة السودانية لاحقا بأن قوات تابعة للحركات المسلحة يعتقد أنها تابعة لجيش تحرير السودان- فصيل ميني ميناوي كانت قد اكتشفت بالقرب من مهاجرية، ولابادو، وسانيا فوندو، وشعيرية، ومارلا، وياسين. وفي 16 و 17 أيار/مايو شنت طائرات تابعة للقوات المسلحة السودانية هجمات بالقرب من كوما (على بعد 60 كيلومترا شمال شرق الفاشر) وسوكامير (على بعد 68 كيلومترا شمالي الفاشر). ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وفي 18 أيار/مايو، هاجمت طائرات القوات المسلحة السودانية قوافل للحركات المسلحة بالقرب من قرى بعشيم (على بعد 80 كيلومترا شمال شرق كتم) وأم راية والهشابة (على بعد 72 و 62 كيلومترا شمال شرق كتم على التوالي)، مما أدى إلى وقوع 10 قتلى وفقا لمصادر محلية. 
	23 - وأثناء تواصل القتال في المناطق التي كان يسيطر عليها جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي سابقا، اشتبكت مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية في 31 أيار/مايو و 3 حزيران/يونيه مع مجموعة من الزغاوة بالقرب من أبو زريقة (على بعد 20 كيلومترا شمال شرق دار السلام) بعد أن حاول الزغاوة استرداد ماشية مسروقة. وقد تثبت فريق تحقق تابع للعملية المختلطة من أن شيخا أعزل قد قتل أثناء القتال وأن ثمة احتمالا قويا بأن أربعة مدنيين آخرين على الأقل قد قتلوا. وفي 17 حزيران/يونيه، هاجمت جماعة مسلحة مجهولة الهوية يشتبه في أنها موالية لجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي مخفرا أماميا تابعا لقوات الدفاع الشعبية في قرية شنقل طوباية القديمة. وأضرم المهاجمون النار في عدة منازل، مما أدى إلى تشريد ما يقرب من 000 1 مدني بصورة مؤقتة وقتل 6 جنود وعدد غير محدد من المدنيين. وفي 18 حزيران/يونيه، أجلت العملية المختلطة 15 شخصا، بينهم 13 مدنيا، من مستشفى شنقل طوباية إلى الفاشر لأسباب طبية.
	24 - وتدهور الأمن داخل مخيم حصاحيصا في 25 أيار/مايو، بعد اجتماع 11 من سكان المخيم مع مسؤولين من الحكومة المحلية في أزوم (على بعد 50 كيلومترا غربي زالنجي) وناقشوا وسائل تشجيع عمليات العودة. فقد اعتقلت مجموعة من الشبان من المخيم الـ 11 شخصا من النازحين عند عودتهم إلى المخيم. وبعد تدخل العملية المختلطة، أفرج عن ثمانية من المحتجزين في 28 أيار/مايو وأفرج عن الثلاثة المتبقين بعد 10 أيام. وعلى الرغم من المحاولات التي تقوم بها العملية المختلطة لتسوية الوضع من خلال المحادثات، اندلعت اشتباكات في 8 و 9 حزيران/يونيه، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا من النازحين. وبمساعدة من العملية المختلطة، خفت حدة التوتر في وقت لاحق، وخلال اجتماع مع قادة المخيم والشباب في 18 حزيران/يونيه، أُبلغت العملية المختلطة بأن العلاقات قد تحسنت بين النازحين المحتجزين وقادة المخيم.
	النزاع بين الجماعات السكانية 
	25 - ظل عدد حالات وقوع قتال بين الجماعات السكانية قليلا نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث سجلت ثلاثة اشتباكات. وانطوت الحالة الأولى منها على نشوب قتال في 16 نيسان/أبريل بين جماعات مسلحة من البرقط والرزيقات في كولايكيلي (على بعد 130 كيلومترا جنوب شرق نيالا). وقد اندلع هذا القتال بعد محاولة مجموعة مسلحة من الرزيقات الاقتصاص من عدة أشخاص من البرقط يشتبه في ضلوعهم في أعمال اللصوصية. وقد قتل ما مجموعه 14 شخصا من البرقط، بمن فيهم عمدة (أحد قادة المجتمع المحلي)، وشخصان من الرزيقات. وفي أعقاب الحادث، شكل والي دارفور الجنوبية لجنة تحقيق خاصة. 
	26 - وانطوى الحادث الثاني على اشتباك بين جماعات مسلحة من التعايشة والرزيقات قرب قريضة في دارفور الجنوبية في 19 نيسان/أبريل بعد ادعاءات بسرقة جمال. وقتل ما مجموعه ثمانية أشخاص (5 من التعايشة و 3 من الرزيقات) في القتال. وقد بدأ قادة المجتمعات المحلية بعد ذلك بإجراء عملية مصالحة، دفع الرزيقات بموجبها تعويضا عن سرقة الجمال. وفي الحادث الثالث، الذي وقع في دارفور الجنوبية، في 19 حزيران/يونيه، أفيد أن اشتباكات بين جماعات مسلحة من السلامات والهبانية قرب نظيف (على بعد 125 كيلومترا جنوبي نيالا) بشأن سرقة ماشية وترسيم حدود أسفرت عن مقتل 13 شخصا وجرح 10 أشخاص.
	27 - وبغية تحسين العلاقات بين الجماعات السكانية في منطقة زالنجي، حيث حصد قتال بين المسيرية والرزيقات - النوايبة أرواح ما يقدر بنحو 700 شخص ما بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2010، قدمت العملية المختلطة دعما كبيرا لعقد مؤتمر بين القبائل في الحلة البيضاء (على بعد 25 كيلومترا شرقي زالنجي ) في 10 أيار/مايو. وقد تمثلت المساعدة في توفير الأمن والنقل وإسداء المشورة الفنية. وحضر المؤتمر مشاركون يمثلون مختلف الجماعات، بما في ذلك الإدارة الأهلية، والمجتمع المدني، والقادة (زعماء ميليشيا قبليون عرب)، ومسؤولو الحكم المحلي. وقد وضعت عدة توصيات لتعزيز الأمن والعلاقات بين الجماعات السكانية، وشكلت آلية متابعة لتنفيذها ولتنظيم مؤتمرات مماثلة في أنحاء أخرى من المنطقة. 
	القيود المفروضة على التنقل 
	28 - نفذت العملية المختلطة 999 23 دورية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه، أعيقت خلالها تحركات البعثة عن طريق البر في 68 حالة. ومن هذه الحالات، فرضت القوات المسلحة السودانية أو جهاز الأمن والمخابرات الوطني قيودا في 65 حالة، وفرضت الحركات المسلحة قيودا في 3 حالات. وفي الغالبية العظمى من الحالات، فرضت القوات العسكرية أو المخابرات التابعة للحكومة قيودا على دوريات العملية المختلطة، وكانت الدوريات إما في منطقة تشتبه الحكومة في وجود قوات تابعة للحركات فيها أو تحاول الدوريات الدخول إليها. وفي حين أن العملية المختلطة نفذت ما مجموعه 771 5 رحلة جوية في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه، رفضت القوات المسلحة السودانية ومسؤولون حكوميون آخرون 60 طلبا للحصول على إذن بالطيران. وقد فرضت معظم القيود على الرحلات الجوية التي تحاول الوصول إلى شرق جبل مرة أو مناطق النشاط العسكري، أو التحليق فوقها.
	الأمن والسلامة
	29 - ظل عدد الهجمات على أفراد حفظ السلام التابعين للعملية المختلطة والعاملين في المجال الإنساني منخفضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتفاظ القوات العسكرية وأفراد الشرطة التابعين للعملية المختلطة بوضعهم القوي.
	30 - وفي أول هجوم من هجومين مسلحين وقعا على أفراد حفظ السلام التابعين للعملية المختلطة في 5 نيسان/أبريل، قام مسلحون مجهولو الهوية بنصب كمين لدورية كانت عائدة من فاتو بورنو (على بعد 17 كيلومترا جنوب غرب كتم) إلى كتم. وخلال الهجوم قتل أحد المهاجمين وجرح آخر، وسرقت مركبة تابعة للعملية المختلطة كانت تقل مستشارَين لشؤون الشرطة ومساعدا لغويا. وأفرج في وقت لاحق عن موظفَين أصيبا بجروح متوسطة، بينما عثر على جثة الموظف الثالث، وهو مستشار لشؤون الشرطة، في مكان قريب في المركبة المهجورة. وفي الحادث الثاني، قام مهاجم مجهول الهوية بإطلاق النار على دورية تابعة للعملية المختلطة كانت ترافق قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في هوتواشي (على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب الفاشر) في 18 نيسان/أبريل، مما أدى إلى إصابة إحدى المركبات. ولم تقع إصابات.
	31 - وفي 6 أيار/مايو، ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على مساعد لغوي وطني تابع للعملية المختلطة في الفاشر، ونقله بعد ذلك إلى الخرطوم. ووفقا لمسؤولي الحكومة، احتجز الموظف بصدد تحريض النازحين في مخيم أبو شوك على المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة. وقد منحت العملية المختلطة إمكانية الوصول إلى الموظف في 27 حزيران/يونيه.
	32 - وبعد الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي، أفرج في 6 حزيران/يونيه عن ثلاثة من أفراد الطاقم الذي تعاقدت معه خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية الذين اختطفوا في أم شالايا في دارفور الغربية في 13 كانون الثاني/يناير.
	33 - وتناقص عدد حوادث سرقة السيارات المتصلة بمركبات العملية المختلطة أو الوكالات الإنسانية من 10 حوادث في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس إلى 5 في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وبالإضافة إلى السيارة التابعة للعملية المختلطة التي أخذت ثم هجرت خلال الهجوم المذكور آنفا في 5 نيسان/أبريل، قام 15 مسلحا بسرقة مركبة تابعة للعملية المختلطة في مخيم ديريج في نيالا في 1 حزيران/يونيه بينما قام 3 مسلحين بسرقة مركبة أخرى في نيالا في 11 حزيران/يونيه. وأصيب أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للعملية المختلطة كان يسافر في مقعد الركاب بجروح طفيفة خلال الحادث الذي وقع في 11 حزيران/يونيه.
	ثالثا - الحالة الإنسانية 
	34 - بينما أحرز بعض التقدم في مجال تحسين إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، لا تزال الاشتباكات الجارية بين قوات الحكومة والحركات تؤثر سلبا في الحالة الإنسانية. ووفقا للأرقام التي وافقت عليها الحكومة والفريق القطري للعمل الإنساني، شرد ما بين 000 60 و 000 70 شخص من جراء القتال من شنقل طوباية وشرق جبل مرة منذ بداية عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، منعت سلطات حكومة ولاية دارفور الجنوبية الوكالات العاملة في المجال الإنساني من السفر إلى أماكن تبعد أكثر من 15 كيلومترا عن نيالا من 15 أيار/مايو إلى 15 حزيران/يونيه، معللة ذلك بوجود حركات مسلحة هناك.
	35 - وفي 11 نيسان/أبريل، دخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني مخيم كالمة واحتجز أحد السكان وهو أيضا موظف في منظمة غير حكومية دولية. وانتقاما لذلك، اختطف شباب من النازحين في 13 نيسان/أبريل 11 من العاملين الوطنيين في مجال تقديم المعونة في المخيم. وإثر تدخل العملية المختلطة ووكالات الأمم المتحدة، أفرج الشباب عن العاملين في مجال تقديم المعونة بعد 24 ساعة. وقد أعاقت السلطات الحكومية بعد ذلك إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى كالمة جزئيا لمدة شهرين، حيث لم يسمح للعاملين الدوليين في مجال تقديم المعونة بدخول المخيم إلا في مناسبات قليلة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يسمح بدخول اللوازم الطبية والوقود اللازم لمضخات المياه إلى المخيم إلا على أساس كل حالة على حدة. وتمكن موظفو منظمات غير حكومية وطنية من مواصلة العمل في العيادات وتقديم المياه إلى سكان المخيم ورفعت القيود المفروضة منذئذ.
	36 - وبغية تحسين إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، بدأت العملية المختلطة والوكالات الإنسانية في 1 أيار/مايو عملية سلة الربيع، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز إمكانية إيصال وتسليم المعونات إلى مناطق دارفور التي تعذر الوصول إليها لعدة أشهر. وتشمل هذه العملية، التي تهدف إلى الوصول إلى ما يقرب من 000 400 مستفيد، العملية المختلطة والعاملين في مجال تقديم المعونة الذين يجرون عمليات تقييم الاحتياجات وتسليم المعونات. وخلال العملية، سلمت الإمدادات الإنسانية إلى البلدات التالية: عين سيرو، وكتم، وكيلينغ، وكومة قراضايات، وغولو، وكاغورو، وطينة، والحارة وسارونغ. وقد كانت المهمة إلى سارونغ، وهي بلدة تقع في الإقليم الذي يسيطر عليه جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد، المهمة الأولى التي تقوم بها وكالة إنسانية منذ عام 2009. 
	37 - وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تحسين إيصال وتقديم المساعدة إلى شرق جبل مرة، وافقت العملية المختلطة والمنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية للسودان، بالتشاور مع جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد والحكومة، على إقامة موقع جديد لفريق العملية المختلطة في فينا، في دارفور الجنوبية.
	38 - وفي مجال الرعاية الصحية، نفذت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووزارات الصحة التابعة للولايات حملتي تلقيح ضد شلل الأطفال والحصبة في جميع أرجاء المنطقة. وشملت الحملتان تقديم اللقاحين إلى المجتمعات المحلية في المناطق الريفية النائية، وكذلك ’’حملات تطهير‘‘ في المناطق التي تفشّت فيها حالات مرض الحصبة سابقا.
	39 - وفي ما يتعلق بتحسين إمكانية الحصول على المياه، بدأت العملية المختلطة في 26 نيسان/أبريل مبادرة للموارد المائية تنطوي على توزيع خزانات مياه كبيرة تنقل بالدحرجة على العائدين. وتمكن الخزانات النساء والأطفال بشكل رئيسي من نقل كميات كبيرة من المياه بسهولة من الآبار إلى منازلهم، وهو ما يخفض تعرضهم للمضايقات والعنف من خلال تقليل عدد المرات التي يجب عليهم فيها مغادرة المخيم أو القرية لجلب المياه. ومن المقرر توزيع 000 3 خزان في جميع أنحاء دارفور. 
	40 - وقد عقد مؤتمر دارفور الدولي: المياه من أجل تحقيق السلام المستدام في الخرطوم في 27 و 28 حزيران/يونيه. وسعى المشاركون إلى إيجاد إطار متكامل جديد لإدارة المياه في دارفور من أجل ضمان الإدارة السليمة للموارد المائية. واستهدف منظمو المؤتمر جمع الأموال من أجل 65 مشروعا ترمي إلى وضع نظام منصف ومستدام لخدمات المياه. وقد حضر المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك يمثلون، من بين مشاركين آخرين، حكومة السودان، والعملية المختلطة، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والجهات المانحة، والجهات الدولية الفاعلة الأخرى. وتعهدت الجهات المانحة بتقديم ما مجموعه 500 مليون دولار لمشاريع المياه في المؤتمر.
	رابعا - سيادة القانون، والحوكمة، وحقوق الإنسان
	41 - استمرارا للاتجاه السائد طوال الاثنى عشر شهرا الماضية، وثَّــقـت العملية المختلطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 97 حدثا لانتهاكات حقوق الإنسان، شملت 274 ضحية. وبغرض تحسين سبل حماية حقوق الإنسان، واصلت البعثة إثارة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان لدى السلطات الحكومية، كما واصلت بناء قدرة المؤسسات الأمنية. وعقدت دورات تدريبية لما مجموعه 202 من أفراد الشرطة الحكومية وضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقضاة المحاكم الريفية، الذين تلقوا تدريبا على المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان وإجراءات القبض والاحتجاز.
	42 - وانخفض عدد حالات العنف الجنسي والجنساني التي سجلتها العملية المختلطة انخفاضا طفيفا لتصل إلى 17 حدثا شملت 26 ضحية، بعد أن كان عددها 29 حدثا شملت 54 ضحية في الربع الأول من عام 2011. ونظمت حلقات عمل عديدة لتحسين قدرة المؤسسات الحكومية على منع هذه الأنواع من الأحداث والتصدي لها. وفي أحد تلك الأمثلة، عقدت العملية المختلطة حلقة عمل في الفاشر في 2 نيسان/أبريل حضرتها 17 امرأة من أعضاء الهيئة التشريعية عن دورهن في الوفاء بالتزامات الولايات من أجل منع العنف الجنسي والجنساني. وفي حلقات عمل أخرى، قدم تدريب على المسائل الجنسانية إلى 39 من أفراد الشرطة الاحتياطية المركزية في يومي 1 و 2 أيار/مايو، وإلى المدعين العامين في الجنينة في يومي 3 و 4 أيار/مايو.
	43 - وإضافة إلى ذلك، واصلت العملية المختلطة رصد المحاكمات للتأكد من امتثالها للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وفي إحدى القضايا، توصلت محكمة إلى أن شخصين مذنبان في نيالا، وحكمت عليهما في 2 أيار/مايو بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب اشتراكهما في سرقة مركبتين لمنظمة الرؤية العالمية من إد الفرسان في 21 شباط/فبراير. وحكمت المحكمة أيضا على صبي عمره 16 عاما بإيداعه لمدة 6 سنوات في إصلاحية للأحداث بسبب اشتراكه في اختطاف ثلاثة من موظفي الطيران المتعاقدين مع برنامج الأغذية العالمي في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.
	44 - ووفقا لمذكرة التفاهم المتبادلة بين الحكومة والعملية المختلطة، افتتحت ثلاث لجان لتطوير السجون في الجنينة وزالينغي في نيسان/أبريل وأخرى في نيالا في أيار/مايو. وستستخدم هذه اللجان كمحافل للتوصل إلى حلول للمصاعب التي تؤثر على السجون، ولتيسير إصلاح السجون.
	45 - وواصلت العملية المختلطة العمل مع السلطات الحكومية لبناء قدرة ضباط السجون وتحسين ظروف السجناء. وفي هذا الصدد، عقدت العملية المختلطة دورة تدريبية عن ”الواجبات الأساسية للسجون واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون“ لموظفي السجون في دارفور الشمالية في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل وفي دارفور الجنوبية في الفترة من 15 إلى 19 أيار/مايو. وعلاوة على ذلك، جرى القيام بمشاريع لتعزيز إمكانات كسب العيش وتحسين أحوال السجناء. وقدمت العملية المختلطة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تدريبا مهنيا على صناعة الطوب المثبت بالتربة لـ 60 سجينا في دارفور الجنوبية. وسيستخدم الطوب الذي ينتجه المتدربون في مشاريع تشييد السجون. وفي 27 نيسان/أبريل، أُنجز مشروع توفير المياه والصرف الصحي جرى تمويله بأموال المشاريع السريعة الأثر، في سجن في الجنينة. وإضافة إلى ذلك، نظمت العملية المختلطة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة، في يومي 30 و 31 آذار/مارس مخيما طبيا استفاد منه 000 1 من المساجين وعائلاتهم وأفراد المجتمع المحلي في الفاشر.
	حماية الطفل

	46 - تواصلت الجهود المبذولة لمساعدة الأطفال الذين كانوا منخرطين سابقا في النزاع المسلح. واشتركت حركة العدل والمساواة - جناح السلام في تدريب على التسريح رعته الحكومة في الجنينة في الفترة من 17 إلى 29 نيسان/أبريل. وخلال التدريب، سُـلمت قائمة تضم 65 طفلا كانوا مرتبطين سابقا بقوات مسلحة إلى لجنة شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، من أجل تسجيلهم وإنجاز معاملتهم.
	47 - ومنذ بداية عام 2011، عقدت العملية المختلطة 28 دورة تدريبية عن حماية الطفل. واستفاد منها حوالي 934 من أفراد البعثة، من بينهم 128 مدنيا و 580 من ضباط شرطة الأمم المتحدة و 226 من أفراد حفظ السلام. وإضافة إلى ذلك، نظمت العملية المختلطة في نيسان/أبريل دورة لتدريب المدربين مدتها أربعة أيام بالاشتراك مع منظمة إنقاذ الطفولة في السويد، حضرها 47 من الضباط العسكريين وشرطة الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة العسكريين. وجرى توسيع نطاق البرنامج ليشمل جهات فاعلة وطنية، مما أدى إلى عقد 13 دورة تدريبية حضرها 477 شريكا محليا. وشمل المستفيدون من هذه الدورات 34 من ضباط الشرطة الحكومية و 255 من متطوعي خفارة المجتمعات المحلية في مخيمات النازحين و 29 من قادة المجتمعات المحلية و 57 من أعضاء لجان حماية الطفل في مخيمات النازحين و 82 من أعضاء جماعات المجتمع المدني و 20 طفلا من الخارجين على القانون.
	خامسا - حماية المدنيين
	48 - قامت العملية المختلطة بمبادرات عديدة خلال الشهور الثلاثة الماضية لتحسين حماية المدنيين وسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المعونة وعتادهم.
	49 - وعزز الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة التابعون للعملية المختلطة أنشطتهم في مجال التواجد والحماية في أنحاء دارفور عن طريق زيادة عدد الدوريات يوميا من 130 دورية إلى 160 دورية في المتوسط. وشمل ذلك زيادة عدد الدوريات المتوسطة المدى والطويلة المدى إلى المجتمعات المحلية في المناطق الريفية، ومن بينها جبل مرة وجبل مون (شمال الجنينة) والحدود بين دارفور الجنوبية وجنوب السودان. وأتاح إنجاز الترتيبات اللوجستية نشر موظفين مدنيين في مواقع أفرقة العملية المختلطة في شنقل طوباية وخور أبشي، مما أسفر عن تحسين تنسيق أنشطة البعثة مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.
	50 - وفي إطار استراتيجية العملية المختلطة لحماية المدنيين، جرت تقوية آليات الإنذار المبكر والتصدي المبكر عن طريق إصدار تقارير تحليلية أسبوعية عن حماية المدنيين لكبار مديري العملية المختلطة. وإضافة إلى ذلك، أجريت تحسينات على تنسيق أنشطة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في العملية المختلطة عن طريق عقد اجتماعات تنسيق أسبوعية بين المدنيين والعسكريين.
	51 - وفيما يخص حماية العائدين، واصلت آلية التحقق المشتركة تقييم مدى طوعية وملاءمة أنشطة العودة في دارفور. ومنذ بداية عام 2011، ظلت أنشطة العودة الطوعية تجري بمعدل يقارب 500 1 شخص أسبوعيا. ويرتحل أغلب العائدين من مخيمات في دارفور الجنوبية إلى مناطق ريفية في دارفور الغربية.
	سادسا - نشر البعثة وعملياتها
	52 - في 30 حزيران/يونيه، كان عدد الموظفين المدنيين في العملية المختلطـة 466 4 موظفاً، من بينهم 145 1 موظفاً دولياً، و 835 2 موظفاً وطنياً، و 486 من متطوّعي الأمم المتحدة. ويمثل هذا العدد 81 في المائة من القوام المأذون به البالغ قدره 516 5 موظفاً. وما زالت البعثة تواجه صعوبات في استقدام الموظفين المؤهلين بشكل مناسب واستبقائهم، نظرا لظروف الحياة القاسية والحالة الأمنية التي يتعذر التنبؤ بها في دارفور. وفيما يتعلق بنشر موظفين دوليين إضافيين، فقد وصل 36 منهم إلى منطقة البعثة، وتم انفصال 32 موظفا من الخدمة، ورفض مرشح عرضاً لتعيينه بالبعثة.
	53 - وفي 30 حزيران/يونيه، كان عــدد الأفراد العسكريين في العملية المختلطة 014 18 فرداً، يمثلون 92 في المائة من القوام المأذون به البالغ قدره 555 19 فرداً. ويتضمن هذا الرقم 451 17 فردا من القوات، و 302 ضابط ركن، و 61 ضابط اتصال، و 195 مراقبا عسكريا. ومن المتوقع نشر الوحدة الإثيوبية للوجستيات المتعددة الأدوار، والوحدة الرواندية للطائرات ذات الأجنحة الدوارة متوسطة الحجم ومتعددة الأغراض، والسرايا النيجيرية للاستطلاع والاحتياطي القطاعي، وذلك في وقت لاحق من العام الحالي، بينما يتوقع أن تصل كتيبة سنغالية قادمة إلى قوامها الكامل بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2011. وما زال هناك نقص قدره وحدتان للطائرات ذات الأجنحة الدوارة متوسطة الحجم ومتعددة الأغراض ووحدة استطلاع بالطائرات ثابتة الأجنحة. 
	54 - وتحسن الاستعداد وقدرات الدعم الذاتي للوحدات العسكرية بصورة هامشية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. ولدى 5 من أصل 17 من كتائب المشاة، و 4 من أصل 16 من وحدات الشرطة المشكلة، في الوقت الحاضر، أوجه نقص كبيرة في المعدات، وتقل معدلات صلاحيتها للخدمة عن الحد الذي صدر به التكليف، والبالغ 90 في المائة.
	55 - ويبلغ القوام الحالي لأفراد شرطة العملية المختلطة 751 2 فرداً (80 في المائة منهم من الرجال و 20 في المائة من النساء)، يمثلون 73 في المائة من القوام المأذون به البالغ قدره 772 3 فرداً. ويبلغ القوام الحالي لأفراد الشرطة المشكّلة 233 2 فرداً، أي ما يمثل 83 في المائة من القوام المأذون به البالغ قدره 660 2 فرداً.
	56 - وقام الأفراد العسكريون التابعون للعملية المختلطة بما مجموعه 325 12 دورية، شملت 589 5 دورية روتينية، و 999 دورية قصيرة المدى، و 643 دورية طويلة المدى، و 538 2 دورية ليلية، و 623 عملية حراسة للمهام الإنسانية، و 933 1 دورية تتعلق بالخدمات اللوجستية والشؤون الإدارية، غطت ما مجموعه 129 7 قرية ومخيما للنازحين. وقامت شرطة العملية المختلطة بما مجموعه 674 11 دورية. ونُـفِـذت من بينها 918 6 دورية داخل المخيمات وبصورة رئيسية مع مجموعات من النساء والأطفال ممن يتركون القرى والمخيمات لجمع الحطب والعشب، ونفذت 846 2 دورية في القرى والأسواق وحولها؛ ونُفِذت 910 1 من الدوريات المتوسطة والطويلة المدى.
	57 - وتمشيا مع الاتفاق التي تم التوصل إليه في الاجتماع العاشر لآلية التنسيق الثلاثية، أصدرت الحكومة 1103 تأشيرات دخول جديدة لموظفي العملية المختلطة في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه. وحتى 26 حزيران/يونيه، لم يكن قد تم البت في 070 1 من طلبات الحصول على تأشيرات، ومن بينها 775 تأشيرات لضباط الشرطة، و 96 تأشيرة لضباط الأركان والمراقبين العسكريين؛ و 199 تأشيرة لموظفين مدنيين، من بينهم استشاريون وزائرون. ورغم أن عدد طلبات الحصول على تأشيرات الدخول التي لم يبت فيها بعد ما زال كبيرا، ظلت وزارة الخارجية تجدد على سبيل الاستعجال عددا كبيرا من تأشيرات الدخول لموظفي العملية المختلطة الذين انتهت عقود عملهم ومن ثم تأشيرات إقامتهم في 30 حزيران/يونيه، نهاية السنة المالية 2010/2011. والتزمت الحكومة بتصفية الطلبات المتأخرة التي لم يُبت فيها بعد للحصول على تأشيرات دخول بعد ذلك بقليل.
	58 - وأُحرز تقدم في تنفيذ حل انتقالي لبث إذاعة العملية المختلطة. ووقعت العملية المختلطة في 26 حزيران/يونيه مذكرة تفاهم مع هيئة الإذاعة العامة الوطنية، ستبدأ البعثة بموجبها البث من محطتي إذاعة السلام ودارفور التابعتين للدولة من 1 تموز/يوليه.
	59 - ويحرز تطوير وتحسين مواقع أفرقة العملية المختلطة تقدما. وبالرغم من المصاعب اللوجستية، فقد أُنجز تحسين 12 موقعا من بين 30 موقعا للأفرقة. والمواقع المتبقية وعددها 18 موقعا في مراحل مختلفة من الإنجاز، ومن المقرر أن تكتمل بحلول 31 تموز/يوليه 2011. ومن المقرر أن يكتمل العمل في سبعة مواقع أخرى بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وقد أُنجز تشييد أماكن الإقامة الموحدة لبدل الإقامة المقرر للبعثة لـ 526 1 موظفا دوليا. وقد أسفر هذا التطور عن تحسن كبير في ظروف المعيشة والأمن والمعنويات لموظفي العملية المختلطة في دارفور.
	60 - ومنذ التقرير الأخير، تم حفر 11 حفرة إضافية، مما جعل مجموع عدد الآبار التي أنجزت 35 بئرا. وتشترك البعثة في هذه الآبار مع المجتمعات المحلية لتحسين حصولها على المياه. وفيما يخص الخطط التي سبق الإبلاغ عنها والمتمثلة في التعاقد مع شركة دولية لحفر 25 بئرا، فقد أدت الصعوبات في الحصول على التأشيرات وحشد معدات الحفر إلى إلغاء العقد.
	61 - وتواصل العمل في تشييد مراكز الشرطة المجتمعية. وأُنجز 13 مركزا وقاربت 3 مراكز على الاكتمال، من بين 70 مركزا من المقرر إنشاؤها. 
	62 - وأنجز ما مجموعه 30 مشروعا إضافيا من المشاريع سريعة الأثر في الأشهر الثلاثة الماضية. وأنجز 65 في المائة من مجموع 288 مشروعا، كما اعتمد 65 مشروعا جديدا لتنفيذها. وأسفر انعدام الأمن وانخفاض قدرة الشركاء المنفذين المحليين عن الحد من التقدم المحرز في عدة مشاريع.
	63 - وواصلت العملية المختلطة جهودها للحد من الخطر الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء دارفور. وقامت البعثة بتدمير أكثر من 314 من قطع الذخائر غير المنفجرة، وعقدت دورات تدريبية للتوعية بالمخاطر الناجمة عن تلك الذخائر لما يقرب من 000 33 من المدنيين. وجرى تقييم ما مجموعه 645 كيلومترا من الطرق ووجد أنها مأمونة للاستعمال. وأجريت تقييمات للمخاطر بالنظر وتحت سطح الأرض في مساحة مجموعها 629 72 مترا مربعا.
	64 - وفيما يخص نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، قامت لجنة شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بتسريح 371 من المقاتلين السابقين (منهم 21 امرأة) من جيش تحرير السودان - جناح الأم، وجيش تحرير السودان - فصيل الإرادة الحرة، وحركة العدل والمساواة - جناح السلام، وحركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية. وأشرفت اللجنة أيضا على صرف 173 1 فردا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي في دارفور الجنوبية ودارفور الغربية. وقدمت العملية المختلطة الدعم لتلك الأنشطة بتقديم المشورة التقنية والدعم اللوجستي والأفراد والمعدات للفحص لاكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	سابعاً - التقدم المحرز في ضوء المعايير المحددة للبعثة
	65 - كما ذكر في المقدمة، عملاً بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1935 (2010)، يتضمن هذا التقرير تقييماً للتقدم المحرز في ضوء المعايير الواردة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (S/2009/592).
	66 - وقد أحرز بعض التقدم نحو تحقيق المعيار الأول، وهو تحقيق حل سياسي شامل للنزاع. وتم تقليل الاختلافات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في مفاوضات الدوحة وتوحيد نقاط الاتفاق في مشروع نص. وأيدت نخبة من ممثلي مجتمع دارفور هذا النص في مؤتمر جميع الأطراف صاحبة المصلحة في دارفور باعتباره الأساس لإرساء سلام شامل وجامع في دارفور. وأجرت الحكومة وحركة العدل والمساواة محادثات وإن اقتصرت أساساً على ملفات حقوق الإنسان وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية. ولا يزال تحقيق هذا المعيار بالكامل هدفاً بعيد المنال، نظراً إلى أن عدة حركات، بما فيها جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي، لا تزال خارج عملية السلام، وأعربت عن نيتها السعي لإجراء تغيير في الحكومة.
	67 - ويشير المعيار الثاني إلى تهيئة بيئة مستقرة وآمنة في جميع أنحاء دارفور. وقد أعاقت الاشتباكات المتقطعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركات إحراز تقدم في ضوء هذا المعيار. إلا أن عناصر القوات العسكرية وقوات الشرطة التابعة للعملية المختلطة زادت عدد الدوريات البعيدة والمتوسطة المدى التي أرسلت إلى مواقع جديدة، مما أدى إلى تعزيز وجود البعثة والمساهمة في إرساء الأمن في مناطق نائية. وتسببت الاشتباكات المتصلة بالموارد في مقتل 23 شخصاً، مما يمثل زيادة بالمقارنة مع مقتل 12 شخصاً أثناء الفترة السابقة.
	68 - ويشير المعيار الثالث إلى تعزيز سيادة القانون والحوكمة وحماية حقوق الإنسان. وعموماً، كان التقدم الذي أحرز في هذا المجال متواضعاً. واستمرت أطراف النزاع في تقصيرها في التزاماتها بشأن حماية المدنيين المحاصرين وسط المعارك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وما زال عدد انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها المسجلة مماثلاً لعددها في الفترات المشمولة بالتقارير السابقة. وفي تطور إيجابي، قامت العملية المختلطة بتوثيق انخفاض في عدد حالات الاحتجاز التعسفي، وواصلت العمل مع السلطات الوطنية لتعزيز هذه المكاسب. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت البعثة العمل مع الحركات المسلحة لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وإسداء المشورة التقنية للعاملين في الجهاز القضائي.
	69 - ويشير المعيار الرابع إلى إضفاء الاستقرار على الحالة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأحرز بعض التقدم في هذا المجال عن طريق عملية سلة الربيع (كما ورد في الفقرة 36 أعلاه)، التي أوفدت العملية المختلطة والوكالات الإنسانية خلالها بعثات لتقييم احتياجات المجتمعات المحلية وتقديم المساعدات لها في مناطق كان يتعذر الوصول إليها من قبل. وفضلاً عن ذلك، زادت العملية المختلطة عدد الدوريات المتوسطة المدى والبعيدة المدى والدوريات التي أرسلت إلى مواقع العودة. 
	ثامناً - الجوانب المالية
	70 - اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 65/305 مبلغ 689.3 1 مليون دولار للإنفاق على العملية المختلطة في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. وفي حال قرر مجلس الأمن تمديد ولاية العملية بعد 31 تموز/يوليه 2011، سوف تقتصر تكلفة الإنفاق على العملية المختلطة على المبلغ الذي اعتمدته الجمعية العامة للفترة المالية 2011/2012.
	71 - وفي 7 تموز/يوليه 2011، بلغت الاشتراكات المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص للعملية المختلطة 180.2 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 547.1 1 مليون دولار.
	72 - وقد سُددت للحكومات المساهمة بقوات تكاليف القوات العسكرية والشرطة المشكلة، والتكاليف المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات للفترة الممتدة حتى 31 أيار/مايو 2011 و 31 آذار/مارس 2011، على التوالي، وفقاُ لجدول السداد ربع السنوي.
	تاسعاًً - ملاحظات وتوصيات
	73 - بلغت عملية السلام في دارفور منعطفاً حاسماً. ويبدو أن المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة على وشك الانتهاء. إلا أن نتيجة هذا الاتفاق لن تشكل تسوية شاملة للنزاع مع مواصلة جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي السعي لتحقيق أهدافهما بالوسائل العسكرية، وتعثر المفاوضات في ما يبدو بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وتمثل مناقشات مؤتمر جميع الأطراف صاحبة المصلحة في دارفور ومشروع الاتفاق القائم في معظمه على نتائج المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة خطوة إلى الأمام، وكما أقر بذلك المؤتمر، الأساس لدفع عملية السلام قدماً نحو إرساء سلام شامل. وفي ضوء هذه التطورات، يجري حالياً إعداد خريطة طريق جديدة تحدد الخطوات المقبلة في عملية السلام في دارفور.
	74 - وفي ما يتعلق بالعناصر الرئيسية لخريطة طريق جديدة، لا تزال تسوية مفيدة لنزاع دارفور تتطلب تأييداً واسعاً من جميع الأطراف والمتضررين من النزاع. وفي هذا الصدد، أحث المجتمع الدولي على توحيد صفوفه لتوجيه رسائل إلى كل من الحكومة، وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي، وجيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد، وحركة العدل والمساواة، لوقف الأعمال العدائية وبدء المفاوضات دون شروط مسبقة.
	75 - ويمكن لعملية السلام في دارفور أن تستفيد أيضاً من عملية حوار وتشاور داخلية تتسم بمصداقيتها في دارفور وتستقطب التأييد الشعبي لعملية السلام وتسلم زمامها محلياً، وتعزز نتائج مفاوضات الدوحة. وفي هذا الصدد، أشجع المجتمع الدولي على دعم هذه العملية في إطار خريطة الطريق الجديدة. وفي هذا الشأن، أرحب بالأعمال التحضيرية التي تتخذها العملية المختلطة والفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ من أجل إجراء العملية السياسية في دارفور. ولا تزال تهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية تكتسب أهمية قصوى وإنني أحث الحكومة، كخطوة أولى وبالغة الأهمية لبناء الثقة، على أن تبادر الآن إلى الوفاء بالتزامها بإلغاء قوانين الطوارئ في دارفور. 
	76 - وخلال الأشهر المقبلة، يجب أن تستعد العملية المختلطة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً لمساعدة حكومة السودان على معالجة مختلف أسباب عدم الاستقرار في البلد بطريقة شاملة. وسيكون من الأهمية بمكان التخلي عن الهجمات المسلحة ومواصلة الحوار السياسي. وتتيح عملية استعراض الدستور المقبلة للأحزاب السياسية والفئات المعنية فرصة الاجتماع للاتفاق على إدارة جديدة تتناول القضايا بين المركز والأطراف التي تشكل أساس النزاع في السودان. وفي هذا السياق، سيكون من المهم أن تكمل خريطة الطريق للعملية السياسية في دارفور الاستراتيجيات الأشمل لتحقيق الاستقرار في السودان. ويسرني، في هذا الصدد، أن أنوه ببدء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مشاورات أولية بشأن الخطوات المقبلة التي يتعين اتخاذها في عملية السلام في دارفور.
	77 - لقد تسببت الاشتباكات المتقطعة التي جرت بين قوات الحكومة وقوات الحركات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في زعزعة الاستقرار في المناطق المتضررة، وحماية المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها الإنسانية. وفضلاً عن ذلك، أدت الأنشطة العسكرية وما يرتبط بها من قيود إلى الحد من قدرة العملية المختلطة والوكالات الإنسانية على الوصول إلى السكان الذين يحتاجون للمساعدة. وفي ضوء هذه الشواغل، أؤكد مرة أخرى للأطراف المتحاربة أنه لا يوجد أي حل عسكري للنزاع الدائر في دارفور. وإن سعيها المستمر وراء تحقيق أهدافها السياسية بالوسائل العسكرية إنما يطيل معاناة شعب دارفور ويؤخر إحلال السلام. وفي هذا الصدد، أدعو الحكومة والحركات التي لم تفعل ذلك بعد إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، والانضمام إلى عملية السلام دون إبطاء.
	78 - وإنني أشعر بالتفاؤل إزاء ما تفيد به التقارير عن العودة الطوعية للنازحين إلى بلداتهم وقراهم الأصلية. وأشيد بالعملية المختلطة وبالمجتمع الدولي لتركيزهما على توفير الحماية والمساعدة لهؤلاء العائدين، فضلاً عما يوفرانه بالفعل من حماية ومساعدة للنازحين والمجتمعات المحلية المقيمة. وعلاوة على ذلك، أشيد بالعملية المختلطة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى المشاركة في ”عملية سلة الربيع“ على ما تبذله من جهود لتحسين عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق جبل مرة والمناطق الأخرى التي كانت إمكانية وصول المساعدات إليها محدودة في السابق. وخلال هذه العملية، أجرت المنظمات الإنسانية عمليات تقييم للاحتياجات وقدمت المساعدة إلى 12 موقعاً، ومن بينها خمسة مواقع في شرق جبل مرة كان يحظر الوصول إليها باستمرار لأشهر عديدة. وإنني ألاحظ أن هذه العملية مهدت الطريق لإمكانية الوصول إلى هذه المناطق مرة أخرى خلال زيارات مقبلة، وأحث العملية المختلطة ومجتمع المساعدة الإنسانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة استمرار تقديم الدعم إلى هذه المناطق.
	79 - وألاحظ بقلق أن القيود لا تزال مفروضة على حركة العملية المختلطة والمنظمات الإنسانية. ومع أن الوكالات الحكومية فرضت أغلبية هذه القيود في المناطق التي يُعرف أن لقوات الحركات وجوداً فيها أو يشتبه في ذلك، تحتفظ البعثة بحق تقييم أمن دورياتها والمضي قدماً، بعد التأكد من أن المخاطر مقبولة، بما يتفق مع ولايتها. ويجوز لوكالات الأمن التابعة للحكومة أن تفيد العملية المختلطة بأن لديها مخاوف بشأن الحالة الأمنية، إنما لا يجوز لها منع العملية المختلطة من المضي قدماً. وأدعو الحكومة والحركات مرة أخرى إلى الكف عن فرض القيود على العملية المختلطة والمنظمات الإنسانية.
	80 - وستتيح السنة المقبلة فرصاً ثمينة للحكومة وشعب السودان من أجل التطلع إلى المستقبل لحل النزاعات التي تقوض أمنهما ولتحقيق ازدهارهما. وستواجه الحكومة والسكان أيضاً تحديات جسيمة مترتبة على التغييرات الجارية في السودان. وقد حققت العملية المختلطة في دارفور خطوات هامة في مجال تنفيذ ولايتها المتعلقة بحماية المدنيين وأعتقد أن لديها دوراً بارزاً تضطلع به إلى جانب الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ، لدعم المبادرات الشعبية الرامية إلى بناء السلام والمصالحة. وإنني أعتزم في تقريري المقبل إطلاع مجلس الأمن على ما يستجد بشأن خريطة طريق السلام في دارفور. ولهذه الأسباب، أوصي المجلس بأن ينظر في تمديد ولاية العملية المختلطة لمدة سنة واحدة. وخلال هذه الفترة، سوف أستعرض مع الاتحاد الأفريقي الموارد المأذون بها للعملية المختلطة لضمان استخدامها بأكثر الأساليب كفاءة وفعالية. 
	81 - وإذ أتطرق إلى سلامة العملية المختلطة وموظفي المساعدة الإنسانية في دارفور، فإنه رغم أن الانخفاض النسبي لعدد الهجمات التي سجلت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير يدعوني للتفاؤل - ويعزى ذلك إلى احتفاظ القوات العسكرية وقوات الشرطة التابعة للعملية المختلطة بوضعها القوي - فإنني أدين بأشد العبارات المسؤولين عن شن الهجوم على الدورية التابعة للعملية المختلطة الذي أسفر عن مقتل مستشار لشؤون الشرطة في العملية المختلطة بصورة مفجعة. وهذه الهجمات تستحق الشجب وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأتقدم لأسرة مستشار شؤون الشرطة وأصدقائه وزملائه بأصدق التعازي وأهيب بالحكومة تقديم مرتكبي هذا الهجوم الجبان إلى العدالة. 
	82 - وأعرب عن الارتياح والامتنان للإفراج عن ثلاثة من موظفي الطيران المتعاقدين مع إدارة الأمم المتحدة لخدمات الطيران في المجال الإنساني الذين اختطفوا في أم شلايا، في دارفور الغربية، في 13 كانون الثاني/يناير 2011. وأهيب بالحكومة تقديم المسؤولين للعدالة واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء ممارسة اختطاف العاملين في مجال المساعدة على تخفيف معاناة شعب دارفور.
	83 - ويساورني أيضاً القلق الشديد بشأن قيام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باحتجاز اثنين من الموظفين الوطنيين التابعين للعملية المختلطة دون توجيه تهمة إليهما أو محاكمتهما. ومن المعلوم أن الحصانة من الاعتقال أو المقاضاة تسري على جميع موظفي العملية المختلطة لدى اضطلاعهم بمهامهم التي تتماشى مع ولاية البعثة. ويشكل احتجاز هذين الموظفين دون توجيه تهمة إليهما انتهاكاً جسيماً لاتفاق مركز القوات. وأنا أصر على مطالبة الحكومة بالإفراج عنهما على الفور وتقديم الأدلة على المخالفات التي لديها بحقهما إلى الممثل الخاص المشترك، وفقاً للإجراءات المناسبة.
	84 - وختاماً، أود الإعراب عن خالص امتناني لكبير الوسطاء المشترك، السيد جبريل يبيني باسولي، ولفريقه لما قدماه من خدمات جليلة ومساهمة بارزة في عملية السلام في دارفور. وأود أيضا الإعراب عن تقديري لحكومة قطر لما قدمته من دعم للمفاوضات. وأود أن أتوجه بالشكر للممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، السيد ابراهيم غمباري، على قيادته للبعثة، وإلى أفراد العملية المختلطة نساء ورجالاً لما يبذلونه من جهود دؤوبة في ظروف غالباً ما تكون مضنية ومحفوفة بالصعاب. وأود أن أتوجه بالشكر أيضاً للعديد من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الذين يتفانون في عملهم لتأمين سبل العيش لسكان دارفور المتضررين جراء النزاع وتحسين ظروفهم الحياتية.

