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

  
  مقدمة  - أوال  

، الــيت )٢٠١١ (٢٠٠٣ مــن قــرار جملــس األمــن ١٣يقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة   - ١
اليـة   يومـا عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ و            ٩٠طلب اجمللس إيلّ مبوجبها أن أقدم إليه تقريـرا كـل            

ويتـضمن التقريـر معلومـات عـن        . العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور         
ــؤرخ       ــري األخــري امل ــذ تقري ــور من ــة يف دارف ــسان١٧آخــر مــستجدات احلال ــل / ني  ٢٠١٢أبري

)S/2012/231(              ي ، وتقييما للتقدم احملرز مقارنة بالنقاط املرجعية احملددة يف املرفـق الثـاين لتقريـر
، ويتــضمن إىل )S/2009/592( ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦املقــدم إىل اجمللــس، واملــؤرخ  

، تقييمــا للمنــاخ الــالزم تــوافره )٢٠١١ (٢٠٠٣ مــن القــرار ٨جانــب ذلــك، وعمــال بــالفقرة 
  .لقيام عملية سياسية يف دارفور

  
  التطورات السياسية  -ثانيا   

  تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت األطراف املوقعة علـى وثيقـة الدوحـة للـسالم                 - ٢

. يف دارفور، وحكومة السودان، وحركـة التحريـر والعدالـة العمـل علـى تنفيـذ أحكـام الوثيقـة                   
أبريـل تعـيني سـتة مـن        / نيـسان  ١٨ إىل   ٣ووفقا لترتيبات تقاسم الـسلطة، جـرى يف الفتـرة مـن             

رير والعدالة وزراء دولة، من بينهم عضو عني يف منـصب نائـب وايل شـرق             أعضاء حركة التح  
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ٢٥و بتحويل   ماي/أياروقامت احلكومة املركزية يف أوائل      . دارفور

ــدارفور، وهــي اهليئــة الــيت أنــشئت      الواليــات املتحــدة وســبع مركبــات إىل الــسلطة اإلقليميــة ل
متكنـت   ،ذلـك بفـضل  و. كامها بالتعاون مع حكومـة الـسودان   مبوجب وثيقة الدوحة لتنفيذ أح    
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يف تعــيني مــوظفني واالضــطالع  شــرعت إنــشاء مكاتــب يف اخلرطــوم ودارفــور و مــن لــسلطة ا
  .التخطيط بأنشطة

ــار٢٢ويف   - ٣ ــسلطة     / أي ــي وال ــة األفريق ــايو، اجتمــع مــصرف التنمي ــدارفور  م ــة ل اإلقليمي
ويل وشــركاء دوليــون آخــرون يف اخلرطــوم لبــدء  وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــد 

وهتـدف  . التخطيط إلنـشاء بعثـة التقيـيم املـشتركة لـدارفور املنـصوص عليهـا يف وثيقـة الدوحـة               
هذه البعثة إىل حتديد وتقيـيم االحتياجـات لتحقيـق التعـايف االقتـصادي والتنميـة والقـضاء علـى                    

  . وأن تشكل األساس لتعبئة موارد املاحننيهناية العاميف ويتوقع أن ُتستكمل . الفقر يف دارفور
نفـذ بعـد مـضي عـدة أشـهر علـى            الدوحـة مل ت   وال يزال عـدد كـبري مـن أحكـام وثيقـة               - ٤

 إىل احلكومـة املركزيـة أمـواال   حتويـل  ومن بـني هـذه األحكـام    . املواعيد النهائية املنصوص عليها 
، أرجــئ صــرف الــشرحية صــندوق إعمــار وتنميــة دارفــور حــىت يتــسىن تنفيــذ مــشاريع اإلعمــار

الـــيت كـــان مـــن املقـــرر صـــرفها لـــدى توقيـــع االتفـــاق يف  )  مليـــون دوالر٢٠٠(األوىل منـــها 
  .٢٠١١يوليه /متوز ١٤
التيجاين سيـسي،   السيد  ،   اإلقليمية لدارفور  أبريل، ذكر رئيس السلطة   / نيسان ٢٤ويف    - ٥

تمويــل للــسلطة  يف جلــسة إحاطــة للجمعيــة الوطنيــة عــن حالــة وثيقــة الدوحــة، أن نقــص ال        
يف سيــسي الــسيد اجتمــع مث . يتــصل هبــا مــن أجهــزة يعيــق تنفيــذ االتفــاق بــشكل خطــري    ومــا

وعقــب  . دولــة قطــر ملناقــشة تنفيــذ االتفــاق وخطــط الــسلطة      الدوحــة مــع ممــثلني حلكومــة    
ــغ     ــدفع مبل ــل االنتعــاش   مليــون دوالر ٣١االجتمــاع، تعهــدت حكومــة قطــر ب ــة لتموي والتنمي

تقييميـة  البعثـة  ال ممثلو احلكومـة القطريـة خـالل    هاوفقا لألولويات اليت حدد يف دارفور   املبكرين  
وعالوة علـى ذلـك، قامـت جلنـة     . أبريل/ نيسان ١مارس إىل   / آذار ٢٦يف الفترة من     إىل املنطقة 

تتألف من األطراف املوقعة على الوثيقة والعملية املختلطة، عقب سلـسلة مـن االجتماعـات يف                
املواعيـد النهائيـة املبينـة    هبـدف متديـد   اجلدول الزمين لتنفيذ وثيقة الدوحة       بتنقيحيونيه،  /حزيران

  .جلميع النقاط املرجعية ملدة سنة واحدة
تعجيــل وتــرية تنفيــذ هبــدف مــايو، أصــدرت حكومــة الــسودان مرســومني / أيــار٢ويف   - ٦

ليــا هيئــة إشــراف هــي اللجنــة الع ت احلكومــة أأنــش ، املرســوم األولومبوجــب. وثيقــة الدوحــة
املرسـوم الثـاين    قامـت مبقتـضى     و. ملتابعة السالم يف دارفور، برئاسة الرئيس عمـر حـسن البـشري           

أغـسطس  / آب ٢٧توسيع عضوية مكتب متابعة السالم يف دارفور، وهو اهليئة اليت أنشئت يف             ب
وثيقـة الدوحـة، ليـشمل ممـثلني مـن      املنفذة وفقا ملـا تـنص عليـه     لتنسيق أنشطة احلكومة     ٢٠١١
 ، والداخليـــة، واإلعـــالم، والـــشؤون اخلارجيـــة،ملـــسؤولني يف وزارات الـــدفاع واملاليـــةكبـــار ا
ونــص هــذا املرســوم أيــضا علــى توســيع واليــة   .  وجهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين ،والعــدل



S/2012/548  
 

12-41589 3 
 

احلركــات غــري املوقعــة علــى الوثيقــة ووضــع اســتراتيجيات لتعزيــز    باملكتــب لتــشمل االتــصال  
جنة العليا ملتابعة السالم يف دارفور، يف اجتماعهـا األول املعقـود            ونظرت الل . السالم يف دارفور  

قــدم احملــرز يف التنفيــذ اشــترك يف إعــداده كــل مــن الــسلطة تمــايو، يف تقريــر عــن ال/ أيــار١٦يف 
مكتـب متابعـة الـسالم يف دارفـور      عقـد   و. اإلقليمية لدارفور ومكتب متابعة الـسالم يف دارفـور        

 إنـشاء جلـان فرعيـة سياسـية وأمنيـة واقتـصادية وإعالميـة        هقرر فيـ يونيه، / حزيران ٤يف  اجتماعا  
  .جماالت احلكملتيسري التنفيذ يف جماالت حمددة من 

األطراف املوقعة على وثيقة الدوحة باالشـتراك مـع منظمـات اجملتمـع املـدين               واصلت  و  - ٧
ف يف عقـد    العمليـة املختلطـة مـساعدة تقنيـة ولوجـستية لألطـرا           قـدمت   و.  الدوحة تعميم وثيقة 

 ممـثال   ٩ ٥٦٢يونيه شارك فيهـا     / حزيران ٢٩أبريل إىل   / نيسان ١حلقة عمل يف الفترة من       ٥٥
ــة صــاحبة املــصلحة   ــذلك و. مــن اجلماعــات الدارفوري جممــوع املــشاركني يف حلقــات  يــصل ب

 مــشارك ٢٤ ٤٠٠ إىل حنــو ٢٠١١أكتــوبر /املتــصلة بتعمــيم الوثيقــة منــذ تــشرين األول العمــل
  ).نهم من النساء م يف املائة٣٤(
، قــام املــشاركون، )٩، الفقــرة S/2012/231: انظــر(حلقــات العمــل الــسابقة متــشيا وو  - ٨
ــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، حبــثّ        ال ــادة اجملتمعــات احمللي ــا، وق ــو املــشردين داخلي ســيما ممثل

زيـادة  األطراف املوقعة على االتفاق على بذل مزيد من اجلهـود لتنفيـذ أحكامـه؛ والـدعوة إىل                  
مــشاركة اجملتمــع املــدين يف رصــد التنفيــذ؛ وتــشجيع اجملتمــع الــدويل علــى حــث احلكومــة علــى 

عـدم  لوأعرب ممثلو البدو الرحل عن قلقهـم        . الوفاء بالتزاماهتا املالية املنصوص عليها يف االتفاق      
االتفــاق بالقــدر الكــايف الحتياجــاهتم، وخــصوصا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة حــصوهلم علــى  معاجلــة 

وأعــرب بعــض ممثلــي املــشردين داخليــا والطــالب والرُّحــل والعائــدين عــن . أراض وتعويــضات
يف قـدرة األطـراف املوقعـة    شـكهم  من االتفاق وعـن    هلم  منافع ملموسة   حتقيق  قلقهم إزاء عدم    

  .على الوثيقة على تنفيذها دون دعم احلركات الرئيسية اليت مل توقع عليها
العمل دون قيود، شكا مـشاركون يف سـتة مناسـبات         ويف حني عقدت معظم حلقات        - ٩

انتــهاكات بــشأن د مناقــشاهتم مــن أن وجــود عناصــر مــن جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين قّيــ
عقـدها  مـن املقـرر     وأرجئت حلقات عمل كان     . حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها األجهزة األمنية     

شرق بـ طارق وعديلـة وشـعريية   يف مناطق أبو جابرة وأبو م    يونيه  / حزيران ١٣ و   ١٢ و   ١١يف  
. أفراد العملية املختلطة يف إطار عمليات عسكرية للحكومـة        تنقل  بعد فرض قيود على      دارفور

. يونيـه /حزيـران  ٢٧وعقدت فيما بعـد حلقـات عمـل يف مـنطقيت أبـو جـابرة وأبـو مطـارق يف                   
حركــة مناقـشات مــع احلكومـة و  جتــري وكانـت العمليـة املختلطــة، وقـت إعــداد هـذا التقريـر،      

وإضـافة إىل   . يف عديلـة وشـعريية    املزمـع عقـدها     التحرير والعدالة لتغيري مواعيد حلقـات العمـل         
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ذلك، تعذر عقد حلقات العمل التعميميـة يف خميمـات احلميديـة وحـصا حيـصا ومخـس دقـائق                    
وسط دارفور بسبب معارضـة قـادة املخيمـات املؤيـدين حلركـة جـيش           يف  بالقرب من زالينجي    

  .وقعة على االتفاقامل فصيل عبد الواحد، غري - حترير السودان
ونظـرت  . مـايو / أيـار ٢٨يف  وعقدت جلنة متابعة التنفيذ اجتماعهـا الثالـث يف الدوحـة         - ١٠

اللجنة يف التقارير املقدمة مـن األطـراف املوقعـة والعمليـة املختلطـة عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                       
 احملرز حىت اآلن يف تنفيذ الوثيقـة، فقـد أعربـت            ويف حني رحبت اللجنة بالتقدم    . وثيقة الدوحة 

والحـظ  . عن قلقها إزاء حاالت التأخري يف إنشاء املؤسـسات الـيت نـص االتفـاق علـى إنـشائها                  
عملية السالم من خالل استئناف حمادثـات الـسالم بـني      املشاركة يف   األعضاء احلاجة إىل زيادة     

زاء االنعكاســات إ أعربــوا عــن قلقهــم وعــالوة علــى ذلــك،. احلكومــة واحلركــات غــري املوقعــة
بني السودان وجنوب السودان على احلالـة األمنيـة يف دارفـور، ودعـوا              القتالية  السلبية لألعمال   

  .)٢٠١٢ (٢٠٤٦يف هذا الصدد إىل االمتثال لقرار جملس األمن 
  

  املفاوضات الرامية إىل عقد اتفاق سالم شامل    
 الوســطاء املــشترك املؤقــت، إبــراهيم غمبــاري،  واصــل املمثــل اخلــاص املــشترك وكــبري   - ١١

واجتمـع  . تشجيع استئناف احملادثات بني حكومة السودان واحلركات غري املوقعة على الوثيقـة           
مـايو مـع    / أيـار  ١٥أبريل مع ممثلي حركة العـدل واملـساواة يف لنـدن، واجتمـع يف               / نيسان ٩يف  

 اجلنـاح األم يف   -ريـر الـسودان      فـصيل مـيين مينـاوي وجـيش حت         -ممثلي جيش حتريـر الـسودان       
وأفادت احلركتان بأهنما ال تزاالن ملتزمتني بأهداف اجلبهـة الثوريـة الـسودانية، مبـا يف                . كمباال

  .ذلك اإلطاحة باحلكومة اليت يقودها حزب املؤمتر الوطين
وأعربــت عــدة حركــات وفــصائل مــسلحة أصــغر لفريــق دعــم الوســاطة املــشترك عــن    - ١٢

ومشلــت . حمادثــات مـع احلكومــة باسـتخدام وثيقــة الدوحـة أساســا للمناقـشات    اهتمامهـا بعقـد   
 -هذه الفصائل واحلركات القيادة الثورية حلركة العدل واملـساواة، وحركـة التحريـر والعدالـة                

وعناصـر مـن    ) فصيل آدم عبد العزيز   ( الوحدة   -جيش حترير السودان    حركة  فصيل الوحدة، و  
مـايو، اجتمـع فريـق دعـم الوسـاطة      / أيـار ٢٦ويف . ي داوودجمموعة خريطـة الطريـق بقيـادة علـ     

وســط دارفــور مــع قــادة ميــدانيني لفــصيل حركــة  باملــشترك والعمليــة املختلطــة يف جبــل كرقــو 
. العــدل واملــساواة بقيــادة حممــد حبــر لتقيــيم مــصداقية الفــصيل كطــرف حمتمــل يف املفاوضــات  

ت تعلوهــا بنـادق آليـة، ادعــى    رجـال مـسلحا علــى مـنت مركبـا    ٦٠وشـارك يف االجتمـاع حنــو   
وأكـد القـادة والءهـم حملمـد حبـر واسـتعدادهم للـدخول يف           .  مقاتـل  ١ ٦٠٠قادهتا أهنم ميثلـون     

ــة   ــع احلكوم ــات م ــستقلة مــن      . حمادث ــصورة م ــق ب ــيم مــن التحق ــق التقي ــتمكن فري ــوام ومل ي الق
  .العسكري للفصيل
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  احلوار الداخلي يف دارفور بشأن عملية السالم    
 دعملـ ) S/2012/166انظـر الوثيقـة     (ار عمل االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة          صمم إط   - ١٣

إقامة سالم دائم يف دارفور من خالل عملية تـضم مجيـع األطـراف الرئيـسية صـاحبة املـصلحة،           
ويـنص اإلطـار علـى إجـراء مـشاورات علـى الـصعيد الـداخلي          . مبا فيها األطراف غري املتحاربة    
وإضـافة إىل ذلـك، تـنص وثيقـة الدوحـة           . هـا وتعزيز ثيقـة الدوحـة   يف دارفور من أجل تكملـة و      

ــشجيع        ــسالم وت ــز ال ــور لتعزي ــداخلي يف دارف علــى إجــراء حــوار ومــشاورات علــى الــصعيد ال
الـضرورية  تقيـيم للظـروف     إجـراء   ) ٢٠١١ (٢٠٠٣وطلـب جملـس األمـن يف القـرار          . املصاحلة
لـتمكني اجمللـس مـن البـت يف مـشاركة           لقيام عملية سياسية ذات مصداقية يف دارفـور،         املالئمة  

 وجهـات نظـر االحتـاد األفريقـي      اخـذ آالعملية املختلطـة يف دعـم العمليـة الـسياسية يف دارفـور،              
  .احلسبان يف
مـن  العملية املختلطة  وارتفع عدد ضحايا االعتقال واالحتجاز التعسفيني الذي سجلته           - ١٤
. يف الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر       ضحية   ٦٥ يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق إىل     ضحية   ٢٥

نــوب جب مــدنيا يف بلــدة قريــدة  ٣٣ة يــسلطات احلكومالــومــن بــني هــذه احلــاالت، احتجــزت   
 فصيل مـيين مينـاوي علـى البلـدة يف           - عقب هجوم شنته قوات جيش حترير السودان         ،دارفور

املوثقـة،   حقـوق اإلنـسان   وظل العدد الكلـي النتـهاكات       ).  أدناه ٢٢انظر الفقرة   (مايو  / أيار ٨
انتـهاكات  خـالل العنـف والتحـرش البـدين و         مبا يف ذلك انتهاكات احلق يف السالمة البدنية من        

احلـــق يف عـــدم التعـــرض لالعتقـــال واالحتجـــاز التعـــسفيني، دون تغـــري نـــسبيا عنـــد مـــستوى   
يونيــه مقابــل /حزيــران ٣٠أبريــل إىل / نيــسان١ ضــحية يف الفتــرة مــن ٤٣٩حادثــا مشــل  ١٤٥
ويف . مـارس / آذار ٣١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ١ ضحية يف الفتـرة مـن        ٣٧٤ حادثا مشل    ١٤٨

 ،الوقــــت نفــــسه مل تــــسجَّل أي انتــــهاكات مباشــــرة للحــــق يف حريــــة الكــــالم أو التجمــــع  
 االعتقــال اتأعــاله، اســتمرت ســلطات احلكومــة يف ممارســ  وردت اإلشــارة إىل ذلــك  كمــاو

سـلبا علـى حالـة حقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق باحلريـات          التعسفي دون إشراف قضائي، مما أثر       
  .املدنية والسياسية

ويف سياق تعمـيم املعلومـات املتعلقـة بوثيقـة الدوحـة، التمـست العمليـة املختلطـة آراء                     - ١٥
كمـا وردت اإلشـارة إىل      و. األطراف الدارفورية صاحبة املـصلحة بـشأن دور احلـوار الـداخلي           

وار مـشاورات يف مجيـع أحنـاء دارفـور ويف اخلرطـوم مـع ممثلـي        هذا احلـ مشل ، ٨يف الفقرة  ذلك  
 ات، وأعـضاء اهليئـ    األهليـة منظمات اجملتمع املدين، وقبائل الرحل، واملشردين داخليـا، واإلدارة          

وأقـرت غالبيـة األطـراف الـيت جـرى          . وقـادة اجملتمعـات احملليـة التقليديـة       يف الواليات   التشريعية  
داخلي يف دارفور ينطوي على إمكانية تعزيـز الـدعم الـشعيب لوثيقـة              التشاور معها بأن احلوار ال    
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وأعربـت  . عملية السالم، وتشجيع املصاحلة بني اجملتمعات احملليـة       املشاركة يف   الدوحة، وزيادة   
شــرحية واســعة مــن هــذه األطــراف، ال ســيما ممثلــو املــشردين داخليــا وقــادة اجملتمعــات احملليــة     

جلماعــات الرئيــسية لكافــة امــا إذا كــان سُيــسمح لعــدم معرفــة التقليديــة والرحــل، عــن قلقهــم 
صــاحبة املــصلحة باملــشاركة؛ ومــا إذا كانــت العمليــة ســتكون يف مــأمن مــن أي اســتغالل مــن  
جانب أطراف الرتاع؛ ومـا إذا كـان سُيـسمح للمـشاركني بـالتعبري عـن آرائهـم حبريـة وأمـان؛                      

ع ذلك، فقـد دعـوا إىل البـدء فـورا يف هـذه              وم. لتنفيذ النتائج مستعدة  وما إذا كانت األطراف     
العمليــة، ودعــوا اجملتمــع الــدويل إىل مــساعدة منظمــات اجملتمــع املــدين حــىت تــتمكن مــن رصــد  

  .األحداث، وكذلك إىل تشجيع األطراف غري املوقعة على الوثيقة على دعم املشاورات
 ار، املنـصوص عليهـ    شاورات علـى الـصعيد الـداخلي يف دارفـو         املـ وار و احلـ وميثل إجراء     - ١٦

وقـد أعـدت الـسلطة    . يف وثيقة الدوحة، إحدى األولويات القصوى للسلطة اإلقليمية لـدارفور   
يف بـشمال دارفـور   خططا لعقـد مـؤمتر حتـضريي جلميـع األطـراف صـاحبة املـصلحة يف الفاشـر            

د يوليه، من أجل احلصول على تأييـد شـعيب لتنفيـذ االتفـاق وإعـدا              / متوز ١٢ إىل   ١٠الفترة من   
 اإلقليميـة   وتعتـزم الـسلطة   . خطة إلجراء حـوار ومـشاورات علـى الـصعيد الـداخلي يف دارفـور              

 مــشارك مــن طائفــة ٨٠٠تيــسري اختيــار بة، يــسلطات احلكومالــ، بالتعــاون مــع لــدارفور القيــام
واستجابةً لطلب الـسلطة بـدعمها بترتيبـات      . واسعة من اجلماعات الدارفورية صاحبة املصلحة     

ر املـشاركني، ويف ضـوء القيـود القليلـة الـيت واجهتـها العمليـة املختلطـة خـالل             لوجستية واختيا 
 املعقودة لتعمـيم وثيقـة الدوحـة، وافقـت العمليـة املختلطـة علـى تقـدمي                  ١٣٤ حلقات العمل الـ  

  .بعض الدعم اللوجسيت، ال سيما نقل املشاركني
  

  تطورات أخرى    
 عن تطبيق سلـسلة مـن إجـراءات التقـشف          أعلن الرئيس البشري     ،يونيه/ حزيران ١٨يف    - ١٧

مشلت ختفيضات يف الدعم احلكومي للوقود وبعض الـسلع األخـرى؛ وتقلـيص عـدد الـوزارات          
. املقدمة ملوظفي احلكومـة واالمتيازات االحتادية ووزارات الدولة؛ وختفيض الرواتب والبدالت     

 ووايل غـرب دارفـور      السياق، أعلن وايل شرق دارفور حممد حامد فضل اهللا حامـد،          ذلك  ويف  
حتـضرياً إلعـادة   حكوميت الـواليتني    حلّ  يونيه، عن   / حزيران ٢٦اتيم قلو كوما، يف     حممد  حيدر  

  .جديدذات شكل إنشاء إدارات أصغر 
ــان أصــدر   - ١٨ ــسودانية يف  ه حتــالفويف بي ــة ال ــران١ اجلبهــة الثوري ــه / حزي يف أعقــاب يوني

، يف مجلـة أمـور،      التحـالف  علَـن، كـرر   ان غـري مُ    القيادي املعقود يف مك    االجتماع الثالث جمللسه  
 مجاعـات املعارضـة إىل االحتـاد        ااط نظام حزب املؤمتر الوطين، ودعـ      إسق املتمثل يف    تأكيد هدفه 

عــدة أبلغــت و). ٢٠١٢ (٢٠٤٦لقــرار ا باختــاذ جملــس األمــن ، ورحــبالتحــالفوالعمــل مــع 
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ــم الوســاطة املــ       ــق دع ــور فري ــسلحة صــغرية يف دارف ــصائل م ــرة  حركــات وف شترك خــالل الفت
 - بانضمامها إىل اجلبهة الثوريـة الـسودانية، مـن بينـها جـيش حتريـر الـسودان               املشمولة بالتقرير   

فـصيل   -  األم، وجـيش حتريـر الـسودان        اجلنـاح  - فصيل الدميقراطيـة، وجـيش حتريـر الـسودان        
  ).فصيل عبد اهللا حيىي(الوحدة 

ِلـب إيلَّ فيـه أن أبلـغ اجمللـس مـرة كـل              ، الذي طُ  )٢٠١٢ (٢٠٤٦بالقرار  وفيما يتعلق     - ١٩
 - أسبوعني عـن حالـة امتثـال الـسودان وجنـوب الـسودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان                    

الشمال للقرارات الواردة يف القرار، تولت العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة           
ات املطلوبة لإلحاطات اليت ُتقـدَّم      يف دارفور رصد امتثال األطراف يف دارفور، وقدمت املعلوم        

  ).أدناه ٢٣انظر أيضاً الفقرة (للمجلس كل أسبوعني 
  

  احلالة األمنية  -ثالثا   
ة وقوات احلركـة خـالل الفتـرة املـشمولة          ياحلكومالقوات  وقعت صدامات متفرقة بني       - ٢٠

ددة بوقـوع   ومل ميكـن التحقـق مـن التقـارير املتعـ          . بالتقرير، وخباصة يف جنـوب وشـرق دارفـور        
مشــل، طبقــاً ملــا أفــادت بــه حكومــة الــسودان، قتــاالً بــني القــوات قتــال بــني القــوات العــسكرية 

املسلحة السودانية واجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان بـالقرب مـن احلـدود بـني واليـيت جنـوب                     
  .احلكومةاليت تفرضها دارفور وغرب حبر الغزال، وذلك بسبب القيود 

بـني القـوات    أبريـل   / نيـسان  ١٧يف  نـشوب قتـال     عـن   ختلطـة تقـارير     وتلقت العمليـة امل     - ٢١
علــى ُبعــد املــسلحة الــسودانية وقــوات تابعــة حلركــة مل يتــسن حتديــد هويتــها يف منطقــة مساحــة  

ــة الــضعنيإىل الــشرق مــن  كيلــومتر ١٠٠ ــمدين علــى ُبعــد شرق دارفــور؛ ومنطقــة سيــسبان   ب
علـــى ُبعـــد  دارفـــور؛ وأم دافـــوق  نـــوب  جبنيـــاالمـــن غـــريب النـــوب إىل اجل كيلـــومترا ١٤٠
يف ووردت أنبــاء أيــضا عــن نــشوب التقــال     . نيــاالمــن غــريب إىل اجلنــوب ال كيلــومترا ٢٦٥
وزعــم . نيــاالمــن غــريب النــوب إىل اجل كيلــومترا ٢٦٥علــى ُبعــد أبريــل يف ســونغو /نيــسان ١٩

ت يف الـصداما  اشـترك   الفـصيل   أن  فصيل مـيين مينـاوي       - متحدث باسم جيش حترير السودان    
ــة امل . الــيت وقعــت يف أم دافــوق  ــال الــذي وقــع يف مساحــة  وأكــدت العملي ، إال أهنــا ختلطــة القت

من احلوادث اليت وقعت يف جنـوب دارفـور نظـراً للقيـود             بشكل مستقل   تتمكن من التحقق     مل
وقــدمت وكــاالت املــساعدة اإلنــسانية مــساعدات  .  الــسلطات احلكوميــة احملليــة الــيت تفرضــها

  .دنيني الذين ُشرِّدوا حديثاً من مساحة إىل القرى اجملاورة من جراء القتال من امل١٩ ٠٠٠ لـ
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فصيل ميين مينـاوي سـيطرهتا     - مايو، فرضت قوات جيش حترير السودان     / أيار ٨ويف    - ٢٢
 قبـضة  الـيت كانـت يف  ونيـاال   من  نوب  إىل اجل  كيلومترا ٩٥الواقعة على بعد    على مدينة القريدة    

ة الـسيطرة علـى املدينـة يف اليـوم     يـ قـوات احلكوم الية، إىل أن استعادت    القوات املسلحة السودان  
مـن اجلنـود والـشرطة التــابعني    فـردا   ١٤وحتققـت العمليـة املختلطـة مـن أن مــا جمموعـه      . التـايل 

؛ ومت تـدمري منـشآت     ن آخـرو  ١٣للحكومة قُِتلوا وأصيب اثنـان؛ وقُِتـل ثالثـة مـدنيني وأصـيب              
يونيـه،  / حزيـران  ٢٦يف  و. الـسوق مـن     وقـود ومـواد أخـرى      حكومية وحمـالت جتاريـة؛ وُنهِـب      

لقافلـة عـسكرية تابعـة للقـوات     يف مشال دارفـور  نصبت قوات إحدى احلركات املسلحة كميناً   
ومل . الفاشـر مـن  غـريب  النوب إىل اجلكيلومترا  ٩٠على ُبعد املسلحة السودانية يف دوبو العمدة  

 األطـراف،   كما ادعت ذلك  دات بوقوع إصابات    تتمكن العملية املختلطة من التحقق من اإلفا      
وحتققت إحدى دوريات العملية املختلطة مـن قيـام القـوات           . كبريكانت متباينة إىل حد     واليت  

علـى  بعمليـة قـصف جـوي بـالقرب مـن قريـة حـشابا            يونيـه   / حزيران ٢٧يف  املسلحة السودانية   
  .تشّرد أو حاالت ومل ُتسجَّل إصابات. الطويلةإىل الغرب من  كيلومترا ٢٠ُبعد 
ــر    وأَبلََغــت الــسلطاُت  - ٢٣ ــة املختلطــة بــأن عناصــر اجلــيش الــشعيب لتحري ــة العملي  احلكومي

ــسودانية    ــة ال ــة الثوري ــسودان واجلبه ــسان٢٩جنحــت يف ال ــرض  / ني ــل يف ف ــى  أبري ســيطرهتا عل
بعـد أن كانـت يف      ،  نيـاال مـن   غـريب   النـوب   إىل اجل  كيلـومترا  ٢٧٥الواقعـة علـى ُبعـد       ي  ـكافنديب

وزعم متحـدث باسـم القـوات املـسلحة الـسودانية أن قـوات              . بضة القوات املسلحة السودانية   ق
ووفقـاً ملـا أفـادت بـه مـصادر حمليـة،            . مـايو / أيـار  ٧احلكومة استعادت السيطرة على املدينـة يف        

وعالوة على ذلك، ادعت حكومة السودان أن عناصـر         . من جراء القتال  مدنيا   ٧ ٠٠٠ تشّرد
غـرب   - عمليـات بـالقرب مـن حـدود جنـوب دارفـور           نفذت  لتحرير السودان   اجليش الشعيب   

مـايو، ويف مـدينيت كافيـا كنغـي         / أيـار  ١٨  و ١٧حبر الغزال يف مدينيت املـرام وأم دافـوق يـومي            
ومل تـتمكن العمليـة املختلطـة حـىت         . مايو/ أيار ٢٤  و ٢٢ يف مساحة يومي     وشرقاوسريي مالغا   

  . بسبب القيود على إمكانية الوصول إىل هذه األماكناآلن من التحقق من هذه اإلفادات
وفيما يتعلق باحلوادث بني اجملتمعات احمللية، تسبب حادث سرقة واعتـداء صـغري وقـع                 - ٢٤
يف  نيـاال مـن  غـرب  إىل ال كيلـومترا  ٩٠، الواقعـة علـى ُبعـد    أبريـل يف قريـة زاليـدا     / نيسان ١٩  يف

 وأبلــغ ممثلــو اجملتمــع احمللــي العمليــة املختلطــة .نــشوب صــدامات بــني مجــاعيت الزغــاوة والثعالبــة
وقامـت  . القتـال أثنـاء    وإصـابة أربعـة      ،مـن الزغـاوة   واآلخـر   من الثعالبـة    أحدمها  مبقتل شخصني   

مــايو، / أيــار٤ويف . أجهــزة اإلدارة األهليــة بتــسوية الــرتاع مــن خــالل عمليــة مــصاحلة تقليديــة 
 جـربة مـن املـساليت يف قريـة أبـو     ارعني مـز اعتدت مجاعة بدو من قبيلـة الرزيقـات علـى مخـسة           

. ممــا أســفر عــن مقتــل شخــصني وإصــابة ثالثــة نيــاالمــن نــوب إىل اجل كيلــومترا ٦٧علــى ُبعــد 
  .ة حدة التوتر بني اجملتمعات احمللية بفضل تدخل زعماء اجملتمعات التقليديوخفّت
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مــن  يني علــى ســودانجمهولــونأبريــل، هجــم رجــال مــسلحون / نيــسان١٧  و١٦ويف   - ٢٥
ــ كيلــومترا ١٢٥الواقــع علــى ُبعــد يعيــشون يف خمــيم شــريف اجلنــوب   الــضعنيمــن شرق إىل ال

وقـد أصـيب ثالثـة مـن جنـوب الـسودان جبـروح يف               . وخميم خور عمر يف الضعني على التـوايل       
وزادت العمليـة املختلطـة مـن الـدوريات الـيت           . أربعة يف احلـادث الثـاين     أصيب  احلادث األول و  

أمنيــاً علــى مــدار الــساعة طــوال  كيانــا الــشرطة التابعــة للحكومــة نــشأت أيمــات، وختتفقــد امل
ووفقـاً لتقيـيم    . جنـوب الـسودان   مـن    خميماً يف شرق دارفور يعيش فيها أهـايل          ١١األسبوع يف   

 شـخص أصـوهلم     ٦٠ ٠٠٠، يعـيش حاليـاً      ٢٠١٢مـارس   /أجرته مجعيـة اهلـالل األمحـر يف آذار        
  .ها وشرقيمن جنوب السودان يف جنوب دارفور

أبريـل  / نيـسان  ١مـن   وفيما يتعلق حبرية موظفي العملية املختلطة يف التنقل، ففي الفترة             - ٢٦
، مقابـل   مـرة  ٢٧ العمليـة املختلطـة      ألفـراد  التـنقالت الربيـة      جرى تقييد يونيه،  / حزيران ٣٠إىل  
وبالنـسبة للـرحالت اجلويـة، رفـضت الـسلطات          .  يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق         مرة ٣١
 فيما يعد زيـادة      طلباً باإلذن بالطريان   ٥ ٠٣٧من إمجايل   طلبا   ٣٥٧حلكومية يف الفترة نفسها     ا

 ٤ ٤٦٠مـن إمجـايل      طلبا رفضته السلطات يف الفترة املشمولة بـالتقرير الـسابق            ١١٦مقارنة بـ   
 فرضـته الـسلطات احلكوميـة علـى رحـالت      ا متقطعـ اومشـل ذلـك حظـر    . طلباً بـاإلذن بـالطريان    

الفاشــر اخلرطــوم ومــايو، وبــني / أيــار١٢ إىل ٣ني اخلرطــوم والفاشــر يف الفتــرة مــن  الطــريان بــ
ــن    ــرة م ــاال يف الفت ــران١٢ إىل ١٠وني ــك يف  / حزي ــه، وذل ــت  يوني ــذي كان ــت ال ــوات الوق  الق

  .عمليات جوية يف دارفورتنفذ املسلحة السودانية 
ــك،     - ٢٧ ــى ذل ــسان٢٠فــي فوعــالوة عل ــة  / ني ــسلطات احلكومي ــل، قامــت ال ــة أبري ، متعلل

بفـرض قيـود    بعمليات عسكرية مقررة أو جارية، بإبالغ العملية املختلطة واملنظمات اإلنسانية           
 الدخول إىل مناطق ُتلَّس، وبورام، وعد الفرسان، وكافيا كنغي، وكافيندييب، وأم دافـوق              على

ن يف ورغم أن السلطات أبلغت إدارة األمم املتحدة لشؤون الـسالمة واألمـ  . يف جنوب دارفور  
العمليـة املختلطـة مـن دخـول املنـاطق          السلطات متنع   ، ظلت   تلك القيود أبريل برفع   / نيسان ٢٩
ــا   ب ــة انعــدام األمــن فيه ــشمولة بــالتقرير،   و. ذريع ت قيــود بــصورة متقطعــة   فُرِضــيف الفتــرة امل

ــادو   علــى ــشاعرية ولب ــة ودار الــسالم وثابــت   ) جنــوب دارفــور(الوصــول إىل ال وشــنقل طوباي
ال كــان يــدور فيهــا قتــ ه يف املنــاطق الــيت ُزِعــم أنــالقيــودوقــد فُرَِضــت غالبيــة . )دارفــور مشــال(

يف وجـود قـوات تابعـة حلركـات     تشتبه السلطات أنه انتهى منذ وقت وجيز، وأن   أوعسكري  
  . على اتفاق السالماحلركات املوقعةمسلحة نشطة من غري 

ففـــي . العمليــة املختلطــة  ني يف العـــاملوفُرَِضــت قيــود أيــضاً علـــى املــوظفني املــدنيني        - ٢٨
جبنــوب أبريــل، أوقــف عمــالء جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين يف مدينــة كــاس    /نيــسان ١٥
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 للــشؤون املدنيــة أقامتــها العمليــة املختلطــة لفائــدة احملــاورين احمللــيني بــشأن  عمــلٍحلقــةَدارفــور 
 ١٥يف و، ويف كـــاس أيـــضاً. بعقـــدهاتـــسوية الرتاعـــات، مـــتعللني بعـــدم صـــدور إذن مـــسبق  

بعثـة لرصـد حقـوق اإلنـسان تابعـة للعمليـة املختلطـة،              نشاط   السلطات احمللية    قّيدتمايو،  /أيار
  . إذن كتايب مسبق بذلكحصوهلا علىمتعللة بعدم 

ــسودان علــى مجيــع املــستويات        - ٢٩ ــة املختلطــة دعوهتــا ممثلــي حكومــة ال وواصــلت العملي
وخـــالل االجتمـــاع الثالثـــي . دون قيـــودو لـــسماح للعمليـــة املختلطـــة حبريـــة التنقـــل الكامـــلا

ـــ ــة الـــسودان يف     ١٣ الـ ــاد األفريقـــي وحكومـ ــدة واالحتـ ــود يف الفاشـــر بـــني األمـــم املتحـ املعقـ
. األساســيةالنقــاش يونيــه، كانــت القيــود املفروضــة علــى الــدخول إحــدى نقــاط  /حزيــران ٢٣

ــدا      ــادة املي ــادة إخطــار الق ــون يف االجتماعــات بإع ــسؤولون احلكومي ــد امل ــه جيــوز  وتعه نيني بأن
ــا مـــن     ــا أن متنعهـ ــا ال جيـــوز هلـ للـــسلطات أن تـــسدي مـــشورة أمنيـــة للعمليـــة املختلطـــة، وإمنـ

  .أنشطتها مواصلة
وكــان التقــدم احملــرز حمــدوداً يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يف تنفيــذ وثيقــة الدوحــة            - ٣٠
ك إىل االخـتالف بـني      وُيعـزى ذلـ   . يتعلـق بوقـف إطـالق النـار والترتيبـات األمنيـة النهائيـة              فيما

الــذي أُجــري يف (األطـراف املوقَِّعــة بــشأن التحقـق األويل مــن قــوات حركــة التحريـر والعدالــة    
 تطبيـق فقد أصر املسؤولون احلكوميون على إعادة العملية مع         ). مارس/ آذار ٩  و ٥الفترة بني   

 والعدالة أصـرت    إال أن حركة التحرير   . األهلية للتصنيف كمقاتل  أكثر صرامة يف تقرير     معايري  
 ضـمن  احلركـة  تدخلـها وعلى التحقق مـن القـوات اإلضـافية الـيت مل     أعّم على االحتفاط مبعايري  
وتعكف العملية املختلطة على مواصـلة تيـسري املباحثـات بـني األطـراف              . عملية التحقق األولية  

  .للتشجيع على التوصل إىل حل للقضية
املتعلقـة  مـايو خطتـها     /للعملية املختلطـة يف أيـار     ووفقاً لوثيقة الدوحة، قدمت احلكومة        - ٣١
وتـنص اخلطـة علـى إنـشاء جلنـة          . رتع السالح وحل مجاعـات امليليـشيات املـسلحة يف دارفـور           ب

لرتع الـسالح، وتـسجيل أعـضاء امليليـشات، وإطـالق محـالت للتوعيـة العامـة وحتديـد مرحلـة                     
يـة املختلطـة للحـصول علـى      وتـسعى العمل  .  يومـاً  ٢٢٠ علـى مـدى فتـرة        تستمرلرتع السالح،   

ــسلطات     ــن ال ــضاحات إضــافية م ــة  إي ــشأن هوي ــزع ســالحها   ب ــرر ن ــات املق ــا ،اجلماع  وقوامه
ووفقــاً جلــدول التنفيــذ املــنقح لوثيقــة الدوحــة، فــإن آخــر موعــد لتقــدمي اخلطــة هــو   . ومواقعهــا

  .٢٠١٢أغسطس /آب ٢١
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   واألمنالسالمة    
ملتحـــدة واملنظمـــات اإلنـــسانية يف دارفـــور ملـــوظفي األمـــم ااحلالـــة األمنيـــة زالـــت  مـــا  - ٣٢

ــة    أســفرتفقــد .  مــدعاة للقلــق وســالمتهم ــة الــيت تــستهدف مــوظفي العملي  األفعــال اإلجرامي
املختلطة يف وفاة أحد حفظة الـسالم وإصـابة ثالثـة آخـرين، وذلـك حـني هجمـت مجاعـة مـن                       

شرطة املـشكَّلة   أبريل، على إحـدى وحـدات الـ       / نيسان ٢٠يف  جمهويل اهلوية،   الرجال املسلحني   
مـن  شرقي  الـ نـوب   إىل اجل  كيلـومترا  ٧٠علـى ُبعـد     التابعة للعملية املختلطة بـالقرب مـن مـورين          

قـوات  ومل تعتقل   . طالق النريان، هرب املعتدون من املكان     إوبعد تبادل   . غرب دارفور  ب ةاجلنين
  .أحدا من الضالعني يف اهلجومة بْعد يحلكوماالشرطة 

مـن  غرب  إىل ال  كيلومترا ١٣٥الواقعة على ُبعد    يف كبكابية   جرى  مايو،  / أيار ١٣ويف    - ٣٣
اختطفتـهم  الـوطنيني األربعـة الـذين        جلنة الصليب األمحـر الدوليـة        موظفي سراح    إطالق الفاشر

الـواقعى علـى ُبعـد      أبريل يف منطقة فتـا برنـو        / نيسان ٢٨يف  جمهويل اهلوية،   جمموعة من املعتدين    
ــومتر ١٠٠ ــ كيل ــريبالشمال إىل ال ــار٣٠يف و. الفاشــرمــن  غ ــايو/ أي ــق ســراح موظــف   ،م  أُطِل

ــاً الــسلطات  . مــارس/ آذار٦برنــامج األغذيــة العــاملي الــذي اخُتِطــف يف نيــاال يف    وتتــوىل حالي
  .الوطنية التحقيقات

 اتمـا جمموعـه سـت مركبـات تابعـة ملنظمـ       خطـف    قيـد االسـتعراض    خالل الفترة    ومت  - ٣٤
ــالث    ــة، وث ــة دولي ــات غــري حكومي ــابعتني ملنظمــة    تامركب ــركبتني ت ــة املختلطــة، وم ــة للعملي بع

مـن  يف الفتـرة    حـادث خطـف ملركبـات        ١٨حكومية دولية أخرى، وذلك مقارنة مبـا جمموعـه          
عدد احلوادث املـسجلة يف الفتـرة املـشمولة         شكل  يو. مارس/ آذار ٣١إىل  يناير  /كانون الثاين  ١

عــام لَت يف الفتــرة نفــسها مــن  ُســجِّاحلــوادث اخلمــس الــيت  ن عــزيــادة ملحوظــة هبــذا التقريــر 
ــة       . ٢٠١١ ــة املختلط ــات العملي ــة يف وقــت الحــق مركب ــة للحكوم ــشرطة التابع واســتعادت ال
  . غري احلكومية الدوليةاتومركبة واحدة من مركبات املنظمالثالث 

ــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان     / أيــار١٥ويف   - ٣٥ ــق ســراح مــوظفَي بعث مــايو، أُطِل
 ويف .فربايــر واحتجزهتمــا يف الــضعني  / شــباط٢٤ا الــسلطات احلكوميــة يف  اللــذين اعتقلتــهم 

مايو، اعتقلت الشرطة التابعة للحكومة اثنني من مـوظفي العمليـة       / أيار ٢٣ أبريل و /نيسان ٢٧
لـــدى عودهتمـــا مـــن إجـــازة يف جنـــوب الـــسودان،  املختلطـــة أصـــلهما مـــن جنـــوب الـــسودان

ويف احلادث األول، أُطِلق سـراح املوظـف    . ملطاريقأبو ا واآلخر يف    يف نياال     أحدمها واحتجزت
ويف احلــادث . ه لألمــم املتحــدةءطاقــة هويتــه الــيت تثبــت انتمــااســتظهر بيف نفــس اليــوم بعــد أن 

  .مايو بعد تدخل العملية املختلطة/ أيار٢٧يف اآلخر الثاين، أُطِلق سراح املوظف 
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  احلالة اإلنسانية  -رابعا   
ة بـالتقرير، أكـد الفريـق العامـل املعـين بـالعودة وإعـادة اإلدمـاج،                خالل الفترة املـشمول     - ٣٦

 ١ ١٤٥مـشردا داخليـا و    ٣٧ ٤٤٤ أن ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  الذي ترأسه 
ــادوا   ــا عـ ــا الجئـ ــرة بـــني   طوعـ ــور يف الفتـ ــة يف دارفـ ــع خمتلفـ ــاين ١إىل مواقـ ــانون الثـ ــاير/ كـ   ينـ

الجئـا   ١ ١٤٥مـشردا داخليـا و       ٢٩ ٦٥٤ء  مـن بـني هـؤال     عاد  و. ٢٠١٢مارس  /ارذ آ ٣١و  
زال  ومـا . مشردا داخليا إىل مواقع يف مشال دارفور       ٧ ٧٩٠إىل مواقع يف غرب دارفور، وعاد       

. نقص التعلـيم والرعايـة الـصحية وامليـاه وعـدم تـوفر فـرص العـيش للعائـدين باعثـا علـى القلـق                        
سبل الـرزق   لتوفري  ذت مشاريع   غري غذائية، ونف  مواد  وزعت وكاالت املساعدة اإلنسانية      وقد

  .اخلدمات االجتماعية األساسيةلتقدمي وعملت مع السلطات احلكومية 
قلـق متزايـد يف أجـزاء مـن دارفـور نظـرا لـضعف               مـصدر   وكان انعـدام األمـن الغـذائي          - ٣٧

وحــدد تقيــيم مــا بعــد احلــصاد الــذي أجــراه برنــامج األغذيــة  . ٢٠١١عــام احملــصول نــسبيا يف 
طن من احلبوب يف كل مـن مشـال    ١٤٠ ٠٠٠أبريل عجزا غذائيا بلغ حوايل     /سانالعاملي يف ني  

هـاتني   يف املائة يف أسـعار املنتجـات الزراعيـة واحليوانيـة يف              ٢٥وجنوب دارفور، وزيادة بنسبة     
وزارة الزراعـة يف الواليـة، يف       أجرته  ويف وسط دارفور، خلص تقييم      . منذ بداية العام  الواليتني  

فقـط   يف املائـة     ٦٤، إىل أن املوارد الغذائية املتاحة تكفـي لتغطيـة           ٢٠١١سمرب  دي/كانون األول 
العجـز عـن طريـق مبـادرات     تغطيـة  ومن املتوقـع  . من االحتياجات الغذائية للسكان طوال العام    

زيـادة توزيـع املـواد الغذائيـة وتـوفري اإلمـدادات مـسبقا قبـل                 تـشمل برنامج األغذية العاملي اليت     
ــم األ  ــة موسـ ــار؛ وبدايـ ــالل  مطـ ــن خـ ــار   مـ ــور يف أيـ ــط دارفـ ــة وسـ ــة واليـ ــام حكومـ ــايو /قيـ مـ

بـل   وزيادة اإلنتاج الغذائي من قِ     ؛ طنا من احلبوب من احتياطيها االستراتيجي      ٥٠ عن باإلفراج
  .القطاع التجاري

وظل العاملون يف قطاع املساعدة اإلنسانية يواجهون القيود املفروضة علـى الوصـول،               - ٣٨
علّقـت الـسلطات العـسكرية الـسودانية        و. اطية خالل الفترة املشمولة بـالتقرير     والعوائق البريوقر 

الرحالت اجلوية خلدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية بـني الفاشـر واملواقـع               
بانعــدام معللــة ذلــك أبريــل /نيــسان ١٠ إىل ٣مــن دارفــور يف الفتــرة مشــال امليدانيــة العميقــة يف 

أبريل وضعت احلكومة، متعللة بانعدام األمن، شـرطا يقـضي بقيـام    /صف نيسان ويف منت . األمن
للحـصول علـى تـصاريح    الـسودانية  املنظمات اإلنسانية بتقدمي طلبات ملفوضية العـون اإلنـساين        

مـــايو، منعـــت / أيـــار١٧ و ١٦ويف يـــومي . ســـاعة مـــن الـــسفر يف جنـــوب دارفـــور ٧٢قبـــل 
م املتحـدة مـن دخـول خمـيم زمـزم حمتجـة بعـدم وجـود               احمللية وكاالت األم  احلكومية  السلطات  
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بلـدة  وإضـافة لـذلك، قيـدت الـسلطات احملليـة وصـول مجيـع وكـاالت اإلغاثـة إىل                 . خطيإذن  
  .يونيه/ردوم على احلدود بني جنوب دارفور وغرب حبر الغزال طوال شهر حزيران

ت الـوطين مكـتيب     هاز األمن واملخابرا  جلتابعون  أبريل، دخل موظفون    / نيسان ٢٢ويف    - ٣٩
مفوضــية العــون اإلنــساين اثــنني مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة إلنفــاذ أمــر صــادر عــن   

ومسـح  . وصـادرت الـسلطات املركبـات واملعـدات       . تعليق عمليـات هـذه الوكـاالت      بالسودانية  
زالـت العمليـات يف      أبريـل، يف حـني مـا      /نيـسان  ٣٠إلحدى املنظمات باستئناف العمليـات يف       

 وكانــت املنظمــة الــيت . لعمليــات اإلغــالق هــذهتامــربرتقــدم ومل . مــات األخــرى معلقــةاملنظ
منظمة غري حكومية دوليـة علـى مـا يقـارب           نيابة عن   ع الغذاء   يتوزتشترك يف   تعليق نشاطها    مت

  . مشرد داخليا يف خميمات يف شرق دارفور ١٠٠ ٠٠٠
عايـة الـصحية يف مشـال دارفـور يف          اخنفـضت املـساعدة يف جمـال الر       وعالوة على ذلك،      - ٤٠

يعـزى  و. أعقاب تعليـق منظمـة أطبـاء بـال حـدود ملعظـم أنـشطتها الطبيـة يف منطقـة جبـل سـي                       
احلصول على تصاريح الـسفر والعمـل للمـوظفني، وكـذلك       املتعلقة ب صعوبات  الالقرار إىل    هذا

ة مت فيهـا  وكانـت آخـر مـر   . القيود املفروضة منـذ وقـت طويـل علـى حركـة اإلمـدادات الطبيـة            
ــول     ــة يف أيل ــة إىل املنطق ــدادات الطبي ــل اإلم ــى إذن بنق وكانــت . ٢٠١١ســبتمرب /احلــصول عل

عــدد ســكاهنا ينــاهز املنظمــة هــي اجلهــة الوحيــدة الــيت تقــوم بتــوفري الرعايــة الــصحية يف منطقــة  
  .من الرحل املومسيني ١٠ ٠٠٠نسمة إضافة إىل  ١٠٠ ٠٠٠

  
  وق اإلنسان سيادة القانون واحلوكمة وحق  - خامسا 

ــة املختلطــة لالحتــاد     مشلــت   - ٤١ ــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ســجلتها العملي حــوادث انت
، والعنـف  نيتعـسفي الحتجـاز  االعتقـال و يف املقـام األول اال األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور     

  . وانتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية،اجلنسي واجلنساين
 أعاله، ظـل العـدد اإلمجـايل النتـهاكات          ١٤ يف الفقرة    كت اإلشارة إىل ذل   وكما ورد   - ٤٢

 حالـة  ١٤٥بلـغ  إذ دون تغـيري نـسبيا،   يف الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر     حقوق اإلنـسان املوثقـة     
 ضـــحية يف الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير ٣٧٤مشلـــت  حالـــة ١٤٨مقابـــل  ضـــحية ٤٣٩مشلـــت 
ومـن  .  هـو الـسمة املميـزة للوضـع        نوظل غياب املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنـسا       . السابق

ــالغ عــددها    ــة املختلطــة لالحتــاد    ١٤٥بــني احلــاالت الب ــها العملي ــهاكات وثقت ــة مشلــت انت  حال
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، مت إبالغ الشرطة احلكومية بعـشرين حالـة جيـري التحقيـق                 

  .يف ست منها
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 ا حادثـ  ٤٩العملية املختلطـة    وثقتها  اليت  وشكلت انتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية         - ٤٣
 ضــحية يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير     ٢٣٢مشلــت   حالــة  ٧٣مقابــل   ضــحية،  ٣١٥خلفــت  
ــسابق ــة     . ال ــداءات بدني ــضحايا العت ــة ال ــرض غالبي ــدي  وتع ــى أي ــامجني   عل ــن امله ــات م جمموع

  .اقالذهاب إىل األسوعند ، من قبيل الزراعة أو بعملهم اليومياجملهولني أثناء القيام 
.  ضـحية  ٦٥ الـذي سـجلته العمليـة        نيعدد ضحايا االعتقال واالحتجاز التعـسفي     بلغ  و  - ٤٤

مـايو يف أعقـاب هجـوم       /وإضافة إىل املدنيني الثالثة والثالثني الـذين احتجـزوا يف منتـصف أيـار             
انظــر (يش حتريــر الــسودان التــابع جلــ شــنته القــوات التابعــة لفــصيل مــيين مينــاوي   قريــدةعلــى 

اعتقلــت القــوات املــسلحة الــسودانية مــسؤوال ســابقا يف احلركــة  ، )أعــاله ٢٢  و١٤الفقــرتني 
بغــرب مــايو واحتجزتــه ملــدة تــسعة أيــام يف فــورو باراجنــا / أيــار٨الــشعبية لتحريــر الــسودان يف 

حرمتـهم  كمـا   لضحايا  اويف مجيع احلاالت مل تقدم السلطات احمللية مربرات الحتجاز          . دارفور
وحثـــت العمليـــة املختلطـــة مـــرارا الـــسلطات . ى التمثيـــل القـــانويناحلـــصول علـــإمكانيـــة مـــن 

ــة ــا         احلكومي ــن احملتجــزين حالي ــراج ع ــدنيني واإلف ــسفي للم ــال التع ــن االعتق ــاع ع ــى االمتن عل
  .توجيه هتم إليهم أو
 حالة من حـاالت العنـف اجلنـسي     ٣٣سجلت البعثة   املشمولة بالتقرير،   خالل الفترة   و  - ٤٥

ثــل ذلــك اخنفاضــا طفيفــا مــن  ميو.  قاصــرا٢٣ كــان مــن بينــهم   ضــحية٣٧مشلــت واجلنــساين 
ــت   ٣١ ــة مشل ــهم   ٤١حال ــن بين ــالتقرير    قاصــرا١٢ ضــحية م ــشمولة ب ــرة امل ــجلت يف الفت  وُس

وإضافة إىل الدعوة إىل قدر أكرب من املساءلة عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان رصـدت                . السابق
العنف القـضايا املتعلقــة بــ مبـا يف ذلــك  العمليـة املختلطــة حتقيقـات الــشرطة وإجـراءات احملكمــة،    

كـم علـى شخـصني متـهمني        أبريل، حُ /نيسان ١٠حماكمة يف بورام يف      ويف. اجلنسي واجلنساين 
 بالـسجن  ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤يف  قريـدة   باغتصاب ست نساء مـن املـشردات داخليـا يف           

 الـسلطات   ورصـدت العمليـة املختلطـة إجـراءات احملكمـة لتـشجيع           . مخس سنوات ومائة جلدة   
  .على إجراء حماكمة عادلة ودعت إىل مناهضة العقاب البدين

ــران١٠ويف   - ٤٦ ــدارفور، أمحــد       / حزي ــة اخلاصــة ل ــام للمحكم ــدعي الع ــتقال امل ــه، اس يوني
عام جديـد، هـو حممـد بـشارة دوسـة،           مدع  ومت تعيني   . املطلب، ألسباب مل يكشف عنها     عبد
يف ني يف هـــذا املنـــصب منـــذ إنـــشائه  خـــامس مـــدع عـــام ُيعـــ وهـــذا . يونيـــه/ حزيـــران٢١يف 
  .٢٠٠٣ عام
وفيما يتعلق ببناء قدرات السلطة القضائية بالوالية، نظمـت العمليـة املختلطـة حلقـات                 - ٤٧

 عمـل  اتحلقـ عقد عمل حول العدالة االنتقالية للمجتمع املدين والسلطات احمللية، مبا يف ذلك          
الفاشـر،  مـن   غرب  إىل ال كيلومترا   ٦٠عد  ، الواقعة على بُ   يونيه يف طويلة  / حزيران ٢٧ و   ٢٦يف  
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الـيت عقـدت بالتعـاون مـع     احللقة من النساء والشبان، و و ستني من قادة املشردين داخلياً    لفائدة  
نيــاال  يف ،يونيــه/ حزيــران٢٧الطفــل، يف رفــاه لوجملــس الواليــة منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

  .االجتماعينياملرشدين دعني العامني ومن أفراد الشرطة احلكومية واملفردا أربعني لفائدة 
ولتحـــسني حالـــة حقـــوق اإلنـــسان األساســـية للـــسجناء، قامـــت العمليـــة املختلطـــة،     - ٤٨

باالشتراك مع منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة بالوالية، بتنظيم خمـيم طـيب يف سـجن نيـاال         
. ملـوظفني واألطفـال   مـن الـسجناء وا    فـردا    ٣٧٤العـالج   فيـه   مارس تلقى   /ارذ آ ١٣املركزي يف   

وإضافة إىل ذلك، وفرت البعثة املياه ومعـدات ختـزين امليـاه للـسجن املركـزي يف نيـاال وسـجن                     
  .يف املياهاحلاد أردماتا يف اجلنينة وسجن زالنجي لتجنب النقص 

  
  محاية الطفل    

ــار١٠يف   - ٤٩ ــة       / أي ــة إىل العملي ــة عمــل موقع ــة خط ــر والعدال ــدمت حركــة التحري ــايو ق م
 احلركـة تتعهـد   ووفقا للخطة،   . واستخدامهمبوضع حد لتجنيد األطفال     التزمت فيها   طة  املختل

تــسجيل مجيــع األطفــال املــرتبطني باحلركــة لــدى جلنــة نــزع الــسالح   بتنفيــذ مجلــة أمــور منــها  
إعـادة دجمهـم يف اجملتمعـات احملليـة يف موعـد            حـىت تتـسىن     والتسريح وإعادة اإلدمـاج بالـسودان       

لعمليـة  لاحلركـة    هاعمـل الـيت قدمتـ     الوتعزيـزا خلطـة     . ٢٠١٢ديـسمرب   /ول كانون األ  ٣١أقصاه  
 طفــال كــانوا مــرتبطني فيمــا ســبق   ٢٥٧، مت تــسجيل ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٤املختلطــة يف 

بفصيل اإلرادة احلرة جبيش حتريـر الـسودان، وهـو أحـد األطـراف املوقعـة علـى إعـالن االلتـزام                      
سالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج بالـسودان مـن أجـل             باتفاق سالم دارفور، لدى جلنة نزع الـ       

  .شمال دارفوربإعادة دجمهم يف مناطق ماهلا، والسِّريف، والفاشر، وتورا وكافود 
  

  محاية املدنيني  - سادسا 
 موظفـا مـدنيا     ٦٠واصلت العملية املختلطة تعزيز قدرهتا على محاية املدنيني، ومت نقـل              - ٥٠

ؤون املدنية، وحقـوق اإلنـسان، واالتـصال لألغـراض اإلنـسانية،            من ذوي اخلربة يف الش    إضافيا  
وهبـذا  .  موقعا من مواقع األفرقـة     ٢٦وسيادة القانون من بعثة العملية املختلطة ومقر الوالية إىل          
مواقع األفرقـة يف مجيـع   هبذه الصفة يف  يرتفع العدد اإلمجايل للموظفني املدنيني الذين مت نشرهم         

  .موظفا ٨٢أحناء دارفور إىل 
ــالتقرير،  و  - ٥١ ــرة املــشمولة ب ــدنيني مــن ذوي    يف الفت ــة امل ــدات احمليطــة حبماي كانــت التهدي

سيما أولئـك املقيمـون يف خميمـات املـشردين داخليـا يف شـرق                األصول السودانية اجلنوبية، وال   
دارفـور، مـصدر قلــق رئيـسي لقطــاع محايـة دارفـور الــذي يـضم وكــاالت املـساعدة اإلنــسانية        

مجعيــة اهلــالل أجرتــه تقيــيم كــشف و. ودانيةسومفوضــية العــون اإلنــساين الــة املختلطــة والعمليــ
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 إىل  ٢٠١١ديـسمرب   /األمحر للمخاطر النامجة عـن انعـدام احلمايـة، يف الفتـرة مـن كـانون األول                
بــالغ إزاء ســالمتهم،  أن الــسودانيني اجلنــوبيني يف دارفــور يــساورهم قلــق ،٢٠١٢مــارس /ارذآ

بإمكانيـة احلـصول علــى   نـسيتهم، وعـدم معرفـة إذا كـانوا سـيحتفظون      وبـسبب عـدم حتديـد ج   
. اخلـــدمات االجتماعيـــة اجملانيـــة، وإذا كـــان سيـــسمح ألبنـــائهم مبواصـــلة االلتحـــاق باملـــدارس

اإلجراءات بـ الـسودانيني اجلنـوبيني     لكفالـة توعيـة     محلـة للـدعوة     بـإجراء   توصـية   التقييم  تضّمن  و
الـسكان ذوي   تقـضي بـتمكني     ، والـيت    ٢٠١٢أبريل  /يسان ن ٨اليت اختذهتا حكومة السودان يف      

احلـصول علـى وثـائق الـسفر والعمـل؛      يف السودان مـن  األصل السوداين اجلنويب الذين يعيشون      
إطالق مبــادرات لتعزيــز التعــايش الــسلمي بــني الــسودانيني اجلنــوبيني   وأوصــى التقيــيم أيــضا بــ 

لطـوارئ التابعـة لوكـاالت األمـم املتحـدة      واجملتمعات احمللية األخرى؛ وإعادة النظـر يف خطـط ا       
ومـن  . لتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ يف املنطقة احلدودية بني دارفور وجنـوب الـسودان             

يوليـه  /التوصـيات يف اجتماعـه املقبـل يف شـهر متـوز           هـذه   املقرر أن ينظر قطاع محاية دارفور يف        
هم مـن جنـوب     ص أصـل  شـخ  ٦٠ ٠٠٠وأن يستخدمها كأساس لوضع خطة مشتركة حلمايـة         

  .يقيمون حاليا يف جنوب وشرق دارفورالسودان 
ــا يف الــذي يهــدد  التعــرض للتحــرش والعنــف اجلــسدي  وكــان خطــُر  - ٥٢ املــشردين داخلي

يـوم  وقـع  ، وخاصـة عقـب حـادث    املـشمولة بـالتقرير   خـالل الفتـرة     آخر للقلق    ازالنجي مصدر 
زعم أنـه   تـل الـضحية الـذي يُـ       وقـد قُ  . أسفر عن مقتل أحد سـكان خمـيم محيديـة         ومايو  / أيار ١٢

كان جمندا سابقا يف فصيل عبد الواحد جبيش حترير السودان وكان مؤيدا لوثيقة الدوحة، بعـد                
وردا علـى رفـض قـادة     . مشادة كالميـة مـع أنـصار فـصيل عبـد الواحـد جبـيش حتريـر الـسودان                  

 الوايل، يوسـف تيـبني   املخيم السماح لسلطات األمن احمللية بدخول املخيم إلجراء حتقيق، هدد   
العمليـة املختلطـة   عقدت و. موسى آدم، بإصدار األوامر إىل قوات األمن بدخول املخيم بالقوة       

مــايو للحــث علــى ضــبط الــنفس / أيــار٢٢ و ١٨ و ١٧اجتماعــا مــع الــوايل وقــادة املخــيم يف 
تـل،  ه مل يـتم بعـد التحقيـق يف عمليـة الق     ويف حـني أنـ    . وتسهيل التوصل إىل حل سلمي للوضـع      

خفت حدة التوتر بني سكان املخيم والسلطات احلكومية، وكذلك بني اجلماعـات احملليـة     فقد  
  .داخل املخيم

  
 نشر العملية املختلطة وعملياهتا  -سابعا   

 يف املائــة ٨٦يونيــه، بلــغ قــوام املــوظفني املــدنيني يف العمليــة املختلطــة / حزيــران٣٠يف   - ٥٣
 موظفـا وطنيـا،     ٢ ٩٦٢ موظفني دوليني، و     ١ ١٠٧(وظفاً   م ٥ ٢٨٥القوام املعتمد البالغ     من
وواصـلت البعثـة التخفيـف مـن املخـاطر األمنيـة            ). من متطوعي األمم املتحدة   متطوعا   ٤٧٢و  

 .واالرتقاء بظروف املعيشة من أجل حتسني حالة استقدام املوظفني واالحتفاظ هبم
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 ٨٧,٦ فـرداً، أي مـا ميثـل    ١٧ ١٣٧وبلغ قوام األفراد العسكريني يف العملية املختلطة      - ٥٤
 ٢٩٤ جنـدياً، و  ١٦ ٥٦٥ فرداً، والذي يـشمل  ١٩ ٥٥٥يف املائة من القوام املأذون به البالغ  

 . ضابط اتصال٧٢، و ني عسكريني مراقب٢٠٩، و أركانضابط 

مــن   يف املائـة ٨١، منــهم  فـرداً ٣ ١٨٨يف العمليــة املختلطـة  وبلـغ قـوام أفــراد الـشرطة      - ٥٥
املـأذون بـه    املـستوى    يف املائـة مـن       ٨٤,٥وميثل هـذا القـوام      .  يف املائة من النساء    ١٩ الرجال و 

 وحـدة مـن وحـدات الـشرطة املـشكَّلة املـأذون             ١٦وقد ُنشر مـا جمموعـه       .  فرداً ٣ ٧٧٢البالغ  
 يف املائــة مــن القــوام ٨١,٦ أي مــا نــسبته ، فــردا٢ً ١٧١تــضم ( وحــدة ١٩ عــددها هبــا البــالغ

 . الوحدة السابعة عشرةبنشرمت التعهد وقد . )اً فرد٢ ٦٦٠غ املأذون به البال

 دوريـة،   ١٢ ٧٨٣ املختلطـة بتـسيري       العمليـة  ويف أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، قامـت         - ٥٦
 دوريــة ليليــة، ١ ٧٨٨ دوريــة لوجــستية وإداريــة، و ٢ ٨٠١ دوريــة روتينيــة، و ٥ ٧٢٧منــها 

 ٤٦٤ حراسـة مرافقـة للعمليـات اإلنـسانية، و      دوريـة ٩١٤ دورية قصرية املدى، و      ١ ٠٨٩ و
 دوريـات،  ١٢ ٥٠٧وقامـت شـرطة العمليـة املختلطـة بتـسيري مـا جمموعـه         . دورية بعيدة املدى  

 دوريـة يف البلـدات والقـرى،        ٣ ٠٢١، و   املشردين داخليـا   دورية داخل خميمات     ٧ ١٨٠منها  
ــدى، و   ١ ٨٠٧ و ــات متوســطة امل ــة للعم  ٢٧٧ دوري ــة حراســة مرافق ــسانية،   دوري ــات اإلن لي
 . دورية بعيدة املدى٢٢٢ و

أن حيـصل مجيـع مـواطين       واشـترطت مبوجبـه     ويف أعقاب قرار اختذته حكومة السودان         - ٥٧
 علـى تـصاريح     ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٨ بعـد    مجهورية جنوب السودان املوجودين يف الـسودان      

غ العمليـة املختلطـة   ، قامـت الـسلطات احلكوميـة بـإبال    )أعـاله  ٥١الفقرة انظر (لسفر  اللعمل و 
ــضرورة  ــول  ب ــد حبل ــادر البل ــران٣٠أن يغ ــسوداين    / حزي ــا ذوي األصــل ال ــع موظفيه ــه مجي يوني
وبعد أن باءت بالفشل احملاوالت اليت ُبـذلت إلقنـاع احلكومـة بـأن تـسمح للمـوظفني                  . اجلنويب

ىل  مــوظفني وأســرهم إ١٠٤مبواصــلة العمــل لــدى العمليــة املختلطــة يف دارفــور، نقلــت البعثــة  
ومـا زالـت اجلهـود جاريـة لتـأمني فـرص            . يونيـه / حزيـران  ٢٩ و   ٢٢جوبا عـن طريـق اجلـو يف         

 .عمل يف مجهورية جنوب السودان للموظفني

ــدة مـــــن     - ٥٨ ــرة املمتـــ ــسان١ويف الفتـــ ــران٣٠أبريـــــل إىل / نيـــ ، ٢٠١٢يونيـــــه / حزيـــ
ــة الــــسودان  أصــــدرت ــة  ٨٤٢حكومــ ــة املختلطــ .  تأشــــرية دخــــول جديــــدة ألفــــراد العمليــ

ــران ٣٠ ويف ــه، كــان/حزي ــاكيوني ــها، مل يبــت فيهــا تأشــرية دخــول طلــب ٨٢٢  هن  ٤٠٣ من
ــدنيني، و  اتتأشــري ــراد شــرطة م ــدنيني، و   ١٤٩ ألف ــوظفني م ــراد  ١٢٧ تأشــرية مل  تأشــرية ألف

ــسكريني، و  ــرية ملقــاولني، و  ١٢٣ع ــزوار رمســيني  ٢٠ تأش ــرية ل ــسان١ويف .  تأش أبريــل، / ني
 يف مـذكرة شـفوية بقرارهـا القاضـي بـالتوقف عـن مـنح                ا العملية املختلطة رمسي    احلكومة أبلغت
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وواصـلت العمليـة    . تأشريات دخـول إىل أفـراد الـشرطة املـدنيني الـذين ال يتقنـون اللغـة العربيـة                  
ــات        ــع طلب ــى مجي ــة عل ــل باملوافق ــى التعجي ــة حلــثهم عل ــسؤويل احلكوم  املختلطــة التوجــه إىل م

وية ملقدمي هذه الطلبات وذلـك لكفالـة         التأشرية بصرف النظر عن القدرات اللغ      احلصول على 
 .التنوع املناسب يف البعثة، مبا يف ذلك ما يتعلق باملرأة

مايو، قامت السلطات احلكوميـة بـإبالغ العمليـة املختلطـة أنـه جيـب علـى                 / أيار ٧ويف    - ٥٩
بلـد  املورد الوحيد املتعاقَد معه لتوريد احلصص الغذائيـة إىل البعثـة أن يوقـف عملياتـه ويغـادر ال                  

زعـــوم بـــني املتنـــاقض الوأُشـــري إىل أن الـــسبب وراء هـــذا القـــرار هـــو .  ســـاعة٤٨يف غـــضون 
.  ذلـك تثبـت إشعارات االسترياد اليت قدمها املتعاقد وكمية احلصص املوزعـة، دون تقـدمي أدلـة          

غـري  . أغـسطس / آب٣٠ حـىت   املتعاقدطردلويف وقت الحق، مددت السلطات املوعد النهائي        
، مــايو/ أيـار ٢٣ يف  علـى اهلبـوط  للمتعاقـد مجيـع الـرحالت اجلويـة التابعــة    ت  احلكومـة أجـرب  أن
ــار٢٩ ويف ــن      / أي ــاء بورســودان ع ــارك يف مين ــايو، توقفــت ســلطات اجلم ــامم ــ القي إجراءات ب

يونيــه، كانــت إجــراءات   / حزيــران٣٠ويف . د املتعاقــدشحنات املــوّرلــالتخلــيص اجلمركــي  
 وأسـفر .  باحلـصص الغذائيـة مـا زالـت معلقـة         لةحمّم حاوية   ٢٩التخليص اجلمركي يف ما خيص      

فعمليـة إبـرام عقـد مـع مـزوٍِّد بـديل تـستغرق            .  آثار مالية وتشغيلية كـبرية      عن قرار طرد املتعاقد  
وقــد بــذل كبــار .  مليــون دوالر٧٠ مببلــغ التغــيري تكــاليف وتقــدرُيقــدر بنحــو ســتة أشــهر  مــا

، مــساعيهم  يبــذلونختلطــة، ومــا زالــوااملــسؤولني يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم والعمليــة امل
لدى السلطات احلكومية بشأن هـذه املـسألة، مبـا يف ذلـك يف االجتمـاع الثالثـي الثالـث عـشر                       

 .يونيه/ حزيران٢٣الذي عقد يف 

ــذايت  وظلــت أوجــه القــصور    - ٦٠ ــاء ال ــدرات االكتف ــشغيلية وق لوحــدات ل يف القــدرات الت
 بـني الوحـدات املنـشورة يف العمليـة املختلطـة            فمـن . للقلـق العسكرية ووحدات الـشرطة مـثرية       

ــا   ــالغ جمموعه ــتوفت ٥٤الب ــط وحــدة  ٢٥  وحــدة، اس ــة    فق ــدات اململوك ــن املع ــا م احتياجاهت
 .للوحدات على النحو املنصوص عليه يف مذكرات التفاهم

ــالتقرير،    - ٦١ ــة املختلطــة حبفــر  قامــتويف أثنــاء الفتــرة املــشمولة ب  بئــر إضــافية، ١١ العملي
  اجملتمعـات احملليـة    وتـشارك .  بئـرا  ٦٦ نـشرها ذلك العـدد الكلـي لآلبـار املكتملـة منـذ            ليصبح بـ  

 .البعثة يف استخدام هذه اآلبار

 تضافر جهـود البعثـة إلكمـال املـشاريع ذات األثـر الـسريع املعلقـة، الـيت كـان                     وبفضل  - ٦٢
 ١٣٤ جمموعـه     مـا  أُجنـز  يف انتظـار بعـض اإلجـراءات اإلداريـة،           اإلجنـاز الكثري منها على وشـك      

ومتـت  .  مشاريع إضافية مراحل إجناز خمتلفـة   ١٠٨ وبلغ. مشروعا أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    
 . مقترحات ملشاريع جديدة أثناء الفترة قيد االستعراض١٠٦املوافقة على ما جمموعه 
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وقامـت  .  الـذخائر غـري املنفجـرة يف دارفـور    احلـّد مـن خطـر   واصلت العمليـة املختلطـة        - ٦٣
 وتقييمهــا للتأكــد مــن خلوهــا مــن  كيلــو متــرا ٦٩١لبعثــة بأعمــال مــسح لطــرق يبلــغ طوهلــا   ا

 قطعـة مـن الـذخائر غـري املنفجـرة ونظمـت تـدريبا للتوعيـة                 ٢١الذخائر غري املنفجرة، ودمرت     
 .شخص ١٥ ٠٠٠أكثر من شارك فيه خبطر الذخائر غري املنفجرة 

ــات       - ٦٤ ــف داخــل اجملتمع ــن العن ــة احمللوهبــدف احلــد م ــة    ي ــها، وضــعت العملي ــا بين ويف م
 إىل الـذين مـن احملتمـل أن ينـضموا    املختلطة مشاريع جمتمعية كثيفة العمالة تـوفر بـدائل للـشبان           

ضع هذا الربنامج على غرار برنـامج احلـد مـن العنـف             وقد وُ . عصاباتالسلحة أو   املماعات  اجل
ومت حتديــد .  االســتقرار يف هــاييتيف اجملتمعـات احملليــة الــذي تنفــذه بعثــة األمـم املتحــدة لتحقيــق  

سبل العـيش، والتـدريب   توفري   مشروعا يف جماالت التعليم، والرعاية الصحية، و       ١٨جمموعه   ما
ن يف خمتلـف املواقـع      واملهين، وبناء مراكز اجملتمع احمللي، واملوافقة على أن ينفذها الشركاء احمللي          

 .يف مجيع أحناء دارفور

 توعيــة اجملتمعــات احملليــة،  مــن أجــللبــث اإلذاعـي ل  املؤقــتباحلــلوقـد تواصــل العمــل    - ٦٥
 مـرتني يوميـاً علـى املوجـات      واحـدة،  مدة كل منها سـاعة ، بث برامج إذاعية وذلك عن طريق  

 على التضمني الترددي التابعة للدولـة الـسودانية         ةطات اإلذاعي احمل بواسطةذات التردد القصري و   
ختلطــة حــث حكومــة الــسودان علــى إصــدار تــرخيص وواصــلت العمليــة امل. يف الفاشــر ونيــاال

عــرب حمطــة يتــيح هلــا تنفيــذ ذلــك ذاعــي واإلبــث ال رفــع وتــريةن البعثــة مــن  ُيمكِّــذاعــيللبــث اإل
 .التابعة هلاذاعة اإل

وُعقد االجتماع الثالثي الثالث عشر بني االحتاد األفريقـي وحكومـة الـسودان واألمـم                 - ٦٦
يف مجلـــة ونـــاقش املـــشاركون يف االجتمـــاع،   . يونيـــه/ حزيـــران٢٣املتحـــدة يف الفاشـــر يف  

 ونـشر أفـراد الـشرطة التابعـة للعمليـة املختلطـة             ،، القيود املفروضة على حريـة التنقـل       ناقشوه ما
 وطلـب البعثـة املعلـق للحـصول علــى     ، والتـأخري يف إصـدار التأشــريات  ،النـاطقني باللغـة العربيـة   

ــة املختتقـــدمي و،تـــرخيص بالبـــث اإلذاعـــي  ــا  العمليـ ــدين طوعـ ــة الـــدعم إىل العائـ ــد . لطـ وتعهـ
كومـــة الـــسودان باالجتمـــاع مـــع الـــسلطات احملليـــة أثنـــاء وجـــودهم  املمثلـــون حلاملـــشاركون 

للعمليـة املختلطـة حبريـة التنقـل دون عوائـق يف مجيـع             ليكرروا عليها تأكيـد الـسماح       دارفور   يف
 .أحناء املنطقة

  
 تنفيذ استعراض األفراد النظاميني    

بالعملية املختلطـة   استعراض األفراد النظاميني    املنبثقة عن   توصيات  ال يتعلق بتنفيذ    يف ما   - ٦٧
الذي أجرته البعثة واألمانة العامة واالحتاد األفريقي، ُنظِّمـت سلـسلة جلـسات إحاطـة إعالميـة                 

آخر تلك اإلحاطات الـيت ُعقـدت       ويف  . للبلدان املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة      
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يونيه، قدم إيرفيه الدسو، وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ الـسالم، إحاطـة                / حزيران ١١يف  
ــدان املــسامهة بقــوات شــرطة يف       ــدان املــسامهة بقــوات والبل إىل ممــثلني عــن جملــس األمــن والبل
نيويورك بشأن توصـيات ونتـائج اسـتعراض العمليـة املختلطـة، وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا،                     

واجتمع يف وقـت    . تحدة املؤقتة يف لبنان، وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار         وقوة األمم امل  
.  للعمليـة املختلطـة    املناسبالحق مع فرادى الدول املسامهة بقوات اليت تأثرت بتحديد احلجم           

تتـراوح   فتـرة  مـدى جيـرى علـى   أن ، و٢٠١٢يوليـه   /ومن املقـرر أن يبـدأ التنفيـذ يف شـهر متـوز            
وحـدات العـسكرية، يف حـني سـيتم     الرا وفقـا للخطـط املقـررة لتنـاوب      شـه ١٨ و ١٢ بـني  مـا 

عمليـات  عـن طريـق     إدخال تعديالت علـى وحـدات الـشرطة عـن طريـق تنـاقص عـدد األفـراد                   
، وبنـاء   ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٧ريري املـؤرخ     من تق  ٨٢ وعمال بالفقرة .  املقررة النشرإعادة  

حـُت التعـديل    لـدان املـسامهة بقـوات، فقـد نقِّ        على املـشاورات الـيت أُجريـت مـع البعثـة ومـع الب             
 عنـصر  ٤ ٢٠٠ عنـصرا بـدال مـن    ٣ ٣٥٠لقوام العسكري للعملية املختلطـة، ليـصبح       ل التنازيل

 حلفــر اآلبــار،  الالزمــةبــسبب احلاجــة إىل االحتفــاظ بــبعض املهندســني اإلضــافيني، والقــدرات 
ــاطي معــززوعنــصر ــ الــذي الــشرطة عنــصرأمــا تعــديل .  للقــوة احتي  عنــصرا مــن ٢٨٠مل شي

 علـى النحـو املـبني يف تقريـري          فـسيظل  من أفراد الـشرطة      ١ ٤٦٠وحدات الشرطة املشكلة و     
 .أبريل/نيسان ١٧املؤرخ 

  
 اتبالنقاط املرجعية احملددة للعمليالتقدم احملرز مقارنة   -ثامنا   

حـل سياسـي    تحقيـق    املتعلقـة ب    يتعلق بالنقطـة املرجعيـة األوىل      أُحرز بعض التقدم يف ما      - ٦٨
شــامل للــرتاع، ويرجــع ذلــك أساســا إىل التقــدم احملــرز، وإن كــان متواضــعاً، يف تنفيــذ وثيقــة     

 يف   يف تعليقـاهتم الـيت أبـدوها       وأشار املشاركون ). أعاله ٤ و   ٣الفقرتني  انظر  (الدوحة للسالم   
الـة   أن هذه العملية كانـت فع   إىل حلقات العمل اليت عقدت لنشر املعلومات عن وثيقة الدوحة        

بتوسـيع  ويف مـا يتعلـق      . يف رفع مستوى الوعي بشأن االتفاق بني أصحاب املصلحة يف دارفور          
 املـدى  يفتحقـق  ي عملية السالم بإشراك اجلميـع فيهـا، فمـن غـري املـرجح أن           نطاق املشاركة يف  

 البدء يف إجراء مفاوضـات بـني احلكومـة وكـربى احلركـات غـري املوقعـة علـى                    القريب احتمالُ 
 .اليت ما زالت تدعو إىل اإلطاحة باحلكومة املركزيةاالتفاق 

ــة فتتعلــق     - ٦٩ ــة الثاني ــا النقطــة املرجعي ــة أم ــع أحنــاء   بإعــادة هتيئ ــة يف مجي ــة مــستقرة وآمن  بيئ
ــور ــور،       . دارف ــوب وشــرق دارف ــة، خــصوصا يف جن ــسكرية متفرق ــصادمات ع ــد وقعــت م وق

ــة . ارير كمــا أفــادت التقــ ني بــني املــدنيوتــشريدأســفرت عــن وقــوع إصــابات   وال ميكــن للبعث
واجلهات اإلنسانية الفاعلة الوصول إىل العديد من املناطق املتضررة بسبب القيود اليت تفرضـها              

مـن ذوي األصـل الـسوداين       دنيني  امل االعتداءات على    تشهدو. السلطات متذرعة بانعدام األمن   



S/2012/548  
 

12-41589 21 
 

ــور علـــى مـــدى تعـــرض اجلنـــويب  ــستمر  بـــشكل األقليـــات يف دارفـ . عنـــفللمـــضايقات والمـ
أفـراد العمليـة     الـيت يتعـرض هلـا        واالعتداءات اإلجرامية وعمليات اخلطف واختطاف السيارات     

احملـدق مبـوظفي    التهديـد األمـين    مـستوى  أنتـدل علـى  املختلطة واجلهات اإلنسانية الفاعلة إمنا     
 ،وكان الوضـع األمـين يف مشـال وغـرب دارفـور مـستقرا نـسبيا               . املنظمات ال يزال مرتفعا   تلك  
ذه هبـ  مقارنـة رز   أن الصدامات العسكرية يف جنوب وشرق دارفور قوضت جممل التقدم احمل           إال

 .املرجعية النقطة

وتتعلق النقطة املرجعيـة الثالثـة بتعزيـز سـيادة القـانون واحلكـم الرشـيد ومحايـة حقـوق                      - ٧٠
 مـا يتعلـق     وما زالت احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف دارفور مثرية للقلق، وخباصـة يف            . اإلنسان

. باالعتقاالت التعسفية، والعنف اجلنسي والعنف اجلنساين، وانتهاك احلق يف السالمة اجلـسدية           
وقد واصـلت العمليـة املختلطـة تقـدمي الـدعم الـتقين واللوجـسيت إىل الـسلطات احملليـة واجملتمـع                      

ومـع ذلـك    . ئماملدين من أجل بناء قدراهتا يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحماسبة مرتكيب اجلرا            
 .كانت املؤشرات على إحراز تقدم يف ما خيص هذه النقطة املرجعية حمدودة

أمـا النقطــة املرجعيــة الرابعـة فتتعلــق بتحقيــق اســتقرار احلالـة اإلنــسانية وتيــسري وصــول      - ٧١
وعمومــا، فقــد ظلــت احلالــة اإلنــسانية يف  . العــون اإلنــساين إىل الــسكان احملتــاجني للمــساعدة 

ــور مــستق  ــسبيا، إال دارف ــيت رة ن ــزوح   فيهــا  أســفرت يف األمــاكن ال املــصادمات عــن حــاالت ن
 منظمـة   تنفـذها وقـد أدى تعليـق عمليـات        ). جنوب دارفور (وكافنديبـي   مساحة   ومنهاجديدة،  

 حجـم املـساعدة   خفـض  برامج منظمة أطباء بال حدود إىل        وتقليص نشاط غري حكومية وطنية    
وســعت العمليــة املختلطــة إىل تيــسري . اهلــا علــى التــوايل ومشاإلنــسانية املتاحــة يف شــرق دارفــور

 مواقـع األفرقـة املوجـودة       يفعمل الوكاالت اإلنسانية عن طريق نشر موظفني مدنيني إضـافيني           
 نقـص يف املـواد الغذائيـة وارتفـاع       ومما يبعث على القلـق توقـع      . خارج مراكز البلدات الرئيسية   

 وقــام برنــامج الغــذاء العــاملي، بــدعم مــن  .التــضخم يف مشــال ووســط وجنــوب دارفــور معــدل 
 اإلمدادات الغذائية قبل حلول موسم األمطـار        بتهيئةاحلراس األمنيني التابعني للعملية املختلطة،      

 .املدى القصرييف عجز لتقليص ال
  

 اجلوانب املالية  -تاسعا   
 مليـون   ١ ٤٤٨,٦ مبلغـا قـدره      ٦٦/٢٧٩خصصت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا            - ٧٢
ــن      د ــدة مـ ــرة املمتـ ــة يف الفتـ ــة املختلطـ ــى العمليـ ــاق علـ ــوز١والر لإلنفـ ــه / متـ  إىل ٢٠١٢يوليـ

 مليــون دوالر للفتــرة املمتــدة ١ ٦٨٩,٣، مقارنــة باالعتمــاد البــالغ ٢٠١٣يونيــه /حزيــران ٣٠
 .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١من 
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ررة غــري املــسددة للحــساب ، بلغــت االشــتراكات املقــ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩ويف   - ٧٣
وبلغ جمموع االشتراكات املقررة غري املـسددة       . دوالرمليون   ١٢٠,٨اخلاص للعملية املختلطة    

 . مليون دوالر٨٣٦,٠جلميع عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ 

ــوات و     - ٧٤ ــسامهة بق ــات امل ــددت إىل احلكوم ــد ُس ــشكلة تكــاليف  شــرطةبوحــدات وق  م
الشرطة املشكلة والتكاليف املتعلقة باملعدات اململوكـة للوحـدات          وحداتالقوات العسكرية و  

، علـى التـوايل،   ٢٠١٢مـارس  / آذار٣١ و ٢٠١٢مـايو  / أيـار  ٣١ حـىت    تني املمتـد  تنيعن الفتـر  
 .وفقا جلدول السداد ربع السنوي

  
  مالحظات وتوصيات  -عاشرا   

حركــة الــسودان وعــة علــى وثيقــة الدوحــة للــسالم وحكومــة  أحــرزت األطــراُف املوقِّ  - ٧٥
 بعــَض التقــدم حنــو تنفيــذ أحكــام الوثيقــة، وال ســيما مــا يتعلــق منــها مببــادرة   التحريــر والعدالــة

احلكومــة املركزيــة بتحويــل املــوارد إىل الــسلطة اإلقليميــة لــدارفور وهــو مــا مكّــن الــسلطة مــن  
م احملرز تركـز    وأود مع ذلك أن أنوه إىل أن التقد       . يف إنشاء اإلدارات وتعيني املوظفني    الشروع  

أساســا حــىت وقتنــا هــذا يف إنــشاء املؤســسات املنــصوص عليهــا يف االتفــاق ومــا يقتــرن هبــا مــن  
أمـا حتقـق فوائـد الـسالم الــيت يِعـد االتفـاُق سـكان دارفـور هبـا، مبـا يف ذلــك           . تعيينـات سياسـية  

و إعـادة   ينبثق منـها عـن إعـادة اإلعمـار وتقـدمي الـدعم لعـودة املـشردين داخليـا والالجـئني أ                      ما
  .توطينهم، فإنه تقدم أقل وضوحا سيحتاج إىل استثمارات كبرية ومستمرة

االتفــاق وتعهــدت حكومــة الــسودان بتقــدمي اجلانــب   منــذ أن ُوقِّــع لقــد انقــضى عــاٌم    - ٧٦
فقـد أصـبحت األعمـال    . األكرب من التمويل الالزم لتنفيذه، وقـد تغـري الكـثري منـذ ذلـك احلـني          

 اآلونة األخرية بني السودان وجنوب الـسودان والتحـديات االقتـصادية            العدائية اليت اندلعت يف   
اجمللـس الـوطين يف     أمـام   اليت يواجههـا الـسودان، علـى حنـو مـا أبـرزه الـرئيس البـشري يف كلمتـه                     

وقـد زاد هـذا الوضـع    . يونيه، هي جمال التركيز األساسي للحكومة على مـا يبـدو    /حزيران ١٨
الـيت  املتفرقـة  تفاق جرأةً، فتزايدت يف دارفور األعمـال العـسكرية         عة على اال  احلركاِت غري املوقِّ  

تتورط فيها تلك القوات والقوات احلكومية مع توارد األنبـاء عـن املزيـد مـن حـاالت التـشريد                   
  . ارتفاع اخلسائر يف صفوف املدنينيعن و

لـدعم  ومن املشكوك فيه، يف الوقـت الـراهن، أن توجـه حكومـةُ الـسودان االهتمـام وا                   - ٧٧
الالزمني حنو عملية اإلنعاش وإعادة التأهيل والتنمية اليت تشتد احلاجة إليهـا يف دارفـور، أي أن       

ولـذلك أصـبح مـن الـالزم       . آمال السكان يف دارفور يف حتقيق سالم دائم ستظل جمرد تطلعات          
ــسودان       ــسودان وجنــوب ال ــا ال ــر مــن أي وقــت ســبق أن تكثــف حكومت بــشكل عاجــل وأكث



S/2012/548  
 

12-41589 23 
 

ــق احلــوار      تعاوهنمــا وأن  ــهما عــن طري ــسوية اخلالفــات بين ــسرعة علــى ت . تعمــال علــى وجــه ال
ــة      فهــذا األمــر حاســم األمهيــة حــىت يتــسىن للحكــومتني تركيــز انتباههمــا ومواردمهــا علــى تلبي

االحتياجات الضخمة والعاجلة لسكاهنما، مبن فـيهم سـكان دارفـور، وحنـو اإلسـهام يف حتقيـق          
  .االستقرار اإلقليمي

ــة احلــوار      وريثمــا   - ٧٨ ــدء يف عملي ــدارفور علــى الب ــة ل ــسلطة اإلقليمي ــك، حتــرص ال ــتم ذل ي
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تعتـزم الـسلطة          . الداخلي بـشأن إحـالل سـالم شـامل للجميـع يف دارفـور             

الدعوة إىل مؤمتر حتضريي جيمـع كـل األطـراف صـاحبة املـصلحة، تعقـده يف الفاشـر يف الفتـرة                      
ية لطلب الـسلطة احلـصول علـى الـدعم الـالزم هلـذه املناسـبة،                وتلب. يوليه/ متوز ١٢ إىل   ١٠من  

 مـع قيامهـا يف الوقـت ذاتـه برصـد املنـاخ الـذي                ،ستقدم العملية املختلطـة املـساعدةَ اللوجـستية       
  .ُيعقد يف ظله املؤمتر عن كثب وتقدميها التقارير عنه

 للجميـع، أن    ويظل من املهم، وخاصة يف ضوء عدم التوصل إىل تسوية للـرتاع شـاملة               - ٧٩
تواصل العملية املختلطة املسامهة يف محاية املدنيني وتيسري إيـصال املعونـة إىل الـسكان الـضعفاء                 

ويف . عة يف جهودها الرامية إىل إجياد تسوية للـرتاع شـاملة للجميـع            ويف مساعدة األطراف املوقِّ   
وال تـزال  . ة يف دارفـور   السنوات األربع املنقضية منذ نشر البعثة، لوحظ حتسن يف احلالـة األمنيـ            

احلالة األمنية تعتريها التحديات املتعددة إال العملية املختلطة دأبـت علـى تقـدمي اإلسـهامات يف                 
  . هذا اجملال وما برحت تقوم بذلك

ويف ضوء مـا سـبق، أوصـي بـأن ينظـر جملـس األمـن يف متديـد واليـة العمليـة املختلطـة                           - ٨٠
وأعتزم، خالل تلك الفترة، املـضي      .  ملدة عام واحد    دارفور لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف    

قـــدما، بالتعـــاون مـــع االحتـــاد األفريقـــي، يف تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة يف اســـتعراض األفـــراد 
فالقوة املعاد تشكيلها، رغم ختفيض عددها، ستكون مقارنةً مبا هي عليه اآلن أكثـر              . النظاميني

 االنتـشار يف تـصديها للتهديـدات الناشـئة الـيت حتـدق              استعدادا وأسرع من ناحيـة القـدرة علـى        
وباملثل فإن أفـراد الـشرطة سـيمتلكون جمموعـة مـن املهـارات أكثـر تناسـبا مـع البيئـة                      . باملدنيني

وأود، يف هـذا الـصدد، أن أوصـي بـأن ينظـر جملـس األمـن يف ختفـيض                    . املتوقعـة تلك  السائدة و 
 فـرد   ١٦ ٢٠٠ فردا إىل    ١٩ ٥٥٥ة املختلطة من    القوام املأذون به للعنصر العسكري يف العملي      

 فـردا مـن أفـراد الـشرطة إىل     ٣ ٧٧٢وختفيض القـوام املـأذون بـه لعنـصر الـشرطة بالعمليـة مـن           
ولـسوف أتـوخى يف الوقـت       .  وحـدة  ١٧ وحـدة للـشرطة املـشكلة إىل         ١٩ فردا ومن    ٢ ٣١٢

 ُيبـذل مـن جهـود مـن أجـل           نفسه مواصلة تقدمي الدعم، باالشتراك مع االحتاد األفريقي، إىل ما         
التوصــل إىل تــسوية شــاملة للــرتاع تــدمج مجيــع أطرافــه وذلــك مــن خــالل تنفيــذ إطــار االحتــاد   

  . األفريقي واألمم املتحدة املتعلق بعملية السالم يف دارفور



S/2012/548
 

24 12-41589 
 

أما بالنسبة إىل سالمة وأمن أفراد العملية املختلطـة وأفـراد اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة،                   - ٨١
ن بأشد العبارات املسؤولني عن اهلجوم الذي ُشن على دورية تابعـة للعمليـة املختلطـة                فإنين أدي 

إن مثـل هـذه األعمـال هلـو فعـل           . وأسفر عن فاجعة مقتل أحد أفراد وحدات الشرطة املـشكلة         
وال تزال احلوادث املنطوية على اختطاف أفـراد العمليـة          . مشني كما أنه انتهاك للقانون الدويل     

وأدعو احلكومـة إىل    . هات اإلنسانية الفاعلة وخطف سياراهتم مدعاة للقلق البالغ       املختلطة واجل 
  . املسارعة إىل ضبط املسؤولني عن تلك األعمال وتقدميهم إىل العدالة

مـايو عـن موظـف برنـامج     / أيـار ٣٠وإنين أعـرب عـن االرتيـاح واالمتنـان لإلفـراج يف              - ٨٢
وأدعــو احلكومــة إىل حماســبة املــسؤولني  . ٢٠١٢ مــارس/ آذار٦األغذيــة العــاملي احملتجــز منــذ  

واختــاذ اخلطــوات الالزمــة إلهنــاء املنــاخ الــذي يتــيح ملــرتكيب هــذه اجلــرائم أن يعيثــوا فــسادا يف   
  . دارفور دون خشية من عقاب

ومن دواعي االنزعاج الشديد فرض السلطات احلكومية العديـد مـن القيـود التـشغيلية                 - ٨٣
ل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، وقــد مشلــت تلــك القيــود التــأخري  علــى العمليــة املختلطــة خــال

املستمر يف إصدار تأشريات الدخول وفرض القيود على التنقل برا وجوا والقـرار املتخـذ بطـرد               
والقيـود مـن هـذا القبيـل حتـد مـن            . املورد الوحيد املتعاقـد معـه لتزويـد البعثـة حبـصص اإلعاشـة             

ألداء الفعال للمهام الـيت كُلفـت هبـا، مبـا فيهـا تقـدمي املـساعدة إىل                  قدرة العملية املختلطة على ا    
وإنـين أهيـب باحلكومـة أن       . احلكومة وحركة التحرير والعدالة مـن أجـل تنفيـذ وثيقـة الدوحـة             

تتخــذ كــل اإلجــراءات الالزمــة لــتمكني البعثــة مــن العمــل حبريــة يف مجيــع أحنــاء دارفــور وفقــا   
  .ألحكام اتفاق مركز القوات

وأود يف اخلتام أن أنوه إىل أن املمثل اخلاص املشترك وكبري الوسطاء املشترك املؤقـت،                 - ٨٤
وإنـين أغتــنم  . ٢٠١٢يوليــه / متـوز ٣١إبـراهيم غمبـاري، ســينهي عملـه مــع البعثـة املختلطــة يف     

حفـظ الـسالم يف دارفـور ومـسامهته         عمليـة   هذه الفرصة ألعرب له عن جزيـل الـشكر خلدمتـه            
ــة املختلطــة     وأود أيــضا . افيهــ أن أعــرب عــن امتنــاين للــدول األعــضاء الــيت ســامهت يف العملي

بقــوات عــسكرية وبــأفراد شــرطة، ولالحتــاد األفريقــي لــشراكته املــستمرة يف حفــظ الــسالم يف   
أود أن أعرب عن خـالص التقـدير للعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم                  وأخريا  . دارفور

 الـذين يعملـون دومنـا    ، رجـاال ونـساءً   ،عونـة اإلنـسانية بأفرادمهـا     املتحدة يف دارفور وألوساط امل    
يـد  كلل يف ظروف هي يف أغلب األحوال ظـروف شـاقة تكتنفهـا التحـديات مـن أجـل تقـدمي             

  .إىل سكان املنطقةالعون 
  


