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العام عن العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة            تقرير األمني     

  يف دارفور
    

  مقدمة  -أوال   
الــيت ) ٢٠١٢( ٢٠٦٣ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٢ُيقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة    - ١

فيـذ واليـة   يومـا بتقريـر عـن التقـدم املُحـرز يف تن      ٩٠األمن فيها أن أُوافيه كـل      طلب إيلَّ جملس  
ويتـضمن التقريـر معلومـات عـن        . العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور         

ــؤرخ        ــري املـــ ــري األخـــ ــذ تقريـــ ــور منـــ ــة يف دارفـــ ــهدهتا احلالـــ ــيت شـــ ــورات الـــ ــر التطـــ آخـــ
 ٦ وعمـال بـالفقرتني   . ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلول ٣٠وحىت  ) S/2012/548 (٢٠١٢ يوليه/متوز ١٦
فيمـا يتـصل بوضـع      مـن تطـورات     فسه، ُيوفر التقرير معلومات عّمـا اسـتجد         من القرار ن   ١٢ و

إطار استراتيجي متكامل لتوفري الدعم على نطـاق املنظومـة لوثيقـة الدوحـة للـسالم يف دارفـور                   
قـيِّم يف ضـوئها التقـدم احملـرز يف          واملؤشـرات الـيت ميكـن للمجلـس أن يُ         النقاط املرجعية   وبتنقيح  

  .العملية تنفيذ والية
    

  التطورات السياسية  -ثانيا   
  تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    

واصلت األطراف املوقعـة علـى وثيقـة الدوحـة للـسالم يف دارفـور وحكومـة الـسودان                     - ٢
ــني         ــشاورات ب ــشاركة يف امل ــالتقرير، امل ــشمولة ب ــرة امل ــة، خــالل الفت ــر والعدال وحركــة التحري

 وللحـوار واملـشاورات علـى الـصعيد الـداخلي      ،جهات املاحنـة اجلهات املعنية والتحضري ملؤمتر لل    
زال متعثــرا، ويف  بيــد أن التقــدم بــشكل ملمــوس يف تنفيــذ األحكــام األخــرى مــا   . يف دارفــور

  .يوليه مددت األطراف اجلدول الزمين للتنفيذ لعام واحد/متوز ١٨
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يـة الـدوليني، يف     واستهلت السلطة اإلقليمية لدارفور، جنبا إىل جنب مـع شـركاء التنم             - ٣
، عملية التحضري لبعثة التقيـيم املـشتركة لـدارفور، حـسبما تـنص عليـه وثيقـة                  ٢٠١٢ مايو/أيار

الدوحـــة للـــسالم يف دارفـــور، وهـــي البعثـــة املكلفـــة بتقيـــيم االحتياجـــات يف جمـــاالت التعـــايف  
إىل  ٢٩ويف الفتــــــرة مــــــن . االقتــــــصادي والتنميــــــة والقــــــضاء علــــــى الفقــــــر يف دارفــــــور

سطس، اجتمع وفد رأسه وزير التعمري والتنمية والبنية التحتية يف السلطة اإلقليميـة             أغ/آب ٣١
لدارفور وضم مسؤولني من احلكومة االحتادية وشركاء دوليني مع الـسلطات احلكوميـة احملليـة               

ويف .  اللتمـاس دعمهـا لبعثـة التقيـيم        ،ات اجملتمع املدين يف كل من واليات دارفـور اخلمـس          فئو
تمرب توجهــت أفرقــة تقنيــة متخصــصة إىل دارفــور لتبــدأ، مــن خــالل املــشاورات ســب/أيلــول ١٧

اجملتمع املدين عن احتياجاهتـا     فئات  وحلقات العمل، يف مجع املعلومات من وزارات الواليات و        
الزراعـة؛ واخلـدمات االجتماعيـة األساسـية؛ واإلدارة     (جمموعـات   ١٠يف اجملاالت الـيت تغطيهـا      
طــوير الــبىن التحتيــة؛ وإدارة املــوارد الطبيعيــة؛ والــسالم واألمــن؛ وتنميــة  املاليــة؛ واحلوكمــة؛ وت

وسـوف يـشكِّل    ). القطاع اخلاص؛ والعودة وإعادة اإلدماج وإعادة التـوطني؛ وسـيادة القـانون           
هــذا األســاس إلطــار ملــشاريع الــسالم والتنميــة والقــضاء علــى الفقــر الــيت ســُتعَرض علــى مــؤمتر 

  .٢٠١٢ ديسمرب/األول الدوحة يف كانونيف املقرر عقده املاحنني 
وتعهد مسؤولو جهاز املخابرات واألمن الوطين ومفوضية العـون اإلنـساين لوفـد بعثـة                 - ٤

ويتـوىل برنـامج    . التقييم بتمكني الفرق التقنية من الوصول إىل وجهتها ألداء عملها دومنا عائق           
 تتوىل العمليـة املختلطـة مهمـة تـوفري          املتحدة اإلمنائي مسؤولية تنفيذ تلك العملية يف حني        األمم

ومـن بـني املـشاركني اآلخـرين مـصرف التنميـة األفريقـي واالحتـاد األورويب                 . الدعم اللوجسيت 
املتحــدة  وحكومــة دولــة قطــر ووزارة التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة وأعــضاء أفرقــة األمــم   

  .ة والبنك الدويلالقُطرية ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحد
واختتمــت عمليــة نــشر وثيقــة الدوحــة الــيت اضــطلعت هبــا األطــراف املوقعــة، بتنظــيم      - ٥
ــني       ٤ ــرة ب ــور وشــرقها يف الفت ــشمال دارف ــات عمــل ب ــوز٥  و٢حلق ــا   / مت ــه، شــارك فيه يولي

وحبلقات العمـل اخلتاميـة     . ممثل لطائفة عريضة من اجلماعات صاحبة املصلحة يف دارفور         ٦٠٠
 ٢٠١١ أكتـوبر /األول جمموع املشاركني يف حلقات العمل الـيت ُنظِّمـت منـذ تـشرين            تلك بلغ   

ودعمــت العمليــة  .املائــة منــهم نــساء يف ٣٤شــخص،  ٢٥ ٠٠٠يقــرب مــن  لنــشر الوثيقــة مــا
وتـبني مـن تقيـيم    . املختلطة تلك العملية بإسداء املـشورة التقنيـة وتـوفري املـساعدات اللوجـستية        

ا كبريا منهم يؤيد الوثيقة ولكن لديه خماوف من بطء إيقـاع التنفيـذ              لردود املشاركني أن قطاع   
وحـثّ املـشاركون األطـراف املوقعـة علـى          . وعدم مشاركة احلركات غري املوقعة علـى الوثيقـة        

ودعـا بعـض   . سيما األحكام املتصلة باألمن والعدل وتقاسـم الثـروات        تنفيذ الوثيقة بالكامل ال   
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تكون الوثيقة أكثر حتديدا يف تغطية مسألة فض املنازعـات علـى            إىل ضرورة أن    النازحني  ممثلي  
  .واجلماعات حديثة االستيطانبني النازحني األراضي 

جيـر خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           ورغم االضطالع باألنشطة املشار إليهـا آنفـا، مل          - ٦
اآلجـال املتـصلة   آجـال منـصوص عليهـا يف وثيقـة الدوحـة، ومـن بينـها         مبا مت متديـده مـن       الوفاء  

ويف هــذا الــصدد، ظلــت احلكومــة وحركــة  . بوقــف إطــالق النــار والترتيبــات األمنيــة النهائيــة  
التحرير والعدالة عاجزتني عن التوصل إىل اتفاق بشأن نتائج العملية اليت اضـطُّلع هبـا يف الفتـرة            

لتـصنيف   من مدى أهلية جنود احلركة ل       للتحقق بصورة أولية   ٢٠١٢ مارس/آذار ٩إىل   ٥من  
ذلك أن املسؤولني احلكوميني يـصرون علـى تكـرار العمليـة مبعـايري أشـد بينمـا ُتِلـح            . كمقاتلني

وظلـت العمليـة املختلطـة حتـث الطـرفني علـى       . احلركة على اإلبقاء على املعايري األكثر عمومية    
 أكتــوبر/األول تــشرين ١٥ومــن املقــرر عقــد اجتمــاع للجنــة املــشتركة يف . التوصــل إىل اتفــاق

جيـر الوفـاء بآجـال تنفيـذ األحكـام املتـصلة بنقـل           وباإلضافة إىل ذلـك، مل    . لتيسري فض اخلالف  
ــويض       ــصاحلة وتع ــة وامل ــدارفور وبالعدال ــة ل ــسلطة اإلقليمي ــوال إىل ال ــازحنياألم  والالجــئني الن

  .وعودهتم، وهي آجال كان قد مت متديدها
جهــدها ســعيا إىل تنفيــذ وثيقــة والواقــع أن الــسلطة اإلقليميــة لــدارفور تبــذل قــصارى    - ٧

ستهان هبـا ويف هـذا الـصدد،    يُـ  الدوحة يف ظـروف اقتـصادية عـصيبة إال أهنـا تواجـه ضـغوطا ال           
مخـس سـيارات مكاتـب      وفـدوا يف    هامجت جمموعة من مقاتلي احلركـة آنفـة الـذكر املـسرحني             

بـاهتم،  أغـسطس، احتجاجـا علـى التـأخر يف دفـع مرت           /آب ١٣مقر قيادة احلركـة يف الفاشـر يف         
وبعد تبادل إطـالق النـار بـني        . واحتلوا أحد اجملمعات املكتبية واحتجزوا لبعض الوقت شاغليه       

ــالفرار    ــق ســراح األســرى  . تلــك اجملموعــة وعناصــر أخــرى مــن احلركــة الذ املهــامجون ب وأُطِل
  .تقع أية خسائر يف األرواح ومل. وخرجوا مجيعا ساملني

  
  سالم شامل للجميعإىل اتفاق من أجل التوصل التفاوض     

ــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة الــدعوة إىل           - ٨ واصــل فريــق الوســاطة املــشترك بــني االحت
 ويف. اســتئناف احملادثــات بــني حكومــة الــسودان واألطــراف غــري املوقعــة علــى وثيقــة الدوحــة   

 أكــد أمــري حــسن عمــر، وزيــر الدولــة املــسؤول علــن ملــف دارفــور جمــددا يف ،يوليــه/متــوز ٢٠
بالنيابــة بفريــق الوســاطة   إلبــراهيم غمبــاري املمثــل اخلــاص املــشترك وكــبري الوســطاء   الدوحــة

جراء حمادثات مع احلركات غري املوقعة بشأن التعيينـات الـسياسية           إلاملشترك استعداد حكومته    
  .األمنية والترتيبات

يوليه، اجتمع غمبـاري مـع ممثلـي حركـة العـدل واملـساواة علـى هـامش                  / متوز ٢٦ويف    - ٩
وأعـن ممثلـو احلركـة مـرة     . شـاليننغ، بالنمـسا، بـشأن محايـة الطفـل     دلقة عمل ُعقَدت يف اشتا   ح
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أخــرى التــزامهم بأهــداف حتــالف اجلبهــة الثوريــة يف الــسودان املتعلقــة باإلصــالحات الــسياسية  
واالقتصادية إال أهنم أبدوا يف الوقـت نفـسه اهتمامـا بـإجراء حمادثـات مـع احلكومـة شـريطة أن                      

نـداودو املمثلـة    يم يـشاتو عولقد اجتمعـت    .  األعمال مجيع جوانب وثيقة الدوحة     يشمل جدول 
سـبتمرب يف هلـسنكي،   /أيلـول  ١٦فريـق الوسـاطة املـشترك يف      كبرية الوسطاء باإلنابة ب   واخلاصة  

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أكـد          . مع ممثلي احلركة الذين كرروا تأكيد مـوقفهم الـسابق         
جمــددا لفريــق الوســاطة املــشترك   عبــد الواحــد ومــيين مينــاويالفــصي - جــيش حتريــر الــسودان

يتعلـق   التزامهما بأهداف اجلبهة الثورية، وظـل الفريـق حيـث األطـراف علـى إبـداء مرونـة فيمـا                   
  .بنطاق احملادثات

أغــسطس، أعلــن جربيــل إبــراهيم رئــيس حركــة العــدل       /آب ٩ويف بيــان صــدر يف    - ١٠
د الكرمي القائد العسكري للحركة قد أُعفي من مهامـه لالشـتباه   واملساواة أن خبيت عبد اهللا عب 

وسـيتوىل جربيـل إبـراهيم مهـام القائـد العـسكري       . يف تعاونه مع مـسؤولني أمنـيني يف احلكومـة       
ويف . للحركـــة حلـــني اختيـــار قائـــد بـــديل يف مـــؤمتر القيـــادات الـــذي مل يتحـــدد موعـــده بعـــد 

ين مـن أعـضاء اجمللـس التنفيـذي جلماعـة العـدل             سبتمرب أعلـن مثانيـة مـن الـصف الثـا          /أيلول ١١
  .واملساواة بقيادة حممد بشار انفصاهلم عن احلركة وتشكيل مجاعة مستقلة

  
  احلوار على الصعيد الداخلي يف دارفور بشأن عملية السالم    

واصـــلت الـــسلطة اإلقليميـــة لـــدارفور التحـــضري للحـــوار واملـــشاورات علـــى الـــصعيد   - ١١
يوليــه، / إىل متــوز١٠ وعقــدت يف هــذا الــصدد يف الفاشــر يف الفتــرة مــن  .الــداخلي يف دارفــور

مــؤمترا حتــضرييا جلميــع أهــايل دارفــور وذلــك ألغــراض عــدة منــها، تعبئــة التأييــد الــالزم لوثيقــة 
يقـرب   وشارك يف املـؤمتر مـا  . السلمي وهتيئة بيئة ُتفضي إىل املصاحلةباحلوار الدوحة والنهوض   

نـسبة  النـساء بينـهم   شـكلت  يف دارفـور   املـصلحة  ةصـاحب ماعات ممثل عن خمتلف اجل  ٩٠٠من  
 ووفرت العملية املختلطة الدعم اللوجسيت ورصدت املناخ الذي ُعقد املـؤمتر            .املائة يف ٧تناهز  
  .يف ظله
ــارة بوجــه خــاص إىل          - ١٢ ــشاركون، جتــدر اإلش ــداها امل ــيت أب ــثرية ال ــني اآلراء الك ــن ب وم

إزاء تدهور احلالة األمنيـة مـؤخرا، وخـصوصا ازديـاد أعمـال      املخاوف اليت أعرب عنها البعض     
وعــزا . اللــصوصية وإغــالق الطــرق الرئيــسية يف مشــال دارفــور وجنوهبــا بــني الفينــة واألخــرى    

البعض حالة انعدام األمن إىل عدم مشاركة احلركات املسلحة غري املوِقعة علـى وثيقـة الدوحـة                 
جة إىل حتسني احلالة األمنيـة وفـرص االسـتفادة مـن           حني أبرز آخرون احلا    يف عملية السالم، يف   

وشــهد املــؤمتر احتــدام املناقــشات  . اخلــدمات االجتماعيــة األساســية يف منــاطق العــودة احملتملــة 
يتـردد عـن انتقـال مجاعـاهتم مـن البلـدان             بشأن األراضي حيـث أفـاد ممثلـو البـدو الرُّحـل أن مـا              
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اقتـراح املـسؤولني احلكـوميني الـذي     النـازحون  فض اجملاورة إىل دارفور أمر مبالغ فيه يف حني ر        
ــارهم      ــودة إىل دي ــدال مــن الع ــدعوهم إىل االســتقرار يف أرض متامخــة للمخيمــات ب ودعــت . ي

التوصيات الـيت اعتمـدها املـؤمتر وأُحيلـت إىل الـسلطة اإلقليميـة لـدارفور لتنظـر فيهـا إىل تعزيـز                       
للجهـات املاحنـة بـشأن التنميـة والتعجيـل          األمن وسيادة القانون وحتقيـق املـصاحلة وعقـد مـؤمتر            

  .بإنشاء طريق تربط اخلرطوم بدارفور
ــالقرار      - ١٣ ــة، عمـــال بـ ــة املختلطـ ــا، رصـــدت العمليـ ــَري آنفـ ــا أُشـ ، )٢٠١٢ (٢٠٦٣وكمـ

ــَد فيهــا املــؤمتر، ال   ــد املــشاركني     الظــروف الــيت ُعق ســيما فيمــا يتعلــق حبــوادث األمــن أو هتدي
. تفد بوقوع أي مـن تلـك احلـوادث أو االنتـهاكات            خل ومل انتهاك حريتهم أو حاالت التد     أو

يف مجيع أحناء دارفور، باستثناء خميمـات       النازحني املوجودين يف املخيمات الكائنة      وجرى متثيل   
الـيت بـرر قادهتـا عـدم احلـضور بعـدم            ) وسـط دارفـور    (نوادي صاحل ومكجر وبندسي وأم دخ     

وشــارك أعــضاء أحــزاب املعارضــة . وقــت كــاٍفتلقــيهم اإلخطــار مبوعــد املــؤمتر قبــل انعقــاده ب
ت اجملتمـع املـدين   فئـا ممثلو  أبدى  و. بصفتهم الشخصية الدارفوريون يف املؤمتر    السياسية الرئيسية   

مـع أهنـم كـانوا حمـسوبني        قلقا إزاء انعدام التقـدم يف تنفيـذ وثيقـة الدوحـة             الذين حضروا املؤمتر    
  .والعدالةاحلكومة أو حركة التحرير من مؤيدي بوجه عام 

وفيمــا يتعلــق بــدعم العمليــة املختلطــة للحــوار واملــشاورات علــى الــصعيد الــداخلي يف    - ١٤
دارفور، استهلت البعثة مناقشات مع السلطة اإلقليمية لدارفور وفريق االحتـاد األفريقـي الرفيـع               

. ةاملستوى املعين بالسودان وحكومة دولة قطر بشأن مفهوم عمليات دعم تنفيذ وثيقـة الدوحـ              
ــدعم اللوجــسيت وإســداء املــشورة وتقــدمي        ــوفري ال ــها ت ــة املختلطــة أن ُيطلــب من ــع العملي وتتوق

ــدين       ــع امل ــراف واجملتم ــتقين لألط ــين وال ــالني األم ــساعدة يف اجمل ــك امل ــار   وذل ــصل باختي ــا يت فيم
ــشاركني ــزمين للحــوار        ومل. امل ــد اجلــدول ال ــة الدوحــة بع ــى وثيق ــة عل ُتحــدد األطــراف املوقع
  . على الصعيد الداخليواملشاورات

    
  محاية املدنيني من العنف البدين  - ثالثا  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصـبح الـسكان املـدنيون أكثـر عرضـة ملخـاطر العنـف                    - ١٥
ــشيات باملــدنيني، و     ــال بــني الطوائــف، وحتــرش مجاعــات امليلي ــسبب القت شــتباكات االالبــدين ب

وُسـجِّل  . املسلحة غري املوقِّعة، وخباصة يف مشال دارفور      تقطعة بني احلكومة وبعض احلركات      امل
واقعـتني   مـن املـدنيني، مقابـل       ٨٦قتال بني الطوائف، أسفرت عن مقتـل        واقعة   ١٥ما جمموعه   

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ أبريل و/ نيسان١قتلى يف الفترة بني  ٤أسفرتا عن وقوع 
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لطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف         يونيه، تلقت العملية املخت   /ويف أواخر حزيران    - ١٦
دارفور تقـارير تفيـد بـأن مجاعـة مـسلحة جمهولـة نـصبت كمينـاً لقافلـة تابعـة للقـوات املـسلحة                         

). مشال دارفـور  ( كيلومتراً جنويب مدينة الطويلة      ٣٠يونيه، على بعد    / حزيران ٢٦السودانية يف   
دة مرات مـن الوصـول للمكـان للتحقـق       ومنعت السلطات األمنية احلكومية العملية املختلطة ع      

ــر   ــن صــحة التقري ــوز٨يف و. م ــسودانية      / مت ــسلحة ال ــوات امل ــة للق ــائرة تابع ــه، أســقَطَت ط يولي
ــة علــى بعــد حــوايل    ٢٤ ــة ٢٠قنبل ــومتراً جنــوب الطويل ــام، حتطمــت   .  كيل ــة أي وبعــدها بثماني

كومـة وقـوات   مروحية تابعة للقوات املسلحة السودانية خالل اشتباكات جرت بـني قـوات احل      
 كيلومتراً جنـوب شـرق البلـدة، ممـا أسـفر عـن       ٢٩إحدى احلركات املسلحة اجملهولة على بعد      
ــها     ــى متن ــل ســبعة عــسكريني كــانوا عل ــدوريات يف املراكــز    . مقت ــة املختلطــة ب وقامــت العملي

ــذخائر        ــن الـ ــصت مـ ــساين، وختلـ ــال اإلنـ ــاملني يف اجملـ ــالمة العـ ــن سـ ــدت مـ ــسكانية، وتأكـ الـ
املـدنيني، فقـد أكـدت بعثـة موفـدة          خـسائر بـني     رغـم عـدم ورود أنبـاء بوقـوع          و. املنفجرة غري

 من املدنيني نزحوا إىل خميمات بالقرب مـن الطويلـة،           ١ ١٦٠لتقييم احلالة اإلنسانية أن حوايل      
  . وعاد أغلبهم إىل ديارهم خالل أسبوع واحد

سـبتمرب،  /أيلـول  ٦واستمر القتال بـني قـوات احلكومـة وقـوات احلركـات املـسلحة يف                  - ١٧
 كيلـومتراً جنـوب شـرق سـورتوين بوسـط           ١١٥علـى بعـد     (فنقة سوق، وجبل مـرة      امتد إىل   و

سبتمرب، انـدلعت اشـتباكات بـني قـوات احلكومـة وقـوات احلركـات               / أيلول ١٣ويف  ). دارفور
واشتبكت قوات احلكومـة مـرة أخـرى        ).  كم غرب سورتوين   ١٠على بعد   (بالقرب من ديبل    

 كـم   ٣٠علـى بعـد     (سـبتمرب مـع قـوات احلركـات بـالقرب مـن تابـت               /ل أيلو ٢٠  و ١٩يومي  
ــة   ــوب شــرق الطويل ــومي )جن ــول٢٤  و٢٣، وي ــبتمرب، / أيل ــد ب س ــرب  يف مكــان أبع ــاه الغ اجت
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٧وأفادت مصادر من األهايل بأن كميناً ُنـِصب يـوم           . بالقرب من فنقة سوق   

 كـم مشـال   ١٥علـى بعـد     (بالقرب من تنقارارا    لقافلة جتارية ترافقها القوات املسلحة السودانية       
ــور  ــة بـــشمال دارفـ ــنقل طوبايـ ــة مـــن التحقـــق مـــن صـــحة   ). شـ ــة املختلطـ ــتمكن العمليـ ومل تـ

هـا حيـث تباينـت تلـك اإلفـادات          عوزعم وق تـ الـيت   اخلـسائر   حجـم   بـه األطـراف عـن        أفادت ما
  .نعدام األمناسبب القيود اليت فرضتها السلطات احلكومية بإىل مما يعزى تبايناً كبرياً 

وفيما يتعلـق بالقتـال بـني الطوائـف، ويف اسـتمرار للتنـافس الـسياسي القـائم منـذ أمـد                        - ١٨
 كــم جنــوب الفاشــر ٥٠علــى بعــد (طويــل بــني قبــيليت الزغــاوة والربقــد يف حمليــة دار الــسالم   

يوليــه، بــني ميليــشيا مــن / متــوز٢٧  و١٠، وقعــت اشــتباكات يف الفتــرة بــني )بــشمال دارفــور
ات روة مع عناصر من قوات الدفاع الشعبية مؤلفة أساساً من رجال قبيلة الربقد، سـت مـ   الزغا

 من جنود قوات الـدفاع الـشعبية، وأربعـة مـن            ١٠ووفقاً ملصادر من األهايل، لقي      . على األقل 
وأشــارت تقــديرات الوكــاالت اإلنــسانية إىل أن . أفـراد ميليــشيا الزغــاوة، ومــدنيان، مــصرعهم 
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وزادت . بـسبب االشـتباكات   ) بالقرب من الفاشـر   (يني نزحوا إىل خميم زمزم       من املدن  ٢ ٤٠٠
  .التحاورالقبائل على شيوخ العملية املختلطة دورياهتا يف مناطق الرتاعات احملتملة وحثت 

 ١٦يف انـدالع اشـتباكات يـومي        سـبل احلـصول علـى األراضـي         ع على   التنازوتسبب    - ١٩
 كــم جنــوب ١٤٠علــى بعــد (ات واملــسريية يف أم شــقاق الرزيقــقبــيليت يوليــه بــني / متــوز١٨ و

 شخـصاً قتلـوا     ٤١وأبلغ ممثلو السكان احملليني البعثة بأن حوايل        ). شرق الضعني بشرق دارفور   
يوليـه، تولـت العمليـة املختلطـة نقـل الـسلطات       / متـوز ١٩ويف  . القتـال يف   آخرون   ٣٠وأصيب  

ومن ناحية أخرى، مت نـشر بعـض عناصـر          . رتاع ال يفاحمللية وزعماء القبائل إىل املنطقة للتوسط       
وباإلضــافة إىل ذلــك، قامــت الــسلطات  . بــني اجلماعــاتلفــصل لالقــوات املــسلحة الــسودانية  

ــة و ــيني  احلكومي ــادة اجملتمع ــصاحلة    الق ــة للم ــة حملي ــشيط جلن ــد  بتن ــت ق ــشرين  كان ــشئت يف ت أن
  .توترحدة الخفت بعد ذلك  يف أعقاب اشتباكات سابقة، و٢٠٠٩أكتوبر /األول
لــسرقة املاشــية يف انــدالع غــارة ُشــنَّت ســبتمرب، تــسببت / أيلــول٢٢  و٢١ويف يــومي   - ٢٠

، ) كـم مشـال شـرق زالنجـي        ٢٠علـى بعـد     (الرزيقات واملسريية يف ناقة دويل      قبيليت  القتال بني   
ــفر عـــــن مقتـــــل   ــا أســـ ــصاً ١٩ممـــ ــسريية ٦  مـــــن الرزيقـــــات و١٣( شخـــ يف و). مـــــن املـــ

اثنان من قبيلـة الرزيقـات أثنـاء حماولـة رجـال قبيلـة       املنطقة نفسها، ، يف   سبتمرب، قتل /أيلول ٣٠
ــو جــربا     ــسرقة املاشــية يف أب ــا اإلغــارة ل ــضعني  ١٠٠علــى بعــد  (معالي ).  كــم جنــوب شــرق ال
الرزيقـات عـن عـزمهم علـى االنتقـام،          قبيلـة   شـيوخ   واستجابة ملناشدة العملية املختلطة، تراجع      

  .لمصاحلةك يف حمادثات لواخنرطوا بدالً من ذل
ــزاع علــى اســتخدام األر  / متــوز١٦ويف   - ٢١ ــه، تــسبب ن ــال بــني  اضــي يولي ــدالع القت يف ان

 كـم جنـوب نيـاال       ٢٠٠على بعـد    (مجاعتني من قبيليت أوالد راشد وجرارة يف هوج أب صلبة           
وخفــت حــدة . ، ممــا أســفر عــن مقتــل ســبعة أشــخاص وإصــابة ثالثــة آخــرين )جبنــوب دارفــور

ــد إجــراء مفاوضــ    ــوتر بع ــة الت ــزاع علــى    / آب١٣ويف . ات بوســاطة حملي ــسطس، تــسبب ن أغ
 كـم غـرب الـضعني    ٣٥علـى بعـد   (الوصول إىل األراضي الزراعية يف نشوب اشتباك يف معاليا    

بني مجاعتني من بدو قبيلة البشارية الرحل ونـازحني مـن قبيلـة القمـر مـن خمـيم                 ) بشرق دارفور 
وعملـت العمليـة املختلطـة مـع        . بعـة آخـرين   نيم، أسفر عن مقتل أربعة من النازحني وإصابة أر        

ــشجيع املــصاحلة بــني اجلمــاعتني       ــى ت ــديني عل ــي التقلي ــة وزعمــاء اجملتمــع احملل ــسلطات احمللي . ال
  .ينشب املزيد من القتال ومل
زالنجـي بوسـط    (يوليـه، واجـه النـازحون يف خمـيم احلماديـة            /وبالنسبة ملعظم شهر متـوز      - ٢٢

يوليـه، قتـل سـكان املخـيم رجلـني مـسلحني مـن              / متـوز  ٨ففـي   . خماوف أمنية متزايـدة   ) دارفور
ويف اليوم التايل، أحـاط بـاملخيم       . ما زالت غري واضحة   قبيلة العريقات دخال املخيم يف ظروف       
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، وأطلقــوا النــار )يــزعم قــادة املخــيم أهنــم مــن قبيلــة العريقــات (مهــامجون مــسلحون جمهولــون 
ــازحني    ــسعة مــن الن ــوا ت ــة    يوخ شــوطالــب . عــشوائياً وخطف ــد ذلــك مجاع ــة العريقــات بع قبيل

. يوليـه وتـسليم مرتكبيهـا     / متـوز  ٨النازحني بدفع تعويـضات عـن أعمـال القتـل الـيت وقعـت يف                
خميم احلمادية هذه املطالب ورفضوا السماح للسلطات احلكوميـة بـدخول املخـيم             قادة  ورفض  

ــق يف احلــادث  ــس     . للتحقي ــني ســكان املخــيم وال ــا ب ــوتر فيم ــصاعدت حــدة الت ــة وت لطات احمللي
لى إبالغ العملية املختلطـة خبـوفهم مـن مغـادرة املخـيم        ع النازحني   ادحواجلماعات احمليطة، مما    

يوليـه، وزعـت العمليـة املختلطـة عـدداً إضـافياً مـن              / متـوز  ٩ومنذ  . خوفاً من تعرضهم للتحرش   
يع حفظة الـسالم حـول املخـيم، وتواصـلت مـع سـلطات الدولـة وزعمـاء اجملتمـع احمللـي لتـشج                      

النــازحني قــادة وبعــد عقــد سلــسلة مـن اجتماعــات املــصاحلة، قــام  . التوصـل إىل تــسوية ســلمية 
 مبوجبـه كـل طـرف بـدفع     تعهـد أغـسطس، بتوقيـع اتفـاق ي   / آب٤قبيلـة العريقـات، يف   شيوخ  و

وقــد حتــسنت العالقــات بعــد ذلــك بــني اجلماعــات وبعــضها وبــني زعمــاء  . تعويــضات لآلخــر
  .املخيم والسلطات احمللية

 يفــف. وحوهلــا) مشــال دارفــور(أغــسطس، تــدهورت احلالــة األمنيــة يف كــتم  / آبيفو  - ٢٣
البلــدة واختطفــوا يف أغــسطس، قتــل مــسلحون جمهولــون معتمــد حمليــة الواحــة وســائقه /آب ١

ووفقــاً لنتــائج التحقيــق األوليــة للعمليــة املختلطــة، وقــع احلــادث انتقامــاً ملقتــل قائــد   . ســيارهتما
ويف وقــت . يوليــه/ متــوز١٩يف كــتم يف ) مــن قبيلــة الزياديــة(رات الــوطين جهــاز األمــن واملخــاب

) الـيت ينتمـي إليهـا معتمـد الواحـة     (الحق مـن اليـوم نفـسه، هامجـت ميليـشيا مـن قبيلـة احملاميـد            
مركزاً للشرطة تابعـاً للحكومـة يف خمـيم كـساب القريـب، بـالقرب مـن املكـان الـذي ُعِثـر فيـه                         

وقـد قتـل شـرطي وثالثـة مـن النـازحني، وأصـيب شـرطي آخـر                  . على سيارة املعتمد املهجـورة    
ويف اليــوم التــايل، هامجــت امليليــشيا ســوق كــتم ومركــز الــشرطة هبــا،   . ومخــسة مــن النــازحني

ويف . أسفر عن مقتل شرطي، قبل أن تنتقل إىل فاتا برنو القريبة حيث أصابت شـرطياً آخـر          مما
ومل يـصب   . امج األغذيـة العـاملي يف كـتم       أغسطس، هنبت امليليشيا حمتويات مكتب برنـ      /آب ٢

ــأذى  ــة ب ــشيا      . عمــال اإلغاث ــع امليلي ــسودانية م ــسلحة ال ــوات امل ــوم، اشــتبكت الق ويف نفــس الي
وأدى استمرار انعدام األمن يف املنطقـة احمليطـة بـسبب وجـود             . واستعادت السيطرة على البلدة   

أغـسطس، إىل بلـدة     / آب ٤  و ٣ من سكان خميم كساب، يومي       ٢٥ ٠٠٠امليليشيا إىل انتقال    
  .كتم بشكل رئيسي

خميمـات  ووعلى ضوء ما تقـدم، زادت العمليـة املختلطـة مـن الـدوريات داخـل البلـدة                     - ٢٤
ــازحني ــاالن ــشرطة     / آب٢ويف .  وحوهلم ــوات إضــافية يف مركــز ال ــة ق ــشرت البعث أغــسطس، ن

.  يف خمـيم كـساب     اجملتمعي التابع هلا يف خميم فاتا بورنو وأقامت وجـود هلـا علـى مـدار الـساعة                 
ونقلـت البعثـة    . وأمََّنت العملية املختلطة أيضاً عملية إجالء عمال اإلغاثـة مـن كـتم إىل الفاشـر               
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وبعـد ذلـك،   . احمللـيني القـادة  مرتني مسؤويل الدولة مـن الفاشـر إىل كـتم إلجـراء حمادثـات مـع             
  .ياديةقبيليت احملاميد والزلبني الشيوخ احملليني اجتماعات لعقد السلطات توسطت 

وبعـد مـشاورات    . أغـسطس، خفـت حـدة التـوتر يف كـتم ومـا حوهلـا              / آب ٦وحبلول    - ٢٥
 املخـيم بـشأن تـدابري احلمايـة، اتُِّفـق خالهلـا علـى أن تـوفر            قـادة أجريت بني العمليـة املختلطـة و      

ــرة األنــشطة الزراعيــة، شــرع           ــازحني لــدى مغــادرة املخــيم ملباش ــة املختلطــة األمــن للن العملي
أغـسطس،  / آب ١٨وحبلـول   . أغسطس يف العـودة إىل معـسكر كـساب        / آب ١٢ النازحون يف 

علـى إثـر تقيـيم للحالـة     و. إىل املخـيم قـد عـادوا    يف املائـة مـن النـازحني      ٩٥ما يقرب مـن     كان  
وخلصت فيه إىل أن ما حيتاجـه الـسكان يف املقـام            بعثة مشتركة بني الوكاالت     اإلنسانية أجرته   

ــأ األول هــو  ــصحية وامل ــة ال ــة املختلطــة    الرعاي وى يف حــاالت الطــوارئ واألمــن، نقلــت العملي
  .كيلوغرام من اإلمدادات الطبية إىل املدينة ١ ٠٠٠
ــرة أخــرى يف        - ٢٦ ــتم م ــة يف ك ــة األمني ــدهورت احلال ــول٤وت ــاجم   / أيل ــدما ه ــبتمرب عن س

ورغـم أن املعتمـد   ). يتمـن قبيلـة الـرب   (معتدون مسلحون جمهولون قافلة تقل معتمد حمليـة كـتم         
وأسفر تبادل إلطـالق النـار عـن مقتـل     . ا دون أن يصاب بأذى، فقد ُجرِح ستة من الركاب         جن

ويف اليـوم التـايل، قتـل مـدين واحـد      . أربعة من املعتـدين واثـنني مـن رجـال الـشرطة احلكـوميني        
ــوات        ــشيات مــسلحة مــن العــرب وق ــار بــني ميلي ــادل إلطــالق الن ــة آخــرون يف تب وجــرح مثاني

وباإلضافة إىل جهود العمليـة املختلطـة املبذولـة للحفـاظ           . رف البلدة حكومية نظامية على مشا   
علــى وجودهــا املعــزز يف كــتم واملخيمــات القريبــة، قــدمت العمليــة املختلطــة املــساعدة الطبيــة   

وقـد  . غاثـة الـذين انتقلـوا إىل موقـع فريقهـا          إللعالج إصابات املدنيني ووفـرت احلمايـة لعمـال ا         
فية لتـأمني بلـدة كـتم، وعينـت عميـداً مـن القـوات املـسلحة         نشرت سلطات الدولة قوات إضـا     

سـبتمرب، قامـت العمليـة      / أيلول ١٣ويف  .  حظراً للتجول  تالسودانية ليحل حمل املعتمد، وفرض    
ــة    املختلطــة،  ــا صــوت أعــرية ناري ــدى مساعه ــق عــدد مــن     ل ــالقرب مــن خمــيم كــساب، بتفري ب

 تــضم ني العائــدين مــن مــزارعهم املهــامجني املــسلحني كــانوا يتحرشــون مبجموعــة مــن النــازح  
  .زال الوضع يف املنطقة يشوبه التوتر وما. شخصا ٣٠
، الذي انـدلع يف بـادئ      يضاوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمر القتال بسبب األر         - ٢٧

 كـم مشـال     ٦٥علـى بعـد     (، بني قبيليت الزيادية والربيت يف ملـيط         ٢٠١٢مايو عام   /األمر يف أيار  
أغـسطس، قتلـت ميليـشيا يـشتبه أهنـا مـن قبيلـة الزياديـة                / آب ١٤ويف  ). دارفورالفاشر بشمال   

 ة املركزيـ  يـة شرطة االحتياط الـ ويف اليوم التـايل، اشـتبك أفـراد         . أحد رجال قبيلة الربيت يف البلدة     
امليـاه  مركـز توزيـع     من قبيلة الزيادية مع أفراد قوات الدفاع الشعيب من قبيلة الربيت بالقرب من              

ــد ــشيا       يف البل ــراد امليلي ــن أف ــتة م ــل س ــن مقت ــفر ع ــا أس ــة   (ة، مم ــن كــل مجاع ــة م وإصــابة ) ثالث
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وعــززت العمليــة املختلطــة وجودهــا يف خمــيم عباســي القريــب، وعــززت موقفهــا . آخــرين ١٢
. ونشرت السلطات احلكومية قوات إضافية لتأمني البلـدة       . عند املياه وشجعت جهود املصاحلة    

ــاطة وأســـــفرت حمادثـــــات املـــــصاحلة بـــــني ا  ــة امليـــــدوب، شـــــيوخ لقبيلـــــتني، بوســـ يف قبيلـــ
. عن توقيع اتفاق بوقف إطالق النار خفف مـن حـدة التـوتر بـصفة مؤقتـة                 ،أغسطس/آب ٢١

ســبتمرب، أطلــق مهــامجون جمهولــون قذيفــة صــاروخية يف خمــيم عباســي،  / أيلــول١٥، يف إال أنــه
ــا ــدنيني      مم ــة م ــل ثالث ــن مقت ــفر ع ــربيت    (أس ــن ال ــاوة وواحــد م ــن الزغ ــان م ــر  ) اثن وإصــابة آخ

  .خطرية جبروح
 يف انـدالع اشـتباكات   يضاووفقاً ملصادر من األهايل، تسبب نزاع على استخدام األر   - ٢٨
 كـم   ٥٦علـى بعـد     (بـني بـدو عـرب ومـزارعني مـن التنجـر يف اهلـشابة                سـبتمرب،   / أيلول ٢١يف  

ا ، حـسبم  سـبتمرب / أيلـول  ٢٦  و ٢٥تـصاعد القتـال يـومي       ). مشال شـرق كـتم بـشمال دارفـور        
وأشـارت تقـارير إعالميـة إىل       .  بعد تدخل قوات احلكومة وقـوات احلركـات املـسلحة          أفيد به، 

ــدمري املمتلكــات     ــدنيني، وت ــال عنيــف، وســقوط ضــحايا مــن امل ــة  . وجــود قت ورغــم أن العملي
حد املستـشفيات احملليـة، ُمنَِعـت البعثـة يف          أاملختلطة متكنت من مقابلة الضحايا الذين نقلوا إىل         

سبتمرب من الوصول إىل املنطقـة للتحقـق مـن صـحة اإلفـادات بـسبب                / أيلول ٣٠ و ٢٩  و ٢٧
  .انعدام األمنسبب القيود اليت تفرضها القوات احلكومية ب

ال بني الطوائف خالل الفترة املشمولة بـالتقرير أساسـاً إىل           توتعود الزيادة يف معدل الق      - ٢٩
تخدام األراضـي، حيـث يـسعى كـل منـهم      الرتاعات اليت تنشب بني املزارعني والرعاة علـى اسـ         

إىل االســتفادة مــن األمطــار املومسيــة بزراعــة احملاصــيل أو برعــي املاشــية علــى نفــس مــساحات    
وتصاعدت حـدة التـوتر عنـدما احنـازت ميليـشيا قبليـة إىل احلكومـة        . األراضي الصاحلة للزراعة  

). مشـال دارفـور  ( السالم   وتدخلت قوات تابعة للحركات املسلحة يف الرتاع، وال سيما يف دار          
الـيت  اجلماعـات   بني  تزايد اإلحباط   ويف الوقت نفسه، عزت مصادر حملية هذه الزيادة أيضاً إىل           

ــاء احلكومــة بالتزاماهتــا       ــيط، بــسبب عــدم وف ــشيات، وال ســيما يف كــتم ومل تنتمــي إليهــا امليلي
  .ةمع قوات األمن احلكوميواالشتباك حتدي السلطات على امليليشيا حدا  مما
    

  األمن وحرية التنقل  - رابعا  
ــن         - ٣٠ ــرة مـ ــالل الفتـ ــرى خـ ــة، جـ ــة املختلطـ ــوظفي العمليـ ــل مـ ــة تنقـ ــق حبريـ ــا يتعلـ يف مـ
 مـرة يف الفتـرة املـشمولة        ٢٧ مرة، مقابـل     ٢٩ أيلول تقييد تنقالهتم الربية      ٣٠يوليه إىل   /متوز ١

لبـات مـن أصـل      ط ١٠٨وخالل الفترة نفـسها، رفـضت الـسلطات احلكوميـة           . بالتقرير السابق 
 اليت رفـضتها الـسلطات   ٣٥٧ طلباً لإلذن بالطريان، يف ما يعد نقصانا عن الطلبات الـ        ٤ ٩٢٨
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ُيفـرض يف الغالـب      وكـان التقييـد   .  طلبـا  ٥ ٠٣٧يف الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق مـن أصـل           
 قــوات مــن األجهــزة األمنيــة احلكوميــة يف منــاطق العمليــات اجلاريــة أو املزمــع القيــام هبــا ضــد   

  .حركات مسلّحة من غري األطراف املوقّعة
ــة تقــوم،   / أيلــول٣٠ إىل ١٢وخــالل الفتــرة مــن    - ٣١ ســبتمرب، كانــت الــسلطات احلكومي

بــشكل متقطــع، مبنــع دوريــات العمليــة املختلطــة مــن التوغّــل جنــوب الفاشــر أو غرهبــا بــسبب  
ســبتمرب، / أيلــول٢٦ويف . العمليــات العــسكرية اجلاريــة بــالقرب مــن ثابــت وجنــوب الطويلــة  

حلقت طائرتان هليكوبتر هجوميتان تابعتان للقوات املسلحة السودانية على ارتفـاع مـنخفض             
واّدعـت الـسلطات    . فوق دورية للعملية املختلطة كانت عائدة من مهّمة تقيـيم بـالقرب ثابـت             

ــة إلحــدى احلركــات املــسلحة   اعتقــدتا أن الطــائرتني  ــة كانــت قافل وعــادت . خطــأ أن الدوري
  . لدى احلكومةاحلادثذلك العملية املختلطة على احتجَّت و. دورية إىل القاعدة ساملةال

ــة املختلطــة املــدنيني     - ٣٢ ــه، / متــوز٢ففــي . وفُرضــت أيــضا قيــود علــى مــوظفي العملي يولي
  كيلـومترات إىل اجلنـوب  ١١٠(رفضت سلطات جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين يف مكجـر            

دورة تدريبيـة يف    تنظـيم   ا مـن العمليـة املختلطـة للموافقـة علـى            طلب) من زالنجي، وسط دارفور   
، حيث أصّر اجلهاز على أن يتّم اسـتئذان الـسلطات يف زالنجـي              للنازحنيجمال حقوق اإلنسان    

يوليه، وعلى الرغم من احلصول علـى املوافقـة مـن زالنجـي، جـرى تعطيـل         / متوز ١٧ويف  . أوال
وا علـى أن  جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين أصـرُّ     دورة تدريبية يف مكجر بواسطة عناصر مـن      

ومفـّوض العـون اإلنـساين يف       (يتم اختيار املشاركني مبعرفة مفوضية العون اإلنـساين يف مكجـر            
وبعـد مناقـشات بـني العمليـة     ). مكجر هو نفسه نائب مـدير جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين       

  . يوليه/ متوز١٨ البلدة يف املختلطة والسلطات، أقيم منتدى عام حلقوق اإلنسان يف
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل العاملون يف جمـال تقـدمي املعونـة يواجهـون قيـودا                   - ٣٣

ورفـضت الـسلطات احلكوميـة طلبـات        . ومعّوقات بريوقراطية حتول دون وصوهلم إىل األماكن      
يف ) عدا بلدة نريتـييت   (متكررة من الوكاالت للسماح هلا بالوصول إىل حملييت روكريو ونريتييت           

مشـال  (وجرى بشكل متقطّـع تقييـد الوصـول إىل حمليـة دار الـسالم               ). وسط دارفور (جبل مرة   
وقامت السلطات بضعة مـّرات بفـرض قيـود حالـت دون وصـول مـوظفي املـساعدة                  ). دارفور

ه اإلنسانية إىل مقصدهم عندما حاولوا السفر جّوا من اخلرطوم إىل دارفور، وكان من بني هـذ               
ــة وقعــت يف   ــول٩احلــاالت حادث ــسفر حلــضور    / أيل ــدما أراد رؤســاء الوكــاالت ال ســبتمرب عن

وعلّلـت الـسلطات احلكوميـة رفـضها بفـرض متطلّــب      . اجتمـاع تنـسيقي مـع العمليـة املختلطـة     
جديــد يتعلــق باستــصدار تــصريح إضــايف غــري املوجــود بالفعــل حبــوزة العــاملني يف جمــال تقــدمي   

قيم لألمم املتحدة ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية للـسودان احلكومـة علـى               وحث املمثل امل  . املعونة
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تسهيل سفر موظفي األمم املتحدة، وعلى وضع جمموعة واضحة من اإلجـراءات هلـذا الغـرض                
  .والتعريف هبا

ــة يف      - ٣٤ ــسلطات احلكومي ــة أشــهر، منحــت ال ــد لثالث ــأخُّر امت أغــسطس / آب١٤وبعــد ت
ر مواد اإليواء الطـارئ وغريهـا مـن املـواد غـري الغذائيـة املخّزنـة                 املوافقة على أن ُتنقل إىل دارفو     

ونتيجــة هلــذا ). مشــال كردفــان(بواسـطة مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجـئني يف األبــيض   
التأّخر، كان ما ُوّزع قبل موسم األمطـار مـن هـذه املـواد علـى األسـر املهـّددة بـشدة يف مجيـع                   

أبريل مقتصرا على املخزونات اليت كان قد مت إيـصاهلا إىل           /يسانأحناء دارفور ابتداء من أوائل ن     
ــسبقا  ــع مـ ــواد إال إىل  . املواقـ ــصال املـ ــسّن إيـ ــة٦٥أو  (٥٢ ٠٠٠ومل يتـ ــر  )  يف املائـ ــن األسـ مـ

وعــالوة علــى ذلــك، انــتقص التــأّخر مــن قــدرة الوكــاالت .  املــستهدفة بالربنــامج٧٩ ٠٠٠ الـــ
الـذين  نـازحني   املتـضّررة مـن الفيـضانات ولل      اعـات   للجمعلى تلبية احتياجـات اإليـواء الطـارئ         

وقد تأخر التصريح ريثمـا حتـصل الـسلطات علـى تأكيـد             . خميم كساب إىل ترك   مؤقتا  اضطروا  
  .من احلكومة بأن مفوضية شؤون الالجئني مأذون هلا بالوجود يف األبيض

 حكوميـة  يوليه، بعد مضّي ستة أشهر على تقدمي منظمـة دوليـة غـري           /ويف منتصف متوز    - ٣٥
 كيلوغرامـات مـن     ١ ٧٠٥للطلب ألول مّرة، منحتها الـسلطات احلكوميـة املوافقـة علـى نقـل               
  ).وسط دارفور(اإلمدادات الطبية من نياال إىل عيادات املنظمة يف مكجر وغارسيال 

  
  السالمة واألمن    

 دارفـور   ما زالت سالمة وأمن موظفي األمـم املتحـدة والعـاملني يف اجملـال اإلنـساين يف                  - ٣٦
  .تشكل مبعثا للقلق

التابعـة  ) بـنغالديش (أغـسطس، قتـل ضـابط يف وحـدة الـشرطة املـشكّلة              / آب ١٢ففي    - ٣٧
للعملية املختلطة وأصيب آخر جبروح عنـدما فـتح جمهولـون النـار علـى مركـز عطـش للخفـارة             

اهلجـوم  وبعـد تبـادل إلطـالق النـار، فـّر مـرتكيب       ). بالقرب من نياال، جنوب دارفـور     (اجملتمعية  
وأشارت النتائج األولية لتحقيقات العمليـة املختلطـة إىل احتمـال أن يكـون              . من موقع احلادث  

أغــسطس، مت احتجــاز اثــنني مــن أفــراد وحــدة      / آب٢٠ويف . الــدافع وراء اهلجــوم إجراميــا  
الــشرطة املــشكلة التابعــة للعمليــة املختلطــة كــرهينتني بواســطة جمهــولني بينمــا كــان الــشرطيان   

وقامــت العمليــة املختلطــة وحكومــة الــسودان مبــساع متواصــلة   . بدوريــة يف كبكابيــةيقومــان 
  .إلطالق سراحهما
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ــة املختلطــة       / آب٢٦ويف   - ٣٨ ــابعني للعملي ــسالم الت ــن حفظــة ال ــة م أغــسطس، غــرق ثالث
لـدى  كانـت تقلّهـم     الـيت   حة  صفَّاملـ نـد   اجلجرفت امليـاه ناقلـة       بعد أن )  املتحدة تنـزانياهورية  مج(

  .ه مياههنر ارتفع منسوبعبورها 
وُسرقت مركبة تابعة للعملية املختلطة وثالث مركبات تابعة لوكاالت األمـم املتحـدة               - ٣٩

موظفو األمـم املتحـدة   تعرض و). مقابل ست يف الفترة السابقة    (خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
  . أي منهاومل تقع إصابات يف. لتسعة حوادث سرقةن يف اجملال اإلنساين وأو العامل

أغسطس، ألقت السلطات احلكومية القـبض علـى اثـنني          / آب ٦يوليه و   / متوز ٢٧ويف    - ٤٠
يف مـا يتـصل بواقعـة قتــل    ) وسـط دارفـور  (مـن مـوظفي العمليـة املختلطـة الـوطنيني يف زالنجـي       

أغـسطس  /آب ١٧وأُفرج عن املـوظفني يف  ).  أعاله ٢٢ انظر الفقرة (شخصني يف خميم محيدية     
أغـسطس، ألقـى جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين يف             / آب ٢٨ويف  . ي هتـم هلمـا    دون توجيه أ  

ــضلوعه        ــوطنيني ل ــة ال ــة املختلط ــوظفي العملي ــى أحــد م ــبض عل ــاال الق ــشطة   ني ــوم يف األن املزع
ســبتمرب، مســح /أيلــول ٣٠ و ٩ويف . فــصيل عبــد الواحــد  - الــسياسية جلــيش حتريــر الــسودان 

ــار  مــسؤولو  ــة املختلطــة بزي ــدة  اجلهــاز للعملي ــصحة جي ــذي كــان ب ــا زالــت  . ة املوظــف، ال وم
  .وتعمل البعثة على استصدار قرار باإلفراج عن املوظف. حتقيقات اجلهاز مستمرة

    
  احلالة اإلنسانية  -خامسا  

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أحلــق هطــول األمطــار املومسيــة الغزيــرة والفيــضانات    - ٤١
فقــد أضــريت بــشدة أو ُدّمــرت متامــا منــازل   . ء دارفــورأضــرارا بالغــة باملــساكن يف مجيــع أحنــا 

وكانـت واليـة وسـط    .  شخص، ونفـق اآلالف مـن رؤوس املاشـية        ٢٦ ٢٠٠بـ  عدده  يقّدر   ما
  عـدده  مـا يقـّدر   أمـاكن إيـواء     دارفور هـي األشـد تـضّررا، حيـث حلقـت أضـرار بالغـة مبنـازل و                 

ـــ ــشدة أو .  شــخص١٤ ٥٠٠ ب ــازل حنــو   وكــذلك أضــريت ب ــرت من  شــخص يف ٤ ٦٠٠ُدّم
 شـخص يف مشـال دارفـور،        ٢ ٠٠٠ شـخص يف غـرب دارفـور، و          ٣ ١٠٠جنوب دارفور، و    

  . شخص يف شرق دارفور٢ ٠٠٠ و
حالــة الطــرق أعــاق بــشّدة جهــود تقيــيم الــضرر وإيــصال املــساعدة،    رغــم أن ســوء و  - ٤٢
ــة   ال ــيما يف ملحـ ــور (سـ ــال دارفـ ــة    )مشـ ــع احلـــصص الغذائيـ ــة بتوزيـ ــاالت املعونـ ــت وكـ ، قامـ

ادات الطبية ومواد اإليواء الطارئ والعلف ولقاحات املواشـي يف األمـاكن الـيت مسحـت                واإلمد
  .الظروف بالوصول إليها

أكّد الفريـق العامـل املعـين بـالعودة وإعـادة اإلدمـاج،              وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     - ٤٣
  مـــن٨ ٤٤١و النـــازحني  مـــن ٥٥ ٤٠٤الـــذي تقـــوده مفوضـــية الالجـــئني، أن مـــا جمموعـــه 
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ــني         ــا ب ــرة م ــور خــالل الفت ــّتى يف دارف ــع ش ــا إىل مواق ــادوا طوع ــسان١الالجــئني ع ــل / ني أبري
ويعتـزم الفريـق العامـل رصـد        . ، وخاصة يف مشال وغـرب دارفـور       ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٣٠ و

 ٢٩ ٠٢٠وبينمـا كـان هنـاك حنـو         . مواقع العودة لتحديد ما إذا كانت العودة مومسية أم دائمة         
هم مـن جـّراء االقتتـال الـذي حـدث خـالل الفتـرة               نزوحل مرة أو تكّرر     ألونزحوا  شخصا إما   

  . شخص٢ ٤٠٠حنو  املشمولة بالتقرير، فقد عاد مجيعهم يف غضون أسبوع إال
    

  سيادة القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسان  -سادسا  
سان خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اخنفض العدد اإلمجايل حلاالت انتهاك حقوق اإلنـ             - ٤٤

 حالـة  ١٥٩ ضـحية يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق إىل          ٤٣٩ متـس  حالة   ١٤٥املوثقة من   
ــة  ٣٢١تــشمل  ــرة احلالي ــهاكضــحية ال ١٥٣( ضــحية يف الفت ــةحلــق يف الــسالمة  ا اتنت ، البدني

العنــف القــائم علــى نــسي واجلعنــف للة ضــحي ٤٢اعتقــال واحتجــاز تعــسفي، و ضـحية   ٤٦ و
ــاة للحــق ٨٠نس، و نــوع اجلــ  ـــ  ). يف احلي ــة ١٥٩ومــن احلــاالت ال ــة متّ إبــالغ  ٣٧ املوثق  حال

  .الشرطة احلكومية هبا، ومنها أربع قيد التحقيق
 طالـب إىل شــوارع نيـاال احتجاجــا علـى عــدم    ٣٠٠يوليــه، خـرج حنــو  / متـوز ٣٠ويف   - ٤٥

تــوافر وســائل النقــل العــام، وهــو األمــر النــاتج عــن إضــراب ســائقي احلــافالت احتجاجــا علــى  
يوليــه، / متــوز٣١وانــضّمت عــّدة مئــات مــن احملــتجني إىل الطــالب يف  . تفــاع أســعار الوقــودار

ويف ثـاين   . وُنشرت قـوات األمـن احلكوميـة لقمـع االضـطرابات          . فقطعوا الطرق وخربوا املباين   
أيام االحتجاجات، أطلقت قوات األمن احلكومية الذخرية احلية على مجـوع احملـتجني، فقتلـت               

وكــذلك أصــيب جبــروح خطــرية يف االحتجاجــات  .  آخــرين جبــروح١٦ت صــابأمــدنيني و ٧
وأهابت العملية املختلطة بسلطات الواليـة جتنـب        . اثنان على األقل من أفراد الشرطة احلكومية      

اســـتخدام القـــوة املفرطـــة، وحثـــت القـــادة احمللـــيني علـــى تـــشجيع املتظـــاهرين علـــى االمتنـــاع 
  .العنف عن
وفتحـت اجلهـات الرمسيـة يف    . ت املظاهرات قـد هـدأت  أغسطس، كان/ آب ١وحبلول    - ٤٦

. الوالية حتقيقا ملعرفة أسـباب االحتجاجـات والظـروف احمليطـة بـإطالق النـار علـى املتظـاهرين                  
وعقب هذه األحداث، ُنقلـت مـسؤولية توزيـع الوقـود يف نيـاال مـن جهـاز األمـن واملخـابرات                      

وألقــي القــبض علــى اثــنني مــن أفــراد قــوة الــوطين إىل وزارة املاليــة، وُخفّــضت أســعار الوقــود، 
  .ومها اآلن يف انتظار احملاكمة. األمن احلكومية يف ما يتصل بإطالق النار

 مــدين، معظمهــم مــن الطــالب، اىل شــوارع  ٣٠٠أغــسطس، خــرج حنــو / آب٦ويف   - ٤٧
احتجاجــا علــى ارتفــاع أســعار )  كيلــومترا إىل اجلنــوب الغــريب مــن نيــاال١٥٠(رهيــد الــربدي 
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ومـع أن قـوات األمـن احلكوميـة         . وأُحرقـت مبـان حكوميـة أثنـاء املظـاهرات         .  األساسـية  السلع
وهـدأت االحتجاجـات يف وقـت الحـق         . ُنشرت يف مجيع أحناء البلدة، مل ُيفد بوقوع إصـابات         

ــسه   ــوم نف ــن الي ــة       . م ــّوض احمللّي ــزل مف ــور بع ــوب دارف ــام وايل جن ــات، ق ــاب التحقيق ويف أعق
  .منصبه من
املوثّقـة بواسـطة العمليـة املختلطـة        البدنيـة   انتـهاك احلـق يف الـسالمة        وادث  حوبلغ عدد     - ٤٨
 ضـــحية يف الفتـــرة املـــشمولة ٣١٥حادثــا طـــال   ٤٩ ضـــحية، مقابـــل ١٥٣حادثــا طـــال   ٤٩

ــالتقرير الــسابق حلقــت هبــم ) منــهم ســبعة طــالب  ( شخــصا١٦ومــن بــني هــؤالء الــضحايا  . ب
وأصــيب ).  أعــاله٤٥ انظــر الفقــرة(إصــابات مــن جــّراء إطــالق النــار خــالل مظــاهرات نيــاال  

أغــسطس /خــالل اهلجمـات الــيت شــنتها امليليـشيات علــى املـدنيني يف كــتم يف آب   آخـرون   ١٨
ون أمــا بقيــة احلــوادث فيتعلــق معظمهــا حبــاالت اعتــداء علــى مــدنيني يــشتغل   . ســبتمرب/وأيلــول

  .بالزراعة بواسطة جمهولني
وبلــغ عــدد ضــحايا االعتقــال واالحتجــاز التعــسفي الــذين ســجلتهم العمليــة املختلطــة     - ٤٩

 حالــة اعتقــال حــدثت ١٥ومــن هــذه احلــاالت  . ضــحية٤٦خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  
 أغـسطس يف مـا يتـصل بواقعـة قتـل رجلـني يف             / آب ١٠ يوليـه و  / متـوز  ٢٠خالل الفترة ما بني     

أغـسطس،  / آب ٢١وأطلق سراح ستة من هؤالء احملتجزين يف        . يوليه/ متوز ٨خميم احلميدية يف    
وألقـت الـسلطات القـبض علـى        . وكان من بينهم اثنان من موظفي العمليـة املختلطـة الـوطنيني           

وبينمـا أطلـق    .  شخصا واحتجـزهتم دون اهتـام يف مـا يتـصل باحتجاجـات نيـاال               ١١جمموعه   ما
زين يف اليوم نفسه بعد تدخل أحد أقربائه، ظلّـت البقيـة قيـد االحتجـاز حـىت       سراح أحد احملتج  

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ألقـــي القـــبض علـــى ثالثـــة حمـــامني يف نيـــاال، يف   . ســـبتمرب/ أيلـــول٢٩
أغسطس، بعد أن تزّعموا احتجاجا على االعتقاالت اليت متـت يف أعقـاب مظـاهرات             /آب ١٧
أغـسطس، أفـرج جهـاز األمـن واملخـابرات      / آب١٦ ويف .وهم مـا زالـوا قيـد االحتجـاز     . نياال

 كيلـومترا إىل    ١١٠(الوطين عن عضو يف اجمللس التـشريعي لواليـة جنـوب دارفـور مـن كتايلـة                  
وبعـد اإلفـراج عنـه، مت       .  يومـا دون اهتـام     ٥٢بعـد أن احُتجـز ملـدة        ) اجلنوب الـشرقي مـن نيـاال      

. سـُيّتهم بـالتحريض علـى احتجاجـات نيـاال     إخطاره رمسيا برفـع احلـصانة الربملانيـة عنـه، وبأنـه             
ودافع عضو اجمللس التشريعي عـن نفـسه بـأن أفـاد بأنـه كـان وقـت املظـاهرات قيـد االحتجـاز                        

. وُمنـع عـن مجيـع هـؤالء احملتجـزين التمثيـل القـانوين وزيـارات األقـارب                 . املذكورهاز  اجللدى  
خـابرات الـوطين حيـث قـدمت        وقامت العملية املختلطة مرارا بزيارة مكاتـب جهـاز األمـن وامل           

خطابات طلبت فيها رؤية احملتجزين واحلصول على معلومات عن احلوادث وحثت الـسلطات             
ورفضت السلطات الـسماح للبعثـة برؤيـة احملتجـزين       . على توجيه التهم إليهم أو اإلفراج عنهم      

  .أو تزويدها مبعلومات عن أسباب احتجازهم
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عنف قائم على نوع اجلـنس تـشمل       لة عنف جنسي و    حا ٣٠ووثّقت العملية املختلطة      - ٥٠
ــهم  ٤٢ ـــ    . ر قــص١٣َّ ضــحية مــن بين  املتعلقــة ٣٣وهــذا ميثــل اخنفاضــا طفيفــا عــن احلــاالت ال
ـــ ــهم   ٣٧ ب ــسابق   ٢٣ضــحية مــن بين ــالتقرير ال ــرة املــشمولة ب .  مــن القــّصر الــيت ُوثّقــت يف الفت

ات شـرطة وجلـسات     ورصدت العملية املختلطة ما جـرى خبـصوص هـذه احلـوادث مـن حتقيقـ               
  . االجتماعية للضحايا-حماكم، وسهلت توفري املعونة القانونية واملساعدة النفسية 

ــوز١٦ويف   - ٥١ ــب يف      / متـ ــومي ارتكـ ــرطي حكـ ــة شـ ــاال العامـ ــة نيـ ــت حمكمـ ــه، أدانـ يوليـ
 عامــا كانــت الــشرطة ١٣ جــرمييت تعــذيب وقتــل صــيب يبلــغ مــن العمــر ٢٠١١مــايو /أيــار ١٢

وُحكم على املتهم بالـسجن     . بدعوى ارتكابه جرم صغري   ) ب دارفور جنو(حتتجزه يف مريشنج    
  . جنيه سوداين ألسرة اجملين عليه٣٠ ٠٠٠أربع سنوات ودفع 

ــة املختلطــة    - ٥٢ ــسان يف    ٤٣ونظمــت العملي ــاء القــدرات يف جمــال حقــوق اإلن ــشاطا لبن  ن
ت احملليـة   مـن ممثلـي الـسلطا     )  منـهم مـن النـساء      ٢٧١( شخـصا    ١ ١٣٩خمتلف أحناء دارفور لـ     

وباإلضــافة إىل ذلــك، قامــت العمليــة    . ومجاعــات اجملتمــع املــدين وحركــة التحريــر والعدالــة     
أغـسطس، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم          / آب ٢يوليـه و    / متـوز  ٢٩املختلطة خالل الفترة ما بني      

  .يف الفاشر)  امرأة١٤من بينهم ( من ضباط السجون ٣٠املتحدة اإلمنائي، بتسهيل تدريب 
  

  ية الطفلمحا    
يوليه، أصدرت حركة التحرير والعدالـة أمـراً قياديـاً حيظـر علـى أعـضائها           / متوز ٣٠يف    - ٥٣

أغسطس، أقرت وزارة الدفاع خطة عمـل القـوات    / آب ٣٠ويف  . جتنيد األطفال واستخدامهم  
ا ومـا زال إقرارهـ    . املسلحة السودانية الرامية إىل إهناء جتنيد األطفال واستخدام اجلنود األطفـال          

سبتمرب، اعتمدت حركـة التحريـر والعدالـة خطـة          / أيلول ٢٥ويف  . رهن موافقة وزارة الداخلية   
يلتزمــوا التزامــاً تامــاً بــالقوانني الدوليــة واحملليــة الناظمــة حلمايــة ”العمــل وأمــرت أعــضاءها بــأن 

  .“األطفال يف الرتاع املسلح
    

  ملتحدة يف دارفور وعملياهتانشر العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم ا  -سابعا  
سبتمرب، وصل قـوام العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة              / أيلول ٣٠يف    - ٥٤

فـرداً   ٥ ٢٧٧ يف املائـة مـن القـوام املعتمـد البـالغ           ٨٥يف دارفور مـن األفـراد املـدنيني إىل نـسبة            
ــدوليني و   ١ ١٠٦( ــوظفني ال ــن امل ــوطنيني    ٢ ٩٠٧ م ــوظفني ال ــن امل ــوعي  ٤٥٣ وم ــن متط  م

  ).املتحدة األمم
ــة املختلطــة       - ٥٥ ــسكريني يف العملي ــراد الع ــوام األف ــغ ق ــك   ١٦ ٧٨٩وبل ــشمل ذل ــرداً، وي ف
ومـن  .  ضـابط اتـصال    ٦٨  مراقبـاً عـسكرياً و     ١٩٩  ضابط أركان و   ٢٨٥  جندياً و  ١٦ ٢٣٧
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ن املقــرر أن تنقــل وحــدة طــائرات هليكــوبتر متوســطة احلجــم للخــدمات مــن روانــدا يف تــشري 
  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
فـرداً، وهـو قـوام يـضم         ٢ ٢٩٠شرطة العمليـة املختلطـة      بـ وبلغ قوام األفراد النظاميني       - ٥٦
 مــن أصــل ١٦وقــد ُنــشر مــا جمموعــه .  يف املائــة مــن اإلنــاث١٦  يف املائــة مــن الــذكور و٨٤
ن القـوام   يف املائـة مـ  ٩٤ فرداً أو ٢ ٢٣١(وحدة من وحدات الشرطة املشكلة املأذون هبا         ١٧

ومن املقـرر نـشر الوحـدة الـسابعة عـشرة يف منتـصف تـشرين                ).  فرداً ٢ ٣٨٠املأذون به البالغ    
  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
، تواصل تنفيذ التوصيات املتعلقـة باسـتعراض األفـراد     )٢٠١٢ (٢٠٦٣قرار  الوعمالً ب   - ٥٧

لنقـل وسـرية االسـتطالع      وقد أُجنز ترحيل كـل مـن سـرية ا         . النظاميني التابعني للعملية املختلطة   
ــة  الووحــدة  ــوبتر التكتيكي ــائرات اهلليك ــوات     . ط ــع الق ــادة توزي ــة إع ــاً عملي ــتكملت جزئي واس

ــام رهــن الفــروغ مــن تــشييد مواقــع الفريــق يف    . والــشرطة داخــل دارفــور  ومــا زال التنفيــذ الت
 وقد ُوضـعت إجـراءات تـشغيلية موحـدة ملراكـز التخطـيط            . مهاجرية ونريتييت وزمزم وزالنجي   

. والـشرطة يف مواقـع األفرقـة   األفـراد العـسكريني   والتنسيق املشتركة هدفها تعزيـز التنـسيق بـني      
مبجـرد االنتــهاء مـن إعـادة توزيــع القـوات وأفــراد     ترسـخ تلــك املراكـز وجودهـا متامــا    سـوف  و

متـضي عمليـة ختفـيض القـوام الكلـي ككـل مـن األفـراد العـسكريني وأفـراد الـشرطة                     و. الشرطة
حبلـول  ) ٢٠١٢ (٢٠٦٣يف القـرار    ملسار املقرر وصوال إىل احلد األقصى املأذون به         بالبعثة يف ا  

  . على التوايل٢٠١٤يناير / الثاين كانون٣١  و٢٠١٣يوليه / متوز١
واستكماالً لتوصـيات ذلـك االسـتعراض وتعزيـزاً هلدفـه املتمثـل يف ضـمان االسـتخدام                    - ٥٨

اسـتعراضٍ  أغـسطس   /آب ١٤يف    املختلطـة، بـدأ    الفعال والناجع للمـوارد لتنفيـذ واليـة العمليـة         
ــة املختلطــة باشــامل ملــالك املــوظفني املــدنيني    ــة األوىل مــن االســتعراض   . لعملي وتتكــون املرحل

وسـيليها تقيـيم   . األمـد املتوسـط  يف سـتراتيجية البعثـة وأهـدافها وأولوياهتـا     الاجلـاري مـن تقيـيم    
رفيـع املـستوى يتـألف مـن االحتـاد األفريقـي            ق  للوفـاء باملتطلبـات جيريـه فريـ       هليكل البعثة الالزم    

ــة    ــة املختلطـ ــدة والعمليـ ــم املتحـ ــيقوم واألمـ ــد ذلـــك  وسـ ــالمة  بعـ ــن سـ ــالتحقق مـ ــيات بـ توصـ
  .االستعراض

سـبتمرب، أفـادت العمليـة املختلطـة بتـسيري          / أيلـول  ٣٠يوليـه إىل    / متـوز  ١ويف الفترة من      - ٥٩
 دوريـة   ٦١٤  دوريـة ليليـة و     ٨٥٩ دورية روتينيـة و    ٢ ٧١٨دوريات عسكرية تضم     ٦ ٥٠٥

ــة املــدى و ــسانية و ٥٣٢ قريب ــة مرافقــة إن ــدة املــدى و ١٩٢  دوري ــة بعي ــة  ١ ٥٩٠  دوري دوري
دوريـة   ٤ ٢٩١ملختلطة أن جممـوع الـدوريات يبلـغ       وأفادت شرطة العملية ا   . لوجستية وإدارية 
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 ٨٢٣ دوريـة يف البلـدات والقـرى و      ١ ٠٦٤ ونـازحني   دورية داخل خميمـات لل     ٢ ٢٥٩منها  
  . دورية جلمع احلطب والعشب٦٨  دورية بعيدة املدى و٧٧ دورية متوسطة املدى و

ســبتمرب، أصــدرت الــسلطات احلكوميــة / أيلــول٣٠يوليــه إىل / متــوز١ويف الفتــرة مــن   - ٦٠
سـبتمرب، كانـت هنـاك      / أيلـول  ٣٠ويف  .  تأشرية دخـول جديـدة ألفـراد العمليـة املختلطـة           ٩٢٥
 ألفـراد   ٥٢  لضباط يف الشرطة املدنيـة، و      ٦٠٥ بعد، مبا فيها      تأشرية دخول مل يبت فيها     ٧١١

تأشـرية   ملتطـوعي األمـم املتحـدة و   ١١  لزائرين رمسيني و  ٢١  ألفراد مدنيني و   ٢١ عسكريني و 
املوافقة علـى   بوقد واصلت العملية املختلطة حث السلطات على اإلسراع         . واحدة الستشاري 

  .مجيع طلبات منح التأشريات
تعلــق بالقــدرات التــشغيلية وقــدرات االكتفــاء الــذايت للوحــدات العــسكرية        وفيمــا ي  - ٦١

 وحـدة منقولـة إىل العمليـة املختلطـة          ٤٩ وحدة فحسب من أصل      ٢٣فإن   ووحدات الشرطة، 
وتتعلـق حـاالت الـنقص يف األسـاس         . وفت بالشروط املنـصوص عليهـا يف مـذكرة التفـاهم          أقد  

ختـذت بعـض البلـدان املـسامهة بقـوات عـسكرية       وقـد ا  . مبدى صالحية ناقالت اجلنـود املدرعـة      
ووحدات شرطة اخلطوات الالزمة لسد النقص، وكان ذلك بنقل قطـع الغيـار الالزمـة لـصيانة                 

وواصـلت  . ناقالت اجلند املدرعة واقتناء مركبات صاحلة للمناطق الوعرة ومعدات االتصاالت         
عــسكرية ووحــدات شــرطة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم العمــل مــع البلــدان املــسامهة بقــوات 

  .املعدات اململوكة للوحداتكفالة سرعة تدارك أوجه القصور فيما يتصل بل
وعقد االجتماع الثالثي الرابع عشر بـني االحتـاد األفريقـي وحكومـة الـسودان واألمـم              - ٦٢

ونــاقش املــشاركون مــسائل مــن ضــمنها احلالــة   . ســبتمرب/ أيلــول٢٩املتحــدة يف نيويــورك، يف 
 عنـصر   وين العملية املختلطـة لتزويـدها حبـصص اإلعاشـة، وتكـ           هاباجلهة املتعاقدة مع  يتعلق   فيما

ووافـــق . الـــشرطة يف البعثـــة، وحـــاالت التـــأخري يف إصـــدار تأشـــريات ومـــنح رخـــصة إذاعيـــة 
املشاركون املمثلون حلكومـة الـسودان علـى أمـور مـن ضـمنها الفـروغ مـن التأشـريات احلاليـة                      

مـع اإلشـارة إىل هـدف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم املتمثـل يف                 املتراكمة يف الوقت املناسب،     
احلـايل الرامـي إىل   يف الوقـت  زيادة متثيل اإلناث وأفـراد الـشرطة النـاطقني بالعربيـة وإىل االجتـاه         

 إىل وظـائف  بعـض الوظـائف يف مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم           تحويـل   القيام، عنـد االقتـضاء، ب     
 مـسؤويل العمليـة واحلكومـة لتيـسري إصـدار تـرخيص             ، وإنشاء جلنة مشتركة تتكـون مـن       وطنية

  .للبث اإلذاعي
 هــاومــا زال هتديــد الــسلطات احلكوميــة بوقــف عمليــات اجلهــة الوحيــدة املتعاقــدة مع    - ٦٣

وقـد أبلغـت الـسلطات العمليـة املختلطـة      . البعثة لتوريد حصص اإلعاشة يشكل مـصدراً للقلـق   
 سـاعة الرتكاهبـا     ٤٨مليـات وتغـادر البلـد خـالل         مايو بأن توقـف اجلهـة املـوردة الع        / أيار ٧يف  
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أغـسطس موعـداً    / آب ٣٠ومـن مث، ُحـدد تـاريخ        . املخالفات املزعومـة يف إشـعارات االسـترياد       
يوليــه، باشـرت األمــم املتحــدة عمليـة انتقــاء جهـة متعاقــدة بديلــة    / متـوز ٢٢ويف . هنائيـاً جديــداً 

ــا   ــة بأهنــ ــسلطات احلكوميــ ــت الــ ــل،   وأبلغــ ــع التعجيــ ــتحتاج، مــ ــهر ســ ــسعة أشــ ويف .  إىل تــ
أغسطس، أخطرت احلكومة البعثة بأهنا قد مددت املوعد النهائي لطرد اجلهة املـوردة             /آب ٣٠
سـبتمرب، مـددت احلكومـة ثانيـةً        / أيلـول  ١٤ويف  . سبتمرب/ أيلول ١٤أغسطس إىل   / آب ٣٠من  

هـة مـوردة   ومن املتوقع أن تستمر عملية انتقاء ج  . املوعد النهائي، وكان هذه املرة لشهر واحد      
. ٢٠١٣ينــاير /جديــدة ووضــع الــصيغة النهائيــة لعقــد يــربم معهــا حــىت منتــصف كــانون الثــاين  

. ٢٠١٣أبريـل   /الكامل يف نيـسان   عملياهتا ب اجلهة املوردة   باشر  أن ت سيكون من املتوقع    ئٍذ  عندو
وأثنــاء االجتمــاع الثالثــي الرابــع عــشر، توصــل املــشاركون إىل فهــم مــشترك مفــاده أن اجلهــة   

  .تة اليت تنجز فيها عملية الشراءستواصل تنفيذ أنشطتها أثناء الفترة املؤقاحلالية ردة املو
ــالتقرير،    - ٦٤ ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــر  ٨٦مــا جمموعــه أُجنــز وأثن  مــشروعاً مــن مــشاريع األث

  .آخر يف خمتلف مراحل اإلجناز مشروعاً ١٢٨وما زال هناك السريع، 
فيض حجم اخلطر الذي تشكله الذخائر غري املنفجـرة يف       وواصلت العملية املختلطة خت     - ٦٥

 كليـومتراً   ٢٩اليت باتت خالية من الذخائر غري املنفجرة مبـا جمموعـه            ساحة  املت  دروق. دارفور
وباإلضــافة إىل ذلــك، دمــر    . كيلــومترات مــن الطــرق واملمــرات   ٢٠٤ مربعــاً مــن األرض و 

التوعيـة   شخص تدريبا يف إطار      ٢ ٦٠٠ه  ا جمموع صنفاً من الذخائر غري املنفجرة وتلقى م       ٢٣
  .مبخاطر الذخائر غري املنفجرة

 مـشروعاً مـن     ١٧وبدأ كل مـن العمليـة املختلطـة والـشركاء التنفيـذيني احمللـيني تنفيـذ                   - ٦٦
شـاباً يف أمـاكن خمتلفـة يف مجيـع           ٢ ٣٣٥ات العمالة الكثيفة اليت تستوعب      املشاريع اجملتمعية ذ  

اريع، اليت توفر التدريب أثناء العمل يف مـشاريع البنـاء والزراعـة، هـي               وهذه املش . أحناء دارفور 
الـذين حيتمـل انـضمامهم إىل مجاعـات          مشاريع هـدفها احلـد مـن العنـف الـذي يـورط الـشباب              

  .مسلحة أو عصابات
    

   احملرز مقارنة بالنقاط املرجعيةالتقدم  - اثامن  
ــالقرار    - ٦٧ ــ)٢٠١٢ (٢٠٦٣عمــالً ب ــق األرد يف، ي ــر حتــديث  املرف لنقــاط  لول هلــذا التقري

 املنقحـة تتعلـق     النقـاط املرجعيـة   ومـع أن    . بالتشاور مع االحتاد األفريقـي    مت  املرجعية واملؤشرات   
عمليـة الـسالم؛ واألمـن؛ وسـيادة القـانون؛      (باجلوانب األربعة ذاهتا الواردة يف اجملموعة السابقة      
ــسانية   ــة اإلن خطــة العمــل  حبيــث تعكــس   ُعــدلت ، فقــد)واحلوكمــة وحقــوق اإلنــسان؛ واحلال
 واملهـام واألولويـات     ٢٠١٤ إىل عـام     ٢٠١٢االستراتيجية اليت وضعتها البعثـة للفتـرة مـن عـام            
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مؤشــرات التقــدم حتــديث باملثــل، مت و). ٢٠١٢ (٢٠٦٣املقــررة واملنــصوص عليهــا يف القــرار  
  .طةلتأخذ يف احلسبان األولويات واألنشطة احلالية واملتوقعة للعملية املختل

، يقدم هذا التقريـر     اليت مت حتديثها  وريثما يستعرض اجمللس النقاط املرجعية واملؤشرات         - ٦٨
تقييماً للتقدم احملـرز مقارنـة باملعـايري احملـددة يف املرفـق الثـاين مـن تقريـري املقـدم إىل اجمللـس يف                 

  ).S/2009/592 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦
ــة األوىل املتــصلة بإجيــاد حــل سياســي   وكــان التقــدم الــذي أحــرز إز   - ٦٩ اء النقطــة املرجعي

واقتــصر أساســاً تنفيــذ وثيقــة الدوحــة للــسالم يف دارفــور علــى . شــامل للــرتاع تقــدماً متواضــعاً
ــشتركة          ــيم امل ــة التقي ــى بعث ــداخلي وعل ــصعيد ال ــى ال ــشاور عل ــات التحــضري للحــوار والت عملي

لتنفيــذ األحكــام الــيت  إجــراءات ملموســة األطــراف املوقعــة علــى الوثيقــة  مل تتخــذ و. لــدارفور
الـتعمري  املتعلقـة بالعدالـة أو      مـن قبيـل األحكـام       على مكاسب ملموسة لشعب دارفور،      تنطوي  

الوساطة املشترك لتشجيع حكومـة     فريق  بذهلا  يورغم اجلهود اليت    . اتاألمن أو تقاسم الثرو    أو
تئناف املفاوضات، فإن احملادثـات     السودان واحلركات املسلحة غري املوقعة على الوثيقة على اس        
  .مل جتر بسبب استمرار اخلالف بني األحزاب بشأن نطاقها

وأثنـاء الفتـرة   . ويتعلق املعيار الثاين بإجيـاد بيئـة مـستقرة وآمنـة يف مجيـع أرجـاء دارفـور           - ٧٠
املشمولة بإعداد التقرير، حدث تراجع إزاء هذا املعيـار يعـود يف األسـاس إىل وقـوع صـدامات                   

 والتـوتر بـني امليليـشيات واملـدنيني وإىل خـروج            وائـف الطبني  كرية متفرقة وازدياد االقتتال     عس
وقد أسهمت العملية املختلطة من جانبها يف محايـة املـدنيني عـرب             . مظاهرات يف جنوب دارفور   

  . إيفاد حفظة السالم إىل بؤر االضطراب وتعزيز حقوق اإلنسان
لثـــة بتعزيـــز ســـيادة القـــانون واحلوكمـــة ومحايـــة حقـــوق وتتعلـــق النقطـــة املرجعيـــة الثا  - ٧١

وما زالـت حالـة حقـوق اإلنـسان يف دارفـور بوجـه عـام تـثري القلـق، وعلـى األخـص                   . اإلنسان
القــائم علــى نــوع اجلــنس  العنــف فيمــا يتعلــق حبــاالت االحتجــاز التعــسفي والعنــف اجلنــسي و 

نتـهاكات حقـوق اإلنـسان       مـن ا   الـضئيلة النـسبة   تـشكل   و. البدنيـة وانتهاكات احلق يف السالمة     
وهـي أربـع حـاالت مـن أصـل          (وحققت فيهـا    الشرطة  لغت هبا   أُباليت وثقتها العملية املختلطة و    

ومــا برحــت البعثــة تقــدم الــدعم . مؤشــراً علــى أن ســيادة القــانون مــا زالــت هــشة )  حالــة٣٧
لــدارفور وإىل اللوجــسيت واملتعلــق ببنــاء القــدرات إىل الــسلطات احلكوميــة والــسلطة اإلقليميــة   

فئات اجملتمع املدين من أجـل تعزيـز قـدرهتا علـى محايـة حقـوق اإلنـسان واحلفـاظ علـى سـيادة                        
  .غري أن مؤشرات التقدم كانت حمدودة. القانون واحلكم بفعالية

ــة تعلــق تو  - ٧٢ ــة حــصول   ةالرابعــالنقطــة املرجعي ــة اإلنــسانية وتيــسري إمكاني  باســتقرار احلال
وقد زادت األمطـار الغزيـرة والفيـضانات يف دارفـور احلاجـة             . ملساعدةالسكان احملتاجني على ا   
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ومع أن الوكاالت قدمت اإلغاثة يف طائفـة واسـعة مـن اجملـاالت، فقـد                . إىل املساعدة اإلنسانية  
أعاقت حاالت التأخري يف إصدار السلطات احلكوميـة لـشهادات التخلـيص عمليـة تـوفري مـواد                  

 مفروضــة علــى إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية،  زالــت القيــود ومــا. مالجــئ الطــوارئ
العمليـات العـسكرية املتواصـلة حريـة         سيما يف حملية دار السالم وجبل مـّرة، حيـث قيـدت            وال

وتفيد إحدى التقييمـات العامـة بعـدم إحـراز أي تقـدم يـذكر فيمـا يتعلـق هبـذا املعيـار                       . احلركة
  .البيئية والبريوقراطية اليت حتول معاً دون إيصاهلانظراً الزدياد احلاجة إىل املساعدة وللعوائق 

    
  دارفور لسالم يفلاإلطار االستراتيجي املتكامل لدعم وثيقة الدوحة   - تاسعا  

، إىل العملية املختلطـة وفريـق األمـم املتحـدة     )٢٠١٢ (٢٠٦٣طلب اجمللس، يف قراره       - ٧٣
اق املنظومــة لوثيقــة الدوحــة القطــري وضــع إطــار اســتراتيجي متكامــل لتــوفري الــدعم علــى نطــ 

 العمليـــة املختلطـــة والفريـــق القطـــري رؤيـــة  توإثـــر مـــشاورات مستفيـــضة، وضـــع . للـــسالم
ــة لــدعم وثيقــة الدوحــة  ااســتر ــة االســتراتيجية رســيوت. تيجية مــشتركة ومــصفوفة تنفيذي  الرؤي

خـص  املشتركة استراتيجية لتقدمي مساعدة منسقة إىل األطراف املوقعة عرب سـبل منـها علـى األ                
ا هـ فيلـدعم   الـيت يلـزم ا    وحتـدد اجملـاالت ذات األولويـة        . تقدمي الدعم إىل سلطة دارفور اإلقليمية     

حقـوق اإلنـسان والعدالـة؛    (شمل سـت فئـات تعـرب عـن الفـصول الـستة األوىل مـن االتفـاق           وت
 واإلدارة وبناء القدرات املؤسسية؛ والتعايف املبكـر، وأسـباب الـرزق والبيئـة؛ والعـودة الطوعيـة                

وتــرد بــصورة أعــم  ). واحللــول الدائمــة؛ ووقــف إطــالق النــار والترتيبــات األمنيــة؛ واملــصاحلة   
ت الـستة   مسائل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومحايـة الطفـل ومحايـة املـدنيني يف مجيـع اجملـاال                 

  .باعتبارها مسائل شاملة
الع هبـا كـل مـن       طضـ وحتدد مصفوفة التنفيذ األنشطة اخلاصة اليت يضطلع أو يعتزم اال           - ٧٤

العملية املختلطة والفريق القطري لألمم املتحـدة أو اخلطـة ملـساعدة األطـراف املوقعـة يف تنفيـذ              
وحتدد هذه املصفوفة، اليت ُنظمت يف إطار الفئـات الـست ذاهتـا لتـصبح          . وثيقة الدوحة للسالم  

لة املسؤولة عـن تنفيـذها   مبثابة رؤية استراتيجية مشتركة، املهام وعنصر البعثة املسؤول أو الوكا      
ومـن خـالل االشـتراك يف موقـع واحـد لتنفيـذ أنـشطة               . دعماً ألحكام حمددة من وثيقة الدوحة     

العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري، تربز املصفوفة فرص التعاون والتنـسيق وسـتعترب             
األمـم املتحـدة القطـري      وسيواصل كل من العمليـة املختلطـة وفريـق          . مبثابة وثيقة قابلة للتعديل   

  .تعديل مصفوفة التنفيذ عرب إجراء مزيد من املشاورات
وإضافةً إىل ذلك، وضعت آليات عديـدة لـضمان التنفيـذ الفعـال للرؤيـة االسـتراتيجية                   - ٧٥

وتشمل هذه اآلليات اجتماعات نصف شـهرية مـشتركة بـني    . املشتركة وتقسيم واضح للعمل 
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 وفريـق األمـم املتحـدة القطـري إلدارة تنفيـذ املـصفوفة وتنـسيق             بعثة األمم املتحدة يف الـسودان     
ــذ          ــدم احملــرز يف تنفي ــشتركة ترصــد التق ــة م ــة، وأمان ــور اإلقليمي ــدم إىل ســلطة دارف ــدعم املق ال
املــصفوفة وتقــدم تقريــراً عــن ذلــك، وســتة أفرقــة عاملــة مــشتركة مــسؤولة عــن تنفيــذ أنــشطة    

  .طة دارفور اإلقليميةاملصفوفة وضمان وجود اتساق يف العمل مع سل
  

  اجلوانب املالية  - عاشرا  
يونيـــه / حزيـــران٢١ املـــؤرخ ٦٦/٢٧٩اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـــا   - ٧٦

دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لإلنفاق علـى         ١ ٤٤٨ ٦٠٠ ٠٠٠، مبلغاً قدره    ٢٠١٢
 تـــشرين ٥ويف . ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز١العمليـــة للفتـــرة مـــن 

 األنصبة املقررة غـري املـسددة إىل احلـساب اخلـاص لبعثـة األمـم                كانت، و ٢٠١٢أكتوبر  /األول
يف ذلــك التــاريخ كــان و.  دوالر٢٠٩ ٦٠٠ ٠٠٠مببلــغ املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق 

 ١ ٥٤٦ ٨٠٠ ٠٠٠مببلـغ   جمموع األنصبة املقررة غري املسددة جلميع عمليـات حفـظ الـسالم             
وقـــــد ُســـــددت إىل احلكومـــــات املـــــسامهة بقـــــوات وبوحـــــدات شـــــرطة مـــــشكلة   . الردو

 ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣١املعدات اململوكـة للوحـدات عـن الفتـرتني املمتـدتني حـىت               تكاليف
  . وفقاً جلدول السداد ربع السنوي، على التوايل،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ و
  
   املالحظات-حادي عشر 

وثيقــة الدوحــة للــسالم يف دارفــور، اختــذت   اعتمــاد انقــضت مخــسة عــشر شــهرا منــذ   - ٧٧
األطــراف املوقعــة خالهلــا بعــض اإلجــراءات مــن أجــل تنفيــذ الوثيقــة املــذكورة، خــصوصا           

بــالتحقق مــن أهليــة أفــراد قــوات حركــة التحريــر والعدالــة كمقــاتلني ونــشر وثيقــة يتعلــق  فيمــا
صلحة وبـدء عمليـة التحـضري       السكان املدنيني وعقد مؤمترات للجهات صـاحبة املـ        الدوحة بني   

تنفيـذ  القلـق مـن أن التقـدم امللمـوس صـوب            ين  إال إنـين يـساور    . لبعثة التقييم املشتركة لدارفور   
األحكام اليت من شأهنا أن تسهم يف حتسني حياة أهايل دارفور بصورة فورية وعملية أكثـر مـن      

  .غريها كان أقل وضوحا
 الــسودان نالــت مــن قــدرة اة الــيت يواجههــوممــا ال شــك فيــه أن التحــديات االقتــصادي   - ٧٨

وباإلضــافة إىل ذلـــك ال يـــزال حجـــم  . احلكومــة علـــى نقـــل املــوارد الالزمـــة لتنفيـــذ االتفـــاق  
وقعــة إال أن األطــراف امل. احتياجــات الــسلطة اإلقليميــة لــدارفور يف جمــال بنــاء القــدرات هــائال

.  تـوفره اجلهـات املاحنـة فحـسب        ميكنها االعتماد يف تنفيذ وثيقة الدوحة على التمويل الـذي          ال
فهو وإن كان الزما، هناك الكثري ممـا ميكـن لألطـراف أن تقـوم بـه بنفـسها لـدفع عمليـة تنفيـذ                   

وممــا لــه أمهيــة شــديدة يف هــذا الــصدد عمــل احملكمــة اخلاصــة لــدارفور؛ ودور    . االتفــاق قــدما
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ــة األرا     مفوضــية  ــى ملكي ــرتاع فيمــا بــني الطوائــف عل ــور يف فــض ال ضــي وســبل  أراضــي دارف
احلصول عليها؛ وتنفيذ األحكام املتصلة باألمن، مبا يف ذلك التقدم يف عملية التحقق من أهليـة                

. أفراد قوات حركـة التحريـر والعدالـة كمقـاتلني؛ ونـزع سـالح مجاعـات امليليـشيات املـسلحة               
 فإبداء األطراف بشكل عملي على هذا النحو، تصميمها على تنفيذ االتفاق أمـر مـن شـأنه أن                 
يربهن للماحنني على التزامها مبعاجلة أسباب الرتاع بصورة مستدامة، ومـن شـأنه أيـضا أن يـبني      
للحركات غري املوقعة أن احلكومة تلتزم حقـا بإجيـاد تـسوية سـلمية للقـضايا األساسـية املتـصلة                    

ومــن مث، فــإنين أحــث احلكومــة . بــالرتاع، وأن يــشجعها علــى اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات 
التحرير والعدالة علـى تكثيـف جهودمهـا لتنفيـذ وثيقـة الدوحـة وذلـك باملبـادرة بوجـه            وحركة  

  .توقعات وتطلعات أهايل دارفورخاص إىل اختاذ إجراءات تليب 
 العمليـة املختلطـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري يـصطدمان يف عملـهما يف                   توما زال   - ٧٩

ات وفـرض قيـود علـى احلركـة بـرا وجـوا       دارفور مبعوقات مـن بينـها التـأخر يف إصـدار التأشـري      
والواقــع أن تلــك املعوقــات ختــل بــالتزام  . والتــأخر يف املوافقــة علــى نقــل املــساعدات اإلنــسانية 

ــسريع       ــايف ال ــود التع ــودة وجه ــات الع ــضرورية لعملي ــة الظــروف ال ــة بتهيئ ووكــاالت . احلكوم
يــات واجلهــود ولكنــها  العملميكنــها أن تــسهم إســهاما كــبريا يف تلــك   املتحــدة األمــممنظومــة 

وإنين أهيب باحلكومة أن تتعاون بصورة تامـة        . تلتمس تعاون السلطات احلكومية للقيام بذلك     
القطري وأن تذلل كـل العقبـات الـيت تعـوق عملـهما          املتحدة   األمممع العملية املختلطة وفريق     

  .لتمكينهما من أداء املهام املسندة إليهما دون أية قيود
ــرتاع وســائر     وفيمــا يتعلــق  - ٨٠ ــع، يظــل اخنــراط أطــراف ال ــة الــسالم للجمي  بــشمول عملي

ــلمي      ــدارفوريني يف حــوار س ــصلحة ال ــق آمــال      أصــحاب امل ــد حتقي ــىن عنــه، إذا أري ــرا ال غ أم
ولقـد انقـضت تـسعة أعـوام، ومـن مث فـإنين أناشـد مـرة أخـرى                . الدارفوريني يف الـسالم الـدائم     

ال القتال فورا وأن تنخرطـا دون شـروط مـسبقة           احلكومة واحلركات غري املوقعة أن توقفا أعم      
فال بد، يف هذا الـصدد، أن تـربهن احلكومـة           . يف حمادثات هتدف إىل التوصل إىل تسوية سلمية       

للحركات غري املوقعة، من خالل االلتزامات املنوطة هبا مبوجب وثيقة الدوحة أن التوصل عـن               
. لة يعتـــد هبـــا يف إهنـــاء الـــرتاعطريـــق التفـــاوض إىل اتفـــاق تكـــون هـــي طرفـــا فيـــه ميثـــل وســـي

احلركــات غــري املوقعــة، مبــن فيهــا أعــضاء حتــالف اجلبهــة الثوريــة الــسودانية الــدارفوريون،    أمــا
فيجب أن تنبذ اللجوء إىل العنـف وأن تعـرض أهـدافها يف إطـار برنـامج سياسـي يفـسح اجملـال                

  .بناء حلوار
نــذ أن قــدمت تقريــر  م انقــضت ويتــبني بوضــوح مــن هــذا التقريــر أنــه يف الفتــرة الــيت     - ٨١

فمعـاودة امليليـشيات املـسلحة يف    . األخري، احتدم الرتاع يف دارفـور، ال سـيما يف مشـال دارفـور        
وإنــين أهيــب . تلــك املنطقــة شــن اهلجمــات علــى املــدنيني والتحــرش هبــم أمــر يــثري بــالغ القلــق  
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سلحة غـري املوقعـة أن      باحلكومة أن متارس كامل مسؤوليتها عن محاية املدنيني، وباحلركـات املـ           
تفي بااللتزامات املنوطة هبا مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان               

والعمليــة املختلطــة . وذلــك بكفالــة عــدم تعــرض املــدنيني ألي أذى نتيجــة لألنــشطة العــسكرية
الـرتاع بـني   على استعداد ملد احلكومـة بكامـل دعمهـا مـن أجـل هتيئـة الظـروف إلمخـاد جـذوة                 

القبائل بطرق منها دعـم احلـوار بـني اجلماعـات الزراعيـة والرعويـة بـشأن سـبل احلـصول علـى                       
وينبغــي للحكومــة أن تــستخدم كافــة الوســائل الــسلمية يف التــصدي   . األراضــي واســتخدامها

  .للخطر الداهم املتمثل يف جتدد هجمات امليليشيات املسلحة
املختلطـة يتعرضـون حلظـر مـستمر يف          يف العمليـة     نيملدني وا نيويذكر أن األفراد النظامي     - ٨٢

وإنـين  . دارفور لـيس بـسبب غيـاب القـانون فحـسب بـل وأيـضا نتيجـة لقـسوة ظـروف العمـل              
وفجعـت فيـه   أغـسطس  /آب ١٢أدين بشدة املسؤولني عن حادث إطالق النـار الـذي وقـع يف         

فــأي عمــل مــن هــذا . العمليــة املختلطــة بفقــد ضــابط بنغالديــشي مــن وحــدة الــشرطة املــشكلة
ــل  ــة يف تلــك      . عمــل غــادر آمث القبي ــصورة وافي ــق ب ــة علــى التحقي ــشدة احلكوم ــين أحــث ب وإن

ولقد أحزنين أيضا، نبـأ وفـاة ثالثـة مـن جنـود وحـدة             . عنها جنائيا األعمال وحماسبة املسؤولني    
 ولقـد   ، أثنـاء قيـامهم بدوريـة،      أغـسطس /آب ٢٦مجهورية ترتانيا املتحدة بالعملية املختلطة، يف       
وإنين ألتوجه بالتعـازي إىل حكـوميت بـنغالديش         . لقوا مصرعهم يف حادث تسبب فيه الفيضان      

وألســـر اجلنـــود الـــذين قـــضوا وهـــم مستبـــسلون يف أداء مهـــامهم   ترتانيـــا املتحـــدة مجهوريـــةو
  .دارفور يف
وإنــين قلــق للغايــة بــشأن ضــابطي وحــدة الــشرطة املــشكلة بالعمليــة املختلطــة اللــذين       - ٨٣
وأود أن أشكر حكومـة الـسودان علـى التزامهـا بكفالـة سـالمة           . أغسطس/آب ٢٠فا يف   اختط

وأناشــد أيــضا احلكومــة إطــالق ســراح موظــف العمليــة  . الــرهينتني وســرعة إطــالق ســراحهما
  .دارفور دون أي هتمةاملختلطة الوطين احملتجز حاليا يف جنوب 

أعمال رئيس العملية املختلطة علـى      شكر عايشاتو مينداودو القائمة ب    وختاما، أود أن أ     - ٨٤
ــور     ــات املــضطربة يف دارف ــة ال ســيما يف هــذه األوق ــساء  . قيادهتــا للبعث ــضا أن أشــكر ن وأود أي

يف دارفـور علـى جهـودهم الدائبـة يف           املتحدة   األممورجال العملية املختلطة لالحتاد األفريقي و     
ــة املــدنيني   ــاين للعــاملني  وأخــريا، أود أن أعــرب عــ . ســبيل حتقيــق الــسالم ومحاي ن خــالص امتن

الكثريين يف جمال تقدمي املعونة، فهم يعملـون يف ظـل ظـروف عـصيبة علـى إيـصال املـساعدات              
  .ألهايل منطقة دارفور الذين حيتاجوهنا
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  املرفق 
  شرات املتعلقة بالعملية املختلطةواملؤالنقاط املرجعية حتديث     

      
النقـاط املرجعيـة    ، جـرى حتـديث      )٢٠١٢ (٢٠٦٣وفقاً لطلب جملس األمن يف قـراره          - ١

واملؤشرات املتعلقة بالعملية املختلطة على النحو املبيَّن يف املرفـق الثـاين مـن تقريـر األمـني العـام                    
وتعكـس التعـديالت   ). S/2009/592 (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦إىل جملس األمن املؤرخ     

ــتغريات الــيت طــ   ــة  تطــورات العمليــة الــسلمية يف دارفــور وال رأت علــى احلالــة الــسياسية واألمني
وتـوفر هـذه   .  واملؤشـرات يف البدايـة   النقاط املرجعية واإلنسانية يف دارفور منذ أن وضعت هذه        

التعــديالت أساســاً جيــوز للمجلــس علــى ضــوئه أن خيتــار تقيــيم التقــدم الــذي أحرزتــه العمليــة   
املـــسلحة مـــع العمليـــة املختلطـــة يف تنفيـــذ واليتـــها؛ وتعـــاون حكومـــة الـــسودان واجلماعـــات 

  .يع األطراف اللتزاماهتا الدوليةاملختلطة؛ وامتثال مج
ــة ذات      - ٢ ــة الـــسودان، فاجملـــاالت األربعـ ــسيادية حلكومـ وبـــدون املـــساس باملـــسؤولية الـ

األولوية اليت ميكن علـى ضـوئها تقيـيم التقـدم احملـرز يف إحـالل الـسالم واالسـتقرار يف دارفـور                       
هتيئـة بيئـة آمنـة ومـستقرة يـنعم          ) ب(صل إىل تسوية سياسية شـاملة؛       تقدمي الدعم للتو  ) أ: (هي

تعزيـز سـيادة القـانون وحقـوق        ) ج(فيها املدنيون باحلماية من خماطر العنف البدين احملدقة هبم؛          
نـازحني  حتقيق استقرار احلالـة اإلنـسانية وإجيـاد حلـول دائمـة لل            ) د(اإلنسان وتدعيم احلوكمة؛    

وأنشطة محايـة املـدنيني الـيت تـضطلع هبـا البعثـة             .  مرحلة اإلنعاش املبكر   والالجئني واالنتقال إىل  
  . مجيعااألربعةالنقاط املرجعية شاملة لعدة قطاعات ولذلك فهي تنعكس يف هذه 

علــى يتوقــف  ال النقــاط املرجعيــةتقــدم يف ضــوء هــذه  إحــراز وجتــدر اإلشــارة إىل أن   - ٣
ــذ األنــشطة الــيت كلفــت هبــا البعثــ    ــة تنفي علــى عــدد مــن العوامــل   بــل وأيــضا  ة فحــسب، فعالي

التزاماهتـا  الوفـاء ب   و  الـسيادية  املـسؤولياهت  حلكومـة املـضيفة   اومن هذه العوامل ممارسـة      . اخلارجية
طراف الرتاع، وال سـيما يف مـا يتعلـق    أمن جانب   مبوجب اتفاق مركز القوات؛ والتعاون التام       
عة للعمليـة املختلطـة يف العمـل بـدون قيـود لتنفيـذ              حبرية اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية التاب     

 به من مهام؛ والتـزام أطـراف الـرتاع، وأصـحاب املـصلحة الـدارفوريني بـصفة أعـم،                    تما كلف 
بتحقيــــق تــــسوية ســــلمية للــــرتاع؛ وتقــــدمي دعــــم دويل كــــاٍف لعمــــل اجلهــــات اإلنــــسانية   

  .الفاعلة واإلمنائية
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  عملية السالم - أوال
قيق تسوية شاملة وجامعة للرتاع يف دارفور من خالل تنفيذ إطار عملحت: نقطة املرجعية ال

  .االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتيسري عملية سالم دارفور
تشمل شروط إحراز تقدم التزاماً من جانب حكومة السودان واحلركات غـري املوقِّعـة                

يف األجـل   تقيد بتنفيـذها التـام      لتوصل إىل تسوية سياسية شاملة للرتاع عن طريق التفاوض وال         با
؛ واستعداد األطراف املوقِّعـة لوثيقـة الدوحـة للـسالم يف دارفـور لتنفيـذ أحكامهـا بفعاليـة               احملدد

الالزمـة لـضمان فعاليـة أداء       ويف الوقت املناسب، ويشمل ذلك ختصيص احلكومة املوارد املالية          
؛ إجراء عملية حـوار ومـشاورات ذات        إلعمار والتنمية يف دارفور   لالسلطة اإلقليمية يف دارفور     

ن التعـبري عـن آراء الـسكان املـدنيني، مبـ          ُينـشد منـها     يف دارفـور    على الصعيد الـداخلي     مصداقية  
إقامة عالقات حـسن جـوار بـني الـسودان          والنساء، بشأن دارفور يف إطار عملية السالم؛        فيهم  

 الـدويل الـدعم     أعـضاء اجملتمـع   وجنوب السودان لتعزيز السالم واالستقرار يف دارفـور؛ وتقـدمي           
  . التوصل إىل تسوية شاملة وجامعةد حلث أطراف الرتاع علىاملتواصل واملوحَّ

  
  مؤشرات التقدم  السنة

جـدولقـاً لل  تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور وأي اتفاقات سـالم الحقـة وف               ٢٠١٤- ٢٠١٢
  الزمين املتفق عليه

  

 بوسـاطة كـبري الوسـطاءهادفـة ري املوقِّعـة يف مفاوضـات      دخول احلكومات واحلركـات غـ     
املــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة بــشأن تــسوية شــاملة للــرتاع علــى أســاس

  وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور
  إبرام احلكومة واحلركات غري املوقِّعة اتفاقات وقف إطالق النار  
  عة اتفاقات إلقرار وثيقة الدوحة للسالم يف دارفورإبرام احلكومة واحلركات غري املوقِّ  

  
يف دارفـور يف بيئـة تكفـل التمثيـل النـسيبعلى الصعيد الـداخلي     إجراء حوار ومشاورات    

  ترصدها العملية املختلطةوللدارفوريني وحتترم حقوق اإلنسان للمشاركني، 

  
الـسالمقـق   علـى حنـو حي    يف دارفـور    على الصعيد الداخلي    تنفيذ نتائج احلوار واملشاورات     
  واالستقرار ويعززمها يف دارفور

  

إدماج نتائج عملية سالم دارفـور يف إطـار عمليـة وطنيـة السـتعراض الدسـتور بـدعم مـن
فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعين بالسودان على النحو املنـصوص

تحـــدة لتيـــسري عمليـــة ســـالم دارفـــورعمـــل االحتـــاد األفريقـــي واألمـــم امل عليـــه يف إطـــار
)S/2012/166(  
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  األمن - أوال
هتيئــة بيئــة مــستقرة وآمنــة يف خمتلــف أحنــاء دارفــور، تتــوفر فيهــا احلمايــة: نقطــة املرجعيــةال

للفئات الضعيفة، وتتاح فيها الفرصة للوكاالت اإلنـسانية واملتخصـصة للمدنيني، وخباصة 
  .نعاش املبكر بصورة آمنة ودون عوائقلتقدمي املساعدة وتنفيذ أنشطة اإل

    
طــراف الــرتاع، مبــا يف ذلــك قــوات احلكومــة      أتــشمل شــروط إحــراز تقــدم التــزام       

ــاً  واحلركــات غــري املوقِّعــة واجلماعــات املــسلحة األخــرى   ــة   التزامــا بيِّن بوقــف األعمــال العدائي
  .واحترام وقف إطالق النار والترتيبات األمنية وتنفيذمها

  
  ات التقدممؤشر  السنة

اخنفاض عدد االشتباكات العسكرية بـني احلكومـة والقـوات املـسلحة التابعـة للحركـات  ٢٠١٤- ٢٠١٢
  غري املوقعة

   فيما بني الطوائفاخنفاض عدد احلوادث واإلصابات النامجة عن الرتاع  

  
ــا مــن ــصل هب ــا يت ــك م ــا يف ذل ــدنيني، مب ــة حبــق امل ــة املرتكب اخنفــاض عــدد اجلــرائم العنيف

  نتهاكات حلقوق اإلنسان وحاالت العنف اجلنسي والعنف على أساس نوع اجلنسا

  
سريان وقف شامل وجامع إلطالق النار تقوم آلية عملية جامعة مدعومة بـصورة كافيـة

  بتنفيذه ورصده بالكامل

  
إحراز تقدم يف نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم وتنفيـذ بـرامج

  ألسلحة املوجودة حبوزة املدنينيمراقبة ا

  
اخنفاض األنشطة اإلجراميـة ضـد العمليـة املختلطـة، والوكـاالت اإلنـسانية واملتخصـصة،

  يف ذلك اللصوصية واختطاف املركبات واألشخاص مبا
  
  سيادة القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسان - ثالثا
ظ سيادة القانون ومحاية حقـوقتعزيز قدرة السلطات السودانية على حف   : نقطة املرجعية ال

  .ةمساءلللجميع وخضوعها للاإلنسان ومتثيل مؤسسات احلكم الوطنية واحمللية
  

تشمل شروط إحـراز تقـدم تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة والتـزام حكومـة الـسودان علـى                      
الـصعيدين الــوطين واحمللــي بتحـسني قــدرة مؤســساهتا األمنيـة والقــضائية واإلصــالحية للنــهوض    

لتعزيـز مؤسـسات    قوق اإلنسان ومحايتـها، واسـتمرار دعـم اجملتمـع الـدويل للجهـود املبذولـة                 حب
  .دارفور الدولة يف

  مؤشرات التقدم  السنة

حتسن بيئة محاية احلقوق املدنية والسياسية، ويشمل ذلك إرساء األسس املستدامة حلفـظ  ٢٠١٤- ٢٠١٢
  النظام وإنفاذ القوانني بصورة مهنية ودميقراطية
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  مؤشرات التقدم  السنة

  
سـجلتها العمليـةالـيت   اخنفاض عدد حاالت االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املـشروع،          

  املختلطة

  
كافحـة مجيـع أعمـال العنـف اجلنـسيمبوفاء أطـراف الـرتاع بتعهـداهتا والتزاماهتـا الدوليـة            

  املرتكبة ضد النساء والرجال واألطفال ووقف جتنيد األطفال واستخدامهم

  
الزيـادة يف نـسبةعلـى حنـو يـستدل عليـه مـن       املدنيني بالشرطة احملليـة،  ثقة السكانازدياد  
  وأماكن عودهتمالنازحني ، ال سيما يف خميمات  هباالشرطةاليت جيري إبالغ اجلرائم 

  
ية والقـضائيةقيام السلطات الوطنية بإصالحات رئيسية على مستوى املؤسـسات التـشريع     

  سان الدولية ملعايري حقوق اإلنواإلصالحية امتثاال

  
أداء الــنظم األمنيــة والقــضائية والقانونيــة واإلصــالحية الــيت حتتــرم معــايري القــانون الــدويل

  ملهامها يف كل أحناء دارفورتمسك هبا، وحقوق اإلنسان وت

  

إنــشاء آليــات العدالــة االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، واحملكمــة
عملها وفقـاً ملعـايري حقـوق اإلنـسانمباشرهتا ل  احلقيقة واملصاحلة و   اخلاصة لدارفور، وجلنة  

  وأفضل املمارسات الدولية

  
ــوق ــز حق ــدابري هتــدف إىل تعزي ــق اختــاذ ت ــضاء عــن طري ــة اللجــوء إىل الق حتــسن إمكاني

  الضحايا يف معرفة احلقيقة والعدالة واالنتصاف

  
طـرق مـنالوطنيـة واحملليـة، ب    حتقق التمثيـل النـسيب لـسكان دارفـور يف مؤسـسات احلكـم               

  زيادة مشاركة املرأةبينها 

  

جنبـاً إىل جنـب مـعتتـسم بفعاليـة األداء، تـشرف     وجود سـلطة إقليميـة انتقاليـة لـدارفور          
حكومــة الــسودان، علــى تنفيــذ وثيقــة الدوحــة للــسالم يف دارفــور وبــاألخص أحكامهــا

نـسان الفرعيـة يف دارفــور،الوطنيـة حلقـوق اإلنــسان وجلـان حقـوق اإل    باملفوضـية  املتـصلة  
  احلقيقة واملصاحلةمفوضية واحملكمة اخلاصة لدارفور، و

  
  تقدمي املساعدة اإلنسانية ودعم اإلنعاش - رابعا
العمـللوكاالت تقـدمي املـساعدة و     تسىن ل استقرار احلالة اإلنسانية حبيث ي    : نقطة املرجعية ال

دائمـةحلـول  إجيـاد   مبا يف ذلـك      للتنمية،   املبكر وإرساء الظروف املواتية   على حتقيق التعايف
  .والالجئنينازحني لل
  

تــشمل شــروط إحــراز تقــدم التــزام أطــراف الــرتاع بالــسماح بوصــول املــساعدات           
اإلنــسانية بــدون قيــود؛ واســتعداد اجلهــات احملليــة الفاعلــة لتيــسري العــودة اآلمنــة والطوعيــة           

 توطينـهم؛ ودعـم جمتمـع املـاحنني الـدوليني         والالجئني وإعـادة إدمـاجهم أو     نازحني  واملستدامة لل 
  .التأهيللألنشطة اإلنسانية و، عند االقتضاء، اإلنعاش املبكر و

  
  مؤشرات التقدم  السنة

جمــدداً بــسبب األعمــالنزحــوا حــديثاً أو الــذين الــذين نزحــوا اخنفــاض عــدد األشــخاص   ٢٠١٤- ٢٠١٢
  مصادر أخرى النعدام األمنأي أو القتالية 



S/2012/771  
 

12-54732 29 
 

  مؤشرات التقدم  السنة

  
املخيمـات للعـودة إىل أماكنـهم األصـلية أو إعـادة توطينـهم              نـازحني   الالجـئني وال  مغادرة  

  بصورة طوعية وكرمية

  
الــبىن التحتيــة أســباب اخلــدمات األساســية ومــن الــسكان املــدنيني ســبل اســتفادة حتــسن 

  حصوهلم على أسباب الرزقو

  
غـري احلكوميـة    وصول العملية املختلطة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمـات         فرص  حتسن  

  الدولية لالضطالع بأنشطة احلماية وتقدمي املساعدة اإلنسانية

  
املتخصـصة األخـرى     عدم عرقلة وصول أعضاء فريق األمم املتحدة القطـري والوكـاالت          

  لالضطالع بأنشطة اإلنعاش املبكر واإلعمار والتنمية

  
مليـة املختلطـة    اخنفاض عدد اهلجمات وحاالت االختطاف والسرقات اليت تـستهدف الع         

  العاملني يف الوكاالت اإلنسانية أو
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