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ــر األمــني العــام عــن العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة              تقري
  دارفور يف
  

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

واليـة   يومـا عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ             ٩٠ كـل    تقريـرا  مبوجبها أن أقدم إليه      طلب اجمللس إيلّ  
 آخـر   ويوفر التقرير معلومات عـن    . العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور       

ديـسمرب  / كـانون األول ٣٠ منذ تقريري األخري املؤرخ  احلالة يف دارفور   التطورات اليت شهدهتا  
٢٠١١) S/2011/814(  ،  احملـددة   النقـاط املرجعيـة    ب  تقييم للتقدم احملرز مقارنـة     كما يشتمل على 

 ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٦املـــؤرخ و  املقـــدم إىل اجمللـــس،يف املرفـــق الثـــاين لتقريـــري
)S/2009/592(  ،  ٢٠٠٣ من القرار    ٨ ةعمال بالفقر يتضمن،  كذلك) للمنـاخ  ، تقييما   )٢٠١١

  . دارفوريفقيام عملية سياسية ل الالزم توافره
  

  التطورات السياسية  -ثانيا   
  األمم املتحدة لتيسري عملية سالم دارفورود األفريقي إطار عمل االحتا    

ــ  - ٢ الــيت رحــب فيهــا اجمللــس  ) ٢٠١١ (٢٠٠٣  جملــس األمــن مــن قــرار٩الفقرة عمــال ب
، يف هـذا الـصدد،   عملأ وطلب إىل أن وضع خريطة طريق لعملية السالم يف دارفور،   يباعتزام

طـار عمـل    ضـع الـصيغة النهائيـة إل      مت و  االحتـاد األفريقـي،       جهات مـن بينـها      تشاور وثيق مع   يف
، وإحالـة اإلطـار إىل اجمللـس        تيسري عمليـة سـالم دارفـور      بشأن  األمم املتحدة   والحتاد األفريقي   ل

ويتجلى من عنـوان اإلطـار أنـه يركـز علـى عمليـة              ). S/2012/166( ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٠يف  
ريطـة الطريـق الـيت    التيسري، ولـيس علـى خطـة اسـتراتيجية، كـذلك مييـز العنـوان اإلطـار عـن خ           

  الحتاد األفريقي تفاصيلها يف تقريـره الـصادر       التابع ل املعين بدارفور   الرفيع املستوى   فريق  الأوجز  
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ــام  ــن    ٢٠٠٩يف ع ــصادرة ع ــة ال ــارير الالحق ــاد      ويف التق ــابع لالحت ــستوى الت ــع امل ــق الرفي الفري
 دعــم تنفيــذ وثيقــة )أ(: يوتتمثــل العناصــر الرئيــسية لإلطــار فيمــا يلــ .  املعــين بالتنفيــذاألفريقــي

ــسالم  ــور؛ الدوحــة لل ــة       )ب( يف دارف ــري املوقع ــسودان واحلركــات غ ــة ال ــع حكوم التحــاور م
 دعم احلـوار واملـشاورات      )ج(للتشجيع على وقف األعمال العدائية والدخول يف املفاوضات؛         

  .على الصعيد الداخلي
  

  تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    
قعة على وثيقة الدوحة للـسالم      ة املشمولة بالتقرير، واصلت األطراف املو     يف أثناء الفتر    - ٣

. مــل علــى تنفيــذ أحكــام الوثيقــة وحكومــة الــسودان وحركــة التحريــر والعدالــة الع يف دارفــور 
ديسمرب، أصـدرت احلكومـة مرسـومني رئاسـيني قامـت مبوجبـهما حبـل               / كانون األول  ٢٧ ويف

 الـيت أنـشئت مبوجـب اتفـاق سـالم دارفـور، وإنـشاء سـلطة                 السلطة االنتقالية اإلقليمية لدارفور   
دارفور اإلقليمية، وهي اهليئة املـسؤولة بـصفة أساسـية عـن تنفيـذ وثيقـة الدوحـة، بالتعـاون مـع                      

  .حكومة السودان
ووفقــا ألحكــام تقاســم الــسلطة، الــواردة يف وثيقــة الدوحــة، قامــت احلكومــة بتعــيني      - ٤

وضــمت تلــك .  عـضوا ١٢فــور اإلقليميـة، البــالغ عــددهم  أعـضاء اجلهــاز التنفيـذي لــسلطة دار  
التعيينـــات مخـــسة أعـــضاء يف حركـــة التحريـــر والعدالـــة مت تعيينـــهم يف مناصـــب وزيـــر املاليـــة  
ــوير      ــر تطـ ــة؛ ووزيـ ــة التحتيـ ــة والبنيـ ــار والتنميـ ــادة اإلعمـ ــر إعـ والتخطـــيط االقتـــصادي؛ ووزيـ

ــة وإعــاد     ــاء القــدرات؛ ومفــوض العــودة الطوعي ــا وبن ــة  التكنولوجي ــوطني؛ ومفــوض العدال ة الت
وضم األعضاء املعينون اآلخرون أعضاء من حزب املـؤمتر الـوطين وجـيش             . واحلقيقة واملصاحلة 

 فــصيل الوحــدة وأعــضاء مــن األطــراف املوقعــة علــى إعــالن االلتــزام باتفــاق -حتريــر الــسودان 
فيـذ الترتيبـات   وُعني أحـد ضـباط القـوات املـسلحة الـسودانية رئيـسا ملفوضـية تن        . سالم دارفور 

فربايـر يف احتفـال ُعقـد    / شـباط ٨وافتتحت سـلطة دارفـور اإلقليميـة رمسيـا يف         . األمنية لدارفور 
  .يف الفاشر

يناير، أصـدرت احلكومـة ثالثـة مراسـيم قامـت مبوجبـها بإنـشاء        / كانون الثاين ١٠ويف    - ٥
فـــور، مهـــا وســـط دارفـــور وعاصـــمتها زالنجـــي، وشـــرق دار (واليـــتني إضـــافيتني يف دارفـــور 

وأعفت احلكومـة وايل كـل مـن جنـوب وغـرب دارفـور مـن منـصبيهما،           ). وعاصمتها الضعني 
وقـد عـني ذلـك      . وعني الوايل احلايل لغـرب دارفـور مستـشارا رئاسـيا          . وعينت واليني جديدين  

  .الوايل من بني كبار أعضاء حركة التحرير والعدالة، وفقا ملا تنص عليه وثيقة الدوحة
 احلايل جلنوب دارفور، عبد احلميد موسى كاشا، تعيينه واليـا لواليـة             وقد رفض الوايل    - ٦

شــرق دارفــور املنــشأة حــديثا، قــائال إنــه ال يوجــد أي أســاس قــانوين لنقلــه، بــصفته مــسؤوال     
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ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٢٦ إىل   ٢٤وقامت مظـاهرات مؤيـدة لـه يف نيـاال يف الفتـرة مـن                . منتخبا
أعمـــال ’’وارتكـــاب ‘‘ إحـــداث شـــغب عـــام’’يت وألقـــي القـــبض علـــى عـــشرة طـــالب بتـــهم

يناير بعد أن وجدت حمكمة نيـاال أن األدلـة       / كانون الثاين  ٢٩، مث أطلق سراحهم يف      ‘‘إجرامية
وتــوىل وايل جنــوب دارفــور الــذي عــني حــديثا مهــام . ال تكفــي إلثبــات التــهم املوجهــة إلــيهم

د كاشــا تعيينــه واليــا لــشرق ونظــرا الســتمرار رفــض الــسي. ينــاير/ كــانون الثــاين٢٤منــصبه يف 
  .دارفور، فقد عني يف ذلك املنصب حممد حامد فضل اهللا حامد، وهو لواء جيش متقاعد

يناير، أنشئت املفوضية القومية حلقوق اإلنسان، وفقـا لألحكـام   / كانون الثاين ١١ويف    - ٧
حـسن بـابكر   املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف وثيقـة الدوحـة، ومت تعـيني أعـضائها، مبـن فـيهم أمـال                    

وبـدعوة مـن مفوضـية حقـوق اإلنـسان، شـاركت الـسيدة              . ي اليت عينت رئيسة للمفوضـية     ـالتن
، الـذي عقـد يف      جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             ي يف اجتماع    ـالتن

وقــد قامــت بــأول زيــارة هلــا إىل دارفــور يف   . مــارس/ آذار٢٦ إىل ١٩جنيــف، يف الفتــرة مــن  
تقيـيم لالحتياجـات ووضـع خطـة عمـل      أبريـل مـن أجـل إجـراء     / نيـسان ١٤ إىل ١٠ الفترة من 

  .استراتيجية للمفوضية
 أصدر وزيـر العـدل الـسوداين مرسـوما ُعـني مبوجبـه       ،يناير أيضا/ كانون الثاين  ١١ويف    - ٨

أمحد عبد املطلب مـدعيا عامـا حملكمـة دارفـور اخلاصـة، وتـشمل واليتـه االنتـهاكات اجلـسيمة                     
نسان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون اإلنـساين الـدويل املرتكبـة يف دارفـور منـذ عـام                    حلقوق اإل 
ومل يضطلع املدعي العام بعد بزيارة دارفـور رمسيـا، إال أنـه أمت حتقيقـا يف هجـوم وقـع                   . ٢٠٠٣

 كيلــومترا غــرب الفاشــر، ٨٠الــيت تقــع علــى بعــد (تبــارات  علــى ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢يف 
 قتـيال  ٣٧مت فيه مجاعة مسلحة جمهولـة اهلويـة مبهامجـة الـسوق فأوقعـت          ، وقا )بشمال دارفور 

ــة وأصــابت    ــا جمموعــه  .  آخــرين٣٥مــن أهــل القري ــر اعتقــال يف إطــار هــذا   ٢١وصــدر م  أم
  .التطورات يف هذا الصددبرصد العملية املختلطة وتقوم . التحقيق

وثيقة الدوحة ومجاعـات    ويف الفترة املشمولة بالتقرير، استمرت األطراف املوقعة على           - ٩
وقـدمت  . ٢٠١١أكتـوبر  /اجملتمع املدين يف تعميم الوثيقة، وهي عملية بـدأت يف تـشرين األول    

. ملـــساعدة التقنيـــة واللوجـــستيةالعمليـــة املختلطـــة الـــدعم لتلـــك العمليـــة مـــن خـــالل تـــوفري ا  
ة مـن   لتعمـيم الوثيقـة يف الفتـر      حلقـة عمـل    ٧٩ على أطـراف االتفـاق عقـد         العمليةيسرت   وقد
 واســتفاد مــن حلقــات العمــل تلــك موقعــا، ٢٦مــارس يف / آذار٣١ينــاير إىل /كــانون الثــاين ١
وقــد أعــرب احلاضــرون يف .  ممــثال جلماعــات دارفــور صــاحبة املــصلحة ١٤ ٨٦٥جمموعــه  مــا

لسالم يف دارفـور، وأشـاروا إىل   احلقات العمل عن ترحيبهم بالوثيقة باعتبارها أساسا إلحالل       
راف املوقعة أن تنفذ معظم أحكامها، رغم انعـدام التأييـد مـن جانـب احلركـات           أنه ينبغي لألط  
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وذهـب املــشاركون إىل أن أي تــأخري يف ذلـك لــن يـؤدي إال إىل تعزيــز املعارضــة    . غـري املوقعــة 
ومل تعقد حلقات عمـل مـن ذلـك النـوع           . لالتفاق يف صفوف احلركات غري املوقعة وأنصارها      

نظـرا ملعارضـة أنــصار   ) وســط دارفـور (القرب مـن زالنجـي   يف خميمـي محيديـة وحـصا حيــصا بـ    
ويف املخيمــات األخــرى القريبــة مــن زالنجــي،  .  فــصيل عبــد الواحــد-جــيش حتريــر الــسودان 

أعــرب العديــد مــن النــازحني عــن شــكهم يف أن ميكــن للوثيقــة أن تــؤدي إىل إحــالل الــسالم،   
وقعـة وأوسـاط اجملتمـع املـدين     وآثرت األطراف امل. وذلك بسبب عدم اشتماهلا جلميع األطراف   

عدم عقد حلقة عمل يف خميم كلمة، جبنوب دارفـور، بـسبب التـوتر الـسائد وحـوادث العنـف                    
  .اليت سبق أن وقعت بني مؤيدي الوثيقة ومعارضيها

. يناير، يف الفاشر، عقدت جلنة متابعـة التنفيـذ ثـاين اجتمـاع هلـا          / كانون الثاين  ١٦ويف    - ١٠
رير اليت قدمتها األطراف املوقعة والعملية املختلطة عـن التقـدم احملـرز يف    ونظرت اللجنة يف التقا 

وأعربـت اللجنـة عـن ترحيبـها بإنـشاء املفوضـية القوميـة حلقـوق اإلنـسان                  . تنفيذ وثيقة الدوحة  
وتعيني املدعي العام حملكمة دارفور اخلاصة، وأحاطت علمـا بالتعيينـات الـسياسية الـيت متـت يف                  

وأعربـت اللجنـة    . د القومي وصعيد الواليات، ويف سلطة دارفور اإلقليمية       احلكومة على الصعي  
ــة، وأكــدت أن املــسؤولية         ــذ الوثيق ــى تنفي ــساعدة األطــراف عل ــد عــن اســتعدادها مل ــن جدي م

وذكرت اللجنة أن دعمها سـيتوقف علـى        . الرئيسية عن التنفيذ تقع على عاتق أطراف االتفاق       
وأعربـت اللجنـة عـن عميـق        . ة يف مجيـع أحنـاء دارفـور       قدرة شركاء التنفيـذ علـى التحـرك حبريـ         

بـد لتلـك احلركـات        العسكري، وأكدت أنه ال    هاالقلق إزاء متسك احلركات غري املوقعة مبوقف      
  .وحلكومة السودان من االلتزام بالتوصل إىل تسوية عن طريق املفاوضات

  
  املفاوضات الرامية إىل عقد اتفاق سالم شامل    

ملية الوساطة، استمر املمثـل اخلـاص املـشترك وكـبري املفاوضـني املـشترك               فيما يتعلق بع    - ١١
ودعـا  . املؤقت يف العمل على استئناف احملادثات بني حكومة السودان واحلركـات غـري املوقعـة              

يف هذا الصدد املسؤولني احلكوميني واحملاورين من احلركات إىل الكف عـن األعمـال العدائيـة                
بيـد أن اخلالفـات بـني األطـراف         . ق بـشروطهم املـسبقة لبـدء احملادثـات        وإبداء املرونة فيما يتعلـ    

  .بشأن نطاق املفاوضات قد حالت إىل اآلن دون استئناف احملادثات
ينــاير يف مؤمترهــا / كــانون الثــاين٢٥ويف بيــان صــدر عــن حركــة العدالــة واملــساواة يف   - ١٢

ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٢٥  و ٢٤يـومي   ) جنوب كردفان (العام السادس الذي عقد يف حديات       
 خلفـا خلليـل إبـراهيم، الـذي قتـل يف أثنـاء األعمـال العدائيـة الـيت                     جربيل إبـراهيم   مت إقرار تعيني  

  .٢٠١١ديسمرب /وقعت يف أواخر كانون األول
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فربايــر، اجتمــع املمثــل اخلــاص املــشترك وكــبري      / شــباط٢٣ إىل ٢٠ويف الفتــرة مــن    - ١٣
ؤساء بوركينا فاسو وتشاد وجنوب الـسودان إلطالعهـم علـى        املفاوضني املشترك املؤقت مع ر    

آخر املستجدات املتعلقة بوضـع عمليـة الـسالم، والتمـاس دعمهـم يف التـشجيع علـى اسـتئناف                    
وأعـرب كـل مـن هـؤالء القـادة علـى دعمـه لعمليـة          . املفاوضات بني أطراف الرتاع يف دارفـور      

ة الـسودان واحلركـات غـري املوقعـة         سالم دارفور، وذكـروا أهنـم سـيعملون علـى إقنـاع حكومـ             
ــصل          ــا يتـ ــة فيمـ ــول توفيقيـ ــذ حبلـ ــرب لألخـ ــتعداد أكـ ــداء اسـ ــة، وإبـ ــن املرونـ ــد مـ ــوخي مزيـ بتـ

  .املفاوضات ببدء
  

  احلوار الداخلي يف دارفور بشأن عملية السالم    
 ورد يف إطار عمل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، ال ميكـن إحـالل سـالم                حسب ما   - ١٤

رفور إال مـن خـالل عمليـة سـالم تـضّم مجيـع األطـراف الرئيـسية صـاحبة املـصلحة،                      دائم يف دا  
ويلزم أن تتجلـى آراء الـسكان املـدنيني، مبـن فـيهم النـساء، يف              . فيها األطراف غري املتحاربة    مبا

أي تسوية سلمية لكفالة امتالك اجلهات احملليـة لزمـام التـسوية، وضـمان دعمهـا هلـذه التـسوية                    
 عناصر اإلطار على إجراء حوار ومشاورات علـى الـصعيد           بالتايل، تشتمل و. على نطاق واسع  

ــةالـــداخلي يف دارفـــور مـــن أجـــل   قـــرار الومبوجـــب .  وتعزيـــز أحكـــام وثيقـــة الدوحـــة تكملـ
تقييما للظروف اليت تلـزم هتيئتـها إلقامـة عمليـة سياسـية             األمن  ، طلب جملس    )٢٠١١( ٢٠٠٣

ه، حتديد الدور الذي ستقوم به العمليـة املختلطـة           حبيث يتم على ضوئ    ،دارفورية ذات مصداقية  
  .مع أخذ آراء االحتاد األفريقي بعني االعتبار، يف دعم العملية السياسية

ولدى تقييم هذه الظروف، يالَحظ أن عـدد ضـحايا االعتقـال واالحتجـاز التعـسفيني                  - ١٥
شمولة بـالتقرير الـسابق    ضحية يف الفترة املـ ٥٤الذين سّجلتهم العملية املختلطة قد اخنفض من       

أّمـا العـدد اإلمجـايل حلـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان املوثقـة،                .  ضحية يف الفترة احلالية    ٢٥إىل  
) عــن طريــق ممارســة العنــف أو التحــرش (فيهــا حــاالت انتــهاك احلــق يف الــسالمة اجلــسدية   مبــا

 تـشمل حالـة    ١١٦واحلق يف عـدم التعـّرض لالعتقـال واالحتجـاز التعـسفيني، فقـد ارتفـع مـن                   
 ٢٠١١ ديـسمرب / كـانون األول   ١٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١ضحية خالل الفترة من      ٢٧٣
ــة ١٤٨إىل  ــشمل حالــ ــن     ٣٧٤ تــ ــرة مــ ــالل الفتــ ــحية خــ ــاين ١ضــ ــانون الثــ ــاير إىل / كــ ينــ
وتظهـر  . ومل تسّجل أي انتهاكات للحق يف حرية الكالم أو التجّمع         . ٢٠١٢مارس  /آذار ٣١

علــى صــعيد تــوافر البيئــة املؤاتيــة لقيــام عمليــة سياســية   جمملــه هــذه اإلحــصاءات أن الوضــع يف
  .قد بقي على حاله إىل درجة كبرية خالل الفترة املشمولة بالتقريردارفورية 

ولتــوفري معلومــات تثــري املناقــشات اجلاريــة داخــل كــل مــن االحتــاد األفريقــي واألمــم   - ١٦
عمليـة الـسياسية الدارفوريـة مـن حيـث      املتحدة وفيمـا بينـهما بـشأن مـا جيـب أن تكـون عليـه ال         
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الشكل واملضمون، التمست العملية املختلطـة آراء أصـحاب املـصلحة الـدارفوريني بـشأن دور             
وقــد اضــطُلع هبــذا املــسعى يف ســياق نــشر املعلومــات عــن وثيقــة الدوحــة يف  . احلــوار الــداخلي

 عــّدة فئـات منــها  أجـزاء مـن دارفــور ويف اخلرطـوم، وجــرى يف إطـاره التــشاور مـع ممــثلني عـن      
 وأجهـزة اإلدارة األهليـة وأعـضاء اهليئـات          النـازحني منظمات اجملتمع املدين ومجاعات الرّحـل و      

  .التشريعية بالواليات والقادة اجملتمعيني التقليديني
ولئن كانت عملية النشر وأنشطة التـشاور مل تنتـه بعـد، فـإن النتـائج األوليـة تـشري إىل                       - ١٧

ة الذين جرى التماس آرائهم يدركون أن هناك إمكانيـة ألن يلعـب             أن أغلب أصحاب املصلح   
احلــوار الــدارفوري الــداخلي دورا يف زيــادة الــدعم الــشعيب لوثيقــة الدوحــة وإضــفاء مزيــد مــن  

غـري أن قطاعـا عريـضا مـن أصـحاب املـصلحة أعـرب عـن القلـق                   . الشمول على عملية السالم   
لعادل جلميع فئات أصحاب املـصلحة الـدارفوريني؛        ضمان التمثيل ا  : إزاء التحّديات املتمثلة يف   

ومحاية احلق يف حريـة التعـبري؛ وضـمان أمـن املـشاركني؛ واحلـصول علـى التـزام مـن األطـراف                       
وستواصـل العمليـة    . املوقّعة بتنفيذ النتائج؛ وحشد الدعم للعملية من األطراف الدوليـة الفاعلـة           

مبجّرد إمتام األطراف املوقّعة وكيانات اجملتمـع       املختلطة تسهيل أنشطة التشاور وجتميع نتائجها       
  .وثيقة الدوحةتعميم املدين عمليةَ 

  
  احلالة األمنية  -ثالثا   

وقعت اشتباكات متفّرقة بني قوات احلكومة وقوات احلركات خالل الفتـرة املـشمولة           - ١٨
فئـات الـضعيفة     وال للنـازحني وظلت احلالة األمنيـة     . بالتقرير، وال سيما يف مشال ووسط دارفور      

  .حملّ قلق، وكذا احلالة األمنية للعاملني يف اجملال اإلنساين وموظفي األمم املتحدة
 -ويف وسط دارفور، أفادت مـصادر حمليـة بوقـوع اقتتـال بـني جـيش حتريـر الـسودان                     - ١٩

علـى  (ينـاير يف منطقـة غولـو     / كـانون الثـاين    ١٠ و   ٥ عبد الواحد وامليليشيات العربية يف       فصيل
ورغـم  . ومل يـسّجل حـدوث إصـابات      ).  كيلومترا إىل الشمال الشرقي من زالنجـي       ٩٠فة  مسا

قيــام العمليــة املختلطــة مبحــاوالت عديــدة، فــإن اجلماعــات املــسلّحة منعتــها مــن الوصــول إىل    
ينـاير، علمـت العمليـة املختلطـة مـن          / كانون الثـاين   ٨ويف  . املنطقة للتحقق من صّحة البالغات    

مصادر حملية أن جمموعة مسلّحة جمهولة اهلوية نصبت كمينا لقافلـة تابعـة             السلطات احلكومية و  
 كيلومترا إىل الشمال الـشرقي مـن     ٦٠على مسافة   (جلهاز األمن واملخابرات الوطين يف غورين       

ينـاير، شـّن حنـو    / كـانون الثـاين  ٢٢ويف . ، مما أسفر عن إصابة سبعة مـن أفـراد اجلهـاز      )زالنجي
ــة   ٣٠ ــول اهلوي ــسلحا جمه ــشرطة    م ــى مركــز لل ــا عل ــة  هجوم ــة للحكوم ــة ســوجا  التابع يف قري

، ّمما أسفر عن مقتـل ضـابط شـرطة          ) كيلومترا إىل اجلنوب الغريب من زالنجي      ٥٠مسافة   على(
 يف عـداد املفقـودين     ثالثة مـن ضـباط الـشرطة         أصبحووفقا للسلطات احلكومية،    . وإصابة آخر 
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سلحة الـسودانية وجمموعـة جمهولـة اهلويـة     ووقعت اشتباكات بني القـوات املـ      . اهلجومذلك  بعد  
، ممـا أسـفر عـن إصـابة     )غـرب دارفـور  (يناير يف خمـّيم اسـتراحة يف نريتـييت          /كانون الثاين  ٢٩يف  

وزادت العمليــة املختلطــة مــن دورياهتــا يف املخيمــات والقــرى .  عامــا١٦فتــاة تبلــغ مــن العمــر 
  .املتأثرة باالقتتال ويف حميطها

، علمت العملية املختلطة من مصادر حمليـة أن مقـاتلني مـن حركـة              ويف جنوب دارفور    - ٢٠
يف )  كيلـومترا إىل اجلنـوب مـن نيـاال         ١٤٠علـى مـسافة     (العدل واملـساواة هـامجوا قريـة جتريبـة          

.  مــن أيــام الــسوق، يف حماولــة للحــصول علــى إمــدادات  الــذي كــان يومــافربايــر، /شــباط ١٢
ت اشتباكات أفيد بأهنا أسفرت عـن مقتـل أربعـة           وتصّدت هلم القوات املسلحة السودانية فوقع     

وأعاقــت الــسلطات احلكوميــة حمــاوالت العمليــة املختلطــة . مــن أفــراد حركــة العــدل واملــساواة
  .تلك التقاريرالتحقق من صّحة 

ــال يف      - ٢١ ــدلع قت ــور، ان ــسودانية     / آذار٦ويف مشــال دارف ــسلحة ال ــوات امل ــني الق ــارس ب م
 كيلـومترات إىل الـشمال      ١١٠علـى مـسافة     (ربة من بعشيم    وقوات احلركات املسلحة على مق    

ــة    / آذار١٢ و ١١ويف ). الغــريب مــن الفاشــر  ــوات حــرس احلــدود احلكومي مــارس، هامجــت ق
ــري مــزة وموالغــات    ــرييت ب ــشمال الغــريب مــن الفاشــر  ١٤٠علــى مــسافة  (ق ــومترا إىل ال ).  كيل

ومنعـت  . وس مـن املاشـية  وأفـادت مـصادر حمليـة بـأن ثالثـة مـدنيني قتلـوا وأنـه جـرى هنـب رؤ          
  . السلطات احمللية دوريات التحقق التابعة للعملية املختلطة من الوصول إىل وجهتها

مارس، أقدم مفّوض حملية كبكابية على حماولة نقل سوق حمليـة يف بلـدة   / آذار ٢٧ويف    - ٢٢
علـى   شخص إىل التظـاهر احتجاجـا   ٤٠٠كبكابية بشمال دارفور إىل موقع آخر، ّمما دفع حنو  

. وأطلقــت الــشرطة احلكوميــة أعــرية ناريــة، ممــا أســفر عــن مقتــل اثــنني مــن املتظــاهرين . القــرار
، التقـارير وتوّجه املتظاهرون إىل موقع فريق العملية املختلطة اجملاور ظّنا منهم، حـسبما أفـادت               

وحــاول املتظــاهرون اقتحــام موقــع الفريــق ورشــقوه باحلجــارة  . أن املفــّوض كــان موجــودا بــه
ــسية وكــ ــه الرئي ــسالم   . سروا بوابت ــة مــن حفظــة ال ــشرطية  . وأصــيب ثالث ــوات ال ــدّخلت الق وت

وبعـد  . ىل موقع الفريق  إوالعسكرية التابعة للحكومة للمساعدة يف منع املتظاهرين من الدخول          
  . ذلك تفّرق املتظاهرون يف أعقاب اجتماع ُعقد بني القادة اجملتمعيني وقائد موقع الفريق

، ومــسؤولني مــن  اإلقليميــةيــضم التيجــاين سيــسي، رئــيس ســلطة دارفــور  وقــام وفــد   - ٢٣
حكومة السودان واملمثل اخلاص املـشترك للعمليـة املختلطـة بزيـارة كبكابيـة يف اليـوم التـايل يف                    

ــة الوضــع   ــة لتهدئ ــو  . حماول ــسواطري والعــصي     ٥٠٠وجتّمــع حن ــسيوف وال  شــخص حيملــون ال
وتعـّرض أربعـة مـن أفـراد العمليـة املختلطـة       . مـه واحلجارة خـارج موقـع الفريـق وحـاولوا اقتحا         

وأحد موظفي برنامج األغذية العاملي إلصابات متوسطة إثر اختراق املتظاهرين للـسياج احملـيط              
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وأطلـــق حفظـــة الـــسالم التـــابعون للعمليـــة املختلطـــة طلقـــات حتذيريـــة لـــردع  . مبوقـــع الفريـــق
 دخول موقع الفريق، اسُتخدم أقل قـدر      املتظاهرين، وعندما مل ُيفلح هذا اإلجراء يف منعهم من        

وغادر أعضاء الوفـد املوقـع دون       . ممكن من القوة، مما أحلق إصابات متوسطة بأربعة متظاهرين        
  .أن يتعّرضوا ألذى

ويف جبل مرة، أفادت مصادر حملية بوقوع اشتباكات بني القـوات املـسلحة الـسودانية                 - ٢٤
 كيلـومترا  ٥٨علـى مـسافة   (حـد يف روكـورو    عبـد الوا فـصيل  -وقوات جيش حترير الـسودان    

ــييت   ــن نريت ــشرقي م ــشمال ال ــن   ) إىل ال ــرة م ــارس إىل / آذار٢٧خــالل الفت ــسان٤م ــل/ ني  .أبري
وهيالدريــشيد )  كيلــومترا إىل اجلنــوب مــن روكــورو١٢علــى مــسافة (بــأن قــرييت كيــا  وأفيــد

وأفاد سـكان   . ا متاما ُدّمرت قد) على مسافة مثانية كيلومترات إىل الشمال الشرقي من روكورو        (
علــى مــسافة (وفانقــا )  كيلــومترا إىل الــشمال الــشرقي مــن روكــورو١٤علــى مــسافة (بورغــو 

ــن روكــورو   ٢٠ ــشرق م ــومترا إىل ال ــشمال    (وأرو ) كيل ــومترات إىل ال ــسافة ســتة كيل ــى م عل
 كيلـــومترا إىل اجلنـــوب الـــشرقي مـــن  ١٦علـــى مـــسافة (وكـــوالي ) الـــشرقي مـــن روكـــورو

وتعلـم العمليـة املختلطـة      . ات جوية شـّنتها القـوات املـسلحة الـسودانية         بوقوع هجم ) روكورو
ووكــاالت األمــم املتحــدة اإلنــسانية مبــا تــرّدد مــن اّدعــاءات بنـــزوح ســكان إىل اجلبــال احمليطــة  

إىل بلدة روكورو نتيجة هلذه االشتباكات، وهي بصدد حماولـة التحقّـق مـن صـّحة األعـداد                   أو
أبريــل، أوفــدت العمليــة املختلطــة دوريــة حتقّــق إىل قريــة مســارة،  /ن نيــسا٢ويف . الــيت أفيــد هبــا

ــة مشــال روكــورو       ــشرق مــن ســورتوين الواقع ــومترات إىل ال ــة علــى مــسافة مخــسة كيل . الواقع
والحظت الدورية وجود حفـرتني يف أرض املنطقـة وشـظايا معدنيـة وأحجـار مهـّشمة، ولكـن          

  .ارُيفد حبدوث إصابات أو وفيات من جّراء االنفج مل
أسـفرت حادثـة سـرقة    فقـد  أّما بالنسبة إىل النـزاعات اليت تنشب بني الطوائـف احملليـة،       - ٢٥

 كيلـومترا إىل  ٢٠علـى مـسافة   ( عبد اهللا مـصطفى    حلة رأس ماشية من جتّمع للزغاوة يف        ١٥٠
فرباير، علـى أيـدي نفـر مـن         / شباط ٢٢يف  ،  )الشمال الشرقي من شنقل طوباية بشمال دارفور      

 عن اشتباك بـني أهـايل الربقـد، تـدعمهم قـوات الـدفاع الـشعيب الـيت أنـشأهتا                  ،لة الربقد أهايل قبي 
وعلمـت  .  مـيين مينـاوي    فـصيل  -احلكومة، وأهـايل الزغـاوة، يـدعمهم جـيش حتريـر الـسودان              

. العملية املختلطـة مـن األهـايل احمللـيني أن سـتة مـن أهـايل الربقـد قـد قتلـوا خـالل االشـتباكات             
ير، وقع اشتباك آخر بني مجاعـة مـن الربقـد تـدعمها قـوات الـدفاع الـشعيب                  فربا/ شباط ٢٨ ويف

علـى   (قيـ ل مـيين مينـاوي يف أبـو د        فـصيل  -ومجاعة من الزغاوة يدعمها جيش حتريـر الـسودان          
ولـئن كانـت األعمـال      ).  كيلومترا إىل اجلنوب الشرقي من الفاشـر بـشمال دارفـور           ٤٥مسافة  

ويف سـبيل تعزيـز     . لعالقات بني الطائفتني ما زالت متـوّترة      القتالية قد احنسرت بعد ذلك، فإن ا      
ــة دارفــور للــسالم واملــصاحلة ومــع اإلدارة      ــة املختلطــة جهــودا مــع جلن املــصاحلة، بــذلت العملي
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غــري أنــه مل يكــن لــدى الطــرفني اســتعداد للــدخول يف   . األهليــة ومــع جلــان املــصاحلة التقليديــة 
  .مصاحلة عملية
بتقييــد الــسلطات احلكوميــة قامــت نقّــل أفــراد العمليــة املختلطــة، وبالنــسبة إىل حريــة ت  - ٢٦

العمليـة   اليت سـّيرهتا   دورية،١٤ ١٧٢ دورية من بني الدوريات الّربية البالغ عددها         ١٧حركة  
يف دوريــة  ٣١ مبــا عــددهمــارس، مقارنــةً / آذار٣١ينــاير و / كــانون الثــاين١يف الفتــرة مــا بــني 

وجرى تقييد حركة أفراد العملية املختلطـة علـى أيـدي قـوات     . بقالفترة املشمولة بالتقرير السا 
فربايــر، عنــدما رابطــت جمموعــة كــبرية مــن / شــباط١٩احلركــات يف حادثــة واحــدة وقعــت يف 

مقــاتلي حركــة العــدل واملــساواة ملــدة يــومني يف مواجهــة دوريــة تابعــة للعمليــة املختلطــة قــرب  
. بعـد إرسـال تعزيـزات لقـوات العمليـة املختلطـة           ومت حلّ هذه املشكلة     ). مشال دارفور (برو   أم

اليت قامت هبا العمليـة املختلطـة خـالل       حلة،  ر ٤ ٤٦٠ومن بني الرحالت اجلوية البالغ عددها       
 رفضت فيها السلطات احلكومية طلـب اإلذن        رحلة ١١٦الفترة املشمولة بالتقرير، كان هناك      

بـالتقرير الـسابق حـني ُرفـض مـنح اإلذن           بالطريان، وهو ما ميثـل اخنفاضـا عـن الفتـرة املـشمولة              
وتذّرعت الـسلطات احلكوميـة إّمـا بعـدم وجـود إذن خطـي              . ٤ ٩١٠ رحلة من أصل     ١٩٠ لـ

من اهليئات املختصة أو بانعدام األمن أو بالعمليات العسكرية اجلارية لرفض السماح بـالتحّرك              
كوميـة مـا زالـت متنـع        وكما هو مـبني أعـاله، فـإن احلركـات املـسلحة والقـوات احل              . جوا وبرا 

ومن األمـور الـيت تبعـث علـى         . أو املناطق احلّساسة  /حتّرك العملية املختلطة يف مناطق االقتتال و      
. القلق بشكل خـاص مـسألة الـسماح بالوصـول إىل منطقـة جبـل مـرة وإىل وجهـات بداخلـها                      

تحدة واالحتـاد   مارس بني األمم امل   / آذار ٢٨وخالل اجتماع آلية التنسيق الثالثية الذي ُعقد يف         
األفريقي وحكومة السودان، نوقـشت مـسألة حريـة تنقّـل أفـراد العمليـة املختلطـة، وقـال ممثلـو                   

  .املعنيةحكومة السودان إنه سيكون بوسع العملية املختلطة الوصول إىل املناطق 
ــار أربــع مــرات يف الفاشــر      - ٢٧ ــة وقــف إطــالق الن . ومنــذ تقريــري األخــري، اجتمعــت جلن
فرباير، قامت حركة التحرير والعدالة بتسمية ممثليها يف األفرقة املسؤولة عـن            /شباطأواخر   ويف

وقامـت العمليـة   . إجراء عملية التحقق األّويل من قوات احلركة باالشتراك مع العملية املختلطـة        
 موقــع ٢٦ مــن ممثلــي احلركــة يف جلنــة وقــف إطــالق النــار إىل  ٥٢املختلطــة بنقــل مــا جمموعــه 

مـارس، قامـت أفرقـة التحقـق     / آذار٩ إىل ٥وخالل الفترة من . تلف أحناء دارفور  لألفرقة يف خم  
الــيت يتــألف كــل منــها مــن مراقــب عــسكري تــابع للعمليــة املختلطــة واثــنني مــن ممثلــي حركــة   
التحرير والعدالة بأعمال التحقّق األّويل من وحدات احلركة باعتبار ذلك شـرطا مـسبقا لتلقّـي                

واستند التحقق مـن الوحـدات إىل قـوائم         . عسكري وفقا لوثيقة الدوحة   الدعم اللوجسيت غري ال   
. بأعداد األفراد وكميات املعدات العـسكرية وفّرهتـا احلركـة وصـّدقت عليهـا العمليـة املختلطـة             

 ألغـراض نـزع الـسالح والتـسريح         أيـضا وستستخدم جلنة وقـف إطـالق النـار هـذه املعلومـات             
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وسُتجرى عملية حتقق أكثـر تفـصيال وفقـا لوثيقـة           . مجوإعادة اإلدماج وألغراض التخطيط للد    
الدوحة قبل بدء عملية نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية دمج قوات احلركـة يف               

  .القوات املسلحة السودانية
ــق يف        - ٢٨ ــّرر إجــراء التحقّ ــن املق ــه كــان م ــم أن ــر    ٤٦ورغ ــام جــيش حتري ــد ق ــا، فق  موقع

 اإلرادة احلــرة، وأفــراد يف فــصيل - وجــيش حتريــر الــسودان  عبــد الواحــد،فــصيل - الــسودان
ويف مخسة مـن هـذه   . جهاز األمن واملخابرات الوطين مبنع األفرقة من الوصول إىل سبعة مواقع          

ي عبـد الواحـد واإلرادة احلـرة جبـيش حتريـر            فـصيل املواقع السبعة، باءت حماوالت التفاوض مـع        
لتحقـــق يف هـــذه املواقـــع خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة وتعـــذّر إجـــراء عمليـــات ا. الـــسودان بالفـــشل

ويف كــل مــن الــواقعتني املتبقيــتني، قُّيــدت حركــة الفريــق يف بــادئ األمــر بواســطة   . املخّصــصة
جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين، مثّ ُســمح لــه بــالتحّرك إىل وجهتــه بعــد اتــصاالت متّــت بــني 

 موقعـا آخـر، اكتـشف       ١١ويف  . نيةالقوات املـسلحة الـسودا    بـ العملية املختلطة وضباط اتـصال      
ويف عـدد مـن املواقـع األخـرى،       . الفريق عند وصوله خلّو املكان من أي قـوات تابعـة للحركـة            

 التحقق بسبب مشاكل داخلية يف احلركة، حيـث تـضاربت اّدعـاءات أكثـر مـن                ت عملية تعطّل
لّت احلركـة خالهلمـا   وبناء على ذلك، ُمّددت العملية ليومني ح      . قائد يزعم تولّيه قيادة الوحدة    

وجيري حاليا وضـع التقريـر النـهائي املوّحـد للعمليـة يف             . املشكلة فأمكن بدء التحقّق يف املواقع     
  .صيغته النهائية لعرضه يف االجتماع املقبل للجنة وقف إطالق النار وفقا لوثيقة الدوحة

  
 ألمن والسالمة ا    

ارفـور، والـيت سـجتلها البعثـة، ثابتـا      احلوادث اليت تنطـوي علـى اإلجـرام يف د     ظل عدد   - ٢٩
 حالـة مـن حـاالت قطـع         ٢٣٦قد مت توثيـق مـا جمموعـه         ف .خالل الفترة املشمولة بالتقرير   نسبيا  

قارنـة  بامل( حوادث اشتملت على عمليـات اختطـاف للـسكان احمللـيني             ١٠الطرق، مبا يف ذلك     
ــة مــن حــاالت قطــع الطــرق، اشــتملت علــى    ٢٦٤مــع  ــة اختطــاف، يف ١١ حال ــرة  عملي  الفت

ــسابق   ــالتقرير ال ــشمولة ب ــة       ).امل ــشطة اإلجرامي ــسجلة النامجــة عــن األن ــات امل ــدد الوفي ــغ ع وبل
  .السابقة  حالة وفاة يف الفترة٧١حالة وفاة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، باملقارنة مع  ٧٠
 مـن   عـن وفـاة اثـنني      العملية املختلطة    وأسفرت األعمال اإلجرامية اليت تستهدف أفراد       - ٣٠

يناير، تصدت جمموعـة مـن الرجـال املـسلحني اجملهـولني            / كانون الثاين  ٢١ففي   .حفظة السالم 
، ممـا أدى إىل مقتـل أحـد        لعملية املختلطـة  ل إىل دورية تابعة  ) جنوب دارفور (بالقرب من صاليه    

واســتوىل مرتكبــو العمليــة اإلجراميــة علــى أربــع مركبــات   .أفــراد حفــظ الــسالم وإصــابة آخــر
نتيجـة  و .وعلـى معـدات عـسكرية     ) ا يف وقـت الحـق     ومية اثنتني منـه    السلطات احلك  استردت(
ة املعنية معاجلـة أوجـه القـصور التـشغيلية بالوحـدة ذات             قوب من ال  طُل ،لتحقيقات يف احلادث  ل
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ويف يــــوم  . إلعادهتــــا إىل وطنــــهاالــــصلة علــــى وجــــه الــــسرعة أو اختــــاذ الترتيبــــات الالزمــــة
 يف الـضعني،  لعملية املختلطـة ل جمهولون النار على دورية تابعة   فرباير، فتح مسلحون    /شباط ٢٤

فربايــر، أطلــق / شــباط٢٩ يفو .بوســط دارفــور، ممــا أدى إىل إصــابة اثــنني مــن ضــباط الــشرطة 
 قـرب شـعريية     لعمليـة املختلطـة   لالنار على دوريـة تابعـة        جمموعة من الرجال املسلحني اجملهولني    

وهـرب   .د أفـراد حفـظ الـسالم وإصـابة ثالثـة آخـرين            ، مما أدى إىل مقتل أحـ      )جنوب دارفور (
  .وال يزال التحقيق جاريا .اجلناة ومعهم مركبة ومعدات عسكرية

 األمـم   فيهما اثنان مـن أفـراد     ووقعت، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، حادثتان اختطف          - ٣١
 لعمليـة املختلطـة   ايناير، اخُتطف مهندس طريان متعاقد مع       / كانون الثاين  ٢٦ففي يوم    .املتحدة

ومت اإلفـراج عـن املهنـدس       ).جنـوب دارفـور   (من ِقَبـل أربعـة مـسلحني يف منطقـة املطـار بنيـاال               
يـوم   ويف. املختطف ساملا بعد ست ساعات عقب تدخل من جهاز األمن واملخـابرات الـوطين             

ر حـدمها دويل واآلخـ    أ( مـوظفي برنـامج األغذيـة العـاملي          مارس، مت اختطاف اثنني مـن     / آذار ٦
وأطلــق ســراح املوظــف الــوطين يف  .مــن ِقَبــل ســتة مــسلحني) جنــوب دارفــور(يف نيــاال ) حملــي

ويعمل برنامج األغذية العاملي وحكومـة الـسودان علـى     ).جنوب دارفور(نفس اليوم يف كاس    
  .تأمني اإلفراج عن املوظف الدويل الذي ال يزال يف األسر

 مركبـات تابعـة للعمليـة       ١٠قة مـا جمموعـه      ومتت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير سـر            - ٣٢
ملنظمــات ا مــن مركبــات مركبــات تابعــة لوكــاالت األمــم املتحــدة، ومركبتــان  ٦و املختلطــة، 

ت تابعـة   مقارنة بأربع مركبـا   وذلك   موقعا مبختلف أحناء دارفور،      ١١دولية يف   الكومية  احل غري
ة الدوليــة متــت ســرقتها يف ملنظمــات غــري احلكوميــمــن مركبــات ا للعمليــة املختلطــة ومــركبتني

ويف واحدة من هـذه      .٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١أكتوبر و   / تشرين األول  ١الفترة بني   
احلوادث، أصـيب ضـابط عـسكري تـابع للعمليـة املختلطـة جبـرح نـاجم عـن طلـق نـاري أثنـاء                         

  .فرباير/ شباط١٦يوم ) مشال دارفور( يف كتم سيارةسرقة حادث 
ــرفربا/ شــباط٢٤ويف   - ٣٣ ــم امل   ،ي ــة األم ــوظفي بعث ــن م ــان م ــة   اعتقــل اثن تحــدة يف مجهوري

مشــال حبــر (حــدمها دويل واآلخــر وطــين، ومقــر عملــهما يف جــوك ماشــار  جنــوب الــسودان، أ
علـى بعـد   (من قبل شرطة حكومـة الـسودان يف سـوق ببلـدة سـفاهه          ) الغزال، جبنوب السودان  

 كيلـومتر إىل اجلنـوب     ٢٠٠و   ر الغـزال  بوالية حبـ  /هنر كري  كيلومترات تقريبا إىل الشمال من     ٥
) شـرق دارفـور   (وأُخذا يف البدايـة إىل بلـدة أبـو مطـارق             ).الشرقي من الضعني، بشرق دارفور    

ــة، مث ــل جهــاز األمــن واملخــابرات        القريب ــزاالن حمتجــزين مــن قب ــضعني حيــث ال ي ــال إىل ال ُنِق
د املـوظفني وأوصـى بـأن    مارس، نظر قاض حملي يف القضية املرفوعـة ضـ        / آذار ٢١ويف   .الوطين
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 بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان      وتقوم  .يقوم وزير العدل بإطالق سراحهما    
  .االثنني  اجل اإلفراج الفوري عن املوظفنيوالعملية املختلطة بتنسيق جهودمها من

  
  احلالة اإلنسانية  - رابعا  

لزغـاوة، املـدعومتني مـن قـوات الـدفاع           وا البِْرِقـد  بني مجـاعيت     العدائيةتسببت األعمال     - ٣٤
مشـال  ( جناح ميين ميناوي، علـى التـوايل، مبحليـة دار الـسالم              - الشعيب وجيش حترير السودان   

ت املنظمـة الدوليـة     أكـد وقـد    .يف عمليات نزوح جديـدة يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           ) دارفور
 مـؤخرا   ممـن نزحـوا    ٣ ٠٣٢  كان قد وصـل إىل معـسكر زمـزم         مارس/ آذار ١٩ أنه يف    للهجرة

، وســاق النعــام ق، وأبــو دليــعالونــهفربايــر يف قــرى /نتيجــة لالشــتباكات الــيت بــدأت يف شــباط
وقــد اختــذت الوكــاالت اإلنــسانية  .وال تــزال عمليــة التحقيــق مــستمرة. وِحلــة أســيط باملنطقــة

  .اخلطوات الالزمة لتقدمي املساعدة للوافدين اجلدد
ضـعف  لغذائي يشكل مصدر قلق يف أجزاء من دارفور بـسبب           وال يزال انعدام األمن ا      - ٣٥

سيما يف مشـال دارفـور       احملصول نسبيا يف أعقاب هطول أمطار مومسية منخفضة ومتقطعة، وال         
 يف املائــة وفقــا لتقــديرات برنــامج  ٣٠حيــث ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة األساســية بنــسبة   

أيــضا علــى مــدى   الــيت تفتقــر األمــن الغــذائي وارتفعــت نــسبة األســر املعيــشية،األغذيــة العــاملي
وارتفعت أسعار املـواد الغذائيـة أيـضا يف جنـوب وغـرب دارفـور بنـسبة                  .األشهر الستة املاضية  

إال أن حالة األمن الغذائي ظلت مـستقرة         . يف املائة على التوايل خالل الفترة نفسها       ٢٧ و   ١٦
واصـل برنـامج األغذيـة العـاملي، بـدعم          و .نسبيا يف جنوب دارفور نتيجة ملوسم احلصاد القوي       

من احلراس األمنيني التابعني للعملية املختلطة، أنـشطته املتعلقـة بتوزيـع الغـذاء، والتـدخالت يف                 
  .جمال التغذية، والغذاء من أجل اإلنتعاش، وبرامج الوجبات املدرسية يف مجيع أحناء دارفور

 غـرب دارفـور يف أعقـاب انـسحاب          واخنفضت املساعدة يف جمـال الرعايـة الـصحية يف           - ٣٦
 ةوكانــت املنظمــ .منظمــة ميــدير ومنظمــة املعونــة الطبيــة الدوليــة بــسبب نقــص التمويــل املتــاح 

بعـــض ويف حـــني أن  . مرافـــق٧الثانيـــة  مرفقـــا للرعايـــة الـــصحية و٢٦ تقـــوم بتـــشغيل األوىل
 املرافـق،  املنظمات غري احلكومية الدوليـة األخـرى أبـدت اسـتعدادها لتـويل تـشغيل بعـض هـذه                 

ويف مشــال دارفــور، أفــادت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال  . عيــادة دون دعــم١٥ أكثــر مــن ســيظل
العمل اإلنساين أيضا بوجود اخنفـاض يف تقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية بـسبب مـصاعب يف                    

  .نقل األدوية إىل املرافق املوجودة باملناطق الريفية نتيجة للقيود اليت تفرضها احلكومة
وهـو  ت النازحني يف مشال دارفور،      خميمايف  ) الدفترييا( أدى اندالع مرض اخلناق      وقد  - ٣٧
 حالـة إصـابة     ٩٩٢، إىل حـدوث     ٢٠١١ديـسمرب   /مت التبليغ عنه ألول مرة يف كـانون األول        ما  
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وقـد أطلقـت     .وأصـبح املـرض حتـت الـسيطرة منـذ ذلـك احلـني              . حالـة وفـاة    ١٧ مشتبه فيها و  
 ووزارة الــصحة بـشمال دارفـور محلــة   منظمــة األمـم املتحـدة للطفولـة   ومنظمـة الـصحة العامليـة    
  . املتضررةاملخيماتتوعية مبرض اخلناق يف 

يف  مــصرف التنميــة األفريقــيوفيمــا يتعلــق بتحــسني فــرص احلــصول علــى امليــاه، قــام     - ٣٨
ملعــين التعهــدات الــيت قــدمها املــاحنون خــالل املــؤمتر الــدويل ايف إطــار  ،ينــاير/كــانون الثــاين ٢٦

 يـورو حلكومـة     اليـني  م ٣,٣، مبـنح مبلـغ      ٢٠١١يونيـه   /باملياه يف دارفور الذي ُعِقد يف حزيران      
السودان لتحـسني البنيـة التحتيـة للميـاه والـصرف الـصحي، وكـذلك لبنـاء القـدرات احملليـة يف                    

 ا بـني  ومـن املتوقـع أن تـستفيد مـ         .جمال إدارة وتشغيل املوارد املائية والبنيـة التحتيـة ذات الـصلة           
  . بلدة ريفية من هذه املنحة٢٠ إىل ١٥
 الغالبيـة العظمـى مـن اجملتمعـات         ة مـن الوصـول إىل      اإلنساني األوساط تويف حني متكن    - ٣٩

ن عمـال اإلغاثـة يواجهـون عقبـات حتـول دون      فـإ احملتاجة يف دارفور، ومن تقدمي املساعدة هلا،  
ــدة بــسبب انعــدا    ــاطق عدي ــود الــيت تفرضــها   الوصــول إىل تلــك اجملتمعــات يف من م األمــن والقي

وقد بقي الوصول متعذرا إىل منطقة غرب جبل مرة يف وسط دارفـور خـالل الفتـرة                  .احلكومة
ــالتقرير  ــشمولة ب ــع         .امل ــل م ــم املتحــدة القطــري العم ــق األم ــة وفري ــة املختلط وواصــلت العملي

ــة الوصــــول إىل تلــــك     ــادة احلركــــات املــــسلحة لتحــــسني إمكانيــ ــة وقــ الــــسلطات احلكوميــ
احلركـة بـني زالنجـي ونريتـييت        بتقييـد   السلطات األمنيـة التابعـة للحكومـة        كذلك تقوم    .ملناطقا

جنـوب دارفـور، قلـصت اجلهـات الفاعلـة يف            ويف .من حني آلخر، مربرة ذلـك بانعـدام األمـن         
جمــال العمــل اإلنــساين مــن حتركاهتــا يف األجــزاء الــشرقية واجلنوبيــة مــن الواليــة، وخاصــة علــى 

  .، وذلك بسبب القيود اليت تفرضها احلكومةوالضعنينياال الطريق بني 
  

  سيادة القانون واحلوكمة وحقوق اإلنسان   - خامسا 
 اشـتملت و. تدهورت حالة حقوق اإلنسان يف دارفور خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير             - ٤٠

، سفينيالتعـ االعتقـال واالحتجـاز   علـى   الـيت سـجلتها العمليـة املختلطـة          بصفة رئيسية احلـوادث   
 .والعنف اجلنسي واجلنساين، وانتهاكات احلق يف السالمة اجلسدية

 عـــدد ضـــحايا االعتقـــال خنفـــضافقـــد  أعـــاله، ١٥يف الفقـــرة حـــسب املـــشار إليـــه و  - ٤١
ــة املختلطــة مــن     ــرة ال شخــصا يف ٥٤واالحتجــاز التعــسفيني الــذي ســجلته العملي املــشمولة فت

ــ ــسابق إىل ب ــرة املــ   ٢٥التقرير ال ــر شخــصا يف الفت ــذا التقري ــدد ا و. شمولة هب ــع الع  إلمجــايلارتف
 تـشمل  حالـة    ١٤٨ ضحية إىل    ٢٧٣ تشمل حالة   ١١٦النتهاكات حقوق اإلنسان املوثقة من      

  .دورة اإلبالغعلى مدى  ضحية ٣٧٤
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 املـــسجلة البـــالغ عـــددها  االعتقـــال واالحتجـــاز التعـــسفينيويف واحـــدة مـــن حـــاالت  - ٤٢
ــة نيــاال      ١٣ ــن جامع ــل طــالب م ــة، اعتق ــوم حال ــباط٢٠ ي ــسبب مــشاركتهم يف   / ش ــر ب فرباي

لواليــة  مــن منــصبه كــوالٍ مظــاهرات أقيمــت احتجاجــا علــى إقالــة عبــد احلميــد موســى كاشــا 
حمتجزا لـدى جهـاز     ال يزال   حد الطالب املعتقلني    كان أ مارس،  / آذار ٢٧ يفو .جنوب دارفور 

 يف ا شخــصا حمتجــز٢٤هنــاك كــان  املتبقيــة، ١٢ويف احلــاالت الـــ  .األمــن واملخــابرات الــوطين
مراكز االعتقال اليت يديرها جهاز األمن واملخابرات الـوطين، أو جهـاز املخـابرات العـسكرية،                

ومل تـستطع العمليـة املختلطـة حتديـد سـبب اعتقـاهلم أو حتديـد وضـعهم                  . أو الشرطة احلكوميـة   
مـات عـن    للحـصول علـى معلو    الـيت قُـدمت     طلبات  الاحلايل نظرا لرفض السلطات املوافقة على       

  .املعتقلني أو للوصول إليهم
 حالـة   ٧٣ وبلغ عدد انتهاكات احلق يف السالمة البدنيـة الـيت وثقتـها العمليـة املختلطـة                 - ٤٣

ــة  ٢٣٢تــشمل  ــة تــشمل ٥٧مبــا عــدده   ضــحية، مقارن ــرة املــشمولة  ١٣٨  حال  ضــحية يف الفت
 أيـدي نيني على   هجمات مسلحة على املد     حالة على  ٣١وانطوى ما جمموعه     .بالتقرير السابق 

أمـا احلـاالت املتبقيـة، والـيت      .الـضحايا  سـرقة أيـضا  مهـامجني مـسلحني جمهـولني جـرت خالهلـا      
مـن   ١٤ حـاالت اختطـاف، و     ٣ حاالت تعذيب، و   ٣تتضمن السرقة، فقد اشتملت على       ال

تعــرض فيهــا الــضحايا إىل  حالــة ١٣ حـاالت االعتــداء اجلــسدي بقــصد التهديــد والترهيـب، و  
  .حاالت التحرش اجلنسيمن  ٩ إصابات، و

ــالتقرير،  العمليــةوســجلت   - ٤٤ ــة مــن حــاالت العنــف   ٣١، خــالل الفتــرة املــشمولة ب حال
وميثـل هـذا اخنفاضـا    . مـن القُـصَّر   ١٢ ضحية، مـن بينـهم   ٤١اجلنسي واجلنساين اشتملت على    

ومـن بـني    .يف الفتـرة الـسابقة   )  قاصـرا  ٢٩مـن بينـهم     ( ضحية   ٥٣ على   اشتملت حالة   ٣٧من  
الـيت مت تـسجيلها خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، مت اإلبـالغ                 حالة،   ٣١البالغ عددها   احلاالت  

 قـادة اجملتمـع     كـبري وهو  ( إىل الشرتاي احمللي     حالتنيإىل الشرطة احلكومية، وعن      حالة   ١٧عن  
 الــشرطة أو قــادة تبلــغ هبــامل  حالــة ١٢هنــاك نظــرا لعــدم تواجــد الــشرطة يف املنطقــة، و) احمللــي
  .مع احملليتاجمل
وقامت العملية املختلطة برصد حتقيقـات الـشرطة وإجـراءات احملـاكم بـشأن احلـوادث                  - ٤٥

ــسي          ــف اجلنـ ــاالت العنـ ــك حـ ــا يف ذلـ ــسان، مبـ ــوق اإلنـ ــهاكات حلقـ ــى انتـ ــوي علـ ــيت تنطـ الـ
ينـاير، صـدر   / كـانون الثـاين  ٢٢ يف ،)جنـوب دارفـور  (يف كاس عقدت ويف جلسة    .واجلنساين

أما املدعى عليه التاسع فقـد ُحكـم عليـه بالـسجن      .متهمني باالغتصاب ٨ُحكم باإلعدام على    
ت العمليــة عــود .ملــدة مخــس ســنوات، يف حــني متــت تربئــة العاشــر نظــرا لعــدم كفايــة األدلــة    

 أدانــتفربايــر، /شــباط ٢٦ويف  .إىل عــدم اســتخدام عقوبــة اإلعــدام املختلطــة اجلهــات املعنيــة  
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 اغتـصاب قاصـر وحكمـت عليـه بالـسجن      وعه يفشخصا لـشر حمكمة يف والية جنوب دارفور     
  . عاما١٥ملدة 
لنــــساء والفتيــــات يف امحايــــة علــــى تعزيــــز تــــشجيع الوواصــــلت العمليــــة املختلطــــة   - ٤٦

 عمــل عــن مــشاركة املــرأة يف عمليــة  يتحلقــالعمليــة  فربايــر، عقــدت/ شــباط١٧يف و .دارفــور
ــسا     ــور اجلنـ ــيم املنظـ ــساين وتعمـ ــسي واجلنـ ــن العنـــف اجلنـ ــسالم، وعـ ــييت الـ ــرب (ين يف نريتـ غـ

العمـل مـع الزعمـاء الـدينيني بـشأن الوقايـة مـن             العملية  وباإلضافة إىل ذلك، واصلت      ).دارفور
  .العنف اجلنسي واجلنساين

ببنــاء قــدرات القــضاء وســلطات الــسجون يف الواليــة، يــسرت العمليــة  يتعلــق ويف مــا   - ٤٧
 مـن   ١٥ استفاد منها مخسة أسابيع   املختلطة إجراء دورة تدريبية على مهارات احلاسوب مدهتا         

اثـنني  العمليـة   فرباير، سلمت   / شباط ١٥ويف   ).غرب دارفور (ضباط السجون يف مدينة اجلنينة      
 العمليـة   نظمـت و .من املشاريع السريعة األثر املنجزة إىل مدير السجون بوالية جنـوب دارفـور            

)  مـن اإلنـاث    ١٢ و مـن الـذكور      ٢١١( من ضـباط الـشرطة       ٢٢٣ لفائدةاملختلطة ستة برامج    
ــة،         يف جمـــال تـــدريب القـــادة امليـــدانيني، ومهـــارات احلاســـوب، والتحقيـــق يف موقـــع اجلرميـ

  .واإلسعافات األولية
 للجهـاز القـضائي الـسوداين     فرباير، وافق مركز تـدريب القـضاة التـابع          / شباط ٢١ يفو  - ٤٨

اإلنــسان الدوليــة يف جمــال حقــوق  علــى املــشاركة يف التــدريب الــذي جتريــه العمليــة املختلطــة  
 والقـضاة التقليـديني يف مجيـع        احملتـرفني وسيتم تدريب القضاة     .ومعايري القانون اإلنساين الدويل   
  .وجيري حاليا وضع اجلدول الزمين للتدريب .أحناء دارفور خالل هذا العام

قــام اخلــبري املــستقل املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف الــسودان، حممــد شــندي عثمــان  و  - ٤٩
خــالل مت االتفــاق و .ينــاير/ كــانون الثــاين٢٦ إىل ٢٢ودارفــور يف الفتــرة مــن  رة اخلرطــومبزيــا

تلطـة وفريـق األمـم      ، مبـساعدة مـن العمليـة املخ       يقـوم مشاوراته مع السلطات السودانية على أن       
جلنــة لتقيــيم االحتياجــات الــشاملة تقــوم بــاقتراح  بإنــشاء  حــسب االقتــضاء، ،املتحــدة القطــري

ــامج  ــاء القــدرات   لشــامل برن ــة وبن ــة لمــساعدة الفني ــةملعاون ــشواغل   احلكوم ــصدي لل ــى الت عل
  .الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومحاية املدنيني يف السودان، مبا يف ذلك يف دارفور

  
  محاية الطفل    

 فـصيل اإلرادة احلـرة، وهـو أحـد األطـراف            -يف أعقاب تقدمي جـيش حتريـر الـسودان            - ٥٠
اللتزام باتفاق سالم دارفور، تقريره املرحلي النهائي عن تنفيذ خطـة عملـه             املوقعة على إعالن ا   

 / كــانون األول١٥ يف ،إلهنــاء جتنيــد األطفــال واســتخدامهم كمحــاربني إىل العمليــة املختلطــة 
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، ُســجل أربعــون طفــالً كــانوا يرتبطــون بــه ســابقاً، يف مــنطقيت ملحــة وكــافود ٢٠١١ديــسمرب 
زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف الـسودان بغـرض       ، لـدى مفوضـية نـ     )مشال دارفـور  (

وتتفـاوض العمليـة املختلطـة حاليـاً علـى خطـط عمـل مماثلـة مـع جـيش حتريـر                      . إعادة إدماجهم 
 فـــصيل عبـــد الواحـــد، وحركـــة التحريـــر والعدالـــة، وحركـــة العـــدل واملـــساواة،  -الـــسودان 

ــة  . ومجاعــات مــسلحة أخــرى أصــغر حجمــاً   ــسيق وأبلغــت اجلهــات املعني القــوات شــؤون بتن
املسلحة الـسودانية يف وزارة الـدفاع العمليـة املختلطـة بـأن وزيـر الـدفاع، الفريـق عبـد الـرحيم             

على القوات املسلحة الـسودانية     يقتصر تطبيقها   حممد حسني، وافق على صياغة خطة عمل لن         
التابعـة  ، كاجلماعـات  املرتبطـة هبـا  أيـضاً علـى سـائر اجلماعـات املـسلحة        سيـسري    فحسب، بل 

ــة  ــوزارة الداخلي ــع تلــك اجلماعــات  ل ــائم ، ومجي ــد  اخلاصــة بــ  يتمدرجــة يف ق ــيت جتن األطراف ال
  .الصفة  بتلكاألطفال وتستخدمهم

  
  محاية املدنيني  -سادسا  

ويف هـذا الـصدد،     . واصلت العملية املختلطة تنفيذ استراتيجيتها املتعلقة حبماية املدنيني         - ٥١
ياً مـــن ذوي اخلـــربة يف الـــشؤون املدنيـــة وحقـــوق اإلنـــسان   موظفـــاً مـــدن٢٢ُنقـــل حـــىت اآلن 

يف املقـار الكائنـة   بعثة العملية املختلطة واملقر الرئيسي لوالشؤون اإلنسانية وسيادة القانون، من      
 موقعاً من مواقـع األفرقـة التابعـة هلـا يف شـىت أرجـاء دارفـور مـن أجـل رصـد                        ٢١ إىل   اتالوالي

ــدنيني وتقــدمي تقــ   ــة امل ــة للوحــدات العــسكرية    مــسائل محاي ــها، وتقــدمي املــساعدة التقني ارير عن
 اإلنــسانية يف املعونــةووحــدات الــشرطة، والعمــل عــن كثــب مــع الــسلطات احملليــة ووكــاالت  

  . الرئيسيةاملناطق الواقعة خارج مراكز املدن
وقام فريق األمم املتحـدة القطـري، وعلـى وجـه التحديـد اجملموعـة املعنيـة باحلمايـة يف                      - ٥٢
ــة         د ــة يف جمــال احلماي ــدنيني، حبــصر التحــديات الراهن ــة امل ــين حبماي ــل املع ــق العام ــور والفري ارف

وخلـص التقيـيم إىل   .  يف واليّيت وسط وشرق دارفـور اجلديـدتني     املتاحة للتصدي هلا  والقدرات  
ــات، وإن تفاوتــت        ــا يف الوالي ــا حــضور م ــساين هل ــة يف اجملــال اإلن أنّ معظــم الوكــاالت العامل

 وأنّ الــشواغل الرئيــسية املتــصلة باحلمايــة تــشمل، يف مجلــة مــا تــشمله، املــدنيني مــن مــستوياته،
وتـنص  . السودانيني اجلنوبيني املقيمني يف الضعني ممن بقوا فيهـا بعـد انفـصال جنـوب الـسودان                

فرباير املربمة بني السودان وجنوب الـسودان علـى أن يقـدم      / شباط ١٢مذكرة التفاهم املؤرخة    
ــسودانيون اجل ــسودان علــى     ال نوبيــون املقيمــون يف الــسودان طلبــات للحــصول مــن حكومــة ال

إالّ أن احلكومة مل تبـدأ بعـد       . أبريل/ نيسان ٨تأشريات دخول وتصاريح بالعمل، وذلك حبلول       
وقــد واصــلت .  التمويــلانعــداميف دارفــور بــسبب عــن هــذا املوضــوع  محلــة إعالميــة يف شــن 

) واليـة النيـل األبـيض   ( اجلنوبيني من اخلرطوم وكوسـيت  املنظمة الدولية للهجرة نقل السودانيني  
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تقــدمي هــذه املــساعدة مل تــتمكن مــن جـواً إىل بلــدهم، ولكــن قــدراهتا يف دارفــور حمــدودة، لـذا   
 إنشاء قنصلية جلنوب الـسودان يف اخلرطـوم لتقـوم بإصـدار الوثـائق الالزمـة              مل جير بعد  و. هناك

.  السودان لدى السلطات املعنية يف حكومة الـسودان        لتسجيل السودانيني اجلنوبيني املقيمني يف    
 املساعدة اإلنسانية بشأن اإلجراءات الكفيلة بتحسني تنسيق أنـشطة احلمايـة،            أوساطتشاور  تو

 مـواطين جنـوب الـسودان املقـيمني         يشمل محاية مبا  ،  مع مسؤويل حكومة الوالية املعينني حديثاً     
  .يف شرق دارفور

  
  وعملياهتاختلطة العملية املنشر   -سابعا   

 يف  ٨٥مارس، بلغ قوام املـوظفني املـدنيني يف العمليـة املختلطـة مـا نـسبته                 / آذار ٣١ يف  - ٥٣
 مـوظفني   ٢ ٩٠٥ موظفـاً دوليـاً، و       ١ ٠٩٦( موظفـاً،    ٥ ٢٨٥املائة من القـوام املعتمـد البـالغ         

  التخفيــف مــن يــةوتواصــل العمل).  متطوعــا مــن متطــوعي األمــم املتحــدة    ٤٧٧وطنــيني، و 
ــوظفني         ــتقدام املـ ــة اسـ ــسني حالـ ــل حتـ ــن أجـ ــشة مـ ــروف املعيـ ــسني ظـ ــة وحتـ ــار األمنيـ األخطـ

  .عليهم واإلبقاء
 فـــرداً، أي مـــا ميثـــل ١٨ ٠٨٢وبلـــغ قـــوام األفـــراد العـــسكريني يف العمليـــة املختلطـــة   - ٥٤

 ١٧ ٤٥٨ويــشمل هــذا العــدد .  فــردا١٩ً ٥٥٥يف املائــة مــن القــوام املــأذون بــه البــالغ  ٩٢,٤
  . ضابط اتصال٧٤  مراقباً عسكريا، و٢٣١  ضابط أركان، و٣١٩ جندياً، و

منـهم مـن     يف املائـة     ٨٢( أفـراد    ٣ ٠٠٧وبلغ قوام أفـراد الـشرطة يف العمليـة املختلطـة              - ٥٥
 يف املائـة مـن القـوام املـأذون بـه البـالغ              ٧٩,٧، أي مـا ميثـل       )نـساء من ال  يف املائة    ١٨رجال و   ال

 البـالغ   ا وحـدة مـن وحـدات الـشرطة املـشكّلة املـأذون هبـ              ١٦ما جمموعه   وُنشر  .  فرداً ٣ ٧٧٢
 ٢ ٦٦٠ يف املائة من القوام املـأذون بـه البـالغ    ٨٤ فرداً، أي   ٢ ٢٣٥تضم  ( وحدة   ١٩عددها  
  .٢٠١٢ منتصف عام حبلولومن املقرر نشر وحدة إضافية ). فرداً
ارس مــــ/ آذار٣١ إىل ٢٠١١ديــــسمرب / كــــانون األول١٤ويف الفتــــرة املمتــــدة مــــن   - ٥٦

ــة  ٢٠١٢ ــة    ١ ٤٣٩، أصــدرت احلكوم ــة املختلط ــراد العملي ــدة ألف يف و.  تأشــرية دخــول جدي
 مل يبـت فيهـا  الـيت   للحصول على تأشريات دخول     عدد الطلبات املقدمة    مارس، كان   /آذار ٣١
 ملـوظفني مـدنيني،   ١٠١ ملتعاقـدين، و   ١٢٢ لضباط شـرطة مـدنيني، و        ٣٩٣منها   طلباً،   ٧٢٩

وواصــلت العمليــة املختلطــة حــث مــسؤويل .  لزائــرين رمســيني١٨  ألفــراد عــسكريني، و٩٥و 
احلكومة علـى جتهيـز طلبـات التأشـريات الـيت مل يبـت فيهـا، ال سـيما طلبـات ضـباط الـشرطة،                        

  .والتعجيل بإصدار التأشريات اجلديدة وفقاً التفاق مركز القوات
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 احلكومـة، أُفـرج،     وبعد سلسلة من االجتماعات بـني العمليـة املختلطـة واملـسؤولني يف              - ٥٧
ــاين ١٠يف  ــاير، عــن  / كــانون الث ــة املختلطــة كانــت    ٤٤٧ين ــة معــدات وإمــدادات للعملي  حاوي

ــار      ــذ أي ــارك يف بورســودان من ــدى ســلطات اجلم ــايو /حمتجــزة ل ــك   . ٢٠١١م ــت تل ــد ُنقل وق
احلاويات، اليت كان ُجل شـحنتها أثاثـاً ضـرورياً لتـشييد املكاتـب وأمـاكن اإلقامـة، إىل مرافـق                     

  .يف دارفورية املختلطة العمل
 دوريـة،   ١٤ ١٧٢بتـسيري    العمليـة املختلطـة      قامـت ويف أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير،         - ٥٨

 دوريــة ليليــة، ٢ ١٠٣ دوريــة لوجــستية وإداريــة، و ٢ ١٥٣ دوريــة روتينيــة، و ٧ ٢٢٩منــها 
 إطـار    عمليـة حراسـة يف     ٧١٨ دورية بعيدة املدى، و      ٥٦٨ دورية قصرية املدى، و      ١ ٤٠١ و

 دوريــة، منــها ١٠ ٩١١مــا جمموعــه بتــسيري  شــرطة العمليــة املختلطــة  قامــتو. مهــام إنــسانية
 ١ ٧٨٠ دوريـة يف البلـدات والقـرى، و          ٣ ٠١٤ دورية داخل خميمـات النـازحني، و         ٥ ٧٩٣

  . دورية بعيدة املدى٣٢٤دورية متوسطة املدى، و 
ات الـشرطة املـشكّلة الـيت       ات العـسكرية ووحـد    القـو وطرأت زيـادة ضـئيلة علـى عـدد            - ٥٩

 احتياجاهتا من املعدات اململوكة للوحـدات حـسب مـا تـنص عليـه مـذكرات التفـاهم                   استوفت
غـري أن تلـك الزيـادة مل تتجـل          . املربمة مع البلدان املسامهة بقوات عـسكرية ووحـدات شـرطية          

فرة لـدى   يف حدوث حتسن كـبري يف جممـل القـدرات التـشغيلية وقـدرات االكتفـاء الـذايت املتـوا                   
 ومن جمموع الوحـدات املنـشورة يف العمليـة املختلطـة          . الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة   

 احتياجاهتـا مـن املعـدات اململوكـة         اسـتوفت ، زاد عدد الوحـدات الـيت         وحدة ٥٤ البالغ عددها 
ويعاين العديـد مـن الوحـدات الـيت ال تفـي باملعـايري املطلوبـة        .  وحدة٢٥ وحدة إىل    ٢٢هلا من   

وتواصل األمانة العامة العمل مع البلدان املـسامهة بقـوات عـسكرية ووحـدات              . قص كبري من ن 
 اســـتيفاءشـــرطية كـــي تتخـــذ تلـــك البلـــدان إجـــراءات كفيلـــة بـــتمكني بقيـــة الوحـــدات مـــن  

ويؤدي التقـصري يف تلبيـة االحتياجـات مـن          . االحتياجات املنصوص عليها يف مذكرات التفاهم     
 علـى تكليـف   العمليـة جاهزية الوحدات لالنتشار واحلـد مـن قـدرة     املعدات الرئيسية إىل عرقلة     

واألهم من ذلك، أن هذا النقص يعرض حفظـة الـسالم للخطـر          . يوميةالهام  املتلك الوحدات ب  
ويؤثر على سالمة األفراد غري املسلحني وموظفي اإلغاثة التابعني للعملية املختلطة الذين تتـوىل              

  .تلك القوات حراستهم
ثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مت حفــر ســبعة آبــار ميــاه إضــافية، ليــصبح بــذلك   ويف أ  - ٦٠

بــار ُيــشترك يف اآل ذهوهــ.  بئــرا٥٥ًالعــدد الكلــي لآلبــار املكتملــة منــذ نــشر العمليــة املختلطــة   
  .استخدامها مع اجملتمعات احمللية
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 األثــر، مــع  مــشروعاً ســريع١١وشــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير إجنــاز مــا جمموعــه   - ٦١
وانــشأت العمليــة املختلطــة آليــة .  مــشروعاً إضــافياً يف مراحــل خمتلفــة مــن اإلجنــاز٢٤٢وجــود 

عمليـة  اّتبـاع هنـج ال مركـزي يف         إجراءاهتـا   داخلية جديدة لتسريع وترية تنفيذ املشاريع، تشمل        
ــابعني املوافقــة علــى املــشاريع املقترحــة وزيــادة إشــراك أفــراد الــشرطة واألفــراد العــسكريني ا     لت

  .للعملية املختلطة فيها
ــرار    - ٦٢ ــدم، )٢٠١١ (١٩٨٣جملــس األمــن  وعمــالً بق ــرة  ق ــة املختلطــة، يف الفت ت العملي

بفــريوس نقــص املناعــة تــدريبا للتوعيــة مــارس، /آذار١٨ينــاير إىل /كــانون الثــاين ١املمتــدة مــن 
فـراد عـسكريون     مـسؤوالً حكوميـاً، مـن بينـهم أفـراد شـرطة وأ             ٩٥٣ ملـا عـدده      اإليدز/البشرية

لمجتمــع املــدين ل ننــازحون وممثلــومنــهم  مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي، ٦٤١وحــراس ســجون، و 
  .وسجناء

ينــاير، اجتمــع األمــني العــام املــساعد املعــين / كــانون الثــاين٣٠ إىل ٢٤مــن يف الفتــرة و  - ٦٣
سودان؛ بسيادة القانون واملؤسسات األمنيـة، الـسيد دميتـري تيتـوف، مبـسؤولني يف حكومـة الـ          

  مــن ومبــوظفني؛ النــازحونمبــن فــيهملمجتمــع املــدين، ل ومــسؤولني حملــيني يف دارفــور؛ وممــثلني
هبــدف مناقــشة ُســبل املــضي قــدماً يف ضــمن آخــرين، العمليــة املختلطــة يف اخلرطــوم ودارفــور، 

 ويف اجتماعاتـه مـع املـسؤولني      . املسائل املتعلقة بسيادة القانون واملؤسـسات األمنيـة يف دارفـور          
ــذي قدمتـــه الـــسلطات يف كـــانون          ــام املـــساعد الطلـــب الـ ــة، تنـــاول األمـــني العـ يف احلكومـ

 لوقف مجيع أنشطة األمم املتحدة املتعلقة بإجراءات مكافحة األلغـام يف            ٢٠١١ديسمرب  /األول
وأوضـح األمـني العـام املـساعد        . دارفور على أساس أن تلك املنطقة خالية من األلغـام األرضـية           

يــة املختلطــة يف جمــال مكافحــة األلغــام تتــضمن طائفــة واســعة مــن العمليــات،   أن أنــشطة العمل
ومــن مث، . تــشمل إزالــة الــذخائر غــري املنفجــرة وإذكــاء وعــي اجلمهــور مبخــاطر تلــك األجهــزة

يناير عملياهتا الرامية إىل احلد مـن اخلطـر الـذي           / كانون الثاين  ٢٥استأنفت العملية املختلطة يف     
يف أثنـاء الفتـرة    أُجـري    تقيـيم    وجـد ويف هذا الـسياق،     . نفجرة يف دارفور  تشكله الذخائر غري امل   

ا خاليـة مـن   أهنـ  كيلـومتراً مـن الطـرق    ٩٩تسعة كيلومترات مـن األراضـي و         ل املشمولة بالتقرير 
 قطعـــة مـــن الـــذخائر ٦٥وإضـــافة إىل ذلـــك، جـــرى حتديـــد مواقـــع . الـــذخائر غـــري املنفجـــرة

ــة . األســلحة الــصغرية، وتــدمريها  طلقــة مــن ذخــرية  ٢ ١٩٧املنفجــرة و  غــري وحتققــت العملي
 متـر مربـع ومنطقـة حتـت سـطحية           ٦٠ ٠٠٠املختلطة أيضاً من خلو منطقة سطحية مـساحتها         

وعــالوة علــى ذلــك، قــدمت دورات  .  متــر مربــع مــن الــذخائر غــري املنفجــرة ٤٠٠مــساحتها 
  .اً شخص٢٥ ٧٨٤تدريبية للتوعية مبخاطر الذخائر غري املنفجرة استفاد منها 
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إذ تـوفر    ،لتوعيـة اجملتمعـات احملليـة     بتقنية وصل شبكات البـث اإلذاعـي        واستمر العمل     - ٦٤
بـث بـرامج مـدهتا سـاعة مـرتني يوميـاً علـى املوجـات               لهيئة اإلذاعة السودانية مساحات إذاعيـة       

احلــايل ملــدة عــام الوصــل فربايــر، متديــد اتفــاق /هيئــة اإلذاعــة، يف شــباطقــد طلبــت و. القــصرية
 متديد هـذا الترتيـب لفتـرة ثالثـة أشـهر يف انتظـار إحـراز        ت إالّ أن العملية املختلطة فضل    .واحد

وأبرمـت أيـضاً اتفاقـات مـع حمطـات          . تقدم يف احلصول على ترخيص بالبـث اإلذاعـي املـستقل          
ــة  تلــك احملطــات بــدأت و، يف ذلــك احلــني دارفــور الــثالث اتإذاعــة واليــ تبــث بــرامج العملي

  ).FM(التضمني الترددي املختلطة على موجات 
  

 للعملية املختلطةالتقدم احملرز مقارنة بالنقاط املرجعية احملددة   - ثامنا  
حتقيـق حـل سياسـي شـامل        هـي   ، و األوىلمقارنـة بالنقطـة املرجعيـة       حرز بعض التقدم    أُ  - ٦٥

 ت يف الفقـرا   وثيقة الدوحة، على النحو املـشار إليـه       تقدم يف تنفيذ    وتضمن ذلك إحراز    . للرتاع
احلكومـة واحلركـات غـري املوقعـة        يف حني أن املفاوضات بني      و.  من هذا التقرير   ١٠  إىل ٣ من
الـــشروع  لتـــشجيع الطـــرفني علـــى ماســـتعدادهباملنطقـــة أفـــاد الزعمـــاء يف ،  بعـــدتـــستأنف مل
 .واراحل يف

ومـع  . استعادة بيئة مستقرة وآمنة يف مجيع أحناء دارفـور   ب ةالثانيوتتعلق النقطة املرجعية      - ٦٦
العام يف دارفور ظـل دون تغّيـر نـسبيا، فقـد وقعـت اشـتباكات بـني احلكومـة                    أن الوضع األمين    

واحلركات املسلحة، خصوصا يف منطقة وسط دارفور، وال تـزال خمـاطر اللـصوصية واإلجـرام                 
 . كبريكما هي إىل حد

 حقـــوق  ومحايـــةةكمـــوتعزيـــز ســـيادة القـــانون واحلة بالثالثـــالنقطـــة املرجعيـــة تعلـــق تو  - ٦٧
ــسان ــةيف حــني أن و. اإلن ــة حل احلال ــسان و العام ــوق اإلن ــف ق ــسالعن ــتغري اجلن ــثريااين مل ت يف  ك
قـدرات مواجهـة    واللوجسيت لتعزيـز    التقين   املشتركة تقدمي الدعم     العمليةواصلت  فقد  دارفور،  
 .والسجونالقضائي وقدرات اجلهاز  ايناجلنسالعنف 

حقيق استقرار احلالة اإلنـسانية وتيـسري وصـول العـون           وتتعلق النقطة املرجعية الرابعة بت      - ٦٨
 وعموما، ظلت احلالة اإلنـسانية يف دارفـور مـستقرة           .اإلنساين إىل السكان احملتاجني للمساعدة    

 دار  حمليـة مـن   ة  ديـد اجلملـدنيني   حـاالت نـزوح ا     ، باسـتثناء  نسبيا خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض        
ا غـرب جبـل مـرة مقيـد       منقطـة   ت اإلنـسانية إىل      وظل وصـول املـساعدا     .السالم إىل خميم زمزم   

 منطقــة ســورتوين القيــود املفروضــة علــى تــسليم اإلمــدادات الطبيــة األساســية إىل       ال تــزال و
عمـل  يـسري    إىل تعزيز احلماية املادية للمدنيني وت      العملية املختلطة سعت  و. قائمة) دارفور مشال(

يف دوريــة  ١٦٠ مــن اليوميــة ياتعــدد الــدورالوكــاالت اإلنــسانية مــن خــالل زيــادة متوســط  
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نــشر  مــن خــالل  ، و قيــد االســتعراض  يف الفتــرة ٢٤٤الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق إىل    
 .األفرقة مواقع يفاملوظفني املدنيني 

  
 استعراض األفراد النظاميني  - تاسعا  

ــرار جملــس األمــن     - ٦٩ ــسيق مــع   أجــرت ، )٢٠١١ (٢٠٠٣عمــال بق ــة، بالتن ــة العام األمان
العمليــة فـراد  أل واالحتـاد االفريقـي وفريـق األمــم املتحـدة القطـري، استعراضـا       يـة املختلطـة  العمل

مــوارد والعــسكرية  هبــدف ضــمان االســتخدام الفعــال والكــفء للمــوارد   املختلطــة النظــاميني
 .العمليةالشرطة يف تنفيذ والية 

ليـل لالجتاهــات   وحتيف امليــدانلــديناميات الـصراع  بــإجراء تقيـيم  االسـتعراض  اسـُتهل  و  - ٧٠
مــع مــوظفي باالشــتراك  ،املختلطــةدرســت العمليــة بعــد ذلــك، و. املتوســطيف األجــل املتوقعــة 

لعمليـات  لالشرطة ومفاهيم الدعم الـالزم    عناصر   و العناصر العسكرية  ،الدعم من األمانة العامة   
حلاليـة واملتوقعـة    اامليدانية  مواجهة التحديات األمنية    لكفالة  التعديالت املطلوبة   من أجل استبانة    

 .بأكرب قدر من الفعالية

 مـن ممـثلني عـن االحتـاد األفريقـي         يــتألف    ،، قـام فريـق رفيـع املـستوى        فرباير/شباطيف  و  - ٧١
الفاشـر  باملـشتركة   يف العمليـة    نظـرائهم   بزيـارة    ،فريق األمـم املتحـدة القطـري واألمانـة العامـة          و

 مـن أجـل   اتعمليـ الملـوظفني ملفـاهيم    واسـتعراض ا  الـرتاع تقيـيم   اسـتنتاجات   للتحقق من صحة    
فيمـا يتعلـق حبجـم القـوات مـن           ،إجراء تعديالت فيها  سيكون من املناسب    حتديد اجملاالت اليت    

 .وتشكيلهااألفراد النظاميني 

التغيريات علـى أرض الواقـع منـذ        الرتاع ب تقييم  املستخلصة من   تتصل النقاط الرئيسية    و  - ٧٢
 ات عمومــا املواجهــتيف هــذا الــصدد، اخنفــضو. ٢٠٠٨نــاير ي/كــانون الثــاين البعثــة يف إنــشاء

اجلـزء  القتال يف مناطق معينـة، خاصـة يف         تركّز  مع  ،   املسلحة اجملموعاتاملباشرة بني احلكومة و   
ال يتـسّنى  و. يف النصف اجلنـويب مـن مشـال دارفـور       تقع  مناطق  يف   جنوب دارفور و    من شمايلال

العـسكرية الـيت تقـوم هبـا        عمليـات   العناصر املسلحة و  ركة ال فهي مرهونة حب  التنبؤ باالشتباكات،   
ــردهم مـــن  ا ــة لطـ ــيال الـــيت يـــوب اجلحلكومـ ــا ونزالـ ــسيطرون عليهـ ــأثريو. يـ ــزال تـ ــذه ال يـ  هـ

 .على محاية املدنينيينعكس االشتباكات 

يف حـني  و. أكرب هتديد للمدنيني والعاملني يف اجملال اإلنـساين باعتباره وقد برز اإلجرام     - ٧٣
إلجرام، فإهنا تواجه حتديات كـبرية يف القيـام بـذلك،      بالتصدي ل أبدت التزامها   قد   أن احلكومة 

الديناميات الـسياسية علـى   والشرطة والقطاع القضائي،    قطاع   اتويرجع ذلك إىل ضعف قدر    
 .أرض الواقع
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ــازحني وحوهلــ يفطــرق النقــل،  علــى اإلجــرام و  - ٧٤ ــاطق احلــضرية،  و، ا خميمــات الن يف املن
، تعــد مجيعهــا عناصــر   علــى املــواردالــرتاع القبلــي الــدوافع الــسياسية وي ذفــضال عــن العنــف 

 .احلايل يف دارفورالوضع األمين رئيسية يف ديناميات 

املوصـى  هـود  ، واجلاآلنحـىت   نـسبيا  رغم أهنا بأعـداد قليلـة   - مع بدء عودة النازحني و  - ٧٥
سـوف  النـازحني،   زيـد مـن     امل  لـدعم عـودة    سلطة دارفور اإلقليميـة    وإنشاء   وثيقة الدوحة  هبا يف 

 .األمن يف مناطق العودةينصب التركيز الرئيسي يف األجل املتوسط على بسط 

العمليـة  أفـراد   بإعادة تشكيل    االستعراض   يوصأ،  الرتاع تقييم   استنتاجات ضوء   وعلى  - ٧٦
لـى أن  عدارفـور،   ية يف   هتديدات أمن اليت تتعرض ألعلى    ناطق  امل للتركيز على    نيالنظامياملختلطة  

أن تركـز  و، تلـك املنـاطق   على مناطق الـرتاع املـسلح وتـوفري األمـن يف        تركز القوات العسكرية  
ــاء بكثافــة  النــازحني الــيت يتركــز فيهــا وجــود جــرام يف املنــاطق الــشرطة علــى هتديــدات اإل  وبن

 .هتمالقدرات لدعم عود

عـدد القـوات    عّدل   فـسيُ  ،ة احلاليـ  األفرقـة ميع مواقـع    جباالحتفاظ  أنه سيجري   يف حني   و  - ٧٧
يؤدي هـذا التعـديل إىل      سـ و.  مبـا يتناسـب مـع مـستوى املخـاطر          األفرقةقع  اموكل موقع من    يف  

األكثــر تعرضــا  املختلطــة إىل املنــاطق العناصــر العــسكرية بالعمليــةركــز ثقــل يف محتــول شــامل 
، ومـدهتا دوريات كمـا ستـسهل إعـادة النـشر هـذه زيـادة تـواتر الـ          . انـدالع نـزاع مـسلح     خلطر  

قـوات  وضـع  قترن إعادة تـشكيل  توسوف . ةؤقتامل العملياتيف ذلك زيادة استخدام قواعد    مبا
 يف اســريعالقــوات  لكــي يتــسّنى تعزيــز   القــواتتعزيــز احتيــاطيبالعــسكرية العمليــة املختلطــة 

 العــسكرية  القــواتترشــيدواهلــدف مــن ذلــك هــو . مــستجدة لتهديــدات الــيت تتعــرضاملنــاطق 
زيادة القدرة على التصرف بصورة أكثر استباقا من أجل درء األخطـار الـيت              وبالتايل،   ،للعملية

 . هتدد امليدان والتصدي هلا

احلاجــة إىل اإلبقــاء علــى بعــض الوحــدات التمكينيــة الــيت دعمــت   وجيــري اســتعراض   - ٧٨
االسـتعانة  واقـع وجيـري التوسـع يف        أفرقـة امل   معظم   تكوينيف هذا الصدد    قد مت   و. العمليةإنشاء  

 . الوحداتتلكقود حملية، وبالتايل التخفيف من احلاجة إىل بعض عب

تــبني مــن االســتعراض أيــضا أن هنــاك تــداخال يف اســتخدام احلراســة العــسكرية     قــد و  - ٧٩
أكثـر  العـسكريني علـى حنـو       فراد  األمهام أفراد الشرطة و   حتديد  ووحدات الشرطة املشكلة وأن     

 .مخدامه من الكفاءة يف استامزيدميكن أن حيقق دقة 

شـــتباكات علـــى منـــاطق اال العـــسكرية سينـــصب تركيـــز العناصـــريف هـــذا الـــصدد، و  - ٨٠
يف حــني أن وحــدات الــشرطة أمــن املنطقــة، كفالــة سلحة والقيــام بــدوريات بعيــدة املــدى ل املــ

املتعلقــة املـسائل  معاجلــة مـن أجـل   ضـباط الــشرطة  فــرادى سـتركز علــى تـوفري األمـن ل   املـشكلة  
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سـُيعدَّل  وإضـافة إىل ذلـك،      . احوهلـ مـا   و ت النـازحني واملراكـز احلـضرية      اإلجرام داخـل خميمـا    ب
سلطة دارفـور اإلقليميـة   لحكومة وللدعم حبيث يوفر اتدريب الشرطة  العملية املختلطة ل  برنامج  

 .تعزيز األمن يف مناطق العودةالالزمة ل القدرة من أجل إجياداملنشأة حديثا 

لكــي يتــسّنى إســناد  األفرقــةقــع ا مومــستوىى  علــة مــشتركعمليــات مراكــز سُتنــشأو  - ٨١
 التـداخل الـذي ميكـن أن حيـدث عنـدما            مـن مثّ تفـادي    المركـزي، و  علـى حنـو     ة اليومية   األنشط
 قـع امـستوى مو  علـى   مـع نـشر املـوظفني الفنـيني املـدنيني           و. املهـام علـى مـستويات أعلـى       تسند  
 .ة املشتركتالعمليامراكز الفنية أيضا يف أنشطة العناصر ستنخرط ، األفرقة

على النحـو املـبني أعـاله، أعتـزم املـضي قـدما       ه استنادا إىل نتائج االستعراض وتوصيات و  - ٨٢
العناصــر مــن  ٤ ٢٠٠ حنــو تــشمل ، العمليــة املختلطــةبغيــة تقلــيص حجــمتعــديالت إجــراء يف 

ــشرطة املــشكلة عناصــر مــن  ٢٨٠ العــسكرية و ــشرطة،   مــن١ ٤٦٠  ووحــدات ال  ضــباط ال
ــشكيل ال  ــادة ت ــضى احلــال   وإع ــة حــسب مقت ــأذن  أوصــي جملــس األمــن  و. عناصــر املتبقي ــأن ي ب

 .املأذون هبا اتالقومستوى تخفيض مماثل يف ب
  

 مالحظات  - عاشرا  
 خطـوة هامـة يف    ذلك باعتبارسلطة دارفور اإلقليميةإنشاء ب أود أن أعرب عن ترحييب      - ٨٣

اإلنــسان وتعــيني مــدع عــام يــة حلقــوق القوماملفوضــية ، فــضال عــن إنــشاء وثيقــة الدوحــةتنفيـذ  
 االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان تــشمل واليــة قــضائية وختويلــهاخلاصــة دارفــور حملكمــة 

 .٢٠٠٣لقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف دارفور منذ عام ة لطرياخلنتهاكات االو

علـى  رة  بالقـد اآلن  تتمتـع   أن سلطة دارفور اإلقليميـة      مالحظة  من املهم بصفة خاصة     و  - ٨٤
الـسالم، وال سـيما    منـافع   دارفـور مـن خـالل تـوفري         سكان  إحداث حتسينات ملموسة يف حياة      

يف و. همأو إعـادة توطينـ     والالجـئني  عمـار وتقـدمي الـدعم لعـودة النـازحني         عـادة اإل  إيف جماالت   
ــوافر لــ أن ضــمان طــراف املوقعــة  يقــع علــى عــاتق األ هــذا الــصدد،   ــة  يت سلطة دارفــور اإلقليمي

 مـن خـالل     ،سلطة الـ  مـوارد وقـدرات لالضـطالع مبـسؤوليتها، وال سـيما متكـني            ن  يكفي مـ   ما
البـالغ  دارفور ونظـام التمويـل      وتنمية  إعادة إعمار   لصندوق   بتقدمي مسامهات    اتالوفاء بالتعهد 

دعم عمـل سـلطة     بـ ؤكد من جديد التـزام األمـم املتحـدة          أوإذ  .  الدخل دردعم أنشطة   صغر ل ال
 وفريــق األمــم املتحــدة  العمليــة املختلطــةرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا  إين أفــدارفــور اإلقليميــة، 

الـدعم ألعمـال سـلطة      فيهـا   وفر  ت األمم املتحدة أن     ملنظومةالقطري لتحديد اجملاالت اليت ميكن      
تقــدمي املــساعدة إىل دعــو اجملتمــع الــدويل أ، ووثيقــة الدوحــة تنفيــذ مــن أجــلدارفــور اإلقليميــة 

 .أيضا، حسب االقتضاء
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حيـرز  ، أتوقـع أن     حركـة التحريـر والعدالـة     ق األويل مـن قـوات       اآلن بعد إجراء التحقّـ    و  - ٨٥
ــان ــاون مــع  الطرف ــار   ، بالتع ــا، تقــدممفوضــية وقــف إطــالق الن ــى وجــه  وذلــك ، ا ملموس عل

. داخل خميمات النازحني ومـا حوهلـا      اخلصوص من خالل إدخال حتسينات على الوضع األمين         
يف  ألحكــام املتعلقــة بــرتع ســالح امليليــشيات املــسلحة ا مــن خــالل تنفيــذ ذلــكوميكــن حتقيــق 

حكومــة  بــني  آليــة التنــسيق املــشترك إنــشاء ووالــتحكم يف أســلحة املــدنيني؛ الوقــت املناســب؛ 
 وجـسيت لإىل دعـم    احلركـة حيتـاجون      أن مقـاتلي     شـري إىل  وأ. حركة التحرير والعدالة  السودان و 

يف حني أن هـذه     و.  وامللبس والغذاء واملاء   املأوى واملستلزمات الطبية والعالج   ، ك غري عسكري 
ملــساعدة يف إىل تقـدمي ا أدعـو الــشركاء الـدوليني   فـإين  ،  يف املقــام األولحلكومـة اهـي مـسؤولية   

 .هذا الصدد

ــزوينبغــي   - ٨٦ ــة ســكان دارفــور  مواصــلة تعزي ــة  يف االخنــراط رغب  يف حــوار داخلــي وعملي
تكـون ذات مـصداقية وختـدم الغـرض الـذي           لعمليـة أن    أُريـد ل  ومـع ذلـك، إذا      .  داخليـة  سياسية
التمتــع حبريــة احلركــة  وا التحــدث علنــنياملــشاركبوســع يجــب أن يكــون  ف مــن أجلــه،ُتجــرى
املـسائل  مشاورات مع األطراف بشأن     إجراء   مواصلة   العملية املختلطة على  وأشجع  . والتجمع
 .ملية يف العم املتناسبة دارفور ومشاركتهسكانباحلقوق األساسية لاملتعلقة 

منه يعدان مـن     هالحركات غري املوقعة على االتفاق وموقف     املتواصل ل  القتايلطاب  واخل  - ٨٧
تـسوية  ال إىل التخلـي عـن العنـف واختيـار طريـق الـسالم و      اتثري قلقا بالغا، وأدعوهـ  املسائل اليت   

دعم أن تــجيــب علــى احلكومــات يف املنطقــة ومجيــع األطــراف املعنيــة   و. عــن طريــق التفــاوض 
 .لعمل من أجل السالمها على ات دارفور وتشجعحركا

ــات   وال أزال أ  - ٨٨ ــادة اهلجمـ ــق إزاء زيـ ــق عميـ ــعر بقلـ ــة  شـ ــة املختلطـ ــراد العمليـ ــى أفـ  علـ
هـذه  ف.  خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        ا السالم حياهتمـ   ة من حفظ  اناثنحيث فقد   وممتلكاهتا،  

ــة وجيــب     ــصرفات غــري مقبول ــالالت ــدميهم   اعتق ــورا وتق ــاة ف ــةىل اإ اجلن ــة  و. لعدال ــو حكوم أدع
 أي أعمـال    بـشأن يف التحقيـق    العمليـة املختلطـة      وثيق مـع     على حنو ىل مواصلة العمل    إالسودان  

بعثـة األمـم املتحـدة يف    أحـث احلكومـة علـى إطـالق سـراح أفـراد       كمـا  . ترتكب ضـدها عنف  
 .دارفورشرق  حاليا يف جنوب السودان احملتجزينمجهورية 

وأشـجع  العمليـة املختلطـة      ألفـراد دم مـؤخرا يف إصـدار تأشـريات         وقد أحرز بعض التق     - ٨٩
تــأخري يف إصــدار  حــاالت أي فــ. احلكومــة علــى احلفــاظ علــى قــوة الــدفع يف هــذا الــصدد       

 ، تعــد اجلويــةا ورحالهتــالعمليــة املختلطــةقيــود علــى حتركــات  فــرض التأشــريات، فــضال عــن  
وأدعـو احلكومـة إىل اختـاذ مجيـع     . ها علـى تنفيـذ واليتـ   العمليـة د مـن قـدرة    حت عملياتية تمعوقا

 . القواتمركزمن العمل حبرية وفقا ألحكام اتفاق العملية التدابري الالزمة لتمكني 
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املــشترك املؤقــت، كــبري الوســطاء يف اخلتــام، أود أن أشــكر املمثــل اخلــاص املــشترك وو  - ٩٠
ــاري، و  ــراهيم غمب ــع إب ــة  مجي ــة املختلط ــراد العملي ــة ل   أف ــودهم الدؤوب ــى جه ــدتعل ــسالم وطي  ال
 تســامهالــيت ويف هــذا الــصدد، أود أيــضا أن أشــكر الــدول األعــضاء  . واالســتقرار يف دارفــور

أود أن أعــرب عــن خــالص كمــا .  العمليــة املختلطــةيفالــشرطة أفــراد مــن  وعــسكرينيأفراد بــ
غاثـــة يف دارفـــور الـــذين يعملـــون يف ظـــروف صـــعبة لتقـــدمي   مـــن مـــوظفي اإلللعديـــدامتنـــاين 

 أرحــب بــالتزام األطــراف الفاعلــة اإلقليميــة ،وأخــريا. املنطقــةإىل ســكان نــسانية املــساعدات اإل
  .دعم عملية السالمب

  


	تقرير الأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
	أولا - مقدمـة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 13 من قرار مجلس الأمن 2003 (2011)، التي طلب المجلس إليّ بموجبها أن أقدم إليه تقريرا كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. ويوفر التقرير معلومات عن آخر التطورات التي شهدتها الحالة في دارفور منذ تقريري الأخير المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2011 (S/2011/814)، كما يشتمل على تقييم للتقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية المحددة في المرفق الثاني لتقريري المقدم إلى المجلس، والمؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (S/2009/592)، كذلك يتضمن، عملا بالفقرة 8 من القرار 2003 (2011)، تقييما للمناخ اللازم توافره لقيام عملية سياسية في دارفور.
	ثانيا - التطورات السياسية
	إطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية سلام دارفور

	2 - عملا بالفقرة 9 من قرار مجلس الأمن 2003 (2011) التي رحب فيها المجلس باعتزامي وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور، وطلب إلى أن أعمل، في هذا الصدد، في تشاور وثيق مع جهات من بينها الاتحاد الأفريقي، تم وضع الصيغة النهائية لإطار عمل للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن تيسير عملية سلام دارفور، وإحالة الإطار إلى المجلس في 20 آذار/مارس 2012 (S/2012/166). ويتجلى من عنوان الإطار أنه يركز على عملية التيسير، وليس على خطة استراتيجية، كذلك يميز العنوان الإطار عن خريطة الطريق التي أوجز الفريق الرفيع المستوى المعني بدارفور التابع للاتحاد الأفريقي تفاصيلها في تقريره الصادر
	في عام 2009 وفي التقارير اللاحقة الصادرة عن الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ. وتتمثل العناصر الرئيسية للإطار فيما يلي: (أ) دعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور؛ (ب) التحاور مع حكومة السودان والحركات غير الموقعة للتشجيع على وقف الأعمال العدائية والدخول في المفاوضات؛ (ج) دعم الحوار والمشاورات على الصعيد الداخلي.
	تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

	3 - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وحكومة السودان وحركة التحرير والعدالة العمل على تنفيذ أحكام الوثيقة. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت الحكومة مرسومين رئاسيين قامت بموجبهما بحل السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور التي أنشئت بموجب اتفاق سلام دارفور، وإنشاء سلطة دارفور الإقليمية، وهي الهيئة المسؤولة بصفة أساسية عن تنفيذ وثيقة الدوحة، بالتعاون مع حكومة السودان.
	4 - ووفقا لأحكام تقاسم السلطة، الواردة في وثيقة الدوحة، قامت الحكومة بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، البالغ عددهم 12 عضوا. وضمت تلك التعيينات خمسة أعضاء في حركة التحرير والعدالة تم تعيينهم في مناصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ ووزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية؛ ووزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات؛ ومفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين؛ ومفوض العدالة والحقيقة والمصالحة. وضم الأعضاء المعينون الآخرون أعضاء من حزب المؤتمر الوطني وجيش تحرير السودان - فصيل الوحدة وأعضاء من الأطراف الموقعة على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور. وعُين أحد ضباط القوات المسلحة السودانية رئيسا لمفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور. وافتتحت سلطة دارفور الإقليمية رسميا في 8 شباط/فبراير في احتفال عُقد في الفاشر.
	5 - وفي 10 كانون الثاني/يناير، أصدرت الحكومة ثلاثة مراسيم قامت بموجبها بإنشاء ولايتين إضافيتين في دارفور (هما وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، وشرق دارفور، وعاصمتها الضعين). وأعفت الحكومة والي كل من جنوب وغرب دارفور من منصبيهما، وعينت واليين جديدين. وعين الوالي الحالي لغرب دارفور مستشارا رئاسيا. وقد عين ذلك الوالي من بين كبار أعضاء حركة التحرير والعدالة، وفقا لما تنص عليه وثيقة الدوحة.
	6 - وقد رفض الوالي الحالي لجنوب دارفور، عبد الحميد موسى كاشا، تعيينه واليا لولاية شرق دارفور المنشأة حديثا، قائلا إنه لا يوجد أي أساس قانوني لنقله، بصفته مسؤولا منتخبا. وقامت مظاهرات مؤيدة له في نيالا في الفترة من 24 إلى 26 كانون الثاني/يناير، وألقي القبض على عشرة طلاب بتهمتي ’’إحداث شغب عام‘‘ وارتكاب ’’أعمال إجرامية‘‘، ثم أطلق سراحهم في 29 كانون الثاني/يناير بعد أن وجدت محكمة نيالا أن الأدلة لا تكفي لإثبات التهم الموجهة إليهم. وتولى والي جنوب دارفور الذي عين حديثا مهام منصبه في 24 كانون الثاني/يناير. ونظرا لاستمرار رفض السيد كاشا تعيينه واليا لشرق دارفور، فقد عين في ذلك المنصب محمد حامد فضل الله حامد، وهو لواء جيش متقاعد.
	7 - وفي 11 كانون الثاني/يناير، أنشئت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وفقا للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في وثيقة الدوحة، وتم تعيين أعضائها، بمن فيهم أمال حسن بابكر التنـي التي عينت رئيسة للمفوضية. وبدعوة من مفوضية حقوق الإنسان، شاركت السيدة التنـي في اجتماع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، في الفترة من 19 إلى 26 آذار/مارس. وقد قامت بأول زيارة لها إلى دارفور في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل من أجل إجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل استراتيجية للمفوضية.
	8 - وفي 11 كانون الثاني/يناير أيضا، أصدر وزير العدل السوداني مرسوما عُين بموجبه أحمد عبد المطلب مدعيا عاما لمحكمة دارفور الخاصة، وتشمل ولايته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور منذ عام 2003. ولم يضطلع المدعي العام بعد بزيارة دارفور رسميا، إلا أنه أتم تحقيقا في هجوم وقع في 2 أيلول/سبتمبر 2010 على تبارات (التي تقع على بعد 80 كيلومترا غرب الفاشر، بشمال دارفور)، وقامت فيه جماعة مسلحة مجهولة الهوية بمهاجمة السوق فأوقعت 37 قتيلا من أهل القرية وأصابت 35 آخرين. وصدر ما مجموعه 21 أمر اعتقال في إطار هذا التحقيق. وتقوم العملية المختلطة برصد التطورات في هذا الصدد.
	9 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة وجماعات المجتمع المدني في تعميم الوثيقة، وهي عملية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقدمت العملية المختلطة الدعم لتلك العملية من خلال توفير المساعدة التقنية واللوجستية. وقد يسرت العملية على أطراف الاتفاق عقد 79 حلقة عمل لتعميم الوثيقة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس في 26 موقعا، واستفاد من حلقات العمل تلك ما مجموعه 865 14 ممثلا لجماعات دارفور صاحبة المصلحة. وقد أعرب الحاضرون في حلقات العمل عن ترحيبهم بالوثيقة باعتبارها أساسا لإحلال السلام في دارفور، وأشاروا إلى أنه ينبغي للأطراف الموقعة أن تنفذ معظم أحكامها، رغم انعدام التأييد من جانب الحركات غير الموقعة. وذهب المشاركون إلى أن أي تأخير في ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز المعارضة للاتفاق في صفوف الحركات غير الموقعة وأنصارها. ولم تعقد حلقات عمل من ذلك النوع في مخيمي حميدية وحصا حيصا بالقرب من زالنجي (وسط دارفور) نظرا لمعارضة أنصار جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد. وفي المخيمات الأخرى القريبة من زالنجي، أعرب العديد من النازحين عن شكهم في أن يمكن للوثيقة أن تؤدي إلى إحلال السلام، وذلك بسبب عدم اشتمالها لجميع الأطراف. وآثرت الأطراف الموقعة وأوساط المجتمع المدني عدم عقد حلقة عمل في مخيم كلمة، بجنوب دارفور، بسبب التوتر السائد وحوادث العنف التي سبق أن وقعت بين مؤيدي الوثيقة ومعارضيها.
	10 - وفي 16 كانون الثاني/يناير، في الفاشر، عقدت لجنة متابعة التنفيذ ثاني اجتماع لها. ونظرت اللجنة في التقارير التي قدمتها الأطراف الموقعة والعملية المختلطة عن التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة الدوحة. وأعربت اللجنة عن ترحيبها بإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، وأحاطت علما بالتعيينات السياسية التي تمت في الحكومة على الصعيد القومي وصعيد الولايات، وفي سلطة دارفور الإقليمية. وأعربت اللجنة من جديد عن استعدادها لمساعدة الأطراف على تنفيذ الوثيقة، وأكدت أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ تقع على عاتق أطراف الاتفاق. وذكرت اللجنة أن دعمها سيتوقف على قدرة شركاء التنفيذ على التحرك بحرية في جميع أنحاء دارفور. وأعربت اللجنة عن عميق القلق إزاء تمسك الحركات غير الموقعة بموقفها العسكري، وأكدت أنه لا بد لتلك الحركات ولحكومة السودان من الالتزام بالتوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات.
	المفاوضات الرامية إلى عقد اتفاق سلام شامل

	11 - فيما يتعلق بعملية الوساطة، استمر الممثل الخاص المشترك وكبير المفاوضين المشترك المؤقت في العمل على استئناف المحادثات بين حكومة السودان والحركات غير الموقعة. ودعا في هذا الصدد المسؤولين الحكوميين والمحاورين من الحركات إلى الكف عن الأعمال العدائية وإبداء المرونة فيما يتعلق بشروطهم المسبقة لبدء المحادثات. بيد أن الخلافات بين الأطراف بشأن نطاق المفاوضات قد حالت إلى الآن دون استئناف المحادثات.
	12 - وفي بيان صدر عن حركة العدالة والمساواة في 25 كانون الثاني/يناير في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في حديات (جنوب كردفان) يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير، تم إقرار تعيين جبريل إبراهيم خلفا لخليل إبراهيم، الذي قتل في أثناء الأعمال العدائية التي وقعت في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2011.
	13 - وفي الفترة من 20 إلى 23 شباط/فبراير، اجتمع الممثل الخاص المشترك وكبير المفاوضين المشترك المؤقت مع رؤساء بوركينا فاسو وتشاد وجنوب السودان لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بوضع عملية السلام، والتماس دعمهم في التشجيع على استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع في دارفور. وأعرب كل من هؤلاء القادة على دعمه لعملية سلام دارفور، وذكروا أنهم سيعملون على إقناع حكومة السودان والحركات غير الموقعة بتوخي مزيد من المرونة، وإبداء استعداد أكبر للأخذ بحلول توفيقية فيما يتصل ببدء المفاوضات.
	الحوار الداخلي في دارفور بشأن عملية السلام

	14 - حسب ما ورد في إطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لا يمكن إحلال سلام دائم في دارفور إلا من خلال عملية سلام تضمّ جميع الأطراف الرئيسية صاحبة المصلحة، بما فيها الأطراف غير المتحاربة. ويلزم أن تتجلى آراء السكان المدنيين، بمن فيهم النساء، في أي تسوية سلمية لكفالة امتلاك الجهات المحلية لزمام التسوية، وضمان دعمها لهذه التسوية على نطاق واسع. وبالتالي، تشتمل عناصر الإطار على إجراء حوار ومشاورات على الصعيد الداخلي في دارفور من أجل تكملة وتعزيز أحكام وثيقة الدوحة. وبموجب القرار 2003 (2011)، طلب مجلس الأمن تقييما للظروف التي تلزم تهيئتها لإقامة عملية سياسية دارفورية ذات مصداقية، بحيث يتم على ضوئه، تحديد الدور الذي ستقوم به العملية المختلطة في دعم العملية السياسية، مع أخذ آراء الاتحاد الأفريقي بعين الاعتبار.
	15 - ولدى تقييم هذه الظروف، يلاحَظ أن عدد ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين الذين سجّلتهم العملية المختلطة قد انخفض من 54 ضحية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 25 ضحية في الفترة الحالية. أمّا العدد الإجمالي لحالات انتهاك حقوق الإنسان الموثقة، بما فيها حالات انتهاك الحق في السلامة الجسدية (عن طريق ممارسة العنف أو التحرش) والحق في عدم التعرّض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فقد ارتفع من 116 حالة تشمل 273 ضحية خلال الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 148 حالة تشمل 374 ضحية خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس 2012. ولم تسجّل أي انتهاكات للحق في حرية الكلام أو التجمّع. وتظهر هذه الإحصاءات أن الوضع في مجمله على صعيد توافر البيئة المؤاتية لقيام عملية سياسية دارفورية قد بقي على حاله إلى درجة كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	16 - ولتوفير معلومات تثري المناقشات الجارية داخل كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفيما بينهما بشأن ما يجب أن تكون عليه العملية السياسية الدارفورية من حيث الشكل والمضمون، التمست العملية المختلطة آراء أصحاب المصلحة الدارفوريين بشأن دور الحوار الداخلي. وقد اضطُلع بهذا المسعى في سياق نشر المعلومات عن وثيقة الدوحة في أجزاء من دارفور وفي الخرطوم، وجرى في إطاره التشاور مع ممثلين عن عدّة فئات منها منظمات المجتمع المدني وجماعات الرحّل والنازحين وأجهزة الإدارة الأهلية وأعضاء الهيئات التشريعية بالولايات والقادة المجتمعيين التقليديين.
	17 - ولئن كانت عملية النشر وأنشطة التشاور لم تنته بعد، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن أغلب أصحاب المصلحة الذين جرى التماس آرائهم يدركون أن هناك إمكانية لأن يلعب الحوار الدارفوري الداخلي دورا في زيادة الدعم الشعبي لوثيقة الدوحة وإضفاء مزيد من الشمول على عملية السلام. غير أن قطاعا عريضا من أصحاب المصلحة أعرب عن القلق إزاء التحدّيات المتمثلة في: ضمان التمثيل العادل لجميع فئات أصحاب المصلحة الدارفوريين؛ وحماية الحق في حرية التعبير؛ وضمان أمن المشاركين؛ والحصول على التزام من الأطراف الموقّعة بتنفيذ النتائج؛ وحشد الدعم للعملية من الأطراف الدولية الفاعلة. وستواصل العملية المختلطة تسهيل أنشطة التشاور وتجميع نتائجها بمجرّد إتمام الأطراف الموقّعة وكيانات المجتمع المدني عمليةَ تعميم وثيقة الدوحة.
	ثالثا - الحالة الأمنية
	18 - وقعت اشتباكات متفرّقة بين قوات الحكومة وقوات الحركات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما في شمال ووسط دارفور. وظلت الحالة الأمنية للنازحين والفئات الضعيفة محلّ قلق، وكذا الحالة الأمنية للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
	19 - وفي وسط دارفور، أفادت مصادر محلية بوقوع اقتتال بين جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد والميليشيات العربية في 5 و 10 كانون الثاني/يناير في منطقة غولو (على مسافة 90 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من زالنجي). ولم يسجّل حدوث إصابات. ورغم قيام العملية المختلطة بمحاولات عديدة، فإن الجماعات المسلّحة منعتها من الوصول إلى المنطقة للتحقق من صحّة البلاغات. وفي 8 كانون الثاني/يناير، علمت العملية المختلطة من السلطات الحكومية ومصادر محلية أن مجموعة مسلّحة مجهولة الهوية نصبت كمينا لقافلة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في غورني (على مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من زالنجي)، مما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد الجهاز. وفي 22 كانون الثاني/يناير، شنّ نحو 30 مسلحا مجهول الهوية هجوما على مركز للشرطة التابعة للحكومة في قرية سوجا (على مسافة 50 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من زالنجي)، ممّا أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر. ووفقا للسلطات الحكومية، أصبح ثلاثة من ضباط الشرطة في عداد المفقودين بعد ذلك الهجوم. ووقعت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومجموعة مجهولة الهوية في 29 كانون الثاني/يناير في مخيّم استراحة في نيرتيتي (غرب دارفور)، مما أسفر عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. وزادت العملية المختلطة من دورياتها في المخيمات والقرى المتأثرة بالاقتتال وفي محيطها.
	20 - وفي جنوب دارفور، علمت العملية المختلطة من مصادر محلية أن مقاتلين من حركة العدل والمساواة هاجموا قرية تجريبة (على مسافة 140 كيلومترا إلى الجنوب من نيالا) في 12 شباط/فبراير، الذي كان يوما من أيام السوق، في محاولة للحصول على إمدادات. وتصدّت لهم القوات المسلحة السودانية فوقعت اشتباكات أفيد بأنها أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد حركة العدل والمساواة. وأعاقت السلطات الحكومية محاولات العملية المختلطة التحقق من صحّة تلك التقارير.
	21 - وفي شمال دارفور، اندلع قتال في 6 آذار/مارس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركات المسلحة على مقربة من بعشيم (على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال الغربي من الفاشر). وفي 11 و 12 آذار/مارس، هاجمت قوات حرس الحدود الحكومية قريتي بير مزة ومولاغات (على مسافة 140 كيلومترا إلى الشمال الغربي من الفاشر). وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأنه جرى نهب رؤوس من الماشية. ومنعت السلطات المحلية دوريات التحقق التابعة للعملية المختلطة من الوصول إلى وجهتها. 
	22 - وفي 27 آذار/مارس، أقدم مفوّض محلية كبكابية على محاولة نقل سوق محلية في بلدة كبكابية بشمال دارفور إلى موقع آخر، ممّا دفع نحو 400 شخص إلى التظاهر احتجاجا على القرار. وأطلقت الشرطة الحكومية أعيرة نارية، مما أسفر عن مقتل اثنين من المتظاهرين. وتوجّه المتظاهرون إلى موقع فريق العملية المختلطة المجاور ظنّا منهم، حسبما أفادت التقارير، أن المفوّض كان موجودا به. وحاول المتظاهرون اقتحام موقع الفريق ورشقوه بالحجارة وكسروا بوابته الرئيسية. وأصيب ثلاثة من حفظة السلام. وتدخّلت القوات الشرطية والعسكرية التابعة للحكومة للمساعدة في منع المتظاهرين من الدخول إلى موقع الفريق. وبعد ذلك تفرّق المتظاهرون في أعقاب اجتماع عُقد بين القادة المجتمعيين وقائد موقع الفريق. 
	23 - وقام وفد يضم التيجاني سيسي، رئيس سلطة دارفور الإقليمية، ومسؤولين من حكومة السودان والممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة بزيارة كبكابية في اليوم التالي في محاولة لتهدئة الوضع. وتجمّع نحو 500 شخص يحملون السيوف والسواطير والعصي والحجارة خارج موقع الفريق وحاولوا اقتحامه. وتعرّض أربعة من أفراد العملية المختلطة وأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي لإصابات متوسطة إثر اختراق المتظاهرين للسياج المحيط بموقع الفريق. وأطلق حفظة السلام التابعون للعملية المختلطة طلقات تحذيرية لردع المتظاهرين، وعندما لم يُفلح هذا الإجراء في منعهم من دخول موقع الفريق، استُخدم أقل قدر ممكن من القوة، مما ألحق إصابات متوسطة بأربعة متظاهرين. وغادر أعضاء الوفد الموقع دون أن يتعرّضوا لأذى.
	24 - وفي جبل مرة، أفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد في روكورو (على مسافة 58 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من نيرتيتي) خلال الفترة من 27 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل. وأفيد بأن قريتي كيا (على مسافة 12 كيلومترا إلى الجنوب من روكورو) وهيلادريشيد (على مسافة ثمانية كيلومترات إلى الشمال الشرقي من روكورو) قد دُمّرتا تماما. وأفاد سكان بورغو (على مسافة 14 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من روكورو) وفانقا (على مسافة 20 كيلومترا إلى الشرق من روكورو) وأرو (على مسافة ستة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من روكورو) وكولاي (على مسافة 16 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روكورو) بوقوع هجمات جوية شنّتها القوات المسلحة السودانية. وتعلم العملية المختلطة ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية بما تردّد من ادّعاءات بنـزوح سكان إلى الجبال المحيطة أو إلى بلدة روكورو نتيجة لهذه الاشتباكات، وهي بصدد محاولة التحقّق من صحّة الأعداد التي أفيد بها. وفي 2 نيسان/أبريل، أوفدت العملية المختلطة دورية تحقّق إلى قرية سمارة، الواقعة على مسافة خمسة كيلومترات إلى الشرق من سورتوني الواقعة شمال روكورو. ولاحظت الدورية وجود حفرتين في أرض المنطقة وشظايا معدنية وأحجار مهشّمة، ولكن لم يُفد بحدوث إصابات أو وفيات من جرّاء الانفجار.
	25 - أمّا بالنسبة إلى النـزاعات التي تنشب بين الطوائف المحلية، فقد أسفرت حادثة سرقة 150 رأس ماشية من تجمّع للزغاوة في حلة عبد الله مصطفى (على مسافة 20 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من شنقل طوباية بشمال دارفور)، في 22 شباط/فبراير، على أيدي نفر من أهالي قبيلة البرقد، عن اشتباك بين أهالي البرقد، تدعمهم قوات الدفاع الشعبي التي أنشأتها الحكومة، وأهالي الزغاوة، يدعمهم جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي. وعلمت العملية المختلطة من الأهالي المحليين أن ستة من أهالي البرقد قد قتلوا خلال الاشتباكات. وفي 28 شباط/فبراير، وقع اشتباك آخر بين جماعة من البرقد تدعمها قوات الدفاع الشعبي وجماعة من الزغاوة يدعمها جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي في أبو دليق (على مسافة 45 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من الفاشر بشمال دارفور). ولئن كانت الأعمال القتالية قد انحسرت بعد ذلك، فإن العلاقات بين الطائفتين ما زالت متوتّرة. وفي سبيل تعزيز المصالحة، بذلت العملية المختلطة جهودا مع لجنة دارفور للسلام والمصالحة ومع الإدارة الأهلية ومع لجان المصالحة التقليدية. غير أنه لم يكن لدى الطرفين استعداد للدخول في عملية مصالحة.
	26 - وبالنسبة إلى حرية تنقّل أفراد العملية المختلطة، قامت السلطات الحكومية بتقييد حركة 17 دورية من بين الدوريات البرّية البالغ عددها 172 14 دورية، التي سيّرتها العملية في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 آذار/مارس، مقارنةً بما عدده 31 دورية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وجرى تقييد حركة أفراد العملية المختلطة على أيدي قوات الحركات في حادثة واحدة وقعت في 19 شباط/فبراير، عندما رابطت مجموعة كبيرة من مقاتلي حركة العدل والمساواة لمدة يومين في مواجهة دورية تابعة للعملية المختلطة قرب أم برو (شمال دارفور). وتم حلّ هذه المشكلة بعد إرسال تعزيزات لقوات العملية المختلطة. ومن بين الرحلات الجوية البالغ عددها 460 4 رحلة، التي قامت بها العملية المختلطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك 116 رحلة رفضت فيها السلطات الحكومية طلب الإذن بالطيران، وهو ما يمثل انخفاضا عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق حين رُفض منح الإذن لـ 190 رحلة من أصل 910 4. وتذرّعت السلطات الحكومية إمّا بعدم وجود إذن خطي من الهيئات المختصة أو بانعدام الأمن أو بالعمليات العسكرية الجارية لرفض السماح بالتحرّك جوا وبرا. وكما هو مبين أعلاه، فإن الحركات المسلحة والقوات الحكومية ما زالت تمنع تحرّك العملية المختلطة في مناطق الاقتتال و/أو المناطق الحسّاسة. ومن الأمور التي تبعث على القلق بشكل خاص مسألة السماح بالوصول إلى منطقة جبل مرة وإلى وجهات بداخلها. وخلال اجتماع آلية التنسيق الثلاثية الذي عُقد في 28 آذار/مارس بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، نوقشت مسألة حرية تنقّل أفراد العملية المختلطة، وقال ممثلو حكومة السودان إنه سيكون بوسع العملية المختلطة الوصول إلى المناطق المعنية.
	27 - ومنذ تقريري الأخير، اجتمعت لجنة وقف إطلاق النار أربع مرات في الفاشر. وفي أواخر شباط/فبراير، قامت حركة التحرير والعدالة بتسمية ممثليها في الأفرقة المسؤولة عن إجراء عملية التحقق الأوّلي من قوات الحركة بالاشتراك مع العملية المختلطة. وقامت العملية المختلطة بنقل ما مجموعه 52 من ممثلي الحركة في لجنة وقف إطلاق النار إلى 26 موقع للأفرقة في مختلف أنحاء دارفور. وخلال الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس، قامت أفرقة التحقق التي يتألف كل منها من مراقب عسكري تابع للعملية المختلطة واثنين من ممثلي حركة التحرير والعدالة بأعمال التحقّق الأوّلي من وحدات الحركة باعتبار ذلك شرطا مسبقا لتلقّي الدعم اللوجستي غير العسكري وفقا لوثيقة الدوحة. واستند التحقق من الوحدات إلى قوائم بأعداد الأفراد وكميات المعدات العسكرية وفّرتها الحركة وصدّقت عليها العملية المختلطة. وستستخدم لجنة وقف إطلاق النار هذه المعلومات أيضا لأغراض نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولأغراض التخطيط للدمج. وستُجرى عملية تحقق أكثر تفصيلا وفقا لوثيقة الدوحة قبل بدء عملية نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعملية دمج قوات الحركة في القوات المسلحة السودانية.
	28 - ورغم أنه كان من المقرّر إجراء التحقّق في 46 موقعا، فقد قام جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان - فصيل الإرادة الحرة، وأفراد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمنع الأفرقة من الوصول إلى سبعة مواقع. وفي خمسة من هذه المواقع السبعة، باءت محاولات التفاوض مع فصيلي عبد الواحد والإرادة الحرة بجيش تحرير السودان بالفشل. وتعذّر إجراء عمليات التحقق في هذه المواقع خلال الفترة الزمنية المخصّصة. وفي كل من الواقعتين المتبقيتين، قُيّدت حركة الفريق في بادئ الأمر بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ثمّ سُمح له بالتحرّك إلى وجهته بعد اتصالات تمّت بين العملية المختلطة وضباط اتصال بالقوات المسلحة السودانية. وفي 11 موقعا آخر، اكتشف الفريق عند وصوله خلوّ المكان من أي قوات تابعة للحركة. وفي عدد من المواقع الأخرى، تعطّلت عملية التحقق بسبب مشاكل داخلية في الحركة، حيث تضاربت ادّعاءات أكثر من قائد يزعم تولّيه قيادة الوحدة. وبناء على ذلك، مُدّدت العملية ليومين حلّت الحركة خلالهما المشكلة فأمكن بدء التحقّق في المواقع. ويجري حاليا وضع التقرير النهائي الموحّد للعملية في صيغته النهائية لعرضه في الاجتماع المقبل للجنة وقف إطلاق النار وفقا لوثيقة الدوحة.
	الأمن والسلامة 

	29 - ظل عدد الحوادث التي تنطوي على الإجرام في دارفور، والتي سجتلها البعثة، ثابتا نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد تم توثيق ما مجموعه 236 حالة من حالات قطع الطرق، بما في ذلك 10 حوادث اشتملت على عمليات اختطاف للسكان المحليين (بالمقارنة مع 264 حالة من حالات قطع الطرق، اشتملت على 11 عملية اختطاف، في الفترة المشمولة بالتقرير السابق). وبلغ عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن الأنشطة الإجرامية 70 حالة وفاة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالمقارنة مع 71 حالة وفاة في الفترة السابقة.
	30 - وأسفرت الأعمال الإجرامية التي تستهدف أفراد العملية المختلطة عن وفاة اثنين من حفظة السلام. ففي 21 كانون الثاني/يناير، تصدت مجموعة من الرجال المسلحين المجهولين بالقرب من صاليه (جنوب دارفور) إلى دورية تابعة للعملية المختلطة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد حفظ السلام وإصابة آخر. واستولى مرتكبو العملية الإجرامية على أربع مركبات (استردت السلطات الحكومية اثنتين منها في وقت لاحق) وعلى معدات عسكرية. ونتيجة للتحقيقات في الحادث، طُلب من القوة المعنية معالجة أوجه القصور التشغيلية بالوحدة ذات الصلة على وجه السرعة أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتها إلى وطنها. وفي يوم 24 شباط/فبراير، فتح مسلحون مجهولون النار على دورية تابعة للعملية المختلطة في الضعين، بوسط دارفور، مما أدى إلى إصابة اثنين من ضباط الشرطة. وفي 29 شباط/فبراير، أطلق مجموعة من الرجال المسلحين المجهولين النار على دورية تابعة للعملية المختلطة قرب شعيرية (جنوب دارفور)، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد حفظ السلام وإصابة ثلاثة آخرين. وهرب الجناة ومعهم مركبة ومعدات عسكرية. ولا يزال التحقيق جاريا.
	31 - ووقعت، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، حادثتان اختطف فيهما اثنان من أفراد الأمم المتحدة. ففي يوم 26 كانون الثاني/يناير، اختُطف مهندس طيران متعاقد مع العملية المختلطة من قِبَل أربعة مسلحين في منطقة المطار بنيالا (جنوب دارفور). وتم الإفراج عن المهندس المختطف سالما بعد ست ساعات عقب تدخل من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي يوم 6 آذار/مارس، تم اختطاف اثنين من موظفي برنامج الأغذية العالمي (أحدهما دولي والآخر محلي) في نيالا (جنوب دارفور) من قِبَل ستة مسلحين. وأطلق سراح الموظف الوطني في نفس اليوم في كاس (جنوب دارفور). ويعمل برنامج الأغذية العالمي وحكومة السودان على تأمين الإفراج عن الموظف الدولي الذي لا يزال في الأسر.
	32 - وتمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير سرقة ما مجموعه 10 مركبات تابعة للعملية المختلطة، و 6 مركبات تابعة لوكالات الأمم المتحدة، ومركبتان من مركبات المنظمات غير الحكومية الدولية في 11 موقعا بمختلف أنحاء دارفور، وذلك مقارنة بأربع مركبات تابعة للعملية المختلطة ومركبتين من مركبات المنظمات غير الحكومية الدولية تمت سرقتها في الفترة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر و 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي واحدة من هذه الحوادث، أصيب ضابط عسكري تابع للعملية المختلطة بجرح ناجم عن طلق ناري أثناء حادث سرقة سيارة في كتم (شمال دارفور) يوم 16 شباط/فبراير.
	33 - وفي 24 شباط/فبراير، اعتقل اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، أحدهما دولي والآخر وطني، ومقر عملهما في جوك ماشار (شمال بحر الغزال، بجنوب السودان) من قبل شرطة حكومة السودان في سوق ببلدة سفاهه (على بعد 5 كيلومترات تقريبا إلى الشمال من نهر كير/بولاية بحر الغزال و 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من الضعين، بشرق دارفور). وأُخذا في البداية إلى بلدة أبو مطارق (شرق دارفور) القريبة، ثم نُقِلا إلى الضعين حيث لا يزالان محتجزين من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي 21 آذار/مارس، نظر قاض محلي في القضية المرفوعة ضد الموظفين وأوصى بأن يقوم وزير العدل بإطلاق سراحهما. وتقوم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان والعملية المختلطة بتنسيق جهودهما من اجل الإفراج الفوري عن الموظفين الاثنين.
	رابعا - الحالة الإنسانية
	34 - تسببت الأعمال العدائية بين جماعتي البِرْقِد والزغاوة، المدعومتين من قوات الدفاع الشعبي وجيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي، على التوالي، بمحلية دار السلام (شمال دارفور) في عمليات نزوح جديدة في الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنه في 19 آذار/مارس كان قد وصل إلى معسكر زمزم 032 3 ممن نزحوا مؤخرا نتيجة للاشتباكات التي بدأت في شباط/فبراير في قرى علاونه، وأبو دليق، وساق النعام وحِلة أسيط بالمنطقة. ولا تزال عملية التحقيق مستمرة. وقد اتخذت الوكالات الإنسانية الخطوات اللازمة لتقديم المساعدة للوافدين الجدد.
	35 - ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق في أجزاء من دارفور بسبب ضعف المحصول نسبيا في أعقاب هطول أمطار موسمية منخفضة ومتقطعة، ولا سيما في شمال دارفور حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 30 في المائة وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، وارتفعت نسبة الأسر المعيشية التي تفتقر الأمن الغذائي أيضا على مدى الأشهر الستة الماضية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا في جنوب وغرب دارفور بنسبة 16 و 27 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها. إلا أن حالة الأمن الغذائي ظلت مستقرة نسبيا في جنوب دارفور نتيجة لموسم الحصاد القوي. وواصل برنامج الأغذية العالمي، بدعم من الحراس الأمنيين التابعين للعملية المختلطة، أنشطته المتعلقة بتوزيع الغذاء، والتدخلات في مجال التغذية، والغذاء من أجل الإنتعاش، وبرامج الوجبات المدرسية في جميع أنحاء دارفور.
	36 - وانخفضت المساعدة في مجال الرعاية الصحية في غرب دارفور في أعقاب انسحاب منظمة ميدير ومنظمة المعونة الطبية الدولية بسبب نقص التمويل المتاح. وكانت المنظمة الأولى تقوم بتشغيل 26 مرفقا للرعاية الصحية والثانية 7 مرافق. وفي حين أن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى أبدت استعدادها لتولي تشغيل بعض هذه المرافق، سيظل أكثر من 15 عيادة دون دعم. وفي شمال دارفور، أفادت الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني أيضا بوجود انخفاض في تقديم خدمات الرعاية الصحية بسبب مصاعب في نقل الأدوية إلى المرافق الموجودة بالمناطق الريفية نتيجة للقيود التي تفرضها الحكومة.
	37 - وقد أدى اندلاع مرض الخناق (الدفتيريا) في مخيمات النازحين في شمال دارفور، وهو ما تم التبليغ عنه لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى حدوث 992 حالة إصابة مشتبه فيها و 17 حالة وفاة. وأصبح المرض تحت السيطرة منذ ذلك الحين. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة الصحة بشمال دارفور حملة توعية بمرض الخناق في المخيمات المتضررة.
	38 - وفيما يتعلق بتحسين فرص الحصول على المياه، قام مصرف التنمية الأفريقي في 26 كانون الثاني/يناير، في إطار التعهدات التي قدمها المانحون خلال المؤتمر الدولي المعني بالمياه في دارفور الذي عُقِد في حزيران/يونيه 2011، بمنح مبلغ 3.3 ملايين يورو لحكومة السودان لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وكذلك لبناء القدرات المحلية في مجال إدارة وتشغيل الموارد المائية والبنية التحتية ذات الصلة. ومن المتوقع أن تستفيد ما بين 15 إلى 20 بلدة ريفية من هذه المنحة.
	39 - وفي حين تمكنت الأوساط الإنسانية من الوصول إلى الغالبية العظمى من المجتمعات المحتاجة في دارفور، ومن تقديم المساعدة لها، فإن عمال الإغاثة يواجهون عقبات تحول دون الوصول إلى تلك المجتمعات في مناطق عديدة بسبب انعدام الأمن والقيود التي تفرضها الحكومة. وقد بقي الوصول متعذرا إلى منطقة غرب جبل مرة في وسط دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وواصلت العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري العمل مع السلطات الحكومية وقادة الحركات المسلحة لتحسين إمكانية الوصول إلى تلك المناطق. كذلك تقوم السلطات الأمنية التابعة للحكومة بتقييد الحركة بين زالنجي ونيرتيتي من حين لآخر، مبررة ذلك بانعدام الأمن. وفي جنوب دارفور، قلصت الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني من تحركاتها في الأجزاء الشرقية والجنوبية من الولاية، وخاصة على الطريق بين نيالا والضعين، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الحكومة.
	خامسا - سيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان 
	40 - تدهورت حالة حقوق الإنسان في دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واشتملت بصفة رئيسية الحوادث التي سجلتها العملية المختلطة على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعنف الجنسي والجنساني، وانتهاكات الحق في السلامة الجسدية.
	41 - وحسب المشار إليه في الفقرة 15 أعلاه، فقد انخفض عدد ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين الذي سجلته العملية المختلطة من 54 شخصا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 25 شخصا في الفترة المشمولة بهذا التقرير. وارتفع العدد الإجمالي لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من 116 حالة تشمل 273 ضحية إلى 148 حالة تشمل 374 ضحية على مدى دورة الإبلاغ.
	42 - وفي واحدة من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين المسجلة البالغ عددها 13 حالة، اعتقل طلاب من جامعة نيالا يوم 20 شباط/فبراير بسبب مشاركتهم في مظاهرات أقيمت احتجاجا على إقالة عبد الحميد موسى كاشا من منصبه كوالٍ لولاية جنوب دارفور. وفي 27 آذار/مارس، كان أحد الطلاب المعتقلين لا يزال محتجزا لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي الحالات الـ 12 المتبقية، كان هناك 24 شخصا محتجزا في مراكز الاعتقال التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أو جهاز المخابرات العسكرية، أو الشرطة الحكومية. ولم تستطع العملية المختلطة تحديد سبب اعتقالهم أو تحديد وضعهم الحالي نظرا لرفض السلطات الموافقة على الطلبات التي قُدمت للحصول على معلومات عن المعتقلين أو للوصول إليهم.
	43 - وبلغ عدد انتهاكات الحق في السلامة البدنية التي وثقتها العملية المختلطة 73 حالة تشمل 232 ضحية، مقارنة بما عدده 57 حالة تشمل 138 ضحية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وانطوى ما مجموعه 31 حالة على هجمات مسلحة على المدنيين على أيدي مهاجمين مسلحين مجهولين جرت خلالها أيضا سرقة الضحايا. أما الحالات المتبقية، والتي لا تتضمن السرقة، فقد اشتملت على 3 حالات تعذيب، و 3 حالات اختطاف، و 14 من حالات الاعتداء الجسدي بقصد التهديد والترهيب، و 13 حالة تعرض فيها الضحايا إلى إصابات، و 9 من حالات التحرش الجنسي.
	44 - وسجلت العملية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 31 حالة من حالات العنف الجنسي والجنساني اشتملت على 41 ضحية، من بينهم 12 من القُصَّر. ويمثل هذا انخفاضا من 37 حالة اشتملت على 53 ضحية (من بينهم 29 قاصرا) في الفترة السابقة. ومن بين الحالات البالغ عددها 31 حالة، التي تم تسجيلها خلال الفترة قيد الاستعراض، تم الإبلاغ عن 17 حالة إلى الشرطة الحكومية، وعن حالتين إلى الشرتاي المحلي (وهو كبير قادة المجتمع المحلي) نظرا لعدم تواجد الشرطة في المنطقة، وهناك 12 حالة لم تبلغ بها الشرطة أو قادة المجتمع المحلي.
	45 - وقامت العملية المختلطة برصد تحقيقات الشرطة وإجراءات المحاكم بشأن الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والجنساني. وفي جلسة عقدت في كاس (جنوب دارفور)، في 22 كانون الثاني/يناير، صدر حُكم بالإعدام على 8 متهمين بالاغتصاب. أما المدعى عليه التاسع فقد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، في حين تمت تبرئة العاشر نظرا لعدم كفاية الأدلة. ودعت العملية المختلطة الجهات المعنية إلى عدم استخدام عقوبة الإعدام. وفي 26 شباط/فبراير، أدانت محكمة في ولاية جنوب دارفور شخصا لشروعه في اغتصاب قاصر وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما.
	46 - وواصلت العملية المختلطة التشجيع على تعزيز حماية النساء والفتيات في دارفور. وفي 17 شباط/فبراير، عقدت العملية حلقتي عمل عن مشاركة المرأة في عملية السلام، وعن العنف الجنسي والجنساني وتعميم المنظور الجنساني في نيرتيتي (غرب دارفور). وبالإضافة إلى ذلك، واصلت العملية العمل مع الزعماء الدينيين بشأن الوقاية من العنف الجنسي والجنساني.
	47 - وفي ما يتعلق ببناء قدرات القضاء وسلطات السجون في الولاية، يسرت العملية المختلطة إجراء دورة تدريبية على مهارات الحاسوب مدتها خمسة أسابيع استفاد منها 15 من ضباط السجون في مدينة الجنينة (غرب دارفور). وفي 15 شباط/فبراير، سلمت العملية اثنين من المشاريع السريعة الأثر المنجزة إلى مدير السجون بولاية جنوب دارفور. ونظمت العملية المختلطة ستة برامج لفائدة 223 من ضباط الشرطة (211 من الذكور و 12 من الإناث) في مجال تدريب القادة الميدانيين، ومهارات الحاسوب، والتحقيق في موقع الجريمة، والإسعافات الأولية.
	48 - وفي 21 شباط/فبراير، وافق مركز تدريب القضاة التابع للجهاز القضائي السوداني على المشاركة في التدريب الذي تجريه العملية المختلطة في مجال حقوق الإنسان الدولية ومعايير القانون الإنساني الدولي. وسيتم تدريب القضاة المحترفين والقضاة التقليديين في جميع أنحاء دارفور خلال هذا العام. ويجري حاليا وضع الجدول الزمني للتدريب.
	49 - وقام الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، محمد شندي عثمان بزيارة الخرطوم ودارفور في الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير. وتم الاتفاق خلال مشاوراته مع السلطات السودانية على أن يقوم، بمساعدة من العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري، حسب الاقتضاء، بإنشاء لجنة لتقييم الاحتياجات الشاملة تقوم باقتراح برنامج شامل للمساعدة الفنية وبناء القدرات لمعاونة الحكومة على التصدي للشواغل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك في دارفور.
	حماية الطفل

	50 - في أعقاب تقديم جيش تحرير السودان - فصيل الإرادة الحرة، وهو أحد الأطراف الموقعة على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور، تقريره المرحلي النهائي عن تنفيذ خطة عمله لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كمحاربين إلى العملية المختلطة، في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011، سُجل أربعون طفلاً كانوا يرتبطون به سابقاً، في منطقتي ملحة وكافود (شمال دارفور)، لدى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في السودان بغرض إعادة إدماجهم. وتتفاوض العملية المختلطة حالياً على خطط عمل مماثلة مع جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد، وحركة التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة، وجماعات مسلحة أخرى أصغر حجماً. وأبلغت الجهات المعنية بتنسيق شؤون القوات المسلحة السودانية في وزارة الدفاع العملية المختلطة بأن وزير الدفاع، الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وافق على صياغة خطة عمل لن يقتصر تطبيقها على القوات المسلحة السودانية فحسب، بل سيسري أيضاً على سائر الجماعات المسلحة المرتبطة بها، كالجماعات التابعة لوزارة الداخلية، وجميع تلك الجماعات مدرجة في قائمتي الخاصة بالأطراف التي تجند الأطفال وتستخدمهم بتلك الصفة.
	سادسا - حماية المدنيين
	51 - واصلت العملية المختلطة تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بحماية المدنيين. وفي هذا الصدد، نُقل حتى الآن 22 موظفاً مدنياً من ذوي الخبرة في الشؤون المدنية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وسيادة القانون، من المقر الرئيسي لبعثة العملية المختلطة والمقار الكائنة في الولايات إلى 21 موقعاً من مواقع الأفرقة التابعة لها في شتى أرجاء دارفور من أجل رصد مسائل حماية المدنيين وتقديم تقارير عنها، وتقديم المساعدة التقنية للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة، والعمل عن كثب مع السلطات المحلية ووكالات المعونة الإنسانية في المناطق الواقعة خارج مراكز المدن الرئيسية.
	52 - وقام فريق الأمم المتحدة القطري، وعلى وجه التحديد المجموعة المعنية بالحماية في دارفور والفريق العامل المعني بحماية المدنيين، بحصر التحديات الراهنة في مجال الحماية والقدرات المتاحة للتصدي لها في ولايتيّ وسط وشرق دارفور الجديدتين. وخلص التقييم إلى أنّ معظم الوكالات العاملة في المجال الإنساني لها حضور ما في الولايات، وإن تفاوتت مستوياته، وأنّ الشواغل الرئيسية المتصلة بالحماية تشمل، في جملة ما تشمله، المدنيين من السودانيين الجنوبيين المقيمين في الضعين ممن بقوا فيها بعد انفصال جنوب السودان. وتنص مذكرة التفاهم المؤرخة 12 شباط/فبراير المبرمة بين السودان وجنوب السودان على أن يقدم السودانيون الجنوبيون المقيمون في السودان طلبات للحصول من حكومة السودان على تأشيرات دخول وتصاريح بالعمل، وذلك بحلول 8 نيسان/أبريل. إلاّ أن الحكومة لم تبدأ بعد في شن حملة إعلامية عن هذا الموضوع في دارفور بسبب انعدام التمويل. وقد واصلت المنظمة الدولية للهجرة نقل السودانيين الجنوبيين من الخرطوم وكوستي (ولاية النيل الأبيض) جواً إلى بلدهم، ولكن قدراتها في دارفور محدودة، لذا لم تتمكن من تقديم هذه المساعدة هناك. ولم يجر بعد إنشاء قنصلية لجنوب السودان في الخرطوم لتقوم بإصدار الوثائق اللازمة لتسجيل السودانيين الجنوبيين المقيمين في السودان لدى السلطات المعنية في حكومة السودان. وتتشاور أوساط المساعدة الإنسانية بشأن الإجراءات الكفيلة بتحسين تنسيق أنشطة الحماية، مع مسؤولي حكومة الولاية المعينين حديثاً، بما يشمل حماية مواطني جنوب السودان المقيمين في شرق دارفور.
	سابعا - نشر العملية المختلطة وعملياتها
	53 - في 31 آذار/مارس، بلغ قوام الموظفين المدنيين في العملية المختلطة ما نسبته 85 في المائة من القوام المعتمد البالغ 285 5 موظفاً، (096 1 موظفاً دولياً، و 905 2 موظفين وطنيين، و 477 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة). وتواصل العملية التخفيف من الأخطار الأمنية وتحسين ظروف المعيشة من أجل تحسين حالة استقدام الموظفين والإبقاء عليهم.
	54 - وبلغ قوام الأفراد العسكريين في العملية المختلطة 082 18 فرداً، أي ما يمثل 92.4 في المائة من القوام المأذون به البالغ 555 19 فرداً. ويشمل هذا العدد 458 17 جندياً، و 319 ضابط أركان، و 231 مراقباً عسكريا، و 74 ضابط اتصال.
	55 - وبلغ قوام أفراد الشرطة في العملية المختلطة 007 3 أفراد (82 في المائة منهم من الرجال و 18 في المائة من النساء)، أي ما يمثل 79.7 في المائة من القوام المأذون به البالغ 772 3 فرداً. ونُشر ما مجموعه 16 وحدة من وحدات الشرطة المشكّلة المأذون بها البالغ عددها 19 وحدة (تضم 235 2 فرداً، أي 84 في المائة من القوام المأذون به البالغ 660 2 فرداً). ومن المقرر نشر وحدة إضافية بحلول منتصف عام 2012.
	56 - وفي الفترة الممتدة من 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 31 آذار/مارس 2012، أصدرت الحكومة 439 1 تأشيرة دخول جديدة لأفراد العملية المختلطة. وفي 31 آذار/مارس، كان عدد الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات دخول التي لم يبت فيها 729 طلباً، منها 393 لضباط شرطة مدنيين، و 122 لمتعاقدين، و 101 لموظفين مدنيين، و 95 لأفراد عسكريين، و 18 لزائرين رسميين. وواصلت العملية المختلطة حث مسؤولي الحكومة على تجهيز طلبات التأشيرات التي لم يبت فيها، لا سيما طلبات ضباط الشرطة، والتعجيل بإصدار التأشيرات الجديدة وفقاً لاتفاق مركز القوات.
	57 - وبعد سلسلة من الاجتماعات بين العملية المختلطة والمسؤولين في الحكومة، أُفرج، في 10 كانون الثاني/يناير، عن 447 حاوية معدات وإمدادات للعملية المختلطة كانت محتجزة لدى سلطات الجمارك في بورسودان منذ أيار/مايو 2011. وقد نُقلت تلك الحاويات، التي كان جُل شحنتها أثاثاً ضرورياً لتشييد المكاتب وأماكن الإقامة، إلى مرافق العملية المختلطة في دارفور.
	58 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، قامت العملية المختلطة بتسيير 172 14 دورية، منها 229 7 دورية روتينية، و 153 2 دورية لوجستية وإدارية، و 103 2 دورية ليلية، و 401 1 دورية قصيرة المدى، و 568 دورية بعيدة المدى، و 718 عملية حراسة في إطار مهام إنسانية. وقامت شرطة العملية المختلطة بتسيير ما مجموعه 911 10 دورية، منها 793 5 دورية داخل مخيمات النازحين، و 014 3 دورية في البلدات والقرى، و 780 1 دورية متوسطة المدى، و 324 دورية بعيدة المدى.
	59 - وطرأت زيادة ضئيلة على عدد القوات العسكرية ووحدات الشرطة المشكّلة التي استوفت احتياجاتها من المعدات المملوكة للوحدات حسب ما تنص عليه مذكرات التفاهم المبرمة مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية ووحدات شرطية. غير أن تلك الزيادة لم تتجل في حدوث تحسن كبير في مجمل القدرات التشغيلية وقدرات الاكتفاء الذاتي المتوافرة لدى الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة. ومن مجموع الوحدات المنشورة في العملية المختلطة البالغ عددها 54 وحدة، زاد عدد الوحدات التي استوفت احتياجاتها من المعدات المملوكة لها من 22 وحدة إلى 25 وحدة. ويعاني العديد من الوحدات التي لا تفي بالمعايير المطلوبة من نقص كبير. وتواصل الأمانة العامة العمل مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية ووحدات شرطية كي تتخذ تلك البلدان إجراءات كفيلة بتمكين بقية الوحدات من استيفاء الاحتياجات المنصوص عليها في مذكرات التفاهم. ويؤدي التقصير في تلبية الاحتياجات من المعدات الرئيسية إلى عرقلة جاهزية الوحدات للانتشار والحد من قدرة العملية على تكليف تلك الوحدات بالمهام اليومية. والأهم من ذلك، أن هذا النقص يعرض حفظة السلام للخطر ويؤثر على سلامة الأفراد غير المسلحين وموظفي الإغاثة التابعين للعملية المختلطة الذين تتولى تلك القوات حراستهم.
	60 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تم حفر سبعة آبار مياه إضافية، ليصبح بذلك العدد الكلي للآبار المكتملة منذ نشر العملية المختلطة 55 بئراً. وهذه الآبار يُشترك في استخدامها مع المجتمعات المحلية.
	61 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير إنجاز ما مجموعه 11 مشروعاً سريع الأثر، مع وجود 242 مشروعاً إضافياً في مراحل مختلفة من الإنجاز. وانشأت العملية المختلطة آلية داخلية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، تشمل إجراءاتها اتّباع نهج لا مركزي في عملية الموافقة على المشاريع المقترحة وزيادة إشراك أفراد الشرطة والأفراد العسكريين التابعين للعملية المختلطة فيها.
	62 - وعملاً بقرار مجلس الأمن 1983 (2011)، قدمت العملية المختلطة، في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 18آذار/مارس، تدريبا للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لما عدده 953 مسؤولاً حكومياً، من بينهم أفراد شرطة وأفراد عسكريون وحراس سجون، و 641 من أفراد المجتمع المحلي، منهم نازحون وممثلون للمجتمع المدني وسجناء.
	63 - وفي الفترة من 24 إلى 30 كانون الثاني/يناير، اجتمع الأمين العام المساعد المعني بسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، السيد دميتري تيتوف، بمسؤولين في حكومة السودان؛ ومسؤولين محليين في دارفور؛ وممثلين للمجتمع المدني، بمن فيهم النازحون؛ وبموظفين من العملية المختلطة في الخرطوم ودارفور، ضمن آخرين، بهدف مناقشة سُبل المضي قدماً في المسائل المتعلقة بسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في دارفور. وفي اجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة، تناول الأمين العام المساعد الطلب الذي قدمته السلطات في كانون الأول/ديسمبر 2011 لوقف جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بإجراءات مكافحة الألغام في دارفور على أساس أن تلك المنطقة خالية من الألغام الأرضية. وأوضح الأمين العام المساعد أن أنشطة العملية المختلطة في مجال مكافحة الألغام تتضمن طائفة واسعة من العمليات، تشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وإذكاء وعي الجمهور بمخاطر تلك الأجهزة. ومن ثم، استأنفت العملية المختلطة في 25 كانون الثاني/يناير عملياتها الرامية إلى الحد من الخطر الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة في دارفور. وفي هذا السياق، وجد تقييم أُجري في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتسعة كيلومترات من الأراضي و 99 كيلومتراً من الطرق أنها خالية من الذخائر غير المنفجرة. وإضافة إلى ذلك، جرى تحديد مواقع 65 قطعة من الذخائر غير المنفجرة و 197 2 طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وتدميرها. وتحققت العملية المختلطة أيضاً من خلو منطقة سطحية مساحتها 000 60 متر مربع ومنطقة تحت سطحية مساحتها 400 متر مربع من الذخائر غير المنفجرة. وعلاوة على ذلك، قدمت دورات تدريبية للتوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة استفاد منها 784 25 شخصاً.
	64 - واستمر العمل بتقنية وصل شبكات البث الإذاعي لتوعية المجتمعات المحلية، إذ توفر هيئة الإذاعة السودانية مساحات إذاعية لبث برامج مدتها ساعة مرتين يومياً على الموجات القصيرة. وقد طلبت هيئة الإذاعة، في شباط/فبراير، تمديد اتفاق الوصل الحالي لمدة عام واحد. إلاّ أن العملية المختلطة فضلت تمديد هذا الترتيب لفترة ثلاثة أشهر في انتظار إحراز تقدم في الحصول على ترخيص بالبث الإذاعي المستقل. وأبرمت أيضاً اتفاقات مع محطات إذاعة ولايات دارفور الثلاث في ذلك الحين، وبدأت تلك المحطات تبث برامج العملية المختلطة على موجات التضمين الترددي (FM).
	ثامنا - التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية المحددة للعملية المختلطة
	65 - أُحرز بعض التقدم مقارنة بالنقطة المرجعية الأولى، وهي تحقيق حل سياسي شامل للنزاع. وتضمن ذلك إحراز تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة، على النحو المشار إليه في الفقرات من 3 إلى 10 من هذا التقرير. وفي حين أن المفاوضات بين الحكومة والحركات غير الموقعة لم تستأنف بعد، أفاد الزعماء في المنطقة باستعدادهم لتشجيع الطرفين على الشروع في الحوار.
	66 - وتتعلق النقطة المرجعية الثانية باستعادة بيئة مستقرة وآمنة في جميع أنحاء دارفور. ومع أن الوضع الأمني العام في دارفور ظل دون تغيّر نسبيا، فقد وقعت اشتباكات بين الحكومة والحركات المسلحة، خصوصا في منطقة وسط دارفور، ولا تزال مخاطر اللصوصية والإجرام كما هي إلى حد كبير.
	67 - وتتعلق النقطة المرجعية الثالثة بتعزيز سيادة القانون والحوكمة وحماية حقوق الإنسان. وفي حين أن الحالة العامة لحقوق الإنسان والعنف الجنساني لم تتغير كثيرا في دارفور، فقد واصلت العملية المشتركة تقديم الدعم التقني واللوجستي لتعزيز قدرات مواجهة العنف الجنساني وقدرات الجهاز القضائي والسجون.
	68 - وتتعلق النقطة المرجعية الرابعة بتحقيق استقرار الحالة الإنسانية وتيسير وصول العون الإنساني إلى السكان المحتاجين للمساعدة. وعموما، ظلت الحالة الإنسانية في دارفور مستقرة نسبيا خلال الفترة قيد الاستعراض، باستثناء حالات نزوح المدنيين الجديدة من محلية دار السلام إلى مخيم زمزم. وظل وصول المساعدات الإنسانية إلى منقطة غرب جبل مرة مقيدا ولا تزال القيود المفروضة على تسليم الإمدادات الطبية الأساسية إلى منطقة سورتوني (شمال دارفور) قائمة. وسعت العملية المختلطة إلى تعزيز الحماية المادية للمدنيين وتيسير عمل الوكالات الإنسانية من خلال زيادة متوسط عدد الدوريات اليومية من 160 دورية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 244 في الفترة قيد الاستعراض، ومن خلال نشر الموظفين المدنيين في مواقع الأفرقة.
	تاسعا - استعراض الأفراد النظاميين
	69 - عملا بقرار مجلس الأمن 2003 (2011)، أجرت الأمانة العامة، بالتنسيق مع العملية المختلطة والاتحاد الافريقي وفريق الأمم المتحدة القطري، استعراضا لأفراد العملية المختلطة النظاميين بهدف ضمان الاستخدام الفعال والكفء للموارد العسكرية وموارد الشرطة في تنفيذ ولاية العملية.
	70 - واستُهل الاستعراض بإجراء تقييم لديناميات الصراع في الميدان وتحليل للاتجاهات المتوقعة في الأجل المتوسط. وبعد ذلك، درست العملية المختلطة، بالاشتراك مع موظفي الدعم من الأمانة العامة، العناصر العسكرية وعناصر الشرطة ومفاهيم الدعم اللازم للعمليات من أجل استبانة التعديلات المطلوبة لكفالة مواجهة التحديات الأمنية الميدانية الحالية والمتوقعة بأكبر قدر من الفعالية.
	71 - وفي شباط/فبراير، قام فريق رفيع المستوى، يـتألف من ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وفريق الأمم المتحدة القطري والأمانة العامة، بزيارة نظرائهم في العملية المشتركة بالفاشر للتحقق من صحة استنتاجات تقييم النزاع واستعراض الموظفين لمفاهيم العمليات من أجل تحديد المجالات التي سيكون من المناسب إجراء تعديلات فيها، فيما يتعلق بحجم القوات من الأفراد النظاميين وتشكيلها.
	72 - وتتصل النقاط الرئيسية المستخلصة من تقييم النزاع بالتغييرات على أرض الواقع منذ إنشاء البعثة في كانون الثاني/يناير 2008. وفي هذا الصدد، انخفضت عموما المواجهات المباشرة بين الحكومة والمجموعات المسلحة، مع تركّز القتال في مناطق معينة، خاصة في الجزء الشمالي من جنوب دارفور وفي مناطق تقع في النصف الجنوبي من شمال دارفور. ولا يتسنّى التنبؤ بالاشتباكات، فهي مرهونة بحركة العناصر المسلحة والعمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة لطردهم من الجيوب التي لا يزالون يسيطرون عليها. ولا يزال تأثير هذه الاشتباكات ينعكس على حماية المدنيين.
	73 - وقد برز الإجرام باعتباره أكبر تهديد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وفي حين أن الحكومة قد أبدت التزامها بالتصدي للإجرام، فإنها تواجه تحديات كبيرة في القيام بذلك، ويرجع ذلك إلى ضعف قدرات قطاع الشرطة والقطاع القضائي، والديناميات السياسية على أرض الواقع.
	74 - والإجرام على طرق النقل، في مخيمات النازحين وحولها، وفي المناطق الحضرية، فضلا عن العنف ذي الدوافع السياسية والنزاع القبلي على الموارد، تعد جميعها عناصر رئيسية في ديناميات الوضع الأمني الحالي في دارفور.
	75 - ومع بدء عودة النازحين - رغم أنها بأعداد قليلة نسبيا حتى الآن، والجهود الموصى بها في وثيقة الدوحة وإنشاء سلطة دارفور الإقليمية لدعم عودة المزيد من النازحين، سوف ينصب التركيز الرئيسي في الأجل المتوسط على بسط الأمن في مناطق العودة.
	76 - وعلى ضوء استنتاجات تقييم النزاع، أوصي الاستعراض بإعادة تشكيل أفراد العملية المختلطة النظاميين للتركيز على المناطق التي تتعرض لأعلى تهديدات أمنية في دارفور، على أن تركز القوات العسكرية على مناطق النزاع المسلح وتوفير الأمن في تلك المناطق، وأن تركز الشرطة على تهديدات الإجرام في المناطق التي يتركز فيها وجود النازحين بكثافة وبناء القدرات لدعم عودتهم.
	77 - وفي حين أنه سيجري الاحتفاظ بجميع مواقع الأفرقة الحالية، فسيُعدّل عدد القوات في كل موقع من مواقع الأفرقة بما يتناسب مع مستوى المخاطر. وسيؤدي هذا التعديل إلى تحول شامل في مركز ثقل العناصر العسكرية بالعملية المختلطة إلى المناطق الأكثر تعرضا لخطر اندلاع نزاع مسلح. كما ستسهل إعادة النشر هذه زيادة تواتر الدوريات ومدتها، بما في ذلك زيادة استخدام قواعد العمليات المؤقتة. وسوف تقترن إعادة تشكيل وضع قوات العملية المختلطة العسكرية بتعزيز احتياطي القوات لكي يتسنّى تعزيز القوات سريعا في المناطق التي تتعرض لتهديدات مستجدة. والهدف من ذلك هو ترشيد القوات العسكرية للعملية، وبالتالي، زيادة القدرة على التصرف بصورة أكثر استباقا من أجل درء الأخطار التي تهدد الميدان والتصدي لها. 
	78 - ويجري استعراض الحاجة إلى الإبقاء على بعض الوحدات التمكينية التي دعمت إنشاء العملية. وقد تم في هذا الصدد تكوين معظم أفرقة المواقع ويجري التوسع في الاستعانة بعقود محلية، وبالتالي التخفيف من الحاجة إلى بعض تلك الوحدات.
	79 - وقد تبين من الاستعراض أيضا أن هناك تداخلا في استخدام الحراسة العسكرية ووحدات الشرطة المشكلة وأن تحديد مهام أفراد الشرطة والأفراد العسكريين على نحو أكثر دقة يمكن أن يحقق مزيدا من الكفاءة في استخدامهم.
	80 - وفي هذا الصدد، سينصب تركيز العناصر العسكرية على مناطق الاشتباكات المسلحة والقيام بدوريات بعيدة المدى لكفالة أمن المنطقة، في حين أن وحدات الشرطة المشكلة ستركز على توفير الأمن لفرادى ضباط الشرطة من أجل معالجة المسائل المتعلقة بالإجرام داخل مخيمات النازحين والمراكز الحضرية وما حولها. وإضافة إلى ذلك، سيُعدَّل برنامج العملية المختلطة لتدريب الشرطة بحيث يوفر الدعم للحكومة وسلطة دارفور الإقليمية المنشأة حديثا من أجل إيجاد القدرة اللازمة لتعزيز الأمن في مناطق العودة.
	81 - وستُنشأ مراكز عمليات مشتركة على مستوى مواقع الأفرقة لكي يتسنّى إسناد الأنشطة اليومية على نحو لامركزي، ومن ثمّ تفادي التداخل الذي يمكن أن يحدث عندما تسند المهام على مستويات أعلى. ومع نشر الموظفين الفنيين المدنيين على مستوى مواقع الأفرقة، ستنخرط العناصر الفنية أيضا في أنشطة مراكز العمليات المشتركة.
	82 - واستنادا إلى نتائج الاستعراض وتوصياته على النحو المبين أعلاه، أعتزم المضي قدما في إجراء تعديلات بغية تقليص حجم العملية المختلطة، تشمل نحو 200 4 من العناصر العسكرية و 280 من عناصر وحدات الشرطة المشكلة و 460 1 من ضباط الشرطة، وإعادة تشكيل العناصر المتبقية حسب مقتضى الحال. وأوصي مجلس الأمن بأن يأذن بتخفيض مماثل في مستوى القوات المأذون بها.
	عاشرا - ملاحظات
	83 - أود أن أعرب عن ترحيبي بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية باعتبار ذلك خطوة هامة في تنفيذ وثيقة الدوحة، فضلا عن إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتعيين مدع عام لمحكمة دارفور الخاصة وتخويله ولاية قضائية تشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003.
	84 - ومن المهم بصفة خاصة ملاحظة أن سلطة دارفور الإقليمية تتمتع الآن بالقدرة على إحداث تحسينات ملموسة في حياة سكان دارفور من خلال توفير منافع السلام، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار وتقديم الدعم لعودة النازحين واللاجئين أو إعادة توطينهم. وفي هذا الصدد، يقع على عاتق الأطراف الموقعة ضمان أن يتوافر لسلطة دارفور الإقليمية ما يكفي من موارد وقدرات للاضطلاع بمسؤوليتها، ولا سيما تمكين السلطة، من خلال الوفاء بالتعهدات بتقديم مساهمات لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور ونظام التمويل البالغ الصغر لدعم أنشطة در الدخل. وإذ أؤكد من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل سلطة دارفور الإقليمية، فإني أرحب بالجهود التي تبذلها العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري لتحديد المجالات التي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن توفر فيها الدعم لأعمال سلطة دارفور الإقليمية من أجل تنفيذ وثيقة الدوحة، وأدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة أيضا، حسب الاقتضاء.
	85 - والآن بعد إجراء التحقّق الأولي من قوات حركة التحرير والعدالة، أتوقع أن يحرز الطرفان، بالتعاون مع مفوضية وقف إطلاق النار، تقدما ملموسا، وذلك على وجه الخصوص من خلال إدخال تحسينات على الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين وما حولها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ الأحكام المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات المسلحة في الوقت المناسب؛ والتحكم في أسلحة المدنيين؛ وإنشاء آلية التنسيق المشترك بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة. وأشير إلى أن مقاتلي الحركة يحتاجون إلى دعم لوجستي غير عسكري، كالمأوى والمستلزمات الطبية والعلاج والملبس والغذاء والماء. وفي حين أن هذه هي مسؤولية الحكومة في المقام الأول، فإني أدعو الشركاء الدوليين إلى تقديم المساعدة في هذا الصدد.
	86 - وينبغي مواصلة تعزيز رغبة سكان دارفور في الانخراط في حوار داخلي وعملية سياسية داخلية. ومع ذلك، إذا أُريد للعملية أن تكون ذات مصداقية وتخدم الغرض الذي تُجرى من أجله، فيجب أن يكون بوسع المشاركين التحدث علنا والتمتع بحرية الحركة والتجمع. وأشجع العملية المختلطة على مواصلة إجراء مشاورات مع الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية لسكان دارفور ومشاركتهم المتناسبة في العملية.
	87 - والخطاب القتالي المتواصل للحركات غير الموقعة على الاتفاق وموقفها منه يعدان من المسائل التي تثير قلقا بالغا، وأدعوها إلى التخلي عن العنف واختيار طريق السلام والتسوية عن طريق التفاوض. ويجب على الحكومات في المنطقة وجميع الأطراف المعنية أن تدعم حركات دارفور وتشجعها على العمل من أجل السلام.
	88 - ولا أزال أشعر بقلق عميق إزاء زيادة الهجمات على أفراد العملية المختلطة وممتلكاتها، حيث فقد اثنان من حفظة السلام حياتهما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فهذه التصرفات غير مقبولة ويجب اعتقال الجناة فورا وتقديمهم إلى العدالة. وأدعو حكومة السودان إلى مواصلة العمل على نحو وثيق مع العملية المختلطة في التحقيق بشأن أي أعمال عنف ترتكب ضدها. كما أحث الحكومة على إطلاق سراح أفراد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان المحتجزين حاليا في شرق دارفور.
	89 - وقد أحرز بعض التقدم مؤخرا في إصدار تأشيرات لأفراد العملية المختلطة وأشجع الحكومة على الحفاظ على قوة الدفع في هذا الصدد. فأي حالات تأخير في إصدار التأشيرات، فضلا عن فرض قيود على تحركات العملية المختلطة ورحلاتها الجوية، تعد معوقات عملياتية تحد من قدرة العملية على تنفيذ ولايتها. وأدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين العملية من العمل بحرية وفقا لأحكام اتفاق مركز القوات.
	90 - وفي الختام، أود أن أشكر الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء المشترك المؤقت، إبراهيم غمباري، وجميع أفراد العملية المختلطة على جهودهم الدؤوبة لتوطيد السلام والاستقرار في دارفور. وفي هذا الصدد، أود أيضا أن أشكر الدول الأعضاء التي ساهمت بأفراد عسكريين وأفراد من الشرطة في العملية المختلطة. كما أود أن أعرب عن خالص امتناني للعديد من موظفي الإغاثة في دارفور الذين يعملون في ظروف صعبة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقة. وأخيرا، أرحب بالتزام الأطراف الفاعلة الإقليمية بدعم عملية السلام.

