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األفريقـ  ااألمـم املتحـدة    تقرير األمني العام عن العملية املختلطة لالحتاد   
 يف دارفور

  
 مقدمة -أاال  

، الــلم مــد د ا لــس  (2016) 2296ُيقــد م اــلا التقريــر عمــالجم سقــرار جملــس األمــن    - 1
ــور      ــدة يف دارفــ ــم املتحــ ــ  ااألمــ ــاد األفريقــ ــة لالحتــ ــة املختلطــ ــة العمليــ ــي االيــ ــ  مبوجبــ حــ

يومــاجم، ستقريــر عــن ت ويــلِّم اُيقــد م   90، اطلــإ َّ م موافاتــي،  ــ  2017حزيران/يونيــي  30
التقريـــر معلومـــام م ـــتالملة احتلـــيالجم للـــااي االوةـــع ال يااـــ  اسي ـــة العمـــ  يف دارفـــور، 

ذلـــل التحـــديام الراي ـــية الـــف تعتـــرل الت ويـــل الوعـــان للواليـــة  ـــالن الوتـــرة مـــن   يف مبـــا
م ايعــرل التقريــر أياــاجم ا طــوام  2016 ــانون األان/دي ــمر  15 َّى أيلون/اــبتمر 28

الف اختلهتا العملية املختلطة يف ابي  حتقيق ال قاط املرجعيـة، ايقـدم معلومـام م ـتالملة عـن      
 نق  املهام َّى فريق األمم املتحدة القطرم اعن اةع ااتراتيجية للخراجم

  
  يةدي اميام ال ـزاي ااحلالة األم -ثانيا  

م غــري أن الوتـرة املمــمولة ســالتقرير   ــالن بريمل حيـد  يف دارفــور أم نــزاي م ـل   ــ   - 2
س ـبإ عـدم َّحـراق تقـدم بـو َّسـرام اتوـاي اـام  يعـاا األاـبا  ا لريـة             الوةع ظ  متقلبـاجم 

ة الـف اـ هتها   هجمـ احلر ـام امل ـلحة نتيجـةجم لل    القتان الـف  اةـتها  للع فم اتااءلت أعمان 
الومـة، اـا جعـ  دااـرة التمـرد امل ـل  ت حزـر يف جـزء بـ ري مـن جبـ  مـرة،             ح قوام عليها

االاـتبا ام القبليـة    أقـ  مـن   عـدد  اقـع األثـر املواـم املطـري علـق ت قلـ  القـوام الع ـالريةم ا       
يف ال  وام ال ـاسقةم غـري أن احلالـة األم يـة العامـة تـاثرم سامل اف ـة املو يـة          رنة مبا حد اقم

لق األراة  ااملياِّ ااملوارد، َّةـافةجم َّى انتمـار األاـلحة ااتفـالم مـن      اامل اقعام امل تمرة ع
م ااردم تقـارير تويـد   القبلـ   سـني  امالعقا  الللين ما قاال يؤججان حـدة التـوترام االااعـ   
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سارتالا  ا ماعام اتجرامية امل ظلمة ااملليميام أعماال َّجرامية اانتها ام حلقوي اتن ـان  
ــيهم   ــن ف ــدنيني، مب ــوام الع ــالرية       ةــد امل ــق الق ــداءام عل ــن االعت ــدد م ــاقحون، ااــنه ع ال 

 االمرطيةم
 

 ة ااحلر ام امل لحةيالوماحلقوام الالقتان سني   
ؤرمر البمـري، يف  لمتـي  ـالن ا ل ـة ا تاميـة ملـ       ال ودان عمـر ح ـن أم   أعلن رايس - 3
اقـف احلالومــة   تمـرين األان/أ تــوسر، رمديـد   10حلـوار الـوطا الـف ُعقــدم يف ا رطـوم يف     ا

تطالي ال ار من جانإ ااحد يف دارفور اامل طقـتنيم اقـد جـاء اتعـالن يف أعقـا  ادعـاءام       
ايطرهتا علق جب  مرة يف َّطار العملية الع الرية الف ت ولاا م ل سدايـة   تس طاهنا احلالومة س

، اانتـهاء الـااي يف دارفـور يف أيلون/اـبتمرم انتيجـةجم للخ ـاار يف األراةـ  الـف         2016 عام
تالبهدم حر ام التمرد امل ل  يف دارفور  الن العملية، َّةافةجم َّى انق اماهتا الدا ليـة، فقـد   

 سقعـة ابزر اجوداـا ا ـايف يف مقـاتلني مـن جـير حتريـر ال ودان/فزـي  عبـد الواحـد ةـمن           
 طقة غر  جب  مرةمدا   م  ةةيقأرةية 

ــارير أن    - 4 ــدة تقـ ــادم عـ ــراداأفـ ــودامل األفـ ــنوجـ ــي     ين مـ ــر ال ودان/فزـ ــير حتريـ جـ
مــن جمموعــام بــ رية مت قلــة مــن املقــاتلني العــاملني يف اــري اج ــو    ونالواحــد يتــالو عبــد

ف سواـ  دارفـورم اقـد اعتـرم احلالومـة      غر  م طقة اارانق، الواقعـة يف اـان اـرق  نريت ـ    
 طقــة لاالــة مــن اــلِّ احلر ــة امل اــلِّ ريــر ال ودان/فزــي  عبــد الواحــد يفعمليــام جــير حت

امل ــلحة،  ابــة قااــداا عبــد الواحــد نــور، تظهــار أن  ــا أةيــة ايااــية م ــتمرة يف  اــم  
م اعلـق  أن ت ـتمر ميالـن   ةع ـالري  عمليـام   ااراا الع ـالرية اانق ـامها الـدا ل ، الـيس     
ــر ال ودان/فزــي   ــادة جــير حتري ــاجم أم َّةــعا    الــرغم مــن أن قي   عبــد الواحــد قــد نوــت عل 

مـن أعاـااها سزعامـة قااـد اـاسق       222تمـرين الاـان/نوفمر، اقلـع     4للحر ة امل لحة، فوـ   
 ـو  قولـوم انـ ه    جبلل الم مع حالومة ااـ  دارفـور يف  ـوران     يف م طقة اارانق، اتواقاجم

قـد  امل ـاعدة اتئاايـة َّى    احلالومـة ست  اجم مناالتواي علق ترتيبام أم ية اتقاام لل لطة االتزام
تمرين الاان/نوفمر، قي  َّن أعااًء من الا الوزـي  امل ـل  قـد ابـلوا َّى      21امل طقةم ايف 

اخزــا يــدعون  16ا رطــوم للتوقيــع علــق الوثيقــة ا تاميــة للحــوار الــوطام ااقلــع  ــللل    
تمـرين   20 انتمااهم َّى جير حترير ال ودان/فزي  عبد الواحـد، مـن م طقـة جبـ  اـ ، يف     

 لل الم مع حالومة تلل الواليةم الاان/نوفمر، اتواقاجم
اعلق الرغم من ابزار جير حتريـر ال ودان/فزـي  عبـد الواحـد يف م طقـة لـدادة        - 5

 تمـرين الاـان/   19جم القوام امل لحة ال ودانية يف اارانق يف ايف جب  مرة، فقد قي  َّني ا
ــوفمر، ــا  ن ــ 16أدى َّى َّبــاسة ا ــ  َّن    جبــرا م ارداجم اجميدج  ــل، قي ــق ذل ــام، يف  ا ــيرعل ق
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 ير حترير ال ودان/فزـي    ةقع تاسعا انون األان/دي مر، سإطالي نريان مدفعيتي علق مو 4
لالحتـاد األفريقـ  ااألمـم املتحـدة يف     فم امل يت نه للعملية املختلطـة  عبد الواحد يف م طقة نريت 

س ــبإ رمــادم احلالومــة يف م عهــا مــن   ،ثــر القتــانالتحقــق مــن تلــل التقــارير أا مــن أ دارفــور 
 الوبون َّى امل طقةم

ــرد أم  - 6 ــاءامل ت ــوي عــن أنب ــدن اامل ــاااة      اق ــة احر ــة الع ــوام احلالوم ــني ق ــان س قت
، 2016 اني ــان/أسري  2015م ـل ني ـان/أسري     حتريـر ال ودان/فزـي  مـا م ـاام     اجـير 

تطالي ال ار، أعل ت احلر تـان امل ـلحتان،   علق التوا م ايف أعقا  َّعالن الرايس عن اقف 
تمـــرين األان/أ تـــوسر اقوهمـــا  30يف  ،“ا بهـــة الاوريـــة ال ــودانية ”امل تميتــان َّى حتـــالف  
 تمـرين الاـان/   25يف ام ألغرال األعمان اتن ـانية ملدة اتة أاهر  القتاناالنورادم ألعمان 

 ـام م ـلحة دارفوريـة يف ج ـو      يف أعقا  ااتمرار اراد تقارير تويـد سوجـود حر   نوفمر،
ال ــودان، أاعــز راــيس ج ــو  ال ــودان، اــلوا  ــري ميارديــت، َّى أجهــزة األمــن االقــوام    
امل لحة يف سلدِّ سان تالوـ  َّسعـاد أم حر ـام رمـرد مزـدراا ال ـودان مـن ج ـو  ال ـودان          

 م ي ح  هناية تمرين الاان/نوفمرم ام عها من العم  انطالقاجم
تــدع  فيــي أن القــوام  بتمر، نمــرم م ظمــة العوــو الداليــة تقريــراجم أيلون/اــ 29ايف  - 7

أهنــا ارتالبــت انتــها ام  ة علــق اعــالاحلالوميــة ااــتخدمت أاــلحة  يمياايــة ةــد املــدنيني،   
أ رى حلقـوي اتن ـان االقـانون الـدا  اتن ـان، يف َّطـار عمليتـها الع ـالرية يف جبـ  مـرة           

فقالــت َّهنــا غــري  قاطعــاجم لــل االدعــاءام نويــاجمالومــة نوــت تاحلم َّال أن 2016 م ــل سدايــة عــام
أاـــام، مؤ ـــدةجم أهنـــا ال حتـــوق أيـــاجم مـــن اـــلِّ األاـــلحة اأن م مـــ هتا الزـــ اعية، اـــواء  ذام

الع الرية أا املدنية، تظ  موتوحة أمام م ظمة حظر األالحة الاليميااية للتحقيـق فيهـام اسعـد    
، يف سياهنـا األان، أنـي سـدان    تاةـح أن درات امل ظمـة االدعـاءام الـف اردم يف التقريـر، أ    

تقد  مزيد مـن املعلومـام ااألدلـة املتاحـة يتعـللر يف اـلِّ املرحلـة ااـتخالن أم ااـت تاج يف          
أم أدلــة علـق ااــتخدام األاـلحة الاليمياايــة يف    علـق  العمليـة املختلطــة  تعاــر اـلا الزـددم امل  

م ـاطق الـااي تلـلم ايف    َّى  قيـود جب  مرةم ايف الوقت نو ي، ُتم ع البعاة من الوبون دان 
ــوسر، اجههــت َّدارة  ــيم    28 ــاقحني “ احلزاحيزــا”تمــرين األان/أ ت ــاجملل  َّى ا تمــع  طلب

توتــير للتحقيــق يف ااــتخدام احلالومــة ألاــلحة  يمياايــة   فريــقالــدا  تــدعوِّ فيــي َّى َّيوــاد 
 اأالحة أ رىم

 
 ال ـزاعام احمللية االع ف القبل   

ثة املاةية عدة ااتبا ام قبليـة س ـبإ الااعـام علـق اـب       اهدم فترة األاهر الاال - 8
الوبون َّى األراة  ااملـوارد  ـالن مـو ا  ا جـرة االزراعـة احـواد  اـرقة املااـية، الـف          
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تواقمت َّى حد  بري س بإ عدم ايادة القانون ااالفتقـار َّى املؤا ـام القاـااية، اانتمـار     
ام الواليـام ااتدارام احملليـة االقيـادام    األالحةم ايف ظـ  اـلِّ األجـواء، اابـلت حالومـ     

التقليديــة جهوداــا املبلالــة مل ــع اــلِّ احلــواد  االتزــدم  ــا ساختــاذ التــداسري األم يــة الالقمــة،  
االتعــــاان مــــع أبــــحا  املزــــلحة، ات ــــهي  َّســــرام اتواقــــام اقــــف األعمــــان العداايــــة،  

 املزاحلةم اعمليام
اتداد حدة التوترام، مع ااـتمرار مـو ا    ايف ج و  دارفور، اردم تقارير تويد سا - 9

 تمـرين الاـان/   5تمـرين األان/أ تـوسر ا    9ا جرة االزراعة، يف للليتا  سـورام اقرياـةم ايف   
الوالتة اال المام نتيجةجم ل رقة موااـيهم، يف   فراد من قبيلفنوفمر، اندلعت ااتبا ام سني أ

أاــخانم اَّةــافةجم َّى  10م َّى افــاة م طقتاــ  ااد اجــام اال اــيف قــر  للليــة ســورام، أد  
َّيوـاد قـوام َّى اـلِّ املواقـع للحيلولـة دان مزيـد مـن تزـعيد القتـان، اـالللت احلالومـة   ـة             
لل الم تاـم َّدارام أاليـة مـن القبيلـتني اال ـلطام احملليـة اـعياجم َّى ت ـوية م اقعاهتمـا علـق           

م ايف 2015أيلون/اـبتمر   يف الـلم اقعتـاِّ   توـاي الاب  الوبون َّى املوارد اةـمان ت ويـل ا  
ــان/نوفمر،   9 ــتمــرين الا ــة ح ــإ       لو ــن الوالت ــدعم م ــة، س ــة ا باني ــني قبيل ت ااــتبا ام س

َّفادام، اُرعـاة مـن قبيلـة ال ـالمام نمـبت س ـبإ اـرقة موااـ  يف سلـدة مرييوـني، ج ـو             
اأرسعة من قبيلة ال المامم امل تت ع رقعـة   اتة أاخان من قبيلة ا بانية مقت غر  سوران، 

الع ــف َّى مــا أسعــد مــن ذلــل عقــإ َّيوــاد قــوام حالوميــة َّةــافية االتــزام الزعمــاء احمللــيني      
 سالتعام  مع احلواد  املع ية علق أهنا أعمان َّجراميةم

م للحني من قبيلة الرقيقام اغتزا  فتيام مـن   لاالةايف سلدة قرياة، ايف أعقا   - 10
تمـرين الاـان/نوفمر    8ة امل اليت يف م طقة أم اراني، نمبت ااتبا ام سني القبليلتني يف قبيل

أرسـع أاـخان مـن الرقيقـام ااخزـني مـن امل ـاليتم اقـام نـاظر قبيلـة            مقتـ  أاورم عـن  
الرقيقــام سزيــارة َّى امل طقــة مــن قبيلــة الاــعني لــاي فتيــ  التــوترام ام ــع قيــادة التعب ــة           

مـزارعني   م غري أنينو  ي ما تعاانت ال لطام احمللية مع امل اليت لل رلبوو  قبيلتي، س يف
 تمـــرين الاـــان/نوفمر، فـــردين مـــن ُرح ـــ  الرقيقـــام سعـــد       16مـــن امل ـــاليت قتلـــوا، يف   

 17 ــو  قرياــةم ايف يــوم  جبويا ااــقيامهمــا سرعــ  مااــيتهما يف مزرعــة تقــع يف دمي  ادعــاء
مـن الرقيقـام سمـن اجمـام انتقاميـة يف م طقتاـ         تمرين الاان/نوفمر، قامت ع ابـر  18 ا

ــة ادمي ــ   ااــجوغان ــام ا   اخزــاجم 21ويا  للوــت مقت ــن الرقيق ــن   10آ ــرين م أاــخان م
قبيلـة   مـن  12مـن قبيلـة الرقيقـام ا     اخزـاجم  27 قتلقامل اليت، فبلغ سللل العدد اتمجا  لل

الية يف نوس اليـوم، اتقوـق   امل اليتم ايف أعقا  اجتماي عقدتي ال لطام احمللية ااتدارام األ
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علق أن ي ادر مجيع الرعاة من الرقيقام البلدة ح  هناية املواـم الزراعـ  يف م تزـف  ـانون     
 م2016اأن ُيعقد اجتماي مزاحلة يف  انون األان/دي مر  2017الاان/ي اير 

ايف غر  دارفور، أدى نزاي م تمر حون دفع دي ة عـن أعمـان قتـ   ـالن حـواد        - 11
ااـتبا ام سـني قبيلـة الزغـااة افخـلة عمـرية أاالد قيـد مـن          اقـوي  َّى من قبـ   رقة اقعتا

ــع تمــاد، يف          ــق احلــداد ال ــودانية م ــة عل ــبس الواقع ــة  ل ــام المــمالية يف م طق ــة الرقيق قبيل
ــوسر، أدم َّى   31 ا 30 ــرين األان/أ تـ ــ تمـ ــاجم 16 مقتـ ــن   اخزـ ــا  مـ ــام ا تطـ اعمليـ

رفور االقوام املمتر ة سني ال ودان اتمـاد علـق املوقـف    غر  دا ا انبنيم ارده حا م االية
سالتعاان مع ال ـلطام التمـادية احملليـة،    اتمرين الاان/نوفمر،  13س رعة لوقف الع فم ايف 

ي هراا عقد مـؤرمر للمزـاحلة سـني القبليـتني اتوـق فيـي الطرفـان علـق تبـادن املخـتط ونيم غـري أن            
وفمر ع ـدما اـاجم أفـراد مـن فخـلة عمـرية أاالد قيـد        تمرين الاان/ن 25القتان ااتؤنف يف 

احلـداد يف تمـاد،    يف ا انـإ األ ـر مـن   ع ابر من قبيلة قغااة قر  م طقـة سرييـل، الواقعـة    
أرسعـة أاـخان، مـن سي ـهم ج ـدم تمـادمم ايف  اـم دعـوام القبيلـتني           مقت أاور عن  اا
الوةـــع يف م طقـــة جبـــ  مـــون  االنتقـــام ااراد تقـــارير عـــن التعب ـــة يف بـــووفهما، فـــإن   َّى
 ممتوتراجم قان ما
ت احلالومـة لادثـام م وزـلة مـع     نظمـ ما يتعلق سالقتان القبل  يف اري دارفور،  ايف - 12

تمـرين األان/أ تـوسر،    6َّى  4يف الوتـرة مـن    قبيلتا  الرقيقـام ا  وسيـة ااملعاليـا يف ا رطـوم    
اعهمـا علـق األراةـ  ااملـوارد يف م طقتاـ       من التقدم يف ابي  ت ـوية نز  أهنا مل حتقق مزيداجم َّال

ــة اأســو  ارنالــام ا   ــلللعديل ــوترام ســني القبيلــتني اــديدةم فوــ  يــوما        ال تــزان، ل  14الت
تمرين األان/أ توسر، ُقت  اخزان من قبيلة املعاليا عقـإ ال ـلة مـن حـواد  اـرقة       15 ا

  حالومة الواليـة اقـادة   تد سوا   م ع املزيد من التزعيد املااية يف م طقة أسو  ارنالام اقد
تمـرين األان/أ تـوسر    17، اـا أفاـق َّى َّسـرام اتوـاي سي ـهما يف      ة ـرع اجـي ال  لـق عالقبيلتني 

 ن  علق دفع تعوياامم
أفـراد  ايف اان دارفور، ااتدم التوترام سـني نـاقحني ي تمـون َّى قبيلـة الُوـور اسـني        - 13
ق اـؤالء  سعد اجمام ا تهها الِّ األ ـرية علـ   قبيلة الرقيقام الممالية يف م طقة اورتونمن 

، يف أيار/مـايو، ايف ظـ  اهتامـام ألفـراد مـن قبيلـة       هـم ال اقحني، مبـا يف ذلـل علـق موقـع  مهع    
الوور س رقة املااـية اَّتـال  احملابـي ، مبـن فـيهم ع ابـر تاسعـة  ـير حتريـر ال ودان/فزـي            

ُرح ـ  احملليـون ال ـاقحني مـن الوبـون      تمرين األان/أ توسر، م ع قـادة ال  27عبد الواحدم ايف 
 عمـ  تمـرين الاـان/نوفمر سعـد     13يقع يف امل طقةم اقد ُرفع احلزار يف  اللم مالان الب رَّى 

العملية املختلطة مع القادة احمللـيني يف م طقتاـ   بالاسيـة ااـورتونم ارمـادى الرحهـ  يف عرقلـة        
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اورتونم امل ُتاللل  عملية املزـاحلة سقيـادة   احلر ة التجارية علق امتداد الطريق سني  بالاسية ا
احلالومــة امل ظممــة عــن طريــق   ــة م ــع َّتــال  احملابــي  اَّدارة الــااي يف  بالاسيــة سال جــا      

 اآلنم ح 
 

 الع ف املوجي ةد ال اقحني  
قتـيال يف بـووفهمم    26 للوـت  الـف  مـن ا ـراام    201ا عـددِّ  ملـ  اجمال اقحون ادف ان  - 14
عظم الِّ ا راام َّى أفراد قوام األمن احلالومية أا املليميام املوالية للحالومـةم  م ونُي ِ بام ا

اأ ار امل اطق تاررا من ذلل ا   تم ا بالاسيـة ا ورمـا ااـ ق  طوسايـة اطويلـة ااـورتون       
يف اان دارفور، اا  ي ة ا ري يل امورن يف غر  دارفور، اقال ج  انريتف اطور يف ااـ   

ــورم ايف تمــرين  ــاطق احمليطــة مبخــيم اي ــ       دارف ــة يف امل  ــة األم ي ــوسر، اــهدم احلال األان/أ ت
حيــو اردم تقــارير تويــد  اــديداجم لل ــاقحني، الواقــع غــر  ا  ي ــة يف غــر  دارفــور، تــداوراجم 

سوجود مليميام عرسية م ـلحة ااقـوي اعتـداءام علـق املـزارعني مـن نـاقح  قبيلـة امل ـاليت،          
ألان/أ تــوسر، ي هــر حــا م االيــة غــر  دارفــور االزعمــاء تمــرين ا 18فــيهم ال  ــاءم ايف  مبــن

اا ساـمان تقـد  ا  ـاة َّى العدالـةم ايف     عههـد احملليني َّسرام اتواي سني قبيلتا  امل ـاليت االتامـا اات  
، أدم ال ـلة مـن االعتـداءام قـام عـا رعـاة لمسـ  يف م طقـة طـور          أياـاجم  تمرين األان/أ تـوسر 

 و  دارفـورم ايف  جباخ  َّى م اطق نريتف ا ام انياال  200و بوا  دارفور َّى نزا  س
مليمــيام قبيلــة مهاريــا علــق مــ  مر بــام  أفــراد د مــنيــعدالتمــرين الاــان/نوفمر، د ــ   19

مزادة سراااام  يما   اا  لل اقحني، يف اان اري م طقـة  ـتم سمـمان دارفـور، مت ـب بني      
قليلـة، قـام أفـراد مـن قبيلـة املهريـة سـإغالي الطريـق         م اقبـ  ذلـل سايـام    ال اميف انتمار ا لع سني 

جهـاق األمـن ااملخـاسرام     علـق يـد   ااـدام ق املمتدة مـن  ـتم َّى الوااـر احتجاجـاجم علـق اعتقـان      
 متمرين الاان/نوفمر يف اقت ااسق من اهرالوطا 
اتاـــرر  ـــللل األمـــن المخزـــ   تمعـــام ال ـــاقحني احملليـــة مـــن تزايـــد حـــاالم   - 15

ــان ــ         االعتق ــام فو ــور اغرع ــو  دارف ــري املمــراي، اال اــيما يف ج  التع ــو  ااالحتجــاق غ
ــادة        20 ا 19 ــق مــا ال يقــ  عــن اــتة مــن ق ــوسر، مــاالجم، ُألقــ  القــب  عل تمــرين األان/أ ت

تمــرين  18ال ــاقحني ستهمــة ت ظــيم مظــاارة يف ا  ي ــة س ــر  دارفــور يف اليــوم ال ــاسقم ايف   
 يم  اريو لالجـ ني، الواقـع يف غـر  الاـعني، سمـري      األان/أ توسر، ااتخدمت المرطة يف 

اخزـاجم مـن    11دارفور، قوة مورطـة ع ـد قيامهـا ستوتـير املخـيم، حيـو ألقـت القـب  علـق          
ج ـو  ال ـودان  ـالن ذلـل ااهتمتـهم سارتالـا  جـراام  تلوـة مـن ةـم ها مقاامـة             مواطا

لا مـة   ن م هم سعـد االعتقان اختمري ممراسام  حوليةم ابدرم أحالام علق مثانية أاخا
ــة يف الاــعنيم ايف       ــريعة ا اــعوا للحــبس االحتيــاط  يف اــجن الوالي  األان/ تمــرين 1ا
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أ تــوسر، ُأفــرج عــن أرسعــة مــن األاــخان ال ــبعة املتبقــيني املعــتقلني يف  يمــام لل ــاقحني يف   
ــو         ــام املتحــدة َّى ال ــودان اج  ــور سعــد اجتمــاي مــع املبعــو  ا ــان للوالي ااــ  دارف

رموق/يوليي، من االحتجاق لـدى جهـاق األمـن ااملخـاسرام الـوطا، سي مـا ُنقـ          31يف  ال ودان
 الاالثة الباقني من قال ج  َّى ا رطومم

 
 ا رمية االلزوبية  

ــا جمموعــي   - 16 ــج   م ــ 659ُا ــن حــواد  اتجــرام ا   اجمحادث ــةجم   122م ــاة مقارن ــة اف حال
وترة املممولة سـالتقرير ال ـاسقم االـت    حاالم افاة  الن ال 110ا  حادثاجم 570جمموعي  مبا

ــداء/التحر  )   ــواد  االعتـ ــل احلـ ــار )   206تلـ ــالي ال ـ ــاالم( اَّطـ ــ    149حـ ــة( االقتـ حالـ
حالـــة( اد ون/اقتحـــام مبـــان ال ـــري ســـدافع اتجـــرام       49حالـــة( اال ـــطو امل ـــل  )   86)
ــية )  41) ــرقة املااـ ــة( ااـ ــا  )  43حالـ ــة( ااال تطـ ــرقة   31حالـ ــراي يف ال ـ ــة( االمـ حالـ
حــاالم( اال ــهإ  8حالــة( ااالعتداء/نزــإ الالمــاان )  14حالــة( االتهديــد ســالع ف )  16)
 حاالم(م 10حاالم( ااحلري املتعمد )حالتان( احواد  أ رى ) 4)

المـرطة   أفرادا ا  ود ااهدم الوترة املممولة سالتقرير أيااجم انه عدة اجمام علق - 17
، ااـتبالت قـوة ممـتر ة    علق ابي  املاـان ف علق أيدم ا ماعام امل لحة امل ظمة ااملليميامم

مـمان اـ ق  طوسايـة سمـمان     ساأفـراد المـرطة أث ـاء َّيواداـا َّى م طقـة أم تريانـت        ا يرسني 
يف  دارفــور للتحقلــق مــن َّفــادام عــن َّتــال  احملابــي  الزراعيــة ا ــايف، مــع رعــاة مــن العــر    

 تمـرين الاـان/   17ايف تمرين الاـان/نوفمر، اـا أاـور عـن افـاة ج ـدم اأحـد الرعـاةم          15
الطريـق الـراس  سـني الوااـر      علـق نوفمر، قامت جمموعة م لحة ساالعتـداء علـق نقطـة توتـير     

اا رطــوم يف قريــة  اثالــارا سمــري الوااــر، اــا أدى َّى مقتــ  ثالثــة اــرطيني اَّبــاسة اثــ ني   
 آ رين ااالاتيالء علق س ادي اجومية اراااامم

  
 التطورام ال يااية -ثالاا  

 عملية ال الم يف دارفور  
ــاام، يف       - 18 ــر ال ودان/فزــي  مــا م  ــع حر ــة العــدن اامل ــااة اجــير حتري ــل توقي م 

، علق اتواي  ارطة الطريـق الـلم يرعـاِّ فريـق االحتـاد األفريقـ  الرفيـع        2016آ /أغ طس 
ــوم يف عمليــة ال ــالم يف دارفــور س ــبإ       امل ــتوى املعــا سالت ويــل، مل يُ   ــدم ملم حــرق أم تق

اتي ـري ابـون امل ـاعدام     القتـان مرار ا الفام سني األطرا  علق طرااق اقـف أعمـان   اات
ــة املختلطــة تعااهنمــا مــع األطــرا        ــق االحتــاد األفريقــ  االعملي  اــعياجماتن ــانيةم ااابــ  فري
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لت وية  الفاهتا، اال ايما ما يتعلق م ها سالـدار املقبـ  لوثيقـة الداحـة لل ـالم يف دارفـور يف       
اطرااق َّفزا  حر ة العدن اامل اااة اجير حتريـر ال ودان/فزـي  مـا م ـاام     املوااةام 

 عن مواقعهما يف دارفورم
اسطلإ من حر ة العدن اامل اااة اجير حترير ال ودان/فزـي  مـا م ـاام اتاييـد       - 19

 علـق  2016م ـل أيار/مـايو   ، راـيس أاغ ـدا، يـوايرم مواـيويا    الـف  عي، ال ودانمن رايس 
اــالللت االجتماعــام الــف ُعقــدم مــع قيــادة حر ــة العــدن  قــد دارفــورم ا تي ــري موااةــام

أ تـوسر  تمـرين األان/  19ام يف  مبـاال يف  اامل اااة اجير حتريـر ال ودان/فزـي  مـا م ـا    
للم اقمام غري الر يةم  ما ااب  رايس تماد، َّدريس دييب َّت و، اخنراطـي يف ا هـود    اجمأااا

ــور   ــة حلــ  أقمــة دارف ــر     اج حيــو املبلال ــادة حر ــة العــدن اامل ــاااة اجــير حتري تمــع مــع ق
تمــرين األان/أ تــوسر، قيــ  َّنــي حــاهم  ال ــا   12ال ودان/فزــي  عبــد الواحــد يف ســرلني يف 

 علق االنامام َّى عملية احلوار الوطا يف ا رطوم، اللم ا ُتتم قب  ذلل سيومنيم
 املمــمولة ســالتقريرتــرة اَّى جانــإ عــدم َّحــراق تقــدم يف عمليــة ال ــالم، ات ــمت الو  - 20

تويــد سوقــوي انق ــامام دا ــ  احلر ــام امل ــلحةم فإةــافةجم َّى االنق ــام دا ــ    أنبــاءســوراد 
جير حترير ال ودان/فزي  عبد الواحد ال الف الل ر، قـام راـيس حر ـة العـدن اامل ـاااة،      

ــراايم، يف   ــ  َّس ــو سالــر حامــد، مــ      1جري ــاء أمــني احلر ــة، أس ن  ــانون األان/دي ــمر، سإعو
م زبيم اقد ذ رم مزـادر َّعالميـة أن حامـد الـلم ترسطـي عالقـام اخزـية جيـدة سـرايس          
تماد،  ان ح ـبما قيـ  أ اـر ااـتجاسةجم مل ـاع  اـلا األ ـري الراميـة َّى َّق ـاي حر ـة العـدن            

 لتزامال انون األان/دي ـمر، اَّحلاقـاجم سـا    3اامل اااة ساالنامام َّى عملية احلوار الوطام ايف 
اقـف   علـق نو ـها ع ـدما أعل ـت مـن جانـإ ااحـد عـن         حر ة العدن اامل اااة اللم قطعتي

اقـادة حر ـة العـدن     نيال ـوداني  ا  ـود مـن   اـجي اجم  22، أفرجـت احلر ـة عـن    القتـان أعمان 
  انوا ال يزالون لتجزين لديهام اللين رسعةاأل اامل اااة ال ودانية

 
 عملية احلوار الوطا  

، اعتمـدم ا معيـة العامـة للحـوار الـوطا، الـف       2016وسر تمرين األان/أ ت 10يف  - 21
توبــية،  981يــة تتاــمن  تامحر ــة م ــلحة، اثيقــة  28 ا ايااــياجم حزســاجم 79اــاريف فيهــا 

توللت اـت  ـان بـياغتهام اقـد أاجـزم الوثيقـة نظـام ُحالـم احتـادم اراااـ ، يقـوم علـق             
وزـ  سـني اـلطام احلالومـة     سرملان مالوهن من جمل ـني، جملـس ال ـوا  اجملـس الواليـام، اال     

الاال م اأيهدم  للل مبادئ الدميقراطيـة اأ ـدم علـق موهـوم امل ـاااة يف املواط ـة ات ـوهي        
تمرين األان/أ توسر، قدمت أمانة احلوار الوطا الوثيقة  َّى ا لـس   26ا وية ال ودانيةم ايف 

د يف غاــون ثالثــة الــوطا ساعتباراــا األاــام الــلم ُي ــت د َّليــي يف اةــع داــتور دااــم جديــ  



S/2016/1109 
 

 

16-22321 9/26 

 

  تنمـ اُأللحـوار الـوطا    اللج ـة الت  ـيقية العليـا    انون األان/دي ـمر، ُحللـت    5أاهرم ايف 
   ة جديدة ملتاسعة ت ويل الوثيقةم

م غـري  ناجحـاجم  اأاادم احلالومة اسع  سلدان امل طقة سـاحلوار الـوطا ساعتبـارِّ حـواراجم     - 22
ــللل قا   ــةجم َّن الوثيقــة أن مجاعــام املعارةــة أســدم انتقاداــا ل ــة ال ــف ألقااــا   ا تامي االاللمــة ال

تمرين األان/أ توسر، رغـم أهنـا تعيـد تا يـد املبـادئ العامـة        10الرايس يف ا ل ة ا تامية يف 
للحالم الرايد االوحدة، تظـ  غاماـة اذام م حـق غـري َّلزامـ  سمـان م ـاا  راي ـية ماـ           

م يـة، اتـداسري الت ويـلم َّةـافةجم َّى ذلـل،      الداتور الداام، ااحلقوي ال يااية، ادار الـدااار األ 
 مبوقوــي ســان احلــوار ال يمــالل  عمليــة اــاملة اتوافقيــة افقــاجم “ نــداء ال ــودان”رم هــل ااــتال  

اتقوق عليي يف اتواي  ارطة الطريق، اسـان ااـت تاجام ذلـل احلـوار ال ميالـن َّال أن تمـال         ما
 لالنامام َّليها سمراط معي ةم اجميايالون االاتال  م تعد أااما عملية جديدة أااع نطاقاجم

تمــرين الاــان/نوفمر قــراراجم يقاــ  اوــ  َّعانــام   3ايف أعقــا  اختــاذ احلالومــة يف  - 23
ــاال       ــدلعت احتجاجــام بــ رية يف ا رطــوم االوااــر اني ــع التاــخم، ان ــاء مل  ــود االالهرس الوق

مـن أحـزا  املعارةـة،     عاـواجم  21اأما ن أ رى عديدةم اقد ألقت ال ـلطام القـب  علـق    
 25الـلم اهتمتـي سـالتحري  علـق اتطاحـة سال ظـامم ايف        ،م هم رايس حز  املؤرمر ال ودان

َّى  27تمرين الاان/نوفمر، دعا نمطاء اياايون َّى عزـيان مـدن مجـااريم يف الوتـرة مـن      
قيـادة   احتجاجـام، تـوى الطـال     سع  األنباء سوقـوي  تمرين الاان/نوفمرم  ما أفادم 29

سوقوي عمليام اعتقان قامت عا أجهزة األمـن احلالوميـة، يف ا رطـوم اأم درمـان     امعظمها، 
ــاءاالوااـــر اأمـــا ن أ ـــرى عديـــدةم ااردم أياـــاجم   ــن   أنبـ تويـــد ســـان مـــوظو  جهـــاق األمـ
 دة لتداسري التقمفمااملخاسرام الوطا قد أغلقوا امل افل اتعالمية امل تق 

  

 اتن انيةاحلالة  -راسعا  
 97 000و بــ، قــام المــر اء يف ا ــان اتن ــان ســالتحقق اــا عــددِّ  2016يف عــام  - 24

اـخ    29 000اـخ  يف اـان دارفـور، ا     53 000) يف اآلانة األ ـرية اخ  نزحوا 
نتيجـة القتــان يف   أاااـاجم  ، اذلــلاــخ  يف ااـ  دارفـور(   15 000يف ج ـو  دارفـور، ا   

غ ع ـهم س ـبإ   اخ  مبلل 88 000من عدد َّةايف يز  َّى  جب  مرة، فيما مل يتم التحقق
م الـ ن تلقـق ال ـاقحون امل ـاعدة اتن ـانية األاااـية، فقـد          املع يـة الوبون َّى املواقع  تعلر

حتديد ث رام يف جماالم املياِّ، االزر  الزح  اال ظافة الزـحية، ااحلمايـة، ااـب    ـإ     
 رمالعير يف سع  املواقع يف اان اج و  دارفو
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من قولو  الن الوتـرة املمـمولة    آ رين اخزاجم 17ايف اان دارفور، ُاج  ابون  - 25
سالتقرير، فيما مل يبلمغ عن أم اافدين جدد يف ج و  دارفورم ا  التحقق من أرقـام ال ـاقحني   

ــا      ــور، م ــو  دارف ــة يف ج  ــاا  املعراف ــاطق ال ــع م  ــو اابــلت     يف مجي ــام حي ــدا يف دريب ع
اخ م ايف ااـ  دارفـور،      800و بالعاملني يف ا ان اتن ان َّى احلالومة م ع ابون 
آ ـرين يف جلـدام اأاـارم     10 500 نـاق  يف سلـدة قال جـ  ا    5 000التحقق من حوا  

ؤ ـدة  غـري م  بـاء فـرد يف قولـوم اا ـايف أن    25 000فـرد، م ـهم    30 000حـوا    ةدوعـ س باءأن
ف ني أا األاـخان املتاـررين يف نريت ـ   مـن ال ـاقح   41 000اجود ما يزيد علـق   عن د حتت

اـخ  َّةـايف    45 000ارا ريا اطور ادايا ااوي فانقا، فيما تويد تقارير أ رى ساا  
 يف م طقة سورم ااادم سورمم

  
 سي ة العم  - ام ا  

 ا جمام علق البعاة االقيود املوراةة علق حر تها ام عها من الوبون  
ــاجم 31ة ااتلالاهتــا يف ااــُتهد  موظوــو األمــم املتحــد   - 26 ــاجم حادث ــيف  َّجرامي ــت عمل ، ال

، اعمـرة  ا تطا ، اأرسع عمليام اطو م ل ، امثان عمليام اقتحام ااـرقة، احـالف تعـد    
حواد  راق ساحلجـارة، احالـة هتديـد ملوظـف، احـالف َّطـالي نـار/ختويف، احـالف مراقبـة          

تمـرين   24ة سـالتقرير ال ـاسقم ايف    ـالن الوتـرة املمـمول    اقعت حادثاجم 19عدااية، مقارنة سـ 
الاان/نوفمر، ا تطف رجان م لحون أرسعة موظوني اط ـيني علـق طـون الطريـق املـؤدم َّى      

ــاال اأطلقــ   ــة يف ني ــوم نو ــي، سعــد     وااملع ــالر الراي ــ  للبعا اــراحهم يف اقــت الحــق مــن الي
 يلـومتراجم اـان غـر  البلـدةم ايف      45 علـق سعـد    ريدام من اتلالـاهتم المخزـية يف دامـا،   

للعمليـة املختلطـة يف    تاسعـاجم  اط يـاجم  اليوم ال اسق، اعتق  جهاق األمن ااملخـاسرام الـوطا موظوـاجم   
نيـــاال ستهمـــة انتـــهايف مزعـــوم ل مـــنم اتتحـــاار العمليـــة املختلطـــة مـــع ا هـــاق سمـــان حالـــة   

 املوظفم الا
عمليــة م ــع   67 ـمليــة املختلطــة لــ   ــانون األان/دي ــمر، تعرةــت الع   15احــ   - 27

الومـة  احللوبون العاملني َّى امل اطق املقزودة أا تقييد مورال علق دارياهتا الريـة مـن قبـ     
ة َّى م ـاطق الـااي الـف اـبق     اـ عباناقحني من المبا  يف دارفورم ال ن ااتمر م ـع ابـون ال  

يف أعقـا  الع ـف القبلـ      اهتـ اتسالغ ع ها دا   جب  مرة، فقد ُفرةت قيود ااثلة علق داريا
تمـرين   27ا  26 ـر  دارفـور، يف   سان ـا  ارو ـو  دارفـور افـورا س   جباللم اقـع يف قرياـة   

تمــرين الاــان/نوفمر، فرةــت حالومــة   6َّى  3الاــان/نوفمر علــق التــوا م ايف الوتــرة مــن  
  ـالراا يف ا  ي ـة  مـن مع  علق الـرحالم ا ويـة للبعاـة ات قلـها سـرا       االية دارفور ال رسية قيوداجم
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، اا أثر تاثرياجم اديداجم علق عملياهتـا ااـالمة اأمـن موظويهـام ااـهدم العمليـة املختلطـة        يياَّل
ــالطريان، حــدثت   رفاــاجم 29 ــام اتذن س ــل ور أعــالِّ يف     26لطلب ــها يف احلــاد  امل ــة م  حال

عاـة اختـلم   فرةت ال لطام ال ودانية املزيد من القيود علق الرحالم ا وية للب ا  ي ةم  ما
اــال  عــدم موافقــة علــق الــرحالم ا ويــة املبااــرة ســني مواقــع األفرقــة يف  تلــف القطاعــام  

 لعمليام ا ويةمانطاي تاييق ا
 

 م ع ابون ا هام الواعلة يف جمان تقد  امل اعدة اتن انية االقيود املوراةة عليها  
أيلون/اــبتمر،  28رم فوــ  ظــ  انعــدام األمــن يــؤثر يف األنمــطة اتن ــانية يف دارفــو   - 28

ا تطوت ع ابر من جـير حتريـر ال ودان/فزـي  عبـد الواحـد عـامل ني يف ا ـان اتن ـان يف         
ورجــوا ع ــهما يف ن يأ ، قبـ  مــمان دارفـور، ااهتموةــا سالتج ــس لزـا  احلالومــة  ساـورتون  

مـا حـدياا   تمرين األان/أ توسر، قامت المـرطة مبداةـة  ـيم  ـاريو امل      18اليوم نو يم ايف 
ــة يف جمــان تقــد  امل ــاعدة اتن ــانيةم       ــور دان َّ طــار م ــبق للجهــام الواعل يف اــري دارف

م ايف اـورتون يف اـان   اأاور  ال احلادثني عـن توقـف األنمـطة اتن ـانية يف امل طقـة مؤقتـاجم      
دارفــور، ت ــببت التــوترام القبليــة يف ال ــد املتوابــ  للطريــق َّى  بالاسيــة، اــا أعــاي حريــة    

ة ال اقحني ااحلر ة التجارية، اأثـر يف  ـدمام تـوفري امليـاِّ ا ـدمام الزـر  الزـح         حر 
 اال ظافة الزحية للجميع يف تمرين الاان/نوفمرم

اظلــت ا هــام الواعلــة يف جمــان تقــد  امل ــاعدة اتن ــانية تواجــي عوااــق سرياقراطيــة     - 29
ايما بو امل ـاطق الـف أفـادم     اختلم اال  تا ري ارف  لتزاري  ال ور دا   الواليام، اال

ــ  مــرةم اظــ  الوبــون َّى        ــااي يف جب ــاقحون متاــرران مــن ال ــي ااــتوطن فيهــا ن تقــارير سان
امل اطق عر  طوط التمام م تحيال، ااو ما يتعلر معي سلوغ سعـ  امل ـاطق يف ااـ  اغـر      

 طلبـاجم  21 سـني لل ايـةم امـن      الوبون َّى م اطق أ رى من جبـ  مـرة بـعباجم   ظجب  مرة، فيما 
ف اطـور اجلـدا اسـورم ااادم    للتقييمام املمـتر ة سـني الو ـاالم يف دريبـام اغولـو انريت ـ      

طلبـاجمم الـ ن    14يـتم الـرد سعـد علـق      ة طلبـام امل سورم )اا  اج و  دارفور(، ُرفات ثالث
رمت املوافقة علق سع  الطلبام املتعلقة سو االم مبورداا، فلـم يمـم  ذلـل مجيـع القطاعـام،      

مـا  ـرى البعاـام يف اـلِّ      أنمطة احلماية، علـق اـبي  املاـان، ااجهـت حتـديامم اغالبـاجم       َّذ أن
امل اطق حتت مراقبة حالومية اديدةم اعالاة علـق ذلـل، فـإن التطبيـق غـري املت ـق لمجـراءام        

ر أياــاجم يف العمليــام سـني الواليــام يف دارفـور، اســني م ـتوى الواليــام اامل ـتوى االحتــادم أثلـ     
مـمان دارفـور،   ساال يـزان طلـإ تراـان سعاـة ممـتر ة سـني الو ـاالم َّى اللعيـت         اتن انيةم 

ــني        ــا س ــارير، ااــتوطن م ــ  التق ــا جــاء يف سع ــو، ح ــبما م الجــ ،  11 000ا  5 000حي
 يتخل قراٌر سمـاني م ل رموق/يولييم مل
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 تااريام الد ون االتخلي  ا مر    

تااـرية ل فـراد الع ـالريني     330املختلطة، م ها تاارية للعملية  557م حت احلالومة  - 30
تاارية للموظوني الـدالينيم امـن سـني اـلِّ التااـريام، اافقـت احلالومـة         23اأفراد المرطة ا 

علق طلإ ااحد تبدار تااـرية ملوظـف لمـؤان حقـوي اتن ـان، ا انـت تلـل أان تااـرية         
/دي ـمر، ال يـزان ي ظـر يف     ـانون األان  8ُتم   لق م حقوي اتن ان يف ا ة ااحـدةم احـ    

سي ــها  ، امــن2016طلــإ تااــريام مــن تلــل الطلبــام املقدمــة م ــل  ــانون الاان/ي ــاير   117
يف  46غر يف ق ــم حقــوي اتن ــان )واتعلــق مبــوظوني مــدنينيم ااخنوــ  معــدن المــت طلبــاجم 30

ملااـة(، اق ـم   ا يف 12يف املااـة(، ااالتزـان ااتعـالم )    15املااة(، امر ز العمليام املمـتر ة ) 
 يف املااة(م 16يف املااة(، فيما قاد املعدن يف ق م األمن اال المة ) 11محاية املدنيني )

الـف رـرم    ،املعلقـة  182الومة سد ون مجيع اح ام حز  اتعااة الـ احلاأذنت  - 31
اـح ة مـن املعـدام اململو ـة ل مـم املتحـدة ااملعـدام         251نقلها َّى م طقـة البعاـةم غـري أن    

ايف ا رطومم اال تـزان   سورت وداناململو ة للوحدام، ال تزان ت تظر التخلي  ا مر   يف 
معدام لوحدة طاارام ا ليالوستر الع الرية الزي ية للخدمام ت تظـر موافقـة اقارة ا ارجيـة    

تمرين األان/أ توسر، سي مـا ظلـت ال ـوي ة الـف حتمـ  اـلِّ املعـدام رااـية يف مي ـاء           10م ل 
هـام اتمـم    عليقة حت ـ تمرين الاـان/نوفمر، اتتـرا م غرامـام التـا ر امل     6سورت ودان م ل 

تدارة ال وايـام، اسعاـها    المح ام األ رى معدام اتزـاالم امر بـام اطاسعـام انظمـاجم    
م اال تـزان أاجـي الـ ق  يف املعـدام ال ا ـة عـن ذلـل تـؤثر يف         ملـدة عـام تقريبـاجم    قد ظ  معلقاجم

 حـدام المـرطة املمـاللة علـق االتزـان ات ـيري الـداريام امحايـة املـدنينيم         قدرة القـوام اا 
ةــة علــق اوراــريبة املال مــا أن احلالومــة مل رمــ   سعــد العمليــة املختلطــة اــهادة اتعوــاء مــن  

اـــا أدى َّى تعقيـــدام احـــاالم تـــا ر يف التخلـــي   ،2016لعـــام  ال ـــلع امل ـــتوردة  ـــراجم
ــوان   ــق سعــام      اقــد ما مر ــ  للمــح ام يف امل ــزان  الــنل ،2017تقــد  الطلــإ املتعل ال ي

َّعوــاء مــن  م حهــا يبــت فيــيم اعــالاة علــق ذلــل، طلبــت العمليــة املختلطــة مــن احلالومــة    مل
املوراةة حديااجم علق ااترياد املر بام الـف عمراـا أ اـر مـن اـ ة ااحـدة ااـ  ت تظـر          القيود
 علق طلبهام رداجم
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 ت ويل الوالية -ااداا  
  الدعم لعملية االم ااملة للجميعتقد  -ألف  

 الوااطة الرفيعة امل توى  
مـن احملادثـام ااالجتماعـام غـري      ة جوالم الن الوترة املممولة سالتقرير، جرى عد - 32

د  اد الوجـوة سـني مواقـف احلالومـة امجاعـام املعارةـة، مبـا يف ذلـل احلر ـام          عالر ية 
ر فريـق  تمـرين األان/أ تـوسر، ي  ـ    1 يااـيةم فوـ    يف العمليـة ال  املتمردة، سمـان املاـ  قـدماجم   

االحتــاد األفريقـــ  الرفيـــع امل ـــتوى املعـــا سالت ويــل حلقـــة عمـــ  الاـــتال  نـــداء ال ـــودان يف   
أساســا مل اقمــة طرااــق ممــار تي يف احلــوار الــوطام ااافــق االاــتال  علــق أنــي ي ب ــ  أن  أديــس

 املتعلقـة  أساسا سعد التوقيـع علـق االتواقـام    يعق د اجتماي حتاريم سني االيي ااحلالومة يف أديس
 اسإمالانية ابون م ظمام امل اعدة اتن انية يف دارفور اامل طقتنيم قتانسوقف أعمان ال

تمــرين األان/أ تــوسر، نظــم فريــق االحتــاد      2أيلون/اــبتمر َّى  30ايف الوتــرة مــن   - 33
ر يـة يف أديـس أساسـا سـني     الغـري   جولـة مـن املمـاارام    الرفيـع امل ـتوى املعـا سالت ويـل    األفريق  

احلالومة ااملعارةة اجع  ال ا  ال ا انبني علق تعدي  هنجهما من أج  احلواظ علـق الـز م   
ال اتج عن التوقيـع علـق اتوـاي  ارطـة الطريـقم ايف لاالـة لال ـر ا مـود سمـان م ـالة مواقـع            

ال ـودان احر ـة    ا ـير سـني  ـراء مـن     ماعـاجم احلر ام امل لحة، ي رم العملية املختلطـة اجت 
فريــق أياــاجم االــون عــن العــدن اامل ــاااة اجــير حتريــر ال ودان/فزــي  مــيا مي ــاام، حاــرِّ  

االحتــاد األفريقــ  امالتــإ املبعــو  ا ــان للواليــام املتحــدة لل ــودان اج ــو  ال ــودان يف     
توبــ  َّى تأن األطــرا  مل  غــريتمــرين الاــان/نوفمرم  29َّى  27أديــس أساســا يف الوتــرة مــن  

ــوسر        ــة اــهرم تمــرين األان/أ ت ــة الالمــف عــن املعلومــامم اطيل ــاي سمــان ت ل ــ  عملي اتو
ااململالـة املتحـدة   ، )ال ـرايج  جمموعـة البلـدان الاالثـة   اتمرين الاـان/نوفمر، عقـد مبعوثـون مـن     

اجتماعـام مـع االـ      أياـاجم ( األمرياليـة  الواليـام املتحـدة  ، ايرل دا المـمالية ألريطانيا العظمق ا
 يف لادثام ال المم احلالومة ااحلر ام امل لحة مل اقمة ابي  املا  قدماجم

 
 ت ويل اثيقة الداحة لل الم يف دارفور  

عقإ ح  ال لطة اتقليمية لـدارفور ر يـاجم يف أيلون/اـبتمر،  ـالن الوتـرة املمـمولة        - 34
لت  ــيق عمــ  املؤا ــام املتبقيــة امل مــاة مبوجــإ  مؤقتــاجم عامــاجم ســالتقرير، عي ــت احلالومــة أمي ــاجم

، ااـ  مووةـية أراةـ  دارفـور، امووةـية العـودة الطوعيـة        لل ـالم يف دارفـور   اثيقة الداحة
ــة ااملزــاحلة، ا    ــة االعدال ــة احلقيق ــوطني، ا   ــة يف   اَّعــادة الت ــام األم ي ــل الترتيب مووةــية ت وي

ملتوقـع أن ت مـ  احلالومـة، يف امل ـتقب      ، اب داي الـتعمري االت ميـة يف دارفـورم امـن ا    دارفور



 S/2016/1109 

 

14/26 16-22321 

 

القريإ، اي ة ختلف ال لطة اتالـون تاسعـة لـوقارة المـؤان الراااـيةم اأسل ـت احلالومـة أياـاجم         
الـلم ُأنمـ  مـن     ،العملية املختلطـة ساهنـا اـتبق  علـق بـ داي الت ميـة االجتماعيـة يف دارفـور        

 ،سمـر الـلم يقـودِّ لمـد      الن الراتو ون اللم اقعتـي مـع فزـي  حر ـة العـدن اامل ـاااة      
اأني اُت ما اي ة َّةـافية لتحـ  لـ  مالتـإ متاسعـة ال ـالم يف دارفـور مـن أجـ  تقـد  الـدعم            

 ال ياا  الالقم يف الا ال يايم
مــع احلالومــة لتحديــد طرااــق لتوابــ  البعاــة تقــد     ا ــرم العمليــة املختلطــة حــواراجم  - 35

، الـف يبقـق الالـاري    لل ـالم يف دارفـور   الداحة الدعم من أج  ت ويل األحالام املتبقية من اثيقة
للتزــدم ل اــبا  ا لريــة للــااي اعواقبــي الراي ــيةم اتمــم  سعــ  األحالــام    م ــها حا ــاجم

املتبقية الراي ية املهام الطويلة األج  املتعلقة ستوطني الرح ، احت ـني العالقـام سـني املـزارعني     
االرحـــ ، اَّبـــال  التمـــريعام املتعلقـــة ساألراةـــ ، اتقـــد  تعـــوي  لل ـــاقحني االالجـــ ني 

ؤا ــام العدالــة ااملزــاحلة، احتديــد األاــلحة، انــزي اــال         اعــودهتم، ارمالــني عمــ  م   
املدنينيم اَّةافة َّى التحديام العملياتية اال يااية، تظ  َّعالنام تري من املـابني الـداليني   

 لعدم ت ويلاام راي ياجم الومة مل يتم الوفاء عا ابباجماحلا
الـدا ليني يف دارفـور، الـف     انظراجم لقيود التموي  الالبرية، فإن عملية احلـوار االتمـاار   - 36

لل ــالم يف  يومــاجم سعــد توقيــع اثيقــة الداحــة 120 ــان يتوقــع يف البدايــة أن  ــرم يف غاــون 
ــور ــارياجمم فحــ     دارف ــد تــا رم   ـــ     15، ق ــام س ــن  20 ــانون األان/دي ــمر،   القي  ســنيم
ملمــار ون ا نــاقرممــاارة لليــة مقــررة يف املرحلــة الاانيــة مــن مراحــ  العمليــة األرســعم ا  26

األابا  ا لرية للااي، مبـا يف ذلـل امل ـاا  ذام الزـلة سانعـدام األمـن، اانتمـار األاـلحة،         
ــز اــلطة احل     ــة اتعزي ــة ااالقتزــاد، ااحلو م ــوالاَّدارة األراةــ ، االت مي ة، ارمالــني اتدارة م

ن،   األالية، اتمريد املـدنيني، االعـودة الطوعيـة لل ـاقحني االالجـ ني، ااملزـاحلةم احـ  اآل       
مــن يــورا مــن حالــومف ال ــودان اقطــر ا  800 000مليــون داالر ا  2.7التوبــ  مببل ــ  

 مليون داالر غري مدفوي ت مان العمليةم 1.4االحتاد األارايب، سي ما يبقق مبلغ مقدر سـ 
ــال        4ايف  - 37 ــاي ال ـ ــودان لـ ــية ال ـ ــع مووةـ ــاان مـ ــوسر، اسالتعـ ــرين األان/أ تـ تمـ

اسرنـامج األغليـة العـامل  اسرنـامج األمـم املتحـدة اتئـاا ، أ ملـت         االت ري  اَّعادة الدمج، 
مــن حر ــة التحريــر االعدالــة، احر ــة العــدن   مقــاتال اــاسقاجم 780العمليــة املختلطــة ت ــري  

اامل ــاااة/ج ا  ال ـــالم، اجـــير حتريــر ال ودان/فزـــي  مزـــطوق تــريا ، اجـــير حتريـــر    
 اترادة احلــرة، اجــير حتريــر ال ــودان/ ال ــودان/ا  ا  األم، اجــير حتريــر ال ودان/فزــي 

القيــادة التارةيــة، االقــوى المــعبية مــن أجــ  ااــتعادة الدميقراطيــة يف ااــ  دارفــورم ايف           
 مـري دارفـورم  سمقات  اـاسق يف الاـعني    700تمرين الاان/نوفمر، سدأم البعاة ت ري   29
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قامـت  قـد   ليـة املختلطـة  العم  انـت  مقات  ااسق 700اابلت َّعادة اتدماج ا تمع  لـ   ما
 ست رحيهم يف اان اغر  دارفورم

 
 محاية املدنيني -ساء  

، اابلت العملية املختلطـة تر يـز أنمـطتها    (2016) 2296لقرار جملس األمن  افقاجم - 38
ل ـياي، اسالت  ـيق مـع فريـق األمـم      علق محاية ال ـاقحني االتزـدم للع ـف القبلـ م ايف اـلا ا     

مــن  موقعــاجم 174احلمايــة يف  ســالتخطي  ألاةــاياملتحــدة القطــرم، قامــت العمليــة املختلطــة  
مواقع ال اقحني، مبا يف ذلل املخيمـام امواقـع التجمـع اا تمعـام احملليـةم اأدم العمليـة َّى       

 ــية، اقيــام قــدرام   ح ــا  األعــداد التقريبيــة لل ــاقحني، احتديــد ممــا   احلمايــة الراي      
ــرم ا   ــاالاــتجاسة ام ــتويام ا ط ــات نتااجدلل ــع     ع ه ــة م ــف أنمــطة احلماي ــق ةــرارة تاليي ل

الف تواجي املدنيني علق امل ـتوى احمللـ ، ا ـللل مـع ةـعف ال ـاقحني مـن         املزاعإ ا ابة
ــة         ــة املختلط ــةم االعملي ــدي اميام القبلي ــت َّى ال ــن   تطرق ــرقي، ام ــو أنمــطة   ــإ ال حي

آليـام  ة علـق  اعـال قطرم سزدد حتديد تداسري ختويف َّةافية ملعا ة الِّ المواغ ، االوريق ال
 الاتالما  ادعم عملية العودة الطوعية اامل تدامة يف الا ال يايم

 
 توفري احلماية املادية  

اابلت العملية املختلطـة تـوفري احلمايـة املاديـة مـن  ـالن داريـام ا ـير االمـرطة           - 39
الف يالون فيها املـدنيون مهـددين سـالع ف ا  ـدم، اال اـيما يف م ـاطق       مل ع اردي احلاالم 

الاا  الالبري، اللتزدم  لِّ احلاالمم اأجرم البعاة داريـام ليليـة اهناريـة دا ـ   يمـام      
مع التر يز علـق تلـل املتا ـة ملواقـع أفرقتـهام ااـاةت        ها،ال اقحني امواقع  معهم ا ارج

م ع نمو  الااي القبلـ  مـن  ـالن التحـاار امل ـتظم مـع ا تمعـام        العملية املختلطة أيااجم يف 
ابالام اتنلار املبالر سمان م اا  احلماية ااألمن، امهـام الربـد االتقيـيم     ، سااتخداماحمللية

 الف يقوم عا ا ير االمرطة يف امليدان، االداريام احملددة األادا م
 مـن الـاا  نتيجـة للقتـان     اطويلة، اةا م طقتان اهدتا م توى  برياجم ايف اورتون - 40

ــر ال ودان/فزــي  عبــد الواحــد  ــالن     الــلم دارم رحــاِّ ســني قــوام احلالومــة اجــير حتري
 ـاعة، فيمـا     ال، افـرم البعاـة احلمايـة لل ـاقحني علـق مـدار       2016 ال زـف األان مـن عـام   

ــر    ــاقحني األ ـ ــام ال ـ ــة يف  يمـ ــة احلمايـ ــد حالـ ــةم ايف   ربـ ــام م تظمـ ــالن داريـ ــن  ـ ى مـ
أيلون/ابتمر، جنحت دارية تاسعة للعملية املختلطة  ززـت ملوقـع الوريـق يف اـورتون      28

يف اتفـــراج عـــن مـــدن اعتقلـــي أفـــراد مـــن جـــير حتريـــر ال ودان/فزـــي  عبـــد الواحـــدم ايف  

http://undocs.org/ar/S/RES/2296(2016)
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ــان    15 ــان/نوفمر، ح ــودتمــرين الا ــة دان د ــون   ج  ــالبعا ــن أ 20و ب ــرادم ام امليليمــي ف
 ل اقحني يف اورتون للبحو عن مجان م راقةماامل لحة موقع  مع 

ــة املختلطــة ست ــيري    - 41 ــة ع ــالرية، مبــا فيهــا   20 369ايف ا مــوي، قامــت العملي داري
داريـــة طويلــة املـــدى،   402 داريـــة قزــرية املــدى، ا   8 933 داريــة راتي يــة، ا   7 318
عمليــة  876 رااــة املهــام اتن ــانية، ا  داريــة حل 392 َّةــافة َّىداريــة ليليــة،   2 389 ا

مرة ا يمام ال اقحني امواقـع   6 300قارم القرى  ،للعمليام اللوج تية ااتدارية حرااة
داريـة   5 051 مقارنة ســ  ،دارية 5 779مرةم اأجرى أفراد ارطة العملية  2 497 معهم 

 يمـام ال ـاقحني ا    لب ـاء الاقـة َّى   ،داريـة  3 027 الـت ، 2015يف الوترة نو ها يف عـام  
ــارج        2 752 ــير  ـ ــإ العـ ــطة   ـ ــار ني يف أنمـ ــان املمـ ــاء ااألطوـ ــة ال  ـ ــة حلمايـ داريـ

 ةـباط المـرطة   حيـو  مـن  املـوارد البمـرية  الزيـادة َّى تعزيـز    الِّ املخيمامم اميالن أن تعزى
فظ علـق  احتـ لـت الـداريام   ظَّى جانإ حت ـني الت  ـيق مـع نظـرااهم الع ـالرينيم ا      ،فراداأل

 ردي أعمان الع ف ةد ال الان املدنينيمتام تقرة ا سي ة آم ة
 

 تقد  الدعم اللوج ف ااألما للعمليام اتن انية  
 عمليـة حرااـة ذااســاجم   248تمـرين الاــان/نوفمر، افـرم العمليـة املختلطــة     30حـ    - 42
ااحلالـة  للمر اء اللين يعملون علـق تقـد  امل ـاعدة اتن ـانية اربـد احلالـة اتن ـانية         اَّياساجم

يف ااــ  دارفــور ااا ــام ا  تــوفري عمليــام احلرااــة اــلِّ   هــامعظم ُأجنــزاملتعلقــة ساحلمايــة، 
املتاـررين مـن الـااي يف جبـ  مـرة )قولـو        ال ـام توقيـع األغليـة يف أااـاط     م ـها  ملة أمور 

الــف أافــدهتا م ظمــة األمــم املتحــدة للطوولــة  اجلــدا ارا ــريا( البعاــام تقيــيم االحتياجــام
 َّى جب  مرةماليوني يف( )
 

 هتي ة سي ة محااية  
اابلت العملية املختلطة، يف َّطـار جهوداـا الراميـة َّى هتي ـة سي ـة محاايـة يف دارفـور،         - 43

القيام سربد انتها ام ا ااقام حقوي اتن ان، االع ف ا   ـ  املتزـ  سـالااي، االع ـف     
ا     اا   ان ااالنتها ام املرتالبة ةد األطوان، ااتسالغ عن الِّ األمور االـدعوة َّى  

 لوــام احلــر  مــن املتوجــرام علــق    الــف تمــاللي طــرا احلــد مــن  ا ــللل، م ــع اقوعهــا
املدنينيم اقدمت البعاة أيااجم ا رة التق ية من أج  تعزيز قدرة املؤا ام ا  اايـة االقاـااية،   
سطري م ها تدريإ المرطة اموظو  اتبالحيام ااملـوظوني القاـاايني ااملتطـوعني يف جمـان     

 ا وارة ا تمعيةم
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رنــة قاــية ج اايــة، مقا 544العمليــة املختلطــة مبــا جمموعــي  يف مــرطة ال ع زــر اُأسل ــغ - 44
يف المـرطة   قـوام  م ااـلا مـا أدى َّى َّلقـاء   2015قاية  الن الوترة نو ها يف عام  448 ـس

م اس يـة  2015 يف عـام  اخزـاجم  91، مقارنـة ســ   2016يف عام  اخزاجم 63القب  علق  البلد
اـرطة العمليـة املختلطـة     نظـم ةـباط  اء اايادة القانون يف دارفـور،  حت ني االحتالام َّى القا

 حيــو ألقــوامــن أفــراد المــرطة ال ــودانية،  415التــدريإ يف جمــان س ــاء القــدرام مــن أجــ   
ن االحتجــاق امعاملــة املمــتبي فــيهم، ا لوــام احلــر  مــن املتوجــرام، ااألاــلحة   عــ اجماــارد

ــا    ــارة ا تمع ــة، ا و ــام   الزــ رية ااألاــلحة ا ويو ــام، االتحقيق ــة، اَّدارة ال ظــام الع م احمللي
ستــدريإ متطــوع  ا وــارة  وا يف الوقــت ذاتــيا  اايــة األاااــية، احقــوي اتن ــان،  مــا قــام

 ةـــباطاـــرطة العمليــة املختلطـــة ا  ةــباط ا تمعيــةم اعـــزقم اــلِّ املبـــادرام العالقــة ســـني    
 احلالوميةم المرطة
مـن متطـوع     متطوعـاجم  542ال ـاقحني، اـاريف    ايف َّطار جهود م ع ا رمية يف  يمام - 45

دارة  392داريــام ممــتر ةم اعقــدم العمليــة املختلطــة أياــاجم       209ا وــارة ا تمعيــة يف  
اـبع حلقـام     ـللل  للتوعية لواادة ال اقحني سمان امل اا  املتعلقة سا رمية اال المة، اأجرم

ا تمعيـة، اال ـالمة علـق الطـري،      من ال اقحني ااملتطوعني سمان ا وـارة  257عم  تدريبية لـ 
ــوي اتن ــان، ا  ــني مــورةاملاحق ــارة مرا ــز المــرطة      س ــة املختلطــة سزي ــرانم اقامــت العملي األق

امرا ــز االحتجــاق لربــد أحــوان األطوــان يف مرا ــز احتجــاق األحــدا ، مبــن فــيهم األطوــان     
حلقـة عمـ     16م ااـبةم اأجـرم البعاـة أياـاجم      1 538اللين يعيمون مـع أمهـاهتم، اذلـل يف    

حلقة عم  لاباط المرطة احلالوميـة سمـان تعمـيم مراعـاة امل ظـور       13ا  ناقحاجم 724لواادة لـ 
ا   ــان، اامل ــاااة ســني ا   ــني، ااالاــت الن ااالنتــهايف ا   ــينيم اااــتواد مــا جمموعــي          

 تعلُّــم مـن ةــباط المـرطة يف مجيـع أبــاء دارفـور مـن درام يف      225مـن ال ـاقحني ا    3 137
اـرطة العمليـة املختلطـة اال ـاقحني يف      ةـباط  الل ة اتنالليزية، اا أدى َّى حت ـني التعـاان سـني   

 تبادن املعلومام ااتسالغ عن احلالة األم ية االع ف ا     اا   انم
ايف أيلون/ابتمر، انتهت البعاـة مـن  ديـد ج ـا  ال  ـاء يف اـجن اـال  يف الوااـر          - 46

ثرم ايف تمرين األان/أ توسر، ختـرهج اـتة اـج اء مـن ال ـجن نو ـي       سوااطة ممراي اريع األ
من أان سرنامج للتدريإ علـق املهـارام امله يـة تدعمـي العمليـة املختلطـة، سي مـا تتوابـ  سـرامج          
ااثلة يف ا  ي ة انياالم ايف تمرين الاان/نوفمر، نظمـت العمليـة املختلطـة اـت حلقـام عمـ        

وظو  ال ــجون ال ــودانيني، م ــهم   مــن مــ  180االعمليــام لوااــدة  تدريبيــة يف جمــا  اتدارة  
امرأةم اساتةافة َّى أنمطة الدعوة الف تقوم عـا البعاـة، أذنـت ال ـلطام سإنمـاء لالمـتني        50
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تت ــمان سانعـــدام  م طقتـــان ل س ـــر  دارفــور، اةــا   جديــدتني يف  ــ  مـــن م ــتريم ا ري  ــ    
 األ ريةم قبلية يف اآلانة مؤا ام ايادة القانون الر ية ااهدتا نزاعام

حــاالم جديــدة مــن انتــها ام ا ــااقام حقــوي    106ااثلقــت العمليــة املختلطــة   - 47
ةـحايا   303حالـة الـت    117أطوان(، مقارنـة مـع    7ةحية )م هم  214اتن ان، الت 

حالـة مـن حـاالم انتـهايف احلـق يف احليـاة        29الوترة املمـمولة سـالتقرير ال ـاسقم ا  توثيـق      يف
اسلـغ عـدد حـاالم انتـهايف احلـق يف ال ـالمة ا  ـدية         (،م هم طو  ااحد)ةحية  47لت ا
اسلغ عدد حـاالم الع ـف ا   ـ  اا   ـان، مبـا فيهـا حـاالم         ،ةحية 71حالة الت  39

ةـحية )م ـهم    33حالـة الـت    21الع ف ا     املرتب  سالااعام املتمالـة يف االغتزـا ،   
حـاالم االعتقـان التع ـو  ااالحتجـاق غـري      مـن     توثيـق مثانيـة  َّةـافة َّى ذلـل،    مأطوان( 4

ةـحيةم اُاـجلت    27ةـحيةم ااقعـت مثـان حـواد  ا تطـا  الـت        23الت  ،القانون
الزغـااة اأاالد قيــد يف غــر    أفـراد مــن قبــيلف  حالـة ااحــدة تتعلــق ساالاـتبا ام القبليــة ســني  

مـــن حـــاالم  59مـــن اقـــوي  ةـــحايام اتا ـــدم العمليـــة املختلطـــة 13دارفـــور، االـــت 
ــت    ــها ام ا ــااقام حقــوي اتن ــان، ال ــتمالن مــن التحقــق مــن    111انت ةــحية، امل ت

 ةحايا س بإ القيود الف تورةها احلالومة علـق اـب  الوبـون    103حالة أ رى الت  47
حــاالم ُأسلــغ ع ــها، أفيــد ســان قــوام األمــن احلالوميــة     106م امــن ســني َّى م ــاطق اقوعهــا

ةـحيةم أمـا احلـاالم املتبقيـة،      43حالـة الـت    18تحالوـة معهـا م ـؤالة عـن     اا ماعام امل
ةـحية، فُيـزعم أن امل ـؤالني ع ـها م ـلحون جمهولـو ا ويـة،         171حالة الـت   88اعدداا 
، أسـرق الاـحايا،   املختلطـة  ةمليـ العس أث ـاء اتزـا م  ما يزوهم الاـحايا سـاهنم عـر م ايف      ارياجم

قيــام المــرطة سوــت  حتقيقــام أا سإلقــاء القــب  علــق ا  ــاة   ام ــهم أاــخان نــاقحون، عــدم  
احلـاالم املبلـغ ع ـها يعيقـان َّمالانيـة       ن ـبة تمع ااخنوال ا  سالعار يف املزعومنيم اظ  الوبم

، اا اةطر العديد من ةحايا الع ف ا     َّى اللجوء َّى آليـام الت ـوية   قااءَّى ال ءولجال
األالويــة للحوــاظ علــق التمااــل االجتمــاع  ســدال مــن تعزيــز  مــا تــو   التقليديــة، الــف  ــارياجم

 امل اءلة ا  اايةم
أياــاجم ادعــاءام سوقــوي انتــها ام ج ــيمة ةــد األطوــان،   املختلطــة ةمليــااثقــت الع - 48
من حاالم القت  االتمويي سطلقـام ناريـة اسالـل اار غـري امل وجـرة، امثـان حـاالم         21م ها 

اث ـتني مـن حـاالم اال تطـا ، اثالثـاجم مـن حـاالم   يـد         تعرةت فيها فتيام لالغتزـا ، ا 
األطوــان اااــتخدامهم، اثالثــاجم مــن حــاالم ا جــوم علــق املــدارم اامل تمــويامم ايف اــان   

طوـال ألجــ    15دارفـور، الحظـت العمليـة املختلطـة سقلـق قيـام المـرطة يف الوااـر ساحتجـاق          
تمـرين   20ن األان/أ تـوسرم ايف   الوام من قبي  ال ـرقة االت يـإ عـن املـدارم م ـل تمـري      
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 ــر  دارفــور اثــ ني مــن ا  ــاة      ست احملالمــة ا  اايــة العامــة يف ا  ي ــة     أدانــ األان/أ تــوسر، 
سعقوسـة  احالمـت عليهمـا   اـ ة، ستهمـة القتـ  العمـد      16ا  17األحـدا ، يبل ـان مـن العمـر     

 انتـها اجم َّبالحية مدهتا  س ا وام، اذلل دان حاور أ زاايني اجتمـاعيني، اـا يمـال     
 م2010لقانون الطو  لعام 

اسالتعاان مع م ظمة األمم املتحدة للطوولـة )اليوني ـيف(، اابـلت العمليـة املختلطـة       - 49
ت ويــل  طــة العمــ  الراميــة َّى َّهنــاء   يــد األطوــان اااــتخدامهم يف   علــقاحلالومــة  م ــاعدة

، يف أعقـا  تـد   األمـم    أيلون/ابتمر 21القوام احلالومية الف ُاقلعت يف آذار/مارمم ايف 
طوـال ادعــت أهنـا ألقـت القــب      21افرجــت عـن  ف اجمراااـي  اجماحلالومــة عوـو  مبـدر أاملتحـدة،  

م ا  ت ـليم أال ـل األطوـان    2015 عليهم يف ااتبا ام مع حر ـة العـدن اامل ـاااة يف عـام    
ادة َّى اليوني يف اا لس القوم  لرعاية الطوولة يف ا رطوم، حيو ُقـدمت  ـم  ـدمام َّعـ    

اتدماج ااقتواء أثر األار االدعم يف مل الهم عا سالتعـاان مـع العمليـة املختلطـةم ايف ج يـف      
تمرين الاان/نوفمر، ناقمـت العمليـة املختلطـة االيوني ـيف مـع حر ـة العـدن         23ا  22يف 

مـن ا طـوام الراميـة َّى الوفـاء      اامل اااة اجـير حتريـر ال ودان/فزـي  مـيا مي ـاام مزيـداجم      
ــد        س ــع   ي ــع األمــم املتحــدة سمــان َّهنــاء ام  ــف قطعااــا يف اتواقاهتمــا ال ــاسقة م االلتزامــام ال

اااــتخدام األطوــان يف قواهتمــام ا ــالن الوتــرة املمــمولة ســالتقرير، قــدمت العمليــة املختلطــة    
دارام تدريبية يف جما  محاية الطو  احقوي الطو  للمؤا ـام الوط يـة اا تمعـام احملليـة،     

 ةــباطمـن   68(، م ـهم  الرجـان مـن   471 ا ال  ـاء مـن   368) ممـار اجم  839د م ـها  ااـتوا 
من ال ـاقحني اقـادة ا تمعـام احملليـةم اااـتمر       739 من األفراد الع الريني ا 32المرطة ا 

اتســالغ عــن حــواد  الع ــف ا   ــ  اا   ــان، الــف اختــلم يف ال الــإ اــال  االغتزــا    
م طا ــتوى الــواملي ااــبها مــن آليــام االنتزــا  علــق  لاالــة االغتزــا ، مــع ةــعف مــا أا

ااابلت العملية املختلطة تمجيع الاحايا علق اتسالغ عن احلاالم اربـد القاـايا ا اريـة    
 لامان مراعاة معايري حقوي اتن انم

ملـدنيني، َّذ أاــورم عـن مقتــ    ا تهــددياجم أم يـاجم   طــراظلـت الـل اار املتوجــرة تمـال      - 50
َّى َّبــاسة   ــة اامــرأة ااحــدة جبــرا   طــرية  ــالن الوتــرة املمــمولة    ثالثــة أطوــان اأدم
مـن الـل اار غـري امل وجـرة ا  تـدمرياا، ا  تـوفري التوعيـة مبخـاطر          286سالتقريرم اُعار علق 

مـع   سالتعـاان من ال الان احملليني يف امل ـاطق املعرةـة للخطـرم ا    م تويداجم 21 992الل اار لــ 
ــتطهري    املر ــز الــوطا لمجــراءا  ــة مــن أفرقــة ال م املتعلقــة ساألل ــام، أجــرم البعاــة تــدريباجم لاالث

ــوطا ل اــخان          ــس ال ــدعم ا ل ــري امل وجــرةم ال ــل اار غ ــن ال ــتخل  م ــة يف جمــان ال الوط ي
اقـدمت معـدام للتـدريإ املهـا لاـحايا       ة مماغ اتعاقة، ايدم العملية املختلطة ات ذام
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مـــن األاـــخان  350يـــام دارفـــور لوااـــدة املتوجـــرام مـــن  لوـــام احلـــر  يف مجيـــع اال 
 اتعاقة امل جلنيم ذام
 

 الوااطة يف ال ـزاعام احمللية -جيم  
ــن    - 51 ــس األمـ ــرار جملـ ــال سقـ ــل   (2016) 2296عمـ ــة ت ويـ ــة املختلطـ ــلت العمليـ ، اابـ

للتزدم للع ف القبل  يف دارفورم اقـد أنمـ ت آليـام    االاتراتيجية ا ديدة علق نطاي البعاة 
دا ليــة ا ارجيــة للت  ــيق مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــرم احالومــام الواليــام يف مجيــع   
الواليام سااتا اء اري دارفور، الف تتواب  فيها امل اقمام مـع احلالومـة ااتدارام األاليـةم    

هم سقيـادة اـلِّ ا هـود الت  ـيقية اسالتعـاان      اأعر  حالام الواليام األرسع املتبقيـة عـن التـزام   
وريق القطرم علق اةع  ط  عم  علق م توى الواليام، مع حتديـد ا ـاالم   المع البعاة ا

، تقـوم العمليـة املختلطـة أياـاجم سااـتعرال      اـلِّ  ذام األالويةم ايف َّطـار اةـع  طـ  العمـ     
 واليام سمان  يوية دعمهامعمليام ااتواقام ال الم املتعارة ا رم احلوار مع حالومام ال

، امل ـتمرين ا جـرة االزراعـة     ايف َّطار ا هـود املبلالـة مل ـع الااعـام  ـالن مـو        - 52
أجرم العملية املختلطة مماارام سمان ةرارة ةمان ال الم ااألمن عـن طريـق احلـوار مـع     

ن التعـاير ال ـلم    ا هام املع ية يف دارفور ايف ا رطوم، مبا يف ذلل اتدارام األالية، ا ا
االزراعة، ااملزارعني االبدا الرحـ ، اال ـلطام احملليـة اقـادة ا تمعـام احملليـةم ايف حـني أن        
جمتمعام الرح  اا تمعام الزراعيـة أ ـدم علـق ال ـواء أن م تـديام احلـوار احلقـام س ـاء         

د أاـارم تلـل   ال الم الف ي رهتا البعاة أاهمت يف حت ني العالقام سني تلل ا تمعـام، فقـ  
ا تمعـام أياـاجم َّى أن اجـود رحـ  م ـلحني جبـوار امل ـاطق الزراعيـة اافتقـار اآلليـام احملليـة            

 حل  الااعام للقدرام يظالن من امل اا  الراي ية املارية للقلقم
اقــدمت العمليــة املختلطــة دعمهــا َّى جهــود املزــاحلة اعمليــام ال ــالم مــن  ــالن   - 53

َّى ممـار ة احلالومـة اقـادة ا تمعـام احملليـة سوعاليـة، اَّيوـاد سعاـام          تي ري احلوار، االـدعوة 
 ـو   جبس اء الاقة َّى م اطق الااعام القبليةم ايف أعقا  االاـتبا ام الـف اقعـت يف قرياـة     

دارفور يف تمرين الاان/نوفمر، قام فريـق متالامـ  مـن العمليـة املختلطـة سزيـارام ميدانيـة َّى        
امل ـــاليت االوالتـــة االرقيقـــامم ايف اـــري دارفـــور   أاـــا زـــاحلة ســـني امل طقـــة لتمـــجيع امل

ــام       ــا االرقيق ــيلف املعالي ــادة قب ــة اق ــة املختلطــة اتزــاالهتا ساحلالوم اا رطــوم، اابــلت العملي
ا  وسية دعماجم  هود املزـاحلة الـف تبـل ا احلالومـةم ايف تمـرين الاـان/نوفمر، اسالتعـاان مـع         

جـرة ايااـني مبمـار ة     لية، ي رم البعاة م تديام  لب اء ال ـالم يف أسـو  ا موعام المباسية احمل
ا تمع احملل  اا ماعام ال  ااية االمباسية، عزق  ال ا املمـار ون التـزامهم ستحقيـق ال ـالم     

 انون األان/دي مر، ناقمت العمليـة املختلطـة حالـة جهـود املزـاحلة مـع        7ااملزاحلةم ايف 
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يف الاــعني، َّى جانــإ اا  اــري دارفــور،   اــإ راــيس ا مهوريــة، ح ــبو عبــد الــرمحن، نا 
 اجهاق األمن ااملخاسرام الوطا، اقعماء القباا ، اغريام من اال  ا تمعام احملليةم

ايف ج و  دارفور، أافدم العملية املختلطة سعـاف تقيـيم لربـد ت ويـل اتوـاي اـطلاية        - 54
ــة ا     ــا البـ ــ  سـ ــني قبااـ ــع سـ ــالم، املوقمـ ــااة يف    لل ـ ــريية االزغـ ــزام اامل ـ ــور ا ـ ــداجو االوـ الـ

آ /أغ طس، االلم حدد احلقـوي يف األراةـ  ااـجع عمليـام العـودة االتعـاير ال ـلم         
ن احلالـة األم يـة يف أعقـا  نمـر     ااحترام ايادة القانونم اأ سلغ قادة ا تمعام احملليـة عـن حت قـ   

 طقـة، سي مـا أاـارم حالومـة الواليـة      عدد َّةايف من األفراد الع ـالريني اأفـراد المـرطة يف امل   
األبـليني،   هـا َّى دعمها املا  الرام  َّى تمجيع العـودة الطوعيـة، اَّعـادة األراةـ  َّى مالالي    

 مامل طقةيف  البىن التحتيةاَّبال  
  

 َّى فريق األمم املتحدة القطرم اااتراتيجية ا راج ة لاملونق  املهام  -ااسعا  
 يفريق األمم املتحدة القطرم االتعاان مع ة َّى لاملونق  املهام  -ألف  

، أحــرقم العمليــة (2016) 2296ا  (2015) 2228لقــرارم جملــس األمــن  افقــاجم - 55
لـي ميـزة    الـلم َّى فريـق األمـم املتحـدة القطـرم      تـدررياجم  تقـدم يف نقـ  املهـام   سع  الاملختلطة 

تمـرين الاـان/نوفمر،   اعتمـاد سرنـامج ممـتريف تراـاء اـيادة القـانون          22ن بية فيهام ايف 
ــؤالني   2019-2016يف دارفـــور ) ــار امل ـ (، احاـــر حوـــ  التوقيـــع عليـــي يف ا رطـــوم  بـ

، ررم اةع الزـي ة  ذلل األاام لقعم اوريق القطرمالاحلالوميني ااالو العملية املختلطة ا
ال هااية ملل رة تواام سني العملية املختلطة اسرنـامج األمـم املتحـدة اتئـاا  الاـتالمان ت ـليم       

م اعــالاة علــق ذلــل، اابــلت  2017 املهــام املتعلقــة سامل ــاعدة القانونيــة  لــون رموق/يوليــي  
للتخطي  االت ويل اتبـادن املعلومـام    البعاة عقد اجتماعاهتا المهرية لوةع ااتراتيجية موحدة

ــة  املزــاعإ الالــرىسمــان الــرامج املتعلقــة ســاملرأة اال ــالم ااألمــنم ايتماــ  أحــد     يف الت طي
يف معظــم اــان دارفــور،  األمــم املتحــدة للم ــاااة ســني ا   ــني ارمالــني املــرأة احملــدادة  ي ــة 

فــور، االتخوياــام اغيــا  بــ داي األمــم املتحــدة لل ــالان مــن ااــ  ااــري اغــر  دار  
 ا االم األمم املتحدة اب اديقها اسراجمهام ميزانيام الف طالتاحلالية 
اسعــد االنتــهاء مــن التقريــر نزــف ال ــ وم عــن ت ويــل اتطــار االاــتراتيج  املتالامــ     - 56

، أنمـ ت فرقـة عمـ  ممـتر ة جديـدة      2016للوترة من  انون الاان/ي اير َّى حزيران/يونيـي  
ق املقيم االعملية املختلطة لوةـع اتطـار االاـتراتيج  املتالامـ  املقبـ   لـون       سني مالتإ امل  
م اايتزامن ذلل مع قيام فريق األمم املتحدة القطـرم ااـر ااي سإعـداد    2017حزيران/يونيي 

http://undocs.org/ar/S/RES/2228(2015)
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َّطار عم  األمم املتحدة للم اعدة اتئااية ا طة االاتجاسة اتن انية لل ودان، اـا اـيمالن   
 الِّم سني عمليام التخطي  من  والة التالام 

 
 ااتراتيجية ا راج - ساء 

اسيان جملـس ال ـلم ااألمـن التـاسع لالحتـاد       (2016) 2296عمال سقرار جملس األمن  - 57
األفريقـ    حزيران/يونيـي، توابـلت م اقمـام األمـم املتحـدة ااالحتـاد       13األفريق  الزادر يف 

الومــة سمــان االمتاــان لل قــاط املرجعيــة للعمليــة املختلطــة، اسمــان ااــتراتيجية ا ــراج  احلمــع 
َّى  17ةمن َّطار الوريق العام  املمتريفم ااجتمع الوريـق العامـ  يف ا رطـوم يف الوتـرة مـن      

 يـار/ أ 23تمرين األان/أ توسر مل اقمة حالـة ت ويـل التوبـيام الـواردة يف تقريـرِّ املـؤر         20
ت اآلليـــة الاالثيـــة األطـــرا  علـــق امل ـــتوى  اجتمعـــتمـــرين األان/أ تـــوسر،  20مـــايوم ايف 

االاتراتيج  يف ا رطوم اُأسل ت ستوب  الوريق العامـ  املمـتريف َّى توافـق اآلراء سمـان عـدد      
من القاايا امب اقماتي املتعلقة سطرااـق ااـتراتيجية ا ـراج اتوقيتـها انطاقهـام ااتوقـت اآلليـة        

داـل علـق أن ي ــتانف الوريـق م اقمـاتي ليت ــىن َّجـراء مزيـد مــن املمـاارام عـد  ا تتــام         ع 
ممراي اثيقة  تاميةم اعلق الرغم من أن الوريق اجتمع مـرة أ ـرى يف الوتـرة     تعدادأعمالي 
تمرين الاان/نوفمر، فإني مل يتوب  َّى توافق اآلراء سمان ا طـوام العمليـة    14َّى  10من 

لالقمة لتحقيق الا ا ـد م ااتوـق الوريـق علـق َّجـراء مزيـد مـن امل اقمـام سمـان          االطرااق ا
 الومة علق امل توى الرفيعماحلالِّ امل الة سني األمم املتحدة ااالحتاد األفريق  ا

  
 ا وانإ املالية -ثام ا  

مليــون  1 039.6قــدرِّ  ، مبل ــاجم70/284اعتمــدم ا معيــة العامــة، مبوجــإ قراراــا   - 58
م 2017حزيران/يونيـي   30َّى  2016رموق/يوليـي   1داالر لمنواي علق العملية يف الوتـرة مـن   

سل ـت االاـترا ام املقـررة غـري املدفوعـة للح ـا  ا ـان         تمرين الاان/نوفمر 29 َّى غايةا
مليون داالرم اسلغ جممـوي االاـترا ام املقـررة غـري امل ـددة  ميـع        152.1املختلطة للعملية 

مليـون داالرم اُاـددم تالـاليف القـوام      2 087.9التـاري    ح  ذللعمليام حوظ ال الم 
، سي مــا 2016تمــرين األان/أ تــوسر  31عــن الوتــرة املمتــدة حــ   املمــاللة ااحــدام المــرطة

 حزيران/يونيـي، افقـاجم   30و ة للوحـدام عـن الوتـرة املمتـدة حـ       ُاددم تالاليف املعدام اململ
 الوزل م  دان ال داد

  

http://undocs.org/ar/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/284
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 مالحظام -تااعا  
نتيجــة ال جاحــام الع ــالرية الــف   يف دارفــور  ــارياجمالــداار تطــور الــااي امل ــل  لقــد  - 59

ابزـر القتـان يف جـزء بـ ري مـن       ، حيـو الومة ال ـودان ةـد احلر ـام امل ـلحة    احلحققتها 
ــة اللحــد مــن       جبــ  ــوترام القبلي مــرةم ااختــلم احلالومــة أياــاجم  طــوام لتخويــف حــدة الت

اتجــرام، ال اــيما يف املرا ــز احلاــريةم ايف امل ــاطق الــف توقــف فيهــا الــااي امل ــل  الوعلــ     
 تااءن، اخنو  عدد املدنيني اا تمعام املعرةني مباارة آلثارِّم أا
ء ال  ـيب الـلم اـهدتي عـدة م ـاطق يف دارفـور،       اعلق الرغم من تطور الـااي اا ـدا   - 60

تظ  التظلمام البال ة األةيـة الـف يعـود َّليهـا أبـ  الـااي دان معا ـة، ارـإ َّرـاد حلـون           
طويلة األج  لتمالني ال اقحني مـن العـودة الطوعيـة اللحـد مـن الع ـف القبلـ م اعـالاة علـق          

نتمـار الوااـع ل اـلحة ااتجـرام     ذلل، ال يزان املدنيون معرةـني ملخـاطر ج ـيمة، م ـها اال    
 اامل اقعام القبلية اأنمطة امليليميام امل لحةم

الومـة  احلالزادرة عـن   القتاناَّن أرحإ سإعالنام اقف َّطالي ال ار ااقف أعمان  - 61
ااـتمرار ا ـال  سـني األطـرا       مـع َّن أدريف ااحلر ام امل لحة يف تمرين األان/أ تـوسرم ا 

و ا ميع علق اات  ا  احملادثـام املبااـرة يف أقـر  اقـت االـن،      سمان عدة قاايا، فإن أح
، اتي ـري ابـون   القتـان اعلق اعتماد هنج مرن عد  التوب  َّى اتواي ر ـ  لوقـف أعمـان    

لـاايم اأايـإ مـرة أ ـرى     لا اامل اعدام اتن انية، االتقدم س رعة بو َّراد ح  اياا   ـ 
ى َّثبام التزامـي ألاـ  دارفـور ااالناـمام َّى     َّد سقادة جير حترير ال ودان/فزي  عبد الواح

 اراط م بقة أا مزيد من التا ريم عملية ال الم دان
اتظــ  عمليــة احلــوار الــوطا فربــة حا ــة لقيــام ال ــودان مبعا ــة نزاعاتــي ال يااــية    - 62

االعمـ  مـن أجـ  َّرـاد احللـون       ةـا الدا ليةم اَّن أدعو احلالومة ااملعارةة َّى موابلة حوار
الِّ العملية ا امة ا ميع اتعالس آراء ارغبـام مجيـع    للعم  علق أن تمم التوفيقية الالقمة 

 مينيال ودان واط نيامل
اعقإ ح  ال لطة اتقليمية لـدارفور سمـال  ر ـ ، مـن املهـم اتقـرار سـا هود الـف          - 63

 ـالم يف دارفـور للوفـاء سالتزاماهتـا مبوجـإ ذلـل       سللتها األطرا  املوقعة علق اثيقة الداحة لل
ــل، مل   ــة سالتعوياــام اعــودة      ُياالتوــايم امــع ذل ــاي املتعلق  وــل سعــد عــدد مــن أحالــام االتو

ال ــاقحني االالجــ ني االعدالــة ااملزــاحلة انــزي ال ــال ، ا لــها هتــد  َّى معا ــة األاــبا   
مم املتحدة القطرم ايوابـالن العمـ    ا لرية للاايم ايف حني أن العملية املختلطة افريق األ

 ايوابــالن، امــع ا ي ــام الــف اــتخلوهما، االــف تــؤدم اآلن مهامهــا حتــت َّاــرا  الراااــة
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ى موابلة الت  يق لتحقيـق اـلا   َّالومتا  ال ودان اقطر اا تمع الدا    ايإ، فإن أدعمها
 قة الداحةمال رل اللوفاء ستعهداهتم املالية ال اسقة الف قطعواا لدعم اثي

ــاال  - 64 ــق األعمــان الع ــالرية اانتمــار      ي ــز عل ــاي اــالم اــام ، االتر ي ــدام اتو زان انع
امليليمــيام امل ــلحة علــق نطــاي اااــع، ااالفتقــار َّى ايااــة متمااــالة امــا يــرتب  عــا مــن    

 ،  لــها أمــوٌر تــؤج جتمــريعام سمــان الوبــون العــادن َّى اتدارة امل ــتدامة ل راةــ  اامليــاِّ
الااعـام يف  ـاري مـن األحيـان يف      وقع اـلِّ احلـاالم يف سـراثن   ام القبلية يف دارفورم اتالااع

َّذ أحــي  َّن غيــا  الــدعم الالــايف لعمليــام املزــاحلة ااتواقــام ال ــالم املرمــة يف ال ــاسقم ا  
الومــة احلســا هود الــف ســل ا حــ  اآلن القــادة احملليــون احالومــام الواليــام، أايــإ س   علمــاجم

مــع العمليــة املختلطــة افريــق األمــم   العمــ املزــلحة يف دارفــور أن يوابــلوا  امجيــع أبــحا 
الااعـام القبليـة االتخويـف مـن حـدهتا امعا ـة        نمـو   تعزيز م ـع  ابي  املتحدة القطرم يف
 أاباعا ا لريةم

مليــون مــن ال ــاقحني يف دارفــور تمــال  مــدعاة للقلــق   2.6اال تــزان ل ــة أ اــر مــن  - 65
أ ـــرر دعــوك للحالومـــة لتعمـــ  مــع جمتمعـــام ال ــاقحني االعمليـــة املختلطـــة    المــديدم اَّن  

اا هــام الواعلــة يف جمــان تقــد  امل ــاعدة اتن ــانية علــق حت ــني ظــرا  عــودهتم أا َّعــادة   
احلالومــة َّى  والــة ابــون أفــراد العمليــة  أياــاجماسامــان ا رامــةم اَّن أدعــو  توطي ــهم طوعــاجم

، َّى ا تمعـــام احملليـــة قيـــود امل ـــاعدة اتن ـــانية، دان املختلطـــة االعـــاملني يف جمـــان تقـــد 
 املتاررة من ال ـزاي لالةطالي سبعاام الربد االتحقق اتقد  امل اعدة اتن انيةم

ااـتمرار انتـها ام حقـوي اتن ـان ااالعتـداءام املرتالبـة        مـن القلـق   سالغ اي اارن - 66
امل ــاءلة عــن ةــمان اء ااألطوــانم اَّن ةــد املــدنيني يف دارفــور، اال اــيما ال ــاقحني اال  ــ  

االنتــها ام ا  ــيمة حلقــوي اتن ــان االتزــدم لمفــالم مــن العقــا  ع زــران حا ــان يف  
الومــة علــق العمــ  علــق َّراــاء دعــاام القــانون    احلحتقيــق ال ــالم امل ــتدامم الــللل، أحــو   

َّى  أياـاجم  حلالومـة سي ـة تـوفر احلمايـة للجميـعم اأدعـو ا      هتي ـة اال ظام اتعزيز امل اءلة من أجـ   
مجيع املدنيني س   ال ظر عـن انتمـاءاهتم، ااختـاذ تـداسري      لواادةجهود نزي ال ال   سلن والة 

لددة لاب  أا ح  امليليميام الف أببحت أحـد األاـبا  الراي ـية النعـدام األمـن سال  ـبة       
 لل الان املدنينيم

اململو ــة ل مــم املتحــدة ااملعــدام  اال يــزان التــا ر يف التخلــي  ا مر ــ  للمعــدام   - 67
اململو ة للوحدام يف سورت ودان يعيق قدرة األفراد الع الريني اأفراد المرطة التـاسعني للعمليـة   
املختلطة علـق االةـطالي سواليتـهم علـق بـو فعـانم اعلـق الـرغم مـن التقـدم احملـرق يف َّبـدار             

ــراد، ي ــاارن  ــبع  األف ــق  التااــريام ل مل رمــ    ــالن ال ــ ة املاةــية  احلالومــة  ــون  مــنالقل
ــوي اتن ــان، ا    َّال ــدن المــ  مــنتااــرية ااحــدة لق ــم حق ــالغ ن ــبة  وامع ــةم  46غر الب يف املاا
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أايإ ساحلالومة، مبا يت ق مع التزاماهتا مبوجـإ اتوـاي مر ـز القـوام، أن تتخـل  طـوام        اَّن
 مالعملية املختلطةقية املوراةة علق عمليام عاجلة لرفع مجيع القيود املتب

، أاد أن أعــر  عــن امت ــان لالــ  مــن املماــ  ا ــان املمــتريف/ بري الواــطاء  ا تامــاجم - 68
املمتريف، مارتن أااوموييب، اقادة البعاة امجيع أفراد العمليـة املختلطـة، افريـق األمـم املتحـدة      
القطرم، اار اء العمـ  اتن ـان الـلم يوابـلون العمـ  سـال  لـ  مـن أجـ  حتقيـق ال ـالم            

 دارفور يف ظرا   اريا ما تالون سال ة الزعوسةم اأاد أيااجم أن أثا علـق مبعـوث    امل تدام يف
ــاسقني     ــوم، اعلـــق الراي ـــني ال ـ ا ـــان َّى ال ـــودان اج ـــو  ال ـــودان، نيالـــوالم ااي ـ

مبيال  اعبد ال الم أسو سالر مـن فريـق االحتـاد األفريقـ  الرفيـع امل ـتوى املعـا سالت ويـل،          اسوث
  ستحقيق ال الم ااالاتقرار امل تدامني يف ال ودانمعلق التزامهم الااست 
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