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

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

          تنفيـذ                           ُ        يوما بتقرير عن التقدم املُحـرز يف   ٩٠                      أن أواصل موافاته كل     ّ  إيلّ             جملس األمن              طلب فيها   
                             ويتـضمن التقريـر معلومـات      .                                                               والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور      

           أبريــل إىل  /         نيــسان ١                                                                               عــن آخــر التطــورات الــيت شــهدهتا احلالــة يف دارفــور، ويــشمل الفتــرة مــن  
ــران   ٣٠                                                                            ويتــضمن التقريــر أيــضا تقييمــا للتقــدم احملــرز يف ضــوء النقــاط          .     ٢٠١٣        يونيــه  /        حزي
          تــشرين   ١٦                                                                                 رجعيــة واملؤشــرات املــستكملة الــواردة يف تقريــري الــسابق إىل اجمللــس، املــؤرخ     امل

    ).            ، املرفق األولS/2012/771   (    ٢٠١٢       أكتوبر  /    األول
  

                   التطورات السياسية  -      ثانيا   
                                                التفاوض من أجل التوصل إىل اتفاق سالم شامل للجميع    

  .                                     جـامع لـدارفور عـن نتـائج كـبرية                                                     مل تسفر اجلهود املبذولة لتأمني اتفاق سالم شامل و       -   ٢
                         بـني حكومـة الـسودان        )                  وثيقـة الدوحـة    (                                                            ومنذ إبرام وثيقة الدوحـة إلحـالل الـسالم يف دارفـور             

                              منــشق مــن احلركــات املــسلحة        واحــد        فــصيل   ع     وقــ  ،     ٢٠١١                                     وحركــة التحريــر والعدالــة يف عــام 
   .    كاسة                             ؛ وهذا تطور سرعان ما تعرض النت                              على اتفاق يعتمد اتفاقية الدوحة       املوقعة    غري
        يقـوده                            الـسودان، وهـي فـصيل    -                               وقعت حركة العدل واملـساواة              أبريل،   /        نيسان  ٦    ويف    -   ٣

                 بعـد ذلـك،             أسـبوعني              ويف أقل من      .                يف الدوحة، قطر                     على تلك الوثيقة                          حممد جرب، بصفة رمسية     
ــشر    ــوات فــصيل ب ــوات                                 اشــتبكت ق ــل              مــع ق ــومي                                   مــن حركــة العــدل واملــساواة                فــصيل جربي          ي

                                           كيلـومترا مشـال غـرب أم بـرو، يف مشـال        ٣٠ (                     ب مـن قريـة درمـا               أبريل بالقر /        نيسان   ١٩  و   ١٨
        حمـاربني          تـسعة                                                                                 وقتل حماربان من فصيل بشر منهما قائد ميـداين رفيـع الرتبـة، وجـرح                   ).       دارفور
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                            دارفـور عـرب تـشاد لبـدء                                         كانت قيادة فصيل بشر عائـدة إىل                      مايو، وبينما    /       أيار   ١٢    ويف    .      آخرين
        مـن                                                           به أركو سليمان دهية ومثانيـة آخـرون مـن فـصيله                                                     تنفيذ وثيقة الدوحة، قتل حممد بشر ونائ      

       وزعـم    .                                       كلم مشال الطينة، يف مشال دارفـور         ٦٠                                               ل فصيل جربيل يف بانيا اليت تقع على مسافة            قب
        مـايو،   /      أيـار    ٢٥    ويف    .                                                                     أيضا أن عشرين فردا من فصيل بشر أخذهتم قوات فصيل جربيل رهائن           

                                                 عيمـا مؤقتـا لـه وأكـد مـن جديـد التزامـه                                                              أعلن فصيل بشرياختيار خبيـت عبـد اهللا عبـد الكـرمي ز        
   .                   بتنفيذ وثيقة الدوحة

                   وثيقـة الدوحـة،       يف           عليهـا           املنصوص                                  ، عقدت جلنة متابعة التنفيذ،       ه    يوني /         حزيران  ٤    ويف    -   ٤
               علـى عمليـة            مـايو    /         أيـار    ١٢                      الـذي وقـع يـوم           دث   ا                                                 اجتماعا استثنائيا يف الدوحة لدراسة آثار احلـ       

                الفـوري عـن            بـاإلفراج                                     يـه فـصيل جربيـل وطالبـت فيـه                                       واعتمدت اللجنة بالغا أدانت ف      .      السالم
                                                                  وأعـرب املـشاركون أيـضا عـن بـالغ القلـق إزاء تـدهور                 .                                        أفراد فصيل بشر الذين أخذوا رهـائن      

                                           ويف هذا الصدد، حثوا علـى حتميـل كـل            .                                                      احلالة األمنية يف دارفور وأثرها على السكان املدنيني       
                         وأخـريا دعـوا احلركـات       .                 على احملاكمـة            وعرضهم  ،                                        مرتكيب العنف يف دارفور مسؤولية أعماهلم     

   .                                                                              الرئيسية غري املوقعة على الوثيقة إىل نبذ العنف وتسوية خالفاهتا عن طريق احلوار السلمي
                                                            ، استضاف حممد ابـن شـامباس، املمثـل اخلـاص املـشترك              ه    يوني /         حزيران   ١٨      و   ١٧    ويف    -   ٥

         معتكفـا                               املشترك بـشأن دارفـور                    وكبري الوسطاء                                               لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة، املعني حديثا،       
                                                                                                 يف الفاشــر للممــثلني اخلاصــني يف الــسودان ملناقــشة التطــورات الراهنــة يف كامــل أحنــاء املنطقــة، 

                  وكـان مـن بـني       .                                  واإلنسانية، وكيفية املضي قدما          األمنية                                    يف ذلك حالة عملية السالم واحلالة          مبا
                                       ريقيا، ورواندا، والـسويد، والـصني،       ف أ                                                     املشاركني ممثلون من االحتاد الروسي، وأملانيا، وجنوب        

              ، والواليـات                                                  لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية                                                   وفرنسا، وكندا، واملغرب، واململكة املتحـدة     
                   ورحبـوا مببـادرة      .                           فريقـي، واالحتـاد األورويب                                                        املتحدة األمريكية، وهولندا، واليابان، واالحتـاد األ      

ــة                    كــبري الوســطاء   ــاء عملي ــة إىل إحي ــشترك الرامي ــا                                         امل ــسالم مب ــتني                 ال ــق العملي                                  يف ذلــك عــن طري
                                                                                                      التكميليتني املتمثلتني يف جتديد اخنراط احلركات غـري املوقعـة، والقيـام فـورا بـإجراء مـشاورات                  
                                                                                                       داخــل دارفــور يف بيئــة متكينيــة مناســبة مــن أجــل تــشجيع عمليــة ســالم شــاملة للجميــع تتــوىل    

                كــبري الوســطاء                       العمليــة األوىل، قــدم                                     ويف مــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز يف    .                         زمامهــا اجلهــات احملليــة
ــار     ــدها يف أي ــيت عق ــشترك إحاطــات عــن االجتماعــات ال ــشاد     /                                                             امل ــدا وت ــايو مــع رؤســاء أوغن                                         م

                                                                            والــيت شــدد فيهــا كــل مــن الرؤســاء علــى أمهيــة اعتمــاد هنــج شــامل            املتحــدة          ترتانيــا          مجهوريــة  و
                    امباال مـع زعمـاء                                  ولبلوغ تلك الغاية، اجتمع وهو يف ك  .                                  للجميع لتحقيق سالم دائم يف دارفور  

                                                                                                احلركات الرئيسية غري املوقعة، مبا يف ذلك ميين ميناوي، زعيم فصيل ميين ميناوي مـن حركـة                  
                                                                                                           جيش حترير الـسودان؛ وعبـد الوحيـد، زعـيم فـصيل عبـد الوحيـد مـن جـيش حتريـر الـسودان؛                        
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                             ورحـب األطـراف باملبـادرة        .                                                                       وأحد كبار املمثلني لفـصيل جربيـل مـن حركـة العـدل واملـساواة              
   .                    املشترك بعد شهر رمضان            كبري الوسطاء            على لقاء   وا   تفق  وا
  

                                   تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    
                     وسـعيا إىل تعبئـة       .                                                                               ظل نسق تنفيذ وثيقة الدوحـة متـأخرا عـن اجلـداول الزمنيـة املنقحـة                 -   ٦

        أبريـل   /          نيـسان   ٨      و    ٧                                                                           الدعم، بصورة شاملة، من أجل احتياجات دارفور اإلمنائية، عقـد يـومي             
ــ         لدوحــة،    يف ا ــة يف دارفــور      ؤمتر     امل ــدويل للمــاحنني إلعــادة اإلعمــار والتنمي ــر املــشاركون    .                                                          ال                    وأق

                                                                                                         االســتراتيجية اإلمنائيــة لــدارفور، الــيت تــستند إىل تقيــيم االحتياجــات الــذي أجرتــه بعثــة التقيــيم  
ــيني      ــة دولـ ــركاء تنميـ ــدارفور وشـ ــة لـ ــسلطة اإلقليميـ ــادة الـ ــدارفور بقيـ ــشتركة لـ ــة   .                                                                                                  املـ            ومقارنـ

                                                  باليني دوالر لتنفيـذ االسـتراتيجية علـى امتـداد        ٧,٢  ـ                               التمويل اليت جرى حتديدها ب             باحتياجات
                         ويـشمل املبلـغ األخـري        .              باليني دوالر     ٣,٦                                                  فترة ست سنوات، تعهد املاحنون بتقدمي ما جمموعه         

    .             بليون دوالر   ٢,٦                                      التزام حكومة السودان السابق الذي قدره 
                                          تزامــات مــاحنني لتغطيــة الــنقص يف متويــل   ال                                الــسعي متواصــال للحــصول علــى           ومــا زال   -   ٧

                                          إال أن بعـض اجلهـات املاحنـة احملتملـة            .                باليـني دوالر      ٣,٦                                           االستراتيجية اإلمنائية لـدارفور البـالغ       
                                                                                           االلتزام بأموال نظرا إىل عـدم إحـراز الكـثري مـن التقـدم يف تنفيـذ وثيقـة                              اإلحجام عن           أشار إىل   

                   القيـود املـستمرة      إىل                           ض أجـزاء مـن دارفـور، و                                   تكرر حاالت انعـدام األمـن يف بعـ      إىل           الدوحة، و 
   .       املختلطة                     والتنمية، والعملية       اإلنساين                             املفروضة على وصول شركاء العمل 

                                                                                     وأعرب املشاركون يف االجتماع اخلامس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة املعقـود يف               -   ٨
                    العدالـة وحكومـة                                                                               أبريل يف الدوحة، عن القلـق إزاء حمدوديـة حتـرك حركـة التحريـر و                /        نيسان  ٩

                                                                    وأشاروا باخلصوص إىل التأخريات املستمرة املتـصلة بتنفيـذ أحكـام             .                          السودان من أجل تنفيذها   
ــة   ــار والترتيبــات األمنيــة النهائي ــائج     .                                                        وقــف إطــالق الن                                                   ويعتــرب اســتمرار حالــة اجلمــود بــشأن نت

           اللجنـة                                                                                                        التحقق من قـوات حركـة التحريـر والعدالـة وعـدم تنفيـذ الطـرفني للقـرار الـذي اختذتـه                    
ــسابق     ــري ال ــوارد يف تقري ــى النحــو ال ــرة S/2013/225 (                                                         املــشتركة، عل ــة    )  ٦           ، الفق ــا يف غاي                   عائق

                                                                             وباإلضافة إىل ذلك، ما زال إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة، ونظـام              .                    األمهية أمام التقدم  
    .   قا   َّ معلَّ                                                     متويل بالغ الصغر لألنشطة املدرة للدخل وصندوقا للتعويضات

                                                                                   أبريـل، أعلنـت حركـة التحريـر والعدالـة تعليـق مـشاركتها يف احلكومـة                  /        نيسان  ٩    ويف    -   ٩
                                                       وكانــت هــذه اخلطــوة احتجاجــا علــى إزاحــة وزيــر     .                                      يف ذلــك يف ســلطة دارفــور اإلقليميــة      مبــا

                                                                                              الصحة التابع للحركة يف والية غرب دارفور من قبل اجمللـس التـشريعي للواليـة، وطـرد املعهـد            
                                                                      وهو منظمة ترعاها حكومـة الواليـات املتحـدة وتقـدم الـدعم                                          اجلمهوري الدويل من السودان،   

                                                                                                      يف جمال بناء القدرات للحركة وللسلطة؛ والتأخر يف تنفيذ األحكام املتعلقـة بالترتيبـات األمنيـة                
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                                                                                                      النهائيــة الــواردة يف وثيقــة الدوحــة، وال ســيما إدمــاج املقــاتلني الــسابقني يف القــوات املــسلحة    
                                    أبريـل، بـني النائـب األول لـرئيس      /         نيـسان   ٢٥                 رئـة عقـدت يف                       وعقب اجتماعات طا    .          السودانية

                                        سـلطة دارفـور اإلقليميـة التيجـاين         /                                                               السودان، علي عثمان طه، ورئـيس حركـة العـدل واملـساواة           
                                                                                                     سيسي، أعلن الطرفان تسوية اخلالفات بينهما بالنظر إىل التزام احلكومة بإعـادة النظـر يف طـرد                 

   .                             فيذ الترتيبات األمنية النهائية     جلة تن                                املعهد، وباختاذ اخلطوات املناسبة ملعا
                                                                         مايو، أصدرت حكومة السودان مرسوما بإنشاء اللجنة األمنية اإلقليميـة           /       أيار   ١٦    ويف    -    ١٠

                                                                      ويــرأس اللجنــة رئــيس ســلطة دارفــور اإلقليميــة مــع مــشاركة والة    .                            لــدارفور وتعــيني أعــضائها
   ،                       دارفـــور اإلقليميـــة                                        ووزيـــر املاليـــة والتخطـــيط يف ســـلطة  .                                    واليـــات دارفـــور اخلمـــس كنـــواب

                  مـسؤولة عـن              واللجنـة   .                                                                                ومستشارها القـانوين وجلـان األمـن يف الواليـة أعـضاء أيـضا يف اللجنـة                
   .                 صون األمن يف دارفور

        مـايو،   /         أيـار    ٢٨    ويف    .                                                                     وواصل املدعي اخلـاص التحقيـق يف اجلـرائم املرتكبـة يف دارفـور               -    ١١
                        حالـة منـها واحـدة      ٥٢               مـا جمموعـه                                                          أبلغ املدعي اخلاص العملية املختلطة بأنه جرى التحقيق يف     

            يف جنــوب    ١٤                        يف مشــال دارفــور؛ و   ٣٠                                                    يف وســط دارفــور؛ وواحــدة يف شــرق دارفــور؛ و    
                                                                       ومل تقدم إىل العملية املختلطة أيـة تفاصـيل أخـرى عـن أنـواع                 .                            دارفور وست يف غرب دارفور    

   .                                   اجلرائم أو عما وصل إليه التحقيق فيها
  

                   احلوار داخل دارفور    
                                                                                  تعلق بإجراء احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور، أقر امليسرون، وهم العمليـة                    يف ما ي   و  -    ١٢

                     أبريل، اسـتراتيجية    /        نيسان  ٨                                                                  املختلطة، وفريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى، ودولة قطر، يف          
                                                    ومــن املقــرر أن ينــشئ امليــسرون جلنــة خيتــار        .                                                    أعــدهتا العمليــة املختلطــة لتطــوير املــشاورات    

                                                                                             ثلـي األطـراف املوقعـة علـى وثيقـة الدوحـة، واجملتمـع املـدين واملـشردين داخليـا                                  أعضاؤها من مم  
                                                                                                    والالجـــئني، وشـــتات دارفـــور والعمليـــة املختلطـــة والـــشركاء الـــدوليني، إلعـــداد املـــشاورات  

                                                                                           وجيري حاليا إعداد مذكرة مفاهيمية لتوجيه العمليـة، ويـشمل ذلـك طرائـق اختيـار                  .         وإجرائها
                                                   وستواصـل العمليـة املختلطـة الرصـد واإلبـالغ            .                     تـصاالت وامليزانيـة                              املشاركني، واسـتراتيجية اال   

                                                                                      ويف هـذا الـصدد، سـتراعي الـدروس املـستفادة مـن ترتيبـات املـؤمتر الـذي                     .            التمكينيـة             عن البيئة   
ــاال   ــور                  عقــد يف ني ــومي                    يف جنــوب دارف ــشأن احتياجــات املــشردين    /      آذار  ٢٦     و  ٢٥       ي                                      مــارس ب

ــة  ــة         األمني ــه،             واإلمنائي ــة إجرائ ــن كيفي ــامجون                                  ، وم ــا مه ــيت اختطــف فيه ــة ال ــك احلادث ــا يف ذل                                                          مب
             املختلطــــة،                                                                               مــــشاركا كــــانوا يف طــــريقهم إىل املــــؤمتر حتــــت محايــــة العمليــــة   ٣١            مــــسلحون

) S/2013/225 وكــــان مــــن بــــني املــــشاركني يف املــــؤمتر ممثلــــون عــــن      ).   ١١    و   ١٠             ، الفقــــرة                                                                  
ــا         اجملتمــع ــدويل ومــشردون داخلي ــيت     .                            ال ــاء، جــرت املظــاهرات ال ــومي                                              ويف هــذه األثن ــا ي                 نظمه
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                                                                       أبريل املشردون داخليا يف املخيمات يف وسط دارفور وجنوهبـا لالعتـراض علـى       /     نيسان  ٦  و  ٥
                                                                                                    وثيقة الدوحة واالحتجاج على طريقة إجراء املـؤمتر الـدويل للمـاحنني إلعـادة اإلعمـار والتنميـة                

   .                        يف دارفور، دون حوادث تذكر
  

                             محاية املدنيني من العنف اجلسدي   -      ثالثا   
                واالشـتباكات    ،                                                                  ر االقتتال القبلي بني امليليشيات يف وسط ومشال وجنـوب دارفـور              أسف  -    ١٣

                                                                                        بني القوات احلكومية وقوات احلركات املسلحة يف وسط وشرق دارفـور عـن زيـادة كـبرية يف             
       ازدادت                                  وقد أدت تلـك النــزاعات، الـيت     .              السكان املدنيني          املرتكب ضد        اجلسدي           خطر العنف  

                     نـازح، مـا ميثـل       ٣٠٠     ٠٠٠       بـ           ما يقدر       تشرد         ، إىل       ٢٠١٣       يناير   /   ثاين   ً                         شدةً وتواترا منذ كانون ال    
   .      املاضيني                       يف دارفور يف غضون العامني       التشرد                   أكثر من جمموع حاالت 

      علـى             الـسيطرة           ميناوي           فصيل ميين     -                       جيش حترير السودان       افتك        أبريل،   /        نيسان  ٦    ويف    -    ١٤
                                ويف حماولـة لطـرد جـيش حتريـر        .                                                               بلديت لبدو ومهاجرية الواقعتني يف شرق دارفور مـن احلكومـة          

                يف الفتـرة مـن                                                  ، قامت طائرات تابعة للقوات املسلحة الـسودانية       ميناوي       ميين         فصيل -         السودان
             يف البلـدتني،                                                                    أبريل، بقصف جوي متقطع ملواقع يشتبه بأهنا تابعة للمتمـردين            /        نيسان   ١٣       إىل    ٦

                           العمليـة املختلطـة يف                                                     شخص من املدنيني إىل مناطق حميطـة بقاعـديت           ١٧     ١٠٠                   وجلأ ما يقدر بـ     
                                                               وعلـى الــرغم مــن أن دوريــة للعمليـة أكــدت وجــود حفــرتني     .                                    دارفـور الــواقعتني بــالقرب منــها 

                                                                                                    عن سقوط قنبلتني قرب قاعدهتا يف لبدو، فإن القيـود علـى التنقـل الـيت فرضـتها قـوات                      ني    نامجت
            الكامـل                                                                                                    احلكومة واحلركات املـسلحة علـى نطـاق واسـع حالـت دون قيـام البعثـة بتقيـيم لألثـر                    

   .              كانت خمتلفة جدا    اليت  و  ،                        األنباء املتعلقة باإلصابات                                    لألعمال القتالية، مبا يف ذلك التحقق من 
                                                                        أبريــل، اســتعادت القــوات العــسكرية احلكوميــة، معــززة بامليليــشيات   /         نيــسان  ١٦   ويف   -    ١٥

   ة،                                  ويف حني ظل التوتر يسود املنطقـ        .        البلدتني                                               املسلحة ومدعومة بعمليات جوية، السيطرة على       
                                    بعــد ثالثــة أيــام مــن اســتعادة     أي          أبريــل،  /         نيــسان  ١٩   ويف   .                                       مل يبلــغ عــن أيــة اشــتباكات أخــرى 

                                                                                                    القوات احلكومية للسيطرة علـى مهاجريـة، هـاجم مـسلحون يرتـدون الـزي العـسكري قاعـدة                   
  ُ                                                                            وقُتل فـرد واحـد مـن أفـراد حفـظ الـسالم وأصـيب اثنـان آخـران                     .                               قريبة تابعة للعملية املختلطة   

  يف                                  العمليـة الـسلطات احلكوميـة                تـشارك    و  .                      كما قتل أحد املهامجني     .         ق النار                خالل تبادل إلطال  
   .      للقضاء    بعد     وا     َّ مل يقدَّم      اجلناة                        التحقق من اهلجوم، إال أن 

          تـشردوا           شـخص      ٦٠     ٠٠٠                                                               وقدرت مفوضية العـون اإلنـساين احلكوميـة أن أكثـر مـن                -    ١٦
                               ين بـالقرب مـن قواعـدها؛                                                                 وقامـت العمليـة املختلطـة حبمايـة املـدنيني املتركـز             .                     من جـراء القتـال    

ّ                                                        وقّدمت هلـم خـدمات الرعايـة الـصحية األوليـة؛ وسـهلت                               ّ           املـساعدة اإلنـسانية؛ وأّمنـت           إيـصال   
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ــراف إىل وقـــف      ــضررة؛ ودعـــت األطـ ــاطق املتـ ــاملني يف املنـ ــسانية العـ ــساعدة اإلنـ ــوظّفي املـ    ّ                                                                                                مـ
    .         القتالية       األعمال

                     أبريـل، حيـث صـدت     /          نيـسان    ٢٢                                                   واستؤنف القتال بني الطرفني يف جنوب دارفـور يف            -    ١٧
           فـــصيل-                                                                                              القـــوات املـــسلحة الـــسودانية حماولـــة هجـــوم شـــنته قـــوات جـــيش حتريـــر الـــسودان 

                                                            وبعد ذلك بيومني، أفادت مصادر اجملتمـع احمللـي عـن وقـوع            .                      يف حميط مطار نياال          ميناوي    ميين
                      كلم جنـوب شـرق        ٤٧                         الواقعة على بعد حوايل      (                                            اشتباكات مسلحة بني الطرفني يف حملية بليل        

                                       مـايو، هامجـت قـوات جـيش حتريـر           /       أيار  ٣    ويف    .                                            ، مبا يف ذلك قرى بابا ومارال وأم غونيا         )    نياال
                                                                قـــوات الـــدفاع الـــشعيب احلكوميـــة املتمركـــزة يف جوغانـــة          مينـــاوي                 فـــصيل مـــيين -           الـــسودان 

              أسـفر، حـسب        ممـا   )                         م إىل اجلنـوب مـن نيـاال      لـ    ك   ١٠٠                              الـواقعتني علـى بعـد حـوايل      (          واملـشروع  
                                                                               قتل ستة أفراد مـن قـوات الـدفاع الـشعيب وهنـب الوقـود واإلمـدادات                                         أوردته التقارير، عن م      ما

                                                                        مــايو، قامــت القــوات احلكوميــة، مدعومــة مبيليــشيات مــسلحة مبهامجــة   /        أيــار ٨   ويف   .        األخــرى
                      الواقعــة علــى بعــد  (                         يف قريــة أبــو جــابرة         مينــاوي       ّ       فــصيل ميّنــي   -                               قــوات جــيش حتريــر الــسودان

                         هنــب القريــة وحرقهــا      جــرى                 أهليــة، فقــد                              ووفقــا ملــا ذكرتــه مــصادر    ).                م مشــال قريــضة   لــ ك   ٣٠
      نــوب  جب                                                                                    تــسبب يف تــشريد الــسكان املــدنيني إىل مواقــع خمتلفــة يف حملــييت قريــضة والــسالم          ممــا

                                                                                          وحالــت القيــود الــيت تفرضــها امليليــشيات املــسلحة علــى التنقــل دون وصــول العمليــة    .         دارفــور
  .                              عـن القتـال يف املنطقـة                                     ومل تـرد أي تقـارير أخـرى         .                                               املختلطة إىل املنطقـة للتحقـق مـن احلـادث         

                                                                             مايو، زعمـت الـسلطات احلكوميـة أن قافلـة جتاريـة كانـت يف طريقهـا إىل             /       أيار   ١٥        أنه يف      غري
         قـرب           مينـاوي    ّ        ميّنـي             فـصيل  -                                                                         نياال قـد وقعـت يف كمـني نـصبته قـوات جـيش حتريـر الـسودان                 

                   ، وســلبت الركــاب  )                                غــرب شــعريية، بــشرق دارفــور     كلــم    ١٥              علــى بعــد          الواقعــة (             خــور مكتــا 
   .                                   تهم الشخصية واستولت على أربع مركبات    أمتع
                                                                     يونيــه، يف نريتــييت، بوســط دارفــور، زعمــت الــسلطات احلكوميــة أن    /          حزيــران ٩   ويف   -    ١٨

                                                                                                قافلة عسكرية تنقل رواتب جلنود وقعت يف كمـني نـصبه مـسلحون ينتمـون إىل قـوات جـيش                    
             وبــني ســرقة        ُ                                 ويف حــني ذُكــر أن املهــامجني حيــل بينــهم   .                      فــصيل عبــد الواحــد  -                  حتريــر الــسودان

                  ويف وقت الحـق مـن     .               جبروح يف احلادث       آخرون                                       املال، فإن جنديا حكوميا قتل وأصيب أربعة 
َ                                                                                        نفــس اليــوم، أفــاَد قــاطنو خمــيم قريــب للمــشردين داخليــا أن جنــودا حكــوميني دخلــوا املخــيم                   

ً                                                                              منـزال ومبًىن، مبا يف ذلك مركز للتغذية تابع ملنظمة غري حكومية، وقتلـوا املاشـية                 ٢٥        وحرقوا             .   
  ُ                                                                      ّ                                    وقُتل أحد املواطنني العـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة وأصـيب العديـد مـن سـكان املخـيم جـّراء                        

   ّ                                                                        وكثّفــت البعثــة دورياهتــا يف املنطقــة، ودعــت قــادة اجملتمــع احمللــي          .                           إطــالق النــار يف املخــيم  
   .                                    ومسؤويل األمن احملليني إىل ممارسة ضبط النفس
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                                                    مـن مـصادر انعـدام األمـن للـسكان املـدنيني                                                            االقتتـال القبلـي ميثـل مـصدرا كـبريا              ظل و  -    ١٩
                               وأدت حماولــة للــسرقة يف حمليــة   .                                                                 عــدة منــاطق مــن دارفــور، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  يف
ُ                                                       ُدُخـــن الواقعـــة يف وســـط دارفـــور يف أوائـــل نيـــسان   أم                                          أبريـــل، إىل سلـــسلة مـــن االشـــتباكات  /ُ 

                                    مات مـن جهـة أخـرى، يف مجيـع                                                                         اشتركت فيها قبيلتا املسريية والتعايشة من جهة، وقبيلة السال        
                           ووفقـا ملـا أفـادت بـه        .        أبريـل  /          نيـسان   ٦      و    ٣      بـني              الواقعـة                                        أحناء وسط وجنوب دارفور يف الفترة       

                                                 قتيـل مـن اجلـانبني، وتـدمري للممتلكـات              ١٠٠                                                   مصادر حملية، أدى القتال إىل سقوط أكثـر مـن           
                    ختلطـة للوصـول إىل                                                          وقوبلت احملاوالت املتكـررة الـيت بذلتـها العمليـة امل          .                     وتشريد واسع النطاق  

ُ                                                                                                أم ُدُخن يف األيـام الـيت تلـت بـرفض الـسلطات احملليـة الـيت أشـارت إىل أن النــزاع، وهـو نـزاع                ُ    
                فيهـا تفعيـل                                                  هـدأت التـوترات بعـد فتـرة وجيـزة مت           و  .                                         طابع قبلي، ال يتطلب تـدخل العمليـة          ذو

   .                                                 النـزاعات احمللية ونشر قوات األمن احلكومية يف املنطقة     تسوية      آليات 
ــسان  ١٠   ويف   -    ٢٠ ــؤمتر         /         ني ــداة م ــة غ ــال القتالي ــف لألعم ــى وق ــل عل ــل، وافقــت القبائ                                                                                 أبري

ّ                    إالّ أن القتــال اســتمّر، حيــث ذكــرت   .        أبريــل /         نيــسان  ٣٠    يف                          كــان مــن املقــرر عقــده          للمــصاحلة                 ّ  
                                                                                                     مـــصادر اجملتمـــع احمللـــي انـــدالع اشـــتباكات بـــني املـــسريية، تـــدعمها التعايـــشة، والـــسالمات   

   ٣    ٠٠٠  ـ                                                 دي، جبنوب دارفور، مما أدى إىل تشريد ما يقـدر بـ                       أبريل يف رهيد الرب    /     نيسان   ١٧  يف
          ظلـت                                               قـوات األمـن احلكوميـة علـى التنقـل                  تفرضـها                 القيود اليت          إال أن   .                     شخص إىل مدينة نياال   

   .                                        متنع العملية من تقييم اآلثار الكاملة للعنف
          الوكـاالت           ّ                                                      أبريل، وفّرت العملية املختلطة احلماية للبعثة املشتركة بـني           /        نيسان   ٢٥    ويف    -    ٢١

ُ                                                  املوفَدة إىل أم ُدُخن واليت تشمل جلنة املعونة اإلنسانية لتقييم             ُ                    ومحاية املـدنيني يف                     احلالة اإلنسانية       َ         
               شــخص بــسبب   ١١     ٢٠٠  ـ                                                                    ووفقــا ملــا أفــادت بــه الــسلطات احملليــة، نــزح مــا يقــدر بــ   .         املنطقــة

      ود إىل       ُ                       شخص ذُكر أهنم عـربوا احلـد      ٥     ٠٠٠                                              االشتباكات إىل مناطق يف جنوب دارفور، منهم        
                                                                                           وســلمت البعثــة اإلمــدادات الطبيــة األساســية إىل عيــادة تــديرها إحــدى املنظمــات غــري     .       تــشاد

ُ  حكومية يف بلدة أم ُدُخن  ُ                  .   
                       أبريـل، والـيت مشلـت      /          نيـسان    ٢٩      و   ٢٨                                َ              االشتباكات القبلية اليت انـدلعت يـوَمي             وأدت  -    ٢٢

                    سالمات، إىل إرجـاء                                                                          حماوالت لشن هجمات على الزعامات القبلية لكل من قبيليت املسريية وال          
                                                    ودعمـا للجهـود الـيت تبـذهلا الدولـة لتحقيـق            .        أبريـل  /          نيـسان    ٣٠                قرر عقـده يف       امل              مؤمتر املصاحلة   

                         مــايو، بنقــل وايل وســط  /        أيــار ٦                                                                   املــصاحلة بــني القبائــل املتنــاحرة، قامــت العمليــة املختلطــة، يف  
ُ        دارفور والوفد املرافق له إىل أم ُدُخن        ُ                      املسؤولني احلكـوميني                                   ويف سياق منفصل، التقت العملية      .                               

ــسالمات        ــه قبائــل ال ـــزاع الــذي تــشارك في ــأن الن ــادوا ب ــذين أف ــادة اجملتمــع احمللــي ال                                                                                                              احمللــيني وق
                                واسـتمر القتـال املتقطـع بـني       .                                                          واملسريية والتعايشة ناشئ من مسائل عالقة متعلقة مبلكية األرض  
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         مــايو يف  /      أيــار   ٢٧                                                    مــايو، مبــا يف ذلــك االشــتباكات الــيت انــدلعت يف  /                              القبائــل طــوال شــهر أيــار 
ُ     م جنوب أم ُدُخن    ل    ك   ١٥                    الواقعتني على بعد     (                   قرعاية وأم سوري      ُ                         ذكـرت مـصادر حمليـة           واليت  )           

   .                           شخصا من اجلانبني قتلوا فيها  ٣٢   أن 
                                زعيمـا مـن زعمـاء املـسريية       ١٧         ّ                                 يونيـه، سـّهلت العمليـة املختلطـة نقـل       /        حزيران ٢    ويف    -    ٢٣

ُ                                  والــسالمات مــن أم ُدُخــن إىل زالنجــي للمــشاركة يف   ُ                                             مــؤمتر املــصاحلة الــذي عقدتــه الــسلطات                 
                                                                                       وخالل املؤمتر، قدم كال الطرفني شكاواه، مبـا يف ذلـك قائمـة باخلـسائر واألضـرار،                   .        احلكومية

                ورغـم اجلهـود      .                                                                                       إىل آلية املصاحلة للنظر يف مداوالهتما املتعلقة بسبل تسوية النــزاع بـني القبائـل              
                                                  قد وقعت اشتباكات متقطعـة بـني مقـاتلي املـسريية                                                    املبذولة حاليا والرامية إىل حتقيق املصاحلة، ف      

                                                يونيه، يف عدة أحناء من وسط دارفـور، حيـث           /         حزيران   ١٩    إىل      ١٠    من                      والسالمات، يف الفترة    
                                                                                                          وردت تقارير عن عدد اخلـسائر البـشرية وتـدمري املمتلكـات والبنيـة التحتيـة ونـزوح الـسكان،                    

      تلـك        ُ ِّ                             ملية ُسيِّرت للتحقـق مـن آثـار              ُ                وقد ُمنعت دورية للع     .                                 مع تفاوت كبري بني منطقة وأخرى     
            ، وقعــت يف )                            كلــم جنــوب شــرق زالنجــي    ١٧                       الواقعــة علــى بعــد   (                           ادثــة يف قريــة أوروكــوم    احل
ــران   ١٩ ــة        /        حزي ــة بالقري ــسريية احمليط ــشيا امل ــب ميلي ــن جان ــة م ــن الوصــول إىل القري ــه، م   .                                                                                           يوني

ــتقل                ني إىل بلــدة                                                                                        وعــززت العمليــة وجودهــا واختــذت مواقعهــا خــالل الليــل حلمايــة املــدنيني املن
   .             ّ              زالنجي وحىت خفّت حدة التوترات

ــهري       -    ٢٤ ــوال شـ ــتمرت، طـ ــور، اسـ ــة يف جنـــوب دارفـ ــان، الواقعـ ــد الفرسـ ــة ِعـ ِ                                                                                    ويف حمليـ         
ِ                                            املـصادمات املتقطعـة بـني قبيلـة الـبين هلبـة وقبيلـة الِقِمـر علـى ملكيـة                      ،      مـايو  /            أبريل وأيار  /     نيسان  ِ                                              

  م    لــ   ك  ٩٥                      الواقعـة علـى بعـد     (                         فربايــر يف قريـة بطيخـة    /                                       إحـدى األراضـي، والـيت بـدأت يف شـباط     
ِ             جنوب غرب ِعد الفرسان                                                                      وخبصوص احملاوالت الـيت بذلتـها سـلطات واليـة جنـوب دارفـور                 ).          

                                            أبريل يقـضي بترسـيم احلـدود اإلداريـة          /        نيسان   ٢٥                                             لتسوية النـزاع، بوسائل منها مرسوم مؤرخ       
ِ                          بني قبيليت البين هلبة والِقِمر يف حمليَتي كتيلة وِعد الفرسان، فقد أثبتت عد             َ        ِ              ووفقـا ملـا     .         م جناعتها                      ِ 

                الواقعـة علـى    (                                        مـايو ميليـشيات الـبين هلبـة كتيلـة       /        أيـار   ٢٢  يف        هامجـت                         ذكرته السلطات احمللية،   
ِ             م جنوب ِعد الفرسان    ل    ك   ٣٨     بعد   ِ                                   ، وهي بلدة تسكنها أغلبية من قبيلـة الِقِمـر، ممـا أسـفر عـن                 )         ِ                                    

ــة، وأُفيـــد مبقتـــل     ــابة         مـــدن  ٣١                                            ُ                                          تـــدمري عـــدد غـــري حمـــدد مـــن املنـــازل واملبـــاين احلكوميـ              يا وإصـ
                                    وانتــشرت قــوات األمــن احلكوميــة يف   .        شــخص  ١٣     ٠٠٠                                    آخــرين؛ وتــشريد مــا يقــدر بـــ     ٢١

                 الواقعـة علـى     (                      مـايو يف انتكانـا       /       أيار   ٢٨      و     ٢٧                   َ      واستمرت املواجهات يوَمي      .                    املنطقة ملنع القتال  
                                                  مـصادر مـن اجملتمـع احمللـي، عـن وقـوع حـوايل             حـسب              ممـا أسـفر،     )                 كم جنوب كتيلة   ٥٠     بعد  
                                   يونيــه، أفــادت الــسلطات احملليــة  /          حزيــران  ٢٤     و  ٢٣          ويف يــومي   .             ها اجلانبــان                إصــابة تكبــد  ٩٠

ِ                                   بتجــدد هجمــات ميليــشيا الــبين هلبــة علــى عــدد مــن قــرى قبيلــة الِقِمــر يف كتيلــة               ومنــذ ذلــك   .                                                      ِ 
ــصاحلة        ــادرات للم ــشاركة يف أي مب ــهم يف امل ــدم رغبت ــر بع ــة الِقِم ــاء قبيل ِ                                                                        احلــني، صــرح زعم  ِ                        .  



S/2013/420  
 

13-38432 9 
 

                                                                العملية املختلطة مبناقشة عملية املصاحلة املتعثـرة أن قبيلـة                                  ّ        والحظ زعماء قبائل مؤثرون كلّفتهم    
ِ                                                                                  الِقِمر ليس هلا ثقة يف حياد سلطات الدولة للتوسط يف النـزاع، يف حني أن البين هلبـة يرفـضون      ِ  

   .                                       قبول ترسيم حدود األرض املقترح بني القبيلتني
ــري مـــسمى، مـــؤمتر للمـــصاحلة كـــان مـــن املقـــرر عقـــده           -    ٢٥     يف   ُ                                                                                          وأُرجـــئ، إىل أجـــل غـ
                                          ّ                                     أبريل من أجل حل النـزاع القائم بني قبيليت األّبالة والبين حسني علـى إدارة منـاجم      /     نيسان   ١٥

                                                                                                    ذهــب جبــل عــامر الواقعــة يف مشــال دارفــور، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن جلنــة املــصاحلة، الــيت 
                                                                                                     يرأسها نائب وايل والية مشال دارفور، أشارت فيه إىل احلاجة إىل مزيـد مـن الوقـت حـىت هتـدأ                     

                                                                           بيد أن العملية املختلطة واصلت دعم األنشطة الراميـة إىل إجيـاد حيـز               .                    توترات بني اجلماعات    ال
         ّ                                أبريــل، نظّمــت العمليــة حلقــة عمــل يف  /         نيــسان  ١٣     و  ١٢             ففــي يــومي   .                      للمفاوضــات الــسلمية

   ِّ                                                                                                   السِّريف الواقعة يف مشال دارفور، لزعماء البين حـسني مبـن فـيهم أعـضاء بـارزون مـن واليـات                     
ــشة                         وســط ومشــال وجنــ  ــيض ومــن اخلرطــوم ملناق ــل األب ــة الني ــور، وكــذلك مــن والي                                                                               وب دارف

  ُ                                                   ّ                  وأُقيمت أيضا حلقات عمل مماثلـة برعايـة العمليـة لزعمـاء األّبالـة يف          .                        األسباب اجلذرية للنـزاع  
 ُ                                                        أُقيمـت جولـة أخـرى مـن حلقـات العمـل املتعلقـة             و  .  ُُ                                          كُُتم وكبكابية الواقعتني يف مشـال دارفـور       

     إىل   ١٣        مــن                                                         ، وذلــك برعايــة العمليــة لكلتــا العــشريتني يف الفتــرة                              بالتعــايش الــسلمي واملــصاحلة
َ                                                           واعتـربت نتـائُج هـذه املبـادرات تعزيـَز آليـات احلوكمـة احملليـة، ومتكـني اإلدارة                   .     مايو /    أيار   ١٥                    ُ            

                                                                         ً                    األهلية، وتقدمي مرتكيب العنف إىل العدالة، والتعويض، واحترام ملكيـة األرض، أمـوراً أساسـية          
    .               لتسوية النـزاع

 ُ                             أُبلغـت العمليـة املختلطـة         ،      مـايو  /         أيـار   ٥        جرى يف                                        يف لقاء مع نائب وايل مشال دارفور         و  -    ٢٦
        وذكـرت    .                                                                    شـخص اسـتأنفوا ممارسـة أنـشطة التعـدين يف جبـل عـامر                 ٥٠     ٠٠٠         يقـارب            بأن ما   

                                                                                                                السلطات احلكومية أن املـنجم لـن يغلـق ألن مثـل هـذه اخلطـوة مـن شـأهنا أن تـؤثر سـلبا علـى                           
     َّ                     ومل حيـــدَّد موعـــد ملـــؤمتر   .                                           دية واألمنيـــة اهلـــشة أصـــال يف املنطقـــة                                  البيئـــة االجتماعيـــة واالقتـــصا

    .   ُ   املُرجأ       املصاحلة
         يونيـه،   /                 مـايو وحزيـران    /                                    املنخفضة احلدة طوال شهري أيـار                القبلية                   واستمرت النـزاعات   -    ٢٧

ــها القبيلتــــان    ــية ترتكبــ ــرقة للماشــ ــا كانــــت تنــــدلع بــــسبب حــــوادث ســ ــا مــ         ففــــي   .                                                                                                          وغالبــ
                       ّ           ِّ                              هجوم وشـيك مليليـشيات األّبالـة علـى الـسِّريف فـدفعت                                    يونيه، سرت شائعة عن    /      حزيران   ٢١

                    وعلـى الـرغم مـن      .                                                          ِّ                   مبيليشيا البين حسني إىل التجمع يف منطقة اجلهـرية الواقعـة خـارج الـسِّريف            
                                                                           ّ                               تدخل السلطات احمللية لنـزع فتيل التـوترات وتفريـق ميليـشيا الـبين حـسني مـن املنطقـة، شـّنت                     

                                                       اجلهـرية، ممـا أدى إىل إذكـاء نـريان التـوترات بـني                  ّ                                      ميليشيا األّبالة يف وقـت الحـق هجومـا علـى          
                                                                                          وحتسبا لتصعيد األعمال القتالية، عززت العملية املختلطة قاعدهتا املؤقتـة للعمليـات يف               .        القبائل
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        ِّ                                                                                                بلدة السِّريف وزادت عـدد دوريـات إحـالل أجـواء الثقـة يف املنطقـة، مـع االسـتمرار يف حـث                       
ــال ال      ــى وضــع حــد لألعم ــتني عل ــاميت القبيل ــراء مفاوضــات                                                         زع ــشروع يف إج ــى ال ــة وعل                                                  قتالي

ّ                       ّ                                                             وتوّجه أيضا وفد من زعماء األّبالة ذوي التأثري من اخلرطوم، منهم مـسؤولون كبـار                 .       املصاحلة    
                                                                                                         يف حزب املؤمتر الوطين، وسـلطة دارفـور اإلقليميـة، واجمللـس األعلـى لتطـوير البـدو إىل املنطقـة                     

   .                        لتعزيز املصاحلة بني القبائل
                                                                                  يونيه، زادت حدة القتـال بـني القبائـل يف حمليـة الدالبـة الواقعـة علـى                 /         حزيران   ٢٧    ويف    -    ٢٨

  م    لـ     ك   ٢١         ِّ                                ُ                                   م مشال الـسِّريف، وحمليـة جبـل عطـاش الواقعـة علـى ُبعـد حـوايل                    ل    ك   ١٥ُ           ُبعد حوايل   
                    كلـم إىل الـشمال     ٢٥             ُ              الواقعتني على ُبعد حـوايل      (       ِّ                               غرب السِّريف، وكذلك يف زريقة وخضرية       

         جرحيــا   ٢٧                                               ختلطــة دوريـات إىل املنـاطق املتـضررة وأجلـت        َّ                 وسـيَّرت العمليـة امل     ).       ِّ       مـن الـسِّريف  
   .            ِّ             مدنيا من السِّريف إىل الفاشر

  
      تنقل                     احلالة األمنية وحرية ال  -       رابعا  

                 الربيـة للبعثـة             التـنقالت            ، أعيقـت   ه      يونيـ  /          حزيـران   ٢٦           أبريـل إىل   /          نيـسان   ١                 يف الفترة مـن       -    ٢٩
                           ويف الفتــرة ذاهتــا، رفــضت   .         الــسابق    ً                                    مــرةً يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   ٢٧    ً        ً           مــرةً، مقارنــةً بـــ   ٣٨

     ً                                               طلبـاً مـن طلبـات الـرحالت اجلويـة، وهـو              ٥     ٤٣٥     ً                   طلبـاً مـن أصـل           ١٤١                    السلطات احلكوميـة    
ــا ــا            م ــيت ُرفــض فيه ــسابق ال ــالتقرير ال ــشمولة ب ــرة امل ــادةً عــن الفت ــل زي ُ                                   ميث ــاً مــن أصــل    ٧٥         ً                                             ً                طلب

                   املـسلحة علـى                      ً                                         معظم القيود قيوداً تفرضها القوات احلكومية أو احلركـات            ظل   و  .     ً طلباً  ٤    ٨٤٤
         انعـدام          فيهـا            يـستمر          الـيت                                                                          الرحالت اجلوية والدوريات اليت تقوم هبا العملية املختلطة إىل املناطق           

                              شرق دارفور، وأبـو جـابرة                                                                       األمن، مبا يف ذلك أم دخن يف وسط دارفور، ومهاجرية ولبادو يف           
   .             يف جنوب دارفور

                                 غالبيــة احملتــاجني إىل املــساعدة                                                          ورغـم متكــن املنظمــات اإلنـسانية مــن تقــدمي املعونـة إىل     -    ٣٠
                                        ً                        مليــون شــخص يعيــشون يف خميمــات املــشردين داخليــاً، مــا زال    ١,٤                       دارفــور، مبــا يف ذلــك   يف

ــداً    ــالرتاع مقي ــأثرة ب ــاطق املت ــسكان يف املن ــه حكــومي صــادر يف     .                                               ً                الوصــول إىل ال ــاً لتوجي      ً                               ووفق
                سانية الدوليــة                                                                           مــارس بــشأن العمــل اإلنــساين يف الــسودان، خيــضع وصــول املنظمــات اإلنــ   /    آذار
                                            ويف هذا الصدد، فرضت الـسلطات احلكوميـة مـن      .                                    املناطق املتضررة من الرتاع لتقييد كلي    إىل

            ً                                                                                                 حني آلخـر قيـوداً علـى الـرحالت اجلويـة الـيت تقـوم هبـا خـدمات األمـم املتحـدة للنقـل اجلـوي                          
       جنـوب                                                           تنقل شاحنات املساعدة اإلنسانية وموظفيها إىل قريضة يف              على                        للمساعدة اإلنسانية، و  

                                                                                                   دارفــور؛ والــرحالت اجلويــة الــيت تقــوم هبــا خــدمات األمــم املتحــدة للنقــل اجلــوي للمــساعدة    
                   وفرضـت تقييـدات      .                                                                               اإلنسانية لنقل إمدادات اإلغاثة وموظفيهـا إىل أم دخـن يف وسـط دارفـور              

   .                       إىل مناطق يف شرق دارفور                 خمزونات اإلغاثة برا         أيضا على 
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              السالمة واألمن    
                                                                              أمـن أفـراد العمليـة املختلطـة ومـوظفي املـساعدة اإلنـسانية تبعـث                                    ظلت حالة سـالمة و      -    ٣١

                                                                                   حيث تعرض حفظة السالم التابعني للعملية املختلطـة للـهجوم يف مناسـبات ثـالث                 .           على القلق 
                                                                                                         خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك اهلجـوم علـى قاعـدة العمليـة املختلطـة يف مهاجريـة                    

ــور  ــرق دارفـ ــة     .                    يف شـ ــد حفظـ ــل أحـ ــادث       ُ                       وقُتـ ــالل احلـ ــران خـ ــان آخـ ــيب اثنـ ــسالم وأصـ                                                         الـ
      علـى                                        مهـامجون مـسلحون جمهولـو اهلويـة                  اعتـدى            مـايو،    /         أيـار   ١    ويف     ).          أعـاله    ١٥       الفقرة     انظر (

                                                                                                       حفظة سالم تابعني للعملية املختلطة كانوا حيرسون بئر ميـاه قـرب قاعـدة العمليـة املختلطـة يف                   
                         ح متوســطة خــالل تبــادل                                   وأصــيب أحــد حفظــة الــسالم جبــرو  .                جنــوب دارفــور               إد الفرســان يف

                                                               ، نـصبت جمموعـة مـن املهـامجني املـسلحني اجملهـويل اهلويـة                ه    يوني /         حزيران   ٢٨    ويف    .            إطالق النار 
ــاً  ــة املختلطــة قــرب خــور أبــشي يف جنــوب دارفــور          إلحــدى      ً   كمين          واســتوىل   .                                                                     دوريــات العملي

                         ً                  واعتقل لفترة وجيزة أيضاً أحـد حفظـة         .              معدات عسكرية      على                               املهامجون على أربع مركبات و    
           ومـا زال     .                                           عـن سـقوط قتلـى أو وقـوع إصـابات                   أنبـاء              ومل تـرد      .                              السالم وموظـف وطـين واحـد      

   .      ً  جارياً ة     احلادث          التحقيق يف
                                                        يف إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة للمــساعدة اإلنــسانية        يعمــل   ُ                  وقُتــل موظــف وطــين   -    ٣٢
ــران  ٩  يف ــ /        حزي ــ ه      يوني ــار شــارك فيهــ   ة          ، يف حادث ــة يف خمــيم    ا                             إطــالق ن ــابعون للحكوم ــود ت                                       جن
    ).      أعاله  ١٨       الفقرة      انظر  (            ً                      شردين داخلياً يف نريتييت يف وسط دارفور   امل

                                               ً      ً                     أبريل، اختطف أربعة مهـامجني مـسلحني جمهـويل اهلويـة موظفـاً دوليـاً                /        نيسان   ٢١    ويف    -    ٣٣
                                  ومكن التدخل الفـوري للـسلطات        .                                                 برنامج األغذية العاملي يف نياال يف جنوب دارفور         يف      يعمل  

   .           ً                        املوظف ساملاً يف وقت الحق من ذلك اليوم                         األمنية احمللية من اإلفراج عن
ــا جمموعــه         -    ٣٤                   لــصوصية مشلــت   ة        حادثــ  ٥٠                                                              وســجل خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير م

                           يعملـون يف جمـال املـساعدة                                                                     عمليات اقتحام وسرقة منازل أفراد من العملية املختلطـة ومـوظفني      
                              شـاحنات تابعـة لـشركة                                     ً                    مايو، نـصبت ميليـشيا مـسلحة كمينـاً لـثالث           /       أيار   ٣٠       ويف    .        اإلنسانية

ــادو       ــة املختلطــة لتوريــد حــصص اإلعاشــة، وهــي يف طريقهــا إىل لب                                                                                                     ســربمي املتعاقــدة مــع العملي
   ُ            ، فُنهب قـدر     )                                  كلم شرق نياال يف جنوب دارفور        ٢٥ (                                    شرق دارفور، وذلك قرب قرية إمشا         يف

       مليـة                                          ً                            وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تعرضـت أيـضاً مركبـات الع            .                        غري حمدد من اإلمـدادات    
                                                                  األمم املتحدة ومنظمات دولية غري حكومية ملا جمموعه تـسعة مـن                    منظومة                   املختلطة ووكاالت   

                                                                         وتواصـل العمليـة املختلطـة حتديـد أوجـه القـصور األمـين ووضـع                  .                        حوادث اختطاف السيارات  
   .                            ً                                               تدابري التخفيف من حدهتا، داعيةً يف الوقت ذاته السلطات احلكومية إىل مساءلة املرتكبني
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    ية      اإلنسان    الة   احل  -       خامسا 
                                                                                               فاقم استمرار العنف ضـعف املـدنيني، وال سـيما يف أجـزاء مـن وسـط دارفـور وشـرقه                       -    ٣٥

         شــخص     ١٥٧     ٠٠٠                         ُ                                             ويف األشــهر الثالثــة املاضــية، أُبلــغ عــن تــشريد مــا جمموعــه          .         وجنوبــه
   .                                              جراء االشتباكات العسكرية واالقتتال القبلي الشديد   من
ُ      ووفقاً لتقديرات احلكومة، ُشرد     -    ٣٦                                   شـخص يف أعقـاب االشـتباكات          ٦٠   ٠ ٠ ٠             أكثر من         ً                  

                                   وقــدرت وكــاالت األمــم املتحــدة      .                                                            العــسكرية يف بلــديت مهاجريــة ولبــدو يف شــرق دارفــور     
                                                يف املنــاطق احمليطــة بقاعــدة العمليــة املختلطــة                  طلبــوا احلمايــة         هــؤالء،       مــن         شــخص  ١٠     ١٠٠   أن
                           لية املختلطـة يف لبـدو،                                            شخص يف املناطق احمليطة بقاعدة العم       ٧     ٠٠٠                     مهاجرية كما احتمى      يف

  .                                                                                             يف حــني نــزح العديــد مــن األشــخاص اآلخــرين إىل منــاطق أبعــد جنــوب البلــدتني وشــرقهما   
ـــ           قامــت  و ــتني ب ــسانية حممل ــافلتني للمــساعدات اإلن ــة املختلطــة حبراســة ق ــاً    ٤٥                                                                              العملي ــاً متري     ً      ً       طن

              وازم الطبيــة                                                                                          املعونــة الغذائيــة، واملــواد غــري الغذائيــة، وامليــاه، ولــوازم الــصرف الــصحي واللــ      مــن
   .                    لتوزيعها يف كال املوقعني

                                                                                            ورغم استعادة القوات احلكومية للسيطرة على البلـدتني، أجـرب اسـتمرار انعـدام األمـن                 -    ٣٧
                          وتشري التقديرات األوليـة      .                                                                  اجلزء األكرب من احملتمني قرب قاعديت العملية املختلطة على املغادرة         

ــسانية إىل أن   ــشردين      ٣٨     ٠٠٠                             للمنظمــات اإلن ــاً                   مــن امل ــشردين داخلي                              ً           وصــلوا إىل خميمــات امل
ــور      يف ــوب دارف ــاال يف جن ــاطق احمليطــة بني ــا و    ٢٥     ٠٠٠ (                                              املن            إىل خمــيم  ٦     ٥٠٠                     إىل خمــيم كامل

                          شــخص إىل خمــيم النعــيم   ١١     ٠٠٠     ــــ                     ووصــل مــا يقــدر ب   ).                  إىل خمــيم عطــاش ٦   ٠ ٠ ٠  و       دريــج 
                   قاعـدة العمليـة                              يف املنـاطق احمليطـة ب       ٨     ٠٠٠               ً                                       للمشردين داخلياً يف شـرق دارفـور، يف حـني ظـل             

   .              املختلطة يف لبدو
                                                                                          وأدت االشتباكات العسكرية يف حملـييت بيليـل وقريـضة يف جنـوب دارفـور إىل تـشريد                    -    ٣٨

                                           ، حتققــت الوكــاالت اإلنــسانية مــن وصــول             بــني هــؤالء      ومــن   .        شــخص     ٢٣٠٠٠  ـ                 مــا يقــدر بــ 
                    وأتاحــت العمليــة    .                           شــخص إىل خمــيم قريــضة   ١     ٥٠٠                             شــخص إىل خمــيم الــسالم و    ٤    ٠٠٠
                                                                                   ة احلراسة للوكاالت اإلنسانية ملساعدة القادمني اجلدد يف احلـصول علـى املـواد الغذائيـة             املختلط

                                                                                    واخلدمات الصحية واملياه وخدمات الصرف الصحي، عالوة على املواد غـري الغذائيـة واإليـواء     
   .              يف حاالت الطوارئ

            ط دارفـور                                                                                وأدت االشتباكات القبلية بني قبائل املسريية والتعايـشة والـسالمات يف وسـ              -    ٣٩
        شـخص    ٢٧   ٠ ٠ ٠       ، عـرب             بـني هـؤالء        ومـن    .         شـخص    ٤٥     ٠٠٠      بــ                                  وجنوبه إىل تشريد ما يقـدر       

ــشاد وســجلتهم   ــوا،                مفوضــية                      إىل ت ــن تبق ــزح م ــشؤون الالجــئني، يف حــني ن ــم املتحــدة ل                                                                    األم
                               وأدى االقتتـال بـني قبـيليت         .                                                   شخص، إىل مواقـع خمتلفـة يف جنـوب دارفـور             ١٨     ٠٠٠        وعددهم  
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  .        شـخص   ٢٩    ٠٠ ٠  ـ                                                   كتيلة يف جنـوب دارفـور إىل تـشريد مـا يقـدر بـ                                القمر وبين هلبة يف حملية     
   .                                              وقيمت الوكاالت اإلنسانية االحتياجات وقدمت املساعدة

                                                                                               وعلى مدى الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـلت الوكـاالت اإلنـسانية تلبيـة احتياجـات                   -    ٤٠
                 للمـشردين يف                                                                                                 اإلغاثة الغذائيـة وغـري الغذائيـة، مبـا يف ذلـك الـصحة وامليـاه والـصرف الـصحي،                   

ــاين  ــور      /                كــانون الث ــال القبلــي يف منطقــة جبــل عــامر يف مشــال دارف ــاير مــن جــراء االقتت    ويف   .                                                                                    ين
ــسان ــدادات    /        نيـ ــة إمـ ــو اإلغاثـ ــل، وزَّع موظفـ ــة          َّ                                     أبريـ ــر            غوثيـ ــى أكثـ ــة علـ ــري غذائيـ ــة وغـ                                             غذائيـ

                                        ُ                            يف مدرسة حملية السريف يف مشال دارفـور، يف حـني قُـدم يف شـهر                             من املشردين      ٤١    ٠٠٠   من
ــار ــة يف الــسريف        ١,٥   و،      مــاي /      أي ــادات الــصحية العامل ــة إىل العي                                                                                       طــن مــن خمتلــف اللــوازم الطبي

      علــى                                                                              واســتفاد مــن محلــة التطعــيم ضــد احلــصبة الــيت قامــت هبــا وزارة الــصحة    .              وســرف عمــرة
                                   طفل نزحوا إىل كبكابيـة، وسـرف       ٤٧   ٠ ٠ ٠                               وصندوق األمم املتحدة للطفولة                    مستوى الوالية   

   .                   السريف يف مشال دارفور                              عمرة، وأبو مجرة، وغرة الزاوية و
                                                                                       وكيل األمني العـام للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ،                   ت    وزار  -    ٤١

           اإلنـسانية           احلالـة                                 مـايو مـن أجـل تقيـيم          /         أيـار    ٢٣       إىل     ٢٠                                      فالريي آموس، السودان يف الفترة من       
                    ة بـسبب ازديـاد                                                        والحظت زيـادة إمجاليـة يف االحتياجـات اإلنـساني           .                       ً     يف البلد، اليت تشكل حتدياً    

ــبرية          ــصور ك ــور، ووجــود أوجــه ق ــيما يف دارف ــرتاع، وال س ــن ال ــاجم ع ــشريد الن                                                                                                    حــاالت الت
       بلــغ    امل                   يف املائــة مــن     ٣٣    ُ             ، مل ُيــتح ســوى   ه       يونيــ  /            ويف حزيــران   .                               متويــل العمليــات اإلنــسانية    يف

                                                                               مليون دوالر يف إطـار خطـة عمـل األمـم املتحـدة وشـركائها للمـشاريع                     ٦٢٤               املطلوب وقدره   
ــساني ــور         اإلن ــسبب       .             ة يف دارف ــها إحجــام اجلهــات املاحنــة ب ــنقص إىل عوامــل من                                                                            ويعــزى هــذا ال

                                                                   وكيـل األمـني العـام، يف ختـام زيارهتـا، علـى املعانـاة                ت      وشـدد   .                           حمدودية الوصول إىل احملتاجني   
                                                                                              املـستمرة للمــدنيني املتــضررين مــن الــرتاع يف الــسودان ودعــت إىل وضــع حــد للعنــف وتــسوية  

   .                      الرتاع بالوسائل السلمية
  

                وحقوق اإلنسان ة  كم و                 سيادة القانون واحل  -       سادسا 
                                                                                         العـــدد اإلمجـــايل النتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان الـــيت ســـجلتها العمليـــة املختلطـــة       زاد   -    ٤٢
ــ   ١١٧     مــن ــالتقرير الــسابق إىل      ً               ضــحيةً يف الفتــرة    ٣٤٧        مشلــت  ة        حادث ــ   ١٢٦                                   املــشمولة ب    ة        حادث

     ً               ضــحيةً النتــهاكات    ٢٣٦     ً                                   ضــحيةً النتــهاكات احلــق يف احليــاة، و     ٢٨٣ (     ً    ضــحيةً    ٥٥٧      مشلــت 
                    ضــحايا لالعتقــال  ٨                                      ضــحية للعنــف اجلنــسي واجلنــساين و  ٣٠    ، و         اجلــسدية                 احلــق يف الــسالمة 

      ً    تــأثرياً  ة         األمنيــ     الــة                                                    وأثــرت القيــود املفروضــة علــى الوصــول بــسبب احل    ).                      واالحتجــاز التعــسفيني
          ىل مواقـع       ً                                                                                       سلبياً على قـدرة العمليـة املختلطـة علـى إجـراء زيـارات ميدانيـة يف الوقـت املناسـب إ           

                                                                                              انتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات املبلغ عنها، مبا يف ذلك إىل أم دخـن، ومكجـر وشـرق                 
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                                                                                                           جبـــل مـــرة يف وســـط دارفـــور؛ وأم غنيـــة، وأبـــو جـــابرة، ومـــارال، ورهيـــد الـــربدي وكتاليـــا    
   .      دارفور     جنوب  يف
     حـق                 انتـهاك لل    ة         حادثـ    ٤٤                                           ، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                                 وسجلت العملية املختلطة    -    ٤٣

     ً                               ضـحيةً كمـا ورد يف التقريـر            ١٢٥          مشلـت     ة         حادثـ    ٤٠                           ضـحية مقارنـة بــ           ٢٨٣               يف احلياة مشلت    
ــسابق ــه امليليــشيات واالشــتباكات بــني        .         ال ــال القبلــي الــشديد الــذي شــاركت في                                                                                            وكــان االقتت

   .      القتلى                                                     القوات احلكومية واحلركات املسلحة هو السبب الرئيسي لوقوع 
                         ً                             ني، مبـــن فــــيهم املـــشردون داخليــــاً، ممــــا أدى                    علـــى املــــدني               االعتــــداءات             واســـتمرت    -    ٤٤
        مشلــت  ة        حادثــ  ٥٠                              وســجلت العمليــة املختلطــة     .         اجلــسدية                               انتــهاكات للحــق يف الــسالمة      إىل

  .         الـسابق                        املـشمولة بـالتقرير          ً                   ضـحيةً يف الفتـرة          ١٧٦          مشلـت     ة         حادثـ    ٤٩    ً               ضحيةً، مقارنة بـ        ٢٣٦
                     ى بالكامـل، وهنـب                                 ، وهـدم املنـازل والقـر              اجلـسدية                                            وانطوت تلك اهلجمـات علـى االعتـداءات         

ــا   .                                املمتلكــات الشخــصية واملواشــي  ــان كــثرية     ج              وحــدد الن ــة يف أحي ــادة اجملتمعــات احمللي                                                  ون وق
                                   ً                                                            القوات شبه العسكرية احلكومية، وحتديداً الشرطة االحتياطية املركزية وقـوات الـدفاع الـشعيب             

         لعمليـة          وسـريت ا   .                                                                                     وحرس احلدود، بوصـفها اجلهـة املرتكبـة يف كـثري مـن احلـوادث املبلـغ عنـها                  
         وســاعدت   .                                                                                    املختلطــة دوريــات لتعزيــز الثقــة وبنــاء القــدرات وأظهــرت وجودهــا يف املخيمــات

                                                          سامهة يف احلـد مـن اجلرميـة باالشـتراك مـع الـشرطة                      من املـ             ً                          البعثة أيضاً يف متكني السكان احملليني       
       ً                                                             متطوعاً من متطوعي خفارة اجملتمعـات احملليـة، وأنـشأت مـا جمموعـه          ٨٦                    الوطنية حيث دربت    

  .                                                                                               مــن جلــان الــسالمة اجملتمعيــة يف املخيمــات والقــرى يف مجيــع أحنــاء منطقــة عملياهتــا            ١٤٢
                                مــن أفــراد الــشرطة يف جمــال    ٣٩٠                                                              وباإلضــافة إىل ذلــك، دربــت العمليــة املختلطــة مــا جمموعــه  
   .                                               حقوق اإلنسان، وخفارة اجملتمعات احمللية والعنف اجلنساين

           ضـحايا    ٨                            حتجـاز التعـسفيني مشلـت                               حـوادث اعتقـال وا      ٧                           وسجلت العملية املختلطـة       -    ٤٥
ـــ     ــة ب ــر، مقارن ــرة املــشمولة هبــذا التقري ــرة   ٨                حــوادث مشلــت  ٦                                                           خــالل الفت                           ضــحايا خــالل الفت

                                                                يف أحــد هــذه احلــوادث، أطلــق ضــباط االســتخبارات العــسكرية    و  .                              املــشمولة بــالتقرير الــسابق
          د اعتقـل                                                                  ، سـراح أحـد الـضحايا دون توجيـه هتمـة لـه، وكـان قـ              ه    يوني /         حزيران  ٢            احلكومية، يف 

        وســاهم   .                                                                            مــايو لالشــتباه يف انتمائــه حلركــة متــرد جتــري عملياهتــا يف مشــال دارفــور  /      أيــار   ١٢  يف
ــة علــى حــد ســواء        ــادة اجملتمعــات احمللي                                                                                                       اخلــوف مــن االنتقــام يف احلــد مــن إبــالغ الــضحايا وق

   .                   حوادث من هذا القبيل   عن
              نـساين مشلـت                                           مـن حـوادث العنـف اجلنـسي واجل          ة       حادث   ٢٦                         وسجلت العملية املختلطة      -    ٤٦
ـــ     ٨                 ضــحية، منــها   ٣٠ ــ  ٢٢                         قاصــرين، مقارنــة ب           قاصــرين،    ٤                 ضــحية، منــها   ٣٨        مشلــت  ة        حادث

           ضـحية،     ١٧                  حالـة مشلـت        ١٦                        وتعلـق مـا جمموعـه         .                                           سجلت يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق     
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          قاصـرين،    ٤                  ضحية، منـها       ١١              حاالت مشلت     ٨        وتعلقت    .                          قاصرين، حبوادث اغتصاب    ٤      منها
ــصاب مجــاعي  ــاقيتني     .                         حبــوادث اغت ــق باحلــالتني الب ــا يتعل ــا مــن حــوادث التحــرش                                          ويف م                                  فكانت
                                                                        وكمــا هــو احلــال يف الفتــرات املــشمولة بالتقــارير الــسابقة، يــشكل    .                        اجلنــسي ومشلتــا ضــحيتني

                                      ً                                                              قصور اإلبالغ عن العنف اجلنـسي واجلنـساين حتـدياً بـسبب وصـمة العـار االجتماعيـة وانعـدام                    
  .                                                               يق وإجراء املالحقة القـضائية هلـذا النـوع مـن اجلـرائم                                                   الثقة يف السلطات احلكومية لتويل التحق     

                       تنظـيم حلقـات عمـل      ب                                                                               وواصلت العملية املختلطة أنـشطة املـساعدة علـى معاجلـة هـذه املـشاغل                
                                       مـن املـسؤولني احلكـوميني وقـادة            ١٤٠                                                    العنف اجلنسي واجلنساين استفاد منها مـا جمموعـه              عن  

   .                               اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء دارفور
                                                                                            وواصــلت العمليــة املختلطــة تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل كــل مــن النظــراء احلكــوميني      -    ٤٧

                        ً                                                                             والنظراء غـري احلكـوميني سـعياً لبنـاء قـدراهتم يف جمـال التعـرف علـى مـشاكل حقـوق اإلنـسان                  
                     ، نفـذت العمليـة         ٢٠١٢         أغـسطس    /          ومنـذ آب    .                                                 دارفور وحتليلـها ومعاجلتـها بـشكل اسـتباقي          يف

         شــخص،  ١     ٢٠٠                                                 وحلقــة عمــل يف جمــال حقــوق اإلنــسان لفائــدة                 دورة تدريبيــة  ٤٠          املختلطــة 
ــة، والقــضاة، واملــدعون العــامون، وحمــامو      ــة احمللي ــسلطات احلكومي ــة، وال                                                                                                    منــهم مــشرعو الدول

   .      ً داخلياً                                               القطاع اخلاص، واملدرسون، واملسريون احملليون واملشردون
                  الحية يف دارفـور                                                                           وباملثل، عززت العملية املختلطـة قـدرات القـضاء واملؤسـسات اإلصـ              -    ٤٨

        أغــسطس  /         ومنــذ آب  .                                                                       وقــدمت الــدعم لتــشغيل املؤســسات املنــصوص عليهــا يف وثيقــة الدوحــة
                                                             دورة تدريبيـــة وحلقـــة عمـــل حـــول قـــضايا العدالـــة   ٢٣                                   ، نفـــذت البعثـــة مـــا جمموعـــه     ٢٠١٢

       ً                                                 مـشاركاً، منـهم أعـضاء مـن اجلهـاز القـضائي                ٦٧٩                                      واملؤسسات اإلصالحية لفائدة ما جمموعه      
                                                                                      ون، وموظفو إنفاذ القانون، وأعضاء مـن الـسلطة اإلقليميـة لـدارفور، وقـادة                     قانوني          أخصائيون   و

   .             اجملتمعات احمللية
  

            محاية الطفل    
      ً                                      ر حملياً خلطة عمـل محايـة األطفـال مـن خـالل       و                                      عززت العملية املختلطة تويل زمام األم       -    ٤٩

        اإلعــالم   و         أخــصائي     ً           شخــصاً منــهم   ٩٠                                                              دورات تدريبيــة تغطــي القواعــد واملعــايري الدوليــة لفائــدة 
                   يف حركـة التحريـر           حملـاربني   ا          وقـدامى                                           ً               ، والعاملون يف جمال الـصحة، واملـشردون داخليـاً،            ني    احمللي

   .                                                       وأجريت دورات تدريبية مماثلة لتوعية أفراد العملية املختلطة  .         والعدالة
        اجلنـود          ألطفـال   ل                                      جتنيـد القـوات املـسلحة الـسودانية              إلهنـاء          عمـل     ال                          وما زال إقـرار خطـة         -    ٥٠

                   ، رهـــن موافقـــة     ٢٠١٢         أغـــسطس  /                                                 هم، الـــيت وافقـــت عليهـــا وزارة الـــدفاع يف آب           واســـتخدام
   .        الداخلية      وزارة
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                              نشر العملية املختلطة وعملياهتا  -       سابعا  
                                                                ، بلــغ قــوام العمليــة املختلطــة مــن املــوظفني املــدنيني           ٢٠١٣         يونيــه   /          حزيــران  ٢٦  يف   -    ٥١
                    موظفـــا وطنيـــا  ٢    ١٤ ٩   (       فـــردا   ٥     ٢٧٧                                                  يف املائـــة مـــن القـــوام املعتمـــد البـــالغ    ٨٤         نـــسبته       مـــا
    ).                              متطوعا من متطوعي األمم املتحدة   ٤٤٥                موظفا دوليا و ١    ٠٨٢  و

                        فـــرد، مــن بينــهم        ١٤     ٨٠٠                                                                  وبلــغ قــوام العمليــة املختلطــة مــن األفــراد العــسكريني          -    ٥٢
   .            موظف اتصال  ٨٤                   مراقبا عسكريا و   ٢٥٣                ضابط أركان و   ٣٢٤           جنديا و  ١٤    ١٣٩
                        يف املائــة منــهم مــن   ٨٤           ضــابطا،  ٢     ٥٢٧     طــة                                           وبلــغ عــدد ضــباط شــرطة العمليــة املختل  -    ٥٣

                                                      ومت نشر وحدات الشرطة املشكلة املأذون هبا البـالغ عـددها     .                        يف املائة من النساء      ١٦           الرجال و 
    .       وحدة  ١٧
                                                                                                    وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـام األفـراد العـسكريون التـابعون للعمليـة املختلطـة                  -    ٥٤

                     دوريـة إداريـة      ٢     ٠٧٤                          دوريـة روتينيـة و      ٧     ٤١٢                                   دورية عـسكرية، مبـا فيهـا           ١٣     ٧١٥       بتسيري  
           دوريـة      ٥٧٢                                                         دوريـة حراسـة مرافقـة للعمليـات اإلنـسانية و            ١     ٠٥٨                     دورية ليليـة و     ٢     ٢٨٥  و

                                                        وقـــام أفـــراد شـــرطة العمليـــة املختلطـــة بتـــسيري   .                            دوريـــة بعيـــدة املـــدى   ٣١٤                  قـــصرية املـــدى و
ــا ــه       مـ ــها   ١٦     ٦٠٧         جمموعـ ــة، منـ ــة داخـــل خميمـــات املـــ   ١٢     ٠٤١                    دوريـ ــا     ين   شرد                                  دوريـ           داخليـ
ــرى و  ٢    ٩٠٧  و ــة يف القــ ــدات                           دوريــ ــواق و            البلــ ــدى    ١     ٢٩٩               واألســ ــطة املــ ــة متوســ                                   دوريــ
   .                                            دورية حلراسة القائمني جبمع احلطب وحراسة املزارع   ١٢٦                   دورية بعيدة املدى و    ٢٣٤  و

                    ، أصــدرت الــسلطات     ٢٠١٣        يونيــه  /          حزيــران  ٢٦           أبريــل إىل  /         نيــسان ١                 ويف الفتــرة مــن   -    ٥٥
         يونيــه،  /          حزيــران  ٢٦   ويف   .                                      ل جديــدة ألفــراد العمليــة املختلطــة               تأشــرية دخــو ١     ٣٩٥            الــسودانية 

                  تأشــرية لــضباط    ٤٥٤        ُ                                    تأشــرية مل ُيبــت فيهــا بعــد، مــن بينــها    ال               مــن طلبــات    ٨٠٢              كانــت هنــاك 
         وواصــلت   .                           تأشــرية ألفــراد عــسكريني  ٥١                            تأشــرية ملــوظفني مــدنيني و   ٢٩٧                    الــشرطة املدنيــة و

   .                       ة على مجيع طلبات التأشرية                                             العملية املختلطة حث السلطات على اإلسراع باملوافق
                                                  ، تواصـل تنفيـذ نتـائج اسـتعراض األفـراد            )    ٢٠١٢   (    ٢٠٦٣                            وعمال بقرار جملـس األمـن         -    ٥٦

                                                                      ففـي مـا يتعلـق بالعنـصر العـسكري، انتـهت إعـادة وحـدة                  .                                      النظاميني التابعني للعملية املختلطـة    
ّ      ُ                                             حلفر اآلبار ووحـدة هندسـة إىل الـوطن، فيمـا تقـّرر أن ُتعـاد وحـدة هندسـة ميدا                                  نيـة خفيفـة يف                                          

ــة مــشاة ووحــدة       .     ٢٠١٣        ديــسمرب  /            كــانون األول ــة وكتيب ــوات احتياطي ــشر ســرية ق                                                                   وجيــري ن
                                إدخـال التعـديالت علـى عنـصر             تواصـل       ورغم   .                                         طائرات هليوكوبتر عسكرية متعددة اخلدمات   

ّ                                                                            الشرطة، فقد استلزمت حاالت تـأّخر إصـدار التأشـريات ألفـراد الـشرطة الوافـدين متديـد مـدة                                                
                                                                                   الشرطة العاملني حاليا يف البعثة من أجل احلفاظ على املسار املبتغى لتحقيـق                              خدمة بعض أفراد  
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                                                                      وانتـهى نـشر الوحـدة األخـرية مـن وحـدات الـشرطة املـشكلة                  .                                 احلجم األمثـل لعنـصر الـشرطة      
                               د احملـــددة ختفـــيض القـــوام                             وجيـــري وفـــق املواعيـــ    .          وحـــدة  ١٧                                      املـــأذون هبـــا البـــالغ عـــددها    

                                                             الــشرطة للوصــول إىل احلــدود القــصوى املــأذون هبــا حبلــول                                  للبعثــة مــن اجلنــد وأفــراد          اإلمجــايل
   .    ٢٠١٤      يناير  /           كانون الثاين   ٣١
                                                                           يتعلق بالقدرات التشغيلية وقدرات االكتفاء الـذايت لوحـدات اجلنـد والـشرطة،           ما    ويف  -    ٥٧

                                                       وحدة عسكرية ووحدة للشرطة منتشرة حاليـا لـدى            ٤٤                  وحدة من أصل      ١ ١  ُ            مل ُتحقق سوى    
                            وباملقابـل تراجـع معـدل        .              يف املائـة     ٩٠                                       لـصالحية معـداهتا يفـوق عتبـة                                     العملية املختلطـة، معـدال    

  .                            يف املائــة يف ســبع وحــدات    ٤٣,٦                                                        الــصالحية لــبعض الوحــدات، حبيــث اخنفــض إىل أقــل مــن  
                                      وحـدات بكامـل الـشروط املنـصوص         ١٠                                                  يف جمال قدرات االكتفاء الذايت، فلم تـف سـوى               أما

ــها    ــدرات       وتفت  .                                                    عليهــا يف مــذكرة التفــاهم اخلاصــة بكــل من ــة إىل بعــض ق                                             قــر الوحــدات املتبقي
                                                            وال تزال العمليات تتـأثر سـلبا بأوجـه الـنقص هـذه الـيت         .                                       االكتفاء الذايت وتدعمها البعثة جزئيا    

                                                    وواصــلت األمانــة العامــة التعــاون مــع البلــدان   .                                                 تتعلــق أساســا بــصالحية نــاقالت اجلنــد املدرعــة
                                     معاجلـة أوجـه القـصور يف املعـدات                                                               املسامهة بقوات وبأفراد شرطة لتشجيعها علـى اإلسـراع يف         

   .               اململوكة للوحدات
ُ                                                                      أبريل، ُعقد اجتماع آلية التنسيق الثالثيـة اخلـامس عـشر بـني حكومـة                /        نيسان   ١٥    ويف    -    ٥٨        

                                 وتركــزت املناقــشة علــى مــسائل   .                                                                الــسودان واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف أديــس أبابــا 
                                 ات الــدخول، وتــرددات االتــصاالت                                                         الوصــول واملعــدات اململوكــة للوحــدات، وإصــدار تأشــري 

ــة املختلطــة  ــسلطات       .                                الالســلكية للعملي ــادل املعلومــات مــع ال ــسيق وتب ــادة التن   ُ                                                                     واُتفــق علــى زي
ــ                                                      احلكوميــة علــى املــستوى الــتقين مــن أجــل تــسوية          عنــد              دعم البعثــة                         القائمــة املتعلقــة بــ      سائل     امل

                                  ة الـيت مل يبـت فيهـا بعـد                         طلبات التأشـري                        احلالة يف ما يتعلق ب                            وتعهدت احلكومة بتسوية      .       نشوئها
                                                                        َ                              وإجراء استعراض الستمرار سريان طلبـات تأشـريات الـدخول املقدمـة منـذ أمـد طويـل لعـاَمي                    

   ُ                                    ومل ُيحــرز أي تقــدم صــوب استــصدار      .                                         ، بالتعــاون مــع العمليــة املختلطــة       ٢٠١٢    و    ٢٠١١
   .                                             رخصة لعمليات االتصاالت الالسلكية للعملية املختلطة

                                        مـشروعا مـن املـشاريع الـسريعة           ٢٧        ُ                  تقرير، أُجنز ما جمموعـه                                وخالل الفترة املشمولة بال     -    ٥٩
   .          من اإلجناز           مراحل خمتلفة  يف                 مشروعا إضافيا   ٣٨                       األثر؛ وجيري حاليا تنفيذ 

          املـشاريع           وسـلمت                                                   العمليـة املختلطـة وشـركاؤها يف التنفيـذ                  أجنـزت           أبريل،   /         ويف نيسان   -    ٦٠
                                                عا أهليـا كثيـف العمالـة لفائـدة الـشباب                 مـشرو    ١٧                                               الثالثة املتبقية من املرحلة األوىل املؤلفة من        

ــور      ــسلحة يف دارف ــصابات امل ــضا يف    .                                                                           املعرضــني خلطــر االلتحــاق باجلماعــات أو الع ــرع أي ُ                وُش  
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ــة تــشمل   ــة ثاني ــزة علــى تطــوير اهلياكــل األساســية     ١٦                        مرحل                  تــشييد املــدارس  (            ّ                                           مــشروعا متركّ
   .                       شاب يف شىت أرجاء دارفور ٢     ٠٠٠                وتستهدف أكثر من   )               واملراكز األهلية

ّ                                                          وواصــلت العمليــة املختلطــة احلــّد مــن خطــر الــذخائر غــري املنفجــرة يف دارفــور    -    ٦١       فقــد   .                          
ــا       ــة طوهل ــسافة إمجالي ــداد م ــى امت ــيم لطــرق وممــرات عل ــومترا وأراض  ١     ٦٦١    ّ                                                                      توصــلّ تقي                    كيل

ّ                     وُدّمـر مـا جمموعـه         .                                                                كيلومترا مربعا، أهنـا خاليـة مـن الـذخائر املنفجـرة              ٥٥       مبساحة    ُ           ذخـرية     ٥١ 
                                                                               افة إىل ذلك، قدمت العملية املختلطة تدريبا عن التوعية مبخـاطر الـذخائر                  وباإلض  .           غري منفجرة 

    ).               يف املائة أطفال  ٦٤                       يف املائة منهم نساء و  ٢٤ (        مدنيا   ١٣     ٤٦٤                          غري املنفجرة، استفـــاد منه 
  

                                  التقدم احملرز يف ضوء النقاط املرجعية  -       ثامنا  
                            الـذي أحرزتـه العمليـة                للتقـدم                               من التقرير على تقييم        ٦٦       إىل    ٣ ٦                    تشتمل الفقرات من      -    ٦٢

ــة  ــؤرخ                املختلطـ ــري املـ ــددة يف تقريـ ــرات احملـ ــة واملؤشـ ــاط املرجعيـ ــوء النقـ ــشرين   ١٦                                                                            يف ضـ            تـ
    ).            ، املرفق األولS/2012/771   (    ٢٠١٢       أكتوبر  /    األول
ــة بالتوصــل إىل        و  -    ٦٣ ــة املرجعيــة األوىل املتعلق ــرز يف ضــوء النقط ــان التقــدم احمل         تــسوية                                                                                    ك

                      ويعـزى ذلـك أساسـا      .                                             فور، حمدودا خالل الفترة املشمولة بـالتقرير                  للرتاع يف دار                 سياسية شاملة   
                       ّ                                                                            إىل إصرار احلركات غري املوقّعة، كما يتضح من بيـان اجملموعـة الـشاملة، وهـي اجلبهـة الثوريـة                

                         وقـد عرقـل اسـتمرار        .         عـسكرية   ال     طرق    ال                                                                السودانية، علـى الـسعي إىل تغـيري احلكومـة املركزيـة بـ             
ــوا   ــة، اســتئناف                                         االشــتباكات العــسكرية بــني الق ــسلحة غــري املوقع ــة واحلركــات امل                                                            ت احلكومي

      كـبري        واصل   ي                                                                           مفاوضات السالم بني هذه احلركات وحكومة السودان، بالرغم من اجلهود اليت            
                 الفــصيل املنــشق         قيــادة    ت      وكانــ  .                             أرضــية مــشتركة للمفاوضــات       إلجيــاد        بــذهلا                    الوســطاء املــشترك 

             قـد قتلـت                    وثيقة الدوحة،        وقع            يل الذي          الفص  ، )َ   َبشر      فصيل   (                       حركة العدل واملساواة                الوحيد من   
                                                      مـا يتعلـق بتنفيـذ وثيقـة الدوحـة، اسـتمرت                         جربيـل، ويف          فـصيل         قوات                            بعد ذلك بقليل على يد      

ــذ عــدة أحكــام    ــأّخر يف تنفي ّ                                 حــاالت الت ــا يتعلــق بالترتيبــات                 ، وال ســيما يف                 واردة يف الوثيقــة                                     م
                                 يع إعـادة اإلعمـار والتنميـة يف                                                                     األمنية النهائية، واملصاحلة، والتعويض، والشروع يف تنفيذ مـشار        
   .      دارفور         اإلمنائية ل           الستراتيجية  ل                                                       دارفور، وذلك رغم انعقاد مؤمتر املاحنني بشأن دارفور وتأييده 

  .                                                                                                 وتتعلق النقطة املرجعية الثانية بإعادة إرساء بيئة مستقرة وآمنة يف مجيـع أحنـاء دارفـور                 -    ٦٤
                                           اإلفـادات الـواردة بوقـوع إصـابات يف            د      عـد                                                          وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، تواصـل ارتفـاع           

                                                      السكان بسبب االشتباكات العـسكرية وكـذلك تـسجيل               تشرد                              صفوف املدنيني واتساع رقعة     
                             وقد أسـهم هـذا، إىل جانـب        .                                                                  زيادة مدروسة يف القتال القبلي العنيف يف عدة أحناء من دارفور          

ّ                                                     اهلجمات اليت ُتّشن على العملية املختلطة والقيود املفروضة على ت                                       نقالهتا من جانـب الـسلطات                 ُ 
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          وانطالقـا    .                                                                                        احلكومية واجلماعات املسلحة، يف عدم إحراز تقـدم يف ضـوء هـذه النقطـة املرجعيـة                
ّ                    من هذه اخللفية ورهنا بإمكانية الوصول، أسهمت العملية املختلطة يف محاية املـدنيني ويـّسرت                                                                                           

ّ                   إيصال املعونة اإلنسانية املأمونة إليهم وعّززت جهود املصاحلة على    .             الصعيد احمللي                                      
                                                                                                    وتتعلـــق النقطـــة املرجعيـــة الثالثـــة بتعزيـــز ســـيادة القـــانون واحلوكمـــة ومحايـــة حقـــوق   -    ٦٥

ــسان يف دارفــور عمومــا     .         اإلنــسان ــة حقــوق اإلن ــزال حال ــالغ                                                         وال ت ــار قلــق ب                فقــد تواصــل    .                     مث
                                                                                          هوادة وقوع حوادث انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك مـا يتـصل منـها                بال

                                                     ، بينمــا يــستمر تفــشي عــدم املــساءلة عــن تلــك      سدية                                ت احلــق يف احليــاة والــسالمة اجلــ          بانتــهاكا
                                                                                      ومع أن العملية املختلطة واصلت توفري الدعم لبنـاء قـدرات الـسلطات احلكوميـة                 .          االنتهاكات

ــا         ــسان وتعزيزه ــة حقــوق اإلن ــى محاي ــات اجملتمــع املــدين عل ــدارفور وهيئ ــة ل ــسلطة اإلقليمي                                                                                                       وال
                                                                              فــإن املؤشــرات علــى مــدى التقــدم احملــرز يف ضــوء هــذه النقطــة                                       وتوطيــد ســيادة القــانون،  

    .      ضئيلة        املرجعية
                                                                                                   أمــا النقطــة املرجعيــة الرابعــة فتتعلــق بتحقيــق اســتقرار احلالــة اإلنــسانية وتيــسري إيــصال    -    ٦٦

                                                وال يزال تدهور احلالة األمنيـة علـى نطـاق            .                                                  املساعدة اإلنسانية وتنفيذ عمليات االنتعاش املبكر     
                  القبلـي العنيـف             االقتتـال                                                              ة يف مناطق وسط دارفـور وشـرقه وجنوبـه، النـاجم عـن                      واسع، وخباص 

                                   ممــا زاد إىل حــد كــبري مــن عــدد                          حــاالت تــشرد هائلــة،                                     واالشــتباكات العــسكرية، يتــسبب يف 
                                            وباإلضـافة إىل ذلـك، ال تـزال القيـود            .                                                          األشخاص الذين هـم يف حاجـة إىل املـساعدة اإلنـسانية           

                                                            واحلركـــات املـــسلحة علـــى ســـبل الوصـــول إىل الـــسكان                                       الـــيت تفرضـــها الـــسلطات احلكوميـــة
                                            الحتياجـاهتم اإلنـسانية وتوزيـع املعونـة                    بتقييمـات                         يف الوقـت املناسـب                 القيـام،                     املتضررين تعـوق    

                                                     وأدى هــذا، إىل جانــب اهلجمــات الــيت يتعــرض إليهــا   .                                             الغوثيــة الــيت هــم يف حاجــة ماســة إليهــا
                                             لتهديــد باختطــافهم وســرقة ســياراهتم خــالل                                  املــساعدة اإلنــسانية واســتمرار ا      جمــال              العــاملون يف 

   .                                                                  الفترة املشمولة بالتقرير، إىل تراجع مستمر يف تنفيذ هذه النقطة املرجعية
  

                اجلوانب املالية   -      تاسعا   
           مليـون    ١    ٦,   ٤٤٨                    مبلغـا قـدره         ٢٧٩ /  ٦٦                                       اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا               خصصت    -    ٦٧

         يونيـــه  /           حزيـــران  ٣٠     إىل     ٢٠١٢      يـــه    يول /      متـــوز  ١                                                    دوالر لإلنفـــاق علـــى العمليـــة يف الفتـــرة مـــن  
                قيـــد نظـــر     ٢٠١٤ /  ١٣  ٢٠                               ، كانـــت ميزانيـــة الفتـــرة     ٢٠١٣         يونيـــه  /           حزيـــران  ٢٠   ويف   .     ٢٠١٣

   .             اجلمعية العامة
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                                                     ، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب     ٢٠١٣        يونيــه  /          حزيــران  ٢٠   ويف   -    ٦٨
                  ررة غري املـسددة                              وبلغ جمموع االشتراكات املق     .               مليون دوالر       ١١٣,٢                        اخلاص للعملية املختلطة    

   .            مليون دوالر ١    ٢,   ٢٥٤                                    جلميع عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ 
ُ                                                                                     وُســـددت إىل احلكومـــات املـــسامهة بقـــوات تكـــاليف القـــوات العـــسكرية والـــشرطة    -    ٦٩  

   /         نيــسان  ٣٠                                                                                      املــشكلة، والتكــاليف املتعلقــة باملعــدات اململوكــة للوحــدات للفتــرة املمتــدة حــىت  
   .                                         ، على التوايل، وفقا جلدول السداد ربع السنوي    ٢٠١٣     مارس  /      آذار  ٣١    و    ٢٠١٣      أبريل 

  
        مالحظات  -      عاشرا   

                                                  ، ظلــت اجلهــود الراميــة إىل إحــالل ســالم شــامل   )S/2013/225 (                        منــذ تقريــري الــسابق   -    ٧٠
                                                         ومــن ذلــك باخلــصوص تزايــد االقتتــال القبلــي واتــساع   .                                     وجــامع يف دارفــور حمفوفــا باملــصاعب

ــور وتواصــل     ــن دارف ــدة م ــاء ع ــه يف أحن ــة                                                     نطاق ــوات احلكومي ــني الق ــسكرية ب ــتباكات الع                                                     االش
                                                                               ومما يـثري القلـق أكثـر مـن غـريه هـو األثـر املـدمر الـذي تتركـه                     .                            واحلركات املسلحة غري املوقعة   

                                                                                                               هذه التطورات على املدنيني األبريـاء، والعراقيـل الـيت تقيمهـا أمـام العمليـات اإلنـسانية وتنفيـذ                    
   .            وثيقة الدوحة

ــال   -    ٧١ ــشر مــن حركــة العــدل                                 وإين أشــعر بانزعــاج ب ــشر، زعــيم فــصيل ب ــل حممــد ب                                                                    غ ملقت
                                                                                                    واملساواة، وعدة أفراد آخرين من فـصيله علـى يـد قـوات فـصيل جربيـل بعـد فتـرة وجيـزة مـن               

                                                                 وأنا منشغل من احتمال أن ترتع هذه احلادثـة الثقـة يف التوصـل إىل        .                           توقيعه على وثيقة الدوحة   
                                                    ين أحيط علمـا بـأن فـصيل بـشر أعلـن عـن                     بيد أن   .                                           تسوية عن طريق التفاوض للرتاع يف دارفور      

                                  ومـا زال إجيـاد حـل سياسـي           .                                    التزامه بتنفيذ وثيقة الدوحـة       يد                                تعيني قيادة جديدة وأكد من جد     
               فعـل الـسعي     ي    ومل    .                                                                                   للرتاع يف دارفور اخليار العملي الوحيـد بالنـسبة جلميـع األطـراف املتحاربـة              

                                    عـن طريـق الوسـائل العـسكرية                                          إىل حتقيـق أهـداف سياسـية          ،            رة اليت مضت   ش                  طيلة السنوات الع  
                                                    ولذلك فـإين أكـرر مـرة أخـرى دعـويت حلكومـة              .                                           سوى املسامهة يف إطالة معاناة شعب دارفور      

ــزام          ــورا وااللت ــة ف ــال القتالي ــة إىل وقــف األعم ــسلحة غــري املوقع ــة احلركــات امل ــسودان وبقي                                                                                                          ال
   .                                 باملفاوضات السلمية بدون شروط مسبقة

                                                    مــة الــسودان وحركـة التحريــر والعدالــة وثيقــة                                         لقـد مــرت ســنتان منـذ أن وقعــت حكو    -    ٧٢
           ومل تطـرأ     .                                                 وما زال تنفيذ أحكامها يسري ببطء غري مقبـول          .                               الدوحة إلحالل السالم يف دارفور    

                                                                                                    حتسينات ملموسة على حياة شعب دارفور عـن طريـق حتـسن األمـن وإعـادة اإلعمـار والتنميـة                    
   .      املصاحلة                                                     ودعم عمليات العودة الطوعية واملستدامة وتعزيز العدالة و
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                                                             لمـاحنني إلعـادة اإلعمـار والتنميـة يف دارفـور يف الدوحـة           ل                             لقد كان عقد املؤمتر الدويل        -    ٧٣
   .                                       اجتاه حتقيق السالم املستدام يف دارفـور         يف           الترحيب   ب                     أبريل تطورا جديدا     /        نيسان  ٨      و    ٧      يومي  

           عمليـة                                                                                                    واستراتيجية تنمية دارفور الـيت تبناهـا املـاحنون وتتـضمن عائـدات سـالم ملموسـة خطـة                  
                                            وأحث اجلهات املاحنـة وحكومـة الـسودان علـى       .                                            للتعايف والتنمية يف دارفور على األمد الطويل   

                                  وأشــجع أيــضا حكومــة الــسودان    .                                                                    الوفــاء فــورا بالتعهــدات املقدمــة لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية  
ــة         ــاألمن وإمكاني ــصلة ب ــاحنني املت ــشاغل امل ــى اإلســراع مبعاجلــة م ــة عل ــور اإلقليمي                                                                                                       وســلطة دارف

   .             صول إىل دارفور   الو
                                                                                               ومـا زلـت أشــعر ببـالغ القلــق إزاء احلالـة األمنيــة الـسائدة يف دارفــور والـيت تــدهورت،         -    ٧٤

                                                    ويساهم مزيج من االشتباكات العـسكرية املتقطعـة،          .                                     بدون شك، خالل األشهر الستة املاضية     
ــغ       ــال القبلــي العنيــف يف وجــود عــدد مفــزع مــن املــشردين بل      ٣٠٠     ٠٠٠                                                                                      وباخلــصوص االقتت

                                                             وأنا أدعو مجيـع األطـراف املتحاربـة إىل االمتنـاع عـن               .     ٢٠١٣       يناير   /                 منذ كانون الثاين       شخص  
                                                                                                   مهامجــة املنــاطق املدنيــة وأذكــر كــال مــن حكومــة الــسودان واحلركــات املــسلحة غــري املوقعــة     

  .                                                                                               مبــسؤولياهتا مبوجــب القــانون اإلنــساين الــدويل عــن ضــمان ســالمة الــسكان املــدنيني وأمنــهم   
ــسودان    ــة ال ــصاحلة                                  وأحــث حكوم ــشجيع امل ــدنيني، وت ــة امل ــن أجــل محاي ــر م ــى العمــل أكث                                                                          عل

                                                                                                            والتعايش السلمي بـني الطوائـف املتنازعـة ووضـع اسـتراتيجيات فعالـة ملعاجلـة القـضايا املتـصلة                    
   .                                   مبلكية األراضي وإدارة املوارد بشكل خاص

ــة       -    ٧٥ ــه يف ضــوء هــذه الظــروف املتميــزة بتزايــد االحتياجــات إىل احلماي                                                                                           ومــن املؤســف أن
ــة يف اجملــال      ــة املختلطــة واجلهــات العامل ــور، مــا زالــت العملي ــسانية يف دارف                                                                                                     واالحتياجــات اإلن

                                                              ومن دوافع الشعور باإلحباط فعال أن توجد تقييدات للتنقـل            .                                اإلنساين تواجه عراقيل لعملياهتا   
                                                                                                 وخاصة إىل املناطق املتضررة من الـرتاع، وتـأخريات األذون بإيـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل                 

                                                                  وأنا أدعو مرة أخرى مجيع أطـراف الـرتاع إىل التعـاون التـام مـع         .                            اجملتمعات احمللية اليت حتتاجها   
                                                                                                       البعثة املختلطة ومنظمات العمـل اإلنـساين، وإىل إزاحـة كـل العراقيـل والـسماح للبعثـة ولتلـك                

    .                                   املنظمات بتنفيذ والياهتا بدون أي قيود
                                   صوص يف غيــاب اتفــاق ســالم شــامل                                                  ويظــل مــن األساســي، يف هــذا الــسياق، وباخلــ    -    ٧٦

                                                                                                     للجميــع، أن تواصــل العمليــة املختلطــة املــسامهة يف محايــة املــدنيني وتيــسري اإليــصال اآلمــن          
         ولـذلك،    .                                                                                       للمساعدات اإلنسانية ومساعدة األطراف املوقعة على وثيقـة الدوحـة علـى تنفيـذها             

    .                                                         جملس األمن بالنظر يف متديد والية العملية املختلطة لسنة واحدة ي   أوص
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                                                                                                  وســتعمل العمليــة املختلطــة، مــع الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين بــدارفور التــابع لالحتــاد     -    ٧٧
                                                                                                  األفريقي ومع قطر، لضمان أن يبدأ تنفيذ احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور املنصوص عليهمـا               

        زيــادة                                                                                                يف وثيقـة الدوحـة جبديـة لتعزيـز تـويل اجلماعـات احملليـة زمـام عمليـة الـسالم يف دارفـور، و           
                                         وستدعم العملية املختلطـة عمـال بقـرارات      .                                                 مشوليتها وتوجيه حوار وطين حول مستقبل السودان      

                                                                                                          جملس األمن املتتالية إقامة وإجراء مشاورات وستواصل رصد البيئـة التمكينيـة الـيت تـستطيع فيهـا                  
    .       عن ذلك                                                                اجلهات الفاعلة يف دارفور املشاركة حبرية ودون خوف من االنتقام، واإلبالغ

                                                                                                   ويف مـــا يتعلـــق بـــسالمة وأمـــن أفـــراد العمليـــة املختلطـــة واألفـــراد العـــاملني يف اجملـــال    -    ٧٨
                                                                                                       اإلنــساين، فــإين أديــن بأشــد العبــارات اهلجــوم علــى قاعــدة العمليــة املــشتركة باملهاجريــة والــيت  

                                                         وأنــا أتقـدم بتعــازي احلـارة حلكومــة نيجرييـا وألســرة      .                                         أسـفرت عـن وفــاة أحـد حفظــة الـسالم    
                                                                              ويـزعجين بـنفس القـدر أن أعلـم مبقتـل أحـد العـاملني الـوطنيني يف                    .               قائه وزمالئـه                الفقيد وأصـد  

       وتلــك   .                                                                                              جمـال تقـدمي املعونــة أثنـاء حادثــة إطـالق نــار داخـل خمــيم للمـشردين داخليــا يف نريتـييت       
                                                  وأدعو احلكومة إىل تقدمي مـرتكيب هـذه األعمـال            .                                            األعمال مشينة ومتثل انتهاك للقانون الدويل     

    .      عدالة             البغيضة إىل ال
                                                                                            وأنا أشعر باالرتياح واالمتنان لتـدخل الـسلطات احلكومـة يف الوقـت املناسـب لتـأمني                   -    ٧٩

              وأتوقـع مـن     .                                                                               اإلفراج عن أحد العاملني يف جمال تقدمي املعونة يف غـضون سـاعات مـن اختطافـه           
                                                                                        احلكومة أن حتاسب املسؤولني عن هـذا اهلجـوم وغـريه مـن اهلجمـات اإلجراميـة املرتكبـة ضـد          

    .                                    يعملون على ختفيف معاناة شعب دارفور     الذين
                                                                                 ويف اخلتام، أود أن أرحب مبحمد بن شامباس، املمثل اخلاص املشترك اجلديـد للعميلـة            -    ٨٠

                                                                                                املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة وكبري الوسطاء املشترك املعين بـدارفور، الـذي تـسلم               
                                      تناين أيضا للخدمات اليت قـدمها نائبـا                     وأود أن أعرب عن ام  .     ٢٠١٣      أبريل  /       نيسان ١         مهامه يف  

                                             يــونس، الـذي يــستحق الكـثري مــن الثنــاء     .                                                      املمثـل اخلــاص الـسابقان للعمليــة املختلطـة حممــد ب   
                                                                                                  لعملــه املتفــاين يف العمليــة املختلطــة ملــدة ســت ســنوات ونــصف، بــصفات متنوعــة منــها نائــب  

ــشترك    ــل اخلــاص امل ــات واإلدارة (                          املمث ــداودو    )                     يف العملي ــشاتو من ــل                         وعاي ــذي عم ــليمان، ال                          س
     إىل     ٢٠١١         يونيـــه  /               مـــن حزيـــران  )                        يف الـــشؤون الـــسياسية (                                     كنائـــب للممثـــل اخلـــاص املـــشترك 

ــران ــه  /         حزيـ ــن         ٢٠١٣         يونيـ ــشترك املؤقـــت مـ ــطاء املـ ــبري الوسـ ــة، وكـ ــة للبعثـ ــرئيس بالنيابـ                                                                                    وكـ
                                               وأخــريا، أود أن أعــرب عــن تقــديري الــصادق    .     ٢٠١٣       مــايو  /           إىل أيــار    ٢٠١٢        أغــسطس  /  آب

                                                                               ملختلطـة، نـساء ورجـاال، ولكـل العـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة اإلنـسانية                                 للعاملني يف العملية ا   
    .                                                   جلهودهم الدؤوبة رغم االنتكاسات املعترضة يف األشهر األخرية

  


