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ــ ٨رســالة مؤرخــة       ــام إىل    ٢٠١٦ هحزيران/يوني موجهــة مــن األمــني الع

  رئيس جملس األمن
 

يشرفين أن أحيل طيه التقرير اخلـاص لألمـني العـام ورئيسـة مفوضـية االحتـاد األفريقـي          
. وهـذا التقريـر مقـدم عمـال     عن العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      

وبياين جملـس السـلم   ، ٢٠١٥ هحزيران/يوني ٢٩، املؤرخ )٢٠١٥( ٢٢٢٨بقرار جملس األمن 
  )٥١٦(اجللســــة  ٢٠١٥حزيران/يونيــــه  ٢٢املــــؤرخني  ،واألمــــن التــــابع لالحتــــاد األفريقــــي

. ويعــرض التقريــر النتـائج الــيت مت التوصــل إليهــا مــن  )٥٢٩(اجللســة  ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٣١و 
قييم أجريت مؤخرا للحالة يف دارفـور وللتقـدم احملـرز يف ضـوء النقـاط املرجعيـة       خالل عملية ت

  .٢٠١٦أيار/مايو  ١٥إىل  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١املتعلقة بالعملية املختلطة، للفترة من 
  وأكون ممتنا لو تفضلتم بإطالع أعضاء جملس األمن على هذا التقرير.  

 - ، الســيدة نكوســازانا دالمــيين ريقــيرئيســة مفوضــية االحتــاد األف  وقــد قامــت أيضــا   
زومـا، مــن جانبــها، باختــاذ التــدابري املناســبة لعـرض التقريــر علــى أعضــاء جملــس الســلم واألمــن   

  التابع لالحتاد األفريقي.
  

 كي مونبان توقيع) (
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ــي عــن            ــام ورئيســة مفوضــية االحتــاد األفريق ــر اخلــاص لألمــني الع التقري
  األفريقي واألمم املتحدة يف دارفورالعملية املختلطة لالحتاد 

  
 ]نكليزيةإلاألصل: با[

    
  مقدمة  -  أوال  

ــرار جملــس األمــن     - ١ ، وبيــاين )٢٠١٥( ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٩املــؤرخ  ٢٢٢٨يف ق
 ٢٠١٥ان/يونيــــه  حزير ٢٢جملــــس الســــلم واألمــــن التــــابع لالحتــــاد األفريقــــي املــــؤرخني       

ــة ــه  ٣١) و ٥١٦ (اجللسـ ــة  ٢٠١٥متوز/يوليـ ــدد)، ٥٢٩(اجللسـ ــة    مـ ــة العمليـ ــان واليـ اجمللسـ
ــرة      ــة املختلطــة) لفت ــور (العملي شــهرا،  ١٢املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارف

 ٤وكررا اإلعراب عن موافقتهما على األولويات االستراتيجية املنقحة للبعثـة، املبينـة يف الفقـرة    
) الوساطة بني حكومـة السـودان واحلركـات    أ، وهي: ()٢٠١٤( ٢١٤٨من قرار جملس األمن 

وثيقــة الدوحــة للســالم يف دارفــور، مــع مراعــاة التحــول       املوقعــة علــى أســاس    املســلحة غــري 
) محايــة املــدنيني، وتيســري إيصــال املســاعدة     بالــدميقراطي اجلــاري علــى الصــعيد الــوطين؛ (    

ــوظفي املســاعدة اإلنســانية؛ (    اإلنســانية وضــمان  ــن م ــزاع   جســالمة وأم ) دعــم الوســاطة يف ن
يـة إىل التصـدي ألسـبابه اجلذريـة، بالتعـاون      اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك عن طريق التدابري الرام

مع فريق األمم املتحدة القطري. وأكـد اجمللسـان كـذلك أن أي تنقـيح للعمليـة املختلطـة ينبغـي        
ــة       ــة املبين ــاط املرجعي ــرز يف ضــوء النق ــدم احمل ــتند إىل التق ــام املــؤرخ    أن يس ــني الع ــر األم يف تقري

)، اليت نقحت بعـد ذلـك يف تقريريـه املـؤرخني     S/2012/771( ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٦
  املرفق).، S/2014/279( ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٥) و S/2014/138( ٢٠١٤شباط/فرباير   ٢٥
ويعرض هذا التقرير نتائج تقييم أُجري للحالة يف دارفور والتقـدم احملـرز صـوب تنفيـذ       - ٢

. وقـد أُجـري   ٢٠١٦أيار/مـايو   ١٥إىل  ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١النقاط املرجعية للفتـرة مـن   هذه 
التقييم باالشتراك بني مفوضية االحتاد األفريقي، واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وفريـق األمـم       

حــدة القطــري، والعمليــة املختلطــة، وهــو يقــدم توصــيات بشــأن واليــة البعثــة يف املســتقبل.   املت
كذلك اسُترشد يف التقييم بالتحليل الذي أجـري لألفـراد العسـكريني وأفـراد الشـرطة لتحديـد       

حتسـني الفعاليـة    بشـأن كيفيـة  مدى مالءمـة قـوام القـوات ألداء املهـام، والـذي يقـدم توصـيات        
املناقشــات  حالــةيــة املختلطــة. وأخــريا، يقــدم التقريــر معلومــات مســتكملة عــن التشــغيلية للعمل

الثالثيــة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة وحكومــة الســودان بشــأن اســتراتيجية خــروج    
  .سبل املضي قدماشأن توصيات ب كما يقدمالعملية املختلطة، 
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  انية والتطورات السياسيةحملة عامة عن ديناميات الرتاع واحلالة اإلنس  -  ثانيا   
  ديناميات الرتاع  - ألف  

تواصل الرتاع يف دارفور، يف ظل غياب التقدم حنـو إبـرام اتفـاق سياسـي شـامل يعـاجل         - ٣
ــر       ــال بــني قــوات حكومــة الســودان وجــيش حتري ــة للعنــف. فقــد اســتمر القت األســباب اجلذري

. وعالوة على ذلـك،  يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير السودان/فصيل عبد الواحد يف جبل مرة
العنــف ضــد الســكان املــدنيني مــن جانــب اجلماعــات        حــوادث  اســتمر االقتتــال الطــائفي و   

، علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل   يف االنتشــار وامليليشــيات اإلجراميــة
املنطقـة يتحملـون عواقـب احلالـة األمنيـة       احتواء تلك احلالة. وال يـزال املـدنيون يف مجيـع أحنـاء    

ة لعشــرات اآلالف مــن األشــخاص،   عمليــات نــزوح جديــد   ٢٠١٦املتقلبــة، إذ شــهد عــام   
  يف دارفور.يف حالة نزوح مليون شخص  ٢,٦ حنو ظل  كما

  
  احلركات املسلحةوالقتال بني حكومة السودان     

ان شــنته حكومــة الســود يف أعقــاب املــرحلتني األولــيني مــن اهلجــوم العســكري الــذي   - ٤
ــن ــباط/فرباير  (مـ ــه  ٢٠١٤شـ ــم  ٢٠١٥إىل حزيران/يونيـ ــروف باسـ ــيف  ”)، املعـ ــة الصـ عمليـ
، والذي أدى إىل إضعاف حركة العدل واملساواة وجيش حتريـر السودان/فصـيل مـين    “احلاسم

تقـارير عـن وقـوع أي قتـال بـني      أي ميناوي يف دارفور بشكل كبري، مل تتلق العمليـة املختلطـة   
ات احلكومية وهاتني احلركتني املسلحتني خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، باسـتثناء ادعـاء      القو

وادي  علـى لدعم السريع اقوات هجوم شنته جيش حترير السودان/فصيل ميناوي أنه قام بصد 
ــر        ــة جــيش حتري ــور. وبعــد أن حصــرت القــوات احلكومي املغــرب، مشــال كــتم، يف مشــال دارف

ــد الو  ــيل عبـ ــد  السودان/فصـ ــة حمـ ــة جغرافيـ ــد يف منطقـ ــل   احـ ــرة يف أوائـ ــل مـ ــدا يف جبـ ودة جـ
، ركـزت أحـدث هجـوم عسـكري هلـا علـى اقـتالع احلركـة املسـلحة مـن املنطقـة            ٢٠١٥ عام

اجلبلية. وقاوم جيش حترير السودان/فصيل عبد الواحد الوصـول إىل تلـك النتيجـة، مـن خـالل      
غـرايف املتنـاثر للحـد مـن تـأثري      اجل حضورهاحرب غري متناظرة وقوات سريعة التحرك استغلت 

  القصف اجلوي ومن تقدم قوات الدعم السريع ومشاة القوات املسلحة السودانية.
ــاير    - ٥ ــة عســكرية كــبرية    ٢٠١٦ويف كــانون الثاين/ين ــدء عملي ، أعلنــت احلكومــة عــن ب

تســتهدف مواقــع جــيش حتريــر السودان/فصــيل عبــد الواحــد يف جبــل مــرة، واهتمــت احلركــة    
مبهامجة القوافل املدنيـة والعسـكرية والتجاريـة يف املنطقـة وهنبـها. وقبـل هـذا اإلعـالن،         املتمردة 

، كان املسؤولون احلكوميون قد وصـفوا جـيش حتريـر السودان/فصـيل     ٢٠١٥ويف أواخر عام 
عبد الواحد بأنه هتديد رئيسي لعملية السالم يف دارفور وشـرعوا يف تعزيـز القـوات تـدرجييا يف     
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جبل مرة، يعتقد أهنا حتت سيطرة احلركة املسلحة. ومن جانبها، قامـت عناصـر   عدة مواقع يف 
جيش حترير السودان/فصيل عبـد الواحـد املتمركـزة يف املنـاطق النائيـة علـى سـفوح جبـل مـرة          
بنصب كمـائن متفرقـة لقوافـل القـوات احلكوميـة، ال سـيما علـى الطـرق الواصـلة بـني الفاشـر            

فلـة تابعـة للقـوات املسـلحة السـودانية ألحـد هـذه الكمـائن         ونياال وزالنجي. وعقـب تعـرض قا  
، احتشـدت  ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ٢بالقرب من دابانيريا، مشايل قولو، وسط دارفور، يف 

حول جبل مرة وحدات مشاة إضافية تابعة للقوات املسلحة السـودانية، وقـوات أخـرى، منـها     
  الدعم السريع. اتقو
التمــرد الــيت شــنتها احلكومــة يف  خــرية مــن عمليــات مكافحــة  وقــد بــدأت املرحلــة األ   - ٦
بسلسلة من عمليات القصف اجلـوي ملواقـع يفتـرض أهنـا تابعـة       ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٤

ــة يف مشــال دارفــور       ــالقرب مــن ســورتوين وطويل ــر السودان/فصــيل عبــد الواحــد ب جلــيش حتري
احتمـى جـيش حتريـر السودان/فصـيل      ونريتييت يف وسط دارفور. وبالنظر إىل كثافة اهلجمـات، 

عبد الواحد باملناطق اجلبلية الواقعة بني نريتييت وروكرو، بوسط دارفور، بينمـا ادعـت القـوات    
املسلحة السودانية أهنا قد سيطرت على عدة مـن معاقـل احلركـة املسـلحة يف جنـوب دارفـور،       

كـانون الثاين/ينـاير، قامـت     ٢٢فأّمنت بذلك الطرق الرئيسية املؤدية إىل جبل مرة. وبـدءا مـن   
القــوات احلكوميــة، بــدعم مــن عمليــات القصــف اجلــوي، بشــن هجــوم بــري يف مشــال شــرق    
ومشال غرب روكرو وشرق وجنوب شرقي نريتييت. وادعت قوات احلكومـة أهنـا قـد وضـعت     
يدها على معظـم أجـزاء جبـل مـرة يف القتـال الـذي نشـب إثـر ذلـك. وادعـى، بـدوره، جـيش             

ــر السودان ــتيالء علـــى     حتريـ ــة لالسـ ــاوالت احلكومـ ــد حمـ ــد صـ ــه قـ ــد، بأنـ ــد الواحـ ــيل عبـ /فصـ
  كالوكيتينغ، وقيل إنه قد استوىل على منطقيت كتروم وكالو، شرقي نريتييت.

وطوال شهري آذار/مارس ونيسـان/أبريل، اسـتمر القتـال الـربي والقصـف اجلـوي يف         - ٧
ارفـور ومشـال كـاس يف    املناطق الواقعة جنوب غرب روكـرو وجنـوب شـرق قولـو يف وسـط د     

جنوب دارفور. وبعد عدة أيام أفادت التقارير أهنا شـهدت مقاومـة شرسـة مـن جانـب جـيش       
نيسـان/أبريل،   ١٢حترير السودان/فصيل عبد الواحد، أعلنـت القـوات املسـلحة السـودانية، يف     

أهنا قد استولت على سـورونق، جنـوب شـرق قولـو، ووصـفتها بأهنـا معقـل التمـرد األخـري يف          
التمــرد يف مجيــع واليــات  انتــهاءبــل مــرة. ومــع االســتيالء علــى ســورونق، أعلنــت احلكومــة  ج

دارفور اخلمس. وقـد أفيـد بـأن جـيش حتريـر السودان/فصـيل عبـد الواحـد قـد تقهقـر إىل دايـا            
وتورونــق تونقــا اللــتني تقعــان يف شــرق وجنــوب غــرب ســورونق، علــى التــوايل. وتواصــلت     

تــزال العمليــة املختلطــة عــاجزة عــن   جلــوي يف جبــل مــرة، والالتقــارير عــن القتــال والقصــف ا
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التحقق من نتائج تلك األعمال وأثرها على السكان املدنيني، بسبب اسـتمرار رفـض احلكومـة    
  السماح بالوصول إىل مناطق الرتاع يف جبل مرة.

  
  النـزاع الطائفي    

قف وراء الرتاع األعـم يف  ترتبط أسباب الرتاع الطائفي ارتباطا أصيال باألسباب اليت ت  - ٨
دارفــور. ومــن الناحيــة التارخييــة، نشــأ أساســا هــذا النــوع مــن العنــف بــني الرعــاة الرحــل             
واجملتمعات الزراعيـة املسـتقرة علـى ملكيـة واسـتخدام املـوارد، مـن قبيـل األراضـي. ومنـذ بـدء            

 سـبب بيف تـوفري حلـول مسـتدامة،     للتصـدي لـذلك العنـف   الرتاع، فشلت اجلهـود الـيت بـذلت    
آلثار االجتماعية والدميغرافية اليت خيلفها اجلفاف، وعواقب احلرب، وتآكل اآلليـات التقليديـة   ا

لتسوية الرتاعات، وهياكل إدارة األراضي. وقـد أدى اسـتمرار التمـرد وعمليـات مكافحتـه يف      
زيـادة حـدة   مـن مث،  دارفور إىل اسـتقطاب اجملتمعـات العربيـة وغـري العربيـة بشـكل ملحـوظ، و       

سيما مـن حيـث تـأثريه علـى السـكان املـدنيني. وقـد ازدادت احلالـة تفاقمـا           القتال الطائفي، ال
مــن جــراء انتشــار األســلحة علــى نطــاق واســع، وعــدم كفايــة مؤسســات ســيادة القــانون            

ــا  ــات       واملؤسســات القضــائية، مم ــة اإلفــالت مــن العقــاب وإضــعاف اآللي ســاهم يف إجيــاد ثقاف
وعمليــات املصــاحلة. وقــد أدى تســليح امليليشــيات وتســييس هــذه   التقليديــة لتســوية الرتاعــات

الرتاعات إىل تفاقم حـدة التـوترات وانـدالع العنـف بصـفة منتظمـة، إذ ظلـت اجلهـود املبذولـة          
النــازحني ملعاجلــة مســألة اســتخدام األراضــي وتقاســم املــوارد وعــودة   الواليــاتعلــى مســتوى 

  غري كافية. ات هلمالتعويضتقدمي وداخليا 
، كـان القتــال الطـائفي ســببا فيمـا يقــرب مـن ثلــث جممـوع الوفيــات      ٢٠١٥ويف عـام    - ٩

يف املائة من حـاالت الـرتوح يف دارفـور. وظلـت املنازعـات       ٤٠املرتبطة بالرتاع وما يزيد على 
الرئيسية املتعلقة مبلكية األراضي، مثل املنازعات القائمة بـني قبـيليت الـربيت والزياديـة يف املاحلـة،      

كومة، ومليط، يف مشال دارفور، بال حل. وبعد استئناف القتال بني قبـيليت الـربيت والزياديـة    وال
 نيمنفصـل  ني، قامت حكومة والية مشال دارفور بتيسري التوقيع على اتفـاق ٢٠١٥يف متوز/يوليه 

لوقف األعمال العدائية بني القبيلتني، بينمـا جـرى نشـر قـوات إضـافية تابعـة للقـوات املسـلحة         
  ودانية يف املناطق املتضررة لتحقيق استقرار الوضع.الس
قبـيليت  وباملثل، وعقب حمـاوالت قامـت هبـا السـلطات السـودانية للتوفيـق بـني مواقـف           - ١٠

املعاليا والرزيقات اجلنوبية بشأن نزاعهما على ملكية األراضي يف أبو كارينكا وعديلـة، شـرق   
ان، جنـوب لبـدو، إىل إشـعال فتيـل الـرتاع      حادث سرقة ماشية يف قرية خور طعـ  ىدارفور، أد

. ويف أعقــاب هــذا احلــادث، الــذي تواكــب مــع   ٢٠١٦بينــهما مــرة أخــرى يف نيســان/أبريل  
حماوالت بذهلا وايل شرق دارفور لفرض األمن يف الوالية وإعادة التفاوض على اتفـاق مـروي،   
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باالحنيــاز إىل جانــب  ، اهتمــت الرزيقــات اجلنوبيــة الــوايل٢٠١٥الــذي اقتــُرح يف شــباط/فرباير 
املعاليا يف الرتاع. ويف أعقاب هجـوم شـنته ميليشـيات الرزيقـات اجلنوبيـة يف اليـوم التـايل علـى         
مقر إقامة الوايل يف الضعني، مت نشر قـوات إضـافية مـن القـوات املسـلحة السـودانية يف املنطقـة        

مليـة املصـاحلة الـيت تعـاجل     العازلة بني الطائفتني لتعزيـز األمـن يف عاصـمة الواليـة. ويف غيـاب ع     
مســألة األراضــي واملــوارد، ظلــت حــدة التــوترات بــني هــاتني الطــائفتني مرتفعــة، ممــا أدى إىل    

  وقوع عدة حوادث أمنية يف أواخر نيسان/أبريل وأوائل أيار/مايو.
ــة مؤسســات ســيادة       - ١١ وقــد أدى انتشــار األســلحة واإلفــالت مــن العقــاب وعــدم كفاي

لقضائية إىل إدامة السـيناريو الـذي تصـاَعد فيـه بسـهولة عمـل واحـد مـن         القانون واملؤسسات ا
أعمال سرقة املاشية ليتحول إىل نزاع طائفي أعم يتسم بالعنف الشديد. ويف جنـوب دارفـور،   

، ٢٠١٥أدى القتال بني قبيليت السالمات والفالتة يف النضيف يف حملية بـرام يف آب/أغسـطس   
نبني. وبـالرغم مـن توقيـع اتفـاق لوقـف إطـالق النـار بـني         شخصا على كـال اجلـا   ٨٣إىل مقتل 

، ٢٠١٦، اســـتؤنف القتـــال مـــرة أخـــرى يف شـــباط/فرباير ٢٠١٥القبيلـــتني يف أيلول/ســـبتمرب 
شخصـا. ويف أعقـاب اجلولـة األخـرية مـن القتـال، اعتقلـت السـلطات          ٣٥أسـفر عـن وفـاة     مما

وكــرر الطرفــان التزامهمــا  شخصــا يشــتبه يف ضــلوعهم يف هــذه االشــتباكات.    ٨٠الســودانية 
ــربم يف أيلول/ســبتمرب     ــاق الســالم امل ــى نطــاق واســع،     ٢٠١٥باتف ــاق عل ــا بنشــر االتف ، وطالب

  سيما على املستوى الشعيب.  وال
أوالد رمحــة بــني ونتيجــة لســرقة املاشــية أيضــا، وقــع قتــال بــني بــين هلبــة واملســاليت و   - ١٢

ــرب       ــة يف غـ ــرق اجلنينـ ــوب وشـ ــع جنـ ــاطق تقـ ــر يف منـ ــرين   والقمـ ــر تشـ ــور. ويف أواخـ دارفـ
، هامجــت امليليشــيات املدججــة بالســالح ٢٠١٥الثــاين/نوفمرب وأوائــل كــانون األول/ديســمرب 

ال يقـل عـن سـبعة     قرى يقطنها الزغاوة يف أنكا ومناطق حميطة هبا، بشمال دارفور، فقتلـت مـا  
اخليـا يف أم  أسرة إىل خمـيم للنـازحني د   ١٥٠مدنيني وحرقت املنازل وتسببت يف نزوح حوايل 

برو، يف مشال دارفور. وظلـت الرتاعـات بـني املـزارعني والرعـاة الرحـل فيمـا يتعلـق باسـتخدام          
األراضي الزراعية وإمكانية الوصول إليهـا بـارزة يف مجيـع أحنـاء دارفـور خـالل موسـم الزراعـة         

نوفمرب الذي يتزامن مع هجرة املاشـية بـني الشـمال واجلنـوب مـن أيار/مـايو إىل تشـرين الثـاين/        
  من كل عام.

  
  احلالة اإلنسانية  –باء   

خالل السنة املاضية، تسبب الرتاع يف دارفـور يف نـزوح املزيـد مـن املـدنيني، ممـا فـاقم          - ١٣
حالة الرتوح القائمة اليت يعاين منها عدد كـبري مـن السـكان منـذ أمـد طويـل، وأثـر يف قـدرهتم         
علــى احلصــول علــى اخلــدمات األساســية وعلــى أمنــهم الغــذائي وفرصــهم يف كســب العــيش.   
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قريـة مبتفجـرات جديـدة مـن خملفـات احلـرب، حيـث ُعثـر فيهـا           ٧١ وساهم الـرتاع يف تلويـث  
مادة من املواد املتفجرة وجرى التخلص منـها. وقـدرت اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية       ٥٣٣على 

مليـون شـخص    ١,٦مليون شخص، من بينهم  ٢,٦يف دارفور مبا يفوق داخليا عدد النازحني 
ــوين     ال ــن ملي ــل ع ــا ال يق ــات، وم ــون يف املخيم ــانية.     يزال شــخص حباجــة إىل املســاعدة اإلنس

مليون شخص اآلن يف دارفور أزمة أو حالة الطـوارئ فيمـا يتعلـق بـاألمن      ٢,٧ويواجه حوايل 
النـازحني قـد عـادوا إىل ديـارهم، مبـا يف ذلـك مـا يقـدر بنحـو           هؤالء الغذائي. ورغم أن بعض

املخيمــات أو يف  ، فــإن كــثريين اختــاروا البقــاء يف ٢٠١٥شــخص منــذ بدايــة عــام   ٧٠ ٠٠٠
ــيت تكــررت        ــودهتم وال ــة لع ــة املطلوب ــاطق احلضــرية. ومتثلــت الشــروط األولي املســتوطنات واملن
اإلشــارة إليهــا أكثــر مــن غريهــا يف تــوافر ظــروف الســالمة واألمــن وملكيــة األرض وإمكانيــة    

الجــئ ســوداين إضــافيني  ٣٠٠ ٠٠٠احلصــول علــى اخلــدمات االجتماعيــة األساســية. وهنــاك 
مـن جنـوب السـودان قـد وصـلوا مـؤخراً        ٥٠ ٠٠٠ون يف تشاد. وهناك أيضاً ما ينـاهز  يزال ال

  إىل شرق وجنوب دارفور.
وتعرض عشـرات اآلالف للتشـريد حـديثاً نتيجـة السـتئناف القتـال يف جبـل مـرة منـذ            - ١٤

قــد حتققــوا الشــركاء يف اجملــال اإلنســاين كــان ، ٢٠١٦أيار/مــايو  ١٠ ويف. ٢٠١٦بدايــة عــام 
شخص قد اضطروا إىل الفرار من ديـارهم بسـبب الـرتاع، ال يـزال      ٦٨ ٠٠٠ة حوايل من هوي

منهم نازحني. وباإلضافة إىل ذلك، أفادت تقـارير، مـا زال يـتعني التحقـق      ٦٥ ٠٠٠يناهز  ما
شخص قد تعرضوا للـرتوح. ويف مشـال دارفـور، اسـتمرت      ١٠٦ ٠٠٠منها، بأن ما يصل إىل 

ــانية لصــ    ــتجابة اإلنس ــة االس ــوا حــديثاً يف      ٦٠ ٠٠٠احل حــوايل عملي ــد نزح ــانوا ق شــخص ك
سورتوين وطويلة وكبكابية وشـنقل طوبايـة. واجلهـود جاريـة حاليـاً للتحقـق مـن صـحة أرقـام          
النــازحني بعــد أن جــرى يف شــباط/فرباير تعليــق عمليــة تســجيل أويل نظمتــها املنظمــة الدوليــة   

نسانية غري قادرة على التحقـق بصـورة   للهجرة. ويف وسط دارفور، ال تزال اجلهات الفاعلة اإل
نـازح   ١٥ ٠٠٠مستقلة من التقارير املتعلقة بالرتوح. وقد أفادت احلكومـة بوجـود أكثـر مـن     
نــازح،  ١٦ ٧٠٠داخلــي جديــد يف الواليــة. ويف جنــوب دارفــور، جــرى التبليــغ عــن وجــود   

  شخص. ٨ ٠٠٠ُسّجل منهم أكثر من 
ــانون األول/ديســمرب   ٢٨ويف   - ١٥ ــب    ، و٢٠١٥ك ــن النائ ــور، أعل ــارة إىل دارف خــالل زي

وضـع حـد للـرتوح يف    ”الثاين لرئيس السودان، حسبو حممد عبد الرمحن، عن اعتزام احلكومـة  
، وقال إنه سُيطلب من النازحني داخليـاً االختيـار بـني العـودة     “٢٠١٧دارفور قبل حلول عام 

احملليــات الــيت ســكان إىل أماكنــهم األصــلية أو أن يعــاد تصــنيفهم حبيــث يصــبحون جــزءاً مــن   
يقيمون فيها حالياً. وأشارت احلكومة يف وقت الحق إىل أهنا، يف إطار مـا ُوصـف بأنـه عمليـة     
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ة وامليــاه وغريهــا مــن يلصــحلرعايــة امــن والتعلــيم واطوعيــة، ســوف تــوفر للنــازحني داخليــاً األ 
اخلدمات، ورمبا حىت األراضي بالنسبة ملن ُجردوا من أراضيهم أثنـاء الـرتاع. ووفقـاً ملـا ذكرتـه      
احلكومــة، فــإن هــذه التــدابري تشــكل اخلطــوة املنطقيــة التاليــة يف عمليــة التنفيــذ الكامــل لوثيقــة   

ستفتاء اإلداري يف دارفور وقرب انتهاء واليـة السـلطة   الدوحة للسالم يف دارفور يف أعقاب اال
  اإلقليمية لدارفور.

  
  التطورات السياسية  –جيم   

، طلب جملس السلم واألمن التـابع لالحتـاد   ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٥يف البيان املؤرخ   - ١٦
صـلحة  األفريقي إىل فريق االحتاد الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ مواصـلة تعاونـه مـع أصـحاب امل    

السودانيني من أجل كفالة إجـراء عمليـة حـوار وطـين تتسـم باملصـداقية والشـمول والشـفافية،         
  وتيسري املفاوضات املتعلقة بوقف األعمال العدائية يف دارفور واملنطقتني.

، حــافظ ٢٠١٥ويف أعقــاب تشــكيل حكومــة الســودان اجلديــدة يف حزيران/يونيــه        - ١٧
ــى     ــوطين احلــاكم عل ــؤمتر ال ــوطين تظــل مســألة       حــزب امل ــة احلــوار ال ــأن عملي ــل ب ــه القائ موقف

 طــابع وطــين، ورفــض عقــد اجتمــاع ســابق للحــوار حتــت رعايــة فريــق االحتــاد األفريقــي   ذات
الرفيع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ. وواصـلت األطـراف الرئيسـية مـن أحـزاب املعارضـة السياسـية           

تماع مـن أجـل حتديـد شـكل عمليـة      واحلركات املسلحة يف السودان الدعوة إىل عقد هذا االج
ــوار ووضــع الشــروط املســبقة الالزمــة ملشــاركتها، ال ســيما فيمــا يتعلــق بضــمان األمــن           احل

  ألعضائها.
 ،البشــريالســودان، عمــر حســن ، افتــتح رئــيس ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠ويف   - ١٨

ن مبادرتـه لتسـوية   مؤمتر احلوار الوطين يف اخلرطوم، بعد قرابـة عـامني علـى إعالنـه أول مـرة عـ      
الرتاعات واألزمات السياسية يف السودان. وعلى الرغم من أن األطراف الرئيسية مـن أحـزاب   
املعارضة واحلركات املسلحة ومنظمات اجملتمع املدين قد قاطعـت هـذه العمليـة، إال أن احلـوار     

ن مجاعـة مسـلحة، كانـت يف معظمهـا فصـائل منشـقة عـ        ٣٠حزباً سياسياً و  ١١٢قد حضره 
ــة بالســالم         احلركــات ــذا احلــوار، جلــان متخصصــة معني ــار ه ــكلت، يف إط ــد ُش الرئيســية. وق

اهلوية والعالقـات اخلارجيـة ومسـائل    قضايا والوحدة واالقتصاد واحلريات واحلقوق األساسية و
، أفيـد بأنـه مت التوصـل إىل    ٢٠١٦احلوكمة والتنفيذ بصفة عامة. وحبلـول أواخـر شـباط/فرباير    

راء داخل اللجان بشأن عـدد مـن املسـائل، مبـا يف ذلـك اهلويـة السـودانية واملبـادئ         توافق يف اآل
التوجيهية املتعلقة بعملية استعراض الدستور. وفيما يتعلق مبسألة الترتيبات االنتقالية، أُفيـد بـأن   
معظم املشاركني من غري حزب املؤمتر الوطين قد أوصوا بإنشاء حكومة مصـاحلة وطنيـة مـدهتا    

نوات، علــى أن يــتم ذلــك يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ اعتمــاد توصــيات مــؤمتر أربــع ســ
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 ١٠احلوار الوطين. وجرى متديد العملية مرتني، بعد أن كـان مـن املقـرر يف األصـل إمتامهـا يف      
، وذلــك لــتمكني اللجــان مــن االنتــهاء مــن املناقشــات وإلقنــاع        ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  

ات املعارضة واجلماعـات املسـلحة باالنضـمام إىل العمليـة. وبعـد      األطراف الرئيسية من جمموع
ــهاء اللجــان مــن أشــغاهلا يف   ــرئيس  هــاأيار/مــايو، أعلنــت اســتعدادها لتقــدمي تقارير  ٩انت إىل ال

  وملناقشة الترتيبات املتعلقة باعتماد املؤمتر العام للحوار الوطين لتوصياهتا.
ــة   ونتيجــة للعقبــات الــيت اعترضــت ســبيل امل    - ١٩ ضــي قــدماً بشــأن وقــف األعمــال العدائي

الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ مشـاورات       وعملية احلوار الوطين، عقد فريـق االحتـاد األفريقـي   
(حـزب األمـة القـومي، وحركـة      “نـداء السـودان  ”استراتيجية بـني احلكومـة وأعضـاء ائـتالف     

الشــــعبية لتحريــــر  العــــدل واملســــاواة، وجــــيش حتريــــر السودان/فصــــيل مينــــاوي، واحلركــــة
. ويف ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢١إىل  ١٨السودان/فصـيل الشــمال) يف أديــس أبابـا يف الفتــرة مــن   

هناية االجتماع، وقعت احلكومة وفريق االحتاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ اتفاقـاً       
بينـها  بشأن خريطة طريق، عرضه الفريق على األطـراف، ونـص االتفـاق علـى مجلـة أمـور مـن        

االستئناف الفوري للمحادثات بشأن وقف األعمال العدائية يف دارفور واملنطقـتني، مبـا يـؤدي    
املنبثقـة مـن    “٧+٧جلنـة  ”إىل اتفاق دائم لوقف إطالق النار، وعلى عقد اجتماع عاجـل بـني   

يف أديس أبابـا مـن أجـل مناقشـة مشـاركتهما يف       “نداء السودان”احلوار الوطين وبني ائتالف 
 ملية. وطلبت املعارضة يف البداية مزيداً مـن الوقـت إلجـراء مشـاورات داخليـة قبـل التوقيـع       الع

، مث رفضــت خريطــة الطريــق يف شــكلها احلــايل حبجــة أهنــا تؤيــد احلــوار   علــى خريطــة الطريــق
، جـدد أعضـاء   ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١الوطين غري الشامل جلميع األطراف يف اخلرطوم. ويف 

مـوقفهم الـداعي إىل   تأكيـد  ، خالل اجتماع لقيادته ُعقد يف بـاريس،  “اننداء السود”ائتالف 
عدم التوقيع على خريطة الطريق، متهمني فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ   
باالحنياز إىل احلكومة وااللتفاف علـى توصـيات جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي         

ــوطين. وقــد دعــا االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة     بعقــد اجتمــاع حتضــري  ي بشــأن احلــوار ال
تحديـد طريقـة عمليـة تـؤدي     ل خطـوة هامـة   باعتبارهـا املعارضة إىل التوقيع على خريطة الطريق 

  إىل وقف األعمال العدائية وإجراء حوار وطين شامل للجميع وذي مصداقية.
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  تقييم النقاط املرجعية    - ثالثا   
إقامة عملية للسالم شاملة للجميع عن طريق الوساطة بني احلكومـة واحلركـات     -ألف   

  املسلحة غري املوقعة استنادا إىل وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور
  املفاوضات بني حكومة السودان واحلركات املسلحة غري املوقعة    

ــابع لالحتــاد         - ٢٠ ــن الت ــان الصــادر عــن جملــس الســلم واألم ــاً بالبي ــؤرخ  إحلاق ــي، امل األفريق
ــذ يف     ٢٠١٥آب/أغســطس  ٢٥ ــع املســتوى املعــين بالتنفي ــق االحتــاد األفريقــي الرفي ، عقــد فري

حمادثـات مباشـرة ومتزامنـة بشـأن دارفـور       ٢٠١٥تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٣إىل  ١٩الفترة من 
واملنطقــتني يف أديــس أبابــا. وخــالل االجتمــاع، قــدم الفريــق مشــروع اتفــاق لوقــف األعمــال    

ــام        ال ــق أم ــد الطري ــوفري املســاعدة اإلنســانية ومتهي ــات ت ــة تيســري عملي ــة إىل األطــراف بغي عدائي
ــزام مبواصــلة        ــرغم مــن االلت ــوطين. وعلــى ال ــة احلــوار ال مشــاركة اجلماعــات املســلحة يف عملي
املفاوضــات، ظــل كــل مــن احلكومــة وحركــة العــدل واملســاواة وجــيش حتريــر السودان/فصــيل 

املسائل الرئيسـية املتصـلة بـدور وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور         ميناوي على اختالف بشأن
الرفيع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ يف املفاوضـات املقبلـة. وعقـدت        ووساطة فريق االحتاد األفريقي

الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ ، جولـة       العملية املختلطة، بالتعـاون مـع فريـق االحتـاد األفريقـي     
ــات  ــرة مــن     أخــرى مــن احملادث ــة بــني األطــراف يف الفت ــاين/  ٢٥إىل  ٢٣غــري الرمسي  كــانون الث

، إثيوبيا، ولكنها مل تسفر عن إحـراز أي تقـدم يف هـذا    (بيشوفتو) يف دبري زيت ٢٠١٦ يناير
الصــدد. ويف الوقــت نفســه، واصــل جــيش حتريــر السودان/فصــيل عبــد الواحــد، وهــو احلركــة  

ت عسـكرية يف دارفـور، رفضـه إجـراء أي حمادثـات      املسلحة الوحيدة اليت تواصل تنفيـذ عمليـا  
  مباشرة مع احلكومة خالل هذه الفترة.

دبري زيت، عقـد املمثـل اخلـاص املشـترك للعمليـة      الذي عقد يف الجتماع لوكمتابعة   - ٢١
املختلطة مشاورات مع قادة حركة العدل واملساواة وجيش حترير السودان/فصيل مينـاوي، يف  

يسان/أبريل، ملناقشة املسائل املتعلقة بعمليـة السـالم. وأعربـت احلركتـان     ن ١٥يف ، أديس أبابا 
عن استعدادمها إلجراء مزيد من احملادثات مع حكومة السـودان، بتيسـري مـن العمليـة املختلطـة      

، ويف أعقــاب اجتمــاع آخــر ُعقــد يف بــاريس،  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٢وحكومــة قطــر. ويف 
حتريــر السودان/فصــيل مينــاوي واحلركــة الشــعبية    أصــدرت حركــة العــدل واملســاواة وجــيش  

ــهر      ــتة أشـ ــه سـ ــه عـــن متديـــد إضـــايف مدتـ ــاً أعلنـــت فيـ ــيل الشـــمال بيانـ لتحريـــر السودان/فصـ
 األعمال العدائية من جانب واحد الذي كان قد أُعلـن عنـه يف البدايـة يف أيلول/سـبتمرب     لوقف
املسـتوى املعـين بالتنفيـذ     . ودعت تلك احلركات كذلك فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع    ٢٠١٥

  إىل تيسري عقد اجتماع بينها وبني حكومة السودان بغية تنفيذ وقف األعمال العدائية.
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  االستفتاء اإلداري يف دارفور    

ــن       - ٢٢ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــع اإلداري للمنطقـ ــد الوضـ ــأن حتديـ ــتفتاء بشـ ــري االسـ إىل  ١١أُجـ
للسـالم يف دارفـور، كـان اهلـدف مـن       . ووفقاً ألحكام وثيقة الدوحة٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٣

االســتفتاء هــو حتديــد مــا إذا كانــت دارفــور ســتكون منطقــة واحــدة أم ســيجري اإلبقــاء علــى  
الواليات اخلمس الراهن. ورفضت احلركات غري املوقعة إجراء االستفتاء رفضـا قاطعـا،    هيكل
السـلطة   ر مسـؤولو رفضها املستمر لوثيقة الدوحة كاتفاق شامل للسالم، يف حني حذ يف إطار

ــه، مشــريين إىل االفتقــار إىل توافــق يف اآلراء      ــدارفور مــن توقيــت إجرائ ــة ل  يف أوســاطاإلقليمي
ــازحني    ــور، ال ســيما الن ــا الفئــات الــيت يســتهدفوهنا يف دارف ــر احملتمــل  كــذلك ، وداخلي إىل األث

نون للحــوار الــوطين اجلــاري. وعقــب اإلعــالن عــن املوعــد احملــدد لالســتفتاء يف منتصــف كــا     
داخليـا  ، الذي تصادف مع استئناف االقتتال يف جبل مـرة، نظـم النـازحون    ٢٠١٦الثاين/يناير 

ــور مظــاهرات      ــة  لالحتجــاج علــى مــن خميمــات خمتلفــة يف وســط وجنــوب وغــرب دارف عملي
  .٢٠١٦  فرباير يف أواسط شباط/الذي وقع االقتتال  االستفتاء وعلى

مركزاً مـن مراكـز التسـجيل واالقتـراع، يف مجيـع أحنـاء        ١ ٣٦٨وجرى التصويت يف   - ٢٣
دارفــور، بــدون أي حــوادث أمنيــة كــبرية. ومبــا أن معــايري أهليــة املصــوتني تشــترط اإلقامــة يف   
دارفور ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر، فإن الالجئني وعدداً من النـازحني داخليـاً، الـذين ُهجـروا     

لقيـام احلكومـة بعمليـات ملكافحـة التمـرد، قـد جـرى اسـتبعادهم مـن هـذه            من ديـارهم نتيجـة  
يف املائــة مــن  ٩٧,٢٧أن  مفوضــية االســتفتاء، أعلنــت ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٤العمليــة. ويف 

 مفوضـية االسـتفتاء  مـس. وأفـادت   اخل هيكـل الواليـات  املصوتني اختاروا أن تبقى دارفور على 
ــأن حــوايل   ــن املصــ   ٩٠,٧٢ب ــة م ــة (مت تســجيل    يف املائ ــد شــاركوا يف العملي وتني املســجلني ق

شــخص حيــق هلــم املشــاركة). وقــد راقــب  ٤ ٥٨٨ ٣٠٠أشــخاص مــن أصــل  ٣ ٥٨٥ ١٠٥
عملية التصويت كل من مفوضية االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية. ورفضـت احلركـات   

  املسلحة غري املوقعة نتيجة االستفتاء.
  

  يف دارفورتنفيذ وثيقة الدوحة للسالم     
. ونتيجـة لـذلك، ال يـزال    للسـالم يف دارفـور   كان التقدم بطيئا يف تنفيذ وثيقة الدوحة  - ٢٤

عدد من أحكام االتفاق معلقا بعد انصرام املواعيد النهائية املقررة. وبسـبب عـدم االتفـاق بـني     
وجـود   احلركات املوقعة يف السلطة اإلقليمية لدارفور، فضال عـن الفجـوات يف التمويـل وعـدم    

، مبـا يف ذلـك مـا هـو خمصـص      السـلطة اإلقليميـة لـدارفور    إرادة سياسية كافية، فـإن مؤسسـات  
 منها إلعادة البناء وإعادة النازحني داخليـا والالجـئني أو توطينـهم مـن جديـد، مل تـؤت مثارهـا       
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بعد. وفيما يتعلق باألحكام الـيت تتنـاول تقاسـم السـلطة، ركـز التنفيـذ بشـكل رئيسـي          املتوقعة
لــى إنشــاء املؤسســات املنصــوص عليهــا يف االتفــاق ومــا يقابلــها مــن تعيينــات سياســية دون    ع

إحــراز تقــدم كــبري علــى مســار احلوكمــة أو بنــاء القــدرات املؤسســية، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق    
  باحملكمة اجلنائية اخلاصة بأحداث دارفور ومفوضية أراضي دارفور.

ر والتشــاور الــداخلي يف دارفــور، الــيت بــدأت يف  أمــا املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة احلــوا   - ٢٥
حملية يف وسـط دارفـور ومشاهلـا وجنوهبـا وغرهبـا،       ٢١، فقد اختتمت يف ٢٠١٥حزيران/يونيه 

وتلتها اجتماعات بني أصحاب املصـلحة مـن أهـايل دارفـور يف اخلرطـوم. وركـزت املناقشـات        
وتقاسـم مـوارد الطاقـة، والعدالـة     زاع، مبا يف ذلـك العنـف الطـائفي،    ـعلى األسباب اجلذرية للن

يف  ٥٠، وعقـب إتاحـة احلكومـة    ٢٠١٦واملصاحلة، ودور اجملتمعات احمللية. ويف شـباط/فرباير  
  .٢٠١٦  حملية إضافية يف أيار/مايو ٢٦املائة من التربعات املعلنة، استؤنفت العملية يف 

 ختلطــة، يف كــانون األول/وفيمــا يتعلــق بالترتيبــات األمنيــة النهائيــة، قامــت العمليــة امل   - ٢٦
زع السـالح  ـ، بالتعـاون مـع مفوضـية السـودان لنـ     ٢٠١٦وكـانون الثاين/ينـاير    ٢٠١٥ديسمرب 

والتسريح وإعادة اإلدماج، وبدعم من أصحاب املصلحة اآلخرين، مبـا يف ذلـك برنـامج األمـم     
ا للمقـاتلني  املتحدة اإلمنائي وبرنـامج األغذيـة العـاملي، بعمليـة تسـريح يف وسـط دارفـور وغرهبـ        

التابعني لألطراف املوقعـة علـى اتفـاق سـالم دارفـور ووثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور. ومت،          
من املقـاتلني السـابقني،    ١ ٤٨٢بدعم تقين ولوجسيت من العملية املختلطة، تسريح ما جمموعه 

ى إىل األطــراف املوقعــة علــ  ١ ٢٩٣ ينتمــون إىل حركــة التحريــر والعدالــة و  ١٨٩مــن بينــهم 
  اتفاق سالم دارفور.

، أعلنت احلكومة أنه لن يـتم جتديـد واليـة السـلطة اإلقليميـة      ٢٠١٦ويف نيسان/أبريل   - ٢٧
، وذلــك يف ضــوء اقتــراب موعــد التنفيــذ الكامــل   ٢٠١٦لــدارفور، الــيت تنتــهي يف متوز/يوليــه  

داخليـا إىل   لوثيقة الدوحة، بسبل منها إجراء االستفتاء اإلداري وتنفيذ خطط إلعادة النـازحني 
ــيات      ــا إىل أن املفوضـ ــة أيضـ ــارت احلكومـ ــدنيني. وأشـ ــزع ســـالح املـ ــلية، ونـ ــهم األصـ مواطنـ

سـتظل قائمـة، ومـن املمكـن أن تكـون مسـؤولة        وثيقـة الدوحـة  املتخصصة املنصوص عليها يف 
  الرئاسة.  أمام
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محاية املدنيني ووصـول املسـاعدات اإلنسـانية دون عوائـق وكفالـة سـالمة وأمـن          - باء  
  عاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانيةال

  األمن العيين    
زاع النامجـة عـن القتـال بـني احلكومـة      ـما زال املدنيون يف دارفـور يعـانون مـن آثـار النـ       - ٢٨

وجــيش حتريــر السودان/فصــيل عبــد الواحــد، وعــن العنــف الطــائفي، واهلجمــات الــيت تشــنها    
ــة املنظمــة وامليليشــيات. ومــ   ع اســتئناف القتــال يف جبــل مــرة يف منتصــف   اجلماعــات اإلجرامي

ــاير   ــدة عــن شــن هجمــات عشــوائية علــى     ٢٠١٦كــانون الثاين/ين ــة تقــارير عدي ، تلقــت البعث
السكان املدنيني، بوسائل منها القصف اجلوي، أسفرت عن حاالت تلوث جديـدة مبتفجـرات   

بسـبب عـدم   من خملفات احلرب، وحوادث متصلة بذلك، ومل يتسن التحقق من تلك التقـارير  
  مساح احلكومة بالوصول إىل تلك األماكن.

زاع الطـائفي أيضـا عـن نـزوح أعـداد كـبرية، كمـا أحـدث متزقـا خطـريا يف           ـوأسفر الن  - ٢٩
النســيج االجتمــاعي احمللــي يف بعــض أجــزاء دارفــور. ففــي شــرق دارفــور، علــى ســبيل املثــال،   

، حنـو الشـرق باجتـاه عديلـة وأبـو كارينكـا يف       نزحت قبيلة املعاليـا مـن عاصـمة واليـة، الضـعني     
. ويف غـــرب ٢٠١٣أعقــاب القتـــال الـــذي انــدلع مـــع الرزيقـــات اجلنوبيــة يف آب/أغســـطس    

دارفور، أسفرت زيادة اهلجمات اليت شـنتها اجلماعـات العربيـة علـى املسـاليت والفـور والتامـا        
شوسـتة يف حمليـة بيضـا يف    فرد من قرية  ٢ ٠٠٠عن موجات نزوح جديدة، مشلت حنو  الربقوو

قريـة يف منطقـة مـويل بـالقرب مـن اجلنينـة        ١٢فـرد مـن    ٥ ٠٠٠، وحنـو  ٢٠١٥حزيران/يونيه 
 قريــــة يف أم جتــــوك يف حمليــــة كرينيــــك يف كــــانون الثــــاين/  ١٧فــــرد آخــــر مــــن  ٣ ٠٠٠ و

ــاير ــهم       ٢٠١٦ ين ــادوا إىل مواطن ــد ع ــور ق ــازحني اجلــدد يف غــرب دارف . ورغــم أن معظــم الن
  ال يزال التهديد قائما باندالع مزيد من العنف الطائفي.األصلية، ف

زاع يف التأثري بشدة على حالة القانون والنظـام يف دارفـور. واسـتفاد    ـكذلك استمر الن  - ٣٠
أفراد اجلرمية املنظمة، مبن يف ذلك مجاعات البـدو وامليليشـيات املسـلحة، مـن الفـراغ األمـين يف       

إلجراميـة، مبـا يف ذلـك االعتـداءات علـى السـكان املـدنيني        املنطقة الرتكاب خمتلـف األعمـال ا  
ــدة.     ــلح، واالختطـــاف، واحلرائـــق املتعمـ ــايقتهم، والقتـــل، واالغتصـــاب، والســـطو املسـ ومضـ
وإضافة إىل ذلك، كثريا ما كان الرعاة العرب يقومون مبنع وصول املـزارعني النـازحني داخليـا    

ــداء البــ    ــة واالعت ــور إىل أراضــيهم الزراعي ــالف   يف دارف ــدهم ومضــايقتهم وإت ــيهم وهتدي دين عل
ــزارعني          ــع امل ــام العــرب املســلحون مبن ــال، ق ــى ســبيل املث ــور، عل حماصــيلهم. ففــي غــرب دارف
النــازحني داخليــا بــالقرب مــن خميمــاهتم يف كرينــدينق األول والثــاين وكرينيــك وسيســي شــرق 
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لغ مقابـل اسـتخدامها   اجلنينة من الوصـول حبريـة إىل أراضـيهم الزراعيـة وطـالبوهم بتسـديد مبـا       
  بالتنازل عن حقوق ملكيتها خطيا خالل موسم احلصاد.  أو
واختذ الوالة جمموعة مـن التـدابري سـعياً للحـد مـن أعمـال اإلجـرام، مبـا يف ذلـك نشـر             - ٣١

قوات أمن إضافية يف املراكز السكانية، وفرض حظر على محل األسـلحة واسـتخدام املركبـات    
التفتـيش غـري القانونيـة، واختـاذ إجـراءات عقابيـة ضـد أفـراد األمـن          غري املسجلة، وإزالـة نقـاط   

ســيما يف شــرق دارفــور وغرهبــا، يف   املتــورطني يف اجلــرائم. وقــد انعكســت هــذه التــدابري، وال 
زيادة استياء اجلماعات ذات األصل العـريب وأدت إىل زيـادة اجلـرائم الـيت اسـتهدفت املـوظفني       

حدوث اخنفـاض عـام يف احلـوادث اإلجراميـة يف بعـض       احلكوميني. وعالوة على ذلك، ورغم
املراكز السكانية، ال تزال نسبة اإلجرام مرتفعة يف مجيـع أحنـاء دارفـور، وال سـيما يف ضـواحي      

  املدن ويف املناطق األكثر بعدا.
  

  بيئة توفري احلماية    
  حقوق اإلنسان والعنف اجلنسي واجلنساين    

زاع تفاقم مواطن الضعف لدى املـدنيني،  ـنامجة عن النما زالت ظروف انعدام األمن ال  - ٣٢
قتــل، وإصــابات جســدية، واختطــاف، وأعمــال عنــف جنســي وجنســاين،  أعمــالممــا أدى إىل 

زاع. وال يزال اإلفالت من العقاب يشكل حتديا خطريا يهـدد عمليـة   ـوعنف جنسي يتصل بالن
ازداد احلـق يف اإلنصـاف. وقـد     السالم واملدنيني الـذين ال يزالـون، يف معظمهـم، حمـرومني مـن     

يف شـباط/فرباير   “عمليـة الصـيف احلاسـم   ”انتهاكات القانون اإلنسـاين الـدويل منـذ بـدء      عدد
. ومل حتقق السـلطات احلكوميـة يف االدعـاءات املتعلقـة بارتكـاب جـرائم ضـد املـدنيني         ٢٠١٤

ال إىل العناصـر  على يد قـوات األمـن التابعـة هلـا، إال يف حـاالت قليلـة، بـل عـزت تلـك األعمـ          
اإلجرامية املسلحة. وتـبني روايـات الضـحايا والشـهود الـيت مجعتـها العمليـة املختلطـة اسـتمرار          
إحــراق القــرى، وهنــب ممتلكــات املــدنيني، مبــا يف ذلــك املاشــية، وتــدمري مصــادر الــرزق البالغــة 

اة ينتمـون إىل  األمهية لبقاء املدنيني، وكذلك القصف اجلوي. غري أنه بسبب االعتقاد بـأن اجلنـ  
القوات احلكومية وعدم اختاذ إجـراءات مـن جانـب وكـاالت إنفـاذ القـانون، يعـزف الضـحايا         

  والشهود عن إبالغ السلطات هبذه االنتهاكات.
زاع الطويل وانتشار األسلحة على نطـاق واسـع والقتـال الطـائفي املتكـرر      ـويشكل الن  - ٣٣

لنساء والفتيـات، للعنـف اجلنسـي واجلنسـاين     عوامل تضيف إىل خطر تعرض املدنيني، وخباصة ا
وتأثرهم به يف أماكن منـها خميمـات النـازحني داخليـا. وخـالل مواسـم       والعنف املتصل بالرتاع 

حتدث حاالت العنف اجلنسي واجلنسـاين خـارج املخيمـات، عنـدما      األمطار واهلجرة، غالبا ما
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عـيش مـن قبيـل الزراعـة ومجـع      تشارك النساء والفتيـات النازحـات داخليـا يف أنشـطة كسـب ال     
احلطب. وتكون هذه احلوادث مصحوبة بنهب املمتلكات. ورغـم اجلهـود الـيت تبـذهلا العمليـة      

هبـذه األنشـطة،    أثنـاء قيـامهن  املختلطة لتوفري احلراسة األمنية للنساء والفتيات النازحات داخليا 
تزال مسـتمرة. وتواجـه    فإن التهديدات والعنف، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي واالغتصاب، ال

الناجيات من العنف اجلنسي واجلنساين طائفة من التحديات، مبا يف ذلك الوصـم االجتمـاعي،   
وتقاعس الشرطة، والعجز اخلطـري يف قـدرة قطـاع العـدل. وقـد جعـل هـذا التقـاعس الضـحايا          

  ميتنعن عن إبالغ الشرطة بتعرضهن حلوادث العنف اجلنسي واجلنساين.
  

  ون ونظام العدالةسيادة القان    
ما زالت مؤسسـات سـيادة القـانون الرمسيـة تفتقـر إىل القـدرات الالزمـة خلدمـة مجيـع            - ٣٤

ــور، ســواء   ــوارد  أحنــاء دارف املؤسســية، حيــث تتضــاءل يف   القــدرات البشــرية أومــن حيــث امل
حمليات كثرية، أو تنعدم كليا، سلطة احلكومة اليت تتخذ شكل حماكم وخمافر شـرطة ومكاتـب   

حمليـة، كمـا    ٦٥مـن أصـل    ١٩عـاء وسـجون وإدارة حمليـة. فـال توجـد حمـاكم رمسيـة إال يف        اد
مـن تلـك احملليـات، وهـو مـا يعـين أن حـوايل ثلـث          ٢٩توجد خمـافر شـرطة حكوميـة إال يف     ال

سكان دارفور فقط بإمكاهنم الوصول إىل مؤسسات العدالة اجلنائية. وعالوة علـى ذلـك، فـإن    
على تيسـري إقامـة العدالـة غـري الرمسيـة أو التقليديـة أصـاهبا الـوهن الشـديد          قدرة اإلدارة األهلية 

  بسبب تسييسها من جانب احلكومة.
وال تزال أيضا قيود التمويل، اليت نشأت بسـبب سـنوات مـن عـدم كفايـة خمصصـات         - ٣٥

نشـوء  زاع الدائر يف املنطقـة، تـؤثر سـلباً علـى نظـام السـجون، ممـا أدى إىل        ـامليزانية وبسبب الن
العديــد مــن التحــديات املؤسســية واهليكليــة واللوجســتية واملتصــلة بــاملوارد البشــرية. ومــن بــني  

سجنا حكوميا يف دارفور، تقع سبعة سجون يف مشال دارفور، وثالثـة سـجون يف جنـوب     ١٣
دارفور، وسجن واحد يف كل من وسط دارفور وشـرقها وغرهبـا. وتـؤدي ظـروف االحتجـاز      

ــل للمعــ   ــيت ال متتث ــدام اخلــدمات األساســية      ال ــك االكتظــاظ وانع ــا يف ذل ــدنيا، مب ــة ال ايري الدولي
وخدمات إدامة احلياة، إىل تقويض السالمة العامة والثقـة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة، فضـال عـن       

  حقوق السجناء.  
ويف السنوات األخرية، نفذت احلكومـة تـدابري إضـافية ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب          - ٣٦

ساءلة، مبا يف ذلك إنشاء احملكمـة اجلنائيـة اخلاصـة بأحـداث دارفـور، وتعـيني مـدعيها        وتعزيز امل
، إىل جانــب إجــراء تعــديالت علــى القــانون اجلنــائي الســوداين دخلــت ٢٠١٢اخلــاص يف عــام 

مبوجبها جرائم حمددة ضمن اختصاص القانون الـدويل اإلنسـاين، ونشـر مـدعني عـامني جـدد،       
يا لواليات دارفور يف نياال، جبنوب دارفور. ومل تسـفر هـذه التـدابري    وتدشني شعبة احملكمة العل
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نظـام كـاف، كمـا     زاع املستمر. والنظـام القضـائي السـوداين   ـبعُد عن نتائج ملموسة بسبب الن
. غـري أن املسـاءلة   أن احملكمة اجلنائية اخلاصة قادرة على املقاضـاة يف الفظـائع واجلـرائم اخلطـرية    

اجلنائيـة  الـيت باشـرت احملكمـة     القضـايا املسـجلة  ال تزال تشكل موضع قلـق بـالغ، إذ أن معظـم    
  تنطوي على جرائم أخف ذات طابع جنائي عادي.إجراءات احملاكمة اخلاصة هبا 

  
  حالة النازحني داخليا يف دارفور    

مليـون   ٢,٦زحني داخليا. فمـن بـني   زاع يف دارفور بشكل ضار للغاية على الناـأثّر الن  - ٣٧
خميما للنازحني داخليـا يف مجيـع    ٦٠مليون يقيمون يف  ١,٦من النازحني املدنيني، ال يزال حنو 

أحنــاء املنطقــة. ويقــيم مــا تبقــى منــهم يف جتمعــات خمتلفــة خــارج املخيمــات وداخــل اجملتمعــات 
دارفـور، ومـا يقـرب مـن      من النازحني داخليا يف جنـوب  ٧٦٠ ٠٠٠املضيفة. ويقيم أكثر من 

ــور، و  ٧٠٠ ٠٠٠ ــال دارفـ ــور، و  ٤٥٠ ٠٠٠ يف مشـ ــط دارفـ ــرق  ٣٨٠ ٠٠٠ يف وسـ يف شـ
  .يف غرب دارفور ٣٢٠ ٠٠٠دارفور، وأكثر من 

وأعرب النازحون داخليا يف مجيع أحنـاء دارفـور عـن رفضـهم خلطـط احلكومـة الراميـة          - ٣٨
نيــة العــودة الطوعيــة إىل مواطنــهم إىل إغــالق خميمــات النــازحني داخليــا، متــذرعني بعــدم إمكا 

األصلية يف ضوء عدم وجود اتفاق شامل للسالم ينص على تـوفري األمـن واالسـتقرار والعدالـة     
ــه       ــى وجـ ــي. وعلـ ــوق يف األراضـ ــويض، واحلقـ ــية، والتعـ ــدمات األساسـ ــى اخلـ ــول علـ واحلصـ

ف اخلصـوص، شـدد النـازحون داخليــا علـى اسـتمرار القتـال يف جبــل مـرة، مبـا يف ذلـك القصــ         
مواطنـهم   العربيـة، واحـتالل أراضـيهم يف    تاجلوي واهلجمات واملضايقات من جانب املليشـيا 

موقــف احلكومــة، الــذي  األصــلية، باعتبارهــا مــن الشــواغل الرئيســية. ويف تنــاقض مباشــر مــع  
، أفـاد النـازحون داخليـا بـأن     ٢٠١٥ ديسـمرب  أوضحه النائب الثاين للرئيس، يف كانون األول/

أ هلـم لبـدء حيـاة جديـدة يف منـاطقهم األصـلية أو لالسـتيطان بشـكل دائـم يف          الظروف مل تتـهي 
أماكن أخرى. فقد اعتاد الكثري من النازحني داخليا، بعد أن مر على نزوحهم أكثـر مـن عقـد    

وســوف يتوقعــون ، علــى احليــاة يف بيئــة حضــرية ٢٠٠٣زاع يف عــام ـمــن الــزمن منــذ بدايــة النــ
  .يف مواطنهم األصليةدمات احلصول على مستوى مماثل من اخل

  
  تيسري املساعدة اإلنسانية وسالمة موظفي املساعدة اإلنسانية وأمنهم    

نظرا لالحتياجات الكبرية واملتزايدة يف دارفـور، ال تـزال خمصصـات اإلغاثـة اإلنسـانية        - ٣٩
دارفـور.  يف حاالت الطوارئ تشكل إحدى األولويات الرئيسية للجهات اإلنسانية الفاعلـة يف  

وواصلت العملية املختلطة تيسري عمل هذه اجلهـات، وذلـك يف املقـام األول عـن طريـق تـوفري       
وهتيئـة بيئـة تتـوافر    زاع ـإىل املناطق املتضررة من النـ  اإلنسانية احلراسة املسلحة إليصال املساعدة
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ــة ملــوظفي املســاعدة اإلنســانية. وقــد اعتمــدت اجلهــات الفا   فيهــا شــروط الســالمة واألمــن  عل
اإلنســانية اعتمــادا كــبريا علــى هــذه اخلــدمات، وال ســيما يف ضــوء الظــروف األمنيــة، والقيــود  

ــى إيصــال املســاعدة،     ــة  وعــدم وجــود املشــددة املفروضــة عل ــة   الشــرطة احلكومي بأعــداد كافي
. واعتمدت اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية كذلك على مواقع أفرقة البعثـة يف مجيـع   عموما
نطقة من أجل تنفيذ براجمها، مبا يف ذلك التمركز املسبق للمسـاعدة اإلنسـانية حيـث ال    أحناء امل

تتوافر مرافق ختزين أخرى آمنة، وكذلك ألغراض السكن. وأثرت أيضا القيود التشـغيلية الـيت   
  توفري احلراسة األمنية للبعثات اإلنسانية. علىتواجهها العملية املختلطة 

  
عات اجملتمعيــة أو التخفيــف مــن حــدهتا عــن طريــق الوســاطة، زاـمنــع نشــوب النــ  -جيم   

ــم         ــق األم ــع فري ــاون م ــة، بالتع ــدابري ملعاجلــة أســباهبا اجلذري ــق اختــاذ ت وعــن طري
  القطري  املتحدة

ــة املاضــية، أعلنــت         - ٤٠ ــد مســتويات العنــف الطــائفي خــالل الســنوات القليل يف ظــل تزاي
، أن صـون األمـن ميثـل إحـدى أولوياهتـا      السلطات السودانية، وال سـيما علـى مسـتوى الواليـة    

الرئيسية. وقامت، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا، بنشر قوات األمن يف املنـاطق السـاخنة، وإنشـاء    
مناطق عازلة بني اجلماعات املتحاربـة، وعـززت مشـاركة احلكومـات االحتاديـة واحملليـة وعلـى        

ة مـن أجـل وقـف األعمـال العدائيـة      مستوى الواليـة يف عمليـات الوسـاطة مـع اجملتمعـات احملليـ      
وإبرام اتفاقات املصاحلة، كما قامت يف بعـض احلـاالت بإلقـاء القـبض علـى األفـراد املتـورطني        

  يف أعمال العنف.
زع سـالح  ـ، أعلنت احلكومة عزمها القيـام حبملـة لنـ   ٢٠١٦، يف نيسان/أبريل ومؤخراً  - ٤١

حلتني: مرحلـة طوعيـة حمـددة زمنيـا يتلقـى      املدنيني جتمع خالهلا األسلحة غـري املشـروعة يف مـر   
ــة خيضــع خالهلــا مجيــع حــاملي األســلحة،       ــا، تليهــا مرحلــة إجباري خالهلــا املالــك تعويضــا مالي
باستثناء القوات النظامية، لعملية نزع السالح. وسعيا لتسوية املنازعات بني املزارعني والرعـاة  

رفـور الـيت هلـا آلياهتـا املخصصـة،      الرحل، قامت حكومـة كـل واليـة، باسـتثناء منطقـة شـرق دا      
بإنشاء جلان حلماية احملاصيل بغـرض منـع املنازعـات بـني املـزارعني والرعـاة الرحـل والتخفيـف         
مــن حــدهتا وتســويتها. ويف شــرق دارفــور، أدى نشــر القــوات احلكوميــة يف لبــدو إىل حتســني    

  ف املزارع.األمن، وتولت اآلليات التقليدية حل احلوادث البسيطة املتعلقة بإتال
    



S/2016/510
 

18/26 16-08424 
 

  التحديات اليت تكتنف تنفيذ الوالية  - رابعا   
واجلهـــات  دارفـــور يف املتحـــدة واألمـــم األفريقـــي لالحتـــادال تـــزال العمليـــة املختلطـــة   - ٤٢

ة بكـل منـها يف دارفـور. وخـالل     طـ اإلنسانية الفاعلة تواجه حتديات كبرية يف تنفيذ الوالية املنو
ــة    ــرة، تعرضــت العملي ــذه الفت ــة أخــرى     ه املختلطــة لتســع هجمــات مســلحة وأعمــال إجرامي

(عمليــات اقتحــام وأعمــال ســطو ولصوصــية وســرقات واختطــاف ســيارات واعتــداءات)،         
ميليشـيات، كمـا ُمنعـت مـن الوصـول وُحرمـت        ارتكبتها بصورة رئيسية مجاعـات إجراميـة أو  

، ال املفروضـة  ودالقيـ  فقـد تعرقـل تنفيـذ الواليـة بسـبب     من حرية التنقـل. وعـالوة علـى ذلـك،     
ــع      ــراءات املن ــة الوصــول وإج ــث إمكاني ــن حي ــيما م ــنح التأشــريات    وحــاالت س ــأخري يف م الت

  الترخيص لشحنات احلاويات يف بورتسودان.يف للموظفني املدنيني الدوليني و
التحــديات، حــرص االحتــاد  تلــكويف حماولــة للتصــدي علــى حنــو مشــترك للعديــد مــن   - ٤٣

والعمليــة املختلطــة علــى التحــاور مــع احلكومــة بشــأن معاجلــة هــذه   األفريقــي واألمــم املتحــدة 
العوائق يف إطار االجتماع الرفيـع املسـتوى الـذي عقـد بـني نائـب األمـني العـام ونائـب رئيسـة           

، ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٩مفوضية االحتاد األفريقي ووزير خارجية السـودان يف نيويـورك يف   
 كــانون الثــاين/ ٢٨االســتراتيجي يف أديــس أبابــا يف واجتمــاعني ثالثــيني عقــدا علــى املســتوى  

. وشهدت االتصاالت اجلاريـة يف هـذا   ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٢، ويف نيويورك يف ٢٠١٦ يناير
الصدد حتسنا مع وصـول فريـق قيـادة العمليـة املختلطـة اجلديـد وعقـد ثالثـة اجتماعـات ثالثيـة           

. وخـالل االجتمـاع   ٢٠١٦ثاين/ينـاير  على املستوى التقين بني احلكومة والبعثـة منـذ كـانون ال   
، أكــدت ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٢علــى املســتوى االســتراتيجي يف مــؤخرا الثالثــي الــذي عقــد 

حكومة السودان للمشاركني عزمهـا معاجلـة مجيـع املسـائل التشـغيلية املعلقـة بالسـرعة الالزمـة         
ــرغ        ــى ال ــدم احملــرز. ولكــن عل ــرة أســبوعني باســتعراض التق ــام يف غضــون فت ــذه  والقي ــن ه م م

  التأكيدات، ظلت بعض العوائق التشغيلية الكبرية مستمرة.
  

  التأشريات  -ألف   
، شــهدت العمليــة املختلطــة زيــادة كــبرية يف عــدد الطلبــات ٢٠١٥متوز/يوليــه  ١منــذ   - ٤٤

املرفوضة للحصول على تأشرية وحاالت التأخري يف إصدارها، وال سـيما فيمـا خيـص املـوظفني     
 البعثة املدنية الفنية. وباإلضافة إىل ذلك، قامت احلكومة، يف تشـرين األول/ الدوليني يف أقسام 

، بتغــيري ممارســتها الســابقة املتعلقــة بتأشــريات إقامــة مــوظفي العمليــة املختلطــة   ٢٠١٥أكتــوبر 
أشـهر. ونتيجـة لـذلك، تعطلـت أعمـال العمليـة        ٦شـهرا إىل   ١٢فخفضت فترة التجديـد مـن   

إىل حـد كـبري، يف حـني أثـر تزايـد حـاالت عـدم الـيقني فيمـا يتعلـق            اجملـاالت  تلكاملختلطة يف 
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بــاملوظفني احلــاليني واملــرتقبني يف قــدرة البعثــة علــى اجتــذاب املــوظفني الفنــيني ذوي املواهــب    
واستبقائهم. ويف الوقت الراهن، يبلغ معدل الشغور العـام للمـوظفني الفنـيني املـدنيني الـدوليني      

 تـــزال األقســـام التاليـــة هـــي األشـــد تضـــررا: حقـــوق اإلنســـان   يف املائـــة. وال ٣١مـــا نســـبته 
ــدنيني (     يف ٤٧( ــة امل ــدل الشــواغر)، ومحاي ــن مع ــة م ــدل الشــواغر)،     ٥٠املائ ــن مع ــة م يف املائ

يف املائـة مـن معـدل     ٥٠يف املائـة مـن معـدل الشـواغر)، واألمـن (      ٣٣واالتصاالت واإلعـالم ( 
  يف املائة من معدل الشواغر). ٤١مركز العمليات املشتركة (، وكذلك الشواغر)

، وافقت احلكومة علـى  ٢٠١٦أيار/مايو  ١٥إىل  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١ويف الفترة من   - ٤٥
ــنح  ــها    ٢ ٢٤٧م ــن بين ــدنيني و   ٩٧تأشــرية، م ــوظفني م تأشــرية للعســكريني   ٣٨٦ تأشــرية مل

. ويف الوقـت  ألفراد الشرطة. أما البقية فكانت للمتعاقـدين والـزوار الـرمسيني واملعـالني     ٨٧١ و
تأشرية ملوظفني مدنيني، وتأشرية واحدة ألحـد   ١٩تأشرية، منها  ٣٩نفسه، ُرفض ما جمموعه 

أفــراد الشــرطة. ومشــل ذلــك رفــض إصــدار التأشــريات ملرشــحني خمتــارين لشــغل مناصــب عليــا 
هامة مثل وظيفـة املوظـف األول للشـؤون اإلنسـانية ووظيفـة كـبري املستشـارين لشـؤون محايـة          

 يتيف مــرتني مســتقلتني بالنســبة لكــل منــهما. وعــالوة علــى ذلــك، مل يــتم جتديــد تأشــري   املــرأة 
رئيس مكتــب غــرب لــاإلقامــة للقــائم بأعمــال املمثــل اخلــاص املشــترك ونائــب املمثــل اخلــاص و

دارفــور إال ملــدة شــهرين فقــط، بينمــا ُرفــض طلبــا رئــيس املكتــب يف جنــوب دارفــور، ونائــب  
، ٢٠١٥عـام   منحهـا منـذ   تأشـرية مدنيـة رفـض    ٩٧أصـل  رئيس قسم حقـوق اإلنسـان. ومـن    

تأشـــرية ختـــص أساســـا  ١٧، علـــى ٢٠١٦وافقـــت احلكومـــة، يف آذار/مـــارس ونيســـان/أبريل 
ــة تضــم      ــيني أدرجــت أمســاؤهم يف قائم ــوظفني فن ــة     ٢٩م ــها العملي ــة قدمت تأشــرية ذات أولوي

وظفني انتظروا مـدة  . ومبا أن بعض هؤالء امل٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٤املختلطة إىل احلكومة يف 
يف أمـاكن  للعمـل  طويلة جدا للحصول على تأشرية الـدخول، فقـد قبـل العديـد منـهم عروضـا       

موظفا يف سبيلهم إىل االنضـمام إىل البعثـة. أمـا التأشـريات الثمـانون       ١٢أخرى ومل يبق سوى 
  ، فلم يبت فيها بعد.٢٠١٥األخرى املرفوضة يف عام 

  
  التخليص اجلمركي  -باء   

ــأخر يف ختلــيص حصــص اإلعاشــة للوحــدات العســكرية ووحــدات       - ٤٦ بعــد أن أســفر الت
عـن حـاالت نقـص شـديد واخنفـاض يف املخزونـات        ٢٠١٥الشرطة يف النصف الثاين من عـام  
 يومــا، مت تســوية الوضــع مؤقتــا يف أواخــر تشــرين األول/ ٢٠حبيــث أصــبحت تغطــي أقــل مــن 

شـحنة حمتجـزة    ٥١١مـا جمموعـه    ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٠. ومع ذلك، ظل حىت ٢٠١٥أكتوبر 
حاويـة   ٢٠٢كانـت  احلاويـات،   تلـك يف بورتسودان يف انتظار إفراج احلكومة عنها. ومن بني 

حتتوي على حصص إعاشة. واستنادا إىل كمية املخزونات االحتياطيـة احلاليـة، يتوقـع أن تنفـد     
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تلطـة لوحـداهتا.   حصص اإلعاشـة الـيت ختصصـها العمليـة املخ     ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٨حبلول 
، ٢٠١٥وتشـــمل أيضـــا البنـــود املتبقيـــة يف بورتســـودان، وبعضـــها حمتجـــز منـــذ نيســـان/أبريل 

مركبــات ونــاقالت أفــراد مدرعــة ومعــدات عســكرية أخــرى، وقطــع غيــار، ولــوازم لالكتفــاء   
أيار/مايو، أُبلغت العملية املختلطـة بقـرار الـوزارة     ١٩الذايت ولوازم طبية، وأعتدة دفاعية. ويف 

ــراج عــن   ــة اإلف ــة حصــص إعاشــة،   ١٨٩شــحنة مــن الشــحنات (الــيت تضــم    ١١٨املالي حاوي
منصـة نقالـة وطـردا). وتتـابع البعثـة األمـر مـع السـلطات هبـدف           ٥١ ومخسة صهاريج مياه، و

  كفالة اإلفراج السريع عن الشحنات.
ة ويعوق بشدة التأخر يف ختليص احلاويات اليت حتتوي على معـدات عسـكرية وشـرطي     - ٤٧

قدرة البعثة على محاية املـدنيني ومحايـة أفرادهـا أنفسـهم، وقـدرهتا علـى االتصـال وعلـى تسـيري          
دوريــات رادعــة. ففــي جنــوب دارفــور، علــى ســبيل املثــال، توجــد حاليــا كتيبــة كاملــة بــدون  
أسلحة شخصية، ووحـدة عسـكرية أخـرى غـري قـادرة علـى أداء املهـام املنوطـة هبـا، حيـث إن           

إما يف بورتسودان أو قيـد اإلصـالح. ويواجـه األفـراد     اخلاصة هبا راد املدرعة معظم ناقالت األف
العســكريون وأفــراد الشــرطة يف مجيــع أحنــاء منطقــة البعثــة نقصــا يف لــوازم البقــاء، مبــا يف ذلــك  

  الذخرية واملعدات الطبية ومعدات االتصاالت، مما أثر أيضا يف معنويات القوات عموما.
  

 لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــورالعمليــة املختلطــة إمكانيــة وصــول   -جيم   
  هاوحرية تنقل

 تواجــه قيــوداً لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور ال تــزال العمليــة املختلطــة   - ٤٨
شديدة على إمكانية الوصول وحرية التنقل يف دارفور، وال سيما فيما خيص دورياهتـا وبعثـات   

زاع األخــرى يف أعقــاب االشــتباكات الطائفيــة    ـىل جبــل مــرة ومنــاطق النــ   التحقــق املوفــدة إ 
واهلجمات على السكان املدنيني. والغالبية العظمى من القيود املفروضة على التنقـل هـي قيـود    
فرضــتها الســلطات الســودانية يف انتــهاك التفــاق مركــز القــوات. وتتعلــل احلكومــة يف أغلــب    

عـدام األمـن والتزامهـا حبمايـة العمليـة املختلطـة مبوجـب ذلـك         األحيان، كمربر هلذه القيود، بان
ــة        ــود، مل تســتطع العملي ــة. ونتيجــة هلــذه القي ــة الالزم االتفــاق، فضــال عــن االفتقــار إىل املوافق
املختلطة أن توفد علـى الفـور بعثـات تقييميـة وأمنيـة ذات أمهيـة حيويـة إىل منـاطق القتـال بـني           

ة واملنـاطق الـيت تشـهد عنفـا طائفيـا، مـن قبيـل أجـزاء مـن          القوات احلكومية واحلركات املسلح
جبــل مــرة يف وســط دارفــور، وأنكــا يف مشــال دارفــور، ومــويل يف غــرب دارفــور. وشــهدت      
العمليــة املختلطــة أيضــا قيــودا علــى الــرحالت اجلويــة ازدادت حــدهتا عقــب اســتئناف أعمــال    

اجلويــة  ســيما الــرحالت   ، وال٢٠١٦القتــال يف جبــل مــرة يف منتصــف كــانون الثاين/ينــاير      
  املتوجهة إىل مواقع النازحني املدنيني.
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  فريق القطريالالتحديات اليت يواجهها   -دال   
قيود مـن بينـها   أبلغت اجلهات الفاعلة اإلنسانية بانتظام عن إلغاء بعثات مقررة بسبب   - ٤٩

طق األكثـر تضـررا   رفض طلبات السفر أو التأخري يف املوافقة عليهـا، وال سـيما السـفر إىل املنـا    
زاع. وظل الوصول إىل مناطق الرتاع يف جبل مـرة، وخباصـة يف وسـط دارفـور، متعـذرا      ـمن الن

إىل حد كبري. بيد أن بعثة تقييم مشتركة بني الوكـاالت متكنـت مـن الوصـول إىل سـوق فانقـا       
م . ووصـلت أيضـا بعثـات التقيـي    ٢٠١١للمرة األوىل منذ عـام   ٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب 

، وكانـت هـذه املـرة األوىل الـيت يصـل      ٢٠١٦إىل بلديت سوق فانقا وروكرو يف نيسـان/أبريل  
. وأجـري توزيـع أويل لألغذيـة يف نريتـييت     ٢٠٠٥فيها الشركاء الدوليون إىل روكرو منذ عـام  

، ولكــن مل يســمح بإيفــاد أي بعثــة  ٢٠١٦وتــور وقولــدو يف وســط دارفــور، يف نيســان/أبريل  
ت أو تقـدمي املسـاعدة املتعـددة القطاعـات. ومنـذ اسـتئناف أعمـال القتـال يف         لتقييم االحتياجـا 

جبل مرة، رفض أكثر من ثلـث طلبـات الوصـول علـى املسـتوى امليـداين. ومل يتسـن للجهـات         
الفاعلــة اإلنســانية أيضــا تــأمني الوصــول يف الوقــت املناســب إىل النــازحني مــن مــويل واملنــاطق   

  .٢٠١٦ارفور، يف كانون الثاين/يناير احمليطة هبا يف اجلنينة، غرب د
وأثــرت القيــود املفروضــة علــى التمويــل أيضــا يف االســتجابة اإلنســانية. فقــد ســجلت     - ٥٠

مليـون   ٤٣٠يف املائـة (أي أكثـر مـن     ٤٢عجـزا بنسـبة    ٢٠١٥خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
يف املائـة أو   ٤٠سـبته  دوالر)، وبذلك تكون الفجوة قد بلغت للسنة الرابعـة علـى التـوايل مـا ن    

أكثـــر. ونتيجـــة لـــذلك، اضـــطرت العمليـــات اإلنســـانية إىل تقلـــيص تـــدخالهتا، وال ســـيما يف 
القطاعات ذات الثغرات التمويلية األوسع، كقطاعـات احلمايـة والعـودة واإلنعـاش واإلدمـاج.      

، كــان هنــاك مخســة شــركاء ٢٠١٦ونيســان/أبريل  ٢٠١٥ويف الفتــرة مــا بــني آب/أغســطس 
إمـا أهنـت السـلطات عمليـاهتم أو غـادروا دارفـور بسـبب صـعوبات ماليـة أو تشـغيلية.            دوليني

مل تستكمل بعد، فإنه مل يـرد حـىت اآلن سـوى مبلـغ      ٢٠١٦ولئن كانت خطة االستجابة لعام 
  ماليني دوالر. ١٠٥
دارفـور  وال يزال االفتقار إىل التمويل الـالزم لـدعم التنفيـذ الفعـال السـتراتيجية تنميـة         - ٥١

ــم املتحــدة   ٢٠١٥يشــكل مســألة أساســية. ويف كــانون األول/ديســمرب     ، تلقــى صــندوق األم
ماليني دوالر املخصصة لتمويـل   ١٠دارفور الدفعة األوىل البالغة إلنعاش والتعمري والتنمية يف ل

  مشروعا مشتركا بدأت يف أربع مناطق يف وسط ومشال وغرب دارفور. ١٢
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  مة قوام القوات ألداء املهاماستعراض مدى مالء  -  خامسا  
مت بالتفصيل، يف إطار استعراض مدى مالءمة قـوام القـوات ألداء املهـام، ومـع مراعـاة        - ٥٢

 ١يف دارفـــور منـــذ واســـع نطـــاق علـــى  األشـــخاصتقلـــب احلالـــة األمنيـــة واســـتمرار نـــزوح 
أُوصــى متوز/يوليــه، تقيــيم القــوام املــأذون بــه للعنصــر العســكري وعنصــر الشــرطة ونشــرمها. و  

باإلبقاء على العدد احلايل من األفراد النظاميني لتمكني البعثة من احلفاظ علـى حضـور موثـوق    
به يف املناطق املتضررة من الرتاع من أجـل محايـة املـدنيني. وخلـص االسـتعراض إىل أنـه ينبغـي        

املســاعدة للعمليــة املختلطــة، بغيــة التنفيــذ الفعــال لواليتــها املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وتيســري          
  أكرب من املرونة يف نشر وحداهتا العسكرية. اإلنسانية، أن تكفل قدراً

كتيبــة منتشــرة مــن أصــل قــوام مــأذون بــه مكــون مــن     ١٤ومبــا أنــه ال يوجــد ســوى    - ٥٣
كتيبة، فإن العنصر العسكري للبعثـة حيمـل حاليـا فـوق طاقتـه. وستواصـل البعثـة النظـر يف          ١٦

مواقع األفرقة حبيث تزداد أمهيتـها التشـغيلية مـن خـالل نشـر      خيارات تقوم على تعزيز قدرات 
القوات تعويضا عن عدم القدرة على التنبؤ بإمكانية التنقل. ومن أجل اسـتيعاب هـذا التعزيـز،    

  سُينظر يف ختفيض القوام يف مواقع أخرى أو حىت إغالقها.
االسـتعراض مـع العمليـة    ويف الوقت ذاته، ومتشيا مع حتليل الرتاع الـوارد أعـاله، اتفـق      - ٥٤

 املختلطة يف خططها الرامية إىل إنشاء مواقـع أفرقـة جديـدة يف أنكـا بشـمال دارفـور، وعديلـة/       
أبو كارينكا بشرق دارفور، وأم دخن بوسط دارفور، وال تزال هذه املواقـع يف انتظـار موافقـة    

ة عشـرة لتصـبح   املرونـة املرجـوة، سـيعاد تشـكيل الكتيبـة السادسـ       لتحقيـق احلكومة. وكوسيلة 
قدرة احتياطية ذات قابلية عالية للتنقل، ويف الوقت نفسـه سـتكمل وحـدة طـائرات اهلليكـوبتر      

  العسكرية املقرر إدخاهلا اخلدمة من قدرة البعثة على الرد السريع.
يف املائــة بالنســبة  ٢٦ويف الوقــت احلاضــر، يبلــغ معــدل الشــغور يف العمليــة املختلطــة     - ٥٥

طة، وذلـك نتيجـة للتـأخري يف إصـدار التأشـريات، وإعـادة ضـباط الشـرطة         لفرادى ضباط الشـر 
من بعض البلدان املسامهة بأفراد شرطة إىل الـوطن وعـدم اسـتبداهلم، والتـأخريات البريوقراطيـة      
يف نشر هؤالء الضباط. ونظرا ألمهيـة فـرادى ضـباط الشـرطة يف التعامـل مـع النـازحني داخليـا         

ة احلكوميـة، واجلهـات الفاعلـة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية،        واجملتمعات احمللية، والشرط
فثمة حاجة أكرب إىل زيادة وجودهم امليـداين. وأوصـى االسـتعراض بنقـل الوظـائف مـن البعثـة        
ومقار القطاعات إىل مواقع األفرقة اليت تعاين من نقص يف املوظفني، وكذلك نقلها من مواقـع  

  ية التشغيلية يف الوقت احلايل.األفرقة األقل أمهية من الناح



S/2016/510 
 

16-08424 23/26 
 

أمهيـة ضـابطات الشـرطة يف التفاعـل مـع النـازحني        بـالنظر إىل وستقوم األمانـة العامـة،     - ٥٦
داخليا، مبضاعفة جهودها من أجل زيادة عدد الضابطات من البلدان املسـامهة بقـوات شـرطة.    

القطاعـات لكفالـة   وسُيشرع يف عملية نشر أكثر مرونة لوحدات الشرطة املشكلة عـرب حـدود   
يتعلق بإدماج اجليش والشرطة، تبينـت احلاجـة    احلماية الكافية للسكان النازحني داخليا. وفيما

إىل تعزيـــز التنســـيق والتخطـــيط، وال ســـيما يف القيـــام بصـــورة مشـــتركة بـــالتخطيط حلـــاالت  
  الطوارئ استنادا إىل تقييمات التهديدات املشتركة.

    
  استراتيجية اخلروج  -  سادسا  

حزيران/يونيـه و   ٢٢والبيـانني املـؤرخني    )٢٠١٥( ٢٢٢٨ جملـس األمـن   عمال بقـرار   - ٥٧
، واصـل االحتـاد األفريقـي واألمـم     الصادرين عن جملس السـلم واألمـن   ٢٠١٥يوليه  متوز/ ٣١

اتيجية خروج للعمليـة املختلطـة اسـتنادا    املتحدة وحكومة السودان املناقشات بشأن وضع استر
. وأجريـت هـذه املناقشـات    اليت وضعها جملس السلم واألمن وجملس األمـن  إىل النقاط املرجعية

، ٢٠١٥ سـبتمرب  يف إطار اجتماع رفيع املسـتوى عقـد علـى هـامش اجلمعيـة العامـة يف أيلـول/       
حـىت اآلن يف عـام   يجي ثالثـة اجتماعـات ثالثيـة عقـدت علـى املسـتوى االسـترات       على هـامش  و

  يف أديس أبابا ونيويورك واخلرطوم.، ٢٠١٦
ــم املتحــدة          - ٥٨ ــي واألم ــني االحتــاد األفريق ــذي أنشــئ ب ــل املشــترك، ال ــق العام ــام الفري وق

روج، باالجتمــاع اخلــاســتراتيجية مســألة  ملناقشــة ٢٠١٥وحكومــة الســودان يف شــباط/فرباير  
أيار/مـايو لزيـارة واليـات     ٢٢إىل  ١٢الفتـرة مـن   نيسان/أبريل يف اخلرطوم، ويف  ١٨جمددا يف 

ــق      ــة اســتمع الفري ــور اخلمــس. ويف كــل والي ــل املشــترك  دارف ــوالة   العام ــدمها ال ــة ق إىل إحاط
اجتمـع الفريـق مـع     كـذلك وحكوماهتم، والعملية املختلطة، إضافة إىل ممثلي النازحني داخليـا.  

  ات يف جو ودي وبناء.رئيس سلطة دارفور اإلقليمية. وقد عقدت مجيع االجتماع
، يف أعقــاب رحلتــه إىل دارفــور، بعقــد مناقشــات يف     العامــل املشــترك  وقــام الفريــق   - ٥٩

توصـــيات ســـيوفر تنفيـــذها عناصـــر  واتفـــق علـــىتقيـــيم تنفيـــذ النقـــاط املرجعيـــة واخلرطـــوم، 
فريــق القطــري الالســتراتيجية خــروج متكــن مــن تســليم املهــام املقــررة إىل حكومــة الســودان و 

تدرجيي وعلى مراحل، مع مراعاة الظـروف السـائدة علـى أرض الواقـع وتـوافر املـوارد       بشكل 
املالية. بيد أن الفريق مل يتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة إعـادة هيكلـة البعثـة وختفـيض     

  قوامها تدرجييا.
يف االجتمــاع الثالثــي احلــادي  العامــل املشــترك نوقشــت نتــائج اجتمــاع الفريــق   وقــد  - ٦٠

ــد يف   ــذي عق ــة الســودان واالحتــاد      ٢٣والعشــرين ال ــه حكوم ــدت خالل ــذي أي ــايو، وال أيار/م
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األفريقــي واألمــم املتحــدة مجيــع توصــيات الفريــق املتفــق عليهــا، وطلبــت إىل الفريــق أن جيتمــع 
  أربعة أشهر. يف خاللجمددا الستعراض تنفيذ توصياته والنقاط املرجعية الثالث 

    
  التوصيات  -  سابعا  

، مل يطرأ تغيري يذكر على طبيعـة الـرتاع يف دارفـور، ويعـزى     ٢٠١٥متوز/يوليه  ١منذ   - ٦١
ــة عوامــل. أوال، مل حيــرز أي تقــدم ملمــوس حنــو إجيــاد تســوية سياســية شــاملة        ذلــك إىل ثالث
للرتاع، نظرا ألن حكومة السودان واحلركات املسلحة غري املوقعة مل تتوصـل إىل اتفـاق بشـأن    

نيا، مبـا أن األسـباب اجلذريـة للـرتاع واآلثـار املترتبـة عنـه ال تـزال إىل حـد          سبل املضي قدما. ثا
نعـدام األمـن واالسـتقرار    ال ابـارز  يشكل مصدرابعيد دون معاجلة، فإن العنف الطائفي ما زال 

يف مجيــع أحنــاء املنطقــة. ثالثــا، رغــم أن حــدة االشــتباكات املباشــرة بــني احلكومــة وقــوات           
، فقـد أدى القتـال مـع جـيش حتريـر السودان/فصـيل عبـد الواحـد         احلركات املسلحة قد خفت

  يف جبل مرة إىل مزيد من املعاناة والرتوح للسكان املدنيني يف دارفور.
األولويــات االســتراتيجية الــثالث للعمليــة املختلطــة، ومــا يقابلــها مــن نقــاط  وال تــزال   - ٦٢

بـأن تركـز   إىل احلالة يف دارفـور،  مرجعية، صاحلة. ونوصي، يف إطار تلك األولويات، وبالنظر 
على مسألتني بوجه خـاص: أوال، محايـة النـازحني؛ وثانيـا، التصـدي       هاالعملية املختلطة جهود

  للتهديد املتزايد الذي يشكله العنف الطائفي يف دارفور.
إن األوضاع الراهنة يف دارفـور ال تسـاعد، يف ظـل اسـتمرار      - محاية النازحني داخليا  - ٦٣

املسلح بني القوات احلكومية واحلركـات املسـلحة وانتشـار العنـف الطـائفي واهلجمـات       الرتاع 
ضــد املــدنيني، علــى عــودة النــازحني داخليــا إىل مواطنــهم األصــلية علــى نطــاق واســع. ورغــم  

أن يعــاد إىل منــاطقهم األصــلية أو   ونالنــازح مصــممة علــى أن يعــود  احلكومــة  مالحظــة أن
ن مجيـع عمليـات العـودة ينبغـي أن تكـون آمنـة وطوعيـة وأن        يف منـاطق نـزوحهم، فـإ    توطينهم

تستند إىل املوافقة املستنرية للنازحني أنفسهم، وفقا للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون      
 هــاشـترك في تبإجيـاد حلـول دائمـة،     عمليـات العـودة  قتـرن  تالـدويل اإلنسـاين. كـذلك جيـب أن     

لـك النـازحون داخليـا واجملتمعـات املضـيفة، وأن تسـتند       مجيع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة، مبـا يف ذ    
تلـــك العمليـــات إىل بيانـــات أســـاس موثوقـــة وحمّدثـــة بشـــأن احتياجـــات النـــازحني أنفســـهم    

العمليـة املختلطـة    تـدعم وشواغلهم املتعلقة باحلماية وتركيبتـهم الدميغرافيـة ونوايـاهم. وسـوف     
ين، كما ستوفر احلمايـة للنـازحني أثنـاء هـذه     ها يف جمال العمل اإلنساؤشركا اجلهود اليت يبذهلا

اسـتنادا إىل خـرائط تـبني حالـة      القائمـة،  هـا ومواردتها العملية عن طريق حتديد أولويـات أنشـط  
ــد مــن الــرتوح،       ــاطق املعرضــة خلطــر حــدوث مزي ــا، واملن ــة يف خميمــات املشــردين داخلي احلماي
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العمليــة املختلطــة بتنفيــذ واليتــها  ومنــاطق العــودة احملتملــة يف مجيــع أحنــاء دارفــور. وستضــطلع  
وقائيـة  ال تـوفري التـدابري  املتعلقة حبماية املدنيني يف هذا السـياق وفقـا ملبادراهتـا احلاليـة الراميـة إىل      

هتيئة بيئة توفر احلمايـة. وستواصـل البعثـة التعـاون مـع      مبادراهتا الرامية إىل االحتياجات و وتلبية
ــقالاحلكومــة والعمــل بالتنســيق مــع    ــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة     فري القطــري واجلهــات الفاعل

  اإلنسانية مبا يتمشى مع واليات كل منها ومع إيالء االعتبار الواجب للمبادئ اإلنسانية.
اختذت احلكومة مبادرات شىت مـن أجـل كـبح املسـتويات      - التصدي للعنف الطائفي  - ٦٤

هــود ال ميكــن أن تســتمر يف غيــاب  اجل تلــكاملرتفعــة مــن العنــف الطــائفي يف دارفــور. بيــد أن  
هــذه االســتراتيجية  وتقتضــياســتراتيجية شــاملة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة للــرتاع يف دارفــور.  

بشـأن  مشـاورات مكثفـة مـع مجيـع أصـحاب املصـلحة        بعـد إجـراء  إبرام اتفاق سياسي شامل، 
رارا تامـا حبقـوق   من قبيل اإلدارة املنصـفة لألراضـي واملـوارد األخـرى، وتقـر إقـ      رئيسية مسائل 

كل من املزارعني والرعاة الرحل وتكفل إعماهلا، ومتكّن اآلليات التقليدية وغريها من اآلليـات  
القــدرة  تعزيــزاحملليــة حلــل الرتاعــات ومنــع نشــوهبا مــن أداء عملــها، ويف الوقــت ذاتــه تفضــي إىل 

  ن املساءلة عن اجلرائم.النظام وضماوالقانون  احلفاظ علىاملؤسسية لنظام العدالة اجلنائية على 
وبــالنظر إىل الطــابع املســتمر هلــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف، واســتمرار حدتــه،            - ٦٥

تعزيــز األنشــطة األولويــة جلهــود تنفيــذ واليتــها عــن طريــق  إعطــاء العمليــة املختلطــة  ستواصــل
البعثـة  . واعتمـادا علـى أنشـطة    للتصدي للرتاعات الطائفيـة  على نطاق البعثةاحلالية ووضع هنج 

اليت صدر هبا تكليف يف جمال محاية املدنيني وتقـدمي الـدعم لتسـوية املنازعـات احملليـة، ستسـتند       
االستراتيجية إىل املنع والتخفيف واحلمايـة، مبـا يشـمل بـذل اجلهـود ملعاجلـة بعـض دوافـع هـذه          

يف  الرتاعات وأسباهبا، وإن كان ذلك مؤقتا يف معظم احلاالت. وعلى وجه التحديـد، سـتحدد  
ــات    ختصــيص إطــار تلــك االســتراتيجية أولويــات    ــة مــن أجــل دعــم عملي املــوارد املتاحــة للبعث

الوساطة أو املصـاحلة اجلاريـة وتعزيـز آليـات اإلنـذار املبكـر، مـع التركيـز علـى محايـة املـدنيني.            
فريق القطري علـى تعزيـز   الوللتوصل إىل حلول أكثر دواما، ستعمل العملية املختلطة أيضا مع 

وتعبئة موارد إضـافية مـن    ،وتشجيع اإلصالححلل الرتاعات، ة احلكومة واآلليات التقليدية قدر
  .الطائفي أجل معاجلة األسباب اجلذرية للعنف

ستحالة معاجلـة احلالـة يف دارفـور إال يف بيئـة     الوينبغي لقيادة العملية املختلطة، مراعاة   - ٦٦
علـى حتسـني العالقـات القائمـة،     مـع احلكومـة    العمـل تسـتمر يف  عمل حتقق املنفعة املتبادلة، أن 

مــن أجــل هتيئــة بيئــة عمــل آمنــة وداعمــة للبعثــة. ومــن األمهيــة مبكــان أن تتخــذ احلكومــة مجيــع  
اخلطوات الالزمة لتمكني العملية املختلطة واجلهات الفاعلة يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    

تـوفري الوصـول الكامـل    وائق املتبقية أمـام عملياهتـا،   من تنفيذ والياهتا عن طريق إزالة مجيع العو
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ــيص      ــدوليني، وختلـ ــدنيني الـ ــوظفني املـ ــريات للمـ ــوفري التأشـ ــل، وتـ ــة التنقـ ــق وحريـ ودون عوائـ
  الشحنات يف بورتسودان.

التدابري املـذكورة أعـاله إىل تعزيـز أثـر جهـود العمليـة املختلطـة الراميـة          وسوف تؤدي  - ٦٧
ال ميكـن حلـه يف    الـرتاع  بيـد أن  .ور والعمل من أجل تسوية الرتاعإىل ضمان محاية أهايل دارف
الرفيـع  نـثين علـى اجلهـود الـيت يبـذهلا فريـق االحتـاد األفريقـي          وحنـن غياب حل سياسي شـامل.  

والعملية املختلطـة لتنشـيط عمليـة السـالم يف دارفـور مـن خـالل العمـل         املستوى املعين بالتنفيذ 
عسـكري للـرتاع يف   ال ميكـن أن يكـون هنـاك حـل      نظر إىل أنـه وبـال مع احلركات غـري املوقعـة.   

 .أن تقـوم فـورا باسـتئناف احملادثـات املباشـرة حبسـن نيـة        مجيع أطـراف الـرتاع  فإن على دارفور، 
نضـمام إىل عمليـة السـالم، دون    وحنث بقوة جـيش حتريـر السودان/فصـيل عبـد الواحـد علـى اال      

 بوصف ذلك خطوة أوىل حنو التوصل إىل اتفـاق  شروط مسبقة، بغية وقف األعمال العدائية أي
  .سالم شامل ودائم

النقـاط  ب الوفـاء حنـو   احملـدود الـذي أحـرز   ويف ضوء احلالة الراهنـة يف دارفـور، والتقـدم      - ٦٨
املرجعية للعملية املختلطـة، وريثمـا يـتم تنفيـذ توصـيات الفريـق العامـل املشـترك الـيت سـيعززها           

علـى النحـو املـبني    النازحني داخليـا والتصـدي للعنـف الطـائفي،      جتديد تركيز البعثة على محاية
نوصي بأن ينظر جملس األمـن وجملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف متديـد         أعاله، 

، دون تعــديل أولوياهتــا أو تغــيري ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٣٠شــهرا لغايــة  ١٢واليــة البعثــة ملــدة 
  .التابعني هلا الشرطةوأفراد  ااحلد األقصى لقوام قواهت

  


