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

    
  مقدمة  -أوال   

الــيت ) ٢٠١٢ (٢٠٦٣ مــن قــرار جملــس األمــن  ١٢ُيقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة    - ١
 يوما بتقرير عن التقدم املُحـرز يف تنفيـذ   ٩٠إيلَّ جملس األمن فيها أن أواصل موافاته كل       طلب  

ويتـضمن التقريـر معلومـات    . والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور      
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١عن آخر التطورات اليت شهدهتا احلالة يف دارفور، ويشمل الفترة مـن             

 إىل  ٦١ويتضمن هـذا التقريـر أيـضا، يف الفقـرات مـن             . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١إىل  
ــة واملؤشــرات        ٦٤ ــاط املرجعي ــة يف ضــوء النق ــة املختلط ــه العملي ــذي أحرزت ــدم ال ــا للتق ، تقييم

ــسابق إىل جملــس األمــن، املــؤرخ     ــواردة يف تقريــري ال ــوبر / تــشرين األول١٦املــستكملة ال أكت
٢٠١٢) S/2012/771 ،املرفق األول.(  

  
  التطورات السياسية  -ثانيا   

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

يف دارفور وحكومة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة العمـل علـى تنفيـذ الوثيقـة، والسـيما                     
حلكم املتصل بتقاسم السلطة وأعمال التحضري لعقد مؤمتر للجهـات املعنيـة بـشأن              فيما يتعلق با  

النازحني والالجئني، وإلجراء احلوار واملـشاورات علـى الـصعيد الـداخلي يف دارفـور، وتنظـيم                  
  .مؤمتر للماحنني بشأن دارفور

 
  

 . ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢١ألسباب فنية يف مرة ثانية أُعيد إصدارها   **  
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ــدارفور، الــيت    / تــشرين األول٤ويف   - ٣ ــيم املــشتركة ل ــة التقي ــوبر، اختتمــت بعث ــشأهتا أكت أن
، سلـسلة مـن حلقـات العمـل         ٢٠١٢مـايو   /السلطة اإلقليمية لدارفور والشركاء الدوليون يف أيـار       

ُعقدت على مستوى واليـات دارفـور هبـدف تقيـيم االحتياجـات يف جمـاالت التعـايف االقتـصادي                    
 مـن ممثلـي اجلهـات املعنيـة،         ١ ٤٢٣وشارك مـا جمموعـه      . والتنمية والقضاء على الفقر يف دارفور     

مبا يف ذلك املسؤولون احلكوميون واإلدارة احمللية ومنظمات اجملتمع املدين والنـساء والـشباب، يف               
جمـاالت   ١٠حلقات عمـل ُعقـدت يف واليـات دارفـور اخلمـس لتحديـد االحتياجـات امللحـة يف                

وأفضت هـذه العمليـة إىل صـياغة إطـار نتـائج علـى       . مواضيعية وتقييمها وترتيبها حسب األولوية  
ى الواليات للمشاريع املتعلقة بالسالم والتنمية والقـضاء علـى الفقـر، سـُيعَرض علـى مـؤمتر                  مستو

وقـدمت العمليـة املختلطـة دعمـا فنيـا          . ٢٠١٣للماحنني من املقرر عقده يف الدوحة يف أوائل عام          
  .لتيسري حلقات العمل، كما قدمت دعما لوجستيا مشل النقل اجلوي والربي

ة الدوحـة املتعلقـة بتقاسـم الـسلطة، قامـت حكومـة الـسودان، يف                ووفقا ألحكام وثيقـ     - ٤
 شخــصا يف جملــس الــسلطة اإلقليميــة  ٤٢أكتــوبر، بإصــدار مرســوم بتعــيني  / تــشرين األول١٤

 مـن أعـضاء اجملـالس التـشريعية     ٢٥ من أعـضاء حركـة التحريـر والعدالـة و     ١٧لدارفور، منهم  
 عـضوا، مـسؤولية الرصـد       ٦٧ عـدد أعـضائه      ويتوىل هذا اجمللـس، الـذي يبلـغ       . لواليات دارفور 

ــددها   . واإلشـــراف علـــى عمـــل اجمللـــس التنفيـــذي للـــسلطة   ــالغ عـ ــة، البـ ــا املناصـــب املتبقيـ أمـ
منــصبا، فهــي خمصــصة ملمثلــي اجمللــس التــشريعي لواليــة شــرق دارفــور وممثلــي احلركــات     ٢٥

نـوفمرب، عقـد    /ين تـشرين الثـا    ٢٦ويف  . املسلحة اليت قد توقّـع علـى وثيقـة الدوحـة يف املـستقبل             
اجمللس التنفيـذي للـسلطة اإلقليميـة لـدارفور اجتماعـه الرابـع ملناقـشة سـبل تـسريع وتـرية تنفيـذ                     

 مرشـحا مـن     ٢٥وأكـدت احلكومـة أيـضا تعـيني         . وثيقة الدوحـة، الـيت ظلـت بطيئـة حـىت اآلن           
ص حركة التحرير والعدالة يف خمتلف اجملالس التـشريعية لواليـات دارفـور، وذلـك وفقـا للحـص        

وما زالت املـشاورات جاريـة بـشأن متثيـل          . احملددة يف الربوتوكول املتعلق مبشاركتهم السياسية     
  .حركة التحرير والعدالة يف اجمللس التشريعي الوطين

وبدأت اجلامعات الوطنية واملؤسسات التعليمية العليا اليت تديرها الدولة تنفيـذ أحكـام               - ٥
ديسمرب، تعـرض طـالب   / كانون األول٥ويف . مييز اإلجيايبوثيقة الدوحة املتعلقة بإجراءات الت   

دارفوريون يف مدينة ود مدين بوالية اجلزيـرة كـانوا يلتمـسون مـن إدارة اجلامعـة إعفـاءهم مـن                     
رســوم التــسجيل هلجــوم عنيــف علــى يــد ميليــشيا طالبيــة وأفــراد الــشرطة االحتياطيــة املركزيــة  

 طـالب  ٤لوسـائط اإلعـالم الوطنيـة، عـن مقتـل      وقد أسفر هذا احلادث، وفقا  . واألمن القومي 
وردا .  آخـرين، ممـا أدى إىل انـدالع مظـاهرات يف خمتلـف أحنـاء البلـد                 ٥٦وإلقاء القـبض علـى      

ويف . على ذلك، أصـدر وزيـر العـدل يف الـسودان توجيهاتـه بـإجراء حتقيـق جنـائي يف احلـادث                
ؤسـسات التعليميـة العليـا    ديسمرب، أصدرت احلكومة أيـضا توجيهـات إىل امل       / كانون األول  ١٠
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يف خمتلف أرجاء البلد بإعفاء مجيع الطـالب املنحـدرين مـن دارفـور مـن دفـع رسـوم التـسجيل                      
، إىل أن تنتهي السلطة اإلقليمية لدارفور من عملية حتديـد           ٢٠١٢والدراسة عن السنة اجلامعية     

  .وضع هؤالء الطالب وفقا لوثيقة الدوحة
 / كـانون األول ١٢ويف . رائم املرتكبة يف دارفور عملـه وبدأ مكتب املدعي اخلاص باجل      - ٦

 قــضايا، مــن بينــها جــرائم  ١٠كتــب العمليــة املختلطــة بأنــه فــتح حتقيقــات يف  املديــسمرب، أبلــغ 
وكانــت إحــدى هــذه القــضايا     .٢٠١٢  و٢٠١١  و٢٠١٠  و٢٠٠٥ارُتكبــت يف األعــوام  

لعمليـة املختلطـة يف غـرب دارفـور يف      ل نيحفظة السالم التابع  أودى حبياة أفراد من     جوم  هب تتعلق
هــذه  وقــد اعُتقــل علــى ذمــة التحقيــق يف). ٣٧الفقــرة انظــر  (٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢

  . من أفراد الشرطة الوطنية٨  من األفراد العسكريني و٢٥القضايا ما جمموعه 
ر القـرا بيد أن خطى التقدم يف تنفيـذ معظـم أحكـام وثيقـة الدوحـة ظلـت بطيئـة رغـم                        - ٧

فـرغم جتـاوز    . تمديد اإلطار الزمين للتنفيـذ ملـدة سـنة واحـدة           ب ٢٠١٢يوليه  /الذي اختذ يف متوز   
األطر الزمنية املنقحة بأربعة أشهر، مل تقم حكومة السودان بعد بتحويـل األمـوال إىل صـندوق       

 مليــون دوالر، مــن أجــل ٢٠٠دارفــور، مبــا يف ذلــك القــسط األول البــالغ  الــتعمري والتنميــة يف
كـذلك مل جيـر بعـد إنـشاء نظـام      . سري حتقيق فوائد ملموسـة للـسالم يف خمتلـف أحنـاء دارفـور       تي

  .التمويل الصغري لألنشطة املدرة للدخل من خالل تقدمي قروض صغرية لألفراد واجلماعات
وُعقـــد االجتمـــاع الثـــاين للجنـــة املـــشتركة، املنـــصوص عليـــه يف وثيقـــة الدوحـــة،           - ٨
ــشرين األول ١٥ يف ــوبر/ت ــر . أكت ــشاركون يفونظ ــسائل    امل ــصفة خاصــة، يف امل ــاع، ب  االجتم

املتصلة بعدم التوصل إىل نتائج حامسة فيما يتصل بالتحقق من قوات حركة التحريـر والعدالـة،                
واتفـق املـشاركون علـى أنـه ينبغـي لألطـراف أن       . وبرتع سالح ميليـشيات دارفـور وتفكيكهـا       

اء عملية التحقق من قوات احلركـة يف املنـاطق          تقوم، حتت إشراف جلنة وقف إطالق النار، بإهن       
سائل استعداد احلركة أو مبـ    عدم  اليت سبق أن ُحّددت دون أن يتم التحقق منها ألسباب تتعلق ب           

وإجــراء اســتعراض مكــتيب حلــصيلة عمليــة التحقــق    الوصــول إىل تلــك املنــاطق،ختــص إمكانيــة
اتفقـوا أيـضا علـى أن تـرّد حكومـة           و. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥برمتها يف موعد أقصاه     

بـشأن خطتـها لتـسريح      وقـف أطـالق النـار       السودان على املالحظـات الـيت أبـداها رئـيس جلنـة             
  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٢امليليشيات وتفكيكها يف موعد أقصاه 

وقاطع ممثلو حركة التحرير والعدالة اجتماعا للجنة وقف إطالق النار كان من املقـرر                - ٩
ونتيجــة لــذلك، . أكتــوبر ملناقــشة ترتيبــات تنفيــذ هــذه القــرارات / تــشرين األول٢١عقــده يف 

وواصــلت العمليــة املختلطــة حــثّ  . احملــددة هلــاتنفَّــذ قــرارات اللجنــة املــشتركة يف اآلجــال    مل
ــى   ــن  األطــراف عل ــأزق اخلــروج م ــذا امل ــوات   / كــانون األول٥ويف . ه ــسمرب، هامجــت الق دي
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ة حلركـة التحريـر والعدالـة يف ضـواحي الفاشـر، وهـو مـا أدى إىل         املسلحة السودانية قافلة تابعـ    
وادعــى متحــدث باســم القــوات املــسلحة الــسودانية أن قــوات . مقتــل اثــنني مــن أفــراد احلركــة

وأحـال الطرفـان    . احلركة كانت قد جتاوزت نطاق منطقة متركـز القـوات الـيت حـددهتا اللجنـة               
  .هذه القضية إىل اللجنة للتحقيق فيها

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢اجتماعها الرابع يف    وثيقة الدوحة   وعقدت جلنة متابعة تنفيذ       - ١٠
ونظرت اللجنة يف التقدم احملرز يف تنفيـذ وثيقـة الدوحـة، وأعربـت عـن قلقهـا مـن                    . يف الدوحة 
 يهدد بتوقـف دعـم   بصورة بالغةمصداقية االتفاق   تقويض  تقدم  ال خطىيؤدي بطء    احتمال أن 

م ا وعزت حكومة السودان وممثلـو حركـة التحريـر والعدالـة يف االجتمـاع انعـد                .اجملتمع الدويل 
التقدم يف هذا الشأن إىل التحديات االقتصادية اليت يواجهها الـسودان، غـري أن الطـرفني جـددا                  

  .تأكيد التزامهما بالتنفيذ الكامل لالتفاق
ة األطـراف املوقّعـة     وواصلت العملية املختلطـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري مـساعد               - ١١

ويف سياق اإلطار االسـتراتيجي املتكامـل للـدعم         . وثيقة الدوحة على تنفيذ أحكام الوثيقة     على  
 إىل األطــراف يف تنفيــذ االتفــاق، واصــلت   علــى نطــاق املنظومــة الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة 

كنهما القيـام هبـا يف      العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري تنقيح األنشطة احملددة اليت مي          
وأُنـشئت سـتة أفرقـة عاملـة        . ، استنادا إىل استراتيجية متفق عليهـا لتنـسيق املـساعدة          هذا الصدد 

.  الـستة األوىل مـن وثيقـة الدوحـة         يركز كل منها على واحـد مـن الفـصول         مواضيعية مشتركة   
أسـاليب  ، مـع حتديـد      وعقدت هذه األفرقة العاملة عدة جلسات عمل لصياغة مثانية مقترحـات          

العدالـة االنتقاليـة    : أنشطة وبرامج مشتركة يف اجملاالت التاليـة      ب متويلها، وتتعلق تلك املقترحات   
ومـن  . وحقوق اإلنسان، واحلوكمة، والعودة الطوعيـة، واإلنعـاش املبكـر، واحلـوار، واملـصاحلة       

ه بـني العمليـة      خالل االجتماع الرفيع املـستوى املقبـل املقـرر عقـد           اجملاالتاملقرر النظر يف هذه     
  .٢٠١٣املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري يف الربع األول من عام 

  
  التفاوض من أجل التوصل إىل اتفاق سالم شامل للجميع    

ــالتقرير، واصــلت كــبرية الوســطاء      - ١٢ ــرة املــشمولة ب ــق الوســاطة  خــالل الفت ــة بفري  بالنياب
ناف احملادثــات بــني حكومــة الــسودان ، العمــل علــى اســتئ ســليمان، عيــشاتو مينــداودواملــشترك

أكتــوبر، يف الدوحــة، / تــشرين األول١٧وقامــت يف . واحلركــات غــري املوقّعــة لوثيقــة الدوحــة 
 عـضوا مـن أحـد فـصائل         ٣١ كومة، بقيادة أمني حـسن عمـر، و       احلبتيسري احملادثات بني ممثلي     

ــادة حممـــد بـــشر   ــة العـــدل واملـــساواة، بقيـ ــر . حركـ ــه يف تقريـ ــسابق ي وحـــسب املـــشار إليـ الـ
)S/2012/771 ــرة ــإن )١٠، الفق ــسيد، ف ــاجمللس     ال ــاين ب ــصف الث ــشر وجمموعــة مــن أعــضاء ال  ب

، وشـكّلوا   ٢٠١٢سـبتمرب   /التنفيذي حلركة العدل واملساواة قد انفصلوا عـن احلركـة يف أيلـول            
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أكتوبر، وقّع الطرفان إعالنـا لوقـف       / تشرين األول  ٢٢ويف  . اجمللس العسكري املؤقت للحركة   
 العدائية وااللتزام بعملية السالم، واتفقا على اسـتئناف املفاوضـات علـى أسـاس وثيقـة         األعمال
فاحلكومـة تـصر،    . غري أن الطرفني مل يتوصال بعد إىل اتفاق بشأن إطـار للمفاوضـات            . الدوحة

ــات       ــسلطة والترتيب ــها، علــى ضــرورة أن تقتــصر املفاوضــات علــى مــسأليت تقاســم ال مــن جهت
، على ضـرورة إعـادة   ة أخرىجه جمللس العسكري املؤقت للحركة، من األمنية، يف حني يصر ا    

  .فتح باب املناقشة بشأن االتفاق برمته
التـــابع قطـــاع كردفـــان لنـــوفمرب، أعلـــن القـــادة العـــسكريون / تـــشرين الثـــاين١٤ويف   - ١٣

وبناء على ذلك، أعلنـوا     . للحركة انشقاقهم وانضمامهم إىل اجمللس العسكري املؤقت للحركة       
هم بإعالن وقف األعمال العدائيـة وااللتـزام بعمليـة الـسالم املوقـع بـني اجمللـس العـسكري                    تقيد

ــسودان يف     ــة وحكومــة ال ــت للحرك ــوبر/ تــشرين األول٢٢املؤق  تــشرين ٢٠  و١٩ويف  .أكت
ــاين ــة       /الث ــصار اجمللــس العــسكري املؤقــت للحركــة يف درم ــد اجتمــاع ألعــضاء وأن ــوفمرب، ُعق ن

.  بــشرالـسيد  ، بـدعوة مـن  )ق الفاشـر، يف واليــة مشـال دارفـور    كلـم مشـال شـر   ٢٤٠بعـد   علـى (
.  بــشر رئيــسا للحركــة وخبيــت عبــد اهللا عبــد الكــرمي قائــدا عامــا هلــاالــسيدوانتخــب املــشاركون 

  . مركبة عسكرية٧٠ مقاتل جاؤوا على منت ٥٠٠وحضر هذه املناسبة ما يناهز 
لطـــة بقيـــادة جـــيش حتريـــر  نـــوفمرب، اجتمعـــت العمليـــة املخت/ تـــشرين الثـــاين١٦ويف   - ١٤

 فصيل عبد الواحد يف كمباال ملناقشة املسائل املتصلة بإيصال املـساعدات اإلنـسانية              - السودان
وأعــرب قائــد احلركــة، عبــد الواحــد، عــن اهتمامــه بعقــد اجتمــاع ثنــائي يف  . ومحايــة األطفــال

ات اإلنـسانية إىل    املستقبل مـع قيـادة العمليـة املختلطـة ملواصـلة التحـاور بـشأن إيـصال املـساعد                  
  .املناطق اخلاضعة لسيطرته

  
  احلوار الداخلي يف دارفور بشأن عملية السالم    

واصلت السلطة اإلقليمية لـدارفور التحـضري إلجـراء عمليـة احلـوار واملـشاورات علـى                    - ١٥
ويف هـذا الـصدد، أُرجـئ إىل        . الصعيد الـداخلي يف دارفـور املنـصوص عليهـا يف وثيقـة الدوحـة              

خمتلـف أحنـاء دارفـور، مـؤمتٌر         مـسمى، بـسبب وبـاء احلمـى الـصفراء الـذي انتـشر يف              أجل غـري    
للنازحني والالجئني كان مقـررا عقـده للوقـوف علـى شـواغلهم وضـمان مراعاهتـا لـدى تنفيـذ               

  .وضع جدول أعمال ملؤمتر للماحنني ، وللبدء يف املتصلة هبا يف االتفاقالبنود
أكتـوبر، قامـت مفوضـية العـودة الطوعيـة          /ن األول  تـشري  ١٦ إىل   ١وخالل الفترة من      - ١٦

 يةوإعــادة التــوطني التابعــة للــسلطة اإلقليميــة لــدارفور، بالتعــاون مــع العمليــة املختلطــة ومفوضــ 
األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، بتنظـيم حلقـات عمـل حتـضريية يف عواصـم واليـات دارفـور                      

وأعـرب  . ية واجملتمع املدين والنـازحني  لسلطات احملل ل  ممثال ٨٥٠اخلمس شارك فيها ما جمموعه      
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ــشاركون ــق إزاء امل ــ  عــن القل ــة بسائل امل ــوافر    املتعلق ــاتلني، وت ـــزع ســالح املق ــن، ون ــوفري األم ت
اخلــدمات األساســية يف أمــاكن العــودة، واألراضــي والتعويــضات، والعدالــة واملــصاحلة، وســبل  

 الــسالم، وتــوفري التــدريب تـشجيع احلركــات غــري املوقّعــة علـى االتفــاق كــي تنــضم إىل عمليـة   
وقـاطع حلقـات العمـل      . املهين للشباب يف املخيمات، وزيادة مشاركة املـرأة يف عمليـة الـسالم            

الذي يوجد بني قاطنيـه كـثري   ) غرب دارفور(هذه بعُض خميمات النازحني، ومنها خميم محيدية     
طـة الظـروف   ورصـدت العمليـة املختل  .  فصيل عبد الواحـد -من مؤيدي جيش حترير السودان  

الــيت ُعقــدت يف ظلــها حلقــات العمــل، وأشــارت علــى املفوضــية بــضرورة توســيع نطــاق متثيــل 
 حلقـات عمـل حتـضريية لالجـئني القـادمني           عقـد وُيتـوخى   .  ضمن املـشاركني   النازحني والنساء 

  .) أعاله١٥انظر الفقرة  (من تشاد يف موعد أقرب إىل تاريخ عقد املؤمتر
لة بـالتقرير اسـتمرت املـشاورات بـني االحتـاد األفريقـي والعمليـة               وخالل الفترة املـشمو     - ١٧

 علـى الـصعيد الـداخلي       ة قطر بشأن طرائق إجراء عمليـة احلـوار واملـشاورات          موحكاملختلطة و 
ويف هــذا الــصدد، عّممــت العمليــة املختلطــة علــى امليــّسرين مــشروع اســتراتيجية    . يف دارفــور

 يف  الـذي يتبـع    تعريف العملية، والنـهج      بينهاسائل من   لتوجيه عملية إعداد املشاورات تتناول م     
إجــراء املــشاورات، والــدعم اللوجــسيت، والتمويــل، واجلــدول الــزمين، والظــروف الواجــب        

  .توافرها لتهيئة بيئة مؤاتية
  

  محاية املدنيني من العنف اجلسدي  -ثالثا   
 القـوات   تنخـرط فيهـا    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت االشتباكات العديـدة الـيت           - ١٨

احلكومية وامليليشيات املوالية للحكومة واحلركـات املـسلحة غـري املوقعـة علـى االتفـاق تـشكل                
ويف مشــال . يف بعــض أحنــاء دارفــور  مــصدرا رئيــسيا النعــدام األمــن بالنــسبة للــسكان املــدنيني  

الواقعـة علـى    (أكتوبر إىل منطقة هـشابة      / تشرين األول  ٣دارفور، توّجهت العملية املختلطة يف      
، بعـد أن منعتـها القـوات احلكوميـة مـرارا            ) كيلومترا إىل الشمال الـشرقي مـن كـتم         ٥٦مسافة  

من الوصول إىل هذه املنطقة، وذلك للتحقق من صحة بالغات أفادت بتعّرض مـدنيني هلجـوم                
بـدأ بنــزاع   الـذي  وعلمت الدورية من مـصادر مـن األهـايل أن احلـادث         . سبتمرب/ أيلول ٢٥يف  
تـدّخل أفـراد جـيش حتريـر          حق استخدام األرض بني البدو الرّحل واملزارعني، تصاعد مع         على

وبعــدها شــّنت .  فــصيل الوحــدة- فــصيل مــيين مينــاوي وجــيش حتريــر الــسودان   -الــسودان 
 طــائرات القــوات املــسلحة وقامــت.  مواليــة للحكومــة هجومــا علــى منطقــة هــشابة تميليــشيا

وأفيـد  . املنطقـة  ر عليـه احلركـات املـسلحة بـالقرب مـن          ذهب تـسيط  للقصف منجم   بالسودانية  
وشـاهدت العمليـة املختلطـة حفـرة ناجتـة عـن            .  مـدنيا خـالل اهلجـوم      ٧٠ يزيد على مبقتل عدد   

  . شخصا قد ُدفنوا فيها١٦سقوط قنبلة، وثالث جثث متحلّلة، ومنطقة ُزعم أن 
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مليــة املختلطــة أكثــر أكتــوبر، حاولــت الع/ تــشرين األول١٦ و ٤ويف الفتــرة مــا بــني   - ١٩
مرة العودة إىل هـشابة جلمـع مزيـد مـن املعلومـات عـن احلـادث وتعزيـز األمـن يف املنطقـة،                         من

ــارة،         ــة ت ــيت كانــت تفرضــها القــوات احلكومي ــود ال ــسبب القي ــراب ب ــها ُمنعــت مــن االقت ولكن
انعـدام   املوالية للحكومة تارة أخرى، واحلركات املسلحة تارة ثالثة، وذلـك حبجـة              توامليليشيا
وبعــد ذلــك تعّرضــت بعثــة لتقــصى حقــائق أرســلتها العمليــة املختلطــة إىل هــشابة،          . األمــن

أكتــوبر، هلجــوم مــن مــسلحني جمهــولني أطلقــوا عليهــا نــريان املــدافع         /تــشرين األول ١٧ يف
وقتـل أحـد حفظـة الـسالم وجـرح ثالثـة           . الرشاشة الثقيلة ومدافع اهلـاون واملـدافع الـصاروخية        

  .دل إطالق النارآخرين خالل تبا
وعلــى الــرغم مــن قيــام العمليــة املختلطــة بــإطالع املــسؤولني احلكــوميني علــى حادثــة      - ٢٠

وتواصــل البعثــة، مــن جانبــها، بــذل مــساع      . الكمــني هــذه، مل تــتم إىل اآلن حماســبة اجلنــاة    
خمتلف اجلماعـات املـسلحة الناشـطة يف هـشابة كـي ميكنـها العـودة إىل املنطقـة لتعزيـز أمـن                        مع
  .لسكان املدنيني وهتيئة اجملال لتقدمي املساعدات اإلنسانيةا

ــة يف      - ٢١ ــها البعث ــوبر / تــشرين األول١٧وجنــوَب هــذه املنطقــة، أفــادت بالغــات تلقت أكت
 كيلـومترا إىل اجلنـوب الـشرقي    ٥٠الواقعة على مـسافة حـوايل   (مصادر من أهايل أبو دليق       من

ثيفـة بـني القـوات املـسلحة الـسودانية وقـوات            بوقوع اشـتباكات ك   ) من الفاشر بشمال دارفور   
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٢٥ويف  .  فصيل ميين مينـاوي    -الدفاع الشعيب وجيش حترير السودان      

 دورية أرسـلتها العمليـة املختلطـة للتحقـق مـن هـذه املعلومـات وتقيـيم أثـر العنـف              أفراد تعّرض
وأهنــت الدوريــة .  املنطقــة احمليطــةعلــى األهــايل املــدنيني لــنريان أطلقهــا مــسلحون جمهولــون يف  

  .مهمتها لعدم متكنها من تقييم احلالة األمنية يف املنطقة اليت كانت متوّجهة إليها
الواقعـة  (نوفمرب، تأكدت العملية املختلطة من تعّرض قريـة سـقلي           / تشرين الثاين  ٦ويف    - ٢٢

ا مــن الزغــاوة، ، وأغلــب ســكاهن) كيلــومترا إىل اجلنــوب الــشرقي مــن الفاشــر ٣٠علــى مــسافة 
ــاين٢هلجــوم يف  ــوفمرب/ تــشرين الث ــاد األهــايل احملليــون . ن ــأن اهلجــوم ُنفــذ بأيــدي عناصــر   وأف  ب

تابعـة  دوريـة  وشـاهدت  . ل بـريت والربقـد وتنجـور   قـوات الـدفاع الـشعيب مت جلبـها مـن قبائـ            من
ــة  ــة املختلطـ ــكاهنا، و للعمليـ ــا أغلـــب سـ ــة هجرهـ ــاقريـ ــاهر هنـــب  ١٢ هبـ ــا، ومظـ ـــزال حمترقـ  منـ

 من املدنيني قد قُتلوا خالل اهلجـوم وأن         ١٠وُزعم أن ما جمموعه     . متلكات، وماشية مقتولة  للم
  .عدة أشخاص غريهم قد ُشّردوا

وقبل أن تتمكن العمليـة املختلطـة مـن الوصـول إىل موقـع اهلجـوم بثالثـة أيـام، تظـاهر                        - ٢٣
اشــر احتجاجــا  جثــامني أمــام جممــع العمليــة املختلطــة يف الف١٠ شــخص حيملــون ٢٠٠حــوايل 

وزعم املتظـاهرون أن اهلجـوم اسـتهدف أهـايل الزغـاوة يف سـقلي ردا علـى                  . على هذا احلادث  
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األعمال العدائية الـسابقة الـيت وقعـت بـني القـوات احلكوميـة وقـوات الـدفاع الـشعبية وجـيش                      
وبعــد . أكتــوبر يف أبــو دليــق  / تــشرين األول١٧ فــصيل مــيين مينــاوي يف   -حتريــر الــسودان  

من منع قوات الـدفاع الـشعبية العمليـة املختلطـة مـن الوصـول إىل أبـو دليـق، متكنـت            أسبوعني  
نــوفمرب، مــن الوصــول إىل هنــاك لتقيــيم حالــة   / تــشرين الثــاين٢٠العمليــة املختلطــة أخــريا، يف  

حقــوق اإلنــسان واحلــالتني اإلنــسانية واألمنيــة يف أعقــاب االشــتباكات الــيت أفيــد بوقوعهــا          
ــة يف ــد اســُتهدفت      وزعمــت مــص . املنطق ــا ق ــق والقــرى احمليطــة هب ــو دلي ادر مــن األهــايل أن أب

وأفيــد . مــّرات هبجمــات شــّنتها مجاعــات مــسلحة منتميــة إىل الزغــاوة منــذ بدايــة العــام   مخــس
. أكتــوبر/ تــشرين األول١٧ شخــصا خــالل االقتتــال األخــري الــذي وقــع يف مخــسة عــشر مبقتــل

لتعزيــز األمــن يف املنطقــة، وواصــلت دعمهــا وبــدأت العمليــة املختلطــة تــسّير دوريــات منتظمــة 
للمبادرات التقليدية لتسوية النـزاعات اليت جرى يف إطارهـا العمـل علـى إشـراك زعمـاء قبـيليت                   

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩احلوار من خالل عقـد اجتمـاعني منفـصلني يف            الزغاوة والتنجور يف  
  .ديسمرب/كانون األول ١ و

 مـن النـازحني     ٤٢٣ للـهجرة صـحة املعلومـات الـيت تفيـد بـأن              وأكّدت املنظمـة الدوليـة      - ٢٤
 شخـصا إىل  ٣٨٠غادروا سقلي واملناطق احمليطة هبا إىل خمـيم زمـزم، بينمـا نــزح مـا يقـّدر بــ                     قد

ووفّرت الوكاالت اإلنسانية للوافدين اجلدد اخلدمات الطبية واملواد        . مناطق أخرى حول الفاشر   
  .وجيري بناء املراحيض وتنفيذ محلة للنظافة الصحية. طارئغري الغذائية وأماكن اإليواء ال

نوفمرب، وقعـت قافلـة تابعـة للقـوات املـسلحة الـسودانية يف كمـني         / تشرين الثاين  ٩ويف    - ٢٥
 كيلـومترا إىل  ٤٠علـى مـسافة     ( فـصيل مـيين مينـاوي        -نصبته هلا قوات جـيش حتريـر الـسودان          

وُســرق عـدد مـن األسـلحة واملركبــات    ). ورالـشمال الـشرقي مـن شــنقل طوبايـة يف مشـال دارفـ      
ويف اليـوم التـايل، ألقـت طـائرات         . وُزعم أن عددا غري معروف من األفراد العسكريني قـد أُسـر           

وبعـد ذلـك بأربعـة      . تابعة للقوات املسلحة الـسودانية ثـالث قنابـل بـالقرب مـن مكـان الكمـني                
ــام، توّجهــت   ــة ل أي ــة تابع ــع، ح  دوري ــة إىل املوق ــة املختلط ــث شــاهدت مخــس مركبــ   لعملي ت اي

ويف اليـــوم نفـــسه، شـــاهدت الدوريـــة .  جثـــة١٨ كـــذلكعـــسكرية وشـــاحنة وقـــود مـــدّمرة و
طــائرات تابعــة للقــوات املــسلحة الــسودانية وهــي تلقــي أربــع قنابــل علــى مــسافة حــوايل     أيــضا
  .كيلومترات من املنطقة ٣

لحة، حيث قـصفت    واستمرت األعمال العدائية بني القوات احلكومية واحلركات املس         - ٢٦
نـوفمرب أمـاكن اشـُتبه يف أهنـا         / تـشرين الثـاين    ١٤ و   ١٢طائرات القوات املـسلحة الـسودانية يف        

ــة بــشمال دارفــور     ــة والطويل ــة وشــنقل طوباي ــو زرق  تــشرين ١٦ويف . مواقــع للمتمــردين يف أب
ة نــوفمرب، جــرى تبــادل إلطــالق الــنريان غــري املباشــرة بــني القــوات احلكوميــة املتمركــز   /الثــاين
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الواقعـة علـى   (بالقرب من مطار الفاشر ومجاعة مسلحة جمهولـة تعمـل انطالقـا مـن قريـة شـقرا              
نـوفمرب، مت إيقـاف     / تشرين الثـاين   ١٩ويف  ).  كيلومترا إىل الغرب من الفاشر     ٢٦مسافة حوايل   

دورية حتقُّق تابعة للعملية املختلطة كانت متوجهة إىل قريـة شـقرا عنـد نقطـة تفتـيش حكوميـة                    
فتوجهت الدورية عوضا عن ذلـك إىل قريـة سـلومة اجملـاورة             . لفاشر وُمنعت من املرور   خارج ا 

، حيث أفـاد الـسكان احملليـون    ) كيلومترا إىل الغرب من الفاشر ١٥الواقعة على مسافة حوايل     (
. ومل ُيفـد بوقـوع خـسائر بـشرية      . بأن املنطقـة كانـت قـد شـهدت تبـادال كثيفـا إلطـالق النـار                

ــسودان  وزعــم متحــدث باســم جــ   ــر ال ــاوي فيمــا بعــد أن احلركــة    -يش حتري  فــصيل مــيين مين
  .اليت تعاملت مع القوات احلكومية يف حميط املطار هي
نـوفمرب، ألقـت طـائرات تابعـة للقـوات املـسلحة الـسودانية أربـع                / تشرين الثـاين   ١٧ويف    - ٢٧

 ،أسفر ، مما)وباية كيلومترا إىل الشمال من شنقل ط٢٠الواقعة على مسافة (قنابل عند أم كدادة 
وغـرَب هـذه املنطقـة، أفـادت الـسلطات      .  عن تـدمري سـبع مركبـات للمتمـردين       ،وفق ما أفيد به   

نــوفمرب علــى خمــيم للقــوات املــسلحة الــسودانية / تــشرين الثــاين٢٣الدارفوريــة بوقــوع هجــوم يف 
ني، وإصـابة    من األفراد العسكريني احلكـومي     ٢٢وأُفيد مبقتل   . النقب، بالقرب من كبكابية    إد يف

ومل تـتمكن العمليـة املختلطـة مـن التحقّـق        . عدد غري حمدد، وسرقة عدد من املركبات واألسلحة       
من احلوادث اليت أفيـد بوقوعهـا ومـن أعـداد اخلـسائر يف كـل منـها بـسبب القيـود الـيت تفرضـها                          

نون  كــا٣ويف . الــسلطات احلكوميــة متذّرعــة بالعمليــات العــسكرية النــشطة اجلاريــة يف املنطقــة  
حمـيط قريـة فولـة       قت قنابـل يف   لديسمرب، أفيد بأن طائرة تابعة للقوات املسلحة السودانية أ        /األول

 / كـانون األول   ٧ويف  ).  كيلومترا إىل الشمال من شنقل طوبايـة       ١٤الواقعة على مسافة حوايل     (
ترقــة ديــسمرب، توّجهــت دوريــة تابعــة للعمليــة املختلطــة إىل املنطقــة فوجــدت القريــة بأكملــها حم  

  .ومل يتيسر حتديد أعداد اخلسائر البشرية والنازحني. ومهجورة
واستمر شّن امليليشيات املوالية للحكومة هلجمات يليهـا قـصف بالقنابـل مـن طـائرات                  - ٢٨

القوات املسلحة السودانية يف مناطق على مـسافة أبعـد إىل الـشمال الغـريب مـن شـنقل طوبايـة،              
ــة ل     ــع مزعومـ ــتهداف مواقـ ــرى اسـ ــث جـ ــساليت     حيـ ــرة واملـ ــدايل ومنـ ــرى الـ ــردين يف قـ لمتمـ

. ديـسمرب، علـى التـوايل   / كـانون األول  ١٨ و   ١٧ و   ١٢وتوكوماري، ويف حميطها، وذلـك يف       
ــر         ــوع تلــك اهلجمــات ومــن األث ــق مــن وق ــشكل متكــرر التحقّ ــة املختلطــة ب وحاولــت العملي

ــه يف صـــفوف الـــسكان املـــدنيني   لطات  الـــس دون جـــدوى، إذ منعتـــهااإلنـــساين الـــذي خلفتـ
  .الوصول إىل املناطق حبّجة انعدام األمن احلكومية من

 تـشرين   ٢١ و   ٢٠ويف شرق دارفور، قصفت طائرات القوات املـسلحة الـسودانية يف              - ٢٩
)  كيلومتر إىل اجلنوب الشرقي من الـضعني       ٢٠٠الواقعة على مسافة    (نوفمرب قرية مساحة    /الثاين
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ــل    ــد تنقّ ــداد وتقيي ــة لقطــع خطــوط اإلم ــوب    يف حماول ــني جن ــة ب ــسلحة الدارفوري  احلركــات امل
أصـيب، وأن العديـد     مدنيا قد قُتلوا، وأن عددا غري حمّدد قـد         ١١وُزعم أن   . السودان ودارفور 

وأفيـد بـأن النـازحني عـادوا إىل ديـارهم مبجـّرد             . من السكان نــزحوا مؤقتـا إىل املنـاطق احمليطـة          
ختلطة من التحقق بـشكل مـستقل مـن هـذه     ومل تتمكن العملية امل  . عودة األوضاع إىل طبيعتها   

الوصـول إىل املنـاطق الـشديدة     املعلومات نظرا الستمرار تضييق السلطات احلكومية حلريتها يف      
  . للبلددود اجلنوبيةاحلالقرب من 

 -ويف غرب دارفور، أفادت مـصادر مـن األهـايل احمللـيني بـأن جـيش حتريـر الـسودان                       - ٣٠
 كـانون   ٢٤ أفـراد تـابعني للقـوات املـسلحة الـسودانية يف             فصيل عبد الواحد شن هجومـا علـى       

)  كيلـومترا إىل الـشمال الـشرقي مـن زالنجـي           ٩٠الواقعة علـى مـسافة      (ديسمرب يف قولو    /األول
 من أفـراد القـوات املـسلحة الـسودانية قـد قُتلـوا              ٢٠وُزعم أن   . حماولة للسيطرة على املنطقة    يف

ضييق احلركـات املـسلحة حلريـة العمليـة املختلطـة         وبـسبب تـ   . ن غريهم قـد أصـيبوا     يوأن العديد 
 هــذه املنطقــة، مل تــتمكن البعثــة مــن التحقــق مــن وقــوع   الوصــول إىل األمــاكن املطلوبــة يف يف

وتلقت البعثة بالغـات أفـادت بقيـام القـوات احلكوميـة بتعزيـزات بـالقرب مـن خـور                    . احلادث
  ). الغريب من قولو كيلومترا إىل اجلنوب٤٠الواقعة على مسافة حوايل (رملة 
وكــرّد فعــل الشــتداد العنــف بــني الطوائــف، وهــو الظــاهرة الــيت كانــت علــى أشــّدها     - ٣١

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق، زادت العمليــة املختلطــة مــن تفاعلــها مــع الــسلطات   
ــشجيع احلــ         ــن أجــل ت ــضّررة م ــاطق املت ــديني يف املن ــة التقلي ــات احمللي ــاء اجملتمع ــة وزعم وار احمللي

أكتوبر، حرص الزعماء التقليـديني لقبـيليت       /وطوال شهر تشرين األول   . واملصاحلة بني الطوائف  
الزياديــة وبــريت املتنــاحرتني علــى إبقــاء العمليــة املختلطــة علــى علــم مبــا جيــري يف إطــار مبــادرة   

الواقعـة علـى مـسافة      (أطلقتها احلكومة للتحقيق يف خالف بـني القبيلـتني علـى أراض يف ملـيط                
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ١٢ويف  . واملصاحلة بني القبيلتني  )  كيلومترا إىل الشمال من الفاشر     ٦٥

ــز         ــديني لتعزي ــة والزعمــاء التقلي ــسلطات احمللي ــع ال ــة املختلطــة م ــا العملي ــصاالت أجرهت ــد ات وبع
، شــكلت احملليتــان آليــة مــشتركة لتــسوية  )مشــال دارفــور(التعــايش الــسلمي يف كــتم والواحــة  

ات واملصاحلة من أجل التخفيف من التوتر الطـائفي الـذي اشـتد يف أعقـاب قتـل معتمـد          النـزاع
  .٢٠١٢أغسطس /حملية الواحة يف آب

وباملثــل قامــت العمليــة املختلطــة، يف حماولــة لتخفيــف التــوتر بــني اجملتمعــات الزراعيــة      - ٣٢
ــة يف خمتلــف أحنــاء       ــادرات احمللي ــدعم عــدد مــن املب ــدو الرّحــل، ب ــة  ومجاعــات الب دارفــور لتوعي

املــزارعني والبــدو الرّحــل يف املنــاطق املعرضــة خلطــر نــشوء املنازعــات بــسبب حقــوق الرعــي،    
ــة، وترحــال البــدو       وبــسبب مــا جيــري مــن تــدمري للمحاصــيل خــالل عمليــات احلــصاد اجلاري
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أكتــوبر بــدور / تــشرين األول١٦وقــد مشلــت هــذه اجلهــود قيــام العمليــة املختلطــة يف . املــومسي
الجتمــاع عقــد يف خمــيم احلصاحيــصا للنــازحني يف وســط دارفــور بــني قــادة النــازحني،   امليــّسر 

والقيادات الشبابية، وأعضاء جلنة التعايش الـسلمي، واجلماعـات الرعويـة للتـشجيع علـى عقـد                 
اجتماعــات منتظمــة مــع ســلطات إنفــاذ القــانون احملليــة للتنــسيق والتوعيــة وحتــسني العالقــات     

ووفـرت العمليـة املختلطـة كـذلك الـدعم          .  موسـم احلـصاد بـسالم      هذه الـسلطات كـي ميـرّ       مع
الــتقين واللوجــسيت حلملــة توعيــة خبــصوص محايــة احملاصــيل قــام هبــا زعمــاء القبائــل والزعمــاء     

ــدينيون يف  ــل كــانون األول     ٣٣ال ــور واخُتتمــت يف أوائ ــف أحنــاء غــرب دارف ــا يف خمتل  / موقع
ــسمرب ــة يف  . دي ــّسرت البعث ــة الزعمــاء    / كــانون األول٥وكــذلك ي ــة عمــل لتوعي ــسمرب حلق دي

  .التقليديني واملزارعني والبدو الرّحل يف حملية كبكابية بشمال دارفور
 حلقــة عمــل عــن إدارة وتــسوية النـــزاعات واملــصاحلة  ١٧وعقــدت العمليــة املختلطــة   - ٣٣
كـان بينـهم    ( شـخص    ١ ٠٠٠وشارك يف حلقـات العمـل أكثـر مـن           . خمتلف أرجاء دارفور   يف

، منــهم قــادة اجملتمعــات احملليــة والالجئــون والنــازحون، وأعــضاء اإلدارات احملليــة  )ة امــرأ٢٥٠
 ومجاعات البدو الرّحل، واملزارعون، ومسؤولو الدولـة وأجهـزة احلكـم احمللـي،              ،وجلان السالم 

وكـــان مـــن بـــني املواضـــيع الـــيت . العرقيـــة والنـــسائية والـــشبابية ووأعـــضاء اجلماعـــات الدينيـــة
ــشت ــصاالت نوق ــة     االت ــات التقليدي ــز اآللي ــة تعزي ـــزاعات، وأمهي ــسوية الن ــا يف ت ــة ودوره   احمللي
  .النـزاعات لتسوية

  
  احلالة األمنية وحرية احلركة  - رابعا  

، أعيقـت   ٢٠١٢ ديـسمرب / كانون األول  ٢٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١يف الفترة من      - ٣٤
. فتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق        مـرة يف ال    ٢٩  مـرة، مقارنـة بــ      ٣٨التحركات الربية للبعثة يف     

 طلبـا مـن طلبـات       ٣ ٩٣٨ طلبا مـن أصـل       ٨٢ويف الفترة نفسها، رفضت السلطات احلكومية       
الرحالت اجلوية، وهـو مـا ميثـل اخنفاضـا عـن الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق حـني مت رفـض                          

ــا٤ ٩٢٨ طلبــات مــن أصــل  ١٠٨ ــة يف رفــضها الــسما  .  طلب ح وتــذّرعت الــسلطات احلكومي
بالدخول إىل املناطق املطلوبة إما بعدم كفاية اإلخطار، أو بعدم وجود إذن خطـي، إىل جانـب          

وال تزال معظم القيود هي قيود تفرضـها القـوات   . انعدام األمن أو العمليات العسكرية النشطة  
. احلكوميــة أو احلركــات املــسلحة علــى دخــول العمليــة املختلطــة إىل منــاطق األعمــال العدائيــة 

صلت البعثة نداءاهتا إىل الـسلطات احلكوميـة لتمكينـها مـن حريـة التحـرك دون أي عوائـق                    ووا
  .يف مجيع أحناء دارفور، وفقا التفاق مركز القوات

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل العاملون يف جمـال تقـدمي املعونـة يواجهـون قيـودا                   - ٣٥
وازدادت صــعوبة حــصول  . املطلوبــةوعوائــق بريوقراطيــة حتــول دون وصــوهلم إىل األمــاكن     
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موظفي وكاالت األمم املتحدة والشركاء اإلنسانيني واإلمنـائيني علـى تـصاريح الـسفر اخلاصـة                 
ــور        ــوم إىل دارف ــن اخلرط ــور أو م ــة يف دارف ــع امليداني ــسفر إىل بعــض املواق ــواء ال ــدارفور، س . ب

 حادثـا متعلقـا بقيـود       ٧١نـوفمرب، ُسـجل مـا جمموعـه         /أكتوبر وتشرين الثاين  /تشرين األول  ويف
حتــول دون وصــول وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات اإلنــسانية   

ومشلـت هـذه القيـود قيـودا فرضـتها حكومـة       . األخرى العاملة يف دارفور إىل األمـاكن املطلوبـة   
ــود فرضــته   ــسودان، إضــافة إىل قي ــسانية   ال ــة اإلن ــضرورة اجلهــات الفاعل يف بعــض  ا ألحكــام ال

  .املناطق، وفقا لتقييم األمم املتحدة للمخاطر
وظل الدخول إىل بعض املناطق ممنوعا، مبا يف ذلـك أجـزاء مـن غـرب دارفـور وشـرق                      - ٣٦

ــة مــن البعثــات      جبــل مــرة يف جنــوب دارفــور وهــشابة يف مشــال دارفــور؛ ومل ُيــسمح ألي بعث
ومنــذ . ٢٠١١أغــسطس / الوكــاالت بالوصــول إىل غــرب جبــل مــرة منــذ آب  املــشتركة بــني

، أشــار مفــوض املعونــة اإلنــسانية لــشمال دارفــور علــى وكــاالت األمــم ٢٠١٢ ســبتمرب/أيلــول
تلك املنطقة بتأمني تـصريح سـفر إضـايف جلميـع البعثـات امليدانيـة الـيت تعمـل داخـل                      املتحدة يف 
ــة ــة ا   . الوالي ــت مفوضــية املعون ــذلك طلب ــم املتحــدة القُطــري      ك ــوم فريــق األم ــسانية أن يق إلن
ــدفع ــهم     ب ــد مرافقت ــا عن ــومي ملوظفيه ــة ي ــدل إقام ــدين يف ب ــة يف   للمــوظفني املوف ــات ميداني  بعث
  .دارفور مشال

  
  السالمة واألمن    

وقــع هجومــان قتــل فيهمــا أفــراد مــن حفظــة الــسالم التــابعني للعمليــة املختلطــة خــالل   - ٣٧
لعمليــة ل تابعــةر، مبــا يف ذلــك اهلجــوم الــذي تعرضــت لــه دوريــة حتقــق  الفتــرة املــشمولة بــالتقري

ــة آخــرون       يفاملختلطــة  ــسالم وجــرح ثالث ــه أحــد حفظــة ال ــل في ــور وقُت  هــشابة يف مشــال دارف
ــرة( ــشرين األول٢ويف ). ١٩ الفق ــة       / ت ــرح مثاني ــسالم وُج ــة ال ــن حفظ ــة م ــل أربع ــوبر، قُت أكت

لوجـستية وإداريـة يف كمـني نـصبه مهـامجون      آخرون يف طريق عودهتم إىل قواعدهم من دورية   
  .مسلحون جمهولو اهلوية بالقرب من جممع العملية املختلطة يف اجلنينة بغرب دارفور

ــوَمي   - ٣٨ ــاال    / كــانون األول٢٥  و٢٤ويف ي ــومي يف ني ــراد األمــن الق ــسمرب، اعتقــل أف دي
ا أفـاد بـه مـسؤولون       ووفقـا ملـ   . جبنوب دارفور ثالثـة مـوظفني وطنـيني تـابعني للعمليـة املختلطـة             

وقـدمت العمليـة   . حكوميون، فقد احُتجز املوظفون ملـشاركتهم يف أنـشطة مناهـضة للحكومـة     
 اإلفــراج تــأمنياملختلطــة احتجاجــا علــى احتجــازهم، وهــي تطالــب بتــدخل وزارة اخلارجيــة ل  

  .التقيد التام بأحكام اتفاق مركز القواتكفالة املوظفني الثالثة و عن
ليــات خطــف مــوظفي األمــم املتحــدة والعــاملني يف املعونــة اإلنــسانية         وال تــزال عم   - ٣٩

يناير، أُفرج من خالل اجلهود اليت بذلتـها        / كانون الثاين  ٢ويف  . ركبات تثري القلق  املواختطاف  
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ــة        ــة للعملي ــشرطة املــشكلة التابع ــرَدي وحــدات ال ــة املختلطــة عــن ف ــسودان والعملي ــة ال حكوم
أغـسطس  / آب٢٠ا رهينـتني يف كبكابيـة، بـشمال دارفـور، يف     املختلطة اللذين كانا قد احُتجز 

 يوما مـن األسـر، دون أن ميـسهما          ١٣٦ وذلك بعد    ،)٣٧ الفقرة   ،S/2012/771انظر   (٢٠١٢
واختطفت مركبة تابعة للعملية املختلطة ومركبـة أخـرى تابعـة إلحـدى وكـاالت األمـم            . سوء

 مركبــات يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  مقابــل أربــع(املتحــدة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  
وعلى الرغم من استرداد املركبة التابعة لوكالة األمـم املتحـدة يف وقـت الحـق بـدعم                  ). السابق

عاجل من السلطات األمنيـة احلكوميـة، فـإن اختطـاف املركبـات ال يـزال يـشكل هتديـدا أمنيـا                      
  .كبريا يف دارفور

  
  احلالة اإلنسانية  - خامسا 

لفترة املشمولة بالتقرير، أبلغت وزارة الصحة االحتاديـة منظمـة الـصحة العامليـة              خالل ا   - ٤٠
ديسمرب، بلـغ جممـوع عـدد    / كانون األول٩ويف . بتفشي احلمى الصفراء يف مجيع أحناء دارفور    

وعملت الـسلطات   .  تتصل بالوباء   حالة وفاة  ١٦٦ حالة، منها    ٧٨٨حاالت املشتبه بإصابتهم    
اليـات، بالتعـاون مـع الـشركاء يف اجملـال اإلنـساين، علـى الـسيطرة علـى                   االحتادية وسلطات الو  

وتلقت وزارة الصحة االحتادية من جمموعة التنسيق الدولية املعنية بتـوفري اللقـاح             . تفشي املرض 
 مليــون جرعــة مــن لقــاح احلمــى الــصفراء مــن أجــل القيــام ٢,٤التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة 

 مليــون ١,٧ومتّ مجــع حــوايل . منطقــة مــن املنــاطق ذات األولويــة  ١٢حبملــة تلقــيح شــاملة يف 
دوالر علــى الــصعيد القُطــري، وقامــت املنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة وحكومــة الــسودان    

ووافق صندوق األمم املتحـدة املركـزي ملواجهـة الطـوارئ علـى تقـدمي               . بتوفري الدعم التشغيلي  
ملية املختلطة الدعم األمين واللوجـسيت ملنظمـة        ووفرت الع .  مليون دوالر  ٢,٦مبلغ آخر قدره    
ــة  ــصحة العاملي ــوفري       وال ــدعم ت ــة التحــصني، ومشــل ذلــك ال ــذ محل ــة لتنفي ــصحة االحتادي وزارة ال

اســتخدام املرافــق الطبيــة التابعــة إىل جانــب  والــنفط، واخليــام، ،املولــدات الكهربائيــة، والوقــود
  .للعملية املختلطة عند اللزوم

ة املعونة اإلنسانية قيودا على تسليم املساعدات اإلنـسانية، حيـث إهنـا             وفرضت مفوضي   - ٤١
ألغــت تــسجيل ســّت منظمــات وطنيــة غــري حكوميــة عاملــة يف جنــوب دارفــور، ومنــها جملــس  
الكنائس السوداين، ومجعيـة املنـال اخلرييـة، واملبـادرة االسـتراتيجية للمـرأة يف القـرن األفريقـي،                    

الطفـــل، وامللـــم كـــيال، والبـــان، وأوقفـــت عمليـــات تلـــك ومؤســـسة فاطمـــة الزهـــراء لرعايـــة 
ــشرين األول  ــوبر /املنظمــات، وذلــك يف ت ــأن   . ٢٠١٢أكت ــسوداين ب ــائس ال واتُّهــم جملــس الكن

ــة أخــرى          ــات األخــرى جمموع ــسانية، يف حــني ُوّجهــت ضــد املنظم ــست إن ــة ولي ــه ديني واليت
وأدت عمليـة   . ة والفـساد  االدعاءات منها ادعاءات بسوء التصرف يف أموال اجلهـات املاحنـ           من
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إلغاء تسجيل املنظمـات احملليـة غـري احلكوميـة إىل تعطيـل خـدمات التعلـيم والـصحة واألنـشطة                    
  . مستفيد٣٠ ٠٠٠املتعلقة باألمن الغذائي، ملا يقدر بنحو 

وأكــد الفريــق العامــل املعــين بــالعودة وإعــادة اإلدمــاج، الــذي تقــوده مفوضــية األمــم       - ٤٢
ــا إىل ديــارهم األصــلية      ١٠٥ ٤٧١ئني، أن املتحــدة لــشؤون الالجــ    شخــصا قــد عــادوا طوع

، يف حـني يتـراوح      ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١دارفور يف الفترة من      يف
ويف الوقت نفـسه،    .  شخص ١٣٠ ٠٠٠  و ١٢٠ ٠٠٠اجملموع املتوقع حىت هناية العام ما بني        

 شـخص علـى وجـه التقريـب     ١٠٠ ٠٠٠  و ٩٠ ٠٠٠تشري التقديرات إىل أن ما يتـراوح بـني          
  .، وإن كان ذلك بصفة مؤقتة بالنسبة للعديدين منهم٢٠١٢قد شردوا خالل عام 

  
  سيادة القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسان  - سادسا 

 حالـة تـشمل     ١٥٩اخنفض العدد اإلمجايل حلاالت انتهاك حقوق اإلنـسان املوثّقـة مـن               - ٤٣
 الفتـرة  يف ضـحايا    ٢٠٤ حالـة تـشمل      ٩٤ بالتقرير الـسابق إىل       ضحية يف الفترة املشمولة    ٣٢١

 ضـحية النتـهاكات احلـق       ١٠٠  ضحية النتهاكات احلق يف احلياة و      ٤٤(التقرير  ذا  املشمولة هب 
 ضـــحية للعنـــف ٤٧  ضـــحية لالعتقـــال واالحتجـــاز التعـــسفي، و١٣ يف الـــسالمة البدنيـــة، و
 متّ إبـــالغ الـــسلطات احلكوميـــة عـــن   املوثقـــة،٩٤ ومـــن احلـــاالت الــــ). اجلنـــسي واجلنـــساين

  . حالة قيد التحقيق١٣حالة، منها  ٤٤
وتواصلت اهلجمـات علـى النـازحني، ممـا أدى غالبـا إىل انتـهاكات للحـق يف الـسالمة                      - ٤٤

العـدد  عـن    ضـحية، ممـا ميثـل اخنفاضـا          ١٠٠ حادثا مشل    ٣٧وسجلت العملية املختلطة    . البدنية
وكان الـسبب   .  ضحية ١٥٣ حادثا مشل    ٤٩رير السابق، وهو    املسجل يف الفترة املشمولة بالتق    

الكامن وراء هذه اهلجمات هو املنازعات بني املزارعني والرعاة علـى مـسائل إتـالف احملاصـيل                 
املبادرات احملليـة    ومع بدء موسم احلصاد، تقوم العملية املختلطة بدعم عدد من         . وسرقة املاشية 

ل يف املناطق املعرضة لنشوب منازعـات بـشأن حقـوق الرعـي     الرامية إىل توعية املزارعني والّرحَّ    
سـيما يف املنـاطق الـيت يـزاول فيهـا النـازحون          وإتالف احملاصيل، كما رفعت درجة اليقظة، وال      

  .أنشطة زراعية
واخنفض عدد حاالت االعتقال واالحتجـاز التعـسفيني الـيت سـجلتها العمليـة املختلطـة          - ٤٥
 حـوادث تـشمل   ٦ الـسابق إىل   املـشمولة بـالتقرير  يف الفتـرة   ضـحية    ٤٦ حادثـا تـشمل      ٤٠من  
وُزعــم يف اثــنني مــن احلــوادث وقــوع عمليــات   . الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر   ضــحية يف١٣

ويف واحــد مــن هــذه احلــوادث، ألقــت قــوات األمــن القــومي . تعــذيب تالهــا عمليــات ختويــف
ارفور، على مثانيـة أشـخاص متـهمني    نوفمرب يف مريشينغ، جبنوب د   /تشرين الثاين  ١٠ القبض يف 
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 بـأن   وأفيـد .  بـصورة تعـسفية    بسرقة أموال من أحد أفراد األمـن القـومي، وقامـت باحتجـازهم            
الضحايا تعرضوا للتعذيب من أجـل انتـزاع اعترافـاهتم، مث أُفـرج عنـهم بعـد عـدة سـاعات مـن                       

. ل التحقيقـات جاريـة    وقد أبلغ الضحايا الشرطة الوطنية باحلادث وال تـزا        . إلقاء القبض عليهم  
ولدى العملية املختلطة علم يف الوقت نفسه بأن ما ال يقـل عـن أربعـة مـن الـضحايا يتعرضـون           
منـذ ذلــك احلـني للتخويــف مــن أجـل ســحب شـكاواهم املقدمــة للــشرطة، وهـي تقــوم برصــد      

أكتـوبر يف  / تـشرين األول ٢ويف حادث آخـر، اعتقـل أفـراد األمـن القـومي تعـسفيا، يف            . احلالة
فاشر، أحـد قـادة اجملتمـع احمللـي يف خمـيم زمـزم للنـازحني بتهمـة أنـه مـن أنـصار جـيش حتريـر                            ال

  .أكتوبر/ تشرين األول١٠فصيل ميين ميناوي، وُعذب واحُتجز حىت /السودان
 ضــحية ٤٧ حــادث عنــف جنــسي وجنــساين تــشمل  ٣٣وســجلت العمليــة املختلطــة   - ٤٦

 عن الفترة املشمولة بالتقرير السابق اليت بلغ فيهـا         وهذا ميثل زيادة طفيفة   .  من القُصَّر  ٢٠منهم  
وال يـزال مـن الـصعب       .  مـن القُـصَّر    ١٣ ضحية منـهم     ٤٢ حالة مشلت    ٣٠عدد تلك احلاالت    

التأكد بصورة دقيقة من مستوى حوادث العنف اجلنسي واجلنساين، حيـث يـذكر العديـد مـن                 
شكاوى وخاصـة إىل الـشرطة      الضحايا أن اخلوف من الوصـم االجتمـاعي حيـول دون تقـدمي الـ              

ــة مل. احلكوميــة ــة املختلطــة واجلهــات     ويف حماول عاجلــة هــذا األمــر املــثري للقلــق، واصــلت العملي
الشريكة هلا، احلكومية منها وغـري احلكوميـة علـى الـسواء، العمـل علـى إقامـة دورات تدريبيـة                     

ــة يف جمــال العنــف اجلنــسي واجلنــس     ــاء القــدرات واالضــطالع بأنــشطة للتوعي ويف هــذا . اينلبن
 كــانون ١٠نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٢٥الــصدد، شــجعت العمليــة والــشركاء يف الفتــرة مــن 

ــادرة   /األول ــال مبب ــى االحتف ــسمرب، عل ــف     ١٦”دي ــشط يف مكافحــة العن ــن العمــل الن ــا م  يوم
 محـالت للتوعيـة، وحلقـات عمـل،         من بينها نشطة  طائفة من األ  ، من خالل القيام ب    “املرأة ضد

فزيونية، وأنشطة رياضية وثقافية، للتـشجيع علـى القـضاء علـى العنـف اجلنـسي ضـد                  وبرامج تل 
  .املرأة والفتاة يف مجيع أحناء دارفور

ويف إطار اجلهود الرامية إىل بناء قدرات السلطات القضائية والـسلطات املـسؤولة عـن                 - ٤٧
نـوفمرب، بتيـسري   /ثـاين  تـشرين ال  ٢٦السجون يف مجيع أحناء دارفور، قامت العملية املختلطة، يف          

 مـن مـوظفي مكتـب    ١٠  حمققا مـن حمققـي الـشرطة و   ٤٠التدريب على التحقيقات اجلنائية لـ      
كذلك سلّمت إىل السلطات القضائية وسـلطات الـسجون علـى املـستوى احمللـي            . املدعي العام 

روع وعلى مستوى الواليات ثالثة مشاريع منجزة من املشاريع السريعة األثر، مبا يف ذلك مـش              
 جتديــد وحــدة مبيــت أدى إىلقــر حمكمــة ريفيــة يف طويلــة بــشمال دارفــور، ومــشروع يتعلــق مب

  .للنساء وغرفة للوالدة يف سجن نياال املركزي جبنوب دارفور
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 دورة تدريبيــة لبنــاء القــدرات يف ١٦عقــدت العمليــة املختلطــة باإلضــافة إىل ذلــك، و  - ٤٨
 ٧٨٦نون اإلنـساين الـدويل، والعدالـة االنتقاليـة لــ       جمال القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان، والقـا        

فيهم ممثلـو اإلدارة احملليـة والـسلطات األمنيـة، واجملتمـع املـدين، وحركـة التحريـر                   مشاركا، مبن 
املـشاركون تـدريبا علـى قـرارات جملـس األمـن            أيـضا   وتلقـى   . مجيع أحناء دارفـور    والعدالة، من 

  .منذات الصلة املتعلقة باملرأة والسالم واأل
  

  محاية الطفل    
نـوفمرب، قـدمت القيـادة التارخييـة جلـيش حتريـر الـسودان إىل العمليـة                 / تشرين الثاين  ٦يف    - ٤٩

. املختلطة تقريرها املرحلي الثاين عن تنفيذ خطة عملها إلهنـاء جتنيـد واسـتخدام اجلنـود األطفـال                 
 عادة اإلدمـاج يف الـسودان      التقرير أن احلركة قدمت إىل جلنة نزع السالح والتسريح وإ          وجاء يف 

 تــشرين ١٦ويف .  مــن إجــل إعــادة إدمــاجهم مــن اجلنــود األطفــال الــسابقني١٢٠قائمــة بأمســاء 
 فـصيل عبـد الواحـد    -نوفمرب، اجتمعت العملية املختلطة مع قيـادة جـيش حتريـر الـسودان        /الثاين

ــاال ــود      يف كمب ــد واســتخدام اجلن ــاء جتني ــشة شــروع احلركــة يف خطــة عمــل إلهن ــالملناق .  األطف
 ٢٠٠٧ أُبلغ عبد الواحد، زعيم احلركة، بأن حركته قد أدرجت منـذ عـام         االجتماع، ذلك ويف

 والــرتاع األطفــال تقريــري الــسنوي يفمــرتكيب االنتــهاكات ضــد األطفــال، الــيت تــرد   يف قائمــة 
ــر،  (املــسلح  ووافقــت احلركــة علــى  . )، املرفــق األولA/66/782-S/2012/261انظــر أحــدث تقري
 ذلـك،  وبـالتوازي مـع  .  يف املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرهتا   مـن هـذا النـوع    خطة عمل  تنفيذ يف   النظر

أفادت حركة العدل واملساواة بأهنا أنشأت جلنـة متابعـة لـضمان تنفيـذ خطـة العمـل الـيت وقعتـها               
  .سبتمرب/أيلول ٢٥ يف
  

  نشر العملية املختلطة وعملياهتا  -سابعا   
ن قـوام العمليـة املختلطـة مـن املـوظفني املـدنيني يبلـغ               ديـسمرب، كـا   / كانون األول  ٦يف    - ٥٠

 مـن املـوظفني الـدوليني،    ١ ٠٩٧( موظفـا  ٥ ٢٧٧ يف املائة من القوام املعتمـد البـالغ          ٨٥نسبة  
  ). من متطوعي األمم املتحدة٤٤٩  من املوظفني الوطنيني و٢ ٩٣٠ و

 فـردا مـن بينـهم       ١٦ ٣٦٧وكان قوام العمليـة املختلطـة مـن األفـراد العـسكريني يبلـغ                 - ٥١
  . موظف اتصال٧٩ مراقبا عسكريا و ٢٣٤ ضباط أركان و ٣٠٥ جنديا و ١٥ ٧٤٩
 يف املائة منـهم مـن الرجـال    ٨٤ فردا، ٢ ٧٤٦ قوام أفراد شرطة العملية املختلطة    بلغو  - ٥٢
 وحــدة مــن وحــدات الــشرطة املــشكلة املــأذون هبــا   ١٦نــشر مت و.  يف املائــة مــن النــساء١٦ و

  . وحدة١٧والبالغة 
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اسـتعراض  مـا متخـض عنـه       سـتمر تنفيـذ     ، ا )٢٠١٢ (٢٠٦٣وعمال بقرار جملـس األمـن         - ٥٣
ومتـت إعـادة سـرية لوجـستيات متعـددة األدوار إىل         . األفراد النظاميني التـابعني للعمليـة املختلطـة       

ــوطن      ــشاة وســرية إشــارة إىل ال ــة م ــادة كتيب ــوطن، وجتــري إع دخــال  إورغــم االســتمرار يف . ال
 مـن خـالل   إجـراء التعـديالت  قـد اسـتلزم إصـدار التأشـريات      ف ، على وحدات الشرطة   التعديالت

وجيري وفق املواعيد احملددة ختفـيض      . تناقص عدد األفراد عن طريق عمليات إعادة النشر املقررة        
القــوام اإلمجــايل للبعثــة مــن األفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة للوصــول إىل احلــدود القــصوى    

  .، على التوايل٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١ و ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١ل املأذون هبا حبلو
 للعمليـة املختلطـة   ون التـابع ون العـسكري  األفـراد وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـام            - ٥٤

ــسيري  ــا    ٧ ٠٨٦بت ــا فيه ــسكرية، مب ــة ع ــة و  ٢ ٧٨٤ دوري ــة روتيني ــصرية  ٥٤٧ دوري ــة ق  دوري
 دوريـة حراسـة مرافقـة       ٧٣٦ دوريـة ليليـة، و       ١ ٠٢٠ و دورية طويلة املـدى،      ١٩٨ املدى، و 

ــة إداريــة١ ٨٠١للعمليــات اإلنــسانية، و  ــام.  دوري ــرادوق ــة املختلطــة بتــسيري   أف  شــرطة العملي
 دورية داخل خميمات النـازحني والقـرى واملـدن          ٧ ٧١٩ دورية، من بينها     ٩ ٣١٦جمموعه   ما

 دوريـات   ٢٠٨ طويلـة املـدى و        دوريـة  ٢٥٠ دورية متوسطة املدى، و      ١ ١٣٩واألسواق، و   
  . وحراسة املزارع،حلراسة القائمني على مجع احلطب

ــن    - ٥٥ ــرة م ــشرين األول١ويف الفت ــوبر إىل / ت ــانون األول٢٢أكت ــسمرب، أصــدرت  / ك دي
 كــانون ٢٢ويف .  تأشــرية دخــول جديــدة ألفــراد العمليــة املختلطــة ٧٤١الــسلطات احلكوميــة 

 ١ ١٦٩رية دخــول مل يبــت فيهــا بعــد، مــن بينــها   تأشــ١ ٦١٣ديــسمرب، كانــت هنــاك /األول
 للمـوظفني   ٩٣ ملتطوعي األمم املتحـدة و       ١١٢ للمتعاقدين، و    ١٤٨ألفراد الشرطة املدنية، و     

ــدنيني، و  ــسكريني، و  ٧٢املـ ــراد العـ ــرمسيني و ١٦ لألفـ ــزوار الـ ــشاريني ٣  للـ ــرباء االستـ .  للخـ
 علــى مجيــع طلبــات ة ســريعةبــصوروواصــلت العمليــة املختلطــة حــث الــسلطات علــى املوافقــة 

  .التأشريات
وفيمــا يتعلــق بالقــدرات التــشغيلية وقــدرات االكتفــاء الــذايت للوحــدات العــسكرية           - ٥٦

 وحدة عسكرية ووحدة للشرطة منتـشرة       ٤٦ وحدة من أصل     ٣٢ووحدات الشرطة، حققت    
ــة      ــة املختلطــة، معــدال لــصالحية معــداهتا الرئيــسية يفــوق عتب ــا لــدى العملي ــة يف ا٩٠حالي . ملائ

 وحــدة بالــشروط املنــصوص عليهــا  ١٢جمــال قــدرات االكتفــاء الــذايت، مل تــف ســوى   يف أمــا
 تتأثر سـلبا بأوجـه الـنقص الـيت تتعلـق      العملياتوال تزال   . اخلاصة بكل منها  مذكرة التفاهم    يف

وقـد اختـذت بعـض البلـدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد              . أساسا بصالحية ناقالت اجلنود املدرعـة     
رطة خطــوات إجيابيــة ملعاجلــة أوجــه الــنقص تلــك، عــن طريــق نــشر املعــدات املطلوبــة   مــن الــش

ــار واملــواد االســتهالكية   وواصــلت إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  . وإعــادة اإلمــداد بقطــع الغي
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التعاون مع البلدان املسامهة بقوات وبـأفراد مـن الـشرطة لكفالـة قيـام تلـك البلـدان علـى وجـه                       
  .قصور يف املعدات اململوكة للوحداتالسرعة مبعاجلة أوجه ال

 مــشروعا مــن مــشاريع األثــر ٢٠وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أُجنــز مــا جمموعــه    - ٥٧
  . قيد التنفيذ ويف مراحل خمتلفة من اإلجناز إضافية مشاريع١٠٨السريع، وتوجد حاليا 

ائر غــري املنفجــرة واســتمرت العمليــة املختلطــة يف احلــد مــن التهديــد الــذي متثلــه الــذخ   - ٥٨
 ١ ٢٨٠و    كيلومترا مربعا مـن األراضـي      ١٣١وأظهرت التقييمات أن ما جمموعه      . دارفور يف

وإضــافة إىل ذلــك، ُدمــرت . كيلــومترا مــن الطــرق واملمــرات خاليــة مــن الــذخائر غــري املنفجــرة
واســتفاد .  قطــع مــن ذخــائر األســلحة الــصغرية    ٥ قطعــة مــن الــذخائر غــري املنفجــرة و     ١٤
  . شخصا من التدريب على الوعي مبخاطر الذخائر غري املنفجرة١٨ ٠٨٦وعه جمم ما
 مـشروعا أهليـا كثيـف       ١٧وواصل كل من العملية املختلطة والـشركاء احمللـيني تنفيـذ              - ٥٩

 شــابا تــشري التقــديرات إىل وجــود احتمــال أن ينــضموا إىل اجلماعــات ٢ ٣٣٥العمالــة لفائــدة 
وملـا كانـت هـذه      . احلد من العنف يف مجيع أحنـاء دارفـور        املسلحة أو العصابات، وذلك هبدف      

  .املشاريع قد شارفت على االكتمال، فإنه جيري حاليا إعداد مشاريع إضافية
ــة           - ٦٠ ــالتقرير حنــو ضــمان إصــدار حكوم ــشمولة ب ــرة امل ــدم خــالل الفت ومل ُيحــرز أي تق

وواصـلت  . ركـز القـوات   السودان ترخيصا للبث اإلذاعي للعملية املختلطة، متاشيا مـع اتفـاق م           
كومة على إصدار هذا الترخيص الذي سيمكن العملية املختلطـة مـن            احلالعملية املختلطة حث    

  .البث على حنو أكثر تواترا وعرب حمطة إذاعة خاصة هبا
  

  التقدم احملرز يف ضوء النقاط املرجعية  -ثامنا   
ذي أحرزتـه العمليـة      على معلومـات بـشأن التقـدم الـ         ٦٤ إىل   ٦١تشتمل الفقرات من      - ٦١

املختلطـة يف ضـوء النقـاط املرجعيـة واملؤشــرات املـستكملة الـواردة يف تقريـري الـسابق املــؤرخ         
أُحـرز بعـض التقـدم يف       وقـد   ). ، املرفـق األول   S/2012/771 (٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٦

ويعـزى  . فـور  يف دار  ضوء النقطة املرجعية األوىل املتعلقة بالتوصل إىل حل سياسي شامل للرتاع          
 األعمـال التحـضريية، مبـا    مـال تكذلك أساسا إىل اختتام عمل بعثة التقيـيم املـشتركة لـدارفور وا       

 انعقـاد املـؤمتر املزمـع تنظيمـه للنـازحني           قبـل فيها املشاورات مع أصـحاب املـصلحة يف دارفـور،           
انظــر (مجيــع أحنــاء دارفــور  سبب تفــشي احلمــى الــصفراء مــؤخرا يفوالالجــئني، الــذي أُرجــئ بــ

ومل يتحقق سوى تقدم حمدود حنو تنفيذ معظم األحكام الـواردة يف            ). ١٦ و   ١٥ و   ٣الفقرات  
وثيقة الدوحة، كذلك مل حيـرز تقـدم يـذكر، بـل أي تقـدم علـى اإلطـالق، خبـصوص األحكـام                       

وفيما يتعلق بدرجة مشول وثيقـة الدوحـة،        . املتعلقة بالعدالة أو التعمري أو األمن أو تقاسم الثروة        
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حكومـة الـسودان    وقـد وقَّـع كـل مـن         . نه مل يبق هناك سوى اثنني من األطراف املوقعة عليها         فإ
علــى إعــالن لوقــف األعمــال العدائيــة    العــسكري املؤقــتاجمللــس -وحركــة العــدل واملــساواة 

. وااللتزام بعملية السالم، وهو ما ميكن أن ميثـل خطـوة هامـة حنـو توسـيع درجـة مشـول العمليـة          
  .اوضات بعد، يف انتظار االتفاق على نطاق احملادثاتومل تبدأ املف

أمــا النقطــة املرجعيــة الثانيــة فتتعلــق بإعــادة إرســاء بيئــة مــستقرة وآمنــة يف مجيــع أحنــاء      - ٦٢
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نال من التقدم احملـرز يف ضـوء هـذه النقطـة املرجعيـة                  . دارفور

حلكومة وامليليـشيات املواليـة للحكومـة واحلركـات املـسلحة           تزايُد األعمال العدائية بني قوات ا     
غري املوقعة على االتفاق، ال سيما يف مشـال دارفـور، إىل جانـب تزايـد اهلجمـات علـى العمليـة                      

ومل يتــسن للعمليــة املختلطــة أو اجلهــات الفاعلــة يف جمــال  . املختلطــة والقيــود املفروضــة عليهــا 
ــسانية الوصــول إىل العد   ــساعدة اإلن ــيت فرضــتها      امل ــود ال ــسبب القي ــضررة ب ــاطق املت ــن املن ــد م ي

ــدام األمــن     ــة انع ــة واجلماعــات املــسلحة بذريع ــسلطات احلكومي ــة املختلطــة  . ال وقامــت العملي
جانبها بتركيز جهودهـا علـى االتـصال بالـسلطات احلكوميـة وخمتلـف اجلماعـات املـسلحة           من

عزيـز أمـن الـسكان املـدنيني وإفـساح          يف املناطق املتضررة من أجل الوصـول إىل هـذه املنـاطق لت            
  .اجملال أمام العمل اإلنساين

وتتعلـــق النقطـــة املرجعيـــة الثالثـــة بتعزيـــز ســـيادة القـــانون واحلوكمـــة ومحايـــة حقـــوق   - ٦٣
وما زالت احلالة العامة حلقـوق اإلنـسان يف دارفـور تـثري القلـق، ال سـيما فيمـا يتعلـق                      . اإلنسان

العنـف اجلنـسي    بارتكـاب   كات احلـق يف الـسالمة اجلـسدية و        بانتهاكات احلـق يف احليـاة وانتـها       
حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان املوثقـة البـالغ           بني  من  و). ٤٦-٤٣الفقرات  انظر  (واجلنساين  

يف حالــة  احملكمــة  كمــا ستفــصل حالــة فقــط١٣ حالــة، جيــري التحقيــق حاليــا يف ٩٤عــددها 
 الــسلطات احلكوميــة ة قــدرتعزيــزلوواصــلت العمليــة املختلطــة االضــطالع مببــادرات  . واحــدة

بيـد أن  . واجلماعات غري احلكومية على محاية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان وإعـالء سـيادة القـانون              
  . هذه النقطة املرجعية حمدودةيف ضوءمؤشرات التقدم احملرز 

أمــا النقطــة املرجعيــة الرابعــة فتتعلــق بتحقيــق اســتقرار احلالــة اإلنــسانية وتيــسري إيــصال    - ٦٤
وقـد ازدادت احلاجـة إىل إيـصال املـساعدة          . عدة اإلنسانية وتنفيذ عمليات اإلنعاش املبكـر      املسا

اإلنسانية ومساعدة الـسكان املتـضررين بـسبب تـدهور احلالـة األمنيـة يف بعـض أحنـاء دارفـور،                     
وظل رفض السلطات احلكوميـة واحلركـات املـسلحة الـسماح بالوصـول             . سيما يف الشمال   ال

فور وفرضـها للقيـود يف هـذا الـصدد يـشكالن عائقـا كـبريا أمـام عمليـات                    إىل بعض مناطق دار   
ــور         ــق وســقلي يف مشــال دارف ــو دلي ــا هــشابة وأب ــا فيه ــاطق، مب ــسانية يف تلــك املن ــساعدة اإلن امل

وإضافة إىل ذلك، ُمنـع العـاملون يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية والوفـود الزائـرة مـن                    . مرة وجبل
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 نيالفقـرت انظـر   (دانية النائية أو من السفر إىل دارفور من اخلرطـوم           الوصول إىل بعض املواقع املي    
ــساعدة       ). ٣٦-٣٥ ــدمي امل ــى تق ــودا عل ــة قي ــسلطات احلكومي ــك، فرضــت ال ــى ذل وعــالوة عل

ــور،       ــة يف جنــوب دارف ــة عامل ــة غــري حكومي ــسانية بإلغائهــا تــسجيل ســت منظمــات وطني اإلن
  ).٤١الفقرة انظر ( مستفيد ٣٠ ٠٠٠أعاق تقدمي اخلدمات األساسية لعدد يقدر بنحو  مما
  

  مالحظات  -تاسعا   
لوثيقـة   ٢٠١١يوليـه   /ير والعدالة يف متوز   شكل اعتماد حكومة السودان وحركة التحر       - ٦٥

وكـان  . الدوحة للسالم يف دارفور إجنازا كبريا طال انتظاره بالنـسبة لعمليـة الـسالم يف دارفـور                
ــسودان   ــة ال ــام حكوم ــذ  فرصــةأم ــأخري،   ، مــن خــالل التنفي ــة دون ت ــا جــاء يف الوثيق ــدقيق مل  ال

 وملؤيديها علـى أن عمليـة الـسالم هـي           الوثيقةللحركات املسلحة اليت مل توقع على       تربهن   كي
،  الوثيقـة  ولكن، بعد مرور مثانية عشر شهرا على اعتمـاد        . أفضل سبيل ممكن لتحقيق مصاحلها    

ويتزايـد لـدي الـشعور      .  حمـدودة  ال تزال خطى التقدم يف تنفيـذ الغالبيـة العظمـى مـن أحكامهـا              
بالقلق من أن يؤدي انعدام التقدم امللمـوس إىل تقـويض ثقـة أهـايل دارفـور واجملتمـع الـدويل يف                 
وثيقة الدوحة، وإقناع احلركـات الرئيـسية الـيت مل توقـع علـى الوثيقـة بعـدم الـسعي إىل تـسوية                       

  .مسألة دارفور عن طريق املفاوضات
ــصفة     - ٦٦ ــها     ومــن دواعــي األســف ب ــة، ومن ــذ أحكــام الوثيق ــد تنفي ــه مل جيــر بع خاصــة أن

األحكام اليت تعد بتحقيق حتـسينات ملموسـة بالنـسبة ألهـايل دارفـور، عـن طريـق إعـادة البنـاء                   
والتنمية، وإرساء السالم، وتسريح امليليشيات، ودعم عمليات العـودة الطوعيـة، والعمـل علـى               

 بـاألطراف أن تركـز جهودهـا مـن جديـد علـى              وأهيب يف هذا الصدد   . إقرار العدالة واملصاحلة  
تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة اليت من شأهنا أن توجد مثارا ملموسة للسالم تفيد أشـد القطاعـات           

  . احتياجا من بني سكان دارفور
وأعتــرف بــأن التحــديات االقتــصادية الــيت تواجــه الــسودان، إىل جانــب التركيــز علــى    - ٦٧

غـري أنـين أتفـق مـع     .  سـامهت يف بـطء تنفيـذ وثيقـة الدوحـة     العالقات مع جنوب السودان، قـد   
األطراف املوقعة على أن هذه التحديات ال تعفي مـن العمـل علـى توطيـد الـسالم يف دارفـور،                     

  . وأحثها على أن تفعل ذلك
وأنوه بعمل بعثة التقييم املشتركة لدارفور، وأشيد بسلطة دارفور اإلقليميـة ووكـاالت              - ٦٨

العملية املختلطة وشركاء التنمية الدوليني على ما قدموه من دعم قيم للـتمكني             األمم املتحدة و  
 أن تنفـذ بفعاليـة    التقيـيم بعثةلص إليها بد، إذا كان للنتائج اليت خت  وال. من إجراء عملية التقييم   

مــن خــالل مــشاريع إلعــادة البنــاء والتنميــة، أن تكفــل األطــراف تــوافر املــوارد الكافيــة لــسلطة 
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وال تــزال معاجلــة مــسألة عــدم انتظــام التمويــل املقــدم . اإلقليميــة كــي تفــي مبــسؤولياهتادارفــور 
استمرار حاالت التـأخري يف حتويـل الدفعـة األوىل مـن األمـوال ملـشاريع                مسألة  سلطة و الإلدارة  

إعادة البناء والتنمية تشكل شرطا أساسيا حلـشد الـدعم مـن املـاحنني يف املـؤمتر املقـرر عقـده يف                    
  . للجهات املاحنة املعنية بدارفور٢٠١٣ األول من عام الربع
تــأثري املعوقــات املــستمرة الــيت تفرضــها حكومــة الــسودان علــى العمليــة املختلطــة         و  - ٦٩

 إمكانيــة احلركــة تقييــدوالعــاملني يف جمــال املعونــة اإلنــسانية وشــركاء التنميــة الــدوليني، ومنــها 
ــة    ــاكن املطلوب ــسماح بالوصــول إىل األم ــشدد يف  وورفــض ال ــصاريح  الت إصــدار التأشــريات وت

الــسفر إىل دارفــور، ال يقتــصر علــى عرقلــة تنفيــذ واليــة البعثــة بــصورة بالغــة، وإمنــا ميتــد أيــضا   
. ليقوض الدعم الدويل ألعمال املـساعدة اإلنـسانية واإلنعـاش املبكـر والتنميـة اخلاصـة بـدارفور          

العمليـة املختلطـة وأوسـاط العمـل        وأحث حكومة السودان على أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع              
  .اإلنساين والشركاء الدوليني وأن تسمح هلذه اجلهات حبرية العمل وفقا لوالية كل منها

ــال التحــضري      - ٧٠ ــا بأعم ــة وأحــيط علم ــصعيد    إلجــراء عملي ــى ال ــشاورات عل  احلــوار وامل
والعمليـة  قطـر   حكومـة   وأحـث االحتـاد األفريقـي و      . الداخلي يف دارفـور، وفقـا لوثيقـة الدوحـة         

املختلطة على تيسري إجراء تلك العملية يف حينها، وأدعـو األطـراف إىل كفالـة االضـطالع هبـا                   
ن يـه للمـشاركني أن يتحركـوا حبريـة وأ         يف مناخ من احترام احلقوق املدنية والـسياسية، ميكـن ف          

  .يعربوا عن آرائهم دون خوف من العقاب، وُتمثل فيه الفئات صاحبة املصلحة متثيال عادال
ل أشعر ببالغ القلق إزاء اشتداد الرتاعات اليت تنخرط فيها امليليشيات والقـوات            از أ وال  - ٧١

املسلحة السودانية واحلركات املسلحة غري املوقعة على وثيقة الدوحـة، يف أجـزاء مـن دارفـور،                 
لـيت  وأشيد بدأب العمليـة املختلطـة علـى التحقيـق يف األعمـال العدائيـة ا               . وخباصة مشال دارفور  

تؤثر على املدنيني وباجلهود اليت تبذهلا للنهوض باستتباب األمن بالنـسبة للمـدنيني، مـن خـالل                 
وأهيـب باحلكومـة أن تباشـر       . دعم اآلليات التقليديـة حلـل الرتاعـات وحتقيـق التعـايش الـسلمي             

ــي          ــرتاع أن تف ــع أطــراف ال ــب جبمي ــا أهي ــدنيني، كم ــة امل ــل إزاء محاي ــشكل كام ــسؤوليتها ب م
امــات الواقعــة عليهــا مبوجــب القــانون اإلنــساين الــدويل الــيت توجــب عليهــا كفالــة عــدم   بااللتز

  .تعرض املدنيني لألذى
ولن يتحقق اهلدف الرئيسي املتمثل يف إرساء السالم الشامل الـدائم يف دارفـور إىل أن                  - ٧٢

ســاطة وأشــيد جبهــود الو. تنبــذ مجيــع األطــراف املتحاربــة العنــف وتعــود إىل مائــدة املفاوضــات 
لــدفع حكومــة الــسودان واحلركــات غــري املوقعــة علــى وثيقــة الدوحــة إىل االخنــراط يف املبذولــة 

حمادثات السالم من جديد، وأرحـب باسـتئناف احملادثـات قريبـا بـني احلكومـة وحركـة العـدل                    
 دعـويت للجماعـات املتبقيـة الـيت     اوأكـرر جمـدد  . فـصيل اجمللـس العـسكري املؤقـت     - واملـساواة 
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فصيل مـيين مينـاوي      - رفض االنضمام إىل عملية السالم، وهي جيش حترير السودان        تزال ت  ال
فصيل عبد الواحـد وحركـة العـدل واملـساواة، أن تنـضم إىل العمليـة                 - وجيش حترير السودان  

على الفور ودون أي شروط مسبقة، وأهيب باحلكومة أن تبدي املرونة يف املفاوضـات الراميـة             
  .املإىل التوصل إىل اتفاق ش

ومما يثري قلقي البـالغ التـأثري الـذي حتدثـه حالـة انعـدام األمـن الـسائدة يف دارفـور علـى                 - ٧٣
وأديـن يف هـذا الـصدد    . اإلنـسانية يف احنـاء دارفـور    العملية املختلطـة والعـاملني يف جمـال املعونـة       

تلطـة يف  على أشد حنو ممكن اهلجومني اللذين تعـرض هلمـا حفظـة الـسالم التـابعني للعمليـة املخ          
أكتــوبر، واللــذين أســفرا عــن مقتــل مخــسة مــن  / تــشرين األول١٧ أكتــوبر و/تــشرين األول ٢

وال ميكن أن تؤدي هذه اجلـرائم البـشعة إال إىل تقـويض اجلهـود اجلماعيـة الـيت                   . حفظة السالم 
وأهيـب حبكومـة الـسودان أن جتـري حتقيقـا كـامال يف هـاتني                . نبذهلا لتحقيق السالم يف دارفور    

  .ثتني وأن حتاسب اجلناةاحلاد
وأود أن أرحب بإطالق سراح أفراد وحدة الشرطة املـشكلة التابعـة للعمليـة املختلطـة                  - ٧٤

، وأن أشـكر    ٢٠١٢أغـسطس   /، بـشمال دارفـور، يف آب      كبكابيةالذين كانوا قد اختطفوا يف      
وأحــث احلكومــة علــى . حكومــة الــسودان علــى مــا بذلتــه مــن جهــود لتــأمني عــودهتم بــسالم  

تفعـــل كـــل مـــا يف وســـعها لتقـــدمي املـــسؤولني إىل العدالـــة وأن تكفـــل عـــدم تكـــرار مثـــل    أن
  .احلوادث هذه
واليــزال القلــق يــساورين إزاء احتجــاز املــوظفني الــوطنيني الثالثــة التــابعني للعمليــة           - ٧٥

م وانتظـر مـن احلكومـة اإلفـراج عنـه         . املختلطة على أيدي جهازي املخابرات واألمن القوميني      
ممـثليت اخلاصـة بالنيابـة      من أدلة علـى ارتكـاهبم ألي جـرم إىل            قدمي ما قد يكون حبوزهتم    فورا وت 

  .، وفقا التفاق مركز القواتبفريق الوساطة املشترك
ــة اخلاصــة      - ٧٦ ــام، أود أن أشــكر املمثل ــة ويف اخلت ــبرية بالنياب ــطاءوك ــةالوس ــق  بالنياب  بفري
ع الرجـال والنـساء العـاملني لـدى العمليـة      ، ومجيـ  سـليمان  ، عيـشاتو مينـداودو    طة املشترك الوسا

املختلطة على ما يبذلونه من جهود دؤوبة لتنفيذ والية البعثة وتيسري التوصـل إىل سـالم شـامل                  
وأخريا، أوجـه الـشكر لألوسـاط اإلنـسانية الـيت تتحمـل ظروفـا شـاقة                 . يضم اجلميع يف دارفور   

  .سينهاوحت من أجل دعم حياة أهايل دارفور املتضررين من الرتاع
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