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تحـدة  املتقرير األمني العام عن العملية املختلطة لالحتاد األفريقـ  ااألمـم     
   دارفور يف

 مقدمة - أاال 
د اجمللــس ، الــ م مــدَّ(20١6) 2296بقــرار جملــس األمــن   م هــ ا التقريــر عمــالا قــدَُّي - ١

ــة   ــة العمليــ ــي االيــ ــ     مبوجبــ ــور  ــ ــدة يف دارفــ ــم املتحــ ــ  ااألمــ ــاد األفريقــ ــة لالحتــ املختلطــ
م قــدِّ. اُيهبتقريــر عــن ت  يــ  ،يومــاا 90كــ   ،، اطلــإ َّ م موافاتــي20١7 زيران/يونيــي  30

، مبـا يف  يف دارفـور  للـاا  االوعـا السيا ـ  ابياـة العمـ       التقرير معلومات مستكملة احتلـيالا 
 / زيـران  ١5للواليـة الـال  ال تـرة مـن      ال عـا   لت  يـ  ا تعتـر   ذلك التحديات الرئيسية الـ  

العمليـة املختلطـة يف   اختـ اا  الـ    اخلطوات. ايعر  أيضا 20١6يلو / بتمرب أ ١5يونيي َّىل 
يف ت  يـ  تويـيات األمـني العـام ارئيسـة       احملـر   التقـدم يصـ   ، احتقيق ال قـا  املرجعيـة   بي  

 يونيــي / زيــران 8يف تقريرمهــا املرـترمل املــ ر    م وعـية االحتــاد األفريقــ ، علـو ال حــو املــبني  
20١6 (S/2016/510 ااملعتمد يف القرار )معلومـات  التقريـر  ُيقـدِّم  ، . اأالـااا (20١6) 2296

 لخراج.لاعا ا تراتيجية  عنريق األمم املتحدة القطرم انق  املهام َّىل فمستكملة عن 
  
 دي اميات ال ـزا  ااحلالة األم ية -ثانيا  
 االجتاهات السائدة ادي اميات ال ـزا  -أل   

 /السـودان  حتريـر  اجـي   السـودانية  املسـلحة  القوات ال م دار بني الع ي  القتا  بعد - 2
 حتــد  مل َّىل أيار/مــايو، مــن كــانون الياا/ي ــايريف ال تــرة  مــرة جبــ  يف الوا ــد عبــد فصــي 
 ن ـس  يف جـوم  ميدانيـة مت رةـة، يـا هبهها،  سـبما أفـادت التقـارير، ةصـ         م ااشـات   وى
 دارفـور  يف ااملـزارعني  الرعـاة  املـوي  بـني   اارت عـ   ـدة الع ـ    .  زيران/يونيي م  ، امل طقة

ــة الوا ــعة ال طــا   عــدد يف مقابــ  اا ــا  ــةَّجرام امــا بر ــ   ــواد   .الااعــات القبلي  ،ي
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ترـك   ـبباا    ااجل سـاا،  اجل سـ   االع ـ   ، ـا  ني ال علو ااالعتداء الطر ، ةطا ذلك يف مبا
 .دارفور أحناء مجيا يف األمن النعدام أ ا ياا

 
 املتمردين امجاعات احلكومية القوات بني القتا   

السـودان يف اوانـة     كومـة  الـ  ةامـ   ـا    االربيـة  العسكرية اجلويـة  للعمليات نتيجة - 3
 حتريـر  الـ  ُي  ذـ  فيهـا جـي      نطـا  امل طقـة   مـن  احلـد  يف جزئيـاا  فقد جنح  احلكومـة  األالاة،
 يف ةواعـده الكائ ـة   مـن  العديـد  مـن  مقاتليي باةتال  عملياتي اذلك الوا د عبد فصي /السودان
يسـيطر علـو    الوا ـد  عبـد  فصـي  /السودان حترير ذلك، فما  ا  جي  اما. مرة جب    وح
ــو  ــاطق يف جي ــة امل  ــن القريب ــور، مشــا   ــورتوا، م ــد  ــا ن دان  ــيطرة   دارف ــوات اة  الق
 اخبايـة  دارفـور،  ا ـ   الواةـا يف  مـرة  من جب  الرئيس  اجلبل  اجلزء علو السودانية املسلحة
 .راكاا اةولو ابني ةولو، ج و  ناتي ، الواةعة شر  امل طقة

عليهـا مـن جـي     الـ  ا ـتول    دان عائق بالقر  من القواعـد   احلركةتأمني  رية لا - 4
هـاتني امل طقـتني    مـن  اجلـي   فقـد شـن  ،  ـاران  فصي  عبد الوا د يف كتـرم ا /حترير السودان

اال ـتيالء علـو    اجلـي   ،  ـاا  /يونيـي  زيران 20يف املتمـردين.  اة هجمـات علـو مواةـا    عد
جـي  حتريـر   اشـن  ناتي  يف ا   دارفور.  ر ش مشا  كيلومتراا 20علو بعد  كويال الواةعة

، الواةعـة يف  يف بولـدان  جـي  للتابعة ةاعدة  علو اا معاكساافصي  عبد الوا د هجوم/السودان
، هامجـ   ييونيـ  زيران/ 27ايف ناتـي .   شر  ج و  ااكيلومتر ١8علو بعد  ،ا   دارفور

مشـا   كـورام،،  يف تـوم ا  فصـي  عبـد الوا ـد   /القوات احلكومية مواةا جي  حتريـر السـودان  
 ــورتوا. ااايــ  املســلحون العــر  الــ ين ي تمــ  ر  يلــومترات شــك 3علــو بعــد  ،دارفــور

 يف أعضـاء  أهنـم  يف األفـراد الـ ين يرـتبي    الرمالية َّعافة َّىل بعـ   معظمهم َّىل ةبيلة الر يقات
 حتريــر جــي  ةــوات امل ــا اجلـي   يبــدا، لــدعم ، فيمــامســاعيهم الراميـة  الســريا الــدعم ةـوات 

ااايلوا املرابطـة ه ـامل    اللوجستية لع ايره، اإلمدادات تأمني من الوا د عبد فصي /السودان
 .دارفور مشا  ا ورتوا يف كبكابّيي  دف مراةبة الطريق الواي  بني

 جانـإ  مـن  ال ـار  َّطـال    زيران/يونيي اة  30 يف اعلو الرغم من َّعالن احلكومة - 5
 عبـد  فصـي  /السـودان  حتريـر  اجـي   اجلـي   بـني  رة متقطعةبصو االشتباكات توايل  اا د،
 ةصــ اا اجلــي ن ــ   ،أغســطسآ / 7 ايف. أغســطس /آا متو /يوليــي شــهرم طــوا  الوا ــد
ــاا ــا  جوي ــو مواة ــر جــي  عل ــد فصــي /الســودان حتري ــدا  يف الوا ــد عب ــ طق  كون ــا  م ابورانغ

ــد   ــو بع ــواةعتني عل ــومتراا شــر   20ال ــي  كيل ــارير أن . نات ــادت التق ــوات اأف ــر جــي  ة  حتري
ــابا    أغســطسآ / 8 شــ َّ  يف الوا ــد عبــد فصــي /الســودان هجومــاا معاكســاا علــو موةــا  ت

 مزيـداا  ن ـ ت  اجلي  طائرات أيضاا أن التقارير اأفادت .ناتي  الواةعة شر  ،كتم يفجي  لل
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العمليـة املختلطـة    تـتمكن  امل. أغسـطس آ / 27 يف بولدان، يف اجلوم القص  عمليات من
ــ  اإليــابات عــدد ذلــك يف مبــا يــحة هــ ه التقــارير،  مــن التحقــق مــن ــها املبلم  ا ــائ  يف ع 

ــة الويــو   كومــةاحل رفــ  بســبإ اذلــك اإلعــالم،  امل طقــة ةجــة  َّىل املتكــرر َّتا ــة َّمكاني
 .األم ية األ با 

 حتريــر جــي  أا ااملســاااة العــد  ا ركــة اجلــي  بــني عســكرم امل حيــد  اشــتبامل - 6
 .مي اام مين فصي /السودان

 
 القبل  االع   احمللية ال ـزاعات  

ايعـزى ذلـك بوجـي الـا       القبائـ ،  بني األم ية احلواد  عدد يف عام اا ا  د   - 7
 ــلطات  األم يــة الــ  اختــ اا اإلجــراءات األثــر فعاليــة األهليــة بصــورة أكيــر اإلدارة ملرــاركة
 امل ــاطق يف عا لــة م ــاطق اَّنرــاء األمــن برــك  م ا ــإ، ةــوات الــ  مشلــ  نرــر الواليــات،
 علـو  احلصـو    ـو   اخلالفـات  غـا أن . ابتـزا   كـأداة  ال دية )الديَّة( ا تخدام ام ا الساال ة،

 .أم ية  واد  عدة أدَّت َّىل اةو   زيران/يونيي، شهر يف الزراعة مو م بداية األراع  ما
ــور، غــر  ايف - 8 ــو  اشــتبك  عرــاة أاالد  دارف ــات ا   اجل  ــة الر يق ــن ةبيل لرــمالية م

 م طقـة  يف األراعـ   ملكية باا  علو املستقرة ةبيلة مهدم يونيي، ما/ زيران 22 يف املرحتلة،
 ةريـة  ١2 اتـدما  ج ـدم،  بي ـهم  شخصـاا،  23مقتـ    عـن  أ  ر مما اجل ي ة، شر  أم طاجومل،

 اأفــراد اجلــي  نرــر امت. شــخ  8 000 َّىل 7 000  هــاء اترــريد تقط ــها ةبيلــة مهــدم 
 يف اجلــانبني بــني  ــالم ات ــا  توةيــا مــن الــرغم اعلــو. املوةــ  ال تــواء امل طقــة َّىل الرــرطة

يف االت ـا    أ كـام  اجـود  عـدم  بسبإ عن ا تيائها مهدم ةبيلة ةيادة أعرب  متو /يوليي، 22
 25ايف  .أراعـ  القبيلـة   اجل و  يف ا تال  عراة أاالد اا تمرار ،(الديَّة)دفا ال دية  برأن

ــي، ــ  املســاية  اشــتبك   زيران/يوني ــد مــا عرــاة أاالد  عرــاة جب ــة الر يقــات  مــن  ي  ةبيل
مقتـ    عـن  أ ـ ر  ممـا  دارفـور،  الواةعـة غـر    يف  ـيليي،  االرعـ   بـاا   ـو  الزراعـة    الرمالية
 ايف.  ـــ ه احلـــواد  يتعلـــق فيمـــا شخصـــني احلكوميـــة القـــوات ااعتقلـــ . أشـــخا  ثالثـــة
 مبر ـوم  م صـبي  مـن  حممـد،  اهلل عبد اللي  دارفور، غر  االية اا  ، ُأع  هأغسطسآ / ١١
 االيـة  مـن  الربملـان  يف  ـابق  عضـو  اهـو  ،اهلجـا امت تعـيني فضـ  املـوىل    . اجلمهوريـة  رئيس من

 مــن بوةــو  العديــد الســابق الــوا  اتســم  فتــرة فقــد َّعالميــة، ملصــادر اافقــا. لــي الل ــاا ، ــ ار
ــوتر ا القبائــ  يف الواليــة، بــني األم يــة احلــواد  ــادة مــا لعالةــاتابت ابرــعور  احملليــة اجملتمعــات ة
 ال ـا  ني االالجـاني   عـودة  تسـهي   يف تقدم َّ را  بر ء من املض  َّ اء عدم املركزية السلطات

 .تراد من
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ــور، ا ــ  ايف - 9 ــية    دارف ــر  ــاد   ــرةة املاش ــو َّث ــ م ُنســإه َّىل امليليرــيات   اعل  ال
بـال رار مـن    شـخ   ١7 000 الذ  زيران/يونيـي،  2١ ا 20اال م جرى يف يوم   املسلحة
اُأبلـ  عـن مقتـ  عرـرة     . امل طقـة  ةريبـة يف  للجي  َّىل ةاعدة اجلأاا الررةية اطور طور ةري 

َّىل امل طقـة   ال سـ،  اهلـداء  اعـاد . األشخا  اوالـرين  من العديد اَّيابة أشخا  يف احلاد 
متو /يوليـي،   4ايف . أيـحا ا  املسراةة َّىل معظم رؤاس املاشية األهلية أن أعادت اإلدارة بعد
 فصـي  /السـودان  حتريـر  ارتكبي أفراد يرتبي يف انتمائهم جلي  مواش   رةة  اد  أعقا  ايف
م طقـة   يف مخسـة أفـراد مـن ةبيلـة ال ـور      أفراد مسـلحون مـن ةبيلـة ال وايبـة     االتط  الوا د، عبد

ــارا، كـــودم  يف املخـــتط ني  ـــراح َّطـــال  امت. ناتـــي  مـــن الرـــرة  الرـــما  الواةعـــة َّىل مـ
. العرــائرية ا ــلطات الواليــة احملليــة، االقيــادة الااعــات  ــ  جل ــة تــدال  بعــد متو /يوليــي ١8

األراعـ    َّىل دان ةيـود  مـن الويـو    احمللـيني  اات ق  ةبيلتا ال ور اال وايبة علو متكني املزارعني
 .امل طقة يف
ــة،المــن ةبيلــة  هــاجمه رعــاٌة دارفــور، ج ــو  ايف - ١0  ةبيلــة الر يقــات مــن عدةمبســا  نالت

 أ ـ ر  ممـا  دارفـور،  يف ج ـو   ةريضـة  الواةعـة غـر    عسـ ،  أم يف سـالي  املمن ةبيلة  مزارعني
. الزراعيـة  األراع  َّىل الويو  من اوالرين املزارعني سالي  ام ااملةبيلة  من ثالثة مقت  عن
 املرـتبي  مـن   ـبعة  ااعتقلـ   التـوتر  ال تـواء  امل طقـة  َّىل ال ـور  علو احلكومية القوات نرر امت
ات اةـاا   دارفـور،  ج ـو   االية من  اكم بتيسا القبيلتني،  عيما اةما متو /يوليي، 20 ايف.  م
ــة،   آالــر ــا  العدائي ــ  األعم ــ   لوة ــدا بت  ي ــود اتعه ــاة ب  ــربم نيالســابق نياالت  ــهما نيامل يف  بي 

التعـاي    تسهي  َّىل الراميةالوالية  لطات  امرا يم 20١6 اأيار/مايو 20١5 يلو / بتمربأ
 27 ا 22يف  أالــرى مــرة الوعــا تــدهور غــا أن .االزراعــة الســلم  الــال  مو ــم اهلجــرة 

مـ طق    يف سـالي  املمـن ةبيلـة    مـزارعني   نالتـة المـن ةبيلـة    ع ـدما هـاجم رعـاة    ،أغسطسآ /
 مقتـ   نعـ  أ ـ ر  ممـا  َّىل الرر  االغر  مـن ةريضـة،   التوا ، علو اللتني تقعان، طوي  انبقايا

 مشـا   ايف. شخصاا ١2 اَّيابة احلكومية الررطة أفراد من ااث ني سالي ،املمن أفراد ةبيلة  9
 غـر   مشـا   شـيم، الواةعـة  ابع ةرية يف من ةبيلة الزغااة رعاةا عربية ميليريات هامج  دارفور،
ــي  ــ  عــن أ ــ ر ممــا مل ــة مقت ــهم،  اَّيــابة مــن الرعــاة  ثالث ــ ني م  رعــاة  مخســة ااالتطــاف اث
 .املواش  ا رةة
 اجل وبيـة  ةبـيل  الر يقـات   بـني  األراعـ   ملكية علو الاا  يزا  ال دارفور، شر  ايف - ١١
ــااملا ــو ذلــك، امــا.  ــ  دان عالي ــرغم اعل ــة احلــواد  ا ــتمرار مــن ال ــني األم ي ــتني  ب القبيل

 اجـود  عـن  فضـال  احملليـة،  جانـإ ةيادامـا   من السريا فإن التدال  املواش ، يتعلق بسرةة فيما
الـ م اةـا يف يـوم      القتـا   اأ ـ ر . الع ـ  بي ـهما   تصـعيده  مه هعـا  امل طقة، يف احلكومية القوات
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اةبيلــة  عاليــااملمــن ةبيلــة  العقاربــةعرــاة  بــني املواشــ ،  ــرةة ، بســبإأغســطسآ / 2 ا ١
أشـخا    عـن مقتـ  مخسـة    دارفـور،  الواةعـة شـر    كيلـ ،  كيـ   م طقـة  يف اجل وبيـة  الر يقات
 مـــن ، بتيســـاأغســـطس/آ  27 يف اجملموعتـــان،ااةمعـــ   .آالـــرين حـــراح  ـــبعةاَّيـــابة 

امـا ذلـك فقـد    . القتـا   كردفـان، إلهنـاء   الواةعـة غـر    لد،اجمل مدي ة يف احلكومة، ات ا   الم
 علـو  عديلـة ا تجاجـاا   عاليـا يف املةبيلـة   مجيـا عرـائر   عـن  مميلـون  أيلو / ـبتمرب،  3، يف تظاهر

املمـيلني ال علـيني لعرـاة     اأن عاليـا امللكام  مكونات ةبيلة  شامالا يكن مل أني مدَّعني االت ا ،
   عليي. يوةعوا مل العقاربة
 اوثــار امعاجلــة أم يــة َّجــراءات ل ـر   احلكومــة حمــااالت أدَّت ذلــك، علــو اعـالاة  - ١2

 كلتـا  مـا   ـدة التـوتر   َّىل  يادة دارفور شر  ال م اةا يف نيسان/أبري  يف القتا  علو املترتبة
و ألغـ  الضـعني،   ـود يف اجل أ ـد  علـو  ال ـار  َّطال  ابعد  زيران/يونيي، 28 ف   يوم. القبيلتني
 مقـر  علـو  اهلجـوم  يف عـلوعها  يف املرتبي اجل وبية الر يقات ميليريا علو للقب  حماالةاجلي  
 مـا  ال ـار  طـال  إل كييـ   تبـاد   يف أث ـاء اجلي   من أفراد تسعة ُةِت  متو /يوليي، 4ايف . الوا 
االـال    .الضعني غر اجلوا ات ارةات ا أم بني الواةعة امل طقة يف اجل وبية الر يقات ميليريا

أعلـن اا    امل طقـة،  يف اجل وبيـة  يف يـ وف ميليرـيا الر يقـات     يـادة التعباـة   عـن  اراد تقارير
 نيسـان/  الـ  اةعـ  يف   اهلجمـات  يف املتورطني األشخا  أن متو /يوليي، 6 شر  دارفور، يف

 عديلـة  يف عاليـا مظـاهرة  املنظم شبا  مـن ةبيلـة    متو /يوليي،١0ايف . يال قوا ةضائياا لن أبري 
 حتتجــزهم الــ ين أةــار م عــن بــاإلفراج الــوا  اطــالبوا ةــرار عــد  ــواد  اةــو  دان جــرت
 .خمتل ة بتهمة ارتكا م جرائم الوالية  لطات

 
 االلصويية اجلرمية  
 نازحنيال تستهدف اليت االجرامية احلوادث  

 جراميـة الـ   اإل  ادثـة مـن احلـواد     38 جمموعـي  العمليـة املختلطـة مبـا    شـرطةُ  ُأبِلغ  - ١3
 جمرمـون  ارتكبـها  االـ   ااالالتطـاف،  ااالغتصـا   من بي ها القت  دااللياا،ال ا  ني  تستهدف
 ، جـزءاا احلـاالت  بعـ   يف ااالغتصـا ،  القتـ   جـرائم  اشـكل  . ةبليـة  مليريات أا انتها يون

 بأنرــطة القيــام مــن  ــدف مــ عهم ني ــا  ةائمــة علــو ترهيــإ ال نطاةــا أا ــا ا ــتراتيجية مــن
ــا االالتطــاف،  ــاالت ايف. األيــلية م ــاطقهم يف املخيمــات الــارج  راعيــة  اختــ ت مــا غالب

الضـحايا اأجـرت    عن الرامية لإلفراج اإلجراءات امليليريات العربية اةادة احلكومية السلطات
 .  ا الرأنم ااعات 
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ني  ــا  داالــ  خميمــات امواةــا جتمــا ال تســيا داريــات اايــل  العمليــة املختلطــةا - ١4
علــو  ا افظــ  البعيــة. لســكاهنما احلمايــة اتــوفا للمجــرمني راد  االارجهمــا اذلــك مبيابــة

ــا  ني اأمــن بســالمة املتعلقــة القضــايا امعاجلــة لريــد الــااح مواةــا يف مســتمر اجــود . ال 
احلكوميـة   القـانون  ا ـلطات َّن ـاذ  أجهـزة  بـإبال    م ـهج   العملية املختلطة برـك  تقوم  كما
 فعالـة  حتقيقـات  احلـاالت  مـن  كـيا  مل جتـر  يف  ذلـك،  اما. ال ا  نيمتس  يةَّجرام  واد  عن
 .ج ائية ةضايا ُت تهح مل أا

 
 احلوادث االجرامية اليت متّس املدنيني اآلخرين    

ــة مــن احلــواد   ا 335 جمموعــي مــا ُ ــجِّ  - ١5 ــة ا دث ــة 79 االجرامي ــة افــاة  ال  مقارن
امشلــ  . الســابق بــالتقرير املرــمولة ال تــرة الــال  افــاة  الــة 92 ا  ادثــة 435 جمموعــي امبــ

 ،( ـاالت  7) السـطو  احماالـة  ،( الـة  39) املسـلح  االسـطو  ،( الـة  48) تلك اجلرائم القت 
 ،( ـــاالت 3) اال ـــهإ ،( الـــة ١9) االةتحـــام/االســـطو ،( الـــة 96) التحـــر /ااالعتـــداء

 ،( الـــة 62) ال ــار  اَّطــال   ،(اا ــدة   الــة ) شــعا  احلرائــق  َّا ،( الــة  ١١) ااالالتطــاف 
 ،( الـة  30) املواشـ   ا ـرةة  ،( ـاالت  7) االتهديـد  ،( ـاالت  9) نصإ الكمائن/ااهلجوم

 (. االت 3) اجرائم مت رةة
 الــ  التــدابا بعــ ب ضــ   دارفــور يف الرئيســية املــدن يفاجلرميــة  يف ا ــد  اا ــا  - ١6

 هلـم  املـرال   غا األشخا  ةب  من السالح امح  ال ارية الدراجات  ظر الوالة مي  اخت اا
 يف امل ظمـة  ااجلرميـة  الع ـ   اظ . َّعافية  كومية أمن ةوات نرر عن فضال املدن، ةملها يف
 كـبااا أمـام مسـاع  ا ـتعادة     امتـيالن حتـدياا   الرـديد أيضـاا   القلق مسألتني تياان الري ية امل اطق
 .ااألمن القانون  يادة

 
 التطورات السيا ية - باء 

 ات ا  الريطة الطريق ااحملادثات برأن اة  األعما  العدائية   
 السـودان،  يف الااعـات  الـ  اـدف َّىل  ـ     املختل ـة  العمليـات  يف التقدم بع  ُأ ر  - ١7
 2١َّىل  ١8 مـن  ال تـرة  بـاريس يف  يف الـ  عقـدت   ف   أث اء االجتماعات. دارفور ذلك يف مبا

 الـرغم  علـو  ،“نـداء السـودان  ”ال  انعقدت حت  شعار  املعارعة اافق  مجاعات متو /يوليي،
مت التويـ  َّليـي بو ـاطة     الـ م  الطريـق  الريطـة  ات ـا   علـو  للتوةيـا  املستمر مبدئياا رفضها من

 علـو  املبـدأ   يـ   مـن  يـ ، يف آذار/مـارس،  املعـين بالت    املسـتوى  الرفيـا  األفريقـ   فريق االحتـاد 
 يف احلكومـة  مـا  احلـوار  ةبـ   عقُد اجتمـا  : التالية با تي اء الررا  الوثيقة، ره اا علو التوةيا
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 مســتق  تكليــُ  شــخ ا شــام   اطــين  ــوار َّجــراء اطرائــق أبابــا مل اةرــة متطلبــات أديــس
 .نتائجي بت  ي  احلكومة التزام اعماُن  احلوار رئا ةب

 أديـس  يف الطريـق  الريطـة  ات ا  “السودان نداء”يف َّطار  ُاةذا ،أغسطسآ / 8 ايف - ١8
اكــان يف عــداد املــوةعني . آذار/مــارس 2١ يف بال عــ  اةعتــي ةــد احلكومــة الــ م كانــ  أبابــا،
 حتريــر اجــي  ااملســاااة العــد   ركــة دارفــور، مهــا يف  ركتــان مــن  ركــات التمــرد  عليــي

 الطريـق  متهيـد  َّىل األطـراف،  ت ا ، بصيغتي ال  أةرهااالايهدف . مي اام فصي  مين/السودان
ــور يف احلــر  َّهنــاء حنــو ــتني دارف ــة ايف امل طق ــة اإلنســانية اال تياجــات اتلبي امعاجلــة  العاجل

ــة األ ــبا   الريطــة تصــميم مت املوعــوعية، األهــداف هــ ه َّىل اباإلعــافة .للااعــات اجل ري
 بـني  الرئيسـية  اخلالف جماالت تت اا  الت اا  عمليات من َّجراء  لسلة ةي  ُتسهِّ  الطريق
 اةـد رفضـ  مجاعـات   . اشـام    قيقـ   اطـين  َّجـراء  ـوار   الـال   مـن  ااملعارعـة،  احلكومة
 ،َّليـي  احلكومة دعتها ال م اخلرطوم، يف الوطين للحوار عقد م متر با تمرار الرئيسية املعارعة

علـو   أيضـاا  اأيـرت املعارعـة  . لعمليـة احلـاكم تالعـإ با   الوطين امل متر  ز  أن اذلك ةجة
  يا ـ   َّيـالح  عمليـة  َّطـار  اأن ُي  مـ  يف  بطبيعتـي،  اط يـاا  يكون أن جيإ  الم ات ا  أم أن

 دارفـور برـأن  تـتم   م  صـلة  حمادثـات  الـال   مـن  الـيس  املعارعـة،  ةـوى  مجيـا  جترم مبراركة
 .اامل طقتني

 احلوار الوطين  
ــوطين يف      6يف  - ١9 ــوار الـ ــة للحـ ــة العامـ ــي اجلمعيـ ــا  عقدتـ ــال  اجتمـ ــطس، الـ آ /أغسـ

ــو رئــيس    ــوم، أعط ــر البرــا الســودان، اخلرط ــة للجمعيــة      ،عم ــة الت ســيق التابع ــاا للج  توجيه
ــدرت يف         ــ  يـ ــيات الـ ــأن التويـ ــق يف اوراء برـ ــرعة، َّىل توافـ ــي السـ ــو اجـ ــ ، علـ بالتوّيـ

ــة الســ ،    20١6شــبا /فرباير  ــن اللجــان ال رعي ــ متر اجلــاما لكــ       ع ــاد امل ــ  انعق ــك ةب اذل
ــة ب ظــام        ١0األ ــزا  يف  ــ  هــ ه التويــيات مســائ  مرتبط ترــرين األا /أكتــوبر. ات اال

 االترتيبات االنتقالية، ااهلوية السودانية، ااحلريات ااحلقو  األ ا ية. ،احلكم
 

 احلالة اإلنسانية -جيم  
ــم         - 20 ــابا ل م ــ  اإلنســاا الت ــق الُقطــرم للعم ــاا لل ري ــة آ /أغســطس، اافق ــو  هناي ةل

شـخ  تقريبـاا، جلمهـم مـن ال سـاء       80 600املتحدة اشـركائي، كانـ  موجـة جديـدة تضـم      
، 20١6عــام يف خمتلــ  أحنــاء دارفــور م ــ  بدايــة   ال ــا  نيااألط ــا ، ةــد التحقــ  بركــإ  

 ١١7 400 نــزاحو . اأفــادت تقــارير عــن بســبإ القتــا  يف جبــ  مــرة علــو اجــي اخلصــ  
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شخ  َّعايف ملما يتم التحقمق برأهنم بسبإ تع مر الويو  َّليهم. ايف اة  متـزامن، أشـارت   
 شخ  م   ذلك الوة . 59 000تقارير َّىل عودة 

(، تـاله  52 9١2الـ ين متم التحقـق برـأهنم )   ال ا  ني اا تضاف مشا  دارفور غالبية  - 2١
(. ايف مشــا  دارفــور، مل يــتّم اإلبــال  5 023( اا ــ  دارفــور )22 445ج ــو  دارفــور )

 ال ـا  ني جـدد م ـ  ال تـرة املرـمولة بـالتقرير السـابق، اةـد تراجـا عـدد           نـا  ني عن ايـو   
(،  سإ نتائ  تعداد ل فـراد أجـراه برنـام  األغ يـة العـامل  يف      58 000 منتراجعاا بسيطاا )

ــاء، يف ج  و ــ ــ ه األث  ــة. ايف ه ــهجرة     رتوا اطويل ــة لل ــة الدالي ــور، أجــرت امل ظم ــو  دارف  
يف ا ،طــا اخمــيم ُع ،ابرنــام  األغ يــة العــامل  عمليــات للتحقــق مــن بــا  َّىل بــا  يف كــاس

م. ايف ا ــ  دارفــور، تعــ مر َّجــراء عمليــات التحقمــق مــن الالجــاني   لــام واشــ  اامل قماشــ 
 ميدية.احلصا يصا ااحلاتسجيلهم َّال يف خميم  

مل يـتم التحقـق    نـا ح  ١١0 500ةـد يصـ  عـددهم َّىل    نـا  ني    عن اجرى اإلبال - 22
 58 000امصادر أالـرى َّىل أن  اإلنساا برأهنم يف ا   دارفور. اأشارت م وعية العون 

لدا، اةولو، اناتـي ، امعسـكر مشـا  ناتـي ، أا تضـّرراا يف      ةشخ  ةد نز وا َّىل طور، ا
شـــخ   45 000ةـــد يصـــ  عـــددهم َّىل هـــ ه األمـــاكن. اترـــا تقـــارير َّىل أنم أشخايـــاا 

يف م طقــة بــورم ااادم بــورم، اال يــزا  تأكيــد ميــ  هــ ه التقــارير غــا    نــا  نييزالــون  ال
صا يصـا  احلممكن بسبإ عدم َّمكانية الويـو  َّىل هـ ه امل طقـة. اأفيـد بـأن  ال جـ  )خميمـا        

ــة ااحلا ــة( اداي ــا ح ١2 500فانقــا اراكــاا تضــّم   ــو  ميدي ــتّم التحقــق ن َّال مــن  ، امل ي
شـخ    2 900شخ  م ـهم يف  ال جـ . ايف ج ـو  دارفـور، ايـ  حنـو        5 000 واىل 

ر، بي مــا ترــا تقــارير َّىل أنــي  وعــية أهنــم نز ــوا مــن طــواملأفــادت   يــ  مــ الراا َّىل كــاس،
ــو  َّىل    ال ــن الويـ ــا املمكـ ــن غـ ــزا  مـ ــو     800يـ ــدم ايـ ــبإ عـ ــات بسـ شـــخ  يف دريبـ

 املساعدات اإلنسانية.
حيتـاجون َّىل مسـاعدة   الـ ين  عائدين من ال ١48 000اأفادت السلطات بوجود حنو  - 23

َّنسانية يف ةولو، اأن احلكومـة ةـد افمـرت مـواد لإلغاثـة. امـا ذلـك، كـان علـو الرـركاء يف           
اجملا  اإلنساا التحقق مـن عـودام، امل يسـتطيعوا التأكـد مـن أهنـم ةـد عـاداا طوعـاا، اذلـك           

 و َّمكانية الويو .  بسبإ القيود امل راعة عل
يف غـر  دارفـور، ُةتـ  فيهـا أ ـد أب ـاء       بـوكيس،  ك لك، أّدت  ادثة يف ةرية  جـر   - 24

شـخ  َّىل أم طـاجومل، افقـاا مل وعـية      ١ 500ماالا، َّىل نزاح حنو  ١6القرية اُأ ر  فيها 
أالـرى  شـخ  الذاا بـال رار َّىل ةريـة     ١ 000العون اإلنساا االعملية املختلطة، باإلعـافة َّىل  

متو /يوليي، أجرى فريق م لم  من م ظمات غـا  كوميـة داليـة،     30داال  احمللمّية ن سها. ايف 
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داالـ   ال ـا  ني  امجعية اهلـال  األمحـر السـوداا ام وعـية العـون اإلنسـاا تقييمـاا ال تياجـات         
. اال يـزا  مكتــإ  ن ســهابلـدة  اليف  نــا ح ١ 600م طقـة أم طــاجومل، اأفـاداا بوجــود  ـواىل    

يق الر ان اإلنسانية يعم  علو التيب  من معلومات َّعافية اردت عن حتركـات السـكان.   ت س
 . ات يد تقارير بأن  كان أم طاجومل أدركوا لدى عودام أن أراعيهم ةد ا ُتلم  بال ع 

ايف ال ترة بني متو /يوليي اآ /أغسطس، أدت ال يضانات َّىل تضـّرر مـا ُيقـدر ب حـو      - 25
ــك     شــخ  يف مشــا    46 200 ــا يف ذل ــر  دارفــور، مب ــو  اغ ــا  ون اج  ااجملتمعــات ال 

طوبايـة يف  شـ قل   املضي ة علو السواء. اكان خميما كلمة االسالم يف ج و  دارفـور، اخمـيم   
مشا  دارفور، من أشد األماكن تضرراا. اتوةمع  الط  الطوارئ املتصـلة  ـ ه ال يضـانات يف    

 . اُتواجـي اال ـتجابة اإلنسـانية    شـخ  85 000مشا  اج ـو  اغـر  دارفـور بتضـرر حنـو      
 عراةي  ت رعها يعوبة الويو  االتوترات بني القبائ . ستمرةامل
شـخ  مـن ج ـو  الســودان )متم     65 000اةلـو  هنايـة متو /يوليـي، ايـ   ــواىل      - 26

التحقق من عدد بعضهم اتقدير عدد بعضهم اوالر( َّىل شر  اج و  امشـا  دارفـور، اةـد    
ا  الـدائر يف مـ طق  راجـا اااا اَّمـا مـن الـاا  اانعـدام األمـن الغـ ائ  يف          فّراا َّّمـا مـن القتـ   

م طقة ةر الغزا . اانتق  معظم هـ الء الالجـاني َّىل تسـعة مواةـا يف شـر  دارفـور، يف  ـني        
َّىل ج ـــو  دارفـــور.  5 600 الجـــىل َّىل مشـــا  دارفـــور ا 5 300ذهـــإ مـــا يقـــّدر ب حـــو 

ة امل راعة من احلكومة علو الت قم ، مل يتسـنَّ الويـو  َّىل   األ با  خمتل ة، م ها القيود الصارم
 . مجيا الالجاني، اما فتىل التحقق من أعدادهم ااال تجابة ال تياجاام يركالن مهمةا عساة

 
 بياة العم    -دا   

 االقيود امل راعة علو  ركتها ام عها من الويو    البعيةاهلجمات علو   
ا ـــتمر اجملرمـــون االعصـــابات املســـلحة يف ا ـــتهداف مـــوظ   العمليـــة املختلطـــة         - 27

حمـااالت اةتحام/ طو/ ـلإ،    9 ادثة َّجراميـة تضـم      ١6اممتلكااا. اُ ّج  ما جمموعي 
ال تـرة  الـال    ادثـةا   20باإلعافة َّىل تعّديني علو املمتلكـات اهجـوم مسـلح اا ـد، مقابـ       

ن أمـن متعاةـدهي    مسـلحاا مـوظ ن     ١6 زيران/يونيي، هـاجم   28السابق. ايف املرمولة بالتقرير 
مــن  ان مركــزاا للميــاه يف لبــدا، شــر  دارفــور، اجّردامهــ اكانــا حير ــ مــا العمليــة املختلطــة،

 الرخصية ا رةوا مولمداا. اأمتعتهم
اا ــتمر أفــراد األمــن احلكوميــون ب ــر  ةيــود علــو احلركــة اجلويــة االربيــة للعمليــة     - 28

داريــة بريــة مــن  37األمــن التابعــة للحكومــة  أجهــزةاملختلطــة. ايف ج ــو  دارفــور، م عــ  
الـدالو  َّىل نيـاال احميطهــا يف متو /يوليـي اآ /أغسـطس، ةجــة أن ا ـتخدام البعيـة ل ــاةالت       
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باعــاا بانعــدام األمــن يف امل طقــة. ايف ا ــ  دارفــور، ظلمــ  العمليــة  األفــراد املصــ محة الــق انط
املختلطة ال تستطيا الويو  برك  كام  امن دان عوائـق َّىل م ـاطق الـاا  يف جبـ  مـرة،      
مما م عها مـن التحقـق مـن تقـارير عـن اةـو  هجمـات بريـة اجويـة. عـالاة علـو ذلـك، ايف             

مـ ح تصـريح أمـين للعمليـة املختلطـة      جلي  اآ /أغسطس، رف  أفراد  27َّىل  2١ال ترة من 
اّوهلــا َّجــراء داريــات ليليــة عاديــة مــن مواةــا أفرةتــها يف  ال جــ  اناتــي  بو ــ  دارفــور.     

مـن ِةبـ  امليليرـيات العربيـة،      مغلقـة مشا  دارفور، ظل  الطريق بـني كبكابيـة ا ـورتوا     ايف
يف ذلـك علـو تقـد      ت اإلنسـانية، مبـا  كان لي أثر  ل، كبا علو العملية املختلطة االعمليا مما

. ايف َّطار عملها ما العملية املختلطة، أكدت  كومـة الواليـة علـو أن    ال ا  نياملساعدة َّىل 
الوجود املزعوم لع ايـر مـن جـي  حتريـر السودان/فصـي  عبـد الوا ـد        ُيعزى َّىل ه ا احلصار 

ــا   ــا جتم ــا  ني يف موة ــورتوا، االســرةات املتكــررة للموا  ال  ــر     يف   ــإ الع ــن جان شــ  م
 الرُّ  . اال تزا  العملية املختلطة تتواي  ما السلطات برأن ه ه القيود.

 
اهلجمات علو اجلهات ال اعلة يف جما  تقد  املساعدة اإلنسانية االقيود امل راعـة علـو     

  ركتها ام عها من الويو 
ــة يف جمــا  املســاعدة اإلنســان        - 29 ــّجل  مخســة  ــواد  عــد جهــات فاعل ــال  ُ  ية )ث

 زيران/يونيــي،  ١6اكــاالت تابعــة ل مــم املتحــدة ام ظمتــان غــا  كــوميتني داليتــان(. ايف 
يف شـر  دارفـور، ممـا أدى    لل ـا  ني  شّن مثانية رجا  مسلحني هجوماا علـو خمـيم الـور عمـر     

 لتر اتضرر أالريهني. ١0 000   عتها يليونيسافراا اَّىل  رةة ةربة مياه كباة 
، ظلــ  بياــة العمــ  اإلنســاا حم وفــة باملصــاعإ الكــباة بســبإ انعــدام  ابرــك  عــام - 30

األمن ااملعّوةات البااةراطية امل راعـة مـن احلكومـة. ام ـ  اعتمـاد التوجيهـات ااإلجـراءات        
، تصدر تصاريح الس ر َّىل دارفور ملـدة  ـتة أشـهر كحـد أةصـو      20١6للعم  اإلنساا لعام 

ت شــريكة اط يــة حمــددة علــو اجلهــات اإلنســانية  فقــ ، كمــا ُتســّج  حمــااالت ل ــر  جهــا 
للعم  معها. ابق  احلصو  علو تصاريح للس ر َّىل امل اطق الواةعـة الـارج عوايـم الواليـات     

 م يـة   اأمراا عسااا أل با  ش ، م ها غيـا  أطـر َّجرائيـة علـو مسـتوى الواليـات حتـدد أطـر        
 أداار السلطات املختل ة.تبني اااعحة 

يو  املساعدات اإلنسـانية َّىل امل ـاطق اخلاعـعة لسـيطرة املتمـردين يف      اظل  ُطر  ا - 3١
جبــ  مــرة مقطوعــة. ام ــ  انــدال  األعمــا  العدائيــة، ت ــر  ةيــود علــو الويــو  َّىل بعــ    
امل اطق يف دارفور، م ها طور ادريبـات اةولـو اجلـدا اراكـاا. عـالاة علـو ذلـك، أمسـو         

عـن  ه ـامل  عاجلة طلبات الويو  َّىل بع  املواةا الويو  َّىل جب  مرة معقمداا بسبإ القرار مب
ــو املســتوى االحتــادم. اةامــ  أا ــا  العمــ  اإلنســاا       ــق م وعــية العــون اإلنســاا عل طري
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ي اد بعيـات إلجـراء تقيـيم شـام  متعـدد القطاعـات للمواةـا        مبحااالت عديدة، دان طائ ، إل
يمـا متم السـماح بالويـو ،    املتضررة، مبا فيها جلدا اةولو اطـور ابـورم ااادم بـورم. ا ي   

أثمرت تـدابا الـتحكم الصـارمة علـو القـدرة علـو َّجـراء تقييمـات مسـتقلة اتقـد  املسـاعدة.            
ــو يقودهــا نائــإ     3علــو  ــبي  امليــا ، يف   ــة َّىل ةول ــارة ميداني آ /أغســطس، ُأذن بــإجراء  ي

ق األمــم م ســق الرــ ان اإلنســانية يف دارفــور، اترــارمل فيهــا العمليــة املختلطــة اأعضــاء فريــ   
، الكــن ُ ــمح بــأن  االحتــادم ااحمللــعلــو الصــعيدين  ةاملتحــدة الُقطــرم اممــيلني عــن احلكومــ

 تستغر  ه ه الزيارة بضا  اعات فق .  
ايف  ـني ةـام برنــام  األغ يـة العــامل  بتو يـا األغ يــة برـك  عاجــ  يف فانقـا شــومل        - 32

ن تو يــا األغ يــة يف جلــدا اناتــ  اطــور،  ــا  تعــ لر الويــو  افــر  القيــود اإلداريــة دا  
 ا أا ةولو اتسّببا بتأالر تو يا املواد غا الغ ائية يف بلدة جلدا اةرية طور.  ااراك

 
 تأشاات الدالو  االتخلي  اجلمرك   

تأشـــاة دالـــو ، معظمهـــا للمتعاةـــدين  492متـــ  املوافقـــة علـــو مـــ ح مـــا جمموعـــي  - 33
أيلو / ـبتمرب، كـان مـا جمموعـي      ١2هلـا. الغايـة   العملية املختلطة اأفراد الرـرطة التـابعني    ما
طلبـاا مـن أيـ  الطلبـات املقدمـة م ــ  كـانون الياا/ي ـاير للحصـو  علـو تأشـاة ال يــزا             83
 الدرس.   ةيد
اأنم  20١6ابالرغم من أنم ةسم  قو  اإلنسان مل ُيم هح أم تأشاة م ـ  بدايـة عـام     - 34

يف  24معـدالت الرـغور يف االتصـا  ااإلعـالم )    يف املائـة، جـاءت    57معد  الرغور فيي ظ م 
ــة( ا ــن ةســم املائ ــات املرــتركة )   ١2)االســالمة األم ــة(، امركــز العملي ــة(  23يف املائ يف املائ

يف املائة( أةـ  ممـا كانـ  عليـي يف ال تـرة املرـمولة بـالتقرير السـابق.          ١7محاية املدنيني )ةسم ا
ايـة املـدنيني للحصـو  علـو تأشـاة دالـو .       امل يتم لغاية اون البّ  يف طلـإ رئـيس ةسـم مح   

، ألغ  اجلمعية العامـة ل مـم املتحـدة عرـر اظـائ  ظلـ        20١6/20١7ايف امليزانية لل ترة 
شاغرة ألكير من ثال    وات بسبإ رف  م ح تأشاات دالو ، اه  ترم  اظي ة كـبا  

 التخطي .معين ب نيموظ كبا املسترارين لر ان محاية املرأة ااظي ة 
امــا تطبيــق نظــام االتيــار املــوظ ني االت قــ  املــ ظم اجلديــد يف َّطــار شــبكة السيا ــة     - 35

ــة يف     ــة العامـ ــاذ يف األمانـ ــز ال  ـ ــ   يـ ــاا، االـــ م دالـ ــ  اإلنسـ ــانون  ١5االســـالم االعمـ كـ
الياا/ي اير،  ّج  م ء الوظائ  الراغرة للموظ ني يف ال اة ال  ية اال اات العليـا لغايـة الرتبـة    

 االت تأالا شديد. انتيجة ل لك، مل ُتستكم  أية عمليـات الالتيـار مـوظ ني    عم اا  2-مد
 ، مما أثر علو عدد طلبات التأشاات املقدَّمة.  20١6ف يني يف العملية املختلطة يف عام 
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ــة يف        - 36 ــة ااحلكومـ ــة املختلطـ ــداا العمليـ ــتقين عقـ ــتوى الـ ــو املسـ ــات علـ ــر اجتماعـ اَّثـ
ــي ا ١5 ــي 27  زيران/يوني ــن    7 ا متو /يولي ــرج ع ــة  صــ    27١آ /أغســطس، ُأف  ااي

 اايـة( يف انتظـار املوافقـة علـو      ١0١شح ة ) 59سودان، بي ما بقي  تاإلعاشة من مي اء بور
شـح ة مـن املعـدات اململوكـة ل مـم       367اإلفراج ع ها. ايف غضون ذلـك، بقـ  مـا جمموعـي     

ن ااخلرطـوم،  يـ  مـا    سـودا تاملتحدة ااملعدات اململوكة للو دات موجـودةا يف كـ  مـن بور   
، يف انتظار موافقة اجلمارمل علو اإلفـراج ع ـها.   20١5 ا  بعضها موجوداا م   نيسان/أبري  

اأفض   االت ال ق  ال امجة عن ذلك َّىل َّعاةة ةدرة ةوات العملية املختلطة علـو التوايـ    
عـافية علـو   اَّجراء داريات فّعالة امحاية املدنيني، كما فر  دفا غرامات تـأالا اتكـالي  َّ  

 البلدان املسامهة بقوات االبلدان املسامهة بأفراد الررطة اعلو األمم املتحدة.
  

 ت  ي  الوالية   - ثالياا 
 تقد  الدعم لعملية  الم شاملة للجميا   -أل   

 الو اطة الرفيعة املستوى  
متو /يوليي، ايف اجتما  يّسره املبعو  اخلا  للواليات املتحـدة َّىل السـودان    ١١يف  - 37

اج و  السودان، التقو املمي  اخلا  املرترمل/كبا الو ـطاء املرـترمل مـا ةائـد جـي  حتريـر       
السودان/فصـي  عبـد الوا ــد ال ـور يف بــاريس، إلة اعـي باملرـاركة جمــدداا يف عمليـة الســالم يف       

ــق  ــور. اااف ــي يف م تصــ  أيلو / ــبتمرب      الســيد  دارف ــادة  ركت ــد اجتمــا  لق ــو عق ــور عل ال 
للتداا  يف ه ا الرأن. اطلـإ مـن العمليـة املختلطـة املسـاعدة يف اختـاذ الترتيبـات اللوجسـتية         
ــد مــن        ــي تقــد  مزي ــا  ا  علي ــات املتكــررة، م ــرغم مــن الطلب ــو ال لعقــد هــ ا االجتمــا . اعل

 الت ايي  برأن ه ا االجتما .  
احملادثـات  ـو  اةـ  األعمـا  العدائيـة يف       بـدأت اَّثر توةيا ات ا  الريطـة الطريـق،    - 38

ــاام      دارفــور بــني  ركــة العــد  ااملســاااة الســودانية اجــي  حتريــر السودان/فصــي  مــين مي 
احملادثـات   ،عبد السالم أبو بكـر  ،السابق اآ /أغسطس. اترأس رئيس نيجاي 9كومة يف احلا

ــو  ــة املختلطــة )للرــ ان    برــأن دارفــور، يف  ــني ت لمو نائــإ املميــ  اخلــا  املرــترمل يف العملي
السيا ــية( تيســاها. اركــزت امل اةرــات علــو اعــا مرــرا  اثيقــة  ــو  اةــ  األعمــا      

 كانون الياا/ي اير.   25العدائية  بق  م اةرتي يف دبرم  ي ، َّثيوبيا، يف 
ــات   ١4ايف  - 39 ــني  ، ع ــ  َّشــعار آالــر آ /أغســطس، ُعلذقــ  احملادث ــات ب قــإ الالف

الطــرفني برــأن الكرــ  عــن مواةــا القــوات املتمــردة  ا ــو  دار اثيقــة الدا ــة للســالم يف 
دارفــور كأ ــاس للم ااعــات السيا ــية الال قــة  ااحلاجــة َّىل َّنرــاء هيكــ  َّشــرايف مرــترمل 
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جديــد للعمليــات اإلنســانية  اَّطــال   ــراح أ ــرى احلــر . امت أيضــاا تعليــق احملادثــات بــني    
ةطـا  الرـما ، الـ  جـرت يف ن ـس الوةـ ،        -احلركـة الرـعبية لتحريـر السـودان     احلكومة ا

    َّشعار  آالر، بسبإ الالفات  و  طرائق َّيصا  املعونة اإلنسانية داال  امل طقتني.
أيلو / ـــبتمرب، امتابعـــةا للمحادثـــات، عقـــد نائـــإ املميـــ   4َّىل  ١ايف ال تـــرة مـــن  - 40

راارات ما ةادة  ركة العد  ااملسـاااة اجـي  حتريـر    م (للر ان السيا ية)اخلا  املرترمل 
السودان/فصي  مين مي اام يف كمباال. اأشارت كلتا احلركتني جمدداا َّىل املسـائ  اخلالفيـة يف   
احملادثات، اَّىل أني َّذا أظهر الطرفان املرانة الال مة برأن مسأل  اإلفـراج عـن أ ـرى احلـر      

ــو املســاعدة اإلنســاني    ــة اإلشــراف عل ــا  يف املســتقب     اآلي ــاا التويــ  َّىل ات  ة، فســيكون ممك 
كومـة  ممـيلني حل أيضـاا مـا    (للرـ ان السيا ـية  )القريإ. ااجتما نائإ املمي  اخلـا  املرـترمل   

أاغ دا اطلـإ دعمهـا يف  ـ  احلـركتني علـو توةيـا اثيقـة اةـ  األعمـا  العدائيـة ااملضـ             
ــ دم َّ      ــن شــأهنا أن ت ــ  م ــية، اال ــة السيا  ــدماا يف العملي ــن امل ااعــات يف    ة ــات  م ىل  ــالم ن

دارفور. كما اجتما، لدى عودتي َّىل السودان، ما كبا امل ااعني يف دارفـور حلـ  احلكومـة    
 علو ال ظر يف املطالإ املتصلة باإلفراج عن أ رى احلر .

 وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    
، اأما دالة ةطر، متيم بـن  َّدريس دي، َّيت و ،أيلو / بتمرب، شارمل رئيس تراد 7يف  - 4١

أركـان  تـواديرا، يف   ـ  نظمتـي      - محد آ  ثاا، ارئيس مجهورية أفريقيا الو طو، فو ـتان 
مزيـدا  السـودان  كومة مب ا بة انتهاء السلطة اإلةليمية لـدارفور. ايف احل ـ ، مل يقـدم رئـيس     احل

مــة  توايـ  ت  يــ   كواحلمـن اإليضـاح فيمــا يتعلـق بترتيبــات الالفـة السـلطة،  ــوى ةولـي َّن       
ريــــ  برــــأن َّعــــداد ترتيبــــات املرــــاريا اإلةائيــــة يف دارفــــور. امل يهصــــُدر بعــــُد مر ــــوم 

 للسلطة.   اخلالفة
ــاار        2ايف  - 42 ــة احلــوار االتر ــدعم عملي ــا ل ــاد األاراق ات اة ــا االحت آ /أغســطس، اةم

 ١5تـربُّ  عقـده   يورا. امن املتوةا أن يدعم ذلك ال 800 000الداالل  يف دارفور تبل  ةيمتي 
اجتماعــا علــو مســتوى احملليــات يف دارفــور ااجتمــا  اا ــد لالجــاني يف ترــاد. افيمــا يتعلــق 

اجتماعــا علــو مســتوى احملليــات با ــتخدام األمــوا  الــ  تربعــ   ــا  كومــة    28با ــتا اف 
، اةما برنـام  األمـم املتحـدة اإلةـائ  ات اةـا مـا الرـركاء        20١6آذار/مارس  ١6السودان يف 

. ابصـــرف األمـــوا  علـــو مســـتوى احملليـــات، ُعقـــدت 20١6آ /أغســـطس  2مل  ــ ين يف  ا
 أيلو / بتمرب.   8 ا 7أيلو / بتمرب ايف ال اشر يوم   2 ا ١مراارات يف بلي  يوم  
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اةدم  العملية املختلطة الدعم التقين االلوجس  لعملية التسـريح املقـررة الـ  مشلـ       - 43
ــاتلني الســابقني يف   800 ــن املق ــات املوةمم ــور      احلرك ــة الدا ــة للســالم يف دارف ــو اثيق ــة عل ع

ااحلــاالت املعلقــة يف ا ــ  دارفــور عــمن ات ــا  دارفــور للســالم. اا ــتمرت َّعــادة اإلدمــاج 
يف غـر  دارفـور( الـ ين     200 يف مشا  دارفور ا 500من املقاتلني السابقني ) 700 ـاحمللية ل

 ١ 000 ر تهم العملية املختلطة. اشرع  احلكومة يف اعا الطـ  أالـرى إلعـادة َّدمـاج     
 مقات   ابق آالر.  

افيمــا يتعلــق بــا   ــالح املــدنيني، اعــع  احلكومــة الطــة مر ليــة ملعاجلــة انترــار    - 44
ال اريـة اتو ـيمها،    األ لحة الصغاة يف دارفور. امشل  املرا   التوعيـة، اتسـجي  األ ـلحة   

نـز  السـالح    ، ارمبـا ‘‘السالح من أجـ  الت ميـة  ’’االتسليم الطوع  ل  لحة مبوجإ برنام  
القسرم. امن املزما َّطال  العملية املختلطة االرركاء املع يني علـو اخلطـة ال هائيـة مـن أجـ       

  دارفــور، التمــاس الــدعم الــتقين ااملــا . َّال أن بعــ  الواليــات، ميــ  مشــا  دارفــور اج ــو   
تــزا  يف مرا ــ  متباي ــة مــن مرا ــ  م اةرــة الطــ  الواليــة ات  يــ  جهــود نــز  الســالح      ال

العمــ  بعيــة التجريبيــة. ااايــ  القســم املعــين بتحقيــق اال ــتقرار يف اجملتمعــات احملليــة التــابا لل 
ــا ــة األالــرى         م ــات املع ي ــاج يف الســودان ااجله ــادة اإلدم ــز  الســالح اَّع ــة التســريح ان جل 
عـايا املتكاملـة لـا  السـالح االتسـريح      امل اةرة ا تراتيجيات نز  السالح الـ  تراعـ    م علو

 اَّعادة اإلدماج.  
 

 محاية املدنيني   -باء  
، أيَّد جملس األمن توييات األمني العـام ارئيسـة م وعـية    (20١6) 2296يف القرار  - 45
(، املتعلقة بتركيـز العمليـة   S/2016/510حتاد األفريق ، علو ال حو املبني يف تقريرمها املرترمل )اال

ــة    ــو عــمان محاي ــا  ني املختلطــة أنرــطتها عل ــة    ال  ــ . اركــزت العملي امعاجلــة الع ــ  القبل
علو املواةا املعرعة للخطـر، مـا دعـم احللـو  الدائمـة       املختلطة اجلهود املتعلقة ةماية املدنيني

 ييمــا كانــ  الظــراف م ا ــبة، ا يــادة التعــاان مــا فريــق األمــم املتحــدة القطــرم اال ريــق    
القطرم للعم  اإلنسـاا، ا يـادة التأكيـد علـو اإلنـ ار املبكـر ااال ـتجابة، االريـد االتقيـيم          

 ااألنرطة التدريبية.
اإلعـداد، بالت سـيق مـا فريـق األمـم املتحـدة       لو محايـة ال ـا  ني   التركيز عيرم  كما  - 46

الـااح،  لمخيمات، اامل اطق املعرعـة خلطـر املزيـد مـن     لالقطرم، لوعا الريطة حلالة احلماية 
اامل اطق ال  ُيحتم  العودة َّليها يف مجيا أحنـاء دارفـور. امثـة فريـق مـن اخلـرباء علـو ا ـتعداد         

انتظار َّيدار التأشاات. كمـا مت الترـديد بصـ ة الايـة علـو       لوعا ه ه اخلريطة، الك ي يف

http://undocs.org/ar/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ar/S/2016/510
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تعزيز آليات اإلن ار املبكر ااال تجابة اأجهزة الت سـيق املرـتركة حلمايـة املـدنيني  ـدف  ـ        
 بني القبائ  ادااللها.  فيما ا/أا م ا الااعات 

ا  مخســة اعــمن هــ ه اجلهــود، ُأنرــا  األفرةــة املتكاملــة للحمايــة امليدانيــة علــو نطــ - 47
ةطاعات لك  تعم  عن كيإ ما اجملتمعات احملليـة اتقـدم، يف مجلـة أمـور، معلومـات اإلنـ ار       
املبكـر، الال مــة لتحســني اإلبــال  مـن أجــ  تــوفا داريــات لـدعم املــدنيني املعرعــني للخطــر،    

 يما ال ساء اال تيات، أث اء االعطال  بأنرطة كسإ العي ، اللقيـام بتـدالالت  ـريعة     اال
امتكاملة حلماية املدنيني يف  االت الطوارئ. اعالاة علـو ذلـك، ُأنرـا  جمموعـات      م سقة

تابعـة  للحماية املرتركة علو مستوى مقر البعيـة االقطاعـات، كمـا ُأنرـا  م تـديات جديـدة       
،  ـدف تعزيـز تبـاد  املعلومـات     العمـ  اإلنسـاا  العسكرم يف  -للت سيق املدا ل مم املتحدة 

ــات اللوج ــن املســاعدات اللوجســتية       االترتيب ــك م ــوفا احلرا ــة اغــا ذل ــق بت ــا يتعل ســتية فيم
 للرركاء يف اجملا  اإلنساا.  

 
 توفا احلماية املادية  

ــدنيني      - 48 ــة للمـ ــتجابات املوجَّهـ ــد  اال ـ ــو تقـ ــز علـ ــة التركيـ ــة املختلطـ ــل  العمليـ اايـ
ب رــا  مــا احلكومــة اعملــ  للخطــر يف امل ــاطق املتــأثرة بــالاا . اتعاانــ  البعيــة   املعرعــني

بالت سيق ما ال ريق القطرم ملعاجلـة تلـك القضـايا احملـددة املتعلقـة باحلمايـة. اعلـو الـرغم مـن          
يف الوفـاة ااإليـابات االـااح     ا ثر  لبا علو املدنيني متسـبب يالع   القبل   ه ه اجلهود، ظ 

 اتدما  ب  العي .
 ـورتوا، مشـا  دارفـور، يف أعقـا  هجـوم      اظل  التوترات  ادة برك  الا  يف  - 49

 ١5. ايف 20١6 ـدييا يف أيار/مـايو    نيةبيلة ال ور ال ـا   أفراد ةبيلة الر يقات الرمالية علو 
آ /أغســطس، م عــ  ةــوات العمليــة املختلطــة دالــو  جمموعــة مــن العــر   25متو /يوليــي ا 

ا ـتعادة  يوانـاام الـ       عموا أهنـم ةاجـة َّىل  ال ا  ني،  ي  املسلحني َّ دى م اطق جتما 
ُ ــرة  مــن ةبــ . اعــمن اجلهــود الراميــة َّىل معاجلــة الوعــا، عملــ  ةيــادة العمليــة املختلطــة 
ــام        ــرط  للقي ــا العســكرم االُر ــو اجوده ــة أيضــا عل ــا الســلطات. ا افظــ  البعي ب رــا  م

سـاء  بداريات هنارية اليلية من أج  اال تجابة لال تياجات األم يـة، اال  ـيما ا تياجـات ال    
 تجما.الااألط ا  امل خرطني يف أنرطة كسإ العي  الارج م طقة 

ايف أعقا  أعما  الع   الكـباة الـ  انـدلع  بـني القبائـ  يف عـدة أحنـاء مـن غـر            - 50
ــة        ــة للعملي ــة التابع ــة امليداني ــة للحماي ــة املتكامل ــايو، ةامــ  األفرة ــ  أيار/م دارفــور اا ــطها م 

ت حتقق للم اطق املتأثرة  دف حتديد اديدات اإلن ار املبكـر  املختلطة بإجراء تقييمات ا يارا
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ال  ميكن أن ت ثر علو املدنيني. ا ارت األفرةـة مـ طق  أم طـاجومل اهبـيال يف غـر  دارفـور       
اطــور يف ا ــ  دارفــور ات اعلــ  مــا اجملتمعــات االســلطات احملليــة برــأن التــدابا املتخــ ة     

   ملعاجلة التهديدات املتعلقة باحلماية.
داريـة   8 ١45داريـة، م ـها    22 298اةام  العملية املختلطـة بتسـيا مـا جمموعـي      - 5١

ــة ةصــاة املــدى، ا  9 634 راتي يــة، ا ــة املــدى، ا  372 داري ــة طويل ــة  2 689 داري داري
عمليـات  را ـة لوجسـتية اَّداريـة      ١ ١03 عملية  را ة للمهام اإلنسانية، ا 355 ليلية، ا
من خميمات ال ا  ني. اظلـ  الـداريات تقـوم بـدار رئيسـ        2 666 ةرية ا 7 ١25مشل  

ــ ار املبكــر االتخطــي  لال ــتجابة امل ا ــبة        ــق مجــا معلومــات اإلن ــدنيني عــن طري ــة امل يف محاي
 للتهديدات ال اشاة فيما يتعلق باحلماية.  

 
 تقد  الدعم اللوجس  ااألمين للعمليات اإلنسانية  

ــن   - 52 ــرة مـ ــي  ١يف ال تـ ــكريون    ١2َّىل  زيران/يونيـ ــراد العسـ ــر األفـ ــبتمرب، افمـ أيلو / ـ
عملية  را ة ذهابا اَّيابا للرركاء ال ين يعملـون علـو تقـد      4١8التابعون للعملية املختلطة 

املساعدة اإلنسانية اريد احلالة اإلنسانية ااحلالة املتعلقة باحلمايـة، يف مشـا  دارفـور يف معظـم     
آ /أغسـطس، افمـرت    3١ زيران/يونيـي َّىل   ١تـرة مـن   األ يان. اباإلعافة َّىل ذلـك، يف ال  

ــة      ــة املختلط ــة للعملي ــكملة التابع ــانية    65ا ــدات الرــرطة امُلره ــام اإلنس ــة  را ــة للمه  ،عملي
 دارفور، مبا يف ذلك َّيصا  املواد الغ ائية اغا الغ ائية(.  يما يف ج و  دارفور اا   ال
 

 اياة بياة اةائية  
مـن القضـايا اجل ائيـة ممـا أدى َّىل َّلقـاء       402مـا جمموعـي   املختلطة عـن  ُأبِلغ  العملية  - 53

ةضية ُأبِل  ع ها الال  ال تـرة ن سـها    336مقاب   ،شخصا 77الررطة السودانية القب  علو 
العمليــة املختلطــة االعــطال  مببــادرات اخل ــارة   يف رــرطة ع صــر ال. ااايــ  20١5يف عــام 

 22ا  رجـال  226من أفراد الررطة السـودانية )  248ل ائدة اجملتمعية اتعزيز املهارات امله ية 
 (، باإلعافة َّىل تدريإ متطوع  اخل ارة اجملتمعية.امرأة
داريــة مرــتركة  454اعــمن مبــادرات م ــا اجلرميــة يف خميمــات ال ــا  ني، ُأجريــ   - 54

 (. اباإلعـافة َّىل امـرأة  53 ارجـال   658مـن متطـوع  اخل ـارة اجملتمعيـة )     7١١شارمل فيهـا  
 2 5١9مــن ال ــا  ني ) 6 340جلســة توعيــة ل ائــدة  ١50ذلـك، نظمــ  العمليــة املختلطــة  

( برـأن الع ـ  اجل سـ  االع ـ  اجل سـاا، ااملسـائ        ط ـال  ١ 498 ا امرأة 2 323 ا رجال
املتعلقــة بالســالمة ااألمــن، مــا الترــديد علــو أمهيــة َّبــال  الرــرطة بالقضــايا اجل ائيــة اطلــإ   

 .  العالج الط، للضحايا
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 يارة َّىل مراكـز الرـرطة امراكـز اال تجـا  لريـد       606امت االعطال  مبا جمموعي  - 55
أ وا  األط ا  يف مراكز ا تجـا  األ ـدا  ااألط ـا  الـ ين يعيرـون مـا أمهـاام يف مرافـق         

 لقــة عمــ  برــأن تعمــيم مراعــاة امل ظــور   22مــن ذلــك القبيــ . اَّعــافةا َّىل ذلــك، ُنظذمــ   
مـــن  374  ااالنتـــهامل اجل ســـيني، امهـــارات كســـإ العـــي  ل ائـــدة اجل ســـاا، ااال ـــتغال

 3 240در ـا يف اللغـة اإلنكليزيـة ل ائـدة      ١4١(، اُةـدِّم  امـرأة  67 ا رجا  307ال ا  ني )
(. ا ــامه  هـ ه األنرــطة يف توطيـد العالةــة   امـرأة  ١ 557 ارجــال  ١ 683مـن ال ـا  ني )  

، اجملتمعيـة اال ـا  ني ابـني شـرطة العمليـة املختلطـة      بني الررطة السودانية امتطـوع  اخل ـارة   
 فر  الويو  َّىل العدالة ا يادة القانون.ا س   عز ت ةدرات املراركني   ي 
 ادثـة جديـدة مـن  ـواد  انتـهامل  قـو  اإلنسـان         ١١7ااثمق  العمليـة املختلطـة    - 56

ثــة مشلــ   اد ١20، مقارنــة مــا =ط ــال( 32م ــهم  ،عــحايا 303االتعــدم عليهــا، مشلــ  
 35عحية الـال  ال تـرة املرـمولة بـالتقرير السـابق. اميملـ  انتـهاكات احلـق يف احليـاة           387

 الـة مشلـ     45احلق يف السالمة البدنيـة    ميملا .أط ا  6عحية من بي هم  65 الة مشل  
اميمـ  الع ـ  اجل سـ  االع ـ  اجل سـاا، مبـا يف ذلـك         .مـن بي ـهم ط ـ  اا ـد     ،عحية ١67

مـن بي ـهم    ،عـحية  3١ الة مشل   ١8 س  املرتب  بالااعات يف شك  اغتصا ، الع   اجل
 الة من  االت االعتقا  التعس   ااال تجا  غـا القـانوا    ١١ ما جمموعي اُاثذق .ط ال 24

ــ   ــاا عــحية. ااةعــ    25مشل ــ   مث ــة   ١5 ــاالت االتطــاف مشل عــحية. اأكــدت العملي
ــو    ــها   77املختلطــة اة ــن  ــاالت انت ــة م ــا، يف  ــني     ال ــو  اإلنســان االتعــدم عليه مل  ق

ميكن التحقق من احلاالت األربعني املتبقية بسبإ القيـود امل راعـة علـو َّمكانيـة الويـو .       مل
‘‘ اجلماعـات املتحال ـة  ’’  الة ُأبلـ  ع ـها، أفيـد بـأن ةـوات األمـن احلكوميـة ا        ١١7امن بني 

 الـة، الـ     96تبقيـة اعـددها   عحية. أمـا احلـاالت امل   69 الة مشل   2١معها مس الة عن 
عحية، فُيزعم أن مرتكبيها مسلحون جمهولـو اهلويـة، كـياا مـا يصـ هم الضـحايا        234مشل  

 بأهنم عر .
متو /يوليي، أفيد بأن جها  اال ـتخبارات ااألمـن الـوطين ألقـو القـب  علـو        3١ايف  - 57

، عقـإ اجتمـاعهم   شخصا من خمتل  خميمـات ال ـا  ني يف ا ـ  دارفـور     ١5ما ال يق  عن 
لـدارفور.   تـي ما املبعو  اخلا  للواليات املتحدة َّىل السـودان اج ـو  السـودان الـال   يار    

آ /أغســطس، أعربــ  ا ارة الارجيــة الواليــات املتحــدة عــن ةلقهــا َّ اء مــا أفادتــي    ١2ايف 
كومـة َّىل َّطـال   ـرا هم فـورا. اأعربـ       احلاألفـراد، ادعـ     أالاكالتقارير برأن ا تجا  

أيلو / ـبتمرب، كـان    ١5لية املختلطـة أيضـا عـن ةلقهـا َّ اء االعتقـاالت املزعومـة. ا ـ         العم
  بعة من احملتجزين ةد أفرج ع هم.
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ــرة مــن  - 58 ــة املختلطــة، بالتعــاان مــا    30َّىل  ١5ايف ال ت ــي، عملــ  العملي  زيران/يوني
لترـغي   مـن مـوظ   السـجون علـو َّجـراءات ا      ١50املديرية العامـة للسـجون، علـو تـدريإ     

من. اَّعـافة َّىل  األاملو دة لتيسـا تطبيقهـا مـن ةبـ  دائـرة السـجون، اال  ـيما فيمـا يتعلـق بـ          
ذلـك، ةـدَّم  البعيـة، مـن الــال  املرـاريا السـريعة األثـر، الــزانني مـن امليـاه لتركيبـهما حتــ            

 لتر َّىل  جن أردمتا يف القطا  الغرق.   45 000 طح األر  ِ عهُة ك  م هما 
متو /يوليي، أافدت العملية املختلطـة بعيـة لتقصـ  احلقـائق      ١4َّىل  ١١ترة من ايف ال  - 59

َّىل  ــجن الضــعني يف شــر  دارفــور، يف أعقــا  اراد تقــارير مســتمرة عــن أاعــاعي البائســة  
 42بعيــة با تجــا  الأفــادت . اااملهــددة للحيــاة، ااكتظاظــي بالســج اء اهــرا م م ــي مــ الرا  

بصـحبة   ، ـجي ات ي تظـرن احملاكمـة(    4 باإلدانـة ا  م هن يدر يف  قهن  كـم  38 جي ة )
 ــجي ا، اهـو مــا مييــ  انتــهاكا   ١5يف  نزانـة تبلــ   ــعتها   الســ تني مــن العمــرط ـال دان   ١2

ــة، اةتر ــ       ــة. ابالت ســيق مــا فريــق األمــم املتحــدة القطــرم ا ــلطات الوالي للمعــايا الدالي
 لوعا اتوفا  ّيز أكرب.العملية املختلطة ا تخدام مررا   ريا األثر ملعاجلة ا

املعـين  ايف متو /يوليـي، بهلنغـ  العمليـة املختلطـة معلومـات مـن مكتـإ املـدع  اخلـا            - 60
 الــة مــن  ــاالت    ١4 يــاال، م ادهــا أن التحقيــق جــار  يف    ب ،دارفــوراملرتكبــة يف جلرائم بــا

املزعومــة، االســرةة ااحليــا ة غــا املرــراعة ل  ــلحة االــ الاة ااجلــرائم اإلرهابيــة         القتــ 
  االت م ها ةيد احملاكمة بال ع .   7 اأن
ــاء القـــدرات     - 6١ ــُتكِم  برنـــام  ب ـ ــيني، ا ـ ــتغال  ااالنتـــهامل اجل سـ افيمـــا يتعلـــق باال ـ

ال للعالةـات   - محاية األط ا /دعم جهود العمليـة املختلطـة  ’’بع وانن االتدريإ بإطال  محلة 
بطاةـة جيـإ لتو يعهـا علـو املـوظ ني       50 000 مـا بلـ  جمموعـي    اُطبـا ‘‘. اجل سية ما الُقصَّر

لغة حتظر ممار ـة ال رـا  اجل سـ  مـا أشـخا        ١2مرفقة بر الة من األمني العام مترمجة َّىل 
ــة عرــرة  ــات       ،دان  ــن اليام  ــا. اُعر عــ  الفت ــررة حملي بصــرف ال ظــر عــن  ــن الرعــا املق

 البعية.   مقاراملصقات حتم  الر الة ن سها يف 
طا  الربنام  ليرم  امل  سات الوط ية ااجملتمعات احمللية املضي ة ل ائـدة  امت تو يا ن - 62
الرـرطة  عـبا   مـن   ١53كـان مـن بي ـهم     ،(رجال 738 ا امرأة ١ ١4١مراركا ) ١ 879

، مبــا يف ذلــك جهــات االتصــا   اآالــرانمــن ال ــا  ني  ١ 674 ا عــبا  اجلــي مــن  52 ا
أني يلزم ب   املزيد مـن اجلهـد مـن أجـ      تمرة املسأنرطة الريد  تاملع ية ةماية الط  . اأكد

ا تمــا   ظــ تعزيــز املســ الية احملليــة عــن محايــة األط ــا  يف تــوفر محايــة أكــرب، مــا بياــة اياــة 
 العملية املختلطة من دارفور يف املستقب .انسحا  
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اُعِقــدت ب جــاح اجتماعــات للــدعوة َّىل م ـــا جت يــد األط ــا  اجل ــود، اا ـــتخدام         - 63
محلـة  مل اةرـة اال ـتمرار ب جـاح يف شـن     مقـاتلني يف االشـتباكات القبليـة، اكـ لك     األط ا  ك

يف خميم السالم لل ـا  ني يف ناتـي  يف ا ـ  دارفـور،      ‘‘محاية دارفور -ال ل ط ا  اجل ود ’’
ــة، ايف م واشــ  يف ج ــو           ــيم كلم ــا  اخم ــيم عط ــور، اخم ــر  دارف ــدي   يف غ ــيم كري  اخم

اجل ــود األط ــا  يف دارفــور جت يــد املتضــافرة للحــد مــن ظــاهرة   دارفــور. ايف  ــني أن اجلهــود
أ  رت عن تقدم ملحوظ، ال يزا  ا تما  ا تخدام األط ـا  يف االشـتباكات اإلث يـة مصـدر     

 ةلق كبا.  
ااايل  العملية املختلطة تيسا ادعم اتعزيز تعميم مراعاة امل ظـور اجل سـاا يف مجيـا     - 64

، برـأن تعمـيم امل ظـور    امـرأة  ١١0مـن   ظـة السـالم، م ـهم      695عمليااا من الال  تدريإ 
اجل ساا ابرأن الع ـ  اجل سـ  ااجل سـاا. اَّعـافة َّىل ذلـك، اعـمن متابعـة التويـيات الـ           

مـــن كبـــار  ١5، درَّبـــ  العمليـــة املختلطـــة 20١6لـــدا  للمـــرأة لعـــام ةـــدم  الـــال  اليـــوم ا
  علو الدعوة امهارات االتصا . اتاحلكومي تاملس اال

ــرات.       - 65 ــن املت جــ ــر  مــ ــات احلــ ــاطر خمل ــ ــدم ملخــ ــا التصــ ــة أيضــ ــل  البعيــ ااايــ
ــ  ــة تقييمــات  اُأجري ــور )  ١8ألالطــار املت جــرات يف  عام ــة يف دارف ــها يف القطــا    7ةري م 
ــا  الغــرق، ااا ــد يف القطــا  األا ــ ،      5 يف القطــا  اجل ــوق، ا  3 ، االرــما  يف القط

ةطعة من الـ الائر غـا    ١ ١65اتقييمان يف القطا  الررة (  ي  دمرت أفرةة َّ الة األلغام 
مــن ذالــاة األ ــلحة الصــغاة. ا ــاهم تــدما ةطــا خمل ــات احلــر     225 728 امل  جــرة ا

يف اياة بياة أكير أمانا للمجتمعـات احملليـة اداريـات البعيـة االرـركاء يف      تلك املت جرات  من
 اجملا  اإلنساا.  

دارة للتوعية مبخاطر خمل ات احلـر  مـن املت جـرات     365انظم  العملية املختلطة  - 66
مـــن  ١0 5١7 مـــن ال ســـاء ا 5 073 مـــن الرجـــا  ا 4 786شخصـــا ) 29 53١ل ائـــدة 
يف امل اطق ذات األالوية العليـا الـ  ترت ـا    نظم  الدارات ات(. امن ال تي 9 ١55 ال تيان ا

فيها نسبة التلـو  مبخل ـات احلـر  مـن املت جـرات االـ  يرت ـا فيهـا تركيـز ال ـا  ني الـ ين            
فــراا مــن أعمــا  القتــا  املســلح يف جبــ  مــرة. اةــدم  العمليــة املختلطــة أيضــا تــدريبا علــو    

مــن  38ات االتوعيـة بســالمة األ ـلحة ال اريـة َّىل    التعـرف علـو خمل ـات احلــر  مـن املت جـر     
. ادعمـا جلهــود تعزيـز القـدرات الوط يــة، ةـدم  التــدريإ علـو املبــادئ      البعيــةعـبا  شـرطة   

الرـرطة احلكوميـة يف اجل ي ـة، يف    عبا  من  ١2التوجيهية التق ية الدالية املتعلقة بال الاة َّىل 
  زيران/يونيي. ١6غر  دارفور يف 
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 زاعات احملليةـطة يف ال الو ا -جيم  
، بدأت العملية املختلطـة ت  يـ  ا ـتراتيجية    (20١6) 2296عمال بقرار جملس األمن  - 67

جديدة علو نطا  البعية للتصدم للع   بـني القبائـ  يف دارفـور. اتضـا اال ـتراتيجية آليـات       
،  ــواء يف املقــر الصــددا فريــق األمــم املتحــدة القطــرم يف هــ ا  د البعيــةداالليــة لت ســيق جهــو

ــة ااملصــاحلة    ا  ســتوى القطــاع املعلــو  أا ــة احلقيقــة االعدال ــة للت ســيق مــا جل  ــات الارجي آلي
ــمَّمة      ــ  مصـ ــاس الطـــ  عمـ ــتراتيجية علـــو أ ـ ــ  اال ـ ــوف ُت  مـ ــات. ا ـ ا كومـــات الواليـ

الطـــ   ـــُتحدِّد جمـــاالت األالويـــة  جيـــرم َّعـــدادها  اليـــا، اهـــ    االيـــة علـــو  ـــده لكـــ 
زاعات اخت يــ  ـااملتو ــطة األجــ  االطويلــة األجــ  ألنرــطة البعيــة املتعلقــة مب ــا ال ــ   ال وريــة

  داا ا لها.
امــن أجــ  م ــا الع ــ  املــوي  بــني القبائــ  اك الــة مو ــم  راعــ   ــلم ، عقــدت   - 68

ا أحنـاء دارفـور، اهـ  ترـم      اجتماعا ما خمتل  اجلهـات املع يـة يف مجيـ    3١العملية املختلطة 
محاية الزراعة، ااملزارعني االرعاة، االسـلطات   التعاي  السلم  ا جل ة اإلدارات احمللية، اجل ة

احمللية اةادة اجملتمعات احمللية. اركمزت االجتماعات علو حتديد ات  ي  التدابا الوةائيـة الراميـة   
الرعــاة، مبــا يف ذلــك م تــديات التوايــ   اشــتباكات بــني املــزارعني ا َّىل احليلولــة دان نرــو 

ااحلــوار، امحــالت التوعيــة بالســالم االجتمــاع ، اتعــيني احلــداد بــني طــر  انتجــا  املاشــية    
 ااملراريا اجملتمعية.  

ااايل  العملية املختلطة العم  عن كيإ ما  كومات الواليـات اةـادة اجملتمعـات     - 69
زاعات بــني القبائــ . ايف ج ــو  دارفــور،  ـ ــاحملليــة يف جهــد يرمــ  َّىل دعــم احلــ  الســلم  لل  

دعمـــ  ت  يـــ  انرـــر االت اةـــات املوةعـــة بـــني ةبـــيل  املســـالي  اال التـــة، اةبـــيل  املســـاية  
االر يقات، اةبيل  الزغااة أم كملـ  االزغـااة راتانـا، اةبـيل  التعايرـة االسـالمات. ابعـد        

و  غـرق كـاس، ج ـو  دارفـور،     م متر للسالم االجتمـاع  دام ليـومني ُعقـد يف شـطاية، ج ـ     
اه  م طقة شهدت توترات كـباة بـني البـدا اال ـا  ني مـن املـزارعني علـو مـدار السـ وات          

آ /أغسطس بني ةادة بين هلبـة االـداجو    ١3اليال  األالاة، مت توةيا ات ا   الم شام  يف 
 ا  للـرئيس ااا  اال ور ااخلـزام ااملسـاية االزغـااة، اتـوىل تيسـا ات ـا  السـالم ال ائـإ األ        

مجيـا األراعـ  الزراعيـة اامل ـا        ج و  دارفور االعملية املختلطة. ان  االت ا  علو َّعـادة 
َّىل مالمكها احلقيقيني، انرر القوات احلكومية ام  سات  يادة القـانون يف امل طقـة، اتـدابا    

 .ال ا  ني عودةا أالرى ترم  َّىل ترجيا التعاي  السلم 
  الع ـ  بـني ال ـور ا ال وايبـة يف ناتـي ، ا ـ  دارفـور، يف أاائـ          ايف أعقا  اندال - 70

متو /يوليي، ت اعل  العملية املختلطة مـا جل ـة التعـاي  السـلم  اجل ـة محايـة الزراعـة ااإلدارة        
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عـودة ال ـور   عـمان  األهلية االسـلطات احملليـة مـن أجـ  التويـ  َّىل  ـ  نـاجح مل ا عتـهما ا        
ــي   ــ  متو /يولي ــة بال ــ     املخــتط ني. ام  ــة مع ي ــ  جل  ــة يف عم ــة املختلط ــارك  العملي زاعات ـ، ش

 عرـائر  ايسرت عملها مـن أجـ  تسـوية الت ـا   علـو األراعـ  بـني الرـاطبية، اهـ  َّ ـدى          
 ، غــر  ال اشــر يف حمليــة طويلــة. قةبيلــة الر يقــات الرــمالية، اةبيلــة الزغــااة يف م طقــة كــول

هما السلم ، امن امل تظر أن ُتعـد تويـيات   لك الة تعاير اتوايل  اللج ة ما كلتا اجلماعتني
زاعات ـمشا  دارفور هل ا الغر . ايف جهد يرم  َّىل احليلولة دان نرو  املزيد مـن ال ـ   لوا 

بــني ةبيلــة الر يقــات الرــمالية اال ــا  ني مــن ال ــور يف  ــورتوا، مشــا  دارفــور، اعــطلع     
 التوترات. ز  فتي ـاجملموعتني بغر  نالعملية املختلطة ببعيات ايّسرت عدة اجتماعات بني 

  
ت  ي  ا تعرا  نسبة القوات االررطة َّىل املهـام املسـ دة َّليهمـا، انقـ       -رابعا  

 املهام امل وطة بالعملية املختلطة، اا تراتيجية اخلراج
 ت  ي  ا تعرا  نسبة القوات االررطة َّىل املهام املس دة َّليهما -أل   

يف مقابـ  القـوام املـأذان بـي البـال        ،كتيبـة  ١4 تلطة العمـ  بقـوام  اايل  العملية املخ - 7١
لن تتمكن مـن الت  يـ  الكامـ  للتويـيات املتعلقـة بتحليـ  نسـبة القـوات َّىل         ه  كتيبة، ا ١6

فقـد   . ارغـم ذلـك،  املهام املس دة َّليها َّال ع د ال رر الكام  للكتائإ ال اةصة يف م طقة البعية
األمانـة العامـة االبعيـة    كي    تعدادات لت  ي  التوييات. ال ا فقد بدأت العملية املختلطة اال

ا دة طـائرات اهلليكـوبتر العسـكرية املتعـددة     ااجلهود الرامية َّىل ك الة نرر الكتائإ القادمة 
 األغرا  املتبقية.

العمليـــة املختلطـــة َّعـــادة هيكلـــة داالليـــة علـــو الصـــعيدين يف رـــرطة ال ع صـــر ابـــدأ - 72
اال تراتيج  االترغيل ، ما فر  مراةبـة أكيـر يـرامة ااعـا آليـات إلدارة األداء مـن أجـ         
حتقيق ك اءة أكرب. اافقا لتوييات اال تعرا ،  اد ع صـر الرـرطة مـن عـدد أفـراد الرـرطة       

فـردا مـن أفـراد     222رـر مـا جمموعـي    علو مستوى مواةا األفرةـة. انُ  املقدمني من احلكومات
يف امليـدان   املقدمني من احلكومـات الررطة َّىل مواةا األفرةة، اهو ما  اد معد  أفراد الررطة 

ــدرات         5ب ســبة  ــ ق  يف الق ــي ال ــن أجــ  معاجلــة أاج ــتعرا . ام ــ  َّجــراء اال  ــة م  يف املائ
ايــو   نيني اك الــةالترــغيلية لو ــدات الرــرطة املرــكلة، الصويــا فيمــا يتعلــق ةمايــة املــد 

العمليـة املختلطـة   يف شـرطة  ع صـر   موظ   اَّمدادات املسـاعدة اإلنسـانية دان عوائـق، شـجا    
ــة اال تياجــات الترــغيلية      ــز أفرادهــا لتلبي البلــدان املســامهة بقــوات شــرطة علــو تــدريإ اجتهي

 ااالمتيا  ملعد  يال ية املعدات اململوكة للو دات.
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 ملية املختلطة َّىل فريق األمم املتحدة القطرمنق  املهام امل وطة بالع -باء  
ــي  لل قــ           - 73 ــة التخط ــم املتحــدة القطــرم عملي ــة افريــق األم ــة املختلط اايــل  العملي

  الت ســيق همــا. اُعقــد اجتماع(20١5) 2228التــدرجي  للمهــام، افقــا لقــرار جملــس األمــن  
ــام  املرــترمل إلر ــاء  ــيادة القــانون يف     ١9يف ال اشــر يف  الــدارم ــي، مل اةرــة الربن متو /يولي

يف جمـا  الـدعوة الـال     ُبـ ل   جهود متضـافرة  ب ض  دارفور. اتلقو الربنام  دفعة َّىل األمام 
اجتماعات املاحنني يف اخلرطوم انيويورمل، حتـ  رعايـة برنـام  األمـم املتحـدة اإلةـائ ، االـ         

. ايف غضون ذلـك، اايـل  العمليـة    هَّعرا  املاحنني عن اهتمامهم بتموي  ت  ي أ  رت عن 
مجـا األمـوا  اتقـد  الـدعم      ـب    ريق القطرم عقـد اجتماعـات شـهرية مل اةرـة     الاملختلطة ا

 التقين للمهام االنتقالية املتعلقة باملساااة بني اجل سني.

 ا تراتيجية اخلراج -جيم  
َّىل األمـني العـام أن يقـدم تويـيات،      ،(20١6) 2296 هةرارجملس األمن، يف طلإ  - 74

، برـأن اخلطـوات العمليـة الـ  يـتعني اختاذهـا مـن أجـ          20١6يف هناية تررين األا /أكتـوبر  
السيا ، بـدأ االحتـاد   َّ را  تقدم ملموس حنو حتقيق ال قا  املرجعية للعملية املختلطة. ايف ه ا 

كومـة مرـاارات برـأن شـك  اعمليـة اهـدف اجتمـا  ال ريـق         احلاألفريق  ااألمم املتحدة ا
لـس،  ـوف   اجملالعام  املرترمل املقب  املزما عقده يف تررين األا /أكتوبر. اب ـاء علـو طلـإ    

العمليـة  ترـرين األا /أكتـوبر برـأن اخلطـوات      27يقدم األمني العام تقريره اتويياتي ةلـو   
ال   ُتتخ  من أج  َّ را  تقدم ملموس حنو حتقيق ال قا  املرجعية، بو ـائ  مـن بي ـها الب ـاء     

 علو أم توييات مت ق عليها يادرة عن ال ريق العام  املرترمل.

 اجلوانإ املالية -الامسا  
 ١ 039.6، مبلغـــا ةـــدره  70/286اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــإ ةرارهـــا      - 75

  زيــران/  30َّىل  20١6متو /يوليــي   ١داالر لإلن ــا  علــو العمليــة يف ال تــرة مــن       مليــون
   .20١7 يونيي
ــة للحســا  اخلــا        2ايف  - 76 ــررة غــا املدفوع أيلو / ــبتمرب، بلغــ  االشــتراكات املق

املسـددة جلميـا    راكات املقررة غامليون داالر. ابل  جممو  االشت 730.5للعملية املختلطة 
مليـون داالر. اُ ـددت تكـالي  القـوات      5 392.8عمليات   ظ السالم يف التاريخ ن سي 

ــدة  ــ       ــرة املمت ــددت  20١6 نيســان/أبري  30اا ــدات الرــرطة املرــكلة لل ت ــا ُ  ، بي م

http://undocs.org/ar/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/286
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ــدة  ــ        ــرة املمت ــن ال ت ــدات اململوكــة للو ــدات ع  كــانون األا /ديســمرب  3١تكــالي  املع
 ، اذلك افقا جلدا  السداد ال صل .20١5

 مال ظات -  اد اا 
يف  ، باعتبارمهـا عضـوين  يرك  توةيا جي  حترير السودان ا ركـة العدالـة ااملسـاااة    - 77

الت ا  الريطة الطريق ال م أعده فريق االحتاد األفريق  الرفيـا املسـتوى املعـين     ،نداء السودان
بالت  ي  الطوة هامة َّىل األمام يف عملية دارفور للسالم. اَّنين أثين علو مجيا أطـراف االت ـا    

 ريق الرفيا املستوى املعين بالت  ي  االعملية املختلطة هل ا اإلجنا . ايرـك  الت  يـ  املخلـ     الا
، زاعات يف الســودان، مبـا يف ذلـك دارفــور  ـال ـ  معاجلـة ريطـة الطريـق ا ـيلة ميكــن بوا ـطتها     خل

عملية  يا ـية. ايتوةـ  جنـاح الريطـة الطريـق يف هنايـة املطـاف علـو َّرادة         ا لها من الال  
ال ـتا اف امل ااعـات االتويـ  َّىل ات ـا  برـأن       باغت ـام ال ريـة  األطراف بالتقيد بأ كامها 

عدائيــة اطرائــق لك الــة ايــو  مــوظ   اَّمــدادات املســاعدة اإلنســانية.        اةــ  األعمــا  ال 
الـارج عمليـة السـالم أن مصـاا  ـكان دارفـور       جيـإ أن يـدرمل مـن بقـ      ، الوة  ن سـي  يفا

أفضـــ  مـــا يكـــون عـــن طريـــق مرـــاركتهم يف تلـــك العمليـــة مرـــاركة كاملـــة  تتحقـــق علـــو
علـو االنضـمام َّىل عمليـة     ،ىمـرة أالـر  ، أ ـ  عبـد الوا ـد ال ـور    مـن ،، فـإا   حت ظ. ا ابال

 مسبقة. السالم دان شرا 
اعلو الرغم من التقدم احملر  َّثر توةيا ات ا  الريطة الطريق، ال تزا  تق  أمام هـ ه   - 78

الكـن  بوجـي عـام،    تراجع  األعما  العدائية امل تو ـة يف دارفـور  قد العملية حتديات كباة. ف
ا ــيتوة  أيضــا حتقيــق أمــن مســتدام علــو    ــا  ني،يف عــداد المليــون شــخ   2.6يــزا   ال

مســتوى الــدعم الــ م يتلقــاه االت ــا  مــن  ــكان دارفــور امقــدار مــا جيلبــي هلــم مــن رالــاء.      
زا  ـل ـ لباحلكومة َّبداء االلتزام الضـرارم للتويـ  َّىل  ـ   يا ـ  مسـتدام       ، من ،،اأهيإ

 ُيعاجل بالكام  األ با  الكام ة اراءه.
بــ   جهــود م ســقة ملعاجلــة األ ــبا  الكام ــة اراء الع ــ ، اال يــزا  مــن الضــرارم  - 79
كومــة ملعاجلــة احل ــيما متلمــك األراعــ  اَّداراــا. اأر ــإ بــاجلهود املتزايــدة الــ  تبــ هلا     اال
ــ ــاطق      ـال  ــة الوجــود احلكــوم  يف امل  ــات الســالم اك ال ــق تيســا ات اة ــة عــن طري زاعات القبلي

زاعات، أهيإ باحلكومـة العمـ  برـك     ـية لتسوية ال املضطربة. انظرا ألمهية دعم اوليات احملل
 اجملتمـا املـدا احمللـ  علـو    جمموعـات  ما العملية املختلطة افريق األمم املتحدة القطـرم ا  اثيق

زاعات القبليــة. ا ــيكون الــدعم مــن ِةبهــ  ـاعــا الطــ  عمــ  مصــمَّمة لكــ  االيــة ا ــ  ال ــ 
 ية االتق ية، عراريا أيضا يف ه ا الصدد.  اجملتما الدا ، بو ائ  من بي ها املساعدة اللوجست
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اال ميكن معاجلـة احلالـة يف دارفـور علـو حنـو كامـ  بـدان ا ـتراتيجية تعـاجل التهديـد            - 80
. اما دام  امليليريات ال  حتـار  ج بـاا َّىل   اداافعهم السالح علو املدنيني و املي ال م مييل
 خـربني امليات الراج من أم نـو ، فـإن   احلكومة أا احلركات املتمردة بال ا تراتيج ج إ ما

ت ظـيم  يعـد كـ  مـن    . ايهـا عل هميظلون يف اعا يتـيح هلـم ممار ـة تـأثا     احملتملني يف دارفور 
 ةالو يـد مهـا الطريقـة    ظـام عـاد  إلدارة األراعـ  ااملـوارد     ااألالـ  ب األ ـلحة اعـبطها    مح 

قويـة َّداراـا مل  سـات    كومة علـو الرـرا  يف ت  احلاألمن املستدام يف دارفور. اأ   لضمان 
 العد  عن طريق االعطال  باإليال ات الضرارية ملكافحة اإلفالت من العقا .

ايظ  القلق يساارا َّ اء آثار م ا ايو  أفراد العمليـة املختلطـة االعـاملني يف اجملـا       - 8١
ية. اَّا ت  يـ  االيـة البعيـة اتقـد  املعونـة اإلنسـان       اإلنساا االقيود امل راعة عليهم خبصـو  

العمليـة املختلطـة االرـركاء العـاملني يف جمـا        ايـو  أفـراد   كومـة َّىل ك الـة  احلألدعو جمـددا  
زا  لالعـطال   ـتقد  املساعدة اإلنسانية، دان عوائق، َّىل اجملتمعـات احملليـة املتضـررة مـن ال ـ     

 يف اإلنســانية. اأال ــظ بارتيــاح التحســن ال ســ،   ببعيــات الريــد االتحقــق اتقــد  املســاعدة  
َّيدار التأشـاات ألفـراد العمليـة املختلطـة ااإلفـراج عـن  اايـات  صـ  اإلعاشـة لقوااـا.           
اما ذلك، يساارا القلق َّ اء العدد الكبا من املعـدات اململوكـة ل مـم املتحـدة اللو ـدات      

ة، كومـ احلالترـغيلية للبعيـة. اأ ـ      ال عاليةسودان، اهو ما ال يزا  يعيق تاملتبقية يف مي اء بور
العراةيـ    إل الـة اتساةا ما التزامااا مبوجإ ات ا  مركز القـوات، علـو اختـاذ الطـوات عاجلـة      

 البااةراطية اك الة اإلفراج عن تلك الرح ات.
ــو  مســتدامة          - 82 ــق َّ اء التقــدم احملــداد احملــر  يف حتقيــق  ل ايســاارا أيضــا بــال  القل

ــإنين أ ــ     ــ ا ف ــا  ني. ال ــو العمــ  مــا   احللل  ــة عل ــا يرــم    كوم ــة، مب ــا األطــراف املع ي مجي
ال ا  ني ااجملتمعات احملليـة ااجلهـات ال اعلـة اإلنسـانية ااإلةائيـة، علـو تعزيـز اياـة الظـراف          

 املواتية لعودام برك  طوع  اآمن اكر  ا صوهلم علو اخلدمات األ ا ية.
الو ــطاء  االتامــا، أاد أن أعــر  عــن امت ــاا لكــ  مــن املميــ  اخلــا  املرــترمل/كبا  - 83

املرترمل، مارتن أاهوموي،، امجيا ةـادة البعيـة اأفـراد العمليـة املختلطـة افريـق األمـم املتحـدة         
القطــرم اشــركاء العمــ  اإلنســاا الــ م يوايــلون العمــ  بــال كلــ  مــن أجــ  حتقيــق الســالم  
  املستدام يف دارفور يف ظراف كياا ما تكون بالغة الصعوبة. اأاد أيضا أن أثـين علـو مبعـوث   

تــابو الســابقني اخلــا  َّىل الســودان اج ــو  الســودان، نيكــوالس هايســوم، اعلــو الرئيســني  
مبيك  اعبد السالم أبو بكر من فريـق االحتـاد األفريقـ  الرفيـا املسـتوى املعـين بالت  يـ ، علـو         

 التزامهم املتواي  بتحقيق السالم ااال تقرار املستدامني يف السودان.
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