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

 مقدمـة  - أوال  
 الــيت )٢٠١١( ٢٠٠٣ األمــن جملــس قــرار مــن ١٣ بــالفقرة عمــال التقريــر هــذا يقــدم  - ١

 يـة وال تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  عـن  يومـا  ٩٠ كـل  تقـارير  إليه أقدم أن مبوجبها إيل اجمللس طلب
 معلومـــات التقريـــر ويـــوفر .دارفـــور يف املتحـــدة واألمـــم األفريقـــي لالحتـــاد املختلطـــة العمليـــة
 يف احملـددة  املرجعيـة  النقـاط  إزاء احملـرز  للتقـدم  تقييمـا  وكذلك دارفور، يف احلالة عن مستكملة
ــق ــاين املرفـ ــري الثـ ــؤرخ لتقريـ ــشرين ١٦ املـ ــاين تـ ــوفمرب/الثـ ــال )S/2009/592( ٢٠٠٩ نـ  وعمـ
 عمليـة  قيـام ل توافرهـا  الـالزم  للظـروف  تقييمـا  ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القـرار  مـن  ٩ و ٨ نيبالفقرت
 الــسالم لعمليــة طريــق خريطــة وضــع عــن مــستكملة ومعلومــات دارفــور يف حمليــة سياســية

 .دارفور يف
  

 السياسية التطورات  - ثانيا  
  دارفور يف السالم لتحقيق الدوحة وثيقة تنفيذ    

 لتحقيـق  الدوحـة  وثيقـة  علـى  ةاملوقعـ  األطراف تاختذ لتقرير،با املشمولة الفترة خالل  - ٢
 أكتـوبر، /األول تـشرين  ٢٢ ففـي  .الوثيقـة  تنفيـذ  صـوب  اخلطـوات  من عددا دارفور يف السالم
 بـن  أمحـد  بـصحبة  والعدالـة،  التحريـر  حركة رئيس السيسي، التيجاين السيد السودان إىل سافر
 واجلهـات  احلكومـة  مـع  مـشاورات  إلجـراء  طـر، ق يف الـوزراء  رئـيس  نائب حممود، آل اهللا عبد
 أن احلكومـة  أعلنـت  نفـسه،  اليـوم  يف صـدر  بيـان  ويف .الدوحـة  وثيقـة  تنفيذ بشأن احمللية املعنية
 .الوثيقة تنفيذ مرحلة بداية شكلت السودان إىل السيسي السيد عودة
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 حـسن  عمـر  الـرئيس  أمـام  القـسم  السيسي السيد أدى أكتوبر،/األول تشرين ٢٣ ويف  - ٣
 مبوجـب  املنـشأة  اهليئة وهي دارفور، يف اإلقليمية للسلطة رئيسا بصفته السودان، رئيس ،البشري
 تـشرين  ٢٩ إىل ٢٤ مـن  الفتـرة  وخـالل  .الوثيقـة  تنفيذ على باإلشراف واملكلفة الدوحة وثيقة
 الفاشــر مــن كــل إىل حممــود آل الــوزراء رئــيس ونائــب السيــسي الــسيد ســافر أكتــوبر،/األول
 .واحملليــة احلكوميــة املعنيــة باجلهــات لالجتمــاع دارفــور يف والــضعني وزالنجــي ونيــاال نــةواجلني

 التعـاون،  إىل الواليـات  والة ودعـا  ،الدوحـة  وثيقـة  بتنفيـذ  التزامـه  عـن  السيـسي  السيد وأعرب
 وهتيئـة  املـصاحلة،  وتعزيـز  األمـن،  حتـسني  ضـرورات  يف تتمثـل  بوصفها الرئيسية أولوياته حددو

 .الطوعية للعودة ةمؤاتي بيئة

 أعربـوا  أهنـم  إال .والتنميـة  الـسالم  حتقيـق  يف شـديدة  رغبـة  عـن  حماوريـه  معظم وأعرب  - ٤
 وثيقـة  لتنفيـذ  األطـراف  اسـتعداد  إزاء العميـق،  والتخـوف  التفـاؤل  بني تتفاوت متباينة آراء عن

 يف تـشككوا و للوثيقـة  املوقعـة  غـري  احلركـات  تأييـد  عـدم  إزاء القلـق  احملاورون وأبدى .الدوحة
 .بدقة التزاماهتا بتنفيذ للقيام احلكومة استعداد

 النــازحني مــن اثــنني مقتــل بعــد كلمــة خمــيم إىل مقــررة زيــارة السيــسي الــسيد وألغــى  - ٥
 زيارتـه  إىل املخـيم  سـكان  عـزاه  حـادث  يف أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٦ يف جبـروح  آخـر  وإصابة
 عــن باملـسؤولية  والعدالـة  التحريـر  حركـة  وحــةالد لوثيقـة  املعارضـون  النـازحون  واهتـم  .املرتقبـة 
 كـان  احلـادث  أن وأعلنـت  األمـر  يف هلـا  ضـلوع  أي والعدالة التحرير حركة وأنكرت .احلادث
 املختلطـة  العمليـة  أجرتـه  حتقيـق  يـتمكن  ومل .الـسالم  عملية إلعاقة الوثيقة يعارضون ممن حماولة
 .دوافعهم من أو املهامجون ليهاإ ينتمي اليت اجلهة من الشك تقبل ال بصورة التيقن من

 أربـع  النـار  إطـالق  وقـف  جلنـة  اجتمعـت  ،)S/2011/643( األخري تقريري صدور ومنذ  - ٦
 تـشكيل  عـن  معلومـات  األطـراف  وقـدم  .املختلطـة  العمليـة  قـوة  قائـد  برئاسـة  الفاشـر  يف مرات
ــواهتم ــدأ مل التحقــق أن إال .التحقــق إجــراءات علــى ووافقــوا ومواقعهــا ق  حركــة نأل نظــرا يب
 الـيت  النـار  إطـالق  وقـف  مواقـع  فـرق  جمموعـات  يف ممثليهـا  بتعـيني  بعـد  تقم مل والعدالة التحرير
 اللوجـسيت  الـدعم  لتـوفري  مـسبقا  شـرطا  التحقق عملية إكمال ويشكل .التحقق بأعمال ستقوم
 التحريــر حركــة مقــاتلي ودمــج اإلدمــاج؛ وإعــادة والتــسريح الــسالح ونــزع العــسكري؛ غــري

 .السودانية املسلحة القوات يف والعدالة

 إكماهلــا، أو التحقــق عمليــة يف للبــدء هنائيــة مواعيــد ددحتــ مل الدوحــة وثيقــة أن ورغــم  - ٧
 قبـل  املـشترك  الوسطاء رئيس إىل قواهتم توزيع توضح معلومات تقدمي إىل األطراف دعت فقد

 وقعـت  الـذي  اليـوم  يف معلوماهتا بتقدمي السودان حكومة قامت حني ويف .الوثيقة على التوقيع
 وأدى .أكتـوبر /األول تـشرين  ١٣ حىت ذلك والعدالة التحرير حركة تفعل مل الوثيقة، على فيه
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 إطـالق  وقـف  جلنـة  إىل احلركـة  ممثلـي  انـضمام ب يتـصل  فيمـا  التـأخري  حـاالت  جانـب  إىل ذلك،
ــار ــار، إطــالق وقــف مواقــع فــرق جمموعــات يف هلــا ممــثلني وتعــيني الن ــأخر إىل الن  تنفيــذ يف الت

 .يناير/الثاين كانون شهر يف التحقق عملية تبدأ أن املقرر ومن .النار إطالق وقف ترتيبات

ــانون ١٨ ويف  - ٨ ــسمرب،/األول كـ ــد ديـ ــوم يف ُعقـ ــاع اخلرطـ ــتهاليل االجتمـ ــة االسـ  للجنـ
 الوسـطاء  رئـيس و املـشترك  اخلـاص  املمثـل  رئاسة حتت الدوحة، وثيقة مبوجب املنشأة املشتركة
 يف والتحكـيم  النـار  إطـالق  وقـف  ترتيبـات  تنفيـذ  مـسؤولية  اهليئـة  هذه وتتوىل .ؤقتامل املشترك
 املوقعـة،  لألطـراف  ممثلـون  االجتمـاع  وحـضر  .النـار  إطالق وقف جلنة إليها حتيلها اليت املسائل
 مركــز ذات لــدانالُب مــن دانلَــوَب العربيــة، الــدول وجامعــة قطــر، وحكومــة األورويب، واالحتــاد

 إعالميـة  إحاطـة  إىل املـشتركة  اللجنة واستمعت ).والصني كندا( املشتركة لجنةال لدى راقبامل
 القـضايا  مـن  عـدد  بـشأن  وتـداولت  الئحتـها،  واعتمـدت  النـار،  إطـالق  وقـف  جلنة أنشطة عن

ــة، ــا املعلق ــك يف مب ــاتلي وضــع ذل ــة مق ــر حرك ــة التحري ــسودان، خــارج املوجــودين والعدال  ال
 علـى  أمـور،  مجلـة  يف املشاركون، واتفق .القوات من ققوالتح للحركة، السياسيون والسجناء

 الـسودان  خارج املوجودين املقاتلني أمساء املشتركة اللجنة إىل والعدالة التحرير حركة تقدم أن
 ومعنيـة  واحلركـة  الـسودان  حكومـة  بـني  مـشتركة  فنيـة  جلنـة  تتـوىل  أن وعلـى  بعتادهم؛ وسجال

ــسجناء ــشات بال ــشأن املناق ــسجناء وضــع ب ــس ال ــة؛ ياسينيال ــدم وأن للحرك ــة تق ــة احلرك  قائم
 مـن  مزيد بدون النار إطالق وقف جلنة إىل النار إطالق وقف مواقع فرق موعاتجمل مبرشحيها
 .التحقق عملية يف البدء يتسىن لكي التأخري

 كـان  مـا  وهـو  لعملـها،  اإلقليميـة  دارفـور  سلطة بدء فإن أعاله، املالحظ التقدم ورغم  - ٩
 احلكومـة  وأبلغت .اآلن حىت جير مل الدوحة، وثيقة توقيع من يوما ٣٠ بعد حيدث أن له مقررا
 علـى  االتفـاق  علـى  والعدالـة  التحريـر  حركـة  قدرة عدم إىل يرجع التأخري بأن املختلطة العملية
 الــوطين املــؤمتر حــزب بــني املطولــة للمفاوضــات التــأخري احلركــة وعــزت .اهليئــة لتلــك هيكــل

 املــشاورات بــأن أقــرت أهنــا إال جديــدة، وطنيــة حكومــة كيلتــش ،نبــشأ املعارضــة وأحــزاب
 التحريـر  حلركـة  املـشورة  املختلطـة  العمليـة  وتـوفر  .اهليكـل  بـشأن  احلركة داخل جارية تزال ال

 وقـت  يف عملـها  الـسلطة  بـدء  ويتوقـع  اإلقليميـة  دارفور لسلطة التنظيمي اهليكل بشأن والعدالة
 .ديسمرب/األول كانون من متأخر

 الدوحـة  وثيقـة  علـى  املوقعـة  اجلهـات  بني العالقة فإن بالتقرير، املشمولة الفترة لوخال  - ١٠
 املـــسلحة للقـــوات تابعـــة دوريـــة التقـــت نـــوفمرب،/الثـــاين تـــشرين ٢٩ ففـــي .مـــرتني اخُتـــربت

ــسودانية، ــاء يف حتقــق ال ــشاط عــن أنب ــب، عــسكري ن ــشيا أعــضاءب مري ــة ملي  يف للحركــة تابع
 أن احلركـة  وزعمـت  ).مــُكجر  شـرق  مشـال  كيلومترا ٢٥( كاسويل يف مؤقت تدرييب معسكر
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 العمليـة  اسـتجوبتها  الـيت  احملليـة  والعناصر احلكومة وأعلنت .القوتني التقاء عند وقع قد اشتباكا
ــة ــاتلي أن املختلط ــة مق ــادروا احلرك ــة غ ــدون املنطق ــتباك ب ــع االش ــة م ــوات دوري ــسلحة الق  امل
 .النار إلطالق تبادل حدوث على دليال املختلطة العملية جتد ومل .السودانية

 شـاال  سـجن  يف شـغب  أعمـال  اندلعت ثاٍن، حادث يف ديسمرب،/األول كانون ١ ويف  - ١١
 علـيهم  وحمكـوم  للحركـة  تـابعني  سـجناء  ١٠ إعـدام  الـسجن  سـلطات  حاولت أن بعد بالفاشر
 اببارتكــ ذلــك بعــد وإدانتــهم الــسودانية املــسلحة القــوات قبــل مــن اعتقــاهلم عقــب باإلعــدام
 العــشرة الــسجناء وقــاوم .شــهور بــستة الدوحــة وثيقــة علــى التوقيــع قبــل الدولــة ضــد جــرائم

 أحــد خاللــه قتــل عنيــف صــراع عــن أســفر ممــا آخــرين، ســجناء مبــساعدة الــسجن، ســلطات
 وتــدخلت .جبــراح آخــرون تــسعة وأصــيب نــاري بطلــق )احلركــة أعــضاء مــن لــيس( الــسجناء
 العفـو  ألحكـام  ووفقا .اإلعدام أحكام تنفيذ ملنع كومةاحل مسؤويل كبار لدى املختلطة العملية

 توقيــع مــن يومــا ٣٠ خــالل الــسجناء ســراح إطــالق املفــروض مــن كــان الدوحــة، وثيقــة يف
 احلركـة  قدمتـها  الـيت  للـسجناء  األوليـة  القائمـة  رفـضت  احلكومـة  أن بيـد  .الوثيقـة  علـى  احلركة
 ينتمـون  سـجناء  أمسـاء  احملتجـزين،  ركـة احل مقـاتلي  أمساء إىل باإلضافة تضمنت، اأهن أساس على
 احلكومـة  تقـوم  منقحة قائمة احلركة قدمت ذلك وعقب .الوثيقة على موقعة غري حركات إىل

 .فيها بالنظر

 الدوحـة  وثيقـة  علـى  املوقعـة  األطراف بدأت أكتوبر،/األول تشرين شهر منتصف ويف  - ١٢
 نـسخة  ٢٥ ٠٠٠املختلطـة  العمليـة  ونقلـت  .وثيقةال عن معلومات نشر املدين اجملتمع ومجاعات

 وزالنجـي  واجلنينـة  والفاشـر  نيـاال  من كل إىل اخلرطوم من األطراف، بطباعتها قام وثيقة،ال من
 تقـدمي  املختلطـة  العملية وتواصل .الثالث الواليات أحناء مجيع يف ذلك بعد لتوزيعها ،والضعني
ــدعم ــتقين ال ــشورة ال ــشأن وامل ــشر ب ــى الن ــراف عل ــات األط ــعا ومجاع ــدين جملتم ــن امل  خــالل م

 .العمل وحلقات االجتماعات

 ورئـيس  املشترك اخلاص املمثل استضاف أكتوبر،/األول تشرين ٢٠ و ١٩ يومي ويف  - ١٣
 لتعزيـز  دارفـور،  غرب يف اجلنينة، يف اخلاصني للمبعوثني رابعا منتجعا املؤقت املشترك الوسطاء
 املنتجـع  وحـضر  .قـدما  والطريق دارفور يف لةللحا الدويل اجملتمع أعضاء بني فيما مشترك تفهم

ــون ــق األفريقــي، االحتــاد ملفوضــية ممثل ــذ وفري ــع التنفي ــابع املــستوى الرفي  األفريقــي، لالحتــاد الت
 وجنـوب  الروسـي،  واالحتـاد  واليابـان،  وأملانيـا،  وفرنـسا،  األورويب، واالحتـاد  والـصني،  وكندا،
 املتحـدة  والواليـات  الـشمالية،  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  والسويد، أفريقيا،

 يف املــشاركون، رحــب أكتــوبر،/األول تــشرين ١٩ املؤرخــة اخلتاميــة، الوثيقــة ويف .األمريكيــة
 دارفــور، يف الــسالم صــوب هامــة خطــوة بوصــفها الدوحــة وثيقــة علــى بــالتوقيع أمــور، مجلــة
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 وأكـدوا  الوثيقة، ألحكام واألمني سريعال بالتنفيذ االلتزام مواصلة على املوقعة األطراف وحثوا
 .دارفـور  يف للـرتاع  تفاوضـي  حل إجياد إىل للسعي املوقعة غري األطراف إىل نداءهم أخرى مرة

 وثيقـة  تنفيـذ  دعـم  :التاليـة  الـثالث  الرئيـسية  املـسائل  علـى  التركيز على أيضا املشاركون ووافق
 مـن  الـدعم،  وتقـدمي  املوقعـة؛  غـري  واألطـراف  الـسودان  حكومة مع التحاور ومواصلة الدوحة؛
 .دارفور سكان بني فيما الداخلي للحوار املبدأ، حيث

  
  الدوحة وثيقة يف املشاركة زيادة جعل من املفاوضات    

ــرة خــالل  - ١٤ ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــل واصــل ب ــشترك اخلــاص املمث ــيس امل  الوســطاء ورئ
 العـدل  حركـة  فيهـا  مبـا  املوقعـة،  غـري  واحلركـات  الـسودان  حكومـة  مـع  احلـوار  املؤقت املشترك

 عبـد  جناح - السودان حترير وجيش ميناوي، ميين جناح - السودان حترير وجيش واملساواة،
 يف للــدخول اســتعدادها عــدم عــن احلكومــة وأعربــت .املفاوضــات اســتئناف بــشأن الواحــد،

ــع مفاوضــات ــا احلركــات م ــم مل م ــالتخلي تق ــا عــن ب ــيري إىل دعوهت ــ بكــل” النظــام تغ  سبلال
ــة ــا ،“املمكن ــق وفيم ــات فقــط يتعل ــسياسية بالتعيين ــات ال ــة والترتيب ــن األمني ــة أجــزاء م  .الوثيق
 شـريطة  احلكومـة  مـع  املفاوضـات  السـتئناف  اسـتعدادها  عـن  واملـساواة  العـدل  حركة وأعربت

 مـسودة ” واملـساواة  العـدل  حركـة  قـدمت  الصدد، هذا ويف .للنقاش الوثيقة جوانب مجيع فتح
 حتريـر  جـيش  أمـا  .الـسبعة  فصوهلا من فصل كل على كبرية تعديالت تتضمن قة،للوثي “مقابلة

 أساســا  الدوحــة وثيقــة اســتخدام جانبــه مــن رفــض فقــد مينــاوي مــيين جنــاح - الــسودان
ــه عــن وأعــرب للمفاوضــات ــشأن التفــاوض يف رغبت ــة اإلصــالحات ب ــى الوطني ــصعيدين عل  ال

 .مماثل موقف عن الواحد عبد جناح - السودان حترير جيش وأعرب .واالقتصادي السياسي

 العـدل  حركـة  رئـيس  نائـب  محـدين،  علي حبر حممد عقد نوفمرب،/الثاين تشرين ٢ ويف  - ١٥
 جنــاح بتــشكيل قيامــه عــن فيــه أعلــن الدوحــة يف صــحفيا مــؤمترا مفاوضــيها، وكــبري واملــساواة

 يف لـدخول ل اسـتعداده  حبـر  الـسيد  وأعـرب  .الـسابقني  أعـضائها  من عدد مع احلركة عن منشق
 ملقتـرح  أويل رفـض  وبعـد  .للمفاوضـات  أساسـا  الدوحة وثيقة باستخدام احلكومة مع حمادثات
ــسيد ــاد حبــر، ال ــسؤولون أف ــون امل ــشترك الوســطاء كــبري احلكومي ــأهنم امل  إجــراء يف ينظــرون ب

 احملادثــات تلــك تكــن مل ديــسمرب/األول كــانون ١٩ وحــىت .اجلنــاح مــع رمسيــة غــري حمادثــات
 .بدأت قد

ــشرين ١١ ويف  - ١٦ ــاين ت ــوفمرب،/الث ــضمت ن ــدل حركــة ان ــساواة الع ــاح - وامل ــل جن  خلي
 الـشعبية  احلركـة  مـن  كـل  أغـسطس /آب ٧ يف أنـشأها  اليت السودانية الثورية اجلبهة إىل إبراهيم
 وجـيش  مينـاوي،  مـيين  جنـاح  - الـسودان  حتريـر  وجـيش  الـشمال،  قطـاع  - الـسودان  لتحرير
 بأهنـا،  التحـالف  أهـداف  مـشترك  سياسـي  إعـالن  وحـدد  .حدالوا عبد جناح - السودان حترير
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 وتوحيـد  املمكنـة؛  السبل بكل الوطين املؤمتر حزب يقودها اليت احلكومة إسقاط أمور، مجلة يف
 املـــدين، واجملتمـــع املعارضـــة، األحـــزاب ذلـــك يف مبـــا وتعزيزهـــا، الـــسودانية الـــسياسية القـــوى

 .سنوات ست تدوم تقاليةان حكومة وإنشاء املهنية؛ والقطاعات والشباب

 - واملـساواة  العـدل  حركـة  يف رئيـسيون  أعـضاء  أكد ديسمرب،/األول كانون ٢٥ ويف  - ١٧
 الظـروف  أن ورغـم  .هجـوم  يف قُتـل  قـد  احلركـة  قائد أن املختلطة للعملية إبراهيم خليل جناح
 مـن  كيتحـر  وهـو  عـسكري  اشـتباك  يف قُتـل  بأنـه  تقـارير  تفيـد  واضحة، غري تظل بوفاته احمليطة
 .كردفان مشال والية إىل دارفور مشال والية

  
  السالم عملية بشأن دارفور يف الداخلي احلوار    

 سـالم  عمليـة  إلجـراء  الالزمـة  الظـروف  )٢٠١١( ٢٠٠٣ القـرار  يف األمـن  جملس نبّي  - ١٨
 حـىت  للمـشاركني  والسياسية املدنية احلقوق احترام ذلك يف مبا دارفور، يف مصداقية ذات حملية
 مـن  للتمكني والتجمع التعبري وحرية االنتقام؛ من خوف بدون آرائهم عن اإلعراب هلم سىنيت

 النــسبية واملــشاركة املختلطــة؛ والعمليــة املــشاركني تنقــل وحريــة املفتوحــة؛ املــشاورات إجــراء
 مـن  واحلريـة  والتخويـف؛  التعـسفي،  واالعتقـال  املـضايقة،  مـن  واحلريـة  دارفـور؛  أبنـاء  بني فيما

 تقييمـات  أوفـر  أن القـرار،  ذلـك  يف إيل، اجمللـس  وطلب .املسلحة احلركات أو كومةاحل تدخل
 مـشاركة  كيفيـة  حتديـد  من االعتبار، يف األفريقي االحتاد آراء أخذ مع لتمكينه، الظروف لتلك
 .دارفور يف السالم عملية دعم يف ذلك بعد املختلطة العملية

 التعـسفيني  واالحتجـاز  االعتقال ضحايا عدد أن يالحظ للظروف، التقييم توفري وعند  - ١٩
 شخـصا  ٤٥ إىل الـسابق  التقريـر  فتـرة  يف شخـصا  ٣٢ من ارتفع املختلطة العملية سجلته الذي
 مـن  املوثقـة  اإلنـسان  حقـوق  النتـهاكات  العـام  العـدد  وارتفـع  .التقريـر  هبـذا  املـشمولة  الفترة يف
ــ تتعلــق حالــة ٧٧  إىل ســبتمرب/أيلــول ٣٠ إىل يــهيون/حزيــران ١ مــن الفتــرة يف ضــحية ١٤٢ ـب
ــة ١١٦ ــق حال ـــ تتعل ــرة يف ضــحية ٢٧٣ ب ــن الفت ــشرين ١ م ــوبر/األول ت ــانون ١٤ إىل أكت  ك
 حلـق  االنتـهاكات  عـدد  ارتفـاع  إىل رئيـسية  بـصفة  الكـبرية  الزيادة هذه وترجع .ديسمرب/األول

 يف للحــق انتــهاكات تــسجل ومل ).املـضايقة  أو العنــف أحــداث خـالل  مــن( اجلــسدية الـسالمة 
 البيئـة  أن إىل عامـة،  بـصفة  اإلحـصاءات،  هـذه  تـشري  ذلـك،  ورغـم  .التجمـع  يف احلق أو التعبري
 .تغيري دون كبري بقدر ظلت دارفور يف حملية سياسية سالم عملية إلجراء املؤاتية

 واألمـم  األفريقـي  االحتـاد  داخـل  للمناقشات معلومات توفري وبغية تقدم، ما ضوء ويف  - ٢٠
 دارفـور،  يف احملليـة  الـسياسية  العمليـة  تتخذه أن ينبغي الذي الشكل بشأن بينهما وفيما املتحدة
 يف الــداخلي احلــوار دور بــشأن املعنيــة الدارفوريــة اجلهــات آراء تقيــيم املختلطــة العمليــة بــدأت
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 األفريقـي  لالحتاد التابع املستوى الرفيع التنفيذ وفريق املختلطة العملية وستراعي .السالم عملية
 .الداخلي للحوار منقحة خطة وضع عند اآلراء هذه

 االحتـاد  مـع  بالتشاور املتحدة األمم تقوم ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار من ٩ لفقرة ووفقا  - ٢١
 املتحــدة األمــم دعــم لتقــدمي إطــار تــوفري شــأهنا مــن طريــق خريطــة بــشأن والــشركاء األفريقــي
 الدوحــة، وثيقــة تنفيــذ دعــم ىعلــ الطريــق خريطــة وترتكــز .الــسالم لعمليــة األفريقــي واالحتــاد
 حـوار  إلجـراء  الـدعم  وتقـدمي  املفاوضـات،  لتعزيـز  املوقعـة  غـري  واألطراف احلكومة مع واحلوار
 خريطـة  تقـدمي  وأعتـزم  .الـسالم  عمليـة  يف الدوليـة  املـشاركة  وتنـسيق  دارفـور،  يف حملـي  داخلي
  .األفريقي واالحتاد تحدةامل األمم بني املشاورات انتهاء فور أخرى وثيقة يف اجمللس إىل الطريق

  
  األمنية احلالة  - ثالثا  

 ظلـت  ذلـك،  ومـع  .نـسبيا  قليلـة  القتـال  أحداث ظلت بالتقرير، املشمولة الفترة خالل  - ٢٢
 املتحــدة، واألمـم  اإلنـساين  العمـل  ألفـراد  وكـذلك  الـضعيفة،  والفئـات  للنـازحني  األمنيـة  احلالـة 
  .للقلق مصدرا تشكل

 وحمـاورون  احلكومـة  تعتقـد  الـذين  املـسلحني،  مـن  جمموعـة  فـإن  مـرة،  جبل غرب ففي  - ٢٣
 مفـوض  إقامـة  مقـر  هـامجوا  الواحـد،  عبد جناح - السودان حترير جيش يف أعضاء أهنم حمليون
 إىل األنبـاء  وتـشري  .أكتـوبر /األول تـشرين  ٥ يف )زالنجـي  شـرق  كيلومترا ٦٣( نريتيت يف احمللية
 .إصـابات  عـن  اإلبـالغ  يتم ومل .اهلجوم صد يف حتجن اجملمع حترس اليت احلكومية الشرطة أن
 للقــوات تابعــة مراقبــة نقطــة جمهولــة مــسلحة جمموعــة هامجــت أكتــوبر،/األول تــشرين ١٢ ويف

ــسلحة ــسودانية امل ــيت يف ال ــتم ومل .نريت ــالغ ي ــن اإلب ــغ .إصــابات ع ــاورون وأبل ــون حم  حكومي
 - الـسودان  حتريـر  جـيش  مـن  هـم  احلادث مرتكيب أن يعتقدون بأهنم املختلطة العملية وحمليون
 القريبـة  النـازحني  خميمـات  ويف وحوهلا نريتيت يف دورياهتا من البعثة وزادت .الواحد عبد جناح

 .األمنية للحالة استجابة

 للقــوات قاعــدة علــى دارفــور، شــرق يف وقــع، هجومــا أن املختلطــة العمليــة وأكــدت  - ٢٤
 يف )الفاشــر شــرق جنــوب كيلــومترا ٢٠٠( لــنب كرويــة قريــة مــن بــالقرب الــسودانية املــسلحة

 يعتقـدون  بـأهنم  البعثـة  حمليـون  وحماورون احلكومية السلطات وأبلغت .أكتوبر/األول تشرين ٦
 أفـراد  ثالثـة  أن وورد .مينـاوي  مـيين  جنـاح  - الـسودان  حتريـر  جـيش  إىل ينتمون املهامجني بأن
 تـــشرين ٩ ويف .جـــوماهل يف جبـــروح تـــسعة وأصـــيب قُتلـــوا الـــسودانية املـــسلحة القـــوات مـــن
 الـشعيب،  الـدفاع  قـوات  عناصر من أهنا النازحون يعتقد مسلحة، جمموعة قامت أكتوبر،/األول
 أشـخاص  أربعـة  مقتـل  عـن  أسفر اهلجوم أن إىل التقارير وتشري .لنب كروية قرية وهنب مبهامجة
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 العمليــة وزادت ).لــنب كرويــة جنــوب كيلــومترا ٩٠( نــيم خمــيم إىل شخــصا ١ ٢٤٠ ونــزوح
ــة ــا مـــن املختلطـ ــة يف دورياهتـ ــاعدت املنطقـ ــة توصـــيل يف اإلنـــسانية الوكـــاالت وسـ  إىل املعونـ
 حتريـر  جـيش  هـاجم  احلكومـة،  بـه  أفـادت  ملـا  وفقـا  ديـسمرب، /األول كانون ١٣ ويف .النازحني
 مركبـات  قافلة ترافق كانت السودانية املسلحة للقوات تابعة عناصر ميناوي جناح - السودان
 .اهلجـوم  خـالل  مـدين  سـائق  مبقتـل  وأُفيـد  ).الفاشـر  جنـوب  كيلومترا ٤٠( رارةتنق عند جتارية
 الـسودانية  املـسلحة  القـوات  طـرف  مـن  للقـوات  تكديس حبدوث أنباء وسط احلادث وقع وقد

 .وحوهلا طوباية شنقل يف املسلحة واجلماعات

ــشرين ٢٣ ويف  - ٢٥ ــوبر،/األول تـ ــإن أكتـ ــسلحا ١٧ فـ ــن مـ ــة مـ ــدل حركـ ــساواة العـ  واملـ
 موقــع يف احلمايــة طلبــوا واملــساواة، العــدل حركــة عــن منــشق صــغري فــصيل وهــو دميقراطيــة،ال

 رغبتـهم  عـن  وأعربـوا  أسـلحتهم  سـلموا  حيث ،)دارفور مشال( ملحة يف املختلطة للعملية فريق
 وحركــة اجملموعــة بــني مناقــشات املختلطــة العمليــة ويــسرت .الدوحــة وثيقــة إىل االنــضمام يف

 أفـراد  رضـاء  لعـدم  ونتيجـة  .الـسالم  عملية إىل اجملموعة انضمام إمكانية شأنب والعدالة التحرير
 فقـد  الـسالم،  عمليـة  إىل االنـضمام  لقـاء  والعدالـة  التحرير حركة من املقدم الدعم عن اجملموعة
 مـادو  يف مـساكنهم  إىل املختلطـة،  العمليـة  رفقـة  يف نـوفمرب، /الثـاين  تشرين ١٦ يف طوعا عادوا

 ).ملحة جنوب كيلومترا ٥٥(

 ).دارفـور  مشال( زمزم خميم يف األمنية احلالة تدهورت بالتقرير املشمولة الفترة وخالل  - ٢٦
 للعمليـة  تابعـة  دوريـة  تعرضـت  أدنـاه،  ٣٣ الفقـرة  يف يـرد  كما أكتوبر،/األول تشرين ١٠ ففي

 يف رشاشـة  مبـدافع  مـزودتني  مـركبتني  مـنت  علـى  جمهولـون  مـسلحون  نـصبه  كمني إىل املختلطة
 وأفـراد  املخـيم  سـكان  بني نشب شجار وعقب نوفمرب،/الثاين تشرين ٢٩ ويف .املخيم افأطر
 علـى  النـار  املركـزي  االحتيـاطي  شـرطة  أفـراد  أطلـق  احلكوميـة،  املركـزي  االحتياطي شرطة من

 احلكوميـة  الـشرطة  وأبلغـت  .جبـراح  آخـرين  اثـنني  وأصابوا قتيال أحدهم فأردوا املخيم، سكان
 تــشرين  ٣٠ يف طارئــا اجتماعــا ذلــك بعــد عقــد دارفــور مشــال وايل أنبــ املختلطــة العمليــة
 .املركزي االحتياطي شرطة عن صدر الذي السلوك سوء ملعاجلة نوفمرب/الثاين

 املخـيم  يف دورية املختلطة للعملية تابع تقييم فريق ألغى ديسمرب،/األول كانون ١ ويف  - ٢٧
 يـومي  ويف .األمـن  انعدام من يشتكون كانوا الذين الناس من غاضبة جمموعة اعترضتها أن بعد
 مـن  املختلطة العملية دوريات السودانية املسلحة القوات منعت ديسمرب،/األول كانون ٤ و ٣

 واجتمعـت  .بالـدخول  تـصريح  لـديها  يكـن  مل العمليـة  دوريـات  بـأن  ذلك مربرة املخيم دخول
 حـدة  وختفيـف  املفروضـة  القيـود  ملعاجلـة  املخـيم  وقـادة  احلكومية السلطات مع املختلطة العملية
 كـــانون ٧ يف أنـــه البعثـــة وأكـــدت .املخـــيم دخـــول إمكانيـــة حتـــسنت ذلـــك وعقـــب .التـــوتر
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 النـازحني  أحـد  علـى  النـار  بإطالق املركزي االحتياطي لشرطة تابع جندي قام ديسمرب،/األول
  .حجبرو وأصابه النساء، من جمموعة مضايقة من الشرطي ملنع تدخل قد كان املخيم، يف

 الفتـرة  خـالل  اإلثنيـة  اجملموعـات  بـني  كـبرية  صدامات أي املختلطة العملية تسجل ومل  - ٢٨
 بـني  التـوتر  ازداد الرحـل،  هجـرة  وتعطل الزراعة موسم هناية مع ذلك، ومع .بالتقرير املشمولة
 واهلبانيــة الرزيقــات بــدو مــن جمموعــات وقامــت .الرحــل والبــدو للمــزارعني احملليــة اجملتمعــات

ــة،والف ــذين الت ــسودان جنــوب إىل عــادة يرحتلــون كــانوا ال ــة، اهلجــرة مــسارات عــرب ال  املومسي
 عـدم  عـن  أنبـاء  وتـرد  .الـسودان  وجنـوب  دارفـور  جنـوب  واليـة  بـني  احلـدود  مشال باالستقرار
ــهم ــا التحــرك يف رغبت ــر جنوب ــا اخلرطــوم بــني اتفــاق إىل التوصــل حــني إىل أكث ــضمن وجوب  ي
 امليـاه  مـوارد  علـى  القريبـة  املـزارعني  وجمتمعـات  الرحـل  بني افسالتن يف ذلك وساهم .سالمتهم
  .الشحيحة واملرعى

 املــزارعني بــني نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٨ يف صــدام وقــع أيــضا، دارفــور جنــوب ويف  - ٢٩
 بتـــدمري اهتـــام بـــشأن نـــزاع نـــشوب عقـــب )نيـــاال جنـــوب كيلـــومتر ١٠٠( آراد يف والرعـــاة

 احلكوميـة  الشرطة واعتقلت .جبراح حكومي شرطي وأصيب املزارعني أحد وقُتل .املزروعات
  .باحلادث يتصل فيما أشخاص أربعة

 رعـاة  قيـام  عـن  شـكاوى  ورود عقـب  دارفور، غرب يف نوفمرب/الثاين تشرين ٢١ ويف  - ٣٠
 قامـت  ،)اجلنينـة  غرب جنوب كيلومترا ٨٥( طربيبة يف للمزارعني حماصيل يف حيواناهتم برعي

 بــه قــام لكمــني الــشرطة تعرضــت ذلــك وبعــد .اجلمــال مــن عــدد ادرةمبــص احلكوميــة الــشرطة
 واعتقلـت  .الـشرطة  أفـراد  أحـد  وقُتـل  .اجلمـال  مبالك صلة على بأهنم يعتقد جمهولون مسلحون
 .بالكمني يتصل فيما متهمني مخسة احلكومية الشرطة

 اإلدارة مـع  حوارهـا  املختلطـة  العمليـة  زادت والرعـاة،  املـزارعني  بـني  للتوتر واستجابة  - ٣١
 هـذا  ويف .املـصاحلة  آلليـات  الـدعم  ووفـرت  املتأثرة املناطق يف احمللية احلكومة وسلطات األهلية
ــة نظمــت الــصدد،  يف مــشارك ٢٠٠ مــن ألكثــر الرتاعــات تــسوية بــشأن عمــل حلقــيت العملي
 .نـوفمرب /الثاين تشرين ٢٨ و ٢٧ يومي يف دارفور، بغرب زالنجي، من بالقرب الريفية املناطق

 غـرب  يف وبنديسي ومكجر وروكريو نريتيت من كل يف العمل حلقات من املزيد تنظيم تقررو
 .ديسمرب/األول كانون أواخر يف دارفور

  
  التنقل على القيود    

ــة أجــرت  - ٣٢ ــة ١٩ ٦٤٤ املختلطــة العملي ــة عــسكرية دوري ــرة يف شــرطة ودوري  بــني الفت
 بــرا العمليــة تــنقالت خالهلــا رضــتتع ديــسمرب،/األول كــانون ١٢ و أكتــوبر/األول تــشرين ١
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 اجلويـة،  بـالتنقالت  يتـصل  وفيمـا  ).الـسابق  التقرير فترة يف مرة ٣٥ بـ مقارنة( مرة ٣١ لإلعاقة
 رفـض  نفـسها،  الفتـرة  خالل املختلطة العملية نفذهتا اليت ٤ ٨١٠ الـ اجلوية الرحالت مجلة من

 رفــض حالــة ١٣١ ادةبزيــ( جويــة بــرحالت بالتــصريح طلبــا ١٩٠ احلكوميــون املــسؤولون
 أعاقــت احلــاالت، مــن العظمــى الغالبيــة ويف ).الــسابق بــالتقرير املــشمولة الفتــرة مــع باملقارنــة
 نـشاطا  تـشهد  منـاطق  لـدخول  الـسعي  أثنـاء  والـدوريات  اجلويـة  الـرحالت  احلكومية السلطات
 جنـوب ( وشـعريية  )دارفـور  غـرب ( وكُلـبس  ،)دارفـور  مشـال ( كبكابيـة  ذلـك  يف مبـا  عسكريا،

 التنقـل  حبريـة  هلا تسمح أن احلكومية السلطات إىل الطلب املختلطة العملية وواصلت ).ارفورد
 .دارفور أحناء مجيع يف عوائق دون

  
  والسالمة األمن    

 ففــي .بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل مــرتني للــهجوم املختلطــة العمليــة تعرضــت  - ٣٣
ــشرين ١٠ ــوبر،/األول ت ــة تعرضــت أكت ــة دوري ــة ليلي ــة تابع ــصبه كمــني إىل املختلطــة للعملي  ن

 .زمــزم خمــيم أطــراف علــى رشاشــة مبــدافع مــزودتني مــركبتني مــنت علــى جمهولــون مــسلحون
 عــسكريان( الــسالم حفظــة مــن ثالثــة قُتــل ذلــك، أعقــب الــذي النــار إطــالق تبــادل وخــالل
 ذلــك يف املهــامجني أحــد وقُتــل ).وشــرطي عــسكريني أربعــة( منــهم مخــسة وأصــيب )وشــرطي

  .تباكاالش

 تعـرض  عنـد  وقُتـل  بالرصـاص  السالم حفظة أحد أصيب نوفمرب،/الثاين تشرين ٦ ويف  - ٣٤
 بعــد علــى اجملهــولني املــسلحني مــن جمموعــة نــصبته لكمــني املختلطــة للعمليــة تابعــة دوريــة

 إلصـابات  الـسالم  حفظـة  مـن  آخـران  اثنان وتعرض .الرئيسي نياال خميم جنوب كيلومترات ٥
 العمليـة  يف الـسالم  حفـظ  ألفـراد  الكلـي  العـدد  يرتفـع  احلـوادث  وهبـذه  .اهلجـوم  خـالل  خطرية
 يف أفـراد  خبمـسة  مقارنـة  أفـراد،  مثانية إىل ٢٠١١ عام يف عدائية أعمال يف قتلوا الذين املختلطة

 .٢٠١٠ عام

 تابعـة  صـغرية  حافلـة  باختطـاف  جمهولـون  مـسلحون  قـام  أكتوبر،/األول تشرين ٨ ويف  - ٣٥
 وبعــد .احلــادث يف أحــد يــصب ومل .نيــاال جنــوب كيلــومترات ٥ بعــد لــىع املختلطــة للعمليــة
 للعمليـة  تابعـا  وطنيا موظفا الوطين واملخابرات األمن جلهاز تابعة عناصر اعتقلت بيومني، ذلك

 يف لــه رمســي اهتــام توجيــه بــدون ســراحه أُطلــق وقــد .اجلنــاة مــع التواطــؤ بتهمــة املختلطــة
 .نوفمرب/الثاين تشرين ٢١

 يف للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  جممـع  املـسلحني  أحـد  اقتحم نوفمرب،/الثاين تشرين ٥ ويف  - ٣٦
ــاال ــام ني ــهب وق ــد اجملمــع يف املتواجــدين أحــد بن ــده بع ــسالح هتدي ــاري ب  أحــد يــصب ومل .ن
 .احلادث خالل
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 قـد  كان الذي الدويل العون موظف سراح إطالق مت ديسمرب،/األول كانون ١٦ ويف  - ٣٧
 اعتقلـت  أنبـاء،  مـن  اإلعـالم  وسـائط  أوردتـه  ملـا  ووفقا .أغسطس/آب ١٤ يف نياال يف اخُتطف
 .االختطاف حبادث يتصل فيما أشخاص ستة احلكومية الشرطة

 وتـدابري  الثغـرات  لتحديـد  حتقيقـا  املختلطـة  العمليـة  أجرت احلاالت، تلك من كل ويف  - ٣٨
 الــسلطات ليــةالعم دعــت ذلــك، علــى عــالوة .اســتخدامها ميكــن الــيت اإلضــافية التخفيــف
ــة ــى احلكومي ــع عل ــستويات مجي ــاون إىل امل ــل التع ــا الكام ــة معه ــساعدة بغي ــد يف امل ــة حتدي  هوي

  .وحماسبتهم اجلناة
  

  اإلنسانية احلالة  - رابعاً  
ــرة خــالل اســتمر  - ٣٩ ــشمولة الفت ــالتقرير امل ــودة هنــج ب ــازحني ع ــا والالجــئني الن  إىل طوع

 حكومـة  مـع  ارتباط يف تعمل وهي اإلنسانية، تالوكاال وأجرت .دارفور يف األصلية أماكنهم
 يف العـودة  مواقـع  مـن  عـدد  يف وحتقـق  تقيـيم  بعثـات  املشتركة، التحقق آلية خالل من السودان
 لنـازحني  الطوعيـة  العـودة  اإلنـساين  العمـل  وكـاالت  وأكـدت  .مجيعهـا  الثالث دارفور واليات
 يف خمتلفـة  مواقـع  إىل شخـصا  ١٥ ٩٩٣ عـددهم  يبلـغ  والجـئني  شخـصا  ٩ ٣١٢ عددهم يبلغ

ــور ــشرين شــهر خــالل دارف ــوبر/األول ت ــذلك .أكت ــإن وب ــدد ف ــي الع ــدين الكل ــذين للعائ  مت ال
 نازحـا  ٥٥ ٨٧٢ ذلـك  يف مبـا  شخـصا،  ٨٥ ١٧٢ يـصبح  ٢٠١١ عام بداية منذ منهم التحقق

ــت .الجــئ ٢٩ ٣٠٠ و ــة وكان ــات معظــم وجه ــودة عملي ــاطق إىل هــي الع  صــاحل، وادي من
 نتيجـة  األمنيـة  احلالـة  فيهـا  حتسنت مناطق وهي دارفور، غرب يف وهبيلة ،وبنديسي وقارسيال،
 .والسودان تشاد بني للتقارب

 بعمليـة  املختلطة والعملية القطري املتحدة األمم وفريق السودان حكومة من كل وقام  - ٤٠
ــيم ــشية أســرة ٢٦٩ أن أكــدت تقي ــن نزحــت )شخــصا ١ ٢٤٠( معي ــرييت م ــة أوشــن ق  دوم

 تـشرين  ٦ يف القـريتني  علـى  هجمـات  وقـوع  عقب )دارفور جنوب( نيم خميم إىل لنب وكروية
 يف اجلـدد،  القـادمني  علـى  غذائيـة  غـري  مـواد  اإلنـساين  العمـل  وكاالت ووزعت .أكتوبر/األول
 املـساعدة  توزيـع  أجـل  مـن  اإلنـساين  العـون  مفوضـية  موافقـة  العاملي األغذية برنامج ينتظر حني

 ومت .عليهـا  االستقرار للنازحني ميكن جماورة منطقة والنازحون املفوضية حددت وقد .الغذائية
ــشية أســرة ٣٦١ مــن التحقــق ــازحني مــن أهنــا علــى )شخــصا ١ ٥١٢( معي  خــالل اجلــدد الن
ــرة ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــصبح ب ــذلك لي ــدد ب ــي الع ــن الكل ــذ نزحــوا مل ــة من ــسنة بداي ــة ال  قراب
 .األقل على شخص ٧٠ ٠٠٠
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 مـن  التحقـق  مهـام  تنفيـذ  املختلطـة،  العمليـة  من بدعم العاملي، يةاألغذ برنامج وواصل  - ٤١
 .املعونـة  توزيـع  مـن  للمـستفيدين  الـصحيح  العـدد  حتديـد  هبدف دارفور أحناء مجيع يف النازحني
 الــسماح رفــضوا الــذين املخــيم يف كلمــة خمــيم وقيــادات الربنــامج بــني العمليــة تنفيــذ وتوقــف
 عــن للمــسألة حــل إىل التوصــل حــني إىل املخــيم يف ذيــةاألغ توزيــع الربنــامج وعلــق .بإجرائهــا
 .معلقا األغذية توزيع ظل ديسمرب،/األول كانون ١٥ وحىت .املخيم قادة مع املناقشات طريق

ــاق مــرض انتــشار حــاالت فــإن ديــسمرب،/األول كــانون ٨ وحــىت  - ٤٢ ــدفترييا( اخلن  يف )ال
 قـد  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  )دارفـور  مشـال ( زمـزم  خمـيم  ويف واللعيـت  الطويـشة  حملييت

 وزارة مــن كــل واختــذ .وفــاة حالــة ١٧ و بــاملرض مؤكــدة إصــابة ٤ ٨٩٣ حــدوث أســفرت
 انتـشار  الحتـواء  تـدابري  الدوليـة  األمحـر  الـصليب  وجلنـة  العامليـة  الصحة ومنظمة بالوالية الصحة
 والتحـصني  حملليـة، ا للمجتمعات الصحي والتثقيف العالج، توفري أمور، مجلة يف مشلت، املرض

 .نسبيا مستقرة دارفور يف الصحية احلالة كانت ذلك وخالف .باللقاحات

 عـن  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  انتظامهـا  وعدم األمطار منسوب اخنفاض وأسفر  - ٤٣
 انتـشار  جانب إىل ذلك، وأسفر .للمواشي املراعي وندرة املياه شح وعن احملاصيل، إنتاج تدين

 .الـثالث  دارفـور  واليـات  يف نسبيا الزراعي املوسم ضعف عن األمن، وانعدام اعيةالزر اآلفات
 والفاشـر،  وكـتم  وملحـة  وكومـا  ملـيط  حمليـات  ذلـك  يف مبـا  دارفـور،  مشال من مناطق وكانت
ــاطق أشــد مــن هــي ــضررا املن ــة املتحــدة األمــم منظمــة وأجــرت .ت ــاو( والزراعــة لألغذي  ،)الف

 واملواشـي  للمحاصـيل  سـريعا  تقييمـا  الواليـة،  يف احليوانيـة  ملـوارد وا الزراعة وزاريت مع بالتعاون
 احملاصـيل  علـى  األمطار تذبذب أثر لتحديد أكتوبر/األول تشرين ٢٩ إىل ١٢ من الفترة خالل

 الغـذائي  بـاألمن  املعنيـون  والـشركاء  املختلطـة  العمليـة  قامـت  لذلك، ونتيجة .احليواين واإلنتاج
 وقـوع  احتمـاالت  مـن  واحلد الغذائي األمن انعدام ملعاجلة للطوارئ خطط بوضع العيش وسبل

 .الطبيعية املوارد حول احمللية اجملتمعات بني اشتباكات

 يف الزراعـة  وزارات قامـت  أعـم،  بـصورة  دارفـور  يف الغـذائي  األمـن  حتسني إىل وسعيا  - ٤٤
 وعهــا جمم أســر  إىل زراعيــة مــساعدة  بتوزيــع الــشريكة  واملنظمــات  والفــاو دارفــور  واليــات
 معيــشية أســرة ٧٥ ٨٣١ و دارفــور، غــرب يف معيــشية أســرة ١٣٩ ٩٨٠( أســرة ٢٨٩ ١٢١
 إضـافة  .الـصيف  فـصل  خـالل  )دارفـور  مشـال  يف معيـشية  أسر ٧٣ ٣١٠ و دارفور، جنوب يف
 ٨٥٣ ٠٠٠ عـددها  بلـغ  حليوانـات  األمـراض  خمتلـف  من والعالج التحصني توفري مت ذلك، إىل

 .حيوان

 األمـن  انعـدام  بـدعوى  احلكوميـة  الـسلطات  رفـضت  بـالتقرير،  مولةاملش الفترة وخالل  - ٤٥
 لــسيطرة خاضــعة منطقــة وهــي مــرة، جبــل غــرب إىل للوصــول اإلنــسانية املنظمــات حمــاوالت
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ــر جــيش ــسودان حتري ــاح - ال ــد جن ــها الواحــد عب ـــ يقــدر مــا ويقطن ــسمة ٣٠٠ ٠٠٠ ب  مــن ن
 زمـزم  خمـيم  إىل الوصـول  أحيانـا  احلكومـة  منعـت  وقـد  .هـشة  أوضـاعا  يعيـشون  الـذين  السكان
 متاحـة  الوصـول  إمكانيـة  وكانـت  .نطاقـا  األوسـع  بـرو  وأم طوبايـة  وشـنقل  مرة جبل ومنطقيت
 دارفــور بــاقي ويف وحوهلــا الرئيــسية البلــدات مراكــز داخــل الواقعــة املنــاطق إىل عوائــق بــدون
 .املختلطة العملية من أمنية حبراسة

 توصـيل  علـى  احلكوميـة  الـسلطات  تفرضـها  اليت القيود أحيانا املفروضة القيود ومشلت  - ٤٦
 شـرق  كيلـومترا  ٣٠( الـسالم  دار يف الـصحية  الرعايـة  ملستوصفات األساسية الطبية اإلمدادات

 شـرق  مشـال  كيلـومترا  ٦٠( ومـزبط  ،)طويلـة  غـرب  كيلـومترا  ٥٠( وكـاقورو  ،)طوباية شنقل
 حنـو  وعلى .األمهية احليوية العقاقري بدون تعمل املستوصفات جعل مما طوباية، وشنقل )برو أم

 ملـضخات  الكهربائيـة  للمولـدات  الوقـود  توصـيل  علـى  متقطعة فترات على قيود فرضت مماثل،
 .املنطقتني يف املياه إمدادات حمدودية عن أسفر مما طوباية، وشنقل زمزم خميمي يف املياه

  
  اإلنسان وحقوق واحلوكمة، القانون، سيادة  - خامسا 

 وبـصفة  .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  دارفـور  يف اإلنـسان  قـوق ح حالـة  تدهورت  - ٤٧
 واالحتجـــاز االعتقـــال حبـــاالت املختلطـــة العمليـــة ســـجلتها الـــيت األحـــداث اتـــصلت رئيـــسية
 .اجلسدية السالمة يف احلق وانتهاكات واجلنساين، اجلنسي والعنف ،التعسفيني

 واالحتجـاز  االعتقـال  ضـحايا  ددعـ  ارتفع أعاله، ١٩ الفقرة يف اإلشارة وردت وكما  - ٤٨
 إىل الـــسابق التقريـــر فتـــرة يف شخـــصا ٣٢ مـــن املختلطـــة العمليـــة ســـجلته الـــذي التعـــسفيني

 النتـهاكات  العـام  العـدد  ارتفـع  ذلـك،  إىل إضـافة  .التقريـر  هبـذا  املشمولة الفترة يف شخصا ٤٥
 إىل يونيـه /رانحزيـ  ١ مـن  الفتـرة  يف ضحية ١٤٢ بـ تتعلق حالة ٧٧ من املوثقة اإلنسان حقوق
 أكتـوبر /األول تـشرين  ١ من الفترة يف ضحية ٢٧٣ بـ تتعلق حالة ١١٦ إىل سبتمرب/أيلول ٣٠
  .ديسمرب/األول كانون ١٤ إىل

 )احمللـي  اجملتمع قادة من( الُعمد من اثنني سراح إطالق مت نوفمرب،/الثاين تشرين ٧ ويف  - ٤٩
 يتـصل  فيمـا  ٢٠٠٩ أغـسطس /آب ٢ يف اعتقلـهما  قـد  الـوطين  واملخـابرات  األمـن  جهـاز  كان

 مبناسـبة  دارفـور  مشـال  وايل تـدخل  عقب إليهما هتم توجيه بدون شوك أبو خميم يف قتل حبادث
 .األضحى عيد

 القـرار  الفاشـر  يف دارفـور  جبرائم اخلاصة احملكمة أيدت نوفمرب،/الثاين تشرين ٢٨ ويف  - ٥٠
 باإلعـدام  وحكمـت  ٢٠١٠ كتـوبر أ/األول تـشرين  ٢١ يف اخلاصـة  نيـاال  حمكمة أصدرته الذي
 قافلـة  علـى  باهلجوم املتهمني واملساواة العدل حركة عناصر من أشخاص عشرة من سبعة على
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 القـرار  وجـاء  .٢٠١٠ مـايو /أيـار  ٧ يف )دارفـور  جنـوب ( أفونـدو  سانيي يف حكومية مركبات
ــاب يف ــسة أعق ــة يف اســتماع جل ــة احملكم ــا القومي ــوم، يف العلي ــا قامــت اخلرط ــةاحمل فيه  يف كم
 يف اخلاصـة  احملكمـة  إىل القـضية  وأحالـت  نيـاال  حمكمـة  قـرار  بـنقض  ٢٠١١ يونيـه /حزيران ٢٠

 الفاشـر  حمكمـة  وقـضت  .شهود الستدعاء كافية فرصة هلم توفر مل املتهمني أن بدعوى الفاشر
 وجيـوز  .الدولة على احلرب وشن العمد القتل أمور، مجلة يف تشمل، بتهم مذنبني املتهمني بأن
 إىل احلكوميـة  الـسلطات  ودعت احملاكمة املختلطة العملية ورصدت .القرار استئناف همنيللمت

 .عادلة حماكمة يف املتهمني حقوق إعمال

 وقــوع عــن أنبــاء تلقــي املختلطــة العمليــة واصــلت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل  - ٥١
 ضـحية  ٥٣ بــ  ليتـص  فيمـا  حادثـا  وثالثـني  سـبعة  تسجيل ومت .وجنساين جنسي عنف حاالت
 .الـسابقة  الفتـرة  يف ضـحية  ٣١ بــ  اتصلت حادثا ١٥ بـ مقارنة بالتقرير، املشمولة الفترة خالل

 قامـت  الـصدد،  هـذا  ويف .احلـوادث  يف احلكوميـة  الـشرطة  حتقيقات املختلطة العملية ورصدت
 رينتـش  ٢٠ يف وآخـر  أكتـوبر /األول تـشرين  ١٠ يف متهم باعتقال اجلنينة يف احلكومية الشرطة
 باإلعــدام حكمــا العامــة نيــاال حمكمــة أصــدرت ديــسمرب،/األول كــانون ٥ ويف .نــوفمرب/الثــاين
 مـن  )راشـدة  واحـدة  وامـرأة  قُـصَّر  ٥( نـساء  سـت  اغتـصاب  يف باالشـتراك  أُدينا شخصني على
 .٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ يف للنازحني عطاش خميم

 واجملتمـع  احمللية احلكومة لسلطات قدرات اءبن أنشطة تنفيذ املختلطة العملية وواصلت  - ٥٢
 العمليـة  نظمت أكتوبر،/األول تشرين ٢٠ و ٩ بني الفترة ويف .اإلنسان حقوق جمال يف املدين

ــات عــن عمــل حلقــات ــسجون واجب ـــ األساســية ال ــا ســجين يف ســجون موظــف ٥٥ ل  أردمت
 األمــم هيئــة مــع نبالتعــاو التــدريب، البعثــة وفــرت أكتــوبر،/األول تــشرين ١٨ ويف .وزالنجــي
 مـن  ٤٠ لــ  اجلـنس  بنـوع  املتـصلة  املسائل جمال يف املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 يف احلكوميـة  الـشرطة  أفـراد  مـن  ٥٠ لــ  منفـصل،  حنـو  وعلـى  التقليـديني،  احملليـة  اجملتمعات قادة

 للعنـف  دارفـور  وبجنـ  واليـة  جلنـة  مـع  البعثة اشتركت نوفمرب،/الثاين تشرين ٢٤ ويف .اجلنينة
ــساين ــيم يف اجلن ــة تنظ ــل حلق ــة عم ــالعنف للتوعي ــسي ب ــساين اجلن ــاال يف واجلن ـــ ني ــا ٥٠ ل  إمام

  ).الدينيني القادة من(
  

 محاية الطفل    

 جنــاح الــسالم إىل -أكتــوبر، قــدمت حركــة العــدل واملــساواة  / تــشرين األول١٦يف   - ٥٣
وأشـار التقريـر إىل أن احلركـة    .  خطـة عملـها  العملية املختلطة تقريرها املرحلي الثاين عن تنفيـذ     

 فردا من اجلنود األطفال السابقني وسـجلتهم إلعـادة إدمـاجهم لـدى مفوضـية        ٤٩قد سرحت   
 جنـاح  -وابلـغ جـيش حتريـر الـسودان     . سوداننزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف الـ        
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تنفيـذ يف املنـاطق اخلاضـعة       عبد الواحد العملية املختلطة بأن احلركة تقوم بصياغة خطة عمـل لل           
وواصــلت البعثــة دعــوة  .وتقــوم العمليــة املختلطــة باملــساعدة بتقــدمي املــشورة التقنيــة. لــسيطرهتا

سلحة القوات املسلحة السودانية إىل متديد نطاق خطة عملـها لكـي تنطبـق علـى اجلماعـات املـ                
 .املرتبطة بالقوات املسلحة

  
  محاية املدنيني  -سادساً  

زيــز تنفيــذ اســتراتيجية العمليــة املختلطــة حلمايــة املــدنيني، بــدأت العمليــة نــشر   بغيــة تع  - ٥٤
ويف إطـار املرحلـة األوىل مـن النـشر، نقـل            . موظفني مدنيني يف مواقع األفرقة يف املناطق الريفية       

 موظفا لشؤون محاية املدنيني إىل مواقع األفرقة يف كبكابية وشـنقل طوبايـة وكُـتم وطويلـة           ١٧
 موظفـا إضـافيا لـديهم خـربة فنيـة يف الـشؤون اإلنـسانية ومحايـة                  ٢٤وسينشر  . رفوريف مشال دا  

الطفل وسيادة القانون والشؤون املدنية وحقـوق اإلنـسان يف األسـابيع املقبلـة، ليتـسىن يف هنايـة                
ــة  ١٨ موظفــا مــدنيا يف ٤١املطــاف نــشر  وســيتوىل .  موقعــا مــن مواقــع األفرقــة التابعــة للعملي

ة أمور، رصـد مـسائل محايـة املـدنيني وتقـدمي تقـارير عنـها، وتـوفري مـساعدة                    املوظفون، يف مجل  
تقنية لألفراد العسكريني وأفـراد الـشرطة، والعمـل عـن كثـب مـع الـسلطات احملليـة ومنظمـات                     

 .العمل اإلنساين

ــد          - ٥٥ ــسري عق ــة بتي ــة املختلط ــة، قامــت شــرطة العملي ــصلة باحلماي ــشطة أخــرى مت ويف أن
وشـارك يف تلـك االجتماعـات مـسؤولون      . ألمين يف مجيـع أحنـاء دارفـور       اجتماع للتنسيق ا   ٤٩

مــن احلكومــة والــشرطة احلكوميــة، وقــادة نــازحني وأعــضاء يف جلــان ســالمة اجملتمعــات احملليــة  
ووفرت االجتماعـات منتـديات لتعزيـز العالقـات بـني اجملتمعـات             . ملناقشة املسائل األمنية احمللية   
إضـافة إىل   . ناقشة سبل حتسني األمن يف خميمات النازحني وحوهلـا        احمللية والشرطة احلكومية ومل   

ذلك، يـسرت العمليـة املختلطـة عقـد تـسع اجتماعـات للجـان سـالمة املخيمـات تـشمل قـادة                       
. خميمــات النــازحني، وأفــراد مــن احلركــات، ومــوظفني مــن مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية 

 .ائل أمن املخيماتووفرت االجتماعات منتدى لتبادل املعلومات عن مس
  

  نشر البعثة وعملياهتا  -سابعا   
ــة املختلطــة    / كــانون األول١٣حــىت   - ٥٦ ديــسمرب، كــان قــوام املــوظفني املــدنيني يف العملي

ــهم ٧ ٤٨٩ ــا، منــــ ــيني، و ١ ١٠٤ موظفــــ ــوظفني دولــــ ــيني، ٢ ٩٠٧ مــــ ــوظفني وطنــــ  مــــ
وام املـأذون بـه    يف املائـة مـن القـ   ٨٥وشكل ذلك  . متطوعا من متطوعي األمم املتحدة     ٤٧٨ و

وواصلت البعثـة اختـاذ خطـوات للتخفيـف مـن األخطـار األمنيـة وحتـسني                 .  فردا ٥ ٢٨٥البالغ  
 .ظروف املعيشة بغية حتسني حالة استقدام املوظفني واإلبقاء عليهم
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ديــسمرب، بلـغ قـوام األفــراد العـسكريني يف العمليـة املختلطــة     / كـانون األول ١٣وحـىت    - ٥٧
ويـشمل  .  فـردا  ١٩ ٥٥٥ يف املائة من القوام املأذون به البـالغ          ٩١,٥ثل   أفراد، مبا مي   ١٧ ٩٠٦

 مراقبــا عــسكريا،  ١٨٤ ضــابط أركــان، و  ٣١٤ فــردا مــن القــوات،   ١٧ ٣٤١هــذا العــدد  
 .ضابط اتصال ٦٧ و

ديـسمرب أيـضا، بلـغ قـوام أفـراد الـشرطة يف العمليـة املختلطـة                 / كانون األول  ١٣وحىت    - ٥٨
ــردا ٢ ٧٥٥ ــة ذكــور و   يف املا٨١,٧( ف ــة إنــاث ١٨,٣ئ ــة مــن  ٧٣، ممــا ميثــل  ) يف املائ  يف املائ

 وحدة من عدد وحـدات الـشرطة املـشكلة          ١٦ومت نشر   .  فردا ٣ ٧٧٢القوام املأذون به البالغ     
. ٢٠١٢يف أوائـل عـام      ) نيجرييـا (ومن املقرر نشر وحدة إضـافية       .  وحدة ١٩املأذون به البالغ    

 يف ٨٤ فـردا، أو  ٢ ٢٢٩ة املشكلة الـذين مت نـشرهم      وبلغ العدد الكلي ألفراد وحدات الشرط     
 . فردا٢ ٦٦٠املائة، من القوام املأذون به البالغ 

ديـــسمرب، أصـــدرت / كـــانون األول١٣أكتـــوبر و / تـــشرين األول١ويف الفتـــرة بـــني   - ٥٩
 كــانون ١٣وحــىت .  تأشــرية دخــول جديــدة ألفــراد العمليــة املختلطــة ٧٦٦حكومــة الــسودان 

 منـها ألفـراد     ٤٥٨ طلبا لتأشريات دخول مل يبـت فيهـا بعـد،            ٨٨٦ان هناك   ديسمرب، ك /األول
 منـها لـضباط أركـان عـسكريني         ١٦٥ منـها ملـوظفني مـدنيني، و         ٢٦٣من الـشرطة املدنيـة، و       

وواصلت العمليـة املختلطـة حـث مـسؤويل احلكومـة علـى جتهيـز طلبـات                 . ومراقبني عسكريني 
أفــراد الــشرطة، وللتعجيــل بإصــدار طلبــات     التأشــريات الــيت مل يبــت فيهــا، خاصــة طلبــات      

 .التأشريات اجلديدة

، بــدأت األمانــة العامــة، يف )٢٠١١ (٢٠٠٣وحــسب طلــب جملــس األمــن يف القــرار    - ٦٠
تزامن مع مفوضية االحتاد األفريقي والبعثة، إجراء استعراض لألفراد النظاميني التـابعني للعمليـة              

مـور، علـى حتليـل للتحـديات الراهنـة والناشـئة يف             وسينطوي االسـتعراض، يف مجلـة أ      . املختلطة
وعقــب ذلــك، ســيجرى تقيــيم للمفــاهيم  .دارفــور مــن حيــث صــلتها بواليــة العمليــة املختلطــة

وسـتكتمل نتـائج هـذه      . الصلة بالعمليات يف البعثة، وحتديد اجملاالت اليت حتتـاج إىل تغـيري            ذات
 .٢٠١٢العملية خالل الربع األول من عام 

الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، قـــام األفـــراد العـــسكريون يف العمليـــة املختلطـــة   وخـــالل   - ٦١
ــددها   ــغ عـــ ــدوريات بلـــ ــك  ١٠ ٥٠١بـــ ــا يف ذلـــ ــة، مبـــ ــة،  ٤ ٨٤٣ دوريـــ ــة روتينيـــ  دوريـــ

 دورية قـصرية املـدى،    ١ ٠٧٦ دورية ليلية، و     ١ ٤٧٨دورية لوجستية وإدارية، و      ٢ ٠٨٥ و
ــة مرافقــة مل٣٩٨ دوريــة بعيــدة املــدى، و  ٦٢١ و ــة  . هــام إنــسانية عملي وقامــت شــرطة العملي

  دوريـة داخـل خميمـات   ٤ ٧١٩ دوريـة، مبـا يف ذلـك    ٩ ١٤٣املختلطة بدوريات بلغ جمموعها   



S/2011/814  
 

11-65114 17 
 

 دوريــــة متوســــطة املــــدى، ١ ٥٣١ دوريــــة يف البلــــدات والقــــرى، و ٢ ٦١١النــــازحني، و 
 .دورية بعيدة املدى ٢٨٢ و

اء الذايت للوحـدات العـسكرية      وحدث قدر من التحسن يف قدرات االستعداد واالكتف         - ٦٢
 الـيت نـشرت للعمليـة املختلطـة، فـإن عـدد             ٥٤ومـن جممـوع الوحـدات الــ         . ووحدات الشرطة 

الوحدات اليت تفي باالحتياجات املتفق عليها للنشر واملنصوص عليها مبوجب مـذكرة التفـاهم              
ملسامهة بقـوات   وتواصل األمانة العامة العمل مع البلدان ا      .  وحدة ٢٢ وحدة إىل    ١٨ازداد من   

بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لضمان وفاء باقي الوحدات باالحتياجـات املنـصوص عليهـا               
 .يف مذكرة التفاهم

جنـوب  (وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اكتمـل تـشييد موقـع فريـق إضـايف يف لبـدو            - ٦٣
وحـىت  . ا قيـد التـشييد   موقعـ ٣٥ موقعا مـن  ٢٤، ليصبح العدد الكلي للمواقع املكتملة     )دارفور
 مركزا من مراكز اخلفارة اجملتمعية، ليصبح العـدد         ١٨نوفمرب، اكتمل تشييد    / تشرين الثاين  ٢١

وتـأخر إجنـاز أعمـال    .  مركـزا ٧١ مركـزا مـن العـدد املتوقـع البـالغ      ٥٠الكلي للمراكز العاملـة     
رة اجملتمعيـة بـسبب    مركـزا مـن مراكـز اخلفـا      ٥١التشييد يف مواقـع األفرقـة التـسعة املتبقيـة ويف            

الــصعوبات املالزمــة حلــصول العمليــة املختلطــة علــى األرض مــن الــسلطات احملليــة ومــالك          
وسيتم النظر يف خطـط التـشييد األخـرى         . األراضي وحمدودية املوارد املتاحة يف األسواق احمللية      
 .خالل استعراض العملية املختلطة لألفراد النظاميني

بق، مت حفـر سـبع آبـار ميـاه إضـافية، ليـصبح بـذلك العـدد                  ومنذ صدور تقريـري الـسا       - ٦٤
 بئرا، تـشترك اجملتمعـات احملليـة اجملـاورة يف     ٤٨الكلي لآلبار املكتملة منذ نشر العملية املختلطة     

 املتبقية فـور اكتمـال التقييمـات    ١٣وسيتم االشتراك يف استخدام اآلبار الـ      .  منها ٣٥استعمال  
 .بارالتقنية للتأكد من منتوج اآل

أكتـوبر، مت التمديـد لفتـرة سـتة شـهور للحـل االنتقـايل لإلذاعـة،              / تشرين األول  ١ويف    - ٦٥
 علــى إذاعــة “يــال نــبين دارفــور”الــذي تقــوم العمليــة املختلطــة مبوجبــه ببــث برناجمهــا املــسمى  

ويظل ذلك تدبريا مؤقتـا إىل حـني نظـر حكومـة الـسودان يف طلـب           .السالم ملدة ساعتني يوميا   
  . املختلطة الترخيص هلا بالبث اإلذاعي املستقلالعملية

أكتـوبر قدمتـه احلكومـة للعمليـة املختلطـة          / تـشرين األول   ١٦واستجابة لطلب مـؤرخ       - ٦٦
إلخالء الصالة اليت شيدهتا بعثة األمم املتحدة يف السودان يف مطار اخلرطوم، مت نقـل العمليـات              

إضـافة إىل ذلـك،   . داخلية يف مطار اخلرطومأكتوبر إىل صالة الرحالت ال/ تشرين األول٢٨يف  
أكتوبر، نقل مكتب االتصال يف اخلرطـوم موظفيـه وعملياتـه مـن     / تشرين األول٣١اعتبارا من   
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وال يتوقـع أن  . اخلرطـوم  جممع املقر السابق لبعثة األمم املتحدة يف السودان إىل مباين جديدة يف      
 .تؤثر هذه التغيريات سلبا على العمليات

 شهدت العملية املختلطـة حـاالت تـأخري مطولـة يف احلـصول علـى التـصاريح مـن           وقد  - ٦٧
ســلطات اجلمــارك الــسودانية للــرحالت القادمــة، خاصــة شــحنات األثــاث ووحــدات تكييــف  

 حاويـة   ٤٢٦وارتفع عـدد احلاويـات الـيت تنتظـر التخلـيص يف بورتـسودان تـدرجييا مـن                   . اهلواء
ويــؤثر . ديــسمرب/ كــانون األول٦ حاويــة حــىت ٤٤٧مــايو، إىل / أيــار٦وصــلت يف شــحنة يف 

ذلــك ســلبا علــى قــدرة البعثــة علــى إجنــاز تــشييد املكاتــب وتزويــدها باملعــدات، مبــا يف ذلــك      
ــة      ــع األفرق ــدنيني يف مواق ــوظفني امل ــتيعاب امل ــة الس ــب الالزم ــة   . املكات ــة املختلط وحتــث العملي

 مـن البـائعني احمللـيني، بالتعجيـل     املسؤولني احلكوميني، الذين ينصحون العمليـة بـشراء املعـدات        
 .بتخليص احلاويات

 مـشروعا مـن مـشاريع األثـر الـسريع خـالل الفتـرة               ٥١واكتمل العمل يف مـا جمموعـه          - ٦٨
ووافقـت  .  مـشروعا إضـافيا يف مراحـل خمتلفـة مـن اإلجنـاز          ٢٧٣املشمولة بالتقرير، مـع وجـود       

إىل تـوفري املـساعدة ملـستوطنات الرحـل         البعثة على مثانية مقترحات ملشاريع سريعة األثر ترمـي          
وسـتنطوي املـشاريع، يف مجلـة أمـور، علـى تـشييد مكاتـب               . يف مشال دارفور وجنـوب دارفـور      

إداريــة، وتــدريب قــادة اجملتمعــات احملليــة علــى اإلدارة املدنيــة والتــدريب علــى األنــشطة املــدرة  
 .للدخل

املختلطة احلد من اخلطـر الـذي متثلـه         وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت العملية         - ٦٩
وقامــت العمليــة وشــركائها مــن املنظمــات غــري احلكوميــة   . الــذخائر غــري املنفجــرة يف دارفــور 

 كيلـومترا مـن الطـرق بوصـفها خاليـة مـن             ٧١٦ كيلـومترا مربعـا مـن األراضـي و           ١١٩بتقييم  
إضـافة إىل   . ودمرهتـا  قطعة من الذخائر غري املنفجـرة        ٣٦الذخائر غري املنفجرة وحددت مواقع      

 مـن املـدنيني   ١٤ ٥٠٣ذلك، قدمت البعثة التدريب يف جمال التوعية بالذخائر غـري املنفجـرة لــ        
 . معلما٢٥وتدريبا للمدربني لـ 

  
  التقدم احملرز إزاء النقاط املرجعية للبعثة   -ثامنا   

للتقــدم ، يتــضمن هــذا التقريـر تقييمــا  )٢٠١١ (٢٠٠٣ مــن القـرار  ١٣عمـال بــالفقرة    - ٧٠
 تــشرين ١٦احملــرز إزاء النقــاط املرجعيــة احملــددة يف املرفــق الثــاين لتقريــر األمــني العــام املــؤرخ     

 ). S/2009/592 (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

وقــد أحــرز بعــض التقــدم صــوب النقطــة املرجعيــة األوىل، حتقيــق حــل سياســي شــامل    - ٧١
ه القـسم رئيـسا للـسلطة االنتقاليـة         ومشل ذلك عودة السيد السيسي إىل السودان، وأدائ       . للرتاع
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يف دارفور، وإجراء املشاورات بني حركة التحرير والعدالة واجلهات املعنية احملليـة بـشأن تنفيـذ              
عالوة على ذلـك، بـدأ تنفيـذ ترتيبـات وقـف إطـالق       . وثيقة الدوحة لتحقيق السالم يف دارفور    

راف املوقعون على الوثيقـة لتعزيـز       وشكلت اجلهود اليت بذهلا األط    . النار مبوجب وثيقة الدوحة   
التأييد هلـا فيمـا بـني اجلهـات الدارفوريـة املعنيـة مـن خـالل نـشر املعلومـات خطـوة إضـافية إىل                      

وأدى . ويف الوقت نفسه، تأخر تنفيذ الوثيقـة بـصفة عامـة، مبـا يف ذلـك إنـشاء الـسلطة           . األمام
ضـات ومـا جنـم عـن ذلـك مـن            اخلالف بني احلكومة واحلركات غـري املوقعـة علـى نطـاق املفاو            

 . فشل يف استئناف احملادثات إىل إعاقة التقدم صوب تنفيذ عملية سالم أكثر مشوال

. وتتعلــق النقطــة املرجعيــة الثانيــة باســتعادة بيئــة مــستقرة وآمنــة يف مجيــع أحنــاء دارفــور   - ٧٢
ور أقــل مــن وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظــل العــدد اإلمجــايل للحــوادث األمنيــة يف دارفــ

وشكل ذلـك أمـرا      .املتوسط وظل بقدر كبري دون تغيري من موسم األمطار إىل موسم اجلفاف           
واقتــصر القتــال بــني قــوات احلكومــة وقــوات احلركــات بــصفة رئيــسية علــى مــنطقيت  .مــشجعا

ورغم حدوث زيادة يف التوتر بـني       ). مشال دارفور (والطويشة  ) غرب دارفور (غرب جبل مرة    
. رعاة نتيجة لدمار احملاصيل، ظل عدد الـصدامات بـني اجملتمعـات احملليـة منخفـضا               املزارعني وال 

وظل خطر أعمال السطو واإلجرام على السكان احملليني بدون تغيري عامـة، شـأنه شـأن اخلطـر                  
ــة مــن التعــرض للــهجمات، أو لالختطــاف، أو الختطــاف       ــراد املعون علــى حفظــة الــسالم وأف

 .املركبات

 تدهور من حيث بلـوغ النقطـة املرجعيـة الثالثـة، أي تعزيـز سـيادة        ورغم ذلك، حدث    - ٧٣
وحدثت زيادة يف العدد العـام املـسجل النتـهاكات      . القانون واحلوكمة ومحاية حقوق اإلنسان    

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال االعتقال واالحتجاز التعـسفيني وحـوادث العنـف اجلنـسي                
ختلطــة التحــسن يف احلــصول علــى العدالــة يف املنــاطق ويف حــني دعمــت العمليــة امل. واجلنــساين

الريفية بنقل القضاة جوا إىل مناطق اللعيت وأم كدادة وكبكابية لتيسري عقد جلـسات احملـاكم                
 .زاء هذه النقطة املرجعية حمدودااملتنقلة، ظل التقدم العام إ

ــساني     - ٧٤ ــة اإلن ــة الرابعــة بتحقيــق اســتقرار احلال ة وتيــسري الوصــول  وتتعلــق النقطــة املرجعي
واســـتمر اجتـــاه عـــودة النـــازحني والالجـــئني إىل . اإلنـــساين إىل الـــسكان احملتـــاجني للمـــساعدة

وكــان عــدد النـازحني اجلــدد متــدنيا، إذ بلــغ  .  شـخص شــهريا ٧ ٠٠٠هم بــوترية تبلــغ نمـساك 
وإىل جانـب حـاالت انتـشار       .  شخصا، رغم أنـه ال يـزال يـشكل أمـرا يـدعو لألسـف               ١ ٥١٢

ــة الــصحية مــستقرة نــسبيا  مــرض اخلنــاق ــة  . ، ظلــت احلال وتــسىن الوصــول اإلنــساين إىل الغالبي
وتـشكل هـذه التطـورات تقـدما صـوب النقطـة       . العظمى من احملتاجني بأنـشطة املرافقـة األمنيـة     

ومل يتسن حتقيق قدر إضايف يـذكر مـن التقـدم نتيجـة هلطـول األمطـار املومسيـة الـذي                     . املرجعية
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صة يف أجزاء من مشال دارفور، وما خلفه من أثـر سـليب علـى األمـن                 كان ضعيفا ومتذبذبا، خا   
ويف الوقت نفسه، ظلت احلالة غري مستقرة يف خميمي زمزم وكلمة، ومل حيدث تقـدم                . الغذائي

 .يذكر يف توفر إمكانية الوصول احلر وغري املقيد للعملية املختلطة وجهات العمل اإلنساين
  

  مالحظات  -تاسعا   
 شهور منذ توقيع احلكومـة وحركـة التحريـر والعدالـة علـى اتفـاق اعتمـاد                  مرت تسعة   - ٧٥

وال زلـت علـى اعتقـادي أن الوثيقـة تـشكل أساسـا للـسالم يف دارفـور وأهنـئ                   . وثيقة الدوحـة  
ومع إحراز بعـض التقـدم املتعلـق        . األطراف املوقعة على اخلطوات اليت اختذهتا للبدء يف تنفيذها        

ق النار، من الضروري اختاذ خطـوات ملموسـة تتعلـق باحتياجـات       بالتعيينات وجلنة وقف إطال   
ويف هذا الصدد، أدعو األطـراف املوقعـة إىل إنـشاء           . سكان دارفور بغية بناء األمل يف املستقبل      

ــذ أحكــام االتفــاق الــيت هتــم ســكان       ــدء يف تنفي ــأخري، والب ــدون ت ــدارفور ب ــة ل الــسلطة اإلقليمي
  . للمحتاجنيدارفور، وتوفري عائدات سالم ملموسة

ــدائم يف دارفــور، جيــب أن       - ٧٦ وإذا مــا أريــد لوثيقــة الدوحــة أن تــشكل إطــارا للــسالم ال
يعتنقها السكان، وأن حيدد دور واضح املعامل ملشاركتهم يف تنفيذها، وجيـب أن تكـون شـاملة                 

ى وتوفر العملية السياسية احمللية يف دارفـور فرصـة إلجـراء حـوار علـ              . جلميع احلركات املسلحة  
مــستوى القواعــد الــشعبية بــشأن عمليــة الــسالم ودور النــاس يف إرســاء أســس مــستقبل يــنعم     

وأتفهم حساسية سكان دارفور واألطراف املوقعة واجملتمـع الـدويل عمومـا يف إجـراء               . بالسالم
وإذا أريــد لتلــك العمليــة أن حتظــى باملــصداقية، جيــب أن  . العمليــة الــسياسية احملليــة يف دارفــور 

ويف الوقـت   . شاركون فيها باحلريات الالزمة لكي يتمكنوا من الكالم والتجمع حبريـة          يتمتع امل 
نفسه، ال ينبغي للظروف امليسرة أن تكون متحجرة حبيث حتول دون إجـراء احلـوار مـن أجـل                   

فريــق التنفيــذ الرفيــع املــستوى التــابع  وأعــرب عــن تأييــدي لعمــل العمليــة املختلطــة و  . الــسالم
وستنظر األمانة العامة ومفوضية االحتـاد      . ستشارة آراء الناس يف هذا الصدد      ال لالحتاد األفريقي 

األفريقي بعناية يف نتائج تلك املشاورات قبل اختاذ قرارات بشأن مشاركة العمليـة املختلطـة يف    
  .العملية السياسية احمللية يف دارفور

 صوت دعاة الـسالم     وأدعو احلركات غري املوقعة وحكومة السودان إىل االستماع إىل          - ٧٧
وإىل االلتزام مرة أخرى مبناقشة مجيع املسائل املطروحة للتفاوض بدون شروط مسبقة، وذلـك              

  .بغية التوصل إىل تسوية سلمية للنـزاع دون تأخري
وقصدي من اقتراح خطة طريق لعملية السالم يف دارفـور هـو تعزيـز مـواطن القـوة يف                     - ٧٨

 بالعمــل معــا لــدعم عمليــة الــسالم يف أعقــاب قيــام حكومــة   األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي 
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السودان وحركة التحرير والعدالة بالتوقيع على وثيقة الدوحة، وهـو مـا أكمـل مرحلـة مفعمـة             
ــشتركة   ــة الوســاطة امل ــشاط يف عملي ــصدر    . بالن ــر، ست ــذكر أعــاله يف هــذا التقري وكمــا ورد ال

. رات بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي       خريطة الطريق يف وثيقة منفصلة بعد اكتمال املشاو       
وهي توفر إطار للتوجه العام الذي ميكن للمنظمتني السري فيه دعما لعملية السالم يف دارفـور،                 

  .ولتلك الغاية، بالعمل مع األطراف واجملتمع الدويل األوسع نطاقا
 يف دارفــور ورغــم إحــراز بعــض التقــدم يف عمليــة الــسالم عمومــا وبقــاء معــدل القتــال  - ٧٩

مــستقرا نــسبيا، فــإنين ال أزال أشــعر بــالقلق إزاء األحــوال يف دارفــور مــن حيــث تأثريهــا علــى   
وأدعـو حكومـة    . السكان، خاصة فيما يتصل حبقوق اإلنسان وإمكانية وصول العمل اإلنساين         

. السودان إىل اختـاذ خطـوات ملموسـة صـوب ضـمان محايـة حقـوق اإلنـسان لـسكان دارفـور                     
اإلجـراءات إىل إحـداث أثـر كـبري علـى مـساعي إرسـاء سـالم مـستدام وإنـشاء           وستؤدي تلـك    

  .الظروف املؤاتية لعودة النازحني والالجئني
ويف هذا الصدد، ستواصل العملية املختلطة التركيـز علـى زيـادة قـدرهتا لتنفيـذ الواليـة                    - ٨٠

تحــدة دعــم العائــدين  املتــصلة حبمايــة املــدنيني، وستواصــل دوائــر العمــل اإلنــساين يف األمــم امل   
وجيــب أن تأخــذ احلكومــة زمــام املبــادرة يف . والتعــايف املبكــر مــىت أمكــن ذلــك وحيثمــا أمكــن 

  .ضمان األمن، واحلماية، وتأمني الوصول إىل مجيع املناطق للمدنيني وأفراد العمل اإلنساين
ة العـاملني يف    وأشعر بقلق عميق إزاء أمن أفراد العمل اإلنساين وأفراد العمليـة املختلطـ              - ٨١

وقـــد شـــعرت باالرتيـــاح ملعرفــــة أن عامـــل املعونـــة الـــذي اختطـــف يف نيــــاال يف        . دارفـــور 
ومـع ذلـك، تظـل      . أغسطس قد أُطلـق سـراحه، وأتقـدم بالـشكر ملـن سـاعد يف ذلـك                /آب ١٤

وقـد فقـدت العمليـة      . أعمال االختطاف واهلجمات على حفظة السالم حتدث بصورة منتظمـة         
ــالتقرير، مــع فقــدان     املختلطــة أربعــة مــن أفر  ــرة املــشمولة ب ــة خــالل الفت ادهــا يف أعمــال عدائي

 فردا منذ إنشاء بعثة االحتـاد       ٦٠، و   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١فردا منذ إنشاء البعثة يف       ٣٤
ــة ملــن تثبــت مــسؤوليتهم عــن هــذه     . األفريقــي يف الــسودان ومــا مل تكــن هنــاك مــساءلة قانوني

وأدعو احلكومة إىل العمل عـن      . هود الرامية إىل حتقيق السالم    األعمال، فهي ستستمر لتعيق اجل    
كثب مع العملية املختلطة يف التحقيق يف أعمال العنف الـيت ترتكـب ضـد أفـراد البعثـة وتقـدمي                     

  .مقتريف تلك األعمال إىل العدالة
ومن املسائل اليت تبعث على قلق متزايد حاالت التأخري يف إصـدار تأشـريات الـدخول                  - ٨٢
وهـذه  . راد العملية املختلطة وقيام سلطات اجلمارك بتخليص معدات البعثـة يف بورتـسودان            ألف

وأدعـو احلكومـة إىل     . العقبات حتد من قدرة العملية علـى تنفيـذ واليتـها بـشكل كامـل وفعـال                
جتهيز مجيع طلبات تأشرية الدخول املتبقية بدون إبطاء، وختليص حاويات املعدات احملتجـزة يف              
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 لنقلــها إىل دارفــور، والــسماح للبعثــة بالعمــل بــدون عقبــات وفقــا التفــاق مركــز   بورتــسودان
  .القوات
رئــيس الوســطاء املــشترك  واملمثــل اخلــاص املــشتركوختامــا، أود التوجــه بالــشكر إىل   - ٨٣
ت، إبراهيم غمباري، وإىل النساء والرجال العـاملني يف العمليـة املختلطـة، علـى جهـودهم                 املؤق

واليـة البعثـة وتيـسري التوصـل إىل حـل شـامل ومفتـوح أمـام اجلميـع للنــزاع يف                      الدؤوبة لتنفيـذ    
فريـق التنفيـذ الرفيـع املـستوى التـابع          وأود أيضا أن أعرب عـن امتنـاين الـصادق لعمـل             . دارفور

، حتــت رئاســة الــرئيس امبيكــي، وللــدعم الــذي تقدمــه حكومــة قطــر لعمليــة  لالحتــاد األفريقــي
فراد العون يف دارفور الذين جياهبون ظروفا شاقة بغية ضـمان حيـاة    السالم، ولعمل العديد من أ    

  .سكان دارفور املتضررين من النـزاع وحتسني ظروف معيشتهم
  


	تقرير الأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
	أولا - مقدمـة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 13 من قرار مجلس الأمن 2003 (2011) التي طلب المجلس إلي بموجبها أن أقدم إليه تقارير كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. ويوفر التقرير معلومات مستكملة عن الحالة في دارفور، وكذلك تقييما للتقدم المحرز إزاء النقاط المرجعية المحددة في المرفق الثاني لتقريري المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (S/2009/592) وعملا بالفقرتين 8 و 9 من القرار 2003 (2011)، تقييما للظروف اللازم توافرها لقيام عملية سياسية محلية في دارفور ومعلومات مستكملة عن وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور.
	ثانيا - التطورات السياسية
	تنفيذ وثيقة الدوحة لتحقيق السلام في دارفور

	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتحقيق السلام في دارفور عددا من الخطوات صوب تنفيذ الوثيقة. ففي 22 تشرين الأول/أكتوبر، سافر إلى السودان السيد التيجاني السيسي، رئيس حركة التحرير والعدالة، بصحبة أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس الوزراء في قطر، لإجراء مشاورات مع الحكومة والجهات المعنية المحلية بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أعلنت الحكومة أن عودة السيد السيسي إلى السودان شكلت بداية مرحلة تنفيذ الوثيقة.
	3 - وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، أدى السيد السيسي القسم أمام الرئيس عمر حسن البشير، رئيس السودان، بصفته رئيسا للسلطة الإقليمية في دارفور، وهي الهيئة المنشأة بموجب وثيقة الدوحة والمكلفة بالإشراف على تنفيذ الوثيقة. وخلال الفترة من 24 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر، سافر السيد السيسي ونائب رئيس الوزراء آل محمود إلى كل من الفاشر والجنينة ونيالا وزالنجي والضعين في دارفور للاجتماع بالجهات المعنية الحكومية والمحلية. وأعرب السيد السيسي عن التزامه بتنفيذ وثيقة الدوحة، ودعا ولاة الولايات إلى التعاون، وحدد أولوياته الرئيسية بوصفها تتمثل في ضرورات تحسين الأمن، وتعزيز المصالحة، وتهيئة بيئة مؤاتية للعودة الطوعية.
	4 - وأعرب معظم محاوريه عن رغبة شديدة في تحقيق السلام والتنمية. إلا أنهم أعربوا عن آراء متباينة تتفاوت بين التفاؤل والتخوف العميق، إزاء استعداد الأطراف لتنفيذ وثيقة الدوحة. وأبدى المحاورون القلق إزاء عدم تأييد الحركات غير الموقعة للوثيقة وتشككوا في استعداد الحكومة للقيام بتنفيذ التزاماتها بدقة.
	5 - وألغى السيد السيسي زيارة مقررة إلى مخيم كلمة بعد مقتل اثنين من النازحين وإصابة آخر بجروح في 26 تشرين الأول/أكتوبر في حادث عزاه سكان المخيم إلى زيارته المرتقبة. واتهم النازحون المعارضون لوثيقة الدوحة حركة التحرير والعدالة بالمسؤولية عن الحادث. وأنكرت حركة التحرير والعدالة أي ضلوع لها في الأمر وأعلنت أن الحادث كان محاولة ممن يعارضون الوثيقة لإعاقة عملية السلام. ولم يتمكن تحقيق أجرته العملية المختلطة من التيقن بصورة لا تقبل الشك من الجهة التي ينتمي إليها المهاجمون أو من دوافعهم.
	6 - ومنذ صدور تقريري الأخير (S/2011/643)، اجتمعت لجنة وقف إطلاق النار أربع مرات في الفاشر برئاسة قائد قوة العملية المختلطة. وقدم الأطراف معلومات عن تشكيل قواتهم ومواقعها ووافقوا على إجراءات التحقق. إلا أن التحقق لم يبدأ نظرا لأن حركة التحرير والعدالة لم تقم بعد بتعيين ممثليها في مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار التي ستقوم بأعمال التحقق. ويشكل إكمال عملية التحقق شرطا مسبقا لتوفير الدعم اللوجستي غير العسكري؛ ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ودمج مقاتلي حركة التحرير والعدالة في القوات المسلحة السودانية.
	7 - ورغم أن وثيقة الدوحة لم تحدد مواعيد نهائية للبدء في عملية التحقق أو إكمالها، فقد دعت الأطراف إلى تقديم معلومات توضح توزيع قواتهم إلى رئيس الوسطاء المشترك قبل التوقيع على الوثيقة. وفي حين قامت حكومة السودان بتقديم معلوماتها في اليوم الذي وقعت فيه على الوثيقة، لم تفعل حركة التحرير والعدالة ذلك حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر. وأدى ذلك، إلى جانب حالات التأخير فيما يتصل بانضمام ممثلي الحركة إلى لجنة وقف إطلاق النار وتعيين ممثلين لها في مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار، إلى التأخر في تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تبدأ عملية التحقق في شهر كانون الثاني/يناير.
	8 - وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، عُقد في الخرطوم الاجتماع الاستهلالي للجنة المشتركة المنشأة بموجب وثيقة الدوحة، تحت رئاسة الممثل الخاص المشترك ورئيس الوسطاء المشترك المؤقت. وتتولى هذه الهيئة مسؤولية تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار والتحكيم في المسائل التي تحيلها إليها لجنة وقف إطلاق النار. وحضر الاجتماع ممثلون للأطراف الموقعة، والاتحاد الأوروبي، وحكومة قطر، وجامعة الدول العربية، وبَلَدان من البُلدان ذات مركز المراقب لدى اللجنة المشتركة (كندا والصين). واستمعت اللجنة المشتركة إلى إحاطة إعلامية عن أنشطة لجنة وقف إطلاق النار، واعتمدت لائحتها، وتداولت بشأن عدد من القضايا المعلقة، بما في ذلك وضع مقاتلي حركة التحرير والعدالة الموجودين خارج السودان، والسجناء السياسيون للحركة، والتحقق من القوات. واتفق المشاركون، في جملة أمور، على أن تقدم حركة التحرير والعدالة إلى اللجنة المشتركة أسماء المقاتلين الموجودين خارج السودان وسجلا بعتادهم؛ وعلى أن تتولى لجنة فنية مشتركة بين حكومة السودان والحركة ومعنية بالسجناء المناقشات بشأن وضع السجناء السياسيين للحركة؛ وأن تقدم الحركة قائمة بمرشحيها لمجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى لجنة وقف إطلاق النار بدون مزيد من التأخير لكي يتسنى البدء في عملية التحقق.
	9 - ورغم التقدم الملاحظ أعلاه، فإن بدء سلطة دارفور الإقليمية لعملها، وهو ما كان مقررا له أن يحدث بعد 30 يوما من توقيع وثيقة الدوحة، لم يجر حتى الآن. وأبلغت الحكومة العملية المختلطة بأن التأخير يرجع إلى عدم قدرة حركة التحرير والعدالة على الاتفاق على هيكل لتلك الهيئة. وعزت الحركة التأخير للمفاوضات المطولة بين حزب المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة بشأن، تشكيل حكومة وطنية جديدة، إلا أنها أقرت بأن المشاورات لا تزال جارية داخل الحركة بشأن الهيكل. وتوفر العملية المختلطة المشورة لحركة التحرير والعدالة بشأن الهيكل التنظيمي لسلطة دارفور الإقليمية ويتوقع بدء السلطة عملها في وقت متأخر من كانون الأول/ديسمبر.
	10 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن العلاقة بين الجهات الموقعة على وثيقة الدوحة اختُبرت مرتين. ففي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، التقت دورية تابعة للقوات المسلحة السودانية، تحقق في أنباء عن نشاط عسكري مريب، بأعضاء مليشيا تابعة للحركة في معسكر تدريبي مؤقت في كاسولي (25 كيلومترا شمال شرق مـُكجر). وزعمت الحركة أن اشتباكا قد وقع عند التقاء القوتين. وأعلنت الحكومة والعناصر المحلية التي استجوبتها العملية المختلطة أن مقاتلي الحركة غادروا المنطقة بدون الاشتباك مع دورية القوات المسلحة السودانية. ولم تجد العملية المختلطة دليلا على حدوث تبادل لإطلاق النار.
	11 - وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، في حادث ثانٍ، اندلعت أعمال شغب في سجن شالا بالفاشر بعد أن حاولت سلطات السجن إعدام 10 سجناء تابعين للحركة ومحكوم عليهم بالإعدام عقب اعتقالهم من قبل القوات المسلحة السودانية وإدانتهم بعد ذلك بارتكاب جرائم ضد الدولة قبل التوقيع على وثيقة الدوحة بستة شهور. وقاوم السجناء العشرة سلطات السجن، بمساعدة سجناء آخرين، مما أسفر عن صراع عنيف قتل خلاله أحد السجناء (ليس من أعضاء الحركة) بطلق ناري وأصيب تسعة آخرون بجراح. وتدخلت العملية المختلطة لدى كبار مسؤولي الحكومة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام. ووفقا لأحكام العفو في وثيقة الدوحة، كان من المفروض إطلاق سراح السجناء خلال 30 يوما من توقيع الحركة على الوثيقة. بيد أن الحكومة رفضت القائمة الأولية للسجناء التي قدمتها الحركة على أساس أنها تضمنت، بالإضافة إلى أسماء مقاتلي الحركة المحتجزين، أسماء سجناء ينتمون إلى حركات غير موقعة على الوثيقة. وعقب ذلك قدمت الحركة قائمة منقحة تقوم الحكومة بالنظر فيها.
	12 - وفي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، بدأت الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة وجماعات المجتمع المدني نشر معلومات عن الوثيقة. ونقلت العملية المختلطة000 25 نسخة من الوثيقة، قام بطباعتها الأطراف، من الخرطوم إلى كل من نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي والضعين، لتوزيعها بعد ذلك في جميع أنحاء الولايات الثلاث. وتواصل العملية المختلطة تقديم الدعم التقني والمشورة بشأن النشر على الأطراف وجماعات المجتمع المدني من خلال الاجتماعات وحلقات العمل.
	13 - وفي يومي 19 و 20 تشرين الأول/أكتوبر، استضاف الممثل الخاص المشترك ورئيس الوسطاء المشترك المؤقت منتجعا رابعا للمبعوثين الخاصين في الجنينة، في غرب دارفور، لتعزيز تفهم مشترك فيما بين أعضاء المجتمع الدولي للحالة في دارفور والطريق قدما. وحضر المنتجع ممثلون لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وفريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والاتحاد الروسي، وجنوب أفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوثيقة الختامية، المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر، رحب المشاركون، في جملة أمور، بالتوقيع على وثيقة الدوحة بوصفها خطوة هامة صوب السلام في دارفور، وحثوا الأطراف الموقعة على مواصلة الالتزام بالتنفيذ السريع والأمين لأحكام الوثيقة، وأكدوا مرة أخرى نداءهم إلى الأطراف غير الموقعة للسعي إلى إيجاد حل تفاوضي للنزاع في دارفور. ووافق المشاركون أيضا على التركيز على المسائل الرئيسية الثلاث التالية: دعم تنفيذ وثيقة الدوحة؛ ومواصلة التحاور مع حكومة السودان والأطراف غير الموقعة؛ وتقديم الدعم، من حيث المبدأ، للحوار الداخلي فيما بين سكان دارفور.
	المفاوضات من جعل زيادة المشاركة في وثيقة الدوحة

	14 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الممثل الخاص المشترك ورئيس الوسطاء المشترك المؤقت الحوار مع حكومة السودان والحركات غير الموقعة، بما فيها حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي، وجيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد، بشأن استئناف المفاوضات. وأعربت الحكومة عن عدم استعدادها للدخول في مفاوضات مع الحركات ما لم تقم بالتخلي عن دعوتها إلى تغيير النظام ”بكل السبل الممكنة“، وفيما يتعلق فقط بالتعيينات السياسية والترتيبات الأمنية من أجزاء الوثيقة. وأعربت حركة العدل والمساواة عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة شريطة فتح جميع جوانب الوثيقة للنقاش. وفي هذا الصدد، قدمت حركة العدل والمساواة ”مسودة مقابلة“ للوثيقة، تتضمن تعديلات كبيرة على كل فصل من فصولها السبعة. أما جيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي فقد رفض من جانبه استخدام وثيقة الدوحة أساسا للمفاوضات وأعرب عن رغبته في التفاوض بشأن الإصلاحات الوطنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأعرب جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد عن موقف مماثل.
	15 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد محمد بحر علي حمدين، نائب رئيس حركة العدل والمساواة وكبير مفاوضيها، مؤتمرا صحفيا في الدوحة أعلن فيه عن قيامه بتشكيل جناح منشق عن الحركة مع عدد من أعضائها السابقين. وأعرب السيد بحر استعداده للدخول في محادثات مع الحكومة باستخدام وثيقة الدوحة أساسا للمفاوضات. وبعد رفض أولي لمقترح السيد بحر، أفاد المسؤولون الحكوميون كبير الوسطاء المشترك بأنهم ينظرون في إجراء محادثات غير رسمية مع الجناح. وحتى 19 كانون الأول/ديسمبر لم تكن تلك المحادثات قد بدأت.
	16 - وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، انضمت حركة العدل والمساواة - جناح خليل إبراهيم إلى الجبهة الثورية السودانية التي أنشأها في 7 آب/أغسطس كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، وجيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي، وجيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد. وحدد إعلان سياسي مشترك أهداف التحالف بأنها، في جملة أمور، إسقاط الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني بكل السبل الممكنة؛ وتوحيد القوى السياسية السودانية وتعزيزها، بما في ذلك الأحزاب المعارضة، والمجتمع المدني، والشباب والقطاعات المهنية؛ وإنشاء حكومة انتقالية تدوم ست سنوات.
	17 - وفي 25 كانون الأول/ديسمبر، أكد أعضاء رئيسيون في حركة العدل والمساواة - جناح خليل إبراهيم للعملية المختلطة أن قائد الحركة قد قُتل في هجوم. ورغم أن الظروف المحيطة بوفاته تظل غير واضحة، تفيد تقارير بأنه قُتل في اشتباك عسكري وهو يتحرك من ولاية شمال دارفور إلى ولاية شمال كردفان.
	الحوار الداخلي في دارفور بشأن عملية السلام

	18 - بيّن مجلس الأمن في القرار 2003 (2011) الظروف اللازمة لإجراء عملية سلام محلية ذات مصداقية في دارفور، بما في ذلك احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشاركين حتى يتسنى لهم الإعراب عن آرائهم بدون خوف من الانتقام؛ وحرية التعبير والتجمع للتمكين من إجراء المشاورات المفتوحة؛ وحرية تنقل المشاركين والعملية المختلطة؛ والمشاركة النسبية فيما بين أبناء دارفور؛ والحرية من المضايقة، والاعتقال التعسفي، والتخويف؛ والحرية من تدخل الحكومة أو الحركات المسلحة. وطلب المجلس إلي، في ذلك القرار، أن أوفر تقييمات لتلك الظروف لتمكينه، مع أخذ آراء الاتحاد الأفريقي في الاعتبار، من تحديد كيفية مشاركة العملية المختلطة بعد ذلك في دعم عملية السلام في دارفور.
	19 - وعند توفير التقييم للظروف، يلاحظ أن عدد ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين الذي سجلته العملية المختلطة ارتفع من 32 شخصا في فترة التقرير السابق إلى 45 شخصا في الفترة المشمولة بهذا التقرير. وارتفع العدد العام لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من 77 حالة تتعلق بـ 142 ضحية في الفترة من 1 حزيران/يونيه إلى 30 أيلول/سبتمبر إلى 116 حالة تتعلق بـ 273 ضحية في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر. وترجع هذه الزيادة الكبيرة بصفة رئيسية إلى ارتفاع عدد الانتهاكات لحق السلامة الجسدية (من خلال أحداث العنف أو المضايقة). ولم تسجل انتهاكات للحق في التعبير أو الحق في التجمع. ورغم ذلك، تشير هذه الإحصاءات، بصفة عامة، إلى أن البيئة المؤاتية لإجراء عملية سلام سياسية محلية في دارفور ظلت بقدر كبير دون تغيير.
	20 - وفي ضوء ما تقدم، وبغية توفير معلومات للمناقشات داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفيما بينهما بشأن الشكل الذي ينبغي أن تتخذه العملية السياسية المحلية في دارفور، بدأت العملية المختلطة تقييم آراء الجهات الدارفورية المعنية بشأن دور الحوار الداخلي في عملية السلام. وستراعي العملية المختلطة وفريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي هذه الآراء عند وضع خطة منقحة للحوار الداخلي.
	21 - ووفقا لفقرة 9 من القرار 2003 (2011)، تقوم الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي والشركاء بشأن خريطة طريق من شأنها توفير إطار لتقديم دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية السلام. وترتكز خريطة الطريق على دعم تنفيذ وثيقة الدوحة، والحوار مع الحكومة والأطراف غير الموقعة لتعزيز المفاوضات، وتقديم الدعم لإجراء حوار داخلي محلي في دارفور، وتنسيق المشاركة الدولية في عملية السلام. وأعتزم تقديم خريطة الطريق إلى المجلس في وثيقة أخرى فور انتهاء المشاورات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. 
	ثالثا - الحالة الأمنية
	22 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت أحداث القتال قليلة نسبيا. ومع ذلك، ظلت الحالة الأمنية للنازحين والفئات الضعيفة، وكذلك لأفراد العمل الإنساني والأمم المتحدة، تشكل مصدرا للقلق. 
	23 - ففي غرب جبل مرة، فإن مجموعة من المسلحين، الذين تعتقد الحكومة ومحاورون محليون أنهم أعضاء في جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد، هاجموا مقر إقامة مفوض المحلية في نيرتتي (63 كيلومترا شرق زالنجي) في 5 تشرين الأول/أكتوبر. وتشير الأنباء إلى أن الشرطة الحكومية التي تحرس المجمع نجحت في صد الهجوم. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة نقطة مراقبة تابعة للقوات المسلحة السودانية في نيرتتي. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات. وأبلغ محاورون حكوميون ومحليون العملية المختلطة بأنهم يعتقدون أن مرتكبي الحادث هم من جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد. وزادت البعثة من دورياتها في نيرتتي وحولها وفي مخيمات النازحين القريبة استجابة للحالة الأمنية.
	24 - وأكدت العملية المختلطة أن هجوما وقع، في شرق دارفور، على قاعدة للقوات المسلحة السودانية بالقرب من قرية كروية لبن (200 كيلومترا جنوب شرق الفاشر) في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وأبلغت السلطات الحكومية ومحاورون محليون البعثة بأنهم يعتقدون بأن المهاجمين ينتمون إلى جيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي. وورد أن ثلاثة أفراد من القوات المسلحة السودانية قُتلوا وأصيب تسعة بجروح في الهجوم. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، قامت مجموعة مسلحة، يعتقد النازحون أنها من عناصر قوات الدفاع الشعبي، بمهاجمة ونهب قرية كروية لبن. وتشير التقارير إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ونزوح 240 1 شخصا إلى مخيم نيم (90 كيلومترا جنوب كروية لبن). وزادت العملية المختلطة من دورياتها في المنطقة وساعدت الوكالات الإنسانية في توصيل المعونة إلى النازحين. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، وفقا لما أفادت به الحكومة، هاجم جيش تحرير السودان - جناح ميناوي عناصر تابعة للقوات المسلحة السودانية كانت ترافق قافلة مركبات تجارية عند تنقرارة (40 كيلومترا جنوب الفاشر). وأُفيد بمقتل سائق مدني خلال الهجوم. وقد وقع الحادث وسط أنباء بحدوث تكديس للقوات من طرف القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة في شنقل طوباية وحولها.
	25 - وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، فإن 17 مسلحا من حركة العدل والمساواة الديمقراطية، وهو فصيل صغير منشق عن حركة العدل والمساواة، طلبوا الحماية في موقع فريق للعملية المختلطة في ملحة (شمال دارفور)، حيث سلموا أسلحتهم وأعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى وثيقة الدوحة. ويسرت العملية المختلطة مناقشات بين المجموعة وحركة التحرير والعدالة بشأن إمكانية انضمام المجموعة إلى عملية السلام. ونتيجة لعدم رضاء أفراد المجموعة عن الدعم المقدم من حركة التحرير والعدالة لقاء الانضمام إلى عملية السلام، فقد عادوا طوعا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، في رفقة العملية المختلطة، إلى مساكنهم في مادو (55 كيلومترا جنوب ملحة).
	26 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تدهورت الحالة الأمنية في مخيم زمزم (شمال دارفور). ففي 10 تشرين الأول/أكتوبر، كما يرد في الفقرة 33 أدناه، تعرضت دورية تابعة للعملية المختلطة إلى كمين نصبه مسلحون مجهولون على متن مركبتين مزودتين بمدافع رشاشة في أطراف المخيم. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وعقب شجار نشب بين سكان المخيم وأفراد من شرطة الاحتياطي المركزي الحكومية، أطلق أفراد شرطة الاحتياطي المركزي النار على سكان المخيم، فأردوا أحدهم قتيلا وأصابوا اثنين آخرين بجراح. وأبلغت الشرطة الحكومية العملية المختلطة بأن والي شمال دارفور عقد بعد ذلك اجتماعا طارئا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لمعالجة سوء السلوك الذي صدر عن شرطة الاحتياطي المركزي.
	27 - وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، ألغى فريق تقييم تابع للعملية المختلطة دورية في المخيم بعد أن اعترضتها مجموعة غاضبة من الناس الذين كانوا يشتكون من انعدام الأمن. وفي يومي 3 و 4 كانون الأول/ديسمبر، منعت القوات المسلحة السودانية دوريات العملية المختلطة من دخول المخيم مبررة ذلك بأن دوريات العملية لم يكن لديها تصريح بالدخول. واجتمعت العملية المختلطة مع السلطات الحكومية وقادة المخيم لمعالجة القيود المفروضة وتخفيف حدة التوتر. وعقب ذلك تحسنت إمكانية دخول المخيم. وأكدت البعثة أنه في 7 كانون الأول/ديسمبر، قام جندي تابع لشرطة الاحتياطي المركزي بإطلاق النار على أحد النازحين في المخيم، كان قد تدخل لمنع الشرطي من مضايقة مجموعة من النساء، وأصابه بجروح. 
	28 - ولم تسجل العملية المختلطة أي صدامات كبيرة بين المجموعات الإثنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، مع نهاية موسم الزراعة وتعطل هجرة الرحل، ازداد التوتر بين المجتمعات المحلية للمزارعين والبدو الرحل. وقامت مجموعات من بدو الرزيقات والهبانية والفلاتة، الذين كانوا يرتحلون عادة إلى جنوب السودان عبر مسارات الهجرة الموسمية، بالاستقرار شمال الحدود بين ولاية جنوب دارفور وجنوب السودان. وترد أنباء عن عدم رغبتهم في التحرك جنوبا أكثر إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الخرطوم وجوبا يضمن سلامتهم. وساهم ذلك في التنافس بين الرحل ومجتمعات المزارعين القريبة على موارد المياه والمرعى الشحيحة. 
	29 - وفي جنوب دارفور أيضا، وقع صدام في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بين المزارعين والرعاة في آراد (100 كيلومتر جنوب نيالا) عقب نشوب نزاع بشأن اتهام بتدمير المزروعات. وقُتل أحد المزارعين وأصيب شرطي حكومي بجراح. واعتقلت الشرطة الحكومية أربعة أشخاص فيما يتصل بالحادث. 
	30 - وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر في غرب دارفور، عقب ورود شكاوى عن قيام رعاة برعي حيواناتهم في محاصيل للمزارعين في طربيبة (85 كيلومترا جنوب غرب الجنينة)، قامت الشرطة الحكومية بمصادرة عدد من الجمال. وبعد ذلك تعرضت الشرطة لكمين قام به مسلحون مجهولون يعتقد بأنهم على صلة بملاك الجمال. وقُتل أحد أفراد الشرطة. واعتقلت الشرطة الحكومية خمسة متهمين فيما يتصل بالكمين.
	31 - واستجابة للتوتر بين المزارعين والرعاة، زادت العملية المختلطة حوارها مع الإدارة الأهلية وسلطات الحكومة المحلية في المناطق المتأثرة ووفرت الدعم لآليات المصالحة. وفي هذا الصدد، نظمت العملية حلقتي عمل بشأن تسوية النزاعات لأكثر من 200 مشارك في المناطق الريفية بالقرب من زالنجي، بغرب دارفور، في يومي 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وتقرر تنظيم المزيد من حلقات العمل في كل من نيرتتي وروكيرو ومكجر وبنديسي في غرب دارفور في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
	القيود على التنقل

	32 - أجرت العملية المختلطة 644 19 دورية عسكرية ودورية شرطة في الفترة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر و 12 كانون الأول/ديسمبر، تعرضت خلالها تنقلات العملية برا للإعاقة 31 مرة (مقارنة بـ 35 مرة في فترة التقرير السابق). وفيما يتصل بالتنقلات الجوية، من جملة الرحلات الجوية الـ 810 4 التي نفذتها العملية المختلطة خلال الفترة نفسها، رفض المسؤولون الحكوميون 190 طلبا بالتصريح برحلات جوية (بزيادة 131 حالة رفض بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق). وفي الغالبية العظمى من الحالات، أعاقت السلطات الحكومية الرحلات الجوية والدوريات أثناء السعي لدخول مناطق تشهد نشاطا عسكريا، بما في ذلك كبكابية (شمال دارفور)، وكُلبس (غرب دارفور) وشعيرية (جنوب دارفور). وواصلت العملية المختلطة الطلب إلى السلطات الحكومية أن تسمح لها بحرية التنقل دون عوائق في جميع أنحاء دارفور.
	الأمن والسلامة

	33 - تعرضت العملية المختلطة للهجوم مرتين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي 10 تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت دورية ليلية تابعة للعملية المختلطة إلى كمين نصبه مسلحون مجهولون على متن مركبتين مزودتين بمدافع رشاشة على أطراف مخيم زمزم. وخلال تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، قُتل ثلاثة من حفظة السلام (عسكريان وشرطي) وأصيب خمسة منهم (أربعة عسكريين وشرطي). وقُتل أحد المهاجمين في ذلك الاشتباك. 
	34 - وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب أحد حفظة السلام بالرصاص وقُتل عند تعرض دورية تابعة للعملية المختلطة لكمين نصبته مجموعة من المسلحين المجهولين على بعد 5 كيلومترات جنوب مخيم نيالا الرئيسي. وتعرض اثنان آخران من حفظة السلام لإصابات خطيرة خلال الهجوم. وبهذه الحوادث يرتفع العدد الكلي لأفراد حفظ السلام في العملية المختلطة الذين قتلوا في أعمال عدائية في عام 2011 إلى ثمانية أفراد، مقارنة بخمسة أفراد في عام 2010.
	35 - وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، قام مسلحون مجهولون باختطاف حافلة صغيرة تابعة للعملية المختلطة على بعد 5 كيلومترات جنوب نيالا. ولم يصب أحد في الحادث. وبعد ذلك بيومين، اعتقلت عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني موظفا وطنيا تابعا للعملية المختلطة بتهمة التواطؤ مع الجناة. وقد أُطلق سراحه بدون توجيه اتهام رسمي له في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
	36 - وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، اقتحم أحد المسلحين مجمع المنظمة الدولية للهجرة في نيالا وقام بنهب أحد المتواجدين في المجمع بعد تهديده بسلاح ناري. ولم يصب أحد خلال الحادث.
	37 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، تم إطلاق سراح موظف العون الدولي الذي كان قد اختُطف في نيالا في 14 آب/أغسطس. ووفقا لما أوردته وسائط الإعلام من أنباء، اعتقلت الشرطة الحكومية ستة أشخاص فيما يتصل بحادث الاختطاف.
	38 - وفي كل من تلك الحالات، أجرت العملية المختلطة تحقيقا لتحديد الثغرات وتدابير التخفيف الإضافية التي يمكن استخدامها. علاوة على ذلك، دعت العملية السلطات الحكومية على جميع المستويات إلى التعاون الكامل معها بغية المساعدة في تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم. 
	رابعاً - الحالة الإنسانية
	39 - استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير نهج عودة النازحين واللاجئين طوعا إلى أماكنهم الأصلية في دارفور. وأجرت الوكالات الإنسانية، وهي تعمل في ارتباط مع حكومة السودان من خلال آلية التحقق المشتركة، بعثات تقييم وتحقق في عدد من مواقع العودة في ولايات دارفور الثلاث جميعها. وأكدت وكالات العمل الإنساني العودة الطوعية لنازحين يبلغ عددهم 312 9 شخصا ولاجئين يبلغ عددهم 993 15 شخصا إلى مواقع مختلفة في دارفور خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر. وبذلك فإن العدد الكلي للعائدين الذين تم التحقق منهم منذ بداية عام 2011 يصبح 172 85 شخصا، بما في ذلك 872 55 نازحا و 300 29 لاجئ. وكانت وجهة معظم عمليات العودة هي إلى مناطق وادي صالح، وقارسيلا، وبنديسي، وهبيلة في غرب دارفور، وهي مناطق تحسنت فيها الحالة الأمنية نتيجة للتقارب بين تشاد والسودان.
	40 - وقام كل من حكومة السودان وفريق الأمم المتحدة القطري والعملية المختلطة بعملية تقييم أكدت أن 269 أسرة معيشية (240 1 شخصا) نزحت من قريتي أوشن دومة وكروية لبن إلى مخيم نيم (جنوب دارفور) عقب وقوع هجمات على القريتين في 6 تشرين الأول/أكتوبر. ووزعت وكالات العمل الإنساني مواد غير غذائية على القادمين الجدد، في حين ينتظر برنامج الأغذية العالمي موافقة مفوضية العون الإنساني من أجل توزيع المساعدة الغذائية. وقد حددت المفوضية والنازحون منطقة مجاورة يمكن للنازحين الاستقرار عليها. وتم التحقق من 361 أسرة معيشية (512 1 شخصا) على أنها من النازحين الجدد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ليصبح بذلك العدد الكلي لمن نزحوا منذ بداية السنة قرابة 000 70 شخص على الأقل.
	41 - وواصل برنامج الأغذية العالمي، بدعم من العملية المختلطة، تنفيذ مهام التحقق من النازحين في جميع أنحاء دارفور بهدف تحديد العدد الصحيح للمستفيدين من توزيع المعونة. وتوقف تنفيذ العملية بين البرنامج وقيادات مخيم كلمة في المخيم الذين رفضوا السماح بإجرائها. وعلق البرنامج توزيع الأغذية في المخيم إلى حين التوصل إلى حل للمسألة عن طريق المناقشات مع قادة المخيم. وحتى 15 كانون الأول/ديسمبر، ظل توزيع الأغذية معلقا.
	42 - وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر، فإن حالات انتشار مرض الخناق (الدفتيريا) في محليتي الطويشة واللعيت وفي مخيم زمزم (شمال دارفور) خلال الفترة المشمولة بالتقرير قد أسفرت حدوث 893 4 إصابة مؤكدة بالمرض و 17 حالة وفاة. واتخذ كل من وزارة الصحة بالولاية ومنظمة الصحة العالمية ولجنة الصليب الأحمر الدولية تدابير لاحتواء انتشار المرض شملت، في جملة أمور، توفير العلاج، والتثقيف الصحي للمجتمعات المحلية، والتحصين باللقاحات. وخلاف ذلك كانت الحالة الصحية في دارفور مستقرة نسبيا.
	43 - وأسفر انخفاض منسوب الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن تدني إنتاج المحاصيل، وعن شح المياه وندرة المراعي للمواشي. وأسفر ذلك، إلى جانب انتشار الآفات الزراعية وانعدام الأمن، عن ضعف الموسم الزراعي نسبيا في ولايات دارفور الثلاث. وكانت مناطق من شمال دارفور، بما في ذلك محليات مليط وكوما وملحة وكتم والفاشر، هي من أشد المناطق تضررا. وأجرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد الحيوانية في الولاية، تقييما سريعا للمحاصيل والمواشي خلال الفترة من 12 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر لتحديد أثر تذبذب الأمطار على المحاصيل والإنتاج الحيواني. ونتيجة لذلك، قامت العملية المختلطة والشركاء المعنيون بالأمن الغذائي وسبل العيش بوضع خطط للطوارئ لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والحد من احتمالات وقوع اشتباكات بين المجتمعات المحلية حول الموارد الطبيعية.
	44 - وسعيا إلى تحسين الأمن الغذائي في دارفور بصورة أعم، قامت وزارات الزراعة في ولايات دارفور والفاو والمنظمات الشريكة بتوزيع مساعدة زراعية إلى أسر مجموعها 121 289 أسرة (980 139 أسرة معيشية في غرب دارفور، و 831 75 أسرة معيشية في جنوب دارفور، و 310 73 أسر معيشية في شمال دارفور) خلال فصل الصيف. إضافة إلى ذلك، تم توفير التحصين والعلاج من مختلف الأمراض لحيوانات بلغ عددها 000 853 حيوان.
	45 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، رفضت السلطات الحكومية بدعوى انعدام الأمن محاولات المنظمات الإنسانية للوصول إلى غرب جبل مرة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد ويقطنها ما يقدر بـ 000 300 نسمة من السكان الذين يعيشون أوضاعا هشة. وقد منعت الحكومة أحيانا الوصول إلى مخيم زمزم ومنطقتي جبل مرة وشنقل طوباية وأم برو الأوسع نطاقا. وكانت إمكانية الوصول متاحة بدون عوائق إلى المناطق الواقعة داخل مراكز البلدات الرئيسية وحولها وفي باقي دارفور بحراسة أمنية من العملية المختلطة.
	46 - وشملت القيود المفروضة أحيانا القيود التي تفرضها السلطات الحكومية على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية لمستوصفات الرعاية الصحية في دار السلام (30 كيلومترا شرق شنقل طوباية)، وكاقورو (50 كيلومترا غرب طويلة)، ومزبط (60 كيلومترا شمال شرق أم برو) وشنقل طوباية، مما جعل المستوصفات تعمل بدون العقاقير الحيوية الأهمية. وعلى نحو مماثل، فرضت قيود على فترات متقطعة على توصيل الوقود للمولدات الكهربائية لمضخات المياه في مخيمي زمزم وشنقل طوباية، مما أسفر عن محدودية إمدادات المياه في المنطقتين.
	خامسا - سيادة القانون، والحوكمة، وحقوق الإنسان
	47 - تدهورت حالة حقوق الإنسان في دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبصفة رئيسية اتصلت الأحداث التي سجلتها العملية المختلطة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعنف الجنسي والجنساني، وانتهاكات الحق في السلامة الجسدية.
	48 - وكما وردت الإشارة في الفقرة 19 أعلاه، ارتفع عدد ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين الذي سجلته العملية المختلطة من 32 شخصا في فترة التقرير السابق إلى 45 شخصا في الفترة المشمولة بهذا التقرير. إضافة إلى ذلك، ارتفع العدد العام لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من 77 حالة تتعلق بـ 142 ضحية في الفترة من 1 حزيران/يونيه إلى 30 أيلول/سبتمبر إلى 116 حالة تتعلق بـ 273 ضحية في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر. 
	49 - وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، تم إطلاق سراح اثنين من العُمد (من قادة المجتمع المحلي) كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقلهما في 2 آب/أغسطس 2009 فيما يتصل بحادث قتل في مخيم أبو شوك بدون توجيه تهم إليهما عقب تدخل والي شمال دارفور بمناسبة عيد الأضحى.
	50 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أيدت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور في الفاشر القرار الذي أصدرته محكمة نيالا الخاصة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وحكمت بالإعدام على سبعة من عشرة أشخاص من عناصر حركة العدل والمساواة المتهمين بالهجوم على قافلة مركبات حكومية في سانيي أفوندو (جنوب دارفور) في 7 أيار/مايو 2010. وجاء القرار في أعقاب جلسة استماع في المحكمة القومية العليا في الخرطوم، قامت فيها المحكمة في 20 حزيران/يونيه 2011 بنقض قرار محكمة نيالا وأحالت القضية إلى المحكمة الخاصة في الفاشر بدعوى أن المتهمين لم توفر لهم فرصة كافية لاستدعاء شهود. وقضت محكمة الفاشر بأن المتهمين مذنبين بتهم تشمل، في جملة أمور، القتل العمد وشن الحرب على الدولة. ويجوز للمتهمين استئناف القرار. ورصدت العملية المختلطة المحاكمة ودعت السلطات الحكومية إلى إعمال حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
	51 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت العملية المختلطة تلقي أنباء عن وقوع حالات عنف جنسي وجنساني. وتم تسجيل سبعة وثلاثين حادثا فيما يتصل بـ 53 ضحية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بـ 15 حادثا اتصلت بـ 31 ضحية في الفترة السابقة. ورصدت العملية المختلطة تحقيقات الشرطة الحكومية في الحوادث. وفي هذا الصدد، قامت الشرطة الحكومية في الجنينة باعتقال متهم في 10 تشرين الأول/أكتوبر وآخر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت محكمة نيالا العامة حكما بالإعدام على شخصين أُدينا بالاشتراك في اغتصاب ست نساء (5 قُصَّر وامرأة واحدة راشدة) من مخيم عطاش للنازحين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	52 - وواصلت العملية المختلطة تنفيذ أنشطة بناء قدرات لسلطات الحكومة المحلية والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. وفي الفترة بين 9 و 20 تشرين الأول/أكتوبر، نظمت العملية حلقات عمل عن واجبات السجون الأساسية لـ 55 موظف سجون في سجني أردمتا وزالنجي. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، وفرت البعثة التدريب، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في مجال المسائل المتصلة بنوع الجنس لـ 40 من قادة المجتمعات المحلية التقليديين، وعلى نحو منفصل، لـ 50 من أفراد الشرطة الحكومية في الجنينة. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، اشتركت البعثة مع لجنة ولاية جنوب دارفور للعنف الجنساني في تنظيم حلقة عمل للتوعية بالعنف الجنسي والجنساني في نيالا لـ 50 إماما (من القادة الدينيين).
	حماية الطفل

	53 - في 16 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت حركة العدل والمساواة - جناح السلام إلى العملية المختلطة تقريرها المرحلي الثاني عن تنفيذ خطة عملها. وأشار التقرير إلى أن الحركة قد سرحت 49 فردا من الجنود الأطفال السابقين وسجلتهم لإعادة إدماجهم لدى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في السودان. وابلغ جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد العملية المختلطة بأن الحركة تقوم بصياغة خطة عمل للتنفيذ في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتقوم العملية المختلطة بالمساعدة بتقديم المشورة التقنية. وواصلت البعثة دعوة القوات المسلحة السودانية إلى تمديد نطاق خطة عملها لكي تنطبق على الجماعات المسلحة المرتبطة بالقوات المسلحة.
	سادساً - حماية المدنيين
	54 - بغية تعزيز تنفيذ استراتيجية العملية المختلطة لحماية المدنيين، بدأت العملية نشر موظفين مدنيين في مواقع الأفرقة في المناطق الريفية. وفي إطار المرحلة الأولى من النشر، نقل 17 موظفا لشؤون حماية المدنيين إلى مواقع الأفرقة في كبكابية وشنقل طوباية وكُتم وطويلة في شمال دارفور. وسينشر 24 موظفا إضافيا لديهم خبرة فنية في الشؤون الإنسانية وحماية الطفل وسيادة القانون والشؤون المدنية وحقوق الإنسان في الأسابيع المقبلة، ليتسنى في نهاية المطاف نشر 41 موظفا مدنيا في 18 موقعا من مواقع الأفرقة التابعة للعملية. وسيتولى الموظفون، في جملة أمور، رصد مسائل حماية المدنيين وتقديم تقارير عنها، وتوفير مساعدة تقنية للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، والعمل عن كثب مع السلطات المحلية ومنظمات العمل الإنساني.
	55 - وفي أنشطة أخرى متصلة بالحماية، قامت شرطة العملية المختلطة بتيسير عقد 49 اجتماع للتنسيق الأمني في جميع أنحاء دارفور. وشارك في تلك الاجتماعات مسؤولون من الحكومة والشرطة الحكومية، وقادة نازحين وأعضاء في لجان سلامة المجتمعات المحلية لمناقشة المسائل الأمنية المحلية. ووفرت الاجتماعات منتديات لتعزيز العلاقات بين المجتمعات المحلية والشرطة الحكومية ولمناقشة سبل تحسين الأمن في مخيمات النازحين وحولها. إضافة إلى ذلك، يسرت العملية المختلطة عقد تسع اجتماعات للجان سلامة المخيمات تشمل قادة مخيمات النازحين، وأفراد من الحركات، وموظفين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ووفرت الاجتماعات منتدى لتبادل المعلومات عن مسائل أمن المخيمات.
	سابعا - نشر البعثة وعملياتها
	56 - حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، كان قوام الموظفين المدنيين في العملية المختلطة 489 7 موظفا، منهم 104 1 موظفين دوليين، و 907 2 موظفين وطنيين، و 478 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة. وشكل ذلك 85 في المائة من القوام المأذون به البالغ 285 5 فردا. وواصلت البعثة اتخاذ خطوات للتخفيف من الأخطار الأمنية وتحسين ظروف المعيشة بغية تحسين حالة استقدام الموظفين والإبقاء عليهم.
	57 - وحتى 13 كانون الأول/ديسمبر، بلغ قوام الأفراد العسكريين في العملية المختلطة 906 17 أفراد، بما يمثل 91.5 في المائة من القوام المأذون به البالغ 555 19 فردا. ويشمل هذا العدد 341 17 فردا من القوات، 314 ضابط أركان، و 184 مراقبا عسكريا، و 67 ضابط اتصال.
	58 - وحتى 13 كانون الأول/ديسمبر أيضا، بلغ قوام أفراد الشرطة في العملية المختلطة 755 2 فردا (81.7 في المائة ذكور و 18.3 في المائة إناث)، مما يمثل 73 في المائة من القوام المأذون به البالغ 772 3 فردا. وتم نشر 16 وحدة من عدد وحدات الشرطة المشكلة المأذون به البالغ 19 وحدة. ومن المقرر نشر وحدة إضافية (نيجيريا) في أوائل عام 2012. وبلغ العدد الكلي لأفراد وحدات الشرطة المشكلة الذين تم نشرهم 229 2 فردا، أو 84 في المائة، من القوام المأذون به البالغ 660 2 فردا.
	59 - وفي الفترة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر و 13 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت حكومة السودان 766 تأشيرة دخول جديدة لأفراد العملية المختلطة. وحتى 13 كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 886 طلبا لتأشيرات دخول لم يبت فيها بعد، 458 منها لأفراد من الشرطة المدنية، و 263 منها لموظفين مدنيين، و 165 منها لضباط أركان عسكريين ومراقبين عسكريين. وواصلت العملية المختلطة حث مسؤولي الحكومة على تجهيز طلبات التأشيرات التي لم يبت فيها، خاصة طلبات أفراد الشرطة، وللتعجيل بإصدار طلبات التأشيرات الجديدة.
	60 - وحسب طلب مجلس الأمن في القرار 2003 (2011)، بدأت الأمانة العامة، في تزامن مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والبعثة، إجراء استعراض للأفراد النظاميين التابعين للعملية المختلطة. وسينطوي الاستعراض، في جملة أمور، على تحليل للتحديات الراهنة والناشئة في دارفور من حيث صلتها بولاية العملية المختلطة. وعقب ذلك، سيجرى تقييم للمفاهيم ذات الصلة بالعمليات في البعثة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تغيير. وستكتمل نتائج هذه العملية خلال الربع الأول من عام 2012.
	61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام الأفراد العسكريون في العملية المختلطة بدوريات بلغ عددها 501 10 دورية، بما في ذلك 843 4 دورية روتينية، و 085 2 دورية لوجستية وإدارية، و 478 1 دورية ليلية، و 076 1 دورية قصيرة المدى، و 621 دورية بعيدة المدى، و 398 عملية مرافقة لمهام إنسانية. وقامت شرطة العملية المختلطة بدوريات بلغ مجموعها 143 9 دورية، بما في ذلك 719 4 دورية داخل مخيمات النازحين، و 611 2 دورية في البلدات والقرى، و 531 1 دورية متوسطة المدى، و 282 دورية بعيدة المدى.
	62 - وحدث قدر من التحسن في قدرات الاستعداد والاكتفاء الذاتي للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة. ومن مجموع الوحدات الـ 54 التي نشرت للعملية المختلطة، فإن عدد الوحدات التي تفي بالاحتياجات المتفق عليها للنشر والمنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم ازداد من 18 وحدة إلى 22 وحدة. وتواصل الأمانة العامة العمل مع البلدان المساهمة بقوات بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان وفاء باقي الوحدات بالاحتياجات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
	63 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اكتمل تشييد موقع فريق إضافي في لبدو (جنوب دارفور)، ليصبح العدد الكلي للمواقع المكتملة 24 موقعا من 35 موقعا قيد التشييد. وحتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اكتمل تشييد 18 مركزا من مراكز الخفارة المجتمعية، ليصبح العدد الكلي للمراكز العاملة 50 مركزا من العدد المتوقع البالغ 71 مركزا. وتأخر إنجاز أعمال التشييد في مواقع الأفرقة التسعة المتبقية وفي 51 مركزا من مراكز الخفارة المجتمعية بسبب الصعوبات الملازمة لحصول العملية المختلطة على الأرض من السلطات المحلية وملاك الأراضي ومحدودية الموارد المتاحة في الأسواق المحلية. وسيتم النظر في خطط التشييد الأخرى خلال استعراض العملية المختلطة للأفراد النظاميين.
	64 - ومنذ صدور تقريري السابق، تم حفر سبع آبار مياه إضافية، ليصبح بذلك العدد الكلي للآبار المكتملة منذ نشر العملية المختلطة 48 بئرا، تشترك المجتمعات المحلية المجاورة في استعمال 35 منها. وسيتم الاشتراك في استخدام الآبار الـ 13 المتبقية فور اكتمال التقييمات التقنية للتأكد من منتوج الآبار.
	65 - وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، تم التمديد لفترة ستة شهور للحل الانتقالي للإذاعة، الذي تقوم العملية المختلطة بموجبه ببث برنامجها المسمى ”يلا نبني دارفور“ على إذاعة السلام لمدة ساعتين يوميا. ويظل ذلك تدبيرا مؤقتا إلى حين نظر حكومة السودان في طلب العملية المختلطة الترخيص لها بالبث الإذاعي المستقل. 
	66 - واستجابة لطلب مؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر قدمته الحكومة للعملية المختلطة لإخلاء الصالة التي شيدتها بعثة الأمم المتحدة في السودان في مطار الخرطوم، تم نقل العمليات في 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى صالة الرحلات الداخلية في مطار الخرطوم. إضافة إلى ذلك، اعتبارا من 31 تشرين الأول/أكتوبر، نقل مكتب الاتصال في الخرطوم موظفيه وعملياته من مجمع المقر السابق لبعثة الأمم المتحدة في السودان إلى مباني جديدة في الخرطوم. ولا يتوقع أن تؤثر هذه التغييرات سلبا على العمليات.
	67 - وقد شهدت العملية المختلطة حالات تأخير مطولة في الحصول على التصاريح من سلطات الجمارك السودانية للرحلات القادمة، خاصة شحنات الأثاث ووحدات تكييف الهواء. وارتفع عدد الحاويات التي تنتظر التخليص في بورتسودان تدريجيا من 426 حاوية وصلت في شحنة في 6 أيار/مايو، إلى 447 حاوية حتى 6 كانون الأول/ديسمبر. ويؤثر ذلك سلبا على قدرة البعثة على إنجاز تشييد المكاتب وتزويدها بالمعدات، بما في ذلك المكاتب اللازمة لاستيعاب الموظفين المدنيين في مواقع الأفرقة. وتحث العملية المختلطة المسؤولين الحكوميين، الذين ينصحون العملية بشراء المعدات من البائعين المحليين، بالتعجيل بتخليص الحاويات.
	68 - واكتمل العمل في ما مجموعه 51 مشروعا من مشاريع الأثر السريع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع وجود 273 مشروعا إضافيا في مراحل مختلفة من الإنجاز. ووافقت البعثة على ثمانية مقترحات لمشاريع سريعة الأثر ترمي إلى توفير المساعدة لمستوطنات الرحل في شمال دارفور وجنوب دارفور. وستنطوي المشاريع، في جملة أمور، على تشييد مكاتب إدارية، وتدريب قادة المجتمعات المحلية على الإدارة المدنية والتدريب على الأنشطة المدرة للدخل.
	69 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت العملية المختلطة الحد من الخطر الذي تمثله الذخائر غير المنفجرة في دارفور. وقامت العملية وشركائها من المنظمات غير الحكومية بتقييم 119 كيلومترا مربعا من الأراضي و 716 كيلومترا من الطرق بوصفها خالية من الذخائر غير المنفجرة وحددت مواقع 36 قطعة من الذخائر غير المنفجرة ودمرتها. إضافة إلى ذلك، قدمت البعثة التدريب في مجال التوعية بالذخائر غير المنفجرة لـ 503 14 من المدنيين وتدريبا للمدربين لـ 25 معلما.
	ثامنا - التقدم المحرز إزاء النقاط المرجعية للبعثة 
	70 - عملا بالفقرة 13 من القرار 2003 (2011)، يتضمن هذا التقرير تقييما للتقدم المحرز إزاء النقاط المرجعية المحددة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (S/2009/592). 
	71 - وقد أحرز بعض التقدم صوب النقطة المرجعية الأولى، تحقيق حل سياسي شامل للنزاع. وشمل ذلك عودة السيد السيسي إلى السودان، وأدائه القسم رئيسا للسلطة الانتقالية في دارفور، وإجراء المشاورات بين حركة التحرير والعدالة والجهات المعنية المحلية بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة لتحقيق السلام في دارفور. علاوة على ذلك، بدأ تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار بموجب وثيقة الدوحة. وشكلت الجهود التي بذلها الأطراف الموقعون على الوثيقة لتعزيز التأييد لها فيما بين الجهات الدارفورية المعنية من خلال نشر المعلومات خطوة إضافية إلى الأمام. وفي الوقت نفسه، تأخر تنفيذ الوثيقة بصفة عامة، بما في ذلك إنشاء السلطة. وأدى الخلاف بين الحكومة والحركات غير الموقعة على نطاق المفاوضات وما نجم عن ذلك من فشل في استئناف المحادثات إلى إعاقة التقدم صوب تنفيذ عملية سلام أكثر شمولا. 
	72 - وتتعلق النقطة المرجعية الثانية باستعادة بيئة مستقرة وآمنة في جميع أنحاء دارفور. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل العدد الإجمالي للحوادث الأمنية في دارفور أقل من المتوسط وظل بقدر كبير دون تغيير من موسم الأمطار إلى موسم الجفاف. وشكل ذلك أمرا مشجعا. واقتصر القتال بين قوات الحكومة وقوات الحركات بصفة رئيسية على منطقتي غرب جبل مرة (غرب دارفور) والطويشة (شمال دارفور). ورغم حدوث زيادة في التوتر بين المزارعين والرعاة نتيجة لدمار المحاصيل، ظل عدد الصدامات بين المجتمعات المحلية منخفضا. وظل خطر أعمال السطو والإجرام على السكان المحليين بدون تغيير عامة، شأنه شأن الخطر على حفظة السلام وأفراد المعونة من التعرض للهجمات، أو للاختطاف، أو لاختطاف المركبات.
	73 - ورغم ذلك، حدث تدهور من حيث بلوغ النقطة المرجعية الثالثة، أي تعزيز سيادة القانون والحوكمة وحماية حقوق الإنسان. وحدثت زيادة في العدد العام المسجل لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحوادث العنف الجنسي والجنساني. وفي حين دعمت العملية المختلطة التحسن في الحصول على العدالة في المناطق الريفية بنقل القضاة جوا إلى مناطق اللعيت وأم كدادة وكبكابية لتيسير عقد جلسات المحاكم المتنقلة، ظل التقدم العام إزاء هذه النقطة المرجعية محدودا.
	74 - وتتعلق النقطة المرجعية الرابعة بتحقيق استقرار الحالة الإنسانية وتيسير الوصول الإنساني إلى السكان المحتاجين للمساعدة. واستمر اتجاه عودة النازحين واللاجئين إلى مساكنهم بوتيرة تبلغ 000 7 شخص شهريا. وكان عدد النازحين الجدد متدنيا، إذ بلغ 512 1 شخصا، رغم أنه لا يزال يشكل أمرا يدعو للأسف. وإلى جانب حالات انتشار مرض الخناق، ظلت الحالة الصحية مستقرة نسبيا. وتسنى الوصول الإنساني إلى الغالبية العظمى من المحتاجين بأنشطة المرافقة الأمنية. وتشكل هذه التطورات تقدما صوب النقطة المرجعية. ولم يتسن تحقيق قدر إضافي يذكر من التقدم نتيجة لهطول الأمطار الموسمية الذي كان ضعيفا ومتذبذبا، خاصة في أجزاء من شمال دارفور، وما خلفه من أثر سلبي على الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، ظلت الحالة غير مستقرة في مخيمي زمزم وكلمة، ولم يحدث تقدم يذكر في توفر إمكانية الوصول الحر وغير المقيد للعملية المختلطة وجهات العمل الإنساني.
	تاسعا - ملاحظات
	75 - مرت تسعة شهور منذ توقيع الحكومة وحركة التحرير والعدالة على اتفاق اعتماد وثيقة الدوحة. ولا زلت على اعتقادي أن الوثيقة تشكل أساسا للسلام في دارفور وأهنئ الأطراف الموقعة على الخطوات التي اتخذتها للبدء في تنفيذها. ومع إحراز بعض التقدم المتعلق بالتعيينات ولجنة وقف إطلاق النار، من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة تتعلق باحتياجات سكان دارفور بغية بناء الأمل في المستقبل. وفي هذا الصدد، أدعو الأطراف الموقعة إلى إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور بدون تأخير، والبدء في تنفيذ أحكام الاتفاق التي تهم سكان دارفور، وتوفير عائدات سلام ملموسة للمحتاجين.
	76 - وإذا ما أريد لوثيقة الدوحة أن تشكل إطارا للسلام الدائم في دارفور، يجب أن يعتنقها السكان، وأن يحدد دور واضح المعالم لمشاركتهم في تنفيذها، ويجب أن تكون شاملة لجميع الحركات المسلحة. وتوفر العملية السياسية المحلية في دارفور فرصة لإجراء حوار على مستوى القواعد الشعبية بشأن عملية السلام ودور الناس في إرساء أسس مستقبل ينعم بالسلام. وأتفهم حساسية سكان دارفور والأطراف الموقعة والمجتمع الدولي عموما في إجراء العملية السياسية المحلية في دارفور. وإذا أريد لتلك العملية أن تحظى بالمصداقية، يجب أن يتمتع المشاركون فيها بالحريات اللازمة لكي يتمكنوا من الكلام والتجمع بحرية. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للظروف الميسرة أن تكون متحجرة بحيث تحول دون إجراء الحوار من أجل السلام. وأعرب عن تأييدي لعمل العملية المختلطة وفريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي لاستشارة آراء الناس في هذا الصدد. وستنظر الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بعناية في نتائج تلك المشاورات قبل اتخاذ قرارات بشأن مشاركة العملية المختلطة في العملية السياسية المحلية في دارفور.
	77 - وأدعو الحركات غير الموقعة وحكومة السودان إلى الاستماع إلى صوت دعاة السلام وإلى الالتزام مرة أخرى بمناقشة جميع المسائل المطروحة للتفاوض بدون شروط مسبقة، وذلك بغية التوصل إلى تسوية سلمية للنـزاع دون تأخير.
	78 - وقصدي من اقتراح خطة طريق لعملية السلام في دارفور هو تعزيز مواطن القوة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معا لدعم عملية السلام في أعقاب قيام حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بالتوقيع على وثيقة الدوحة، وهو ما أكمل مرحلة مفعمة بالنشاط في عملية الوساطة المشتركة. وكما ورد الذكر أعلاه في هذا التقرير، ستصدر خريطة الطريق في وثيقة منفصلة بعد اكتمال المشاورات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وهي توفر إطار للتوجه العام الذي يمكن للمنظمتين السير فيه دعما لعملية السلام في دارفور، ولتلك الغاية، بالعمل مع الأطراف والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا.
	79 - ورغم إحراز بعض التقدم في عملية السلام عموما وبقاء معدل القتال في دارفور مستقرا نسبيا، فإنني لا أزال أشعر بالقلق إزاء الأحوال في دارفور من حيث تأثيرها على السكان، خاصة فيما يتصل بحقوق الإنسان وإمكانية وصول العمل الإنساني. وأدعو حكومة السودان إلى اتخاذ خطوات ملموسة صوب ضمان حماية حقوق الإنسان لسكان دارفور. وستؤدي تلك الإجراءات إلى إحداث أثر كبير على مساعي إرساء سلام مستدام وإنشاء الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين.
	80 - وفي هذا الصدد، ستواصل العملية المختلطة التركيز على زيادة قدرتها لتنفيذ الولاية المتصلة بحماية المدنيين، وستواصل دوائر العمل الإنساني في الأمم المتحدة دعم العائدين والتعافي المبكر متى أمكن ذلك وحيثما أمكن. ويجب أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة في ضمان الأمن، والحماية، وتأمين الوصول إلى جميع المناطق للمدنيين وأفراد العمل الإنساني.
	81 - وأشعر بقلق عميق إزاء أمن أفراد العمل الإنساني وأفراد العملية المختلطة العاملين في دارفور. وقد شعرت بالارتياح لمعرفة أن عامل المعونة الذي اختطف في نيالا في 14 آب/أغسطس قد أُطلق سراحه، وأتقدم بالشكر لمن ساعد في ذلك. ومع ذلك، تظل أعمال الاختطاف والهجمات على حفظة السلام تحدث بصورة منتظمة. وقد فقدت العملية المختلطة أربعة من أفرادها في أعمال عدائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع فقدان 34 فردا منذ إنشاء البعثة في 1 كانون الثاني/يناير 2008، و 60 فردا منذ إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان. وما لم تكن هناك مساءلة قانونية لمن تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأعمال، فهي ستستمر لتعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وأدعو الحكومة إلى العمل عن كثب مع العملية المختلطة في التحقيق في أعمال العنف التي ترتكب ضد أفراد البعثة وتقديم مقترفي تلك الأعمال إلى العدالة.
	82 - ومن المسائل التي تبعث على قلق متزايد حالات التأخير في إصدار تأشيرات الدخول لأفراد العملية المختلطة وقيام سلطات الجمارك بتخليص معدات البعثة في بورتسودان. وهذه العقبات تحد من قدرة العملية على تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفعال. وأدعو الحكومة إلى تجهيز جميع طلبات تأشيرة الدخول المتبقية بدون إبطاء، وتخليص حاويات المعدات المحتجزة في بورتسودان لنقلها إلى دارفور، والسماح للبعثة بالعمل بدون عقبات وفقا لاتفاق مركز القوات.
	83 - وختاما، أود التوجه بالشكر إلى الممثل الخاص المشترك ورئيس الوسطاء المشترك المؤقت، إبراهيم غمباري، وإلى النساء والرجال العاملين في العملية المختلطة، على جهودهم الدؤوبة لتنفيذ ولاية البعثة وتيسير التوصل إلى حل شامل ومفتوح أمام الجميع للنـزاع في دارفور. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني الصادق لعمل فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي، تحت رئاسة الرئيس امبيكي، وللدعم الذي تقدمه حكومة قطر لعملية السلام، ولعمل العديد من أفراد العون في دارفور الذين يجابهون ظروفا شاقة بغية ضمان حياة سكان دارفور المتضررين من النـزاع وتحسين ظروف معيشتهم.

