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

    
  مقّدمة  -أوال   

الــيت ) ٢٠١١ (٢٠٠٣ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٣يقــّدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة    - ١
نفيذ واليـة    يوما عن التقّدم احملرز يف ت      ٩٠طلب فيها اجمللس إيلّ أن أقّدم تقارير إىل اجمللس كل           

ويتـضّمن التقريـر تقييمـا للتقـدم     . العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور           
 / تــشرين الثــاين١٦احملــرز مقارنــةً بالنقــاط املرجعيــة احملــّددة يف املرفــق الثــاين لتقريــري املــؤرخ   

ــوفمرب  ــه إىل اجمللــس  ٢٠٠٩ن ــذي قّدمت ــة ا حلو، )S/2009/592( ال ــة العملي ــسياسية واحلــالتني  ال ل
ــرة مــن    ــسانية خــالل الفت ــة واإلن ــه إىل / متــوز١األمني ــول٣٠يولي عمــال و. ٢٠١١ســبتمرب / أيل

تقييمـا للبيئـة املواتيـة       يتضّمن التقرير أيضا،  ،  )٢٠١١ (٢٠٠٣ من قرار جملس األمن      ٨بالفقرة  
  .إلجراء عملية سياسية يف دارفور

  
  التطورات السياسية  -ثانيا   

   إلحالل السالم يف دارفوروثيقة الدوحة    
يوليـه اتفـاق اعتمـاد      / متـوز  ١٤وقّعت حكومـة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة يف               - ٢

وتتــضّمن الوثيقــة أحكامــا تعــاجل أســباب النـــزاع   . وثيقــة الدوحــة إلحــالل الــسالم يف دارفــور 
عّهـد  وخـالل حفـل التوقيـع الـذي استـضافته حكومـة دولـة قطـر، ت         . دارفور على حنو شامل    يف

ت املسلحة األخـرى إىل التوقيـع       الطرفان املوقّعان بتنفيذ وثيقة الدوحة بإخالص، ودعيا احلركا       
وعقــب . وحــّددت حكومــة الــسودان مهلــة مــّدهتا ثالثــة أشــهر لقيــام األطــراف بــذلك . يهــاعل

 /متـوز  ١٦  يف ،إجراء مفاوضات إضافية، وقّعـت حكومـة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة              
ويـنّص  . وتوكول املتعلق باملشاركة الـسياسية حلركـة التحريـر والعدالـة ودمـج قواهتـا               الرب ،يوليه
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الربوتوكول على ختصيص عدد من املناصـب الـسياسية لعناصـر مـن حركـة التحريـر والعدالـة،                   
يف ذلك مناصب وزاريـة علـى املـستوى الـوطين ومـستوى الواليـات، ومناصـب يف الـسلطة                     مبا

 واحد حلـاكم واليـة، إىل جانـب دمـج مقـاتلي احلركـة يف القـوات            اإلقليمية لدارفور، ومنصب  
  .املسلحة السودانية النظامية

،  يف دارفـور واجتمع كل من إبراهيم غمباري، املمثل اخلاص املـشترك للعمليـة املختلطـة            - ٣
 ،وزيـــر الدولـــة للـــشؤون اخلارجيـــة القطـــريمعـــه بـــصفته كـــبري الوســـطاء املـــشترك املؤقـــت، و

 بأعـــضاء يف حركـــة العـــدل واملـــساواة للتأكـــد مـــن اســـتعداد احلركـــة        ،أغـــسطس/آب ٧ يف
على اشتراط وفد احلركة أن تكون مجيع فـصول وثيقـة      ورّدا. احلكومة املفاوضات مع  الستئناف

الدوحة مفتوحة للتفـاوض لكـي تـستأنف احلركـة احملادثـات، أصـّر وفـد حكومـة الـسودان علـى                      
ونتيجـة لـذلك،   . صلة بالتعيينـات الـسياسية والعـسكرية   يكون النقاش مقصورا على األمور املتّ  أن
  .ُتستأنف احملادثات مل
 أن متّ توقيــع اتفــاق اعتمــاد وثيقــة الدوحــة والعمليــة املختلطــة تــساعد يف تنفيــذ   بعــدو  - ٤

أغسطس، ُعقدت يف الفاشر اجللسة االفتتاحية للجنة وقف إطالق النـار           / آب ٢٢ففي  . الوثيقة
 واجتمعـت اللجنـة بعـدها مـّرتني    . امفومبا، قائـد قـوة العمليـة املختلطـة    برئاسة الفريق باتريك ني  

ــهائي   وســبتمرب، يف الفاشــر أيــضا،  / أيلــول١٩ و ٨، يف أخــريني ــاقش املــشاركون الوضــع الن ن
. لقواهتم، وتعّهـدوا بتقـدمي مجيـع املعلومـات املطلوبـة للبـدء يف تنفيـذ الترتيبـات األمنيـة النهائيـة                     

اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عملية التـسريح ونــزع الـسالح وإعـادة             وتشمل هذه الترتيبات اخت   
  .؛ وإصالح القطاع األمينالتحكم بأسلحة املدنينياإلدماج؛ ودمج القوات؛ واختاذ تدابري 

ــشركاء           - ٥ ــن ال ــة م ــع طائف ــضة م ــشاورات مستفي ــذلك م ــة ك ــة املختلط وأجــرت العملي
 هـذا الـسياق، أبـدى ممثلـو جامعـة الـدول             ويف. الدوليني خبصوص خططها لدعم عملية التنفيـذ      

 قريـة   ١٢العربية رغبتهم يف مساعدة العملية املختلطة، بالتعاون مع حكومة السودان، يف إقامة             
  . عائد٢٥ ٠٠٠منوذجية يف دارفور يستوعب كل منها 

يوليــه، أعــرب حكــام / متــوز٢٥ و ٢٤ويف اجتمــاعني مــع العمليــة املختلطــة ُعقــدا يف    - ٦
ــات دار ــة الدوحــة    والي ــذ وثيق ــثالث عــن دعمهــم لتنفي ــور ال ــك، أبرمــت  . ف وباإلضــافة إىل ذل

 /آب ٢١ففـــي . حكومـــات الواليـــات عـــّدة اتفاقـــات حمليـــة مـــع حركـــات معارضـــة منـــشقّة
أغــسطس، وقّعــت حكومــة واليــة جنــوب دارفــور اتفاقــا مــع حركــة اخلــالص، وهــي ائــتالف   

ــسودان     مــن ــر ال ــشقة عــن جــيش حتري ــصائل من ــد  مخــسة ف ــصيل عب ــر  ف  الواحــد، وجــيش حتري
. فصيل ميين ميناوي، وحركة العدل واملساواة، وعدد آخر مـن احلركـات األصـغر              - السودان

 / متـوز  ٢٠ و   ١٤ويف  . أغـسطس / آب ٩وُوقّع اتفـاق مماثـل مـع احلركـة الـسودانية املتحـدة يف               
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وحركـة  ر يوليه، أبرمت حكومة والية مشال دارفور اتفاقي سالم حملّيني مع جبهة اجليل املعاصـ   
 كـل مـن هـذه اجلماعـات         سـوف يـدعم   ومبوجـب هـذه االتفاقـات،       . حتالف البـدو واملـسارات    

  .الصغرية املنشقة تنفيذ وثيقة الدوحة وتدابري تعزيز األمن
ســبتمرب، قادمــا مــن الدوحــة، وفــد متقــّدم يتــألّف       / أيلــول٧وعــاد إىل الــسودان يف    - ٧
.  أمحـد عبـد الـشايف      ،نائـب رئـيس احلركـة     عضوا يف حركـة التحريـر والعدالـة، بقيـادة            ٢١ من

واجتمـــع الوفـــد يف اخلرطـــوم مـــع مـــسؤولني حكـــوميني وممـــثلني عـــن حـــزب املـــؤمتر الـــوطين  
 بــني الوفــد وحكومــة  وقــد توصــل. واألحــزاب الــسياسية املعارضــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين  

ثيقـة الدوحـة    على تشكيل جلان تقنية مشتركة للمساعدة يف تنفيذ أحكام و         إىل اتفاق   السودان  
  .املتعلقة باإلفراج عن السجناء السياسيني وبإنشاء السلطة اإلقليمية لدارفور

 إىل ١٨وقــــام وفــــد مــــن حركــــة التحريــــر والعدالــــة بزيــــارة نيــــاال يف الفتــــرة مــــن   - ٨
ــول ٢١ ــرة مــن    /أيل ــة وزالنجــي يف الفت ــول٢٤ إىل ٢١ســبتمرب، واجلنين ســبتمرب، والفاشــر  / أيل
ويف لقـاءات الوفـد بكبـار املـسؤولني يف حكومـات            . سـبتمرب / أيلـول  ٢٧ إىل   ٢٤الفترة مـن     يف

 شـدد الوفـد   الواليات ومبمثلي اجملتمـع املـدين واملـشّردين داخليـا وأعـضاء األحـزاب الـسياسية،                 
على أمهية إنشاء سلطة إقليمية لدارفور تتمّتـع باملـصداقية، وإنـشاء حكومـة تـشاركية، وإجـراء                  

  .ثيقة الدوحةعملية شاملة للجميع لتنفيذ و
ــول١١ويف   - ٩ ــة      / أيل ــة متابع ــاحي للجن ــة قطــر االجتمــاع االفتت ســبتمرب، عقــدت حكوم

وكـان مـن    .  لرصد وتقيـيم ودعـم تنفيـذ وثيقـة الدوحـة           وقد أنشئت اللجنة  . التنفيذ يف الدوحة  
بني املشاركني االحتاد الروسي، وبوركينا فاسـو، وتـشاد، والـصني، وفرنـسا، وكنـدا، ومـصر،                 

 ،، واليابـان   األمريكيـة  ، والواليات املتحـدة    لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    املتحدةواململكة  
وتـداول املـشاركون حـول      . االحتاد األفريقي، واالحتاد األورويب، ومنظمة التعـاون اإلسـالمي        و

 .احلالة يف دارفور وحالة تنفيذ وثيقة الدوحة واالحتياجات املاليـة واللوجـستية الالزمـة للتنفيـذ               
وكّررت اللجنة، اليت ستجتمع كل ثالثة أشهر، تأكيد أن وثيقة الدوحة هي املرجع األساسـي               

االنـضمام  للتوّصل إىل تسوية سياسية شاملة للنـزاع يف دارفور، ودعت احلركات األخـرى إىل              
  . عملية السالم دون إبطاءإىل
ــسياسية حلركــة      - ١٠ ــشاركة ال ــق بامل ــة  وعمــال بأحكــام الربوتوكــول املتعلّ ــر والعدال  التحري

بتعيني احلاج آدم يوسـف،     مرسوما   ،سبتمرب/ أيلول ١٣ يف   ،ودمج قواهتا، أصدر الرئيس البشري    
وهــو دارفــوري، يف منــصب النائــب الثــاين لــرئيس مجهوريــة الــسودان، وأصــدر مرســوما آخــر  

. ســبتمرب بتعــيني التيجــاين سيــسي يف منــصب رئــيس الــسلطة اإلقليميــة لــدارفور  / أيلــول٢١ يف
أغــسطس، صــدر مرســوم رئاســي بإنــشاء مكتــب ملتابعــة عمليــة إحــالل الــسالم    / آب٢٧ يفو
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ــة      يف ــة يف الدوحـ ــي احلكومـ ــبري مفاوضـ ــر، كـ ــني عمـ ــة أمـ ــور برئاسـ ــة  . دارفـ ــّدمت حركـ وقـ
والعدالـــة إىل الـــرئيس البـــشري قائمـــة مبرشـــحيها للمناصـــب الوزاريـــة املخّصـــصة هلـــا   التحريـــر
  .الربوتوكول مبوجب

ية املختلطة، بالتعاون مع ممثلني عن اجملتمع املدين، خطة لنشر املعلومـات            وأعّدت العمل   - ١١
ــور   ــوّخى اخلطــة  . املتعلقــة بوثيقــة الدوحــة يف عمــوم دارف ــة النــشر  وتت ــدأ عملي يف أواخــر أن تب

  .أكتوبر، ومتّدها العملية املختلطة بالدعم التقين واللوجسيت/األول تشرين
  

   دارفوروضع خريطة طريق لعملية السالم يف    
، تعمل األمانة العامـة لألمـم املتحـدة، يف          )٢٠١١ (٢٠٠٣قرار  ال من   ٩عمال بالفقرة     - ١٢

ــة متابعــة       ــسودانيني وأعــضاء جلن تعــاون مــع مفوضــية االحتــاد األفريقــي وأصــحاب املــصلحة ال
وأقيمـت يف أديـس أبابـا    . التنفيذ، على وضع خريطـة طريـق جديـدة لعمليـة الـسالم يف دارفـور          

ــومي  ــوز١٨  و١٧ي ــم املتحــدة        / مت ــاد األفريقــي واألم ــني االحت ــل مــشتركة ب ــة عم يوليــه حلق
ونتيجـة حللقـة   . خبصوص ما سُيّتخذ يف املراحل املقبلة من خطوات يف عملية السالم يف دارفور      

العمل هذه وجلولة مشاورات أوليـة أُجريـت مـع أصـحاب املـصلحة الـسودانيني وأعـضاء جلنـة                    
أن هناك حاجة إىل إجـراء مـشاورات إضـافية خـالل األشـهر املقبلـة        ياجلأصبح متابعة التنفيذ،   

هلـذا الغـرض، تقـّرر إقامـة        حتقيقـا   و. لوضع خريطـة طريـق شـاملة ومدعومـة علـى نطـاق واسـع              
  .أكتوبر/ تشرين األول١٩معتكف للمبعوثني اخلاصني يف اجلنينة يف 

الطريــق الــيت وعلــى ضــوء املــشاورات الــيت جــرت حــىت اآلن، تــشمل عناصــر خريطــة    - ١٣
التفاعـل باسـتمرار    ) ب(دعـم تنفيـذ وثيقـة الدوحـة؛         ) أ: (تكّشفت ضرورة حتقّّق األمور التالية    

مـــع احلكومـــة واحلركـــات األخـــرى، مبـــا فيهـــا حركـــة العـــدل واملـــساواة وجـــيش حتريـــر          
فــصيل مــيين مينــاوي، مــن أجــل وقــف  /فــصيل عبــد الواحــد وجــيش حتريــر الــسودان /الــسودان

دعــم ) ج(التوّصــل إىل تــسوية شــاملة للنـــزاع علــى أســاس وثيقــة الدوحــة؛ األعمــال العدائيــة و
تعزيــز آليــات التنــسيق مــع الــشركاء الــدوليني      ) د(احلــوار الــداخلي واملــشاورات الداخليــة؛    

ومن املتوقع أن ُيفرغ مـن وضـع خريطـة الطريـق حبلـول هنايـة        . الناشطني يف دعم عملية السالم    
  .ملقبل إىل جملس األمنالعام، وأن أُدرجها يف تقريري ا

  
  العملية السياسية يف دارفور    

 إجــراء عمليــة سياســية يف متطلبــات ،)٢٠١١ (٢٠٠٣ يف قــراره ،حــّدد جملــس األمــن  - ١٤
هو مبّين مبزيـد مـن    وكما. دارفور تكون ذات مصداقية، وطلب موافاته بتقارير التقييم بانتظام   

الفرع الـذي يتنـاول محايـة احلقـوق الـسياسية          التفصيل يف الفرع اخلامس من هذا التقرير، وهو         
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واملدنية يف دارفور، حدث اخنفاض يف عدد البالغات اليت وردت خبصوص حـاالت االحتجـاز               
التعّسفي، بينمـا ظلـت أعـداد البالغـات املتعلقـة بـسائر أنـواع انتـهاك وجتـاوز حقـوق اإلنـسان                 

  . حبرية التنقل والكالم والتجّمعدون تغّير ُيذكر، وال سيما االنتهاكات والتجاوزات املتصلة
وما زالـت احلالـة األمنيـة الـسائدة يف دارفـور متقلبـة، وهـذا يـشمل األنـشطة العـسكرية                        -  ١٥

وكما كان احلال يف السنوات السابقة، احنسرت األعمال القتاليـة املفتوحـة            . واألعمال اإلجرامية 
تحالفـات القائمـة بـني احلركـات         حدثت حتـّوالت يف ال     وقد. يف دارفور مع مقدم موسم األمطار     

يـة الـسالم   ل، وتبّنت احلركات اليت ال تـزال خـارج عم    هااملسلحة املوجودة داخل دارفور وخارج    
  .) أدناه١٩ و ١٨انظر الفقرتني  (لغة أكثر عدائية يف خطاهبا

وعلى الرغم من املالحظات الواردة أعاله، قامت العملية املختلطة، يف إطـار واليتـها،                - ١٦
 مع ممثلي اجملتمـع املـدين وأجهـزة اإلدارة احملليـة            منتظمةظيم حلقات عمل ومشاورات بصفة      بتن

ــصاحلة،          ــن، وامل ــسالمة واألم ــها ال ــة مواضــيع من ــصلحة عــن مجل ــن أصــحاب امل ــك م وغــري ذل
والرعاية، وأسباب املعيشة، وعملية السالم، ومل تتسّبب خالهلا احلكومة أو احلركات املـسلحة             

  .عراقيل كربىيف أي حوادث أو 
ويف ما يتعلق بإجراء احلوار الداخلي يف دارفور، مل يتم بعـد التوصـل إىل فهـم مـشترك              - ١٧

وإزاء هــذه اخللفيــة، تعتــزم العمليــة  . ملفهــوم العمليــة الــسياسية يف دارفــور وألســلوب إجرائهــا  
. الـسالم املختلطة أن تطلب من أصحاب املصلحة الدارفوريني إفادهتـا مبـا يتوقعونـه مـن عمليـة                  

تبعــث علــى  وســيتم هــذا ضــمن عمليــة التعريــف بوثيقــة الدوحــة، وهــي العمليــة الــيت ُيتوقّــع أن
إجــراء مناقــشة حــول عمليــة الــسالم يف دارفــور ومــا للحــوار الــداخلي واملــشاورات الداخليــة    

  .دور فيها من
  

   وحتالفاهتااتانقسامات احلرك    
جـيش حتريـر    فـصيل عبـد الواحـد و       -جيش حترير الـسودان     أغسطس، وقّع   / آب ٧يف    - ١٨

ين مينـاوي، والقطـاع الـشمايل للحركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان اتفـاق                 يفصيل مـ   -السودان  
، يف مجلـة أمـور، إىل       تويف هـذا االتفـاق، دعـت احلركـا        . حتالف يف كـاودة، جنـوب كردفـان       

حلريــة دولــة تــستوعب التنــوع الثقــايف والــديين والعرقــي لــشعب الــسودان علــى أســاس مبــادئ ا
ــة  ــد القــوى    تواتفقــت احلركــا . وســيادة القــانون واملواطن  أيــضا علــى العمــل مــن أجــل توحي

  .السياسية السودانية لإلطاحة باحلكومة اليت يقودها حزب املؤمتر الوطين
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ــة     - ١٩ ــصادر إعالمي ــدة م ــادت ع ــذ ،وأف ــول١١ من ــبتمرب/ أيل ــة  ،س ــيم حرك ــدل  أن زع الع
سـبتمرب، أصـدر متحـدث      / أيلـول  ٢٥ويف  . إىل دارفـور   عودتـه    ىدعاواملساواة، خليل إبراهيم،    

رمسي باسم احلركة بيانـا يعلـن إقالـة حممـد حبـر علـي محـدين مـن منـصيب نائـب رئـيس احلركـة                           
وأصــــدرت احلركــــة بيانــــا إضــــافيا    . ورئــــيس وفــــدها املــــشارك يف مفاوضــــات الدوحــــة    

أنــــه ُعقــــد ســــبتمرب تبلــــغ فيــــه بنتــــائج اجتمــــاع هليئتــــها التنفيذيــــة، يقــــال ب  /أيلــــول ٢٧ يف
سبتمرب برئاسة خليل إبراهيم، أسفر عن العديد من التعيينات العـسكرية اجلديـدة           /أيلول ٢٣ يف

 وسائط اإلعالم الحقا أن خليل إبراهيم يـسعى للتنـسيق      وأفادت. لالستعاضة عن حبر وأنصاره   
 وأصــدر. مجاعــات مــسلحة أخــرى لإلطاحــة بالنظــام الــذي يقــوده حــزب املــؤمتر الــوطين    مــع

  القــادة امليــدانيني بقيــادة حبــر، بيانــا يف  أهنــم ميثلــون حركــة العــدل واملــساواة، ُيــزَعم يفأعــضاء 
ــه، وأعربــت،     /أيلــول ٢٨ ــراهيم خليــل وتــشكك يف نزاهت ــادة إب ــه أســلوب قي ســبتمرب تنتقــد في
لقاءات مع العملية املختلطة، عن رغبتها يف الدخول يف مفاوضات مـع احلكومـة باسـتخدام                يف

  .حالل السالم يف دارفور أساسا للمناقشاتوثيقة الدوحة إل
  

  احلالة األمنية  -ثالثا   
اخنفــض عــدد التقــارير الــيت تفيــد وقــوع اشــتباكات مباشــرة بــني قــوات احلكومــة             - ٢٠

ــسلحة  ــوات       . واحلركــات امل ــني ق ــسجلة النامجــة عــن اشــتباكات ب ــات امل واخنفــض عــدد الوفي
  .٢٠١١ عام هذا الوقت من  حىت٣٤٢ إىل ٢٠١٠  عام١ ٠٣٩احلكومة واحلركات من 

غري أن التـوترات ظلـت شـديدة يف املنـاطق الـيت شـهدت اقتتـاال بـني القـوات املـسلحة                     - ٢١
، مبـا يف ذلـك داخـل وحـول مـنطقيت شـنقل              ٢٠١١ السودانية وقوات احلركـات يف بدايـة عـام        

طوباية ودار السالم مشال دارفور، وخور أبشي جنوب دارفور، وجبـل مـرة، حيـث مـا زالـت                   
. قـوات احلكومــة واحلركــات املـسلحة تقــوم مبنــاورات وتــدخل يف اشـتباكات مــن حــني آلخــر   

يوليه، قامت القوات املـسلحة الـسودانية بعمليـات جويـة حـول قريـة أبـو محـارة                   / متوز ١٧ ويف
ــشي  ( ــوات     ) غــرب خــور أب ــستهدف ق ــت ت ــا كان ــال بأهن ــور، يق ــوب دارف ــسلحةجن ــة  م  تابع

 قنابل قد أُلقيت، وهـو مـا أحلـق أضـرارا بالعديـد              ١٠أن  وأكدت العملية املختلطة    . للحركات
  .ومل ترد أي تقارير عن وقوع إصابات. من البيوت وباملواشي

يوليه، اشتبكت القوات املسلحة الـسودانية مـع مقـاتلي املعارضـة            / متوز ٢٤  و ٢٣ويف    - ٢٢
وضـة علـى   وبـسبب القيـود املفر    ).  مشـال اجلنينـة    ترامولـ ي ك ٨٠علـى بعـد     (يف منطقة جبل مـون      

  .حتركات العملية املختلطة، فإهنا مل تتمكن من تأكيد وقوع إصابات
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وغـرب دارفــور، نـصبت جمموعــة جمهولــة اهلويـة كمينــا لقافلــة تابعـة للقــوات املــسلحة       - ٢٣
وأبلغت جهات حملية العملية املختلطـة بـأن        . أغسطس/ آب ٢٨السودانية بني أم كر وتنكو يف       

لقوات املسلحة السودانية قد قُتلوا وبـأن مثانيـة آخـرين قـد أُصـيبوا               أربعة إىل ستة جنود تابعني ل     
سبتمرب، نصبت مجاعة مسلحة وميليشيا قبلية كمينا لقافلـة تابعـة   / أيلول٨ويف . يف هذا اهلجوم  

ــة مــن    ــة، مكون ــشرطة احلكومي ــد   ٤٠لل ــى بع ــة، عل ــومترا ٣٥ مركب  مشــال غــرب كــاس،   كيل
ورّدت احلكومـة علـى ذلـك    .  صـفوف الـشرطة   جرحيـا يف ٤٠ قتـيال وحنـو     ١٧خلّـف    مـا  وهو

  .بنشر قوات إضافية يف املنطقة
سـبتمرب، وقعـت اشـتباكات    / أيلـول  ٢٠وأكدت دورية تابعـة للعمليـة املختلطـة أنـه يف              - ٢٤

 تابعــة للحركــات بــني قــرييت تنغــرة وشــرف   مــسلحةبــني القــوات املــسلحة الــسودانية وقــوات 
ورغـــم أن جهـــات حمليـــة أفـــادت وقـــوع ).  مشـــال شـــنقل طوبايـــةكيلـــومترا ٢٠بعـــد  علـــى(

 / أيلـول  ٢١ويف  . فقد كان هناك تباين كـبري يف العـدد، ومل يتـسن التأكـد مـن ذلـك                  إصابات،
سبتمرب، أطلقـت طـائرة مروحيـة تابعـة للقـوات املـسلحة الـسودانية قـذيفتني صـاروخيتني علـى             

 للعملية املختلطـة أي     تابعةالتحقق  ال اتومل تتلق دوري  .  مشال خور أبشي   كيلو مترات  ١٠بعد  
  .أنباء عن وقوع إصابات

  
  الرتاع الطائفي    

سـبتمرب، وقـع اشـتباك    / أيلـول ٢ففـي  . ُسّجلت حادثتا اقتتال طائفي أسـفرتا عـن قتلـى          - ٢٥
بني جمموعتني من صعدة والرزيقات علـى طـول الطريـق الرابطـة بـني نيـاال وكـاس، يـدعى أنـه                 

وأسـفر  .  كانت تقل أفراد من قبيلة الرزيقـات       أغسطس/ آب ٢٨جاء ردا على سرقة سيارة يف       
ووقـع احلـادث   . احلادث عن مقتل أربعة أفراد من قبيلة صعدة وإصابة ثالثة من قبيلة الرزيقات          

 مشـال   كيلـومترا  ٢٥علـى بعـد     (الثاين بني جمموعة من البدو الرحل واملـزارعني يف قريـة تامـارو              
. أن رعي اإلبـل علـى أرض مزروعـة   سبتمرب بسبب نزاع بش / أيلول ٢٢يف  ) شرق سرف عمرة  

سـبتمرب، نـشأ نـزاع      / أيلـول  ٢٠ويف  . وقُتل ثالثة مزارعني واثنان مـن الرحـل يف هـذا االشـتباك            
علـى بعـد   (بني جمموعة من الرحل واملزارعني احملليني بشأن الوصول إىل أراض يف منطقة كـرمي     

فقــد اســتوىل  ويف حــني مل يبلــغ عــن وقــوع أي إصــابات،     ).  جنــوب كورمــا كيلــومترا ١٩
ــى   ــل مملوكــة للرحــل   ٤٩املزارعــون عل ــن اإلب ــا   .  رأســا م ــة املختلطــة اجتماع وعقــدت العملي

لألطراف املعنية والزعماء احملليني لتيسري حل الرتاع، وأشرفت على تـسليم اإلبـل املـسروقة إىل                
  .الشرطة احلكومية
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 زيـادة التـوتر     وغرب دارفـور، أدت حـاالت أتلـف فيهـا الرحـل احملاصـيل الزراعيـة إىل                  - ٢٦
وإضـافة إىل ذلـك، شـهدت عـدة منـاطق حمليـة             . بني املـزارعني والرعـاة الرحـل يف عـدة منـاطق           

)  يف ذلك سريبا وكرنيك وفورو بارانغا وتباريـك وعـيش بـراء ودرقـل ومـورين ومـستري                   مبا(
ــسهمون          ــشاد ي ــن ت ــدين م ــايل أن العائ ــرب األه ــث اعت ــازة األراضــي، حي ــصلة حبي ــات مت منازع

ــالف يف ــة إت ــة اجتماعــات   .  احملاصــيل الزراعي أغــسطس / آب٣ يف ،وعقــدت العمليــة املختلط
 جملــسســلطان دار مــساليت، الــذي يتــرأس أيــضا   ســبتمرب، يف اجلنينــة، مــع نائــب /أيلــول ٧ و

ونتيجة لـذلك، بـدأ نائـب    . السالم واملصاحلة يف دارفور، الستكشاف سبل ختفيف حدة التوتر       
ويف تطــور .  مــع اللجــان احملليــة حلمايــة احملاصــيل الزراعيــة  الــسلطان والعمليــة املختلطــة العمــل 

صلة، قامت جلنة املصاحلة املشتركة بني السودان وتشاد، املكلفة مبهمة احلفاظ علـى حالـة               ذي
ــة        ــة املختلطـ ــإبالغ العمليـ ــة، بـ ــة احلدوديـ ــن املنطقـ ــيت تقطـ ــل الـ ــني القبائـ ــسلمي بـ ــايش الـ التعـ

ــول ٢٢ يف ــأن املنازعــات املتع  /أيل ــبس     ســبتمرب ب ــة كل ــة يف منطق ــإتالف احملاصــيل الزراعي ــة ب لق
  .ُحلّت وديا باستخدام الطرق التقليدية حلل الرتاعات قد
ــومي        - ٢٧ ــر يـ ــسلمي يف الفاشـ ــايش الـ ــدى للتعـ ــور منتـ ــال دارفـ ــة مشـ ــضافت حكومـ واستـ
ــوز٢٥ و ٢٤ ــن   / متـ ــر مـ ــضره أكثـ ــه، حـ ــون   ٦٠٠يوليـ ــسؤولون حكوميـ ــهم مـ ــشارك، منـ  مـ

 األسـباب اجلذريـة     املـشاركون ونـاقش   . دارفـور تمعـات احملليـة يف      اجملوأكادمييون وممثلو خمتلـف     
للرتاع، مع التركيز على التحـديات البيئيـة، والعالقـات بـني املـزارعني والرعـاة، ودور اآلليـات                   

  .احمللية حلل الرتاعات
وتقوم العملية املختلطة برصـد املنـاطق الـيت تزيـد فيهـا حـدة التـوتر، والعمـل مـع جلنـة                         - ٢٨

 واملصاحلة ومع اإلدارة األهليـة، مـع تقـدمي الـدعم إىل آليـات املـصاحلة التقليديـة وتعزيـز                 السالم
وقد اخنفض بقدر كبري عدد الوفيـات املـسجلة نتيجـة االشـتباكات             . قدرهتا على حل الرتاعات   

  .٢٠١١ حىت هذا الوقت من عام ٩٠ إىل ٢٠١٠ عام ٨٨٢الطائفية يف دارفور من 
  

  احلركةالقيود املفروضة على     
 دوريـة  ٢١ ٢٨٨قام العنصر العـسكري وعنـصر الـشرطة يف العمليـة املختلطـة بتـسيري            - ٢٩

وبــالنظر إىل وضــع دوريــات العمليــة . ســبتمرب/ أيلــول٣٠يوليــه إىل / متــوز١خــالل الفتــرة مــن 
املختلطــة وجهودهــا الراميــة إىل رفــع القيــود املفروضــة علــى حتركاهتــا مــن خــالل جلنــة فرعيــة    

وعــن الكيانــات األمنيــة التابعــة للحكومــة،  املختلطــة ا تــضم ممــثلني عــن العمليــة ُشــكّلت حــديث
 يف املائـــة  ٥٠تراجعـــت القيـــود املفروضـــة علـــى دوريـــات العمليـــة املختلطـــة بنـــسبة         فقـــد

 خـــالل الفتـــرة احلاليـــة، ٣٥قيـــدا يف الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير الـــسابق إىل  ٦٨ مـــن تقريبـــا،
 ويف حـني نفـذت العمليـة املختلطـة مـا جمموعـه          . ع الـدوريات  يف املائة من جممـو     ١ من أقل أي
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ســـبتمرب، فقـــد رفـــضت / أيلـــول٣٠يوليـــه إىل / متـــوز١رحلـــة جويـــة يف الفتـــرة مـــن  ٥ ٠٢٤
 طلبــا للحــصول علــى إذن  ١٣١املــسلحة الــسودانية ومــسؤولون حكوميــون آخــرون   القــوات
أن احلركـات املـسلحة     قـد   تعت احلكومـة     كانـت  وفرضت معظم القيود يف املناطق اليت     . بالطريان

  .موجودة فيها
  

  األمن والسالمة    
. وقع هجومان مسلحان على قوات حفظ السالم خالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر        - ٣٠

ــي  ــوز٢٢فف ــسلحون         / مت ــصبه م ــسالم يف كمــني ن ــظ ال ــراد حف ــن أف ــردان م ــه، أُصــيب ف يولي
  .  بــــالقرب مــــن اجلنينــــةاهلويــــة بــــني خميمــــي أردمتــــا ودوريت للمــــشردين داخليــــا،  جمهولــــو

أغسطس، وقعت دوريـة تابعـة للعمليـة املختلطـة يف كمـني لـدى عودهتـا مـن قريـة                     /آب ٥ويف  
وقُتل السائق بالرصاص وأصيب فرد ثـان مـن   ).  مشال شرق نياالكيلومترا ٣٧على بعد  (دوما  

  .أفراد حفظ السالم
ــوز٣١يف و  -  ٣١ ــه، / مت ــة  يولي ــو اهلوي ــسلحون جمهول ــتحم م ــة موظــف بإحــدى    مكــان إقااق م

، ) جنــوب اجلنينــةكيلــومترا ١٦٠علــى بعــد (املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة يف فــورو بارانغــا 
ــوه   ــور، وقتل ــل      / آب١٠ويف . غــرب دارف ــة تق ــسلحني شــاحنة جتاري ــة م ــاجم ثالث أغــسطس، ه

  . لربنــــامج األغذيــــة العــــاملي مــــن العبيــــد إىل نيــــاال، وقتلــــوا أحــــد مــــساعدي الــــسائق   مؤنــــا
 اهلوية موظفا دوليا يف إحدى املنظمـات         جمهويل نيمسلحأربعة  أغسطس، اختطف   / آب ١٤ ويف

ــة يف نيـــــاال  ــذا املوظـــــف قيـــــد األســـــر . غـــــري احلكوميـــــة الدوليـــ ــزال هـــ .  حـــــىت اآلنوال يـــ
أغــــسطس، ُنهبــــت قافلــــة تابعــــة إلحــــدى املنظمــــات غــــري احلكوميــــة الدوليــــة   /آب ١٥ ويف

 تقريبـا  كيلـومترا  ١٥يـة، وذلـك علـى بعـد     متجهة من نياال إىل قريضة إليصال معدات طب      كانت
  .جنوب لبادو

وأسهمت التدابري اليت تنفذها العمليـة املختلطـة للتخفيـف مـن خطـر سـرقة الـسيارات                    - ٣٢
. ٢٠١١ حـىت هــذا الوقـت مـن عــام    ٢٢ إىل ٢٠١٠ عـام  ٤٥اخنفـاض عـدد احلـوادث مــن     يف

 تـسع مركبـات كـان يقودهـا         علـى مـا جمموعـه     مت االسـتيالء    وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        
وقد اسُترّدت بعد ذلك أربـع مركبـات   . موظفون من العملية املختلطة ومنظمات غري حكومية      

  .مملوكة للعملية املختلطة
  

  احلالة اإلنسانية  – رابعا  
شــهدت الوكــاالت اإلنــسانية، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، فــرض قيــود أعاقــت     - ٣٣

كان احملتــاجني للمــساعدة يف منطقــة دار الــسالم مشــال دارفــور، قــدرهتا علــى الوصــول إىل الــس
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ــة والوقــود وغــري ذلــك       ــودا علــى إيــصال اللــوازم الطبي ــة قي حيــث فرضــت الــسلطات احلكومي
أشــكال املــساعدة إىل الــسكان الــذين ُشــّردوا مــن شــنقل طوبايــة يف وقــت ســابق مــن هــذا  مــن
أغـسطس، توجيهـا   / آب١٦ساين، يف وباإلضافة إىل ذلك، أصدرت مفوضية العون اإلنـ      . العام

الــسالم، وهــي منظمــة غــري حكوميــة وطنيــة وأحــد الــشركاء املنفــذين    منتــدى يوقــف أنــشطة 
  .لربنامج األغذية العاملي، متهمة املنظمة باملشاركة يف أنشطة ال تتماشى وواليتها

غري أن إمكانيـة الوصـول حتـسنت غـرب جبـل مـرة، حيـث قامـت بعثـة مـشتركة بـني                          - ٣٤
العمليـة  تتـوىل أمنـها      التـابع لألمانـة العامـة        االت يقودها مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية        الوك

أغـــسطس، بزيـــارة قـــرى غولـــو وكـــيلني وصـــارون  / آب١٤  و٧املختلطـــة، يف الفتـــرة بـــني 
وأُجريــت عمليــات تقيــيم لالحتياجــات وُوّزعــت مــواد إغاثــة، مشلــت أدويــة ومــواد  . وغولــول

  .غذائية وغري غذائية
ــة األوىل    / آب١٧يف و  - ٣٥ ــشريكة املرحل ــة املختلطــة ووكاالهتــا ال أغــسطس، أهنــت العملي
 الوصـول   متكنـت مـن   مـايو،   / أيـار  ١وخالل هذه العملية، اليت بدأت يف       . عملية سلة الربيع   من
 بعثـات   ١٠منطقة من املناطق النائيـة واملعزولـة يف واليـات دارفـور الـثالث، وأُوفـدت                  ١٣إىل  

وأُوصــلت اإلمــدادات اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك . ملعونــةإلنــسانية وإيــصال التقيــيم االحتياجــات ا
املواد غري الغذائية ومواد اإليواء واألغذية واللقاحـات وغريهـا مـن اللـوازم الطبيـة، إىل األهـايل                    

  .يف مناطق تعذر الوصول إليها يف بعض احلاالت ملدة ستة أشهر
انات يف أجــزاء مــن دارفــور، وخباصــة مشــال وتــسببت األمطــار املومسيــة الغزيــرة يف فيــض  - ٣٦

وقّدمت الوكاالت  . دارفور، وهو ما أدى إىل تدمري البيوت واملدارس وتدهور األراضي الزراعية          
اإلنسانية املساعدة إىل األهايل املتـضررين، حيـث قـام برنـامج األغذيـة العـاملي بتوزيـع املـواد غـري              

  . أسرة من األسر املعيشية املتضررة٧٦ ٣٦٦الغذائية الالزمة خالل موسم األمطار على 
 مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية      قاد  ومن أجل تقييم االحتياجات اإلنسانية وتلبيتها،         - ٣٧

بــالتحقق مــن حيــث قــام أغــسطس، / آب١٨ إىل أبــو زريقــة يف بعثــة مــشتركة بــني الوكــاالت
ل طوبايـة عقـب    املنطقـة مـن شـنق      تلـك  مـن املـشردين داخليـا إىل       ٥ ٠٠٠ ما يقرب مـن      نزوح

فـصيل مـيين مينـاوي يف        -حركـة حتريـر الـسودان       اشتباكات بني القوات املـسلحة الـسودانية و       
وباإلضافة إىل ذلك، حتققت الوكاالت اإلنسانية مشـال دارفـور وجنوبـه            . وقت سابق من العام   

بالقرب مـن احلـدود بـني مشـال دارفـور           (من تشرد مدنيني من قرى أبو محرا وأم ضريسة ولندا           
تقييم خالل الفتـرة     وأُجري. جنوب دارفور يف  توجهوا إىل ماالم ومنواشي ومريشنج      ) وجنوبه

 شخـصا إىل منواشـي   ٤٥٠  شخصا إىل مـاالم و ٨٩٠يوليه أكد وصول / متوز١٧ إىل   ١٢من  
  . شخصا إىل مريشنج١ ٣٨٥ و
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وتواصـــلت العـــودة الطوعيـــة للمـــشردين داخليـــا والالجـــئني إىل مواطنـــهم األصـــلية،    - ٣٨
وقـد حتققـت    . وخباصة مـن املخيمـات الواقعـة جنـوب دارفـور وتـشاد إىل قـرى غـرب دارفـور                   

ــم املتحــدة لــ مفوضــية  ـــ    األم ــة ل ــودة الطوعي  مــن الالجــئني  ١٣ ٣٠٧شؤون الالجــئني مــن الع
ــام     ٤٦ ٥٦٠ و ــة ع ــذ بداي ــا من ــشردين داخلي ــن امل ــضح. ٢٠١١ م ــدد حــاالت   ومل يت ــد ع  بع

وقـّدمت  . تعترب حاالت عودة دائمة، ال جمرد عودة مومسية       العائدين خالل املوسم الزراعي اليت      
لوكـاالت اإلنـسانية   إىل االعملية املختلطة، حيثما طُلب منـها ذلـك، الـدعم اللوجـسيت واألمـين               

ــدين، مبــا يف ذلــك    ــساعد العائ ــا    ٢٣٠الــيت ت ــا عــادوا مــن أرامب ــشية ملــشردين داخلي  أســرة معي
 مشـال غـرب     كيلـومترا  ١٥علـى بعـد     (ر اجلنـة    إىل سـ  )  مشـال كبكابيـة    كيلـومترا  ١٧بعد   على(

ــرة مــن مشــال دارفــور ) كــتم ــه/ متــوز١٥إىل  ١٠يف الفت ــة اإلنــسانية داخــل  . يولي وظلــت احلال
  .املخيمات يف دارفور مستقرة نسبيا

أطلقت العملية املختلطة، يف سياق إحدى عمليات القوات االحتياطية، محلـة إليـصال               - ٣٩
، يف منـــاطق غـــرة )Haboob Chase-II (“٢ - ردة اهلبـــوبمطـــا”اخلـــدمات الطبيـــة بعنـــوان 

) مشـال شــرق الفاشــر كيلــومترا ١٢٠(وكومـا  )  مشـال غــرب كبكابيــة يلــومترا ك٤٠(فرجـاوي  
ــسالم  ودار ــومترا ٥٠(ال ــة  كيل ــنقل طوباي ــن    )  شــرق ش ــرة م ــور يف الفت  إىل ١٦يف مشــال دارف
عدين مــن العمليــة وضــمَّت احلملــة مــوظفني طبــيني ومــوظفني طبــيني مــسا. أغــسطس/آب ٢٣

ــاموا      ــة مشــال دارفــور، ق املختلطــة واليونيــسيف ومنظمــة الــصحة العامليــة ووزارة الــصحة بوالي
أغـــسطس، أنـــشأت العمليـــة  / آب٢٤ويف .  شخـــصا١ً ٧٦٦بفحـــص وعـــالج مـــا جمموعـــه  

املختلطة جسراً جوياً لنقل اللقاحات مـن اخلرطـوم إىل الفاشـر يف إطـار جهـوٍد مـستمرة لـدعم             
 التابعة لألمـم    ألغذية والزراعة ااملاشية املمتدة لفترة ثالثة أشهر اليت أطلقتها منظمة         محلة تطعيم   

ــدة ــة املتحـ ــوارد احليوانيـ ــضا /آبويف .  ووزارة املـ ــسطس أيـ ــة   أغـ ــة املختلطـ ــاعدت العمليـ ، سـ
كيلــوغرام مــن اللــوازم الطبيــة مــن الفاشــر إىل    ١ ٢٠٠الوكــاالت اإلنــسانية مــن خــالل نقــل  

  ).ورمشال دارف(سرف عمرة 
  

  سيادة القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسان  - خامسا 
خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ظلـت أعـداد حـوادث انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق              - ٤٠

 حادثـاً   ٧٧اإلنسان وضحاياها اليت سجلتها العمليـة املختلطـة دون تغـيري نـسبياً، حيـث ُسـجِّل                  
وقامــت .  ضــحية يف الفتــرة الــسابقة٢٧٤ حادثــاً مشلــت ٧٩ ضــحية باملقارنــة بـــ ١٤٢مشلــت 

 املزعومة، تـشمل    ني حالة من حاالت االعتقال واالحتجاز التعسفي      ٢٠العملية املختلطة بتوثيق    
يوليــه يف منطقــة اجلنينــة، غــرب دارفــور، بــزعم / ضــحية، مــن بينــهم أربعــة طــالب يف متــوز٣٢

  .عالقتهم بتوزيع منشورات معادية للحكومة



S/2011/643
 

12 11-54325 
 

. ن حـــاالت انتـــهاك حريـــة تكـــوين اجلمعيـــات وحريـــة التعـــبري  واســـتمر اإلبـــالغ عـــ   - ٤١
يوليه، أُبِلَغت العملية املختلطـة باعتقـال جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين ألحـد                 /متوز ٢٠ ويف

القطاع الشمايل، وأحد حراس مكاتب احلركـة        - املسؤولني باحلركة الشعبية لتحرير السودان    
وُزِعم أن مـسؤويل اجلهـاز صـادروا أثنـاء          . وب دارفور القطاع الشمايل يف نياال، جن     - الشعبية

وقد أُطِلـق سـراح املـسؤول يف وقـت          . الواقعة امللفات واملعدات باملكاتب واملركبات التابعة هلا      
 /متـوز  ٢١ الحق من اليوم نفسه دون أن توجه له أي هتمة، يف حـني أُطِلـق سـراح احلـارس يف                    

القطــاع  - عــضاء املزعــومني يف احلركــة الــشعبية    مــن األ١٠ويف اجلنينــة، مت اعتقــال  . يوليــه
إحــدامها عــضوة ســابقة (ســبتمرب، مــن بينــهم ســيدتان / أيلــول١٢  و٣الــشمايل يف الفتــرة بــني 

 /أيلـول  ١٢وقد أُطِلق سـراح سـتة مـن املعـتقلني يف نفـس اليـوم، وثالثـة يف                   ). برملان الدولة  يف
  .ن توجَّه هتم ألي منهم، دون أ٢٦سبتمرب، وعضوة برملان الدولة السابقة يوم 

سبتمرب، اعتقـل جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين أحـد مـوظفي العمليـة                 / أيلول ٣ويف    - ٤٢
ــشعبية      ــضويته يف احلركــة ال ــم ع ــسبب زع ــضاً ب ــشمايل  - املختلطــة يف الفاشــر، أي . القطــاع ال

 ســبتمرب ووجــدوه/ أيلــول٥زار مــسؤولون بالعمليــة املختلطــة ذلــك املوظــف احملتجــز يف    وقــد
وأُرِسلَت مذكرة شفوية إىل حكومة السودان احتجاجاً علـى االعتقـال، وأُطِلـق             . بصحة جيدة 

  .أكتوبر/ تشرين األول٩سراح املوظف دون أن توجه له أي هتمة يف 
يوليــه، أُطِلــق ســراح اثــنني مــن القــادة األربعــة للمــشردين داخليــاً الــذين    / متــوز١٤ويف   -  ٤٣

 فيما يتعلـق بقتـل عمـدة       ٢٠٠٩س  طأغس/ آب ٢الوطين منذ   جهاز األمن واملخابرات    احتجزهم  
أغـسطس، أعلـن    /آب ٢٨ ويف. يف خميم أبو شوك للمشردين داخلياً، دون أن توجه هلم أي هتمة           

حمافظ جنوب دارفـور العفـو عـن بعـض املعـتقلني احتفـاالً بعيـد الفطـر، ممـا مسـح بعـودة الـشيوخ                     
ذون مــأوى هلــم يف مركــز اخلفــارة اجملتمعيــة اخلمــسة وإحــدى القيــادات النــسائية ممــن كــانوا يتخــ

جلـأوا   دة قـد  ئـ وكـان الـشيوخ والقا    . التابع للعملية يف خميم كَلْما للمـشردين داخليـاً، إىل منـازهلم           
يوليـه  /متـوز  ع أعمـال العنـف يف خمـيم كَلْمـا يف          إىل املركز طلباً حلماية العملية املختلطة منذ انـدال        

، فقــد ظــل املخــيم هادئــاً خمــيم كَلْمــا ن إقامتــهم يفورغــم عــودة عــدة شــيوخ إىل أمــاك. ٢٠١٠
ــأذى  ومل ــشيوخ ب ــَصب ال ــنم عــن   . ُي ــيت ت عــدم االســتقرار داخــل املخيمــات    وعــدد احلــوادث ال
  .السابقة الفترات منأقل، بوجه عام، يف الفترة املشمولة بالتقرير احلايل كان دارفور  يف
ــد ظلــت   - ٤٤ ــادات حبــدوث    وق ــى إف ــة املختلطــة تتلق ــسي    العملي ــن العنــف اجلن حــاالت م

ــساين ــجلتواجلنـ ــاً مشلـــت ١٥ ، حيـــث سـ ــحية٣١ حادثـ ــة،  .  ضـ ــة املختلطـ ونظمـــت العمليـ
ممثلة مـن    ٣٧يوليه لـ   / متوز ١٢  و ١١باالشتراك مع احتاد املرأة يف زالنغي، حلقة دراسية يومي          

 وخــالل احللقــة. حكومــة الواليــة وعــضوات مــن القــوات املــسلحة الــسودانية واجملتمــع املــدين   
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الدراسية، ُشكِّلَت جلنـة فرعيـة معنيـة بـاملرأة والـسالم واألمـن للعمـل مـع احلكومـة علـى زيـادة                   
مستوى مـشاركة املـرأة يف عمليـة صـنع القـرارات وتعزيـز محايـة النـساء واألطفـال مـن العنـف                        

  .اجلنسي واجلنساين ومعاجلة احتياجات املقاتالت السابقات من احلماية
ــة املخ  - ٤٥ ــاء القــدرات يف جمــال ســيادة  ودعــم تحقيــق لتلطــة أنــشطتها وواصــلت العملي بن

ــسان  ــوق اإلنـ ــة حقـ ــانون ومحايـ ــثالت    ألالقـ ــامني؛ واملمـ ــضاة واحملـ ــة والقـ ــة العامـ ــضاء النيابـ عـ
وركـزت األنـشطة    . املشردين داخليـاً؛ وضـباط املخـابرات العـسكرية؛ ومـوظفي الـسجون             عن

لـة، والعنـف اجلنـسي واجلنـساين، وقـضاء          على حقوق املرأة، واملعـايري الدوليـة للمحاكمـة العاد         
ــة، و   ــوانني الوطنيـ ــداث، والقـ ــايري املاألحـ ــة حلعـ ــسان الدوليـ ــوق اإلنـ ــه   . قـ ــا جمموعـ ــى مـ وتلقـ

حقـوق  ”مسؤوالً من القوات املسلحة السودانية واملخابرات العـسكرية تـدريباً يف جمـال               ٤١٦
. نينــة بغــرب دارفــور يف مــنطقيت زالنغــي واجل“احلــق يف حماكمــة عادلــة ” و“قبــل احملاكمــة مــا

وقامت العمليـة املختلطـة، بالتنـسيق مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بتنظـيم دورة تدريبيـة                     
فائــدة املعــايري الدوليــة للمحاكمــة العادلــة والعنــف اجلنــسي واجلنــساين وقــضاء األحــداث ل عــن
ظمـت العمليـة    ون. من أعضاء النيابـة العامـة واحملـامني مـن عـدة منـاطق يف جنـوب دارفـور                   ٢٤

أيضاً حلقة عمل تتعلق، يف مجلة أمور، بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان وحقوق املرأة، لقـضاة               
  .احملاكم الريفية يف ملحة، مشال دارفور

إدارة يف جمـــال  ،بنـــاء القـــدراتأنـــشطة واضـــطلعت العمليـــة املختلطـــة بسلـــسلة مـــن   - ٤٦
يف سـجن أردمتـا     )  نـساء  ١٠هم  مـن بينـ   ( من موظفي السجون     ٥٠ صاحلل ،سجالت السجون 

وأجرى عنصر الشرطة التابع للعملية املختلطـة تـدريباً لفائـدة          . وسجن زالنغي يف غرب دارفور    
هبــدف تعزيــز فعاليتــهم يف  )  متطوعــة٢٠٠مــن بينــهم ( مــن متطــوعي اخلفــارة اجملتمعيــة  ٤٠٠

  .أعمال اخلفارة اجملتمعية
الربنــامج اإلمنــائي، مناســبة توعويــة  وة، يوليــه، نظمــت العمليــة املختلطــ / متــوز١١ويف   - ٤٧

ــاال املركــزي    ــسجينات يف ســجن ني ــز    إللل ــوقهن ومــسؤولياهتن وتعزي ــشأن حق ــوعي ب ذكــاء ال
يف نيـاال لتوعيـة     ُنظَِّمت مناسـبة مماثلـة       ،يوليه/ متوز ١٨يف  و. التفاعل املتبادل مع غري السجينات    

 والتوعيـة بـشأن فـريوس نقـص     السجينات حبقوقهن ومناقشة مسائل العنف اجلنـسي واجلنـساين        
  .اإليدز/املناعة البشرية

  
  فلطمحاية ال    

فــصيل القيــادة التارخييــة،  -  أغــسطس، أصــدر قائــد جــيش حتريــر الــسودان / آب١٣يف   -  ٤٨
فصيل عبد الواحد، أمراً قياديـاً حيظـر         -  وهو فصيل صغري نسبياً منشق عن جيش حترير السودان        

و اسـتخدام اجلنـود األطفـال، وشـن اهلجمـات علـى املـدارس،         فيه على مجيـع أفـراد قواتـه جتنيـد أ          
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أغـسطس، التقـت العمليـة املختلطـة بقـادة جـيش حتريـر              / آب ١٨ويف  . وارتكاب العنف اجلنسي  
فـــصيل اإلرادة احلـــرة ملتابعـــة تنفيـــذهم خلطـــة عملـــهم املتعلقـــة بالتـــصدي لتجنيـــد    -  الـــسودان

  .للخطة قرير هنائي لإلفادة بالتنفيذ الكاملوالتزم القادة بتقدمي ت. واستخدام األطفال اجلنود
  
  محاية املدنيني  - سادسا 

ــشأن         - ٤٩ ــة املتخصــصة ب ــاون مــع وكــاالت احلماي ــة املختلطــة جهــود التع واصــلت العملي
املتعلقـة باحلمايـة مـن      املـسجلة   وقد اخنفـض عـدد احلـوادث        . استراتيجيتها حلماية املدنيني   تنفيذ

 / كـانون الثـاين  ١ حـوادث يف اليـوم منـذ       ٦ إىل   ٢٠١٠م  عـا حوادث يف اليـوم يف       ١٠متوسط  
  .٢٠١١ يناير
وباإلضــافة إىل ذلــك، عملــت العمليــة املختلطــة مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون      - ٥٠

دوريـات  تـسيري  الالجئني على توفري األمن واملساعدة للمـشردين داخليـاً والعائـدين مـن خـالل           
ى العائـدين وحراسـة قوافـل املـساعدة اإلنـسانية الـيت             مستمرة يف خميمات املشردين داخلياً وقـر      

ــدين اىلإتقــدم املــساعدات   ــور يــسهم   . لعائ ــدو  واالســتقرار النــسيب يف غــرب دارف ــا يب علــى م
ويف إطـار الفريـق   . عودة الالجئني السودانيني من تشاد إىل القرى الواقعـة يف غـرب دارفـور              يف

ــاج، تعمــل     ــدين وإعــادة اإلدم ــشؤون الالجــئني   العامــل املعــين بالعائ مفوضــية األمــم املتحــدة ل
  .التحقُّق من الطبيعة الطوعية هلذه العودة على

  
  انتشار العملية املختلطة وعملياهتا  - سابعا  

موظفـاً   ٤ ٥٢١سبتمرب، بلـغ قـوام املـوظفني املـدنيني بالعمليـة املختلطـة              / أيلول ٣٠يف    - ٥١
.  من متطـوعي األمـم املتحـدة       ٤٨٠  موظفني وطنيني و   ٢ ٩٠٧  موظفاً دولياً و   ١ ١٣٤منهم  

ونظـراً ألحـوال املعيـشة    . موظفـا  ٥ ٢٨٥ يف املائة من القوام املعتمد البالغ     ٨٦وميثل هذا نسبة    
القاسية واحلالـة األمنيـة الـيت ال ميكـن التنبـؤ هبـا يف دارفـور، مل تـزل توجـد صـعوبة يف اسـتقدام                     

  .موظفني على قدر كاف من التأهيل واستبقائهم
 أفـراد،  ١٨ ٠٠٣سبتمرب، بلغ قوام األفراد العسكريني بالعملية املختلطـة     / أيلول ٣٠ ويف  -  ٥٢

 ١٧ ٤٧٣ويــشمل هــذا الــرقم .  فــردا١٩ً ٥٥٥ يف املائــة مــن القــوام املعتمــد البــالغ ٩٢مبــا ميثــل 
ومــن املتوقــع .  مراقبــاً عــسكريا١٨٢ً  موظــف اتــصال و٦٢  ضــباطاً لألركــان و٢٨٦ جنــدياً و

ــة العــام أن  ــة مــشاة إضــافية، ووحــدة للوجــستيات املتعــددة الوظــائف،    بنهاي ــَشر كتيب وطــائرة ُتن
ــ ومــا. متوســطة احلجــمخــدمات ذات أجنحــة دوارة  ــاك حاجــة إىل طــائريت خــدمات  زال ت هن

  .ثابتة أجنحة استطالع ذاتالطائرات ذات األجنحة الدوارة املتوسطة احلجم وطائرة  من
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 فــرداً ٢ ٩٤٤اد الــشرطة يف العمليــة املختلطــة بلــغ قــوام أفــر ،ســبتمرب/ أيلــول٣٠يف و  - ٥٣
 يف املائـة مـن القـوام املعتمـد        ٧٨، مبا ميثـل     ) يف املائة من النساء    ١٨  يف املائة من الرجال و     ٨٢(

 وحدة من الوحـدات     ١٦وفيما يتعلق بوحدات الشرطة املشكَّلة، مت نشر        .  فرداً ٣ ٧٧٢البالغ  
 يف املائـة مـن القـوام املـأذون          ٨٤ فـرداً، أو     ٢ ٢٣١ وحدة، مبا يـوازي      ١٩املأذون هبا وعددها    

  . فردا٢ً ٦٦٠به البالغ 
 دوريـة، مـن بينـها       ١٠ ٥٦١وقام األفـراد العـسكريون بالعمليـة املختلطـة مبـا جمموعـه                - ٥٤

ــة، و٥ ٠٠٦ ــة قــصرية املــدى، و ١ ٠٨٠  دوريــات روتيني ــة طويلــة املــدى،  ٥٨٠  دوري  دوري
 دوريـة   ٢ ١٥٢ راسة مرافقة للعمليات اإلنـسانية، و      دورية ح  ٣٣٢  دورية ليلية، و   ١ ٤١١ و

 دوريـة،   ١٠ ٧٢٧مبـا جمموعـه     املختلطـة   وقامت شـرطة العمليـة      . تتعلق مبهام لوجستية وإدارية   
 من النـساء واألطفـال     تتألف غالبيتها  دورية داخل املخيمات ومع جمموعات       ٥ ٩٦٢ُنفِّذَ منها   

 دوريـة يف القـرى      ٢ ٩٦٢ب، وُنفِّـذَت    ممن يتركـون القـرى واملخيمـات جلمـع احلطـب والعـش            
  . دوريات متوسطة وطويلة املدى١ ٨٠٣ واألسواق وحوهلا و

 لـدى الوحـدات العـسكرية املنتـشرة يف دارفـور وقـدراهتا              االسـتعداد زالـت درجـة      وما  - ٥٥
فمـــن بـــني الوحـــدات املنتـــشرة حاليـــاً وعـــددها . علـــى الـــدعم الـــذايت تـــشكل مـــدعاة للقلـــق

 يف املائــة، امتثــاالً كــامالً لألحكــام املتفــق  ٢٨ وحــدة منــها، أي ١٨إال ميتثــل  وحــدة، ال ٥٤
ــراهن، يعــاين مــا جمموعــه   . مــذكرات التفــاهم املتعلقــة بنــشر املعــدات   عليهــا يف ويف الوقــت ال

مـن عجـز    ) أربع كتائب للمشاة وست وحدات شـرطة ُمـَشكَّلة        (وحدات من مثانية بلدان      ١٠
.  يف املائــة٩٠ وهــي ،ها للخدمــة عــن النــسبة املقــررة كــبري يف املعــدات ويقــل معــدل صــالحيت 
ت الــسابقة لنــشر أفــراد الوحــدات واملــراقبني  التلقيحــاويــؤدي عــدم كفايــة الفحــوص الطبيــة و 

ــهرياً إىل         ــاميني يف املتوســط ش ــراد النظ ــن األف ــبعة م ــادة س ــشرطة إىل إع ــراد ال ــسكريني وأف  الع
  .سباب طبيةألأوطاهنم 

ــن    - ٥٦ ــرة م ــوز١ويف الفت ــه إىل ي/ مت ــول٣٠ولي ــسودان    / أيل ــة ال ــبتمرب، أصــدرت حكوم س
ســبتمرب، كــان هنــاك / أيلــول٣٠ويف . تأشــرية دخــول جديــدة ملــوظفي العمليــة املختلطــة ٩٣٩
  تأشـرية لـضباط    ٦٠٠، من بينـها     اطلباً مقدماً للحصول على تأشرية بانتظار البت فيه        ١ ٠٥٨
 تأشـريات   ٣٠٥ عـسكريني، والــ       تأشـرية لـضباط أركـان ومـراقبني        ١٥٣  الشرطة املدنية، و   يف

تتواصل مع املـسؤولني احلكـوميني للتعجيـل        املختلطة  زالت العملية    وما. الباقية ملوظفني مدنيني  
  .قةطلبات التأشريات املعلَّ بالبت يف
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خـالل الفتـرة املـشمولة    املختلطـة   موقعاً إضافياً من مواقع أفرقـة العمليـة        ١١وأُِجنز بناء     - ٥٧
ومـن املقـرر إجنـاز سـبعة مواقـع          .  موقعـاً  ٢٣بـذلك جممـوع املواقـع املُنَجـزة إىل          بالتقرير، ليصل   

 مركـزاً  ١٩أغسطس، مت إجناز مـا جمموعـه     / آب ٣١ويف  . ٢٠١١عام  أخرى لألفرقة قبل هناية     
زال بنـاء سـبعة مواقـع       ومـا . مراكز اخلفارة اجملتمعية، وجار العمل يف مخسة مراكـز أخـرى           من

افية للخفــارة اجملتمعيــة يواجــه تــأخريات نتيجــة صــعوبات متــصلة   أخــرى لألفرقــة ومراكــز إضــ 
  .األرض بشراء
 حفــرة إضــافية، ممــا جعــل جممــوع اآلبــار الــيت       ١١ومنــذ التقريــر األخــري، مت حفــر      - ٥٨

وتـشترك اجملتمعـات احملليـة اجملـاورة يف اسـتخدام       .  بئراً منـذ إنـشاء العمليـة املختلطـة         ٤١ أُِجنَزت
  .لوقت احلايلهذه اآلبار يف ا من ٣١
وخصــصت إذاعــة الــسالم  . يوليــه/ متــوز١لبــث اإلذاعــي يف مت األخــذ حبــل انتقــايل ل و  - ٥٩

ومشلـــت الـــربامج . “يـــاال نـــبين دارفـــور”ســـاعتني يوميـــاً للعمليـــة املختلطـــة إلذاعـــة برناجمهـــا 
 أنـشطة العمليـة املختلطـة وواليتـها، وبـرامج ثقافيـة تعـرض أعمـاالً                 بـشأن ومقابالت   مناقشات

  .نني حملينيلفنا
ويف أعقاب قرار حكومة السودان شغل قاعدة اللوجستيات التابعة لبعثة األمم املتحـدة               - ٦٠

السابقة يف السودان واملوجودة يف العبيد، قامـت العمليـة املختلطـة، الـيت اسـتخدمت أيـضا هـذا                    
ووضـعت ترتيبـات بديلـة      . أغسطس/ آب ٢٥املرفق، بسحب موظفيها وأصوهلا من القاعدة يف        

 احلكومـة، عنـد انـسحاب بعثـة األمـم           أصـدرت باملثـل،   . لنقل املكاتـب واملـوظفني إىل اخلرطـوم       
 لألمـم املتحـدة يف   الـيت شـيدهتا   العملية املختلطة بإخالء احملطة  تعليمات إىل املتحدة يف السودان،    

ية وجتري حاليـا مناقـشات بـني العمليـة املختلطـة وهيئـة الطـريان املـدين الـسودان                  . مطار اخلرطوم 
احملطـة إىل   للعملية املختلطـة مـن   وإدارة مطار اخلرطوم الدويل بشأن نقل عمليات احلركة اجلوية  

أجـرت العمليـة     كمـا . ديـسمرب /ل هناية كـانون األول    مرافق قائمة بالفعل يف مطار اخلرطوم حبلو      
اسـتئناف عمليـات أربـع طـائرات هليكـوبتر           املختلطة مناقشات مـع الـسلطات احلكوميـة بـشأن         

الـسودان إىل العمليـة    منقولة من بعثـة األمـم املتحـدة يف    Nizhnevartov Skaviaضة من طراز راب
  .IL-76وطائرة شحن متعاقد عليها من طراز  املختلطة

ــهاء   - ٦١ ــشمولة     مــشروعا  ٣٦ مــنومت االنت ــرة امل ــر خــالل الفت ــسريعة األث ــشاريع ال مــن امل
جنـاز، علمـا بأنـه يتوقـع        إلتلف مراحـل ا    مشروعا يف خم   ٢٨٥ويوجد حاليا ما جمموعه     . بالتقرير
 مقترحــا تتعلــق مبــشاريع جديــدة  ٢٣ومتــت املوافقــة علــى  . منــها حبلــول هنايــة العــام ٣٦إجنــاز 
  .أكتوبر/املقرر البدء بتنفيذها يف تشرين األول من
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 يف احلــد مــن اخلطــر الــذي تــشكله الــذخائر غــري   تــساعدوواصــلت العمليــة املختلطــة    - ٦٢
الـذخائر    قطعـة مـن   ٤٣٤ديـد موقـع مـا يزيـد عـن           وانطوى األمـر علـى حت     . وراملنفجرة يف دارف  

ــة خبطــر    ٥٤وتــدمريها وتقيــيم مــسافة    كيلــومترا مــن الطــرق وتــوفري التــدريب يف جمــال التوعي
 ٤٨ ٦٥٧ مـــت البعثـــة مـــا جمموعـــهوقّي. مـــستفيدا ٧٣ ٢٨٧الـــذخائر غـــري املنفجـــرة لـــصاحل 

كيلـومترا مـن     ٢ ٤٥٤ لالسـتخدام ومـا جمموعـه     منـة   آكيلومترا مربعـا مـن األراضـي علـى أهنـا            
  .الطرق على أنه مفتوح أمام املرور

ة اإلدمــاج الــسودانية، حت جلنــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادســّريوليــه، /يف متــوزو  - ٦٣
من املقاتلني السابقني الذين ينتمون إىل حركة حتريـر         فردا   ١٨٨العملية املختلطة،    مبساعدة من 

 امـرأة وثالثـة   ١٣ منهم( فصيل اإلرادة احلرة - ألم وحركة حترير السودان اجلناح ا  - السودان
وخـالل العمليـة نفـسها، صـرف        . يوليـه يف مشـال دارفـور      /يف متـوز  ) أشخاص من ذوي اإلعاقـة    

 امـرأة ومخـسة     ١٣مبـن فـيهم     ( فردا من قوات التحالف السودانية وقوات الدفاع الشعيب          ٢١٢
ملية املختلطة هذه األنشطة من خـالل تـوفري املـشورة    ودعمت الع). أشخاص من ذوي اإلعاقة 

ــاد يف جمـــال فـــريوس نقـــص املناعـــة           التقنيـــة والـــدعم اللوجـــسيت واملعـــدات الطبيـــة واإلرشـ
سبتمرب، أطلقت جلنة نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج           / أيلول ١٣ويف  . اإليدز/البشرية

 والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج الـــسودانية، بالتعـــاون مـــع جلنـــة غـــرب دارفـــور لـــرتع الـــسالح 
ــة    ــسريح يف اجلنين ــة ت ــة املختلطــة، محل ــسيف والعملي ــارب    .واليوني ــا يق ــسريح م ــع ت  ومــن املتوق

 اجلنـاح املؤيـد للـسالم    - من املقاتلني الـسابقني القـصر التـابعني حلركـة العـدل واملـساواة           ٣٥٠
  .فصيل مصطفى تراب يف إطار هذه احلملة - وجيش التحرير السوداين

وبغية زيادة قـدرة مـوظفي البعثـة علـى تعزيـز محايـة الطفـل، عقـدت العمليـة املختلطـة                     - ٦٤
ــدة      ٥٤ ــه لفائ ــل ومحايت ــوق الطف ــسائل حق ــشأن م ــة ب ــسالم   ٦٧٤ دورة تدريبي ــة ال ــن حفظ  م
ووفـرت العمليـة املختلطـة    .  مـدنيا ٢٦٨ ضباط الـشرطة التـابعني لألمـم املتحـدة و      من   ٩٨٠ و

 فـردا مـن قـوات       ٦٨ دورة لنظـراء وطنـيني، مبـن فـيهم           ١٦ عنالتدريب أيضا يف إطار ما يزيد       
  . مدنيا٤١٩ فردا من أفراد الشرطة احلكومية و ٨١ التحالف السودانية و

ــورك يف         - ٦٥ ــة يف نيوي ــسيق الثالثي ــة التن ــشر آللي ــاع احلــادي ع ــد االجتم ــول٢٤وعق  / أيل
ة علـى احلركـة يف دارفـور        ورحب املشتركون باجلهود املبذولة ملعاجلة القيـود املفروضـ        . سبتمرب

ومـن املقـرر عقـد االجتمـاع        . والتقدم احملرز يف تنفيذ وثيقة الدوحة إلحالل السالم يف دارفـور          
  . يف اخلرطوم،٢٠١٢يناير / يف كانون الثاين،املقبل
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  التقدم احملرز مقارنة بالنقاط املرجعية احملددة للبعثة  - ثامنا  
، يتــضمن هــذا التقريـر تقييمــا للتقــدم  )٢٠١١( ٢٠٠٣قـرار  ال مــن ١٣عمـال بــالفقرة    - ٦٦
 تـشرين  ١٦مقارنة بالنقاط املرجعية احملـددة يف املرفـق الثـاين لتقريـر األمـني العـام املـؤرخ                احملرز
  ).S/2009/592 (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
أما فيما يتعلق بالنقطة املرجعية األوىل، فقد أحرز بعض التقدم حنو إجياد حـل سياسـي                  - ٦٧

ففي أعقاب توقيع حكومة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة علـى              . رتاع يف دارفور  شامل لل 
اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة إلحالل السالم يف دارفـور، عملـت العمليـة املختلطـة مـع الطـرفني                   

وأنشئت جلنة وقف إطـالق النـار واجتمعـت         . املوقعني على االنتقال من املفاوضات إىل التنفيذ      
وعـاد عــدة قـادة مـن حركـة التحريـر والعدالـة إىل الــسودان       . نفيـذ للمـرة األوىل  جلنـة متابعـة الت  

وواصـلت العمليـة املختلطـة تـشجيع     . للشروع يف التنفيذ يف حني يتوقع أن يعـود البـاقون قريبـا      
احلكومــة وحركــة العــدل واملــساواة علــى اســتئناف املفاوضــات وســعت إىل إشــراك احلركــات  

وأحـرز تقـدم يف وضـع خريطـة         .  باالنضمام إىل عمليـة الـسالم      املسلحة األخرى هبدف إقناعها   
طريق جديدة لعملية السالم يف دارفور هتدف إىل التوصل إىل حل شـامل للـرتاع وحتقيـق هـذه                   

  .النقطة املرجعية
. ســتعادة بيئــة مــستقرة وآمنــة يف مجيــع أحنــاء دارفــوراوتتــصل النقطــة املرجعيــة الثانيــة ب  - ٦٨

سجل اخنفاض يف أعمال القتال بـني قـوات احلكومـة وقـوات               بالتقرير، وخالل الفترة املشمولة  
واخنفـض عـدد    . وظل عدد حـاالت وقـوع القتـال بـني الطوائـف منخفـضا             . احلركات املسلحة 

ومتثـل  . األنشطة واالعتـداءات اإلجراميـة علـى قوافـل املـساعدات اإلنـسانية والعمليـة املختلطـة                
وميكـن أن يعـزى هـذا التقـدم جزئيـا إىل            . ة املرجعيـة  هذه التطـورات تقـدما مقارنـة هبـذه النقطـ          

  .األمطار املومسية ومراعاة شهر رمضان املبارك
ــة حقــوق        - ٦٩ ــز ســيادة القــانون واحلوكمــة ومحاي ــة إىل تعزي ــة الثالث وتــشري النقطــة املرجعي

ــسان ــسبيا، ال      . اإلن ــه ن ــا كانــت علي ــى م ــور عل ــسان يف دارف ــة حقــوق اإلن  ســيما وظلــت حال
ــالعنف اجلنــسي واجل يتعلــق  فيمــا ــساينب ــدعم ملختلــف    . ن ــوفري ال ــة املختلطــة ت وواصــلت العملي

ــشأن    ملــساعدهتا يفمؤســسات ســيادة القــانون   ــدريب ب ــة أكــرب ووفــرت الت  أداء مهامهــا بفعالي
 التقدم احملـرز مقارنـة      وقد كان . مواضيع حقوق اإلنسان للمسؤولني احلكوميني واجملتمع املدين      

  .اضعاهبذه النقطة املرجعية متو
ــسري وصــول          - ٧٠ ــسانية وتي ــة اإلن ــق اســتقرار احلال ــة بتحقي ــة الرابع ــة املرجعي ــق النقط وتتعل

ــاجني إليهــا   ــسكان احملت ــسانية إىل ال ــسانية   . املــساعدات اإلن ويف حــني واجهــت الوكــاالت اإلن
والعملية املختلطـة بعـض املعوقـات، فقـد اسـتمر بـذل اجلهـود الراميـة إىل الوصـول إىل الفئـات                       
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ويف شرق وغرب جبل مرة حيث كانت إمكانية الوصـول حمـدودة سـابقا،              . ية الضعيفة السكان
. جنحت العملية املختلطة والوكاالت اإلنسانية يف إجراء تقييمات لالحتياجـات وتـوفري املعونـة             

وكان عدد املدنيني املشردين من جراء القتـال خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أقـل مـن الفتـرة                      
األصــلية مبعــدل  ر االجتــاه حنــو عــودة املــشردين داخليــا والالجــئني إىل مواطنــهمالــسابقة واســتم

وبصورة عامة، ظلت احلالة اإلنسانية يف دارفـور مـستقرة          . أسرة معيشية تقريبا شهريا    ١ ٥٠٠
  .نسبيا ومل يسجل أي تقدم أو تراجع ملحوظ مقارنة هبذه النقطة املرجعية

  
  املالحظات  - تاسعا  

 حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على االتفـاق املتعلـق باعتمـاد         يشكل توقيع   - ٧١
ــة دارفــور للــسالم    وإنــين أثــين علــى أطــراف  . وثيقــة الدوحــة خطــوة هامــة إىل األمــام يف عملي

االتفاق وحكومة قطر وعلى جربيل باسويل، الوسيط املشترك السابق لالحتاد األفريقي واألمـم             
ويـشكل التنفيـذ املخلـص لالتفـاق وسـيلة ميكـن بواسـطتها             . حققوهاملتحدة، هلذا اإلجناز الذي     

ويتوقـف جنـاح االتفـاق يف هنايـة املطـاف       . حل الكثري من األسـباب اجلذريـة للـرتاع يف دارفـور           
وعلـى غـرار ذلـك، ال بـد لألطـراف      . على إرادة األطراف املوقعة يف ما يتعلق بالتقيد بأحكامه        

 تقتنع بـأن أفـضل طريقـة خلدمـة مـصاحل سـكان دارفـور          اليت بقيت خارج عملية السالم من أن      
  .إمنا تكمن يف مشاركتها الكاملة يف هذه العملية

ومما يبعث علـى التفـاؤل مـا اختذتـه احلكومـة وحركـة التحريـر والعدالـة مـن خطـوات                        - ٧٢
ومــن هــذه اخلطــوات قيــام حكومــة الــسودان  . مبــساعدة العمليــة املختلطــة والــشركاء الــدوليني

كتب دارفور ملتابعة عملية السالم، وتعيني شخـصني مـن أبنـاء دارفـور ملنـصيب النائـب                  بإنشاء م 
ومن اجلهة األخرى، قـِدم وفـد مـن         . الثاين لرئيس اجلمهورية ورئيس السلطة اإلقليمية لدارفور      

حركـــة التحريـــر والعدالـــة إىل الـــسودان وأجـــرى اتـــصاالت مكثفـــة مـــع مـــسؤويل احلكومـــة   
تمــع املــدين، كــان مــن شــأهنا أن ســاعدت علــى توســيع نطــاق فهــم   واألحــزاب الــسياسية واجمل
  .الشعب لالتفاق ودعمه

واجلدير بالترحيب هو عقد االجتماع االفتتاحي للجنـة متابعـة التنفيـذ، والـدعم الـذي             - ٧٣
وجـدير بالترحيـب أيـضا بـدء        . أعلن تقدميه الشركاء الـدوليون مـن أجـل تنفيـذ وثيقـة الدوحـة              

 النـار، ويف هـذا الـصدد، فـإين أحـث اجلهـات املوقعـة علـى أن تنفـذ                     أعمال جلنة وقـف إطـالق     
بالكامل ترتيبات وقف إطالق النار واألمن املنـصوص عليهـا يف االتفـاق وفقـا للربنـامج الـزمين                   

وسـيكون مـن الـضروري أن تلقـى جلنـة وقـف إطـالق النـار دعـم اجملتمـع الـدويل                       . املتفق عليـه  
ــها     ملــا ــه مــن أعمــال، بطــرق من ــضطلع ب ــة غــري    ت ــساعدات التقني ــدعم اللوجــسيت وامل تقــدمي ال

  . العسكرية لتمكني أعضاء اللجنة من االضطالع بواجباهتم بفعالية
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ــاة شــعب دارفــور        - ٧٤ ومــن أجــل جــين مثــار الــسالم يف شــكل حتــسينات ملموســة يف حي
وتــشجيع احلركــات الــيت ال تــزال تــرفض الــدخول يف مفاوضــات مــع حكومــة الــسودان علــى   

ة الدوحة، فإين أحث احلكومـة وحركـة التحريـر والعدالـة علـى أن تنفـذا بـإخالص               أساس وثيق 
وسـوف يـستدعي ذلـك مجلـة أمـور منـها إنـشاء اللجنـة                . مجيع اجلوانـب األخـرى مـن االتفـاق        

الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة األراضي للجرب والتعـويض، وجلنـة احلقيقـة واملـصاحلة وصـندوق             
  .دارفور للتعمري والتنمية

وســيتوقف جنــاح وثيقــة الدوحــة أيــضا علــى مــستوى الــدعم الــذي تتلقــاه مــن شــعب      - ٧٥
بـالغ   فتعزيز امللكية الشعبية للوثيقة وتنفيذها من خالل احلوار واملشاورات الشعبية أمـر           . دارفور

الغـرض،   وهلـذا . األمهية يف السعي مـن أجـل إحـالل سـالم واسـتقرار وازدهـار دائـم يف دارفـور                   
  .الوثيقة ة تقدمي املساعدة لألطراف يف االتفاق بنشر املعلومات عنسوف تواصل البعث

وعلــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف عمليــة الــسالم، ال تــزال تقــف أمــام هــذه العمليــة      - ٧٦
ففي حني اخنفضت حدة األعمال القتالية املفتوحة يف دارفور مـع بدايـة موسـم            . حتديات كبرية 

 -إزاء املواقـف العدائيـة الـيت يبـديها جـيش حتريـر الـسودان                األمطار، ما زلت أشعر بقلق بـالغ        
وحيتمـل أن يـشكل إعـالن       . فصيل ميين ميناوي وفصيل عبد الواحد وحركـة العـدل واملـساواة           

 القطــاع الــشمايل، -إنــشاء حتــالف بــني حركــات دارفــور واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان 
 يـزال لـدى هـذه احلركـات مـن قـدرة علـى               هبدفها املعلن بشأن تغيري النظـام، إىل جانـب مـا ال           

  .شن هجمات عسكرية، دافعا إىل إعادة تصعيد الرتاع، وذلك يشكل مصدر قلق بالغ
ويف هذا الصدد، سوف يواصل غمباري، بوصفه كبري الوسطاء املشترك املؤقـت، عملـه       - ٧٧

 - دان بالتعاون مع حكومة قطر مـن أجـل تـشجيع حركـة العـدل واملـساواة وجـيش حتريـر الـسو              
. فصيل ميين مينـاوي وفـصيل عبـد الواحـد، علـى الـدخول يف مفاوضـات مـع حكومـة الـسودان                      

وإين أهيـب بــاجملتمع الــدويل إىل أن يكّمــل هــذه اجلهــود، بتوجيــه رســائل ثابتــة هتــدف إىل إقنــاع  
عـالوة علـى ذلـك، أكـرر نـدائي          . احلركات اليت مل تنضم بعد إىل حركة السالم بأن تفعل ذلـك           

  .وعات الرافضة لعملية السالم لتنضم إىل العملية على الفور ومن دون شروط سابقةلكل اجملم
ــع          - ٧٨ ــي، وم ــم املتحــدة واالحتــاد األفريق ــني األم ــشاورات ب ــستمر امل ــاء، ت ــذه األثن ويف ه

أصحاب املصلحة السودانيني والشركاء الـدوليني، بـشأن وضـع خارطـة طريـق إلحـالل سـالم                  
خارطة الطريق وسيلة ميكن هبا تنسيق املبادرات وحتديـد األدوار          وسوف متثل   . دائم يف دارفور  

واملسؤوليات، وخاصة يف ما يتعلق باالحتاد األفريقي واألمم املتحدة، وإنـين أنـوي أن أقـدم إىل                 
جملس األمن، يف تقريري املقبل عن العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، تقريـرا        
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ــه يف    شــامال وجامعــا عــن خارطــ  ة الطريــق النــهائي إلحــالل الــسالم يف دارفــور، وفقــا ملــا طلب
  ).٢٠١١ (٢٠٠٣ من القرار ٩ الفقرة
ويف أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت العمليــة املختلطــة االضــطالع بأنــشطتها    - ٧٩

األساسية اليت كلفت هبا، وهي أنشطة تظـل حيويـة حلمايـة املـدنيني وتيـسري تقـدمي املـساعدات                    
وقـد واصـلت البعثـة اختـاذ تـدابري اسـتباقية مـن أجـل تعزيـز                  . اإلنسانية بأمان ويف الوقت املالئم    

البيئــة األمنيــة، مبواصــلتها اختــاذ مواقــف جازمــة وبــدعمها املبــادرات الراميــة إىل حــل الرتاعــات  
ويف هذا الصدد، فإن اخنفاض عـدد حـاالت االقتتـال علـى صـعيد               . واملصاحلة بالطرق التقليدية  

  .جملتمعات احمللية أمر يبعث على التفاؤلا
ال تــزال عمليــات االقتتــال املتفرقــة يف أجــزاء مــن دارفــور وحالــة التــوتر الــسائدة بــني      - ٨٠

. احلكومة واحلركات املسلحة تـشكل حتـديات يف جمـاالت تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية واحلمايـة                
ــة مبكــان  ففــي حــني اخنفــضت القيــود الــيت تعتــرض وصــول املــساعدات اإلنــس    انية، مــن األمهي

التأكيد على أن معظم التقييـدات فُرضـت يف املنـاطق الـيت تـسود فيهـا حالـة مـن انعـدام األمـن                         
وإنــين أكــرر نــدائي إىل احلكومــة واحلركــات املــسلحة بــأن   . واألنــشطة العــسكرية بوجــه عــام 

ة يف اجملـاالت    توقف األعمال القتاليـة علـى الفـور وأن تيـسر للعمليـة املختلفـة واجلهـات الفاعلـ                  
  .اإلنسانية إمكانيات الوصول إىل تلك املناطق

وال تزال املخاطر اليت حتـدثها حالـة انعـدام األمـن الـسائدة يف دارفـور بالنـسبة إىل أفـراد                        - ٨١
وإنين ألشعر بأسى عميق    . األمم املتحدة والعاملني يف اجملاالت اإلنسانية، تشكل مصدر قلق بالغ         

وإنـين ألشـعر بقلـق بـالغ        . أغسطس/سالم، قتل يف كمني يف أوائل آب      لفقدان زميل من حفظة ال    
أغـسطس  /آب ١٤بشأن سالمة موظف تابع ملنظمة غري حكومية دولية، تعـرض لالختطـاف يف              

وأنا على ثقة من أن حكومـة الـسودان لـن تـألو جهـدا يف العمـل مـن أجـل                    . وال يزال قيد األسر   
  . مرتكيب عملية االختطاف إىل العدالةاإلفراج عنه سليما وعلى وجه السرعة وتقدمي

ويف هذا السياق، أشعر باألمل يف ضوء البعثة اليت قامت هبا العمليـة املختلطـة واجملتمـع       - ٨٢
اإلنـساين إىل غـرب جبــل مـرة، والـيت قــدمت املـساعدة جملتمعـات كــان الوصـول إليهـا متعــذرا         

للعمـل اإلنـساين، ذلـك الـذي        وسيكون من األمهية مبكان مواصلة فتح حيز        . حىت ذلك الوقت  
 موقعـا   ١٣الـيت فتحـت منـذ بدايتـها منافـذ للوصـول إىل              “ عمليـة سـلة الربيـع     ”حتقق يف إطـار     

  .كان الوصول إليها قبل ذلك حمدودا
ويف اخلتــام، أود أن أعــرب عــن شــكري إلبــراهيم غمبــاري، املمثــل اخلــاص املــشترك،    - ٨٣

ــة   ــساء والرجــال العــاملني يف العملي ــع الن ــذين يواصــلون   وجلمي ــساين، ال  املختلطــة واجملتمــع اإلن
  .عملهم من دون كلل من أجل إحالل السالم واالستقرار واالزدهار يف دارفور


	تقرير الأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدةفي دارفور
	أولا - مقدّمة
	1 - يقدّم هذا التقرير عملا بالفقرة 13 من قرار مجلس الأمن 2003 (2011) التي طلب فيها المجلس إليّ أن أقدّم تقارير إلى المجلس كل 90 يوما عن التقدّم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. ويتضمّن التقرير تقييما للتقدم المحرز مقارنةً بالنقاط المرجعية المحدّدة في المرفق الثاني لتقريري المؤرخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 الذي قدّمته إلى المجلس (S/2009/592)، ولحالة العملية السياسية والحالتين الأمنية والإنسانية خلال الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011. وعملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2003 (2011)، يتضمّن التقرير أيضا، تقييما للبيئة المواتية لإجراء عملية سياسية في دارفور.
	ثانيا - التطورات السياسية
	وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور
	2 - وقّعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في 14 تموز/يوليه اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور. وتتضمّن الوثيقة أحكاما تعالج أسباب النـزاع في دارفور على نحو شامل. وخلال حفل التوقيع الذي استضافته حكومة دولة قطر، تعهّد الطرفان الموقّعان بتنفيذ وثيقة الدوحة بإخلاص، ودعيا الحركات المسلحة الأخرى إلى التوقيع عليها. وحدّدت حكومة السودان مهلة مدّتها ثلاثة أشهر لقيام الأطراف بذلك. وعقب إجراء مفاوضات إضافية، وقّعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، في 16 تموز/ يوليه، البروتوكول المتعلق بالمشاركة السياسية لحركة التحرير والعدالة ودمج قواتها. وينصّ البروتوكول على تخصيص عدد من المناصب السياسية لعناصر من حركة التحرير والعدالة، بما في ذلك مناصب وزارية على المستوى الوطني ومستوى الولايات، ومناصب في السلطة الإقليمية لدارفور، ومنصب واحد لحاكم ولاية، إلى جانب دمج مقاتلي الحركة في القوات المسلحة السودانية النظامية.
	3 - واجتمع كل من إبراهيم غمباري، الممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة في دارفور، بصفته كبير الوسطاء المشترك المؤقت، ومعه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، في 7 آب/أغسطس، بأعضاء في حركة العدل والمساواة للتأكد من استعداد الحركة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة. وردّا على اشتراط وفد الحركة أن تكون جميع فصول وثيقة الدوحة مفتوحة للتفاوض لكي تستأنف الحركة المحادثات، أصرّ وفد حكومة السودان على أن يكون النقاش مقصورا على الأمور المتّصلة بالتعيينات السياسية والعسكرية. ونتيجة لذلك، لم تُستأنف المحادثات.
	4 - وبعد أن تمّ توقيع اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة والعملية المختلطة تساعد في تنفيذ الوثيقة. ففي 22 آب/أغسطس، عُقدت في الفاشر الجلسة الافتتاحية للجنة وقف إطلاق النار برئاسة الفريق باتريك نيامفومبا، قائد قوة العملية المختلطة. واجتمعت اللجنة بعدها مرّتين أخريين، في 8 و 19 أيلول/سبتمبر، في الفاشر أيضا، وناقش المشاركون الوضع النهائي لقواتهم، وتعهّدوا بتقديم جميع المعلومات المطلوبة للبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية. وتشمل هذه الترتيبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التسريح ونـزع السلاح وإعادة الإدماج؛ ودمج القوات؛ واتخاذ تدابير التحكم بأسلحة المدنيين؛ وإصلاح القطاع الأمني.
	5 - وأجرت العملية المختلطة كذلك مشاورات مستفيضة مع طائفة من الشركاء الدوليين بخصوص خططها لدعم عملية التنفيذ. وفي هذا السياق، أبدى ممثلو جامعة الدول العربية رغبتهم في مساعدة العملية المختلطة، بالتعاون مع حكومة السودان، في إقامة 12 قرية نموذجية في دارفور يستوعب كل منها 000 25 عائد.
	6 - وفي اجتماعين مع العملية المختلطة عُقدا في 24 و 25 تموز/يوليه، أعرب حكام ولايات دارفور الثلاث عن دعمهم لتنفيذ وثيقة الدوحة. وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت حكومات الولايات عدّة اتفاقات محلية مع حركات معارضة منشقّة. ففي 21 آب/ أغسطس، وقّعت حكومة ولاية جنوب دارفور اتفاقا مع حركة الخلاص، وهي ائتلاف من خمسة فصائل منشقة عن جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي، وحركة العدل والمساواة، وعدد آخر من الحركات الأصغر. ووُقّع اتفاق مماثل مع الحركة السودانية المتحدة في 9 آب/أغسطس. وفي 14 و 20 تموز/ يوليه، أبرمت حكومة ولاية شمال دارفور اتفاقي سلام محلّيين مع جبهة الجيل المعاصر وحركة تحالف البدو والمسارات. وبموجب هذه الاتفاقات، سوف يدعم كل من هذه الجماعات الصغيرة المنشقة تنفيذ وثيقة الدوحة وتدابير تعزيز الأمن.
	7 - وعاد إلى السودان في 7 أيلول/سبتمبر، قادما من الدوحة، وفد متقدّم يتألّف من 21 عضوا في حركة التحرير والعدالة، بقيادة نائب رئيس الحركة، أحمد عبد الشافي. واجتمع الوفد في الخرطوم مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن حزب المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقد توصل بين الوفد وحكومة السودان إلى اتفاق على تشكيل لجان تقنية مشتركة للمساعدة في تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة المتعلقة بالإفراج عن السجناء السياسيين وبإنشاء السلطة الإقليمية لدارفور.
	8 - وقام وفد من حركة التحرير والعدالة بزيارة نيالا في الفترة من 18 إلى 21 أيلول/سبتمبر، والجنينة وزالنجي في الفترة من 21 إلى 24 أيلول/سبتمبر، والفاشر في الفترة من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر. وفي لقاءات الوفد بكبار المسؤولين في حكومات الولايات وبممثلي المجتمع المدني والمشرّدين داخليا وأعضاء الأحزاب السياسية، شدد الوفد على أهمية إنشاء سلطة إقليمية لدارفور تتمتّع بالمصداقية، وإنشاء حكومة تشاركية، وإجراء عملية شاملة للجميع لتنفيذ وثيقة الدوحة.
	9 - وفي 11 أيلول/سبتمبر، عقدت حكومة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ في الدوحة. وقد أنشئت اللجنة لرصد وتقييم ودعم تنفيذ وثيقة الدوحة. وكان من بين المشاركين الاتحاد الروسي، وبوركينا فاسو، وتشاد، والصين، وفرنسا، وكندا، ومصر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي. وتداول المشاركون حول الحالة في دارفور وحالة تنفيذ وثيقة الدوحة والاحتياجات المالية واللوجستية اللازمة للتنفيذ. وكرّرت اللجنة، التي ستجتمع كل ثلاثة أشهر، تأكيد أن وثيقة الدوحة هي المرجع الأساسي للتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للنـزاع في دارفور، ودعت الحركات الأخرى إلى الانضمام إلى عملية السلام دون إبطاء.
	10 - وعملا بأحكام البروتوكول المتعلّق بالمشاركة السياسية لحركة التحرير والعدالة ودمج قواتها، أصدر الرئيس البشير، في 13 أيلول/سبتمبر، مرسوما بتعيين الحاج آدم يوسف، وهو دارفوري، في منصب النائب الثاني لرئيس جمهورية السودان، وأصدر مرسوما آخر في 21 أيلول/سبتمبر بتعيين التيجاني سيسي في منصب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور. وفي 27 آب/أغسطس، صدر مرسوم رئاسي بإنشاء مكتب لمتابعة عملية إحلال السلام في دارفور برئاسة أمين عمر، كبير مفاوضي الحكومة في الدوحة. وقدّمت حركة التحرير والعدالة إلى الرئيس البشير قائمة بمرشحيها للمناصب الوزارية المخصّصة لها بموجب البروتوكول.
	11 - وأعدّت العملية المختلطة، بالتعاون مع ممثلين عن المجتمع المدني، خطة لنشر المعلومات المتعلقة بوثيقة الدوحة في عموم دارفور. وتتوخّى الخطة أن تبدأ عملية النشر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وتمدّها العملية المختلطة بالدعم التقني واللوجستي.
	وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور
	12 - عملا بالفقرة 9 من القرار 2003 (2011)، تعمل الأمانة العامة للأمم المتحدة، في تعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة السودانيين وأعضاء لجنة متابعة التنفيذ، على وضع خريطة طريق جديدة لعملية السلام في دارفور. وأقيمت في أديس أبابا يومي 17 و 18 تموز/يوليه حلقة عمل مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بخصوص ما سيُتّخذ في المراحل المقبلة من خطوات في عملية السلام في دارفور. ونتيجة لحلقة العمل هذه ولجولة مشاورات أولية أُجريت مع أصحاب المصلحة السودانيين وأعضاء لجنة متابعة التنفيذ، أصبح جليا أن هناك حاجة إلى إجراء مشاورات إضافية خلال الأشهر المقبلة لوضع خريطة طريق شاملة ومدعومة على نطاق واسع. وتحقيقا لهذا الغرض، تقرّر إقامة معتكف للمبعوثين الخاصين في الجنينة في 19 تشرين الأول/أكتوبر.
	13 - وعلى ضوء المشاورات التي جرت حتى الآن، تشمل عناصر خريطة الطريق التي تكشّفت ضرورة تحقّّق الأمور التالية: (أ) دعم تنفيذ وثيقة الدوحة؛ (ب) التفاعل باستمرار مع الحكومة والحركات الأخرى، بما فيها حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي، من أجل وقف الأعمال العدائية والتوصّل إلى تسوية شاملة للنـزاع على أساس وثيقة الدوحة؛ (ج) دعم الحوار الداخلي والمشاورات الداخلية؛ (د) تعزيز آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين الناشطين في دعم عملية السلام. ومن المتوقع أن يُفرغ من وضع خريطة الطريق بحلول نهاية العام، وأن أُدرجها في تقريري المقبل إلى مجلس الأمن.
	العملية السياسية في دارفور
	14 - حدّد مجلس الأمن، في قراره 2003 (2011)، متطلبات إجراء عملية سياسية في دارفور تكون ذات مصداقية، وطلب موافاته بتقارير التقييم بانتظام. وكما هو مبيّن بمزيد من التفصيل في الفرع الخامس من هذا التقرير، وهو الفرع الذي يتناول حماية الحقوق السياسية والمدنية في دارفور، حدث انخفاض في عدد البلاغات التي وردت بخصوص حالات الاحتجاز التعسّفي، بينما ظلت أعداد البلاغات المتعلقة بسائر أنواع انتهاك وتجاوز حقوق الإنسان دون تغيّر يُذكر، ولا سيما الانتهاكات والتجاوزات المتصلة بحرية التنقل والكلام والتجمّع.
	15 - وما زالت الحالة الأمنية السائدة في دارفور متقلبة، وهذا يشمل الأنشطة العسكرية والأعمال الإجرامية. وكما كان الحال في السنوات السابقة، انحسرت الأعمال القتالية المفتوحة في دارفور مع مقدم موسم الأمطار. وقد حدثت تحوّلات في التحالفات القائمة بين الحركات المسلحة الموجودة داخل دارفور وخارجها، وتبنّت الحركات التي لا تزال خارج عملية السلام لغة أكثر عدائية في خطابها (انظر الفقرتين 18 و 19 أدناه).
	16 - وعلى الرغم من الملاحظات الواردة أعلاه، قامت العملية المختلطة، في إطار ولايتها، بتنظيم حلقات عمل ومشاورات بصفة منتظمة مع ممثلي المجتمع المدني وأجهزة الإدارة المحلية وغير ذلك من أصحاب المصلحة عن جملة مواضيع منها السلامة والأمن، والمصالحة، والرعاية، وأسباب المعيشة، وعملية السلام، ولم تتسبّب خلالها الحكومة أو الحركات المسلحة في أي حوادث أو عراقيل كبرى.
	17 - وفي ما يتعلق بإجراء الحوار الداخلي في دارفور، لم يتم بعد التوصل إلى فهم مشترك لمفهوم العملية السياسية في دارفور ولأسلوب إجرائها. وإزاء هذه الخلفية، تعتزم العملية المختلطة أن تطلب من أصحاب المصلحة الدارفوريين إفادتها بما يتوقعونه من عملية السلام. وسيتم هذا ضمن عملية التعريف بوثيقة الدوحة، وهي العملية التي يُتوقّع أن تبعث على إجراء مناقشة حول عملية السلام في دارفور وما للحوار الداخلي والمشاورات الداخلية من دور فيها.
	انقسامات الحركات وتحالفاتها
	18 - في 7 آب/أغسطس، وقّع جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي، والقطاع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاق تحالف في كاودة، جنوب كردفان. وفي هذا الاتفاق، دعت الحركات، في جملة أمور، إلى دولة تستوعب التنوع الثقافي والديني والعرقي لشعب السودان على أساس مبادئ الحرية وسيادة القانون والمواطنة. واتفقت الحركات أيضا على العمل من أجل توحيد القوى السياسية السودانية للإطاحة بالحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني.
	19 - وأفادت عدة مصادر إعلامية، منذ 11 أيلول/سبتمبر، أن زعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، ادعى عودته إلى دارفور. وفي 25 أيلول/سبتمبر، أصدر متحدث رسمي باسم الحركة بيانا يعلن إقالة محمد بحر علي حمدين من منصبي نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها المشارك في مفاوضات الدوحة. وأصدرت الحركة بيانا إضافيا في 27 أيلول/سبتمبر تبلغ فيه بنتائج اجتماع لهيئتها التنفيذية، يقال بأنه عُقد في 23 أيلول/سبتمبر برئاسة خليل إبراهيم، أسفر عن العديد من التعيينات العسكرية الجديدة للاستعاضة عن بحر وأنصاره. وأفادت وسائط الإعلام لاحقا أن خليل إبراهيم يسعى للتنسيق مع جماعات مسلحة أخرى للإطاحة بالنظام الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني. وأصدر أعضاء في حركة العدل والمساواة، يُزعَم أنهم يمثلون القادة الميدانيين بقيادة بحر، بيانا في 28 أيلول/سبتمبر تنتقد فيه أسلوب قيادة إبراهيم خليل وتشكك في نزاهته، وأعربت، في لقاءات مع العملية المختلطة، عن رغبتها في الدخول في مفاوضات مع الحكومة باستخدام وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور أساسا للمناقشات.
	ثالثا - الحالة الأمنية
	20 - انخفض عدد التقارير التي تفيد وقوع اشتباكات مباشرة بين قوات الحكومة والحركات المسلحة. وانخفض عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن اشتباكات بين قوات الحكومة والحركات من 039 1 عام 2010 إلى 342 حتى هذا الوقت من عام 2011.
	21 - غير أن التوترات ظلت شديدة في المناطق التي شهدت اقتتالا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركات في بداية عام 2011، بما في ذلك داخل وحول منطقتي شنقل طوباية ودار السلام شمال دارفور، وخور أبشي جنوب دارفور، وجبل مرة، حيث ما زالت قوات الحكومة والحركات المسلحة تقوم بمناورات وتدخل في اشتباكات من حين لآخر. وفي 17 تموز/يوليه، قامت القوات المسلحة السودانية بعمليات جوية حول قرية أبو حمارة (غرب خور أبشي) جنوب دارفور، يقال بأنها كانت تستهدف قوات مسلحة تابعة للحركات. وأكدت العملية المختلطة أن 10 قنابل قد أُلقيت، وهو ما ألحق أضرارا بالعديد من البيوت وبالمواشي. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.
	22 - وفي 23 و 24 تموز/يوليه، اشتبكت القوات المسلحة السودانية مع مقاتلي المعارضة في منطقة جبل مون (على بعد 80 كيلومترا شمال الجنينة). وبسبب القيود المفروضة على تحركات العملية المختلطة، فإنها لم تتمكن من تأكيد وقوع إصابات.
	23 - وغرب دارفور، نصبت مجموعة مجهولة الهوية كمينا لقافلة تابعة للقوات المسلحة السودانية بين أم كر وتنكو في 28 آب/أغسطس. وأبلغت جهات محلية العملية المختلطة بأن أربعة إلى ستة جنود تابعين للقوات المسلحة السودانية قد قُتلوا وبأن ثمانية آخرين قد أُصيبوا في هذا الهجوم. وفي 8 أيلول/سبتمبر، نصبت جماعة مسلحة وميليشيا قبلية كمينا لقافلة تابعة للشرطة الحكومية، مكونة من 40 مركبة، على بعد 35 كيلومترا شمال غرب كاس، وهو ما خلّف 17 قتيلا ونحو 40 جريحا في صفوف الشرطة. وردّت الحكومة على ذلك بنشر قوات إضافية في المنطقة.
	24 - وأكدت دورية تابعة للعملية المختلطة أنه في 20 أيلول/سبتمبر، وقعت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات مسلحة تابعة للحركات بين قريتي تنغرة وشرف (على بعد 20 كيلومترا شمال شنقل طوباية). ورغم أن جهات محلية أفادت وقوع إصابات، فقد كان هناك تباين كبير في العدد، ولم يتسن التأكد من ذلك. وفي 21 أيلول/ سبتمبر، أطلقت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية قذيفتين صاروخيتين على بعد 10 كيلو مترات شمال خور أبشي. ولم تتلق دوريات التحقق التابعة للعملية المختلطة أي أنباء عن وقوع إصابات.
	النزاع الطائفي
	25 - سُجّلت حادثتا اقتتال طائفي أسفرتا عن قتلى. ففي 2 أيلول/سبتمبر، وقع اشتباك بين مجموعتين من صعدة والرزيقات على طول الطريق الرابطة بين نيالا وكاس، يدعى أنه جاء ردا على سرقة سيارة في 28 آب/أغسطس كانت تقل أفراد من قبيلة الرزيقات. وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أفراد من قبيلة صعدة وإصابة ثلاثة من قبيلة الرزيقات. ووقع الحادث الثاني بين مجموعة من البدو الرحل والمزارعين في قرية تامارو (على بعد 25 كيلومترا شمال شرق سرف عمرة) في 22 أيلول/سبتمبر بسبب نزاع بشأن رعي الإبل على أرض مزروعة. وقُتل ثلاثة مزارعين واثنان من الرحل في هذا الاشتباك. وفي 20 أيلول/سبتمبر، نشأ نزاع بين مجموعة من الرحل والمزارعين المحليين بشأن الوصول إلى أراض في منطقة كريم (على بعد 19 كيلومترا جنوب كورما). وفي حين لم يبلغ عن وقوع أي إصابات، فقد استولى المزارعون على 49 رأسا من الإبل مملوكة للرحل. وعقدت العملية المختلطة اجتماعا للأطراف المعنية والزعماء المحليين لتيسير حل النزاع، وأشرفت على تسليم الإبل المسروقة إلى الشرطة الحكومية.
	26 - وغرب دارفور، أدت حالات أتلف فيها الرحل المحاصيل الزراعية إلى زيادة التوتر بين المزارعين والرعاة الرحل في عدة مناطق. وإضافة إلى ذلك، شهدت عدة مناطق محلية (بما  في ذلك سيربا وكرنيك وفورو بارانغا وتباريك وعيش براء ودرقل ومورني ومستري) منازعات متصلة بحيازة الأراضي، حيث اعتبر الأهالي أن العائدين من تشاد يسهمون في إتلاف المحاصيل الزراعية. وعقدت العملية المختلطة اجتماعات، في 3 آب/أغسطس و 7 أيلول/سبتمبر، في الجنينة، مع نائب سلطان دار مساليت، الذي يترأس أيضا مجلس السلام والمصالحة في دارفور، لاستكشاف سبل تخفيف حدة التوتر. ونتيجة لذلك، بدأ نائب السلطان والعملية المختلطة العمل مع اللجان المحلية لحماية المحاصيل الزراعية. وفي تطور ذي صلة، قامت لجنة المصالحة المشتركة بين السودان وتشاد، المكلفة بمهمة الحفاظ على حالة التعايش السلمي بين القبائل التي تقطن المنطقة الحدودية، بإبلاغ العملية المختلطة في 22 أيلول/سبتمبر بأن المنازعات المتعلقة بإتلاف المحاصيل الزراعية في منطقة كلبس قد حُلّت وديا باستخدام الطرق التقليدية لحل النزاعات.
	27 - واستضافت حكومة شمال دارفور منتدى للتعايش السلمي في الفاشر يومي 24 و 25 تموز/يوليه، حضره أكثر من 600 مشارك، منهم مسؤولون حكوميون وأكاديميون وممثلو مختلف المجتمعات المحلية في دارفور. وناقش المشاركون الأسباب الجذرية للنزاع، مع التركيز على التحديات البيئية، والعلاقات بين المزارعين والرعاة، ودور الآليات المحلية لحل النزاعات.
	28 - وتقوم العملية المختلطة برصد المناطق التي تزيد فيها حدة التوتر، والعمل مع لجنة السلام والمصالحة ومع الإدارة الأهلية، مع تقديم الدعم إلى آليات المصالحة التقليدية وتعزيز قدرتها على حل النزاعات. وقد انخفض بقدر كبير عدد الوفيات المسجلة نتيجة الاشتباكات الطائفية في دارفور من 882 عام 2010 إلى 90 حتى هذا الوقت من عام 2011.
	القيود المفروضة على الحركة
	29 - قام العنصر العسكري وعنصر الشرطة في العملية المختلطة بتسيير 288 21 دورية خلال الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 أيلول/سبتمبر. وبالنظر إلى وضع دوريات العملية المختلطة وجهودها الرامية إلى رفع القيود المفروضة على تحركاتها من خلال لجنة فرعية شُكّلت حديثا تضم ممثلين عن العملية المختلطة وعن الكيانات الأمنية التابعة للحكومة، فقد تراجعت القيود المفروضة على دوريات العملية المختلطة بنسبة 50 في المائة تقريبا، من 68 قيدا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 35 خلال الفترة الحالية، أي أقل من 1 في المائة من مجموع الدوريات. وفي حين نفذت العملية المختلطة ما مجموعه 024 5 رحلة جوية في الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 أيلول/سبتمبر، فقد رفضت القوات المسلحة السودانية ومسؤولون حكوميون آخرون 131 طلبا للحصول على إذن بالطيران. وفرضت معظم القيود في المناطق التي كانت الحكومة تعتقد أن الحركات المسلحة موجودة فيها.
	الأمن والسلامة
	30 - وقع هجومان مسلحان على قوات حفظ السلام خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ففي 22 تموز/يوليه، أُصيب فردان من أفراد حفظ السلام في كمين نصبه مسلحون مجهولو الهوية بين مخيمي أردمتا ودورتي للمشردين داخليا، بالقرب من الجنينة. وفي 5 آب/أغسطس، وقعت دورية تابعة للعملية المختلطة في كمين لدى عودتها من قرية دوما (على بعد 37 كيلومترا شمال شرق نيالا). وقُتل السائق بالرصاص وأصيب فرد ثان من أفراد حفظ السلام.
	31 - وفي 31 تموز/يوليه، اقتحم مسلحون مجهولو الهوية مكان إقامة موظف بإحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية في فورو بارانغا (على بعد 160 كيلومترا جنوب الجنينة)، غرب دارفور، وقتلوه. وفي 10 آب/أغسطس، هاجم ثلاثة مسلحين شاحنة تجارية تقل مؤنا لبرنامج الأغذية العالمي من العبيد إلى نيالا، وقتلوا أحد مساعدي السائق. وفي 14 آب/أغسطس، اختطف أربعة مسلحين مجهولي الهوية موظفا دوليا في إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية في نيالا. ولا يزال هذا الموظف قيد الأسر حتى الآن. وفي 15 آب/أغسطس، نُهبت قافلة تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية الدولية كانت متجهة من نيالا إلى قريضة لإيصال معدات طبية، وذلك على بعد 15 كيلومترا تقريبا جنوب لبادو.
	32 - وأسهمت التدابير التي تنفذها العملية المختلطة للتخفيف من خطر سرقة السيارات في انخفاض عدد الحوادث من 45 عام 2010 إلى 22 حتى هذا الوقت من عام 2011. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الاستيلاء على ما مجموعه تسع مركبات كان يقودها موظفون من العملية المختلطة ومنظمات غير حكومية. وقد استُردّت بعد ذلك أربع مركبات مملوكة للعملية المختلطة.
	رابعا – الحالة الإنسانية
	33 - شهدت الوكالات الإنسانية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فرض قيود أعاقت قدرتها على الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة في منطقة دار السلام شمال دارفور، حيث فرضت السلطات الحكومية قيودا على إيصال اللوازم الطبية والوقود وغير ذلك من أشكال المساعدة إلى السكان الذين شُرّدوا من شنقل طوباية في وقت سابق من هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت مفوضية العون الإنساني، في 16 آب/أغسطس، توجيها يوقف أنشطة منتدى السلام، وهي منظمة غير حكومية وطنية وأحد الشركاء المنفذين لبرنامج الأغذية العالمي، متهمة المنظمة بالمشاركة في أنشطة لا تتماشى وولايتها.
	34 - غير أن إمكانية الوصول تحسنت غرب جبل مرة، حيث قامت بعثة مشتركة بين الوكالات يقودها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة تتولى أمنها العملية المختلطة، في الفترة بين 7 و 14 آب/أغسطس، بزيارة قرى غولو وكيلين وصارون وغولول. وأُجريت عمليات تقييم للاحتياجات ووُزّعت مواد إغاثة، شملت أدوية ومواد غذائية وغير غذائية.
	35 - وفي 17 آب/أغسطس، أنهت العملية المختلطة ووكالاتها الشريكة المرحلة الأولى من عملية سلة الربيع. وخلال هذه العملية، التي بدأت في 1 أيار/مايو، تمكنت من الوصول إلى 13 منطقة من المناطق النائية والمعزولة في ولايات دارفور الثلاث، وأُوفدت 10 بعثات لتقييم الاحتياجات الإنسانية وإيصال المعونة. وأُوصلت الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك المواد غير الغذائية ومواد الإيواء والأغذية واللقاحات وغيرها من اللوازم الطبية، إلى الأهالي في مناطق تعذر الوصول إليها في بعض الحالات لمدة ستة أشهر.
	36 - وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في فيضانات في أجزاء من دارفور، وبخاصة شمال دارفور، وهو ما أدى إلى تدمير البيوت والمدارس وتدهور الأراضي الزراعية. وقدّمت الوكالات الإنسانية المساعدة إلى الأهالي المتضررين، حيث قام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع المواد غير الغذائية اللازمة خلال موسم الأمطار على 366 76 أسرة من الأسر المعيشية المتضررة.
	37 - ومن أجل تقييم الاحتياجات الإنسانية وتلبيتها، قاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بعثة مشتركة بين الوكالات إلى أبو زريقة في 18 آب/أغسطس، حيث قام بالتحقق من نزوح ما يقرب من 000 5 من المشردين داخليا إلى تلك المنطقة من شنقل طوباية عقب اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وحركة تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي في وقت سابق من العام. وبالإضافة إلى ذلك، تحققت الوكالات الإنسانية شمال دارفور وجنوبه من تشرد مدنيين من قرى أبو حمرا وأم ضريسة ولندا (بالقرب من الحدود بين شمال دارفور وجنوبه) توجهوا إلى مالام ومنواشي وميرشنج في جنوب دارفور. وأُجري تقييم خلال الفترة من 12 إلى 17 تموز/يوليه أكد وصول 890 شخصا إلى مالام و 450 شخصا إلى منواشي و 385 1 شخصا إلى ميرشنج.
	38 - وتواصلت العودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية، وبخاصة من المخيمات الواقعة جنوب دارفور وتشاد إلى قرى غرب دارفور. وقد تحققت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العودة الطوعية لـ 307 13 من اللاجئين و 560 46 من المشردين داخليا منذ بداية عام 2011. ولم يتضح بعد عدد حالات العائدين خلال الموسم الزراعي التي تعتبر حالات عودة دائمة، لا مجرد عودة موسمية. وقدّمت العملية المختلطة، حيثما طُلب منها ذلك، الدعم اللوجستي والأمني إلى الوكالات الإنسانية التي تساعد العائدين، بما في ذلك 230 أسرة معيشية لمشردين داخليا عادوا من أرامبا (على بعد 17 كيلومترا شمال كبكابية) إلى سر الجنة (على بعد 15 كيلومترا شمال غرب كتم) شمال دارفور في الفترة من 10 إلى 15 تموز/يوليه. وظلت الحالة الإنسانية داخل المخيمات في دارفور مستقرة نسبيا.
	39 - أطلقت العملية المختلطة، في سياق إحدى عمليات القوات الاحتياطية، حملة لإيصال الخدمات الطبية بعنوان ”مطاردة الهبوب - 2“ (Haboob Chase-II)، في مناطق غرة فرجاوي (40 كيلومترا شمال غرب كبكابية) وكوما (120كيلومترا شمال شرق الفاشر) ودار السلام (50 كيلومترا شرق شنقل طوباية) في شمال دارفور في الفترة من 16 إلى 23 آب/أغسطس. وضمَّت الحملة موظفين طبيين وموظفين طبيين مساعدين من العملية المختلطة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بولاية شمال دارفور، قاموا بفحص وعلاج ما مجموعه 766 1 شخصاً. وفي 24 آب/أغسطس، أنشأت العملية المختلطة جسراً جوياً لنقل اللقاحات من الخرطوم إلى الفاشر في إطار جهودٍ مستمرة لدعم حملة تطعيم الماشية الممتدة لفترة ثلاثة أشهر التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ووزارة الموارد الحيوانية. وفي آب/أغسطس أيضا، ساعدت العملية المختلطة الوكالات الإنسانية من خلال نقل 200 1 كيلوغرام من اللوازم الطبية من الفاشر إلى سرف عمرة (شمال دارفور).
	خامسا - سيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان
	40 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت أعداد حوادث انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضحاياها التي سجلتها العملية المختلطة دون تغيير نسبياً، حيث سُجِّل 77 حادثاً شملت 142 ضحية بالمقارنة بـ 79 حادثاً شملت 274 ضحية في الفترة السابقة. وقامت العملية المختلطة بتوثيق 20 حالة من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين المزعومة، تشمل 32 ضحية، من بينهم أربعة طلاب في تموز/يوليه في منطقة الجنينة، غرب دارفور، بزعم علاقتهم بتوزيع منشورات معادية للحكومة.
	41 - واستمر الإبلاغ عن حالات انتهاك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. وفي 20 تموز/يوليه، أُبلِغَت العملية المختلطة باعتقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني لأحد المسؤولين بالحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي، وأحد حراس مكاتب الحركة الشعبية - القطاع الشمالي في نيالا، جنوب دارفور. وزُعِم أن مسؤولي الجهاز صادروا أثناء الواقعة الملفات والمعدات بالمكاتب والمركبات التابعة لها. وقد أُطلِق سراح المسؤول في وقت لاحق من اليوم نفسه دون أن توجه له أي تهمة، في حين أُطلِق سراح الحارس في 21 تموز/ يوليه. وفي الجنينة، تم اعتقال 10 من الأعضاء المزعومين في الحركة الشعبية - القطاع الشمالي في الفترة بين 3 و 12 أيلول/سبتمبر، من بينهم سيدتان (إحداهما عضوة سابقة في برلمان الدولة). وقد أُطلِق سراح ستة من المعتقلين في نفس اليوم، وثلاثة في 12 أيلول/ سبتمبر، وعضوة برلمان الدولة السابقة يوم 26، دون أن توجَّه تهم لأي منهم.
	42 - وفي 3 أيلول/سبتمبر، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أحد موظفي العملية المختلطة في الفاشر، أيضاً بسبب زعم عضويته في الحركة الشعبية - القطاع الشمالي. وقد زار مسؤولون بالعملية المختلطة ذلك الموظف المحتجز في 5 أيلول/سبتمبر ووجدوه بصحة جيدة. وأُرسِلَت مذكرة شفوية إلى حكومة السودان احتجاجاً على الاعتقال، وأُطلِق سراح الموظف دون أن توجه له أي تهمة في 9 تشرين الأول/أكتوبر.
	43 - وفي 14 تموز/يوليه، أُطلِق سراح اثنين من القادة الأربعة للمشردين داخلياً الذين احتجزهم جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ 2 آب/أغسطس 2009 فيما يتعلق بقتل عمدة في مخيم أبو شوك للمشردين داخلياً، دون أن توجه لهم أي تهمة. وفي 28 آب/أغسطس، أعلن محافظ جنوب دارفور العفو عن بعض المعتقلين احتفالاً بعيد الفطر، مما سمح بعودة الشيوخ الخمسة وإحدى القيادات النسائية ممن كانوا يتخذون مأوى لهم في مركز الخفارة المجتمعية التابع للعملية في مخيم كَلْما للمشردين داخلياً، إلى منازلهم. وكان الشيوخ والقائدة قد لجأوا إلى المركز طلباً لحماية العملية المختلطة منذ اندلاع أعمال العنف في مخيم كَلْما في تموز/يوليه 2010. ورغم عودة عدة شيوخ إلى أماكن إقامتهم في مخيم كَلْما، فقد ظل المخيم هادئاً ولم يُصَب الشيوخ بأذى. وعدد الحوادث التي تنم عن عدم الاستقرار داخل المخيمات في دارفور كان في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي أقل، بوجه عام، من الفترات السابقة.
	44 - وقد ظلت العملية المختلطة تتلقى إفادات بحدوث حالات من العنف الجنسي والجنساني، حيث سجلت 15 حادثاً شملت 31 ضحية. ونظمت العملية المختلطة، بالاشتراك مع اتحاد المرأة في زالنغي، حلقة دراسية يومي 11 و 12 تموز/يوليه لـ 37 ممثلة من حكومة الولاية وعضوات من القوات المسلحة السودانية والمجتمع المدني. وخلال الحلقة الدراسية، شُكِّلَت لجنة فرعية معنية بالمرأة والسلام والأمن للعمل مع الحكومة على زيادة مستوى مشاركة المرأة في عملية صنع القرارات وتعزيز حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني ومعالجة احتياجات المقاتلات السابقات من الحماية.
	45 - وواصلت العملية المختلطة أنشطتها لتحقيق ودعم بناء القدرات في مجال سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لأعضاء النيابة العامة والقضاة والمحامين؛ والممثلات عن المشردين داخلياً؛ وضباط المخابرات العسكرية؛ وموظفي السجون. وركزت الأنشطة على حقوق المرأة، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والعنف الجنسي والجنساني، وقضاء الأحداث، والقوانين الوطنية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتلقى ما مجموعه 416 مسؤولاً من القوات المسلحة السودانية والمخابرات العسكرية تدريباً في مجال ”حقوق ما قبل المحاكمة“ و ”الحق في محاكمة عادلة“ في منطقتي زالنغي والجنينة بغرب دارفور. وقامت العملية المختلطة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنظيم دورة تدريبية عن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والعنف الجنسي والجنساني وقضاء الأحداث لفائدة 24 من أعضاء النيابة العامة والمحامين من عدة مناطق في جنوب دارفور. ونظمت العملية أيضاً حلقة عمل تتعلق، في جملة أمور، بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لقضاة المحاكم الريفية في ملحة، شمال دارفور.
	46 - واضطلعت العملية المختلطة بسلسلة من أنشطة بناء القدرات، في مجال إدارة سجلات السجون، لصالح 50 من موظفي السجون (من بينهم 10 نساء) في سجن أردمتا وسجن زالنغي في غرب دارفور. وأجرى عنصر الشرطة التابع للعملية المختلطة تدريباً لفائدة 400 من متطوعي الخفارة المجتمعية (من بينهم 200 متطوعة) بهدف تعزيز فعاليتهم في أعمال الخفارة المجتمعية.
	47 - وفي 11 تموز/يوليه، نظمت العملية المختلطة، والبرنامج الإنمائي، مناسبة توعوية للسجينات في سجن نيالا المركزي لإذكاء الوعي بشأن حقوقهن ومسؤولياتهن وتعزيز التفاعل المتبادل مع غير السجينات. وفي 18 تموز/يوليه، نُظِّمَت مناسبة مماثلة في نيالا لتوعية السجينات بحقوقهن ومناقشة مسائل العنف الجنسي والجنساني والتوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	حماية الطفل
	48 - في 13 آب/أغسطس، أصدر قائد جيش تحرير السودان - فصيل القيادة التاريخية، وهو فصيل صغير نسبياً منشق عن جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد، أمراً قيادياً يحظر فيه على جميع أفراد قواته تجنيد أو استخدام الجنود الأطفال، وشن الهجمات على المدارس، وارتكاب العنف الجنسي. وفي 18 آب/أغسطس، التقت العملية المختلطة بقادة جيش تحرير السودان - فصيل الإرادة الحرة لمتابعة تنفيذهم لخطة عملهم المتعلقة بالتصدي لتجنيد واستخدام الأطفال الجنود. والتزم القادة بتقديم تقرير نهائي للإفادة بالتنفيذ الكامل للخطة.
	سادسا - حماية المدنيين
	49 - واصلت العملية المختلطة جهود التعاون مع وكالات الحماية المتخصصة بشأن تنفيذ استراتيجيتها لحماية المدنيين. وقد انخفض عدد الحوادث المسجلة المتعلقة بالحماية من متوسط 10 حوادث في اليوم في عام 2010 إلى 6 حوادث في اليوم منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2011.
	50 - وبالإضافة إلى ذلك، عملت العملية المختلطة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على توفير الأمن والمساعدة للمشردين داخلياً والعائدين من خلال تسيير دوريات مستمرة في مخيمات المشردين داخلياً وقرى العائدين وحراسة قوافل المساعدة الإنسانية التي تقدم المساعدات إلى العائدين. والاستقرار النسبي في غرب دارفور يسهم على ما يبدو في عودة اللاجئين السودانيين من تشاد إلى القرى الواقعة في غرب دارفور. وفي إطار الفريق العامل المعني بالعائدين وإعادة الإدماج، تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على التحقُّق من الطبيعة الطوعية لهذه العودة.
	سابعا - انتشار العملية المختلطة وعملياتها
	51 - في 30 أيلول/سبتمبر، بلغ قوام الموظفين المدنيين بالعملية المختلطة 521 4 موظفاً منهم 134 1 موظفاً دولياً و 907 2 موظفين وطنيين و 480 من متطوعي الأمم المتحدة. ويمثل هذا نسبة 86 في المائة من القوام المعتمد البالغ 285 5 موظفا. ونظراً لأحوال المعيشة القاسية والحالة الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها في دارفور، لم تزل توجد صعوبة في استقدام موظفين على قدر كاف من التأهيل واستبقائهم.
	52 - وفي 30 أيلول/سبتمبر، بلغ قوام الأفراد العسكريين بالعملية المختلطة 003 18 أفراد، بما يمثل 92 في المائة من القوام المعتمد البالغ 555 19 فرداً. ويشمل هذا الرقم 473 17 جندياً و 286 ضباطاً للأركان و 62 موظف اتصال و 182 مراقباً عسكرياً. ومن المتوقع بنهاية العام أن تُنشَر كتيبة مشاة إضافية، ووحدة للوجستيات المتعددة الوظائف، وطائرة خدمات ذات أجنحة دوارة متوسطة الحجم. وما زالت هناك حاجة إلى طائرتي خدمات من الطائرات ذات الأجنحة الدوارة المتوسطة الحجم وطائرة استطلاع ذات أجنحة ثابتة.
	53 - وفي 30 أيلول/سبتمبر، بلغ قوام أفراد الشرطة في العملية المختلطة 944 2 فرداً (82 في المائة من الرجال و 18 في المائة من النساء)، بما يمثل 78 في المائة من القوام المعتمد البالغ 772 3 فرداً. وفيما يتعلق بوحدات الشرطة المشكَّلة، تم نشر 16 وحدة من الوحدات المأذون بها وعددها 19 وحدة، بما يوازي 231 2 فرداً، أو 84 في المائة من القوام المأذون به البالغ 660 2 فرداً.
	54 - وقام الأفراد العسكريون بالعملية المختلطة بما مجموعه 561 10 دورية، من بينها 006 5 دوريات روتينية، و 080 1 دورية قصيرة المدى، و 580 دورية طويلة المدى، و 411 1 دورية ليلية، و 332 دورية حراسة مرافقة للعمليات الإنسانية، و 152 2 دورية تتعلق بمهام لوجستية وإدارية. وقامت شرطة العملية المختلطة بما مجموعه 727 10 دورية، نُفِّذَ منها 962 5 دورية داخل المخيمات ومع مجموعات تتألف غالبيتها من النساء والأطفال ممن يتركون القرى والمخيمات لجمع الحطب والعشب، ونُفِّذَت 962 2 دورية في القرى والأسواق وحولها و 803 1 دوريات متوسطة وطويلة المدى.
	55 - وما زالت درجة الاستعداد لدى الوحدات العسكرية المنتشرة في دارفور وقدراتها على الدعم الذاتي تشكل مدعاة للقلق. فمن بين الوحدات المنتشرة حالياً وعددها 54 وحدة، لا يمتثل إلا 18 وحدة منها، أي 28 في المائة، امتثالاً كاملاً للأحكام المتفق عليها في مذكرات التفاهم المتعلقة بنشر المعدات. وفي الوقت الراهن، يعاني ما مجموعه 10 وحدات من ثمانية بلدان (أربع كتائب للمشاة وست وحدات شرطة مُشَكَّلة) من عجز كبير في المعدات ويقل معدل صلاحيتها للخدمة عن النسبة المقررة، وهي 90 في المائة. ويؤدي عدم كفاية الفحوص الطبية والتلقيحات السابقة لنشر أفراد الوحدات والمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة إلى إعادة سبعة من الأفراد النظاميين في المتوسط شهرياً إلى أوطانهم لأسباب طبية.
	56 - وفي الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 أيلول/سبتمبر، أصدرت حكومة السودان 939 تأشيرة دخول جديدة لموظفي العملية المختلطة. وفي 30 أيلول/سبتمبر، كان هناك 058 1 طلباً مقدماً للحصول على تأشيرة بانتظار البت فيها، من بينها 600 تأشيرة لضباط في الشرطة المدنية، و 153 تأشيرة لضباط أركان ومراقبين عسكريين، والـ 305 تأشيرات الباقية لموظفين مدنيين. وما زالت العملية المختلطة تتواصل مع المسؤولين الحكوميين للتعجيل بالبت في طلبات التأشيرات المعلَّقة.
	57 - وأُنجِز بناء 11 موقعاً إضافياً من مواقع أفرقة العملية المختلطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ليصل بذلك مجموع المواقع المُنجَزة إلى 23 موقعاً. ومن المقرر إنجاز سبعة مواقع أخرى للأفرقة قبل نهاية عام 2011. وفي 31 آب/أغسطس، تم إنجاز ما مجموعه 19 مركزاً من مراكز الخفارة المجتمعية، وجار العمل في خمسة مراكز أخرى. وما زال بناء سبعة مواقع أخرى للأفرقة ومراكز إضافية للخفارة المجتمعية يواجه تأخيرات نتيجة صعوبات متصلة بشراء الأرض.
	58 - ومنذ التقرير الأخير، تم حفر 11 حفرة إضافية، مما جعل مجموع الآبار التي أُنجِزَت 41 بئراً منذ إنشاء العملية المختلطة. وتشترك المجتمعات المحلية المجاورة في استخدام 31 من هذه الآبار في الوقت الحالي.
	59 - وتم الأخذ بحل انتقالي للبث الإذاعي في 1 تموز/يوليه. وخصصت إذاعة السلام ساعتين يومياً للعملية المختلطة لإذاعة برنامجها ”يالا نبني دارفور“. وشملت البرامج مناقشات ومقابلات بشأن أنشطة العملية المختلطة وولايتها، وبرامج ثقافية تعرض أعمالاً لفنانين محليين.
	60 - وفي أعقاب قرار حكومة السودان شغل قاعدة اللوجستيات التابعة لبعثة الأمم المتحدة السابقة في السودان والموجودة في العبيد، قامت العملية المختلطة، التي استخدمت أيضا هذا المرفق، بسحب موظفيها وأصولها من القاعدة في 25 آب/أغسطس. ووضعت ترتيبات بديلة لنقل المكاتب والموظفين إلى الخرطوم. بالمثل، أصدرت الحكومة، عند انسحاب بعثة الأمم المتحدة في السودان، تعليمات إلى العملية المختلطة بإخلاء المحطة التي شيدتها للأمم المتحدة في مطار الخرطوم. وتجري حاليا مناقشات بين العملية المختلطة وهيئة الطيران المدني السودانية وإدارة مطار الخرطوم الدولي بشأن نقل عمليات الحركة الجوية للعملية المختلطة من المحطة إلى مرافق قائمة بالفعل في مطار الخرطوم بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر. كما أجرت العملية المختلطة مناقشات مع السلطات الحكومية بشأن استئناف عمليات أربع طائرات هليكوبتر رابضة من طراز Nizhnevartov Skavia منقولة من بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى العملية المختلطة وطائرة شحن متعاقد عليها من طراز IL-76.
	61 - وتم الانتهاء من 36 مشروعا من المشاريع السريعة الأثر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويوجد حاليا ما مجموعه 285 مشروعا في مختلف مراحل الإنجاز، علما بأنه يتوقع إنجاز 36 منها بحلول نهاية العام. وتمت الموافقة على 23 مقترحا تتعلق بمشاريع جديدة من المقرر البدء بتنفيذها في تشرين الأول/أكتوبر.
	62 - وواصلت العملية المختلطة تساعد في الحد من الخطر الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة في دارفور. وانطوى الأمر على تحديد موقع ما يزيد عن 434 قطعة من الذخائر وتدميرها وتقييم مسافة 54 كيلومترا من الطرق وتوفير التدريب في مجال التوعية بخطر الذخائر غير المنفجرة لصالح 287 73 مستفيدا. وقيّمت البعثة ما مجموعه 657 48 كيلومترا مربعا من الأراضي على أنها آمنة للاستخدام وما مجموعه 454 2 كيلومترا من الطرق على أنه مفتوح أمام المرور.
	63 - وفي تموز/يوليه، سرّحت لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السودانية، بمساعدة من العملية المختلطة، 188 فردا من المقاتلين السابقين الذين ينتمون إلى حركة تحرير السودان - الجناح الأم وحركة تحرير السودان - فصيل الإرادة الحرة (منهم 13 امرأة وثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة) في تموز/يوليه في شمال دارفور. وخلال العملية نفسها، صرف 212 فردا من قوات التحالف السودانية وقوات الدفاع الشعبي (بمن فيهم 13 امرأة وخمسة أشخاص من ذوي الإعاقة). ودعمت العملية المختلطة هذه الأنشطة من خلال توفير المشورة التقنية والدعم اللوجستي والمعدات الطبية والإرشاد في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي 13 أيلول/سبتمبر، أطلقت لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السودانية، بالتعاون مع لجنة غرب دارفور لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج واليونيسيف والعملية المختلطة، حملة تسريح في الجنينة. ومن المتوقع تسريح ما يقارب 350 من المقاتلين السابقين القصر التابعين لحركة العدل والمساواة - الجناح المؤيد للسلام وجيش التحرير السوداني - فصيل مصطفى تراب في إطار هذه الحملة.
	64 - وبغية زيادة قدرة موظفي البعثة على تعزيز حماية الطفل، عقدت العملية المختلطة 54 دورة تدريبية بشأن مسائل حقوق الطفل وحمايته لفائدة 674 من حفظة السلام و 980 من ضباط الشرطة التابعين للأمم المتحدة و 268 مدنيا. ووفرت العملية المختلطة التدريب أيضا في إطار ما يزيد عن 16 دورة لنظراء وطنيين، بمن فيهم 68 فردا من قوات التحالف السودانية و 81 فردا من أفراد الشرطة الحكومية و 419 مدنيا.
	65 - وعقد الاجتماع الحادي عشر لآلية التنسيق الثلاثية في نيويورك في 24 أيلول/ سبتمبر. ورحب المشتركون بالجهود المبذولة لمعالجة القيود المفروضة على الحركة في دارفور والتقدم المحرز في تنفيذ وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل، في كانون الثاني/يناير 2012، في الخرطوم.
	ثامنا - التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية المحددة للبعثة
	66 - عملا بالفقرة 13 من القرار 2003 (2011)، يتضمن هذا التقرير تقييما للتقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية المحددة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (S/2009/592).
	67 - أما فيما يتعلق بالنقطة المرجعية الأولى، فقد أحرز بعض التقدم نحو إيجاد حل سياسي شامل للنزاع في دارفور. ففي أعقاب توقيع حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، عملت العملية المختلطة مع الطرفين الموقعين على الانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ. وأنشئت لجنة وقف إطلاق النار واجتمعت لجنة متابعة التنفيذ للمرة الأولى. وعاد عدة قادة من حركة التحرير والعدالة إلى السودان للشروع في التنفيذ في حين يتوقع أن يعود الباقون قريبا. وواصلت العملية المختلطة تشجيع الحكومة وحركة العدل والمساواة على استئناف المفاوضات وسعت إلى إشراك الحركات المسلحة الأخرى بهدف إقناعها بالانضمام إلى عملية السلام. وأحرز تقدم في وضع خريطة طريق جديدة لعملية السلام في دارفور تهدف إلى التوصل إلى حل شامل للنزاع وتحقيق هذه النقطة المرجعية.
	68 - وتتصل النقطة المرجعية الثانية باستعادة بيئة مستقرة وآمنة في جميع أنحاء دارفور. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجل انخفاض في أعمال القتال بين قوات الحكومة وقوات الحركات المسلحة. وظل عدد حالات وقوع القتال بين الطوائف منخفضا. وانخفض عدد الأنشطة والاعتداءات الإجرامية على قوافل المساعدات الإنسانية والعملية المختلطة. وتمثل هذه التطورات تقدما مقارنة بهذه النقطة المرجعية. ويمكن أن يعزى هذا التقدم جزئيا إلى الأمطار الموسمية ومراعاة شهر رمضان المبارك.
	69 - وتشير النقطة المرجعية الثالثة إلى تعزيز سيادة القانون والحوكمة وحماية حقوق الإنسان. وظلت حالة حقوق الإنسان في دارفور على ما كانت عليه نسبيا، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني. وواصلت العملية المختلطة توفير الدعم لمختلف مؤسسات سيادة القانون لمساعدتها في أداء مهامها بفعالية أكبر ووفرت التدريب بشأن مواضيع حقوق الإنسان للمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني. وقد كان التقدم المحرز مقارنة بهذه النقطة المرجعية متواضعا.
	70 - وتتعلق النقطة المرجعية الرابعة بتحقيق استقرار الحالة الإنسانية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إليها. وفي حين واجهت الوكالات الإنسانية والعملية المختلطة بعض المعوقات، فقد استمر بذل الجهود الرامية إلى الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة. وفي شرق وغرب جبل مرة حيث كانت إمكانية الوصول محدودة سابقا، نجحت العملية المختلطة والوكالات الإنسانية في إجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير المعونة. وكان عدد المدنيين المشردين من جراء القتال خلال الفترة المشمولة بالتقرير أقل من الفترة السابقة واستمر الاتجاه نحو عودة المشردين داخليا واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية بمعدل 500 1 أسرة معيشية تقريبا شهريا. وبصورة عامة، ظلت الحالة الإنسانية في دارفور مستقرة نسبيا ولم يسجل أي تقدم أو تراجع ملحوظ مقارنة بهذه النقطة المرجعية.
	تاسعا - الملاحظات
	71 - يشكل توقيع حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على الاتفاق المتعلق باعتماد وثيقة الدوحة خطوة هامة إلى الأمام في عملية دارفور للسلام. وإنني أثني على أطراف الاتفاق وحكومة قطر وعلى جبريل باسولي، الوسيط المشترك السابق للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لهذا الإنجاز الذي حققوه. ويشكل التنفيذ المخلص للاتفاق وسيلة يمكن بواسطتها حل الكثير من الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور. ويتوقف نجاح الاتفاق في نهاية المطاف على إرادة الأطراف الموقعة في ما يتعلق بالتقيد بأحكامه. وعلى غرار ذلك، لا بد للأطراف التي بقيت خارج عملية السلام من أن تقتنع بأن أفضل طريقة لخدمة مصالح سكان دارفور إنما تكمن في مشاركتها الكاملة في هذه العملية.
	72 - ومما يبعث على التفاؤل ما اتخذته الحكومة وحركة التحرير والعدالة من خطوات بمساعدة العملية المختلطة والشركاء الدوليين. ومن هذه الخطوات قيام حكومة السودان بإنشاء مكتب دارفور لمتابعة عملية السلام، وتعيين شخصين من أبناء دارفور لمنصبي النائب الثاني لرئيس الجمهورية ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور. ومن الجهة الأخرى، قدِم وفد من حركة التحرير والعدالة إلى السودان وأجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولي الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كان من شأنها أن ساعدت على توسيع نطاق فهم الشعب للاتفاق ودعمه.
	73 - والجدير بالترحيب هو عقد الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ، والدعم الذي أعلن تقديمه الشركاء الدوليون من أجل تنفيذ وثيقة الدوحة. وجدير بالترحيب أيضا بدء أعمال لجنة وقف إطلاق النار، وفي هذا الصدد، فإني أحث الجهات الموقعة على أن تنفذ بالكامل ترتيبات وقف إطلاق النار والأمن المنصوص عليها في الاتفاق وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه. وسيكون من الضروري أن تلقى لجنة وقف إطلاق النار دعم المجتمع الدولي لما تضطلع به من أعمال، بطرق منها تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات التقنية غير العسكرية لتمكين أعضاء اللجنة من الاضطلاع بواجباتهم بفعالية. 
	74 - ومن أجل جني ثمار السلام في شكل تحسينات ملموسة في حياة شعب دارفور وتشجيع الحركات التي لا تزال ترفض الدخول في مفاوضات مع حكومة السودان على أساس وثيقة الدوحة، فإني أحث الحكومة وحركة التحرير والعدالة على أن تنفذا بإخلاص جميع الجوانب الأخرى من الاتفاق. وسوف يستدعي ذلك جملة أمور منها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الأراضي للجبر والتعويض، ولجنة الحقيقة والمصالحة وصندوق دارفور للتعمير والتنمية.
	75 - وسيتوقف نجاح وثيقة الدوحة أيضا على مستوى الدعم الذي تتلقاه من شعب دارفور. فتعزيز الملكية الشعبية للوثيقة وتنفيذها من خلال الحوار والمشاورات الشعبية أمر بالغ الأهمية في السعي من أجل إحلال سلام واستقرار وازدهار دائم في دارفور. ولهذا الغرض، سوف تواصل البعثة تقديم المساعدة للأطراف في الاتفاق بنشر المعلومات عن الوثيقة.
	76 - وعلى الرغم من التقدم المحرز في عملية السلام، لا تزال تقف أمام هذه العملية تحديات كبيرة. ففي حين انخفضت حدة الأعمال القتالية المفتوحة في دارفور مع بداية موسم الأمطار، ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء المواقف العدائية التي يبديها جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي وفصيل عبد الواحد وحركة العدل والمساواة. ويحتمل أن يشكل إعلان إنشاء تحالف بين حركات دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي، بهدفها المعلن بشأن تغيير النظام، إلى جانب ما لا يزال لدى هذه الحركات من قدرة على شن هجمات عسكرية، دافعا إلى إعادة تصعيد النزاع، وذلك يشكل مصدر قلق بالغ.
	77 - وفي هذا الصدد، سوف يواصل غمباري، بوصفه كبير الوسطاء المشترك المؤقت، عمله بالتعاون مع حكومة قطر من أجل تشجيع حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي وفصيل عبد الواحد، على الدخول في مفاوضات مع حكومة السودان. وإني أهيب بالمجتمع الدولي إلى أن يكمّل هذه الجهود، بتوجيه رسائل ثابتة تهدف إلى إقناع الحركات التي لم تنضم بعد إلى حركة السلام بأن تفعل ذلك. علاوة على ذلك، أكرر ندائي لكل المجموعات الرافضة لعملية السلام لتنضم إلى العملية على الفور ومن دون شروط سابقة.
	78 - وفي هذه الأثناء، تستمر المشاورات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومع أصحاب المصلحة السودانيين والشركاء الدوليين، بشأن وضع خارطة طريق لإحلال سلام دائم في دارفور. وسوف تمثل خارطة الطريق وسيلة يمكن بها تنسيق المبادرات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وخاصة في ما يتعلق بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وإنني أنوي أن أقدم إلى مجلس الأمن، في تقريري المقبل عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تقريرا شاملا وجامعا عن خارطة الطريق النهائي لإحلال السلام في دارفور، وفقا لما طلبه في الفقرة 9 من القرار 2003 (2011).
	79 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت العملية المختلطة الاضطلاع بأنشطتها الأساسية التي كلفت بها، وهي أنشطة تظل حيوية لحماية المدنيين وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية بأمان وفي الوقت الملائم. وقد واصلت البعثة اتخاذ تدابير استباقية من أجل تعزيز البيئة الأمنية، بمواصلتها اتخاذ مواقف جازمة وبدعمها المبادرات الرامية إلى حل النزاعات والمصالحة بالطرق التقليدية. وفي هذا الصدد، فإن انخفاض عدد حالات الاقتتال على صعيد المجتمعات المحلية أمر يبعث على التفاؤل.
	80 - لا تزال عمليات الاقتتال المتفرقة في أجزاء من دارفور وحالة التوتر السائدة بين الحكومة والحركات المسلحة تشكل تحديات في مجالات تقديم المساعدة الإنسانية والحماية. ففي حين انخفضت القيود التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، من الأهمية بمكان التأكيد على أن معظم التقييدات فُرضت في المناطق التي تسود فيها حالة من انعدام الأمن والأنشطة العسكرية بوجه عام. وإنني أكرر ندائي إلى الحكومة والحركات المسلحة بأن توقف الأعمال القتالية على الفور وأن تيسر للعملية المختلفة والجهات الفاعلة في المجالات الإنسانية إمكانيات الوصول إلى تلك المناطق.
	81 - ولا تزال المخاطر التي تحدثها حالة انعدام الأمن السائدة في دارفور بالنسبة إلى أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المجالات الإنسانية، تشكل مصدر قلق بالغ. وإنني لأشعر بأسى عميق لفقدان زميل من حفظة السلام، قتل في كمين في أوائل آب/أغسطس. وإنني لأشعر بقلق بالغ بشأن سلامة موظف تابع لمنظمة غير حكومية دولية، تعرض للاختطاف في 14 آب/أغسطس ولا يزال قيد الأسر. وأنا على ثقة من أن حكومة السودان لن تألو جهدا في العمل من أجل الإفراج عنه سليما وعلى وجه السرعة وتقديم مرتكبي عملية الاختطاف إلى العدالة.
	82 - وفي هذا السياق، أشعر بالأمل في ضوء البعثة التي قامت بها العملية المختلطة والمجتمع الإنساني إلى غرب جبل مرة، والتي قدمت المساعدة لمجتمعات كان الوصول إليها متعذرا حتى ذلك الوقت. وسيكون من الأهمية بمكان مواصلة فتح حيز للعمل الإنساني، ذلك الذي تحقق في إطار ”عملية سلة الربيع“ التي فتحت منذ بدايتها منافذ للوصول إلى 13 موقعا كان الوصول إليها قبل ذلك محدودا.
	83 - وفي الختام، أود أن أعرب عن شكري لإبراهيم غمباري، الممثل الخاص المشترك، ولجميع النساء والرجال العاملين في العملية المختلطة والمجتمع الإنساني، الذين يواصلون عملهم من دون كلل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار في دارفور.

