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األفريقـي واألمـم املتحـدة    تقرير األمني العام عن العملية املختلطة لالحتاد     
  دارفور يف
  

  مقدمة  - أوال   

)، الــذي مــدد الــس  ٢٠١٥( ٢٢٢٨يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١
ــة     ــاد األفريقــــي واألمــــم املتحــــدة يف دارفــــور لغايــ ــة لالحتــ ــة املختلطــ ــة العمليــ ــه واليــ مبوجبــ

ر عـن تنفيـذ واليـة البعثـة.     يومـا بتقريـ   ٩٠موافاته كـل   إيلَّ، وطلب ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠
ويقدم التقرير معلومات مستكملة وحتليال للـرتاع والوضـع السياسـي وكـذلك البيئـة التشـغيلية       

، وهـــو تـــاريخ نشـــر تقريـــري الســـابق  ٢٠١٥يار/مـــايو أ ٢٦يف دارفـــور خـــالل الفتـــرة مـــن  
)S/2015/378 كمــا يقــدم اإلجنــازات الــيت حققتــها العمليــة  ٢٠١٥بتمرب أيلول/ســ ١٥)، حــىت .

 ٢١٤٨املختلطة يف تنفيذ األولويات االستراتيجية املنقحة، اليت أقرهـا جملـس األمـن يف قراراتـه     
)، ويف حتقيـــــق النقـــــاط املرجعيـــــة املنقحـــــة ٢٠١٥( ٢٢٢٨) و ٢٠١٤( ٢١٧٣)، ٢٠١٤(

)). وباإلضــافة إىل ذلــك، يســلط التقريــر الضــوء   ٢٠١٥( ٢٢٢٨والقــرار  S/2014/279 (انظــر
علــى التحــديات الرئيســية الــيت تواجــه تنفيــذ الواليــة تنفيــذا فعــاال ويقــدم آخــر املعلومــات عــن  

، ونقــل املهــام إىل فريــق األمــم املتحــدة  ٢٠١٤مواصــلة تنفيــذ االســتعراض االســتراتيجي لعــام  
  جية اخلروج.القطري واستراتي

    
 ديناميات الرتاع واحلالة األمنية  - ثانيا   

 

  االجتاهات السائدة وديناميات النـزاع يف دارفور  -ألف   

ال يــزال الــرتاع يف دارفــور يتســم بالعمليــات العســكرية الــيت تشــنها حكومــة الســودان   - ٢
ملكافحة التمرد دف احلد من القدرة العملياتية للحركات املسلحة غري املوقعـة. وقـد ركـزت    
القوات احلكومية جهودها بوجه خاص علـى طـرد جـيش حتريـر السودان/فصـيل عبـد الواحـد        
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ة، ومنـع حركـة العـدل واملسـاواة وجـيش حتريـر السودان/فصـيل        من معقله يف منطقة جبـل مـر  
  ميين ميناوي من إعادة جتميع قواما.

  
  القتال بني القوات احلكومية ومجاعات املتمردين    

يف أواخـــر أيار/مـــايو وأوائـــل حزيران/يونيـــه، واصـــلت القـــوات احلكوميـــة عمليـــات    - ٣
قـة جبـل مـرة يف حمـاوالت أخـرى لطـرد       مكافحة التمرد حبشد تعزيزات كبرية للقـوات يف منط 

حزيران/يونيـه، وقعـت    ٧جيش حترير السودان/فصـيل عبـد الواحـد مـن منطقـة روكـريو. ويف       
ــوم      ــة ترغــه وبرقــو يف وســط دارفــور. ويف ي ــات قصــف جــوي يف قري ــه،  ٨عملي حزيران/يوني

ــة تابعــ      ــد الواحــد بإعــداد كمــني لقافل ة قامــت عناصــر تابعــة جلــيش حتريــر السودان/فصــيل عب
للقوات املسـلحة السـودانية كانـت يف طريقهـا إىل روكـريو، بـالقرب مـن قريـة سـافانقا حـول           

حزيران/يونيه، مت قصف مواقع جـيش حتريـر السودان/فصـيل     ١٤و  ١١بلدة قولو. ويف يومي 
 ١٦و  ١٥عبـــد الواحـــد مـــن اجلـــو يف مـــنطقيت دالـــو وســـولو، غـــرب روكـــريو. ويف يـــومي   

حلكومية عمليات جوية وبرية يف القرى القريبة من رواتا. وقـد  حزيران/يونيه، نفذت القوات ا
جنح القصف اجلوي واهلجوم الربي جنبا إىل جنب يف طـرد جـيش حتريـر السودان/فصـيل عبـد      

  الواحد من قرى روكريو ورواتا ووبرقو.

وبعد حتقيق مكاسب عسكرية هامة ضد احلركات املسلحة مـن خـالل تنفيـذ املرحلـة       - ٤
إىل  ٢٠١٤ملكافحـة التمـرد مـن كـانون األول/ديسـمرب       “الصـيف احلاسـم  ”مليـة  الثانية مـن ع 

، ويرجع ذلـك يف املقـام األول إىل القيـود    اهلدنة، حافظت احلكومة على ٢٠١٥حزيران/يونيه 
جلــيش حتريــر اهلدنــة  ههــذ تاملفروضــة علــى حركــة قواــا خــالل موســم األمطــار. وقــد أتاحــ 

يام بعدة هجمات مضادة، مبا يف ذلـك شـن هجـوم علـى     السودان/فصيل عبد الواحد فرصة الق
مركـز للمراقبـة تـابع للقـوات املسـلحة السـودانية يف جبـل كـييب بـالقرب مـن قولـدو يف وسـط             

متوز/يوليه، وعلى نقطتني من نقاط التفتـيش التابعـة للقـوات املسـلحة السـودانية       ٣دارفور، يف 
ــر   متوز/يوليــه. و ٤قــرب بلــدة قولــو، وســط دارفــور، يــوم    ــام بــذلك، حــاول جــيش حتري بالقي

السودان/فصيل عبد الواحد إثبات أمهيته الدائمة هلذا الرتاع عن طريق تعطيل سيطرة احلكومـة  
أيلول/ســبتمرب، أطلــق جــيش حتريــر السودان/فصــيل عبــد    ٢الفعليــة علــى منطقــة قولــدو. ويف  

 جبـل مـرة منـذ    جنـديا مـن جنـود القـوات املسـلحة السـودانية احملتجـزين يف        ١٣الواحد سراح 
  .٢٠١٢  عام

وعلى النقيض من ذلك، جتنبت حركة العدل واملساواة وجيش حترير السودان/فصـيل    - ٥
ــرتاع الرئيســية يف       ــاطق ال ــة يف من ــاوي، إىل حــد كــبري املواجهــة مــع القــوات احلكومي مــيين مين

لية الوسط (مناطق شنقل طوباية، ودوبـو، وثابـت، وسـوق فانقـا، والطويلـة) واملمـرات الشـما       
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(منطقة مشال شرق كتم وأم بارو مشال دارفور). ويعتقد أن يكـون هـذا املوقـف نتيجـة للتـأثري      
الرادع لتعزيزات احلكومة، مبا يف ذلك قوات الدعم السريع، يف املواقـع االسـتراتيجية الـيت تقـع     
 بني فانقاسوك والطويلة وشـنقل طوبايـة، وكـذلك للخسـائر الكـبرية يف األفـراد واملعـدات الـيت        
منيــا ــا يف املعركــة مــع القــوات احلكوميــة يف نيخــارا بــالقرب مــن تلــس جبنــوب دارفــور، يف    

  .٢٠١٥نيسان/أبريل 

حزيران/يونيه، قامت مجاعـة مسـلحة جمهولـة اهلويـة مبهامجـة موقـع        ١٤ومع ذلك، يف   - ٦
مـن   للقوات املسلحة السودانية يف قريـة تعلبـا مشـال شـرق الطويلـة، ممـا أسـفر عـن مقتـل اثـنني          

حزيران/يونيه، تعرضت القوات املسلحة السـودانية   ١٦جنود القوات املسلحة السودانية. ويف 
هلجــوم مماثــل يف أورشــي، شــرق أم بــارو يف مشــال دارفــور. ومل تــتمكن العمليــة املختلطــة مــن   
ــدل        ــاوي أو عناصــر حركــة الع ــيين مين ــر السودان/فصــيل م ــورط عناصــر جــيش حتري ــد ت تأكي

اهلجمـات. ويف الوقـت نفسـه، قامـت جمموعـة منشـقة أخـرى بقيـادة عبـاس          واملساواة يف هـذه  
أســـيل وهـــو عضـــو ســـابق يف خمـــابرات جـــيش حتريـــر السودان/فصـــيل عبـــد الواحـــد، يف          

ــة،     ١٥ حزيران/يونيــه، مبهامجــة معســكر تــابع للحكومــة يف صــليح يف جبــل مــون مشــال اجلنين
  ملسلحة السودانية.بغرب دارفور، مما أدى إىل مقتل اثنني من جنود القوات ا

متوز/يوليه اشتبك جيش حتريـر السودان/فصـيل اإلرادة احلـرة، وهـو جمموعـة       ١٤ويف   - ٧
منشقة مسلحة متحالفة مـع احلكومـة، إىل جانـب ميليشـيات الرزيقـات الشـمالية، مـع عناصـر         
مــن قــوات الــدفاع الشــعيب يف كفــود، مشــال دارفــور، ممــا أدى إىل مقتــل ســتة مــدنيني وــب     

آب/أغسطس، توسطت احلكومة إلبرام اتفـاق لوقـف األعمـال     ٥السوق احمللية. ويف  وإحراق
  العدائية بني اخلصوم.

  
  زاعات احمللية والعنف القبليـالن    

تقليــديا، حيــدث الــرتاع بــني اتمعــات احملليــة يف دارفــور حــول إمكانيــة الوصــول إىل     - ٨
اتمعــات الزراعيــة املســتقرة والبدويــة   املــوارد واســتخدامها وإدارــا، يف معظــم األحيــان بــني 

الرعويــة ويقــوم القــادة احملليــون حبلــها عمومــا مــن خــالل اآلليــات التقليديــة. وعلــى الــرغم مــن 
جهــود الوســاطة احملليــة، فقــد ظلــت األســباب الكامنــة وراء هــذا العنــف دون معاجلــة إىل حــد  

مـردين جتـاوز الرتاعـات حـول     بعيد. وعالوة على ذلك، فإن الرتاع بني احلكومة وحركات املت
املـــوارد، وســـاهم يف زيـــادة كـــبرية يف وتـــرية االقتتـــال القبلـــي وشـــدته. وقـــد أدى اســـتخدام   
امليليشــيات احملليــة يف الــرتاع القبلــي إىل جانــب تأثريهــا املســتمر، وتــوافر األســلحة للجماعــات  

ي السـبب الرئيسـي   احمللية وشيوع اإلفالت من العقاب على نطاق واسع، إىل جعل الرتاع القبل
  للموت بسبب العنف وتشريد عدد كبري من املدنيني يف أجزاء عديدة من دارفور.
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حادثـا مـن حـوادث     ١٣وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، سـجلت العمليـة املختلطـة        - ٩
شخصـا، باملقارنـة    ١٦٤االقتتال القبلي، كان معظمها بني العشائر العربية، أسفرت عـن وفـاة   

شخصا خـالل الفتـرة السـابقة. ويف معظـم احلـاالت، كانـت        ٢٧٨ا أودت حبياة حادث ١١مع 
احلكومة تتدخل بسرعة لوضع حد للعنف واحتواء املوقف. وقام الوالة املعينـون حـديثا بوجـه    
خاص، يف شرق وجنوب دارفور باختاذ تدابري قوية للحـد مـن العنـف القبلـي داخـل واليـام،       

عازلـة بـني الطوائـف املتحاربـة، والضـغط علـيهم لالمتنـاع عـن          مبا يف ذلك إنشاء مناطق أمنيـة 
العنف وإلقاء القبض على اجلناة املشـتبه ـم. ومـع ذلـك، فـإن اسـتمرار تكـرار هـذه الرتاعـات          
يشري إىل ضرورة القيام بعمليات املصاحلة اليت تتجـاوز جمـرد احتـواء العنـف ومعاجلـة األسـباب       

  ستدامة التعايش السلمي بني اتمعات احمللية.اجلذرية هلذه الظاهرة وذلك لضمان ا
  

  املنازعات حول األراضي    

السبب الكامن وراء اخلالفات بـني عشـائر املعاليـة والرزيقـات يف     ملكية األراضي هي   - ١٠
ــة يف املاحلــة، والكومــا     ــة، شــرق دارفــور، وبــرييت والزيادي ــو كرينكــا وعديل ــيط بشــمال   أب ومل

دارفور. وأدى اكتشاف حقـول الـنفط يف املنـاطق الـيت تقـيم فيهـا عشـرية املعاليـة والـيت تـدعي           
  عشرية الرزيقات اجلنوبية ملكيتها إىل الرتاع بينهما.

ــل        - ١١ ــذي أســفر عــن مقت ــة، ال ــة والرزيقــات اجلنوبي ــرتاع بــني عشــرييت املعالي وال يــزال ال
ــايو   ١٠٧و  ٢٠١٤شخصــا يف آب/أغســطس   ٣٢٠ ، دون حــل ٢٠١٥أشــخاص يف أيار/م

شـاب مـن عشـرية     ٥٠٠متوز/يوليه، احتشد ما يقـرب مـن    ١٨وال تزال عالقاا متوترة. ويف 
الرزيقات اجلنوبية، بالقرب من الضعني استعدادا للهجوم علـى املعاليـة بعـد بضـعة أيـام. وأدى      

ليــاً مــن أم ركوبــه إىل شخصــا معا ١٥٠انتشــار األنبــاء عــن احلشــد إىل نــزوح مــا ال يقــل عــن  
منــاطق أبــو كرينكــا، وعديلــة، وهــالل أبــو جــربا. ومت منــع اهلجــوم بعــد تواصــل حــاكم واليــة  
جنوب دارفور مع زعماء الرزيقات اجلنوبية، ونشـر املزيـد مـن القـوات املسـلحة السـودانية يف       

  .٢٠١٥املنطقة العازلة، اليت أنشئت بعد القتال بني العشريتني يف أيار/مايو 

، ٢٠١٥وعلى الرغم من التوقيـع علـى اتفـاق وقـف األعمـال العدائيـة يف آذار/مـارس          - ١٢
متوز/يوليه يف حملة مليط بشـمال دارفـور،    ٤فقد جتددت املعارك بني قبيليت برييت والزيادية يوم 

متوز/يوليه، هامجت قبيلة الزيادية قرية حلة عبد الـرحيم بـالقرب    ٥بسبب سرقة املواشي. ويف 
، مما أسفر عن مقتل سبعة من البريتيني وب ممتلكام. وعلى سبيل االنتقام مـن بـين   من مليط

 ١٠و  ٨عمران ودعمهم لقبيلـة الزياديـة يف احلـوادث السـابقة، قـام رجـال قبيلـة بـرييت يـومي          
متوز/يوليه، مبهامجة وإحراق ست قرى لبين عمران مما أسفر عن عـدد غـري مؤكـد مـن القتلـى.      

عت قبيلتـا بـرييت والزياديـة اتفاقـا منفصـال لوقـف األعمـال العدائيـة مـع          ليه، وقَّمتوز/يو ١٢ويف 
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ــيط       ــة، يف حــني مت نشــر قــوات إضــافية مــن القــوات املســلحة الســودانية إىل مل حكومــة الوالي
لتحقيق استقرار الوضع. ويف ظل عـدم التوصـل إىل عمليـة مصـاحلة حقيقيـة قابلـة لالسـتمرار،        

مع بين عمران، الذين هامجوا قريـة حلـة إبـراهيم وتسـببوا يف مقتـل      استؤنف القتال مرة أخرى 
متوز/يوليه، وقاموا مـع قبيلـة الزياديـة بـاهلجوم علـى قريـة حسـبان         ٢٧اثنني من قبيلة برييت يوم 

آخـرين مـن قبيلـة بـرييت يـوم      الدوما يف الطويشة، يف مشال دارفور، الذي أسفر عن مقتل اثـنني  
  غسطس.أآب/ ١٧
  

  واشيسرقة امل    

ال تـزال حــوادث ســرقة املواشـي، وال ســيما يف شــرق وجنـوب دارفــور، أثنــاء موســم      - ١٣
اهلجــرة املســتمرة، إىل جانــب االفتقــار إىل ســيادة القــانون الفعالــة واملؤسســات القضــائية علــى   

ــن       ــرة مـ ــال يف الفتـ ــتؤنف القتـ ــد اسـ ــة. وقـ ــات القبليـ ــاقم الرتاعـ ــي، وتفـ ــعيد احمللـ إىل  ١٣الصـ
ني اهلبانية والرزيقات اجلنوبية يف السونتا، جنـوب دارفـور، والفـردوس، شـرق     متوز/يوليه ب ١٦

شخصا. وردا على ذلك، عززت احلكومة املنـاطق العازلـة الـيت     ٤٦دارفور، مما أدى إىل مقتل 
أنشــأا القــوات املســلحة الســودانية بــني العشــريتني، يف حــني قامــت ســلطات جنــوب دارفــور  

شخصــا مــن اهلبانيــة فيمــا يتعلــق ــذه       ١١ت اجلنوبيــة وشخصــا مــن الرزيقــا   ٢١باعتقــال 
ــى ســرقة        ــة وســالمات عل ــني الفالت ــال ب ــور أيضــا، اســتؤنف القت ــوب دارف احلــوادث. ويف جن

ــن   ــي مـ ــل      ١٥إىل  ١٣املواشـ ــن مقتـ ــفر عـ ــرام وأسـ ــيف يف بـ ــة النضـ ــطس يف منطقـ آب/أغسـ
تمرب. ومت تسـجيل  أيلول/سـب  ٧شخصا. وأبرم اتفاق لوقف إطـالق النـار بـني القبيلـتني يف      ٨٣

متوز/يوليــه بــني  ٢املزيــد مــن االشــتباكات ذات الصــلة بســرقة املواشــي يف شــرق دارفــور يــوم  
متوز/يوليـه، بـني الرزيقـات     ٤املعالية والرزيقات الشمالية يف قرية أبو دوميـان يف شـعريية ويـوم    

إىل ســـقوط الشــمالية واهلبانيــة يف أم اخلــريات، إىل اجلنــوب الشـــرقي مــن الضــعني، ممــا أدى        
  قتلى.  ثالثة

  
  الوصول إىل األراضي الزراعية    

ــة والوصــول إليهــا بــني اتمعــات       - ١٤ كانــت الرتاعــات علــى اســتخدام األراضــي الزراعي
ــور خــالل موســم اهلجــرة         ــرب دارف ــوب وغ ــارزة خاصــة يف شــرق وجن ــة واملســتقرة ب البدوي

/يوليـه، بـني قبـيليت الربقـد     متوز ٢والزراعة اجلاري. ويف شرق دارفور، وقعـت اشـتباكات يـوم    
وغزام يف قرية أم كراشة بالقرب من مهاجرية، مما أسفر عن مقتل اثنني من الربقـد واثـنني مـن    

منوز/يوليــه، اشـتبك بـين حســني    ٤أفـراد الشـرطة احلكوميـة اللــذين حـاوال دئـة الوضـع. ويف       
تـل شـخص واحـد.    وسالمات يف منطقة إنقمبيل مشال أم دخن بوسط دارفور، ممـا أدى إىل مق 
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ويف جنوب دارفور، قتل اثنان من رجال قبيلة املساليت يف مواجهـة مـع الرزيقـات اجلنوبيـة يف     
متوز/يوليـه. وقـد ازدادت حـدة التـوترات      ١٩و  ١٨منطقة قرتباك بالقرب مـن قريضـة يـومي    

 بــني املــزارعني احمللــيني واتمعــات البدويــة بشــكل ملحــوظ خــالل شــهر متوز/يوليــه يف منطقــة
عيشة برا بوالية غرب دارفور، إىل اجلنوب الشرقي من اجلنينة؛ وعمدت السلطات القبليـة إىل  

  تعليق األنشطة الزراعية يف انتظار حل الرتاع.

ويف كثري من األحيان، يقوم العرب الرحل يف مجيع أحناء واليات دارفور اخلمس مبنـع    - ١٥
عتــداء البــدين علــيهم ومضــايقتهم وتــدمري  املــزارعني النــازحني مــن الوصــول إىل مــزارعهم واال 

حماصيلهم. وخالل الفترة قيد االستعراض يف غـرب دارفـور، علـى سـبيل املثـال، يقـوم العـرب        
املسلحون مبنع املزارعني من الوصـول إىل مـزارعهم بـالقرب مـن خميمـات النـازحني كرينـدينق        

دفعـات مقابـل اسـتخدامها    األول والثاين، وكرينيك وسيسي شرق اجلنينة ويطالبوم بتسـديد  
  أو بالتنازل عن حقوق ملكيتها خطيا.

  
  اإلجرام واللصوصية    

شخصـا   ٩٣مـن احلـوادث اإلجراميـة الـيت أدت إىل مقتـل       ٣٩١مت تسجيل ما جمموعـه    - ١٦
شخصا خالل الفترة السابقة مما ميثل اجتاها تصاعديا  ٥٠من احلوادث ومقتل  ٣١٦باملقارنة مع 

)، ٨شـهر العشـرة املاضـية. ومشلـت اجلـرائم األكثـر شـيوعا القتـل العمـد (         مستمرا على مـدى األ 
)، والشـروع يف  ٦٦)، والسـطو املسـلح (  ٧٣)، واهلجمات باألسلحة الناريـة ( ٤٢واالغتصاب (

)، واالختطــاف ٨( )، والنــهب٢٩)، والسرقة/الســطو (٦٩)، واالعتــداء/التحرش (٢٠الســطو (
  ).٢٩)، وسرقة املواشي (١٠)، والتهديد (١١()، والكمائن ٥)، واإلحراق العمد (٢١(

ويف مشال دارفور، شهدت املنطقة احمليطة مبدينة كُتم ارتفـاع معـدالت اجلرميـة بسـبب       - ١٧
ــر      ــاواة وجـــيش حتريـ ــة العـــدل واملسـ ــمالية وعناصـــر حركـ ــيات الرزيقـــات الشـ وجـــود ميليشـ

لحون علــى مــنت متوز/يوليــه، قــام رجــال مســ  ٢٢السودان/فصــيل مــيين مينــاوي كــذلك. ويف  
أب مبهامجة قريـة عنقـة، مشـال شـرق مدينـة كـتم، ممـا أسـفر عـن مقتـل            - ثالث سيارات بيك

تســعة أشــخاص واختطــاف مــدين واحــد وــب املمتلكــات وســرقة املواشــي. وبعــد هجمــات   
أغسـطس، قامـت احلكومـة    آب/مماثلة علـى النـازحني يف منطقـة لبـدو شـرق دارفـور يف أوائـل        

املســحة الســودانية وقــوات الشــرطة يف املنطقــة مــن أجــل إنفــاذ ســيادة   بتعزيــز وجــود القــوات 
  القانون.
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  التطورات السياسية  -باء   

يف أعقـــاب االنتخابـــات الوطنيـــة الســـودانية الـــيت جـــرت يف نيســـان/أبريل وتشـــكيل     - ١٨
املعـين  الرفيـع املسـتوى    االحتاد األفريقي، واصل فريق ٢٠١٥حكومة جديدة يف حزيران/يونيه 

مشاركته مع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل الوقوف على وجهات نظـرهم بشـأن   بالتنفيذ 
آفاق إجراء حوار وطين موثـوق وشـامل للجميـع يف السـودان ودور الوسـاطة املتزامنـة يف هـذا        

آب/أغســطس، ســافر الفريــق إىل اخلرطــوم واجتمــع مــع       ٤إىل  ٢الســياق. ويف الفتــرة مــن   
ملعارضة اليت تتخـذ مـن اخلرطـوم مقـرا هلـا. ويف اجتماعـه مـع الـرئيس ثـابو          احلكومة وأحزاب ا

أغسطس، أكد الرئيس البشـري أن احلـوار الـوطين هـو عمليـة      آب/ ٣مبيكي رئيس الفريق، يوم 
مملوكة للسودان وينبغي أن جيري داخل البلد، وبالتـايل فإنـه لـيس هنـاك حاجـة لعقـد اجتمـاع        

اف أن احلـوار سـيعقد مبشـاركة احلركـات املسـلحة يف دارفـور       قبل احلوار يف أديس أبابا. وأض
  واحلركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال أو دون مشاركتها.

) يف “٧+٧آليــــة ”وخــــالل اجتماعــــه مــــع اللجنــــة التحضــــريية للحــــوار الــــوطين (   - ١٩
ــوم        ٥ ــيبدأ يـ ــوطين سـ ــري إىل أن احلـــوار الـ ــرئيس البشـ ــار الـ ــطس، أشـ تشـــرين  ١٠آب/أغسـ
ول/أكتوبر وأنـه سـيتم بـذل اجلهـود الالزمـة لكفالـة مشـاركة أحـزاب املعارضـة وأصـحاب           األ

آب/أغسطس، عقد الرئيس البشري اجلمعية العامة للحـوار الـوطين    ٢٠املصلحة الرافضني. ويف 
يف اخلرطـوم دون مشـاركة أحـزاب املعارضـة الرئيسـية، وأعـرب عـن اسـتعداده إلعـالن وقــف          

يف دارفور واملنطقـتني ومـنح العفـو ألولئـك الـذين يقـررون االنضـمام         إطالق النار ملدة شهرين
إىل احلــوار. وأكــد ممثلــو املعارضــة الســودانية املســلحة والسياســية خــالل اجتمــاعهم مــع فريــق  

آب/أغسـطس رفضـهم    ٢٢يف أديـس أبابـا يف   املعـين بالتنفيـذ   الرفيـع املسـتوى    االحتاد األفريقي
ظــل الظــروف الراهنــة ويف إطــار الشــكل احلــايل، ودعــوا إىل   لمشــاركة يف احلــوار الــوطين يف ل

اتباع ج جديد من خالل قيام جملس األمن التابع لألمم املتحدة وجملس السـلم واألمـن التـابع    
  لالحتاد األفريقي بتعزيز فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي.

م واألمـن التـابع لالحتــاد   جملـس السـال   آب/أغسـطس، قـام   ٢٣إىل  ١٩ويف الفتـرة مـن     - ٢٠
األفريقــي بزيــارة الســودان مبــا يف ذلــك دارفــور، لتقيــيم الوضــع. والتقــى الــس خــالل زيارتــه  

ــم املتحــدة يف دارفــور، وزار       كومــةاحلمبســؤويل  ــة لالحتــاد األفريقــي واألم ، والعمليــة املختلط
ألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي     خميمات النازحني. ويف أعقاب الزيـارة، أصـدر جملـس السـالم وا    

ــه مــن حكومــة الســودان     ٢٥املعقــودة يف  ٥٣٩خــالل جلســته   ــا طلــب في آب/أغســطس بيان
االمتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض عقـد حـوار وطـين موثـوق وشـامل للجميـع، وأكـد        
من جديد دعوته لعقد اجتماع عاجل يف أديس أبابا قبـل اجتمـاع احلـوار الـوطين حتـت رعايـة       
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. كمـا طلـب جملـس السـالم واألمـن إىل      االحتـاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ      ق فري
يومـا عـن إعـادة     ٩٠أن يواصل مشاركته يف هذا السياق، وأن يقدم تقريرا يف غضون بفريق ال

آب/أغسـطس، نقـل عـن     ٣٠إشراك مجيع أصحاب املصلحة السودانيني يف هـذه العمليـة. ويف   
ــرئيس البشــري يف  ــه لعقــد اجتمــاع خــارج      ال ــده جمــددا معارضــة حكومت وســائط اإلعــالم تأكي

ــوطين. ويف    ــل مــؤمتر احلــوار ال ــيت    ٤الســودان قب ــة املخصصــة ال أيلول/ســبتمرب، ذُكــر أن اللجن
ــار   ــة ”أنشــئت يف إط ــدمت توصــياا       “٧+  ٧آلي ــن، ق ــس الســالم واألم ــرار جمل ــر يف ق للنظ

 أعقــاب اجتمــاع قيــادة اجلبهــة الثوريــة  ورفضــت عقــد مثــل هــذا االجتمــاع قبــل احلــوار. ويف  
أيلول/سـبتمرب، اعتمـدت اجلبهـة خارطـة طريـق       ١٤إىل  ٩السودانية يف باريس، يف الفترة مـن  

أعربت فيها عن استعدادها لتوقيع اتفاق مع احلكومة لوقـف القتـال ملـدة سـتة أشـهر وتأييـدها       
  لعقد اجتماع قبل احلوار.

  
  الوضع اإلنساين  -جيم   

زال احلالة اإلنسانية يف دارفور تتسم بالرتوح علـى نطـاق واسـع ولفتـرات طويلـة.      ال ت  - ٢١
وشهدت الفتـرة الـيت يغطيهـا التقريـر احلـايل اخنفـاض مسـتوى الـرتوح اجلديـد عمـا كـان عليـه             
خالل النصف األول من العام، وتلقي املنظمات اإلنسـانية تقـارير عـن نـزوح عـدد ال يتجـاوز       

ــيال بســ  ٥ ٠٠٠ ــيط بشــمال دارفــور والبيضــا غــرب    شــخص إال قل ــال القبلــي يف مل بب االقتت
شـخص حـديثا يف    ١٠٤ ٠٠٠دارفور. وقد حتققت املنظمات اإلنسـانية مـن نـزوح أكثـر مـن      

شــخص،  ٦٩ ٠٠٠، وتلقــت تقــارير غــري مؤكــدة عــن نــزوح عــدد إضــايف يبلــغ   ٢٠١٥عــام 
وقــد عــاد حــوايل معظمهــم يف املنــاطق الــيت يصــعب الوصــول إليهــا يف جبــل مــرة ومــا حولــه.   

نازح منذ بداية العام إىل مواطنهم األصلية. وال يزال هناك عدد من النـازحني يربـو    ٥٠ ٠٠٠
  مليون شخص يف مجيع أحناء دارفور. ٢,٦ علىجمموعهم 

حزيران/يونيه، أجرى الشركاء يف اال اإلنساين بالتعـاون مـع   ٧إىل  ٤ويف الفترة من   - ٢٢
احمللية، بعثة تقييم متكاملة ملنطقة قولدو ونريتـييت غـرب جبـل مـرة     العملية املختلطة والسلطات 

شـخص فـروا إىل املـدن مـن      ٢٥ ٠٠٠يف وسط دارفور. وتبني لبعثة التقييم أن مـا يقـرب مـن    
، وأــم يف حاجــة إىل معونــة إنســانية شــاملة. ٢٠١٥القــرى اــاورة يف الربــع األول مــن عــام 

قولـدو خـدمات الرعايـة الصـحية وامليـاه ومرافـق الصـرف         وتشمل الثغرات الرئيسية املتبقيـة يف 
الصــحي. ويف أوائــل حزيران/يونيــه أيضــا، أجــرت ثــالث منظمــات غــري حكوميــة حمليــة بعثــة    
لتقييم االحتياجات يف حملـة شـرق جبـل مـرة يف جنـوب دارفـور، وهـي منطقـة أخـرى كانـت           

شـخص يف   ٢٠ ٠٠٠حنـو   إمكانية وصول املنظمات اإلنسانية إليها حمـدودة، وقامـت بتحديـد   
حاجــة إىل مســاعدات إنســانية أساســية. وعلــى الــرغم مــن التــأخريات األوليــة يف الوصــول إىل  
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ــوال شــهري          ــا ط ــور، مفتوح ــو كارينكــا، شــرق دارف ــدة أب ــزال الوصــول إىل بل ــة، ال ي املنطق
متوز/يوليه وآب/أغسطس، مـن خـالل تقـدمي املعونـة الغذائيـة والـدعم الصـحي والتغـذوي ويف         

  التعليم واملياه والصرف الصحي واملأوى وغريها من أشكال الدعم. جمال

ــييت        - ٢٣ ــة يف نريت ــات بســبب ســوء التغذي ــادة معــدالت الوفي ــارير عــن زي ويف أعقــاب التق
وشركاؤها بزيارة املنطقـة، وتأكـدت مـن     منظمة األمم املتحدة للطفولةبوسط دارفور، قامت 

تقـر إىل خـدمات التغذيـة توفـوا يف املستشـفى احمللـي       أن ستة أطفال، وصلوا من املنـاطق الـيت تف  
منذ بدايـة متوز/يوليـه بسـبب املضـاعفات املرتبطـة بسـوء التغذيـة. ويواصـل الشـركاء يف اـال           
اإلنساين سعيهم للحصول على اإلذن بتوسـيع نطـاق خـدمات التغذيـة املنقـذة للحيـاة يف جبـل        

ــا  ــرة وم ــة      م ــود املتعلق ــن القي ــرغم م ــى ال ــه. وعل ــت اليونيســ  حول ــة الوصــول، متكن ف يبإمكاني
يف  ٩١طفـال ضـد احلصـبة (    ٣٢٨ ٤٧٠وشركاؤها خالل الفترة املشمولة بالتقرير من تطعيم 

  املائة من اهلدف).
  

  بيئة العمل  -دال   

  اهلجمات اليت شنت على العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور    

مـن احلـوادث واألعمـال     ٦٩يغطيها التقرير، مت تسجيل مـا جمموعـه   خالل الفترة اليت   - ٢٤
يف الفتـرة السـابقة، مبـا يف     ٦٠العدائية ضد العملية املختلطة وموظفيها يف دارفور، باملقارنة مع 

مـن   ١٥ مـن حـوادث السـطو، و    ١٩ حالة من اقتحام املكاتب وسـرقة حمتوياـا، و   ٣٥ذلك 
  حوادث سرقة السيارات.

أيار/مايو، أقدم مسلحون جمهولون على منت دراجة ناريـة علـى قتـل موظـف      ٢٤ويف   - ٢٥
وطين تابع للعملية املختلطة بالقرب من قاعدة للبعثة يف زالنقي بوسط دارفـور. ومل يـتم حتديـد    
ــزال العمليـــــة املختلطـــــة والشـــــرطة حتقـــــق يف احلـــــادث. ويف    الـــــدافع وراء اهلجـــــوم وال تـــ

بعة ألحد املقـاولني كانـت تنقـل معـدات مملوكـة للوحـدات       حزيران/يونيه، تعرضت قافلة تا ٢
بنغالديش، وتسافر دون مرافقة عسكرية خالفا ملشـورة العمليـة   لتابعة لوحدة الشرطة املشكلة 

ــة وقــوات       املختلطــة، هلجــوم جنــوب ميناواشــي، جنــوب دارفــور. ومتكنــت الشــرطة احلكومي
على مخسة منهم أثناء مطـاردم وجنحـت   الدعم السريع من قتل ثالثة من اجلناة وإلقاء القبض 

يف استرداد املعدات. ووقعت هجمات أخرى على قوافل العمليـة املختلطـة مـن قبـل مسـلحني      
متوز/يوليه علـى التـوايل، مشـال غـرب مدينـة كـتم يف مشـال دارفـور،          ٢٤و  ١٥جمهولني يومي 

ت يف هـذه احلـوادث،   وبالقرب من موقع فريق تلُس جبنوب دارفور. ومل يبلغ عن وقوع إصابا
بينما ردت القوات التابعة للعملية املختلطة على إطالق النـار ضـد اجلنـاة الـذين الذوا بـالفرار.      
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آب/أغســطس، قامــت جمموعــة مســلحة جمهولــة أخــرى بإيقــاف قافلــة تابعــة للعمليــة    ١٨ويف 
  بات.إصا  املختلطة لفترة وجيزة يف اجلزيرة قرب مليط بشمال دارفور، ومل ببلغ عن وقوع

حزيران/يونيه، مت إطالق سراح اثنني من العمال املتعاقـدين الـدوليني اللـذين مت     ٦ويف   - ٢٦
، يف صـحة جيـدة.   ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩اختطافهما يف زالنجي بوسـط دارفـور يـوم    

وقـد أفـرج عـن املوظــف الـوطين التـابع للعمليـة املختلطــة، الـذي اختطفـه مسـلحون يف نريتــييت          
  ، بعد مخسة أيام من اختطافه.٢٠١٥متوز/يوليه  ٢١فور، يف بوسط دار

ومن أجل حتسـني أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة وغريهـم مـن املـوظفني، قامـت العمليـة             - ٢٧
املختلطة بتسيري دوريات مكثفة وتوفري حراسة مسـلحة للحركـة يف الفاشـر، واسـتمرت زيـادة      

تكيب اهلجمـات ضـد العمليـة املختلطـة علـى      التنسيق مع األجهزة األمنية احلكوميـة ملالحقـة مـر   
حنو أكثر فعالية. وعـالوة علـى ذلـك، اتفقـت العمليـة املختلطـة واملـدعي اخلـاص املعـين جبـرائم           

حزبران/يونيه على إنشاء فريق مشترك من أجل استعراض مجيع اهلجمـات الـيت    ٢٨دارفور يف 
يقات واحملاكمـات يف القضـايا الـيت    ارتكبت ضد أفراد البعثة وممتلكاا دف التعجيل يف التحق

مل يبــت فيهــا بعــد. ومــن أجــل مكافحــة الزيــادة يف اإلجــرام يف الفاشــر، أصــدر الــوايل اجلديــد   
ــة مشــــددة. ويف   ٣٠لشــــمال دارفــــور مرســــوما يف   ــراءات أمنيــ ــه بفــــرض إجــ حزيران/يونيــ

خاص متوز/يوليــه، قامــت الوحــدة احلكوميــة ملكافحــة ســرقة الســيارات باعتقــال ثالثــة أشــ  ١٤
  مسلحني يشتبه يف قيامهم بسرقة سيارات موظفي األمم املتحدة يف الفاشر.

  
اهلجمات علـى وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة والعـاملني يف              

  اإلنساين  اال

من احلوادث اجلنائيـة الـيت ارتكبـت ضـد العـاملني يف اـال        ٢٥مت تسجيل ما جمموعه   - ٢٨
حادثا يف الفترة املشمولة بالتقرير السابق، مبـا يف ذلـك    ٤٠، وهو ما ميثل اخنفاضا من اإلنساين

مــن االعتــداءات   ٩ مــن حــوادث ســرقة الســيارات، و    ١٣ مــن حــوادث االختطــاف، و   ٣
حزيران/يونيــه، قــام مســلحون جمهولــو اهلويــة مبهامجــة قافلــة   ٤املســلحة والســطو املســلح. ويف 

شـاحنات وناقلـة    ٨ شاحنة لربنامج األغذيـة العـاملي و   ١١تألف من حترسها العملية املختلطة ت
وقــود تابعــة للعمليــة املختلطــة، جنــوب غــرب مدينــة كــتم يف مشــال دارفــور. وقامــت الشــرطة  
احلكومية يف اليوم التايل بإعادة السائق التابع لربنامج األغذية العـاملي الـذي اختطفـه املهـامجون     

ت ميليشـيا مسـلحة، يف حماولـة البتـزاز املـال، باختطـاف       آب/أغسطس، قامـ  ٢وشاحنته. ويف 
سائقي الشـاحنات العشـر الـيت تعاقـد معهـم برنـامج األغذيـة العـاملي لعـدة أيـام مـع مركبـام،             
شرق كبكابية بشمال دارفـور، قبـل أن تطلـق سـراحهم بعـد تـدخل الـوايل. ويف اليـوم نفسـه،          

نظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة، الـذي      عثر على جثـة أحـد املـوظفني الـوطنيني لـدى إحـدى امل      
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حزيران/يونيــه، يف قريــة عبــد الشــكور، غــرب كــتم يف مشــال   ٣اختطفــه رجــال مســلحون يف 
أيلول/ســبتمرب، يف حملــة كرينيــك بــالقرب مــن اجلنينــة، غــرب دارفــور، نصــب  ٨دارفــور. ويف 

لـي منظمـة   مسلحون جمهولون كمينـا ملركبـة كانـت تقـل اثـنني مـن املسـؤولني احلكـوميني وممث        
  الصحة العاملية، مما أسفر عن مقتل السائق وأحد موظفي األمن، مث الذوا بالفرار مع املركبة.

  
مــا فــرض علــى حتركــات العمليــة املختلطــة مــن القيــود ومنــع الوصــول ورفــض إصــدار          

  الالزمة   التصاريح

الوصول ورفـض   ال تزال العملية املختلطة تواجه القيود املفروضة على التنقل وإمكانية  - ٢٩
منح التصاريح األمنيـة الالزمـة لتسـيري دورياـا واالضـطالع بأنشـطتها املقـررة األخـرى. وقـد          

خـــالل الفتـــرة الســـابقة، واحتجـــت  ٢٤قيـــدا باملقارنـــة مـــع  ١٣واجهـــت العمليـــة املختلطـــة 
الســلطات احلكوميــة بــأن الســبب األكثــر شــيوعا هلــذه القيــود يتمثــل يف انعــدام األمــن بســبب   

اجلماعات املسلحة. ويرجع االخنفاض يف القيـود يف املقـام األول إىل توقـف القتـال بـني      وجود 
احلكومة واجلماعات املسلحة بسبب األحـوال اجلويـة. كمـا واجهـت البعثـة فـرض قيـود علـى         
الرحالت اجلوية من خالل رفض األجهزة األمنيـة السـودانية كشـوف أمسـاء الركـاب أو إلغـاء       

ويـة دون تقـدمي مـربرات. فعلـى سـبيل املثـال، مت إلغـاء مثـاين رحـالت          العديد من الـرحالت اجل 
آب/أغسـطس بســبب رفـض األمــن القـومي يف مطــار     ٢٢جويـة منتظمــة للعمليـة املختلطــة يف   

  ركاب. ١٠٧الفاشر اإلفراج عن قوائم الركاب مما أدى إىل التأثري على 

علــى إصــدار تــراخيص يــة احلكوموبســبب التــأخري والعوائــق الــيت تفرضــها الوكــاالت   - ٣٠
ــة املختلطــة مــن بــور ســودان منــذ أيار/مــايو      ، ٢٠١٥شــحن حصــص اإلعاشــة لقــوات العملي

يف املائــة. ومت منــع    ٥٠أيلول/ســبتمرب، إىل حنــو   ١٥اخنفــض املخــزون االحتيــاطي للبعثــة يف    
ــات حصــص اإلعاشــة، ممــا أدى إىل تلــف     ١٢٩جمموعــه  مــا ــواد   ١٤٨مــن حاوي ــا مــن امل طن

ما يتبع ذلك من تـأثري علـى مسـتوى التغذيـة املقدمـة للقـوة، وأيضـا علـى اسـتدامة          الغذائية مع 
  املخزونات االحتياطية حلصص اإلعاشة.

  
  منع وصول اجلهات العاملة يف اال اإلنساين والقيود املفروضة عليها    

 ال تزال حاالت التأخري يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات بسبب القيـود املفروضـة    - ٣١
ــيت          ــدة ال ــات وامل ــذه العملي ــق جبــودة ه ــا يتعل ــق كــبري، وكــذلك فيم ــى الوصــول مصــدر قل عل
تستغرقها بعد احلصول على املوافقة على الوصول، وال سيما يف جبل مرة. ويف الفتـرة املمتـدة   
من نيسان/أبريل اىل حزيران/يونيه، ذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف السـودان أنـه مـن    

الطلبــات الــيت قــدمت للحصــول علـى تصــاريح الســفر بــني الــدول وداخــل  مــن  ١ ٤٥١أصـل  



S/2015/729

 

12/26 15-15919 

 

يف املائــة).  ٥طلبــا (مــا يقــرب مــن   ٦٧يف املائــة) ورفــض  ١٦طلبــا ( ٢٣٢الدولــة، مت تــأخري 
زاع حــول جبــل مــرة، ـومشلــت حــاالت الــرفض، الوصــول إىل املنــاطق األكثــر تضــررا مــن النــ  

. ومت تـأخري أو رفـض   ٢٠١٠إليها منذ أوائل عـام  ذلك بعض املواقع اليت مل يتم التوصل  يف مبا
تقييد ما يقرب من نصف مجيع طلبات السفر بني الدول. وعالوة علـى ذلـك، فـإن نصـف      أو

من خـالل عـدم تقـدمي الطلبـات      “سلوك االمتناع الذايت”املنظمات أفادت بأا قامت بتطبيق 
  اليت تعرف مسبقا أا سترفض.

  
  التأشريات    

رفض وتأخري إصدار التأشريات يؤثر سلبا على قدرة البعثة علـى نشـر األفـراد    ال يزال   - ٣٢
تأشـرية، مبـا يف    ٧٧٢وتنفيذ واليتها. ووافقت احلكومة خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، علـى    

مـــن أفـــراد الشـــرطة،  ٢٨٢ عســـكريا، و ١٣٥ مـــدنيا، و ٢١ذلـــك التأشـــريات املمنوحـــة لــــ 
ــزوار الــرمسيني، و مــن االست ١٠٦ مقــاولني، و ٢٠٥ و مــن املعــالني. ورفــض   ٢٣ شــاريني وال
طلبا للحصول على تأشريات الـدخول وجتديـد تأشـريات اإلقامـة، مبـا يف ذلـك        ٥٢جمموعه  ما

مللء الشواغر احلامسة رفيعة املستوى، مثل املرشحني الذين وقع علـيهم االختيـار لشـغل وظيفـة     
قـدم يف جمـال محايـة املـرأة يف مناسـبتني لكـل       املوظف الرئيسي للشؤون اإلنسانية واملستشـار األ 

منـهما، فضـال عـن رئــيس املكتـب يف جنـوب دارفـور. وكانــت أكثـر األجـزاء تضـررا يف هــذا          
تأشــرية، وقســم محايــة املــدنيني التــابع ملركــز العمليــات  ١١الســياق، قســم األمــن بــرفض مــنح 

نسـبة لقسـم محايـة    املشتركة، وقسـم حقـوق اإلنسـان بـرفض مخسـة طلبـات لكـل منـهما. وبال        
يف املائـة مـن موظفيـه الـدوليني؛ ويف قسـم حقـوق        ٤٠املدنيني، ميثل هذا الرفض ما يقرب من 

يف املائـــة مـــن الوظـــائف الدوليـــة شـــاغرة بســـبب االفتقـــار إىل   ٥٠تـــزال نســـبة  اإلنســـان، ال
ات التأشريات وهناك سبعة طلبات لتأشـرية اإلقامـة مل يبـت فيهـا حـىت اآلن؛ ويف مركـز العمليـ       

املشتركة، هناك ست وظائف شاغرة من أصل سبع وظائف، مخس منها بسبب مسائل تتعلـق  
طلبا أخرى قدمت خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير دون رد.      ١٣٢بالتأشريات. وقد مت تأخري 

ومل يبت بعد منذ الفترة املشمولة بالتقرير السابق يف مخس تأشـريات للمـوظفني، وهنـاك حالـة     
  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩لرد منذ واحدة تنتظر ا
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  تنفيذ الوالية  - ثالثا   

  تقدمي الدعم لعملية سالم شاملة للجميع  -ألف   

  الوساطة رفيعة املستوى    

املمثل اخلاص املشترك/كبري الوسطاء املشـترك خـالل الفتـرة قيـد     القائم بأعمال واصل   - ٣٣
االســتعراض، العمــل مــع حكومــة الســودان واحلركــات املســلحة غــري املوقعــة، مبــا فيهــا حركــة  
العدل واملساواة وجيش حترير السودان/فصيل ميين ميناوي وجيش حترير السودان/فصـيل عبـد   

طـراف مبواقفهـا املتباينـة فيمـا يتعلـق بنطـاق       الواحد، علـى اسـتئناف املفاوضـات. ومتسـكت األ    
ــور         ــة الدوحــة للســالم يف دارف ــق باســتخدام وثيق ــا يتعل ــة، وال ســيما فيم ــذه العملي وشــكل ه

  للتفاوض.  كإطار

املمثــل اخلــاص املشــترك مــع املســؤولني يف  القــائم بأعمــال متوز/يوليــه، اجتمــع  ٥ويف   - ٣٤
اسـتعداد حكومتـهم السـتئناف املناقشـات مـع       وزارة اخلارجية يف اخلرطوم، الذين أعربـوا عـن  

احلركــات املســلحة يف دارفــور، ولكــن فقــط يف إطــار وثيقــة الدوحــة للســالم يف دارفــور ويف     
الدوحة، بقطـر، كمكـان لعقـد هـذه احملادثـات. وقـد كـرر الـرئيس البشـري هـذا املوقـف جمـددا             

ف الـرئيس البشـري   آب/أغسـطس. وأضـا   ٣خالل اجتماعه مع الرئيس مبيكي يف اخلرطوم يوم 
أنه لـن يعـاد فـتح املناقشـات حـول وثيقـة الدوحـة وأنـه مل يعـد للحركـات املسـلحة وجـود يف             

  الواحد.  دارفور، باستثناء جيوب صغرية حيتلها جيش حترير السودان/فصيل عبد

أيار/مايو، أعـرب قـادة احلركـات املسـلحة الـثالث خـالل        ٢٨إىل  ٢٦ويف الفترة من   - ٣٥
املمثل اخلاص املشترك الـيت جـرت علـى هـامش االجتمـاع حـول        القائم بأعمال مشاورام مع

حقوق األطفال يف الرتاع املسلح املعقود يف شتادشاليننغ بالنمسـا، عـن قلقهـم إزاء اجلمـود يف     
عملية السالم يف دارفـور. وعـالوة علـى ذلـك، وعلـى الـرغم مـن أـم أشـاروا إىل اسـتعدادهم           

، فقـد ذكـروا أن ذلـك لـيس مـن أولويـام. ويف اجتمـاع املتابعـة         للمشاركة يف احلـوار الـوطين  
ــع    ــد م ــذي عق ــال  ال ــائم بأعم ــومي    الق ــاريس، ي ــل اخلــاص املشــترك يف ب  آب/ ١٥و  ١٤املمث

أغسطس، أقرت احلركات املسلحة بوجود بعض اجلوانـب اإلجيابيـة يف وثيقـة الدوحـة للسـالم      
كأســـاس للمفاوضـــات. ووافقـــت  يف دارفـــور، ولكنـــها كـــررت حتفظاـــا علـــى اســـتخدامها 

ــاد        ــة وضــع جــدول لألعمــال ومكــان انعق ــى مواصــلة املشــاورات حــول إمكاني احلركــات عل
  احملادثات وتعهدت بتقدمي مواقف مكتوبة يف هذا الصدد، يف أقرب وقت ممكن.
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  تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    

ــة الســابقة إىل حــزبني  إن العواقــب الــيت ترتبــت علــى انقســام حركــة التحريــر      - ٣٦ والعدال
ــوترات خطــرية بــني       ــدارفور، قــد أوجــدت ت ــة ل سياســيني وغمــوض مســتقبل الســلطة اإلقليمي
األطراف املوقعة على وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور، وقوضت فرص تنفيذه. وبوصـف كـل   

ين مــن هــذين احلــزبني السياســيني اجلديــدين، حــزب التحريــر والعدالــة القــومي، برئاســة التيجــا 
السيســي رئــيس الســلطة اإلقليميــة لــدارفور، وحــزب التحريــر والعدالــة، برئاســة األمــني العــام   
السابق حلركة التحرير والعدالة، حبر أبو قردة، جزءاً من احلكومـة اجلديـدة الـيت عينـها الـرئيس      

  البشري، فقد أُعطي كل منهما منصباً وزارياً على املستوى االحتادي ومستوى الواليات.

حزيران/يونيه، وبعـد شـهور مـن التأمـل يف املسـتقبل، أصـدر الـرئيس البشـري          ٢٨ويف   - ٣٧
مرسوماً مدد به مدة السلطة اإلقليمية لدارفور عاماً واحداً. وكانت احلكومـة تسـعى مـن وراء    
ذلك إىل ضمان تنفيذ مجيع أحكام وثيقـة الدوحـة املعلّقـة، وال سـيما تلـك املتعلقـة باالسـتفتاء        

قرر الوضع اإلداري النهائي لدارفور، غري أنه مل تتخذ بعـد أي خطـوات إلنشـاء    الذي سوف ي
  جلنة االستفتاء.

ومع التمديد للسلطة اإلقليمية لـدارفور، بـدأت تنشـأ خالفـات بشـأن وضـع رئيسـها،          - ٣٨
متوز/يوليه، أفادت التقارير بأن فصـيل أبـو    ٢٩والشاغل احلايل ملنصب رئيسها، السيسي. ويف 

ب من حكومة قطر التوقف متاماً عن متويل السلطة اإلقليمية لـدارفور ومجيـع مشـاريع    قردة طل
وثيقة الدوحة حلني اتفاق األطراف املوقعة عليها على برنامج عمـل يأخـذ يف احلسـبان انقسـام     

ــا. ويف       ــة وانضــمام حركــة العــدل واملســاواة الســودانية إليه ــر والعدال آب/  ٢٦حركــة التحري
أقيم يف اخلرطوم لالحتفـال ببـدء املرحلـة اجلديـدة للمشـاريع يف إطـار       أغسطس، وخالل حفل 

صندوق دارفور إلعادة اإلعمار والتنميـة، نشـبت مواجهـة حاميـة بـني أعضـاء حـزب التحريـر         
والعدالــة وحــزب التحريــر والعدالــة القــومي، الــيت نــازع فيهــا أعضــاء احلــزب األول يف إســناد   

ــادة ا  ٦٢٠ ــة لــــــدارفور. ويف  مشــــــروعاً، ويف مشــــــروعية القيــــ ــلطة اإلقليميــــ حلاليــــــة للســــ
أيلول/ســبتمرب، وقّــع حــزب التحريــر والعدالــة وحركــة العــدل واملســاواة الســودانية مــذكرة    ٥

مشتركة تطلب إجـراء مراجعـة ألداء السـلطة اإلقليميـة لـدارفور يف السـنوات األربـع السـابقة،         
آب/أغسـطس،   ٣١الن يف يف ذلك التحقيق يف مزاعم الفساد. وقـد جـاء ذلـك عقـب اإلعـ      مبا

عـن مــذكرة أخـرى بشــأن التعـاون السياســي وقعهـا حــزب التحريـر والعدالــة القـومي وفصــيل       
  منشق عن حركة العدالة واملساواة السودانية برئاسة عبد الرمحن بنات.

وحدث تـأخر أيضـا يف تنفيـذ الترتيبـات األمنيـة النهائيـة بسـبب عـدم التـزام األطـراف             - ٣٩
مقاتل سابق مـن حركـة    ١ ٥٠٠قة مبعايري األهلية وقوام املقاتلني. مث إن تسريح بأحكامه املتعل
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التحرير والعدالة وحركة العدل واملساواة السودانية يف شرق دارفور وجنوب دارفـور، والـذي   
أيلول/ســبتمرب، ومــن املنتظــر أن يســتمر شــهراً  ٨كــان مقــرراً بــدؤه يف حزيران/يونيــه، بــدأ يف 

يتم بعد تنفيذ االلتزامات واملواعيـد النهائيـة مبوجـب وثيقـة الدوحـة لتحويـل       واحداً. هذا، ومل 
األمــوال إىل الســلطة اإلقليميــة لــدارفور مــن أجــل حتقيــق العدالــة واملصــاحلة والتعــويض وعــودة 

  والالجئني. النازحني

حزيران/يونيـــه املرحلـــة الثانيـــة لعمليـــة احلـــوار والتشـــاور الـــداخلي يف   ٣وبـــدأت يف   - ٤٠
حمليــة يف مشــال وجنــوب ووســط وغــرب دارفــور.    ١٧ور، ومت بنجــاح احلــوار احمللــي يف  دارفــ

وجرى تأجيل احلوار يف شرق دارفور بسبب الظروف األمنية اليت أعقبت االقتتال بني طـائفيت  
املعاليا والرزيقات اجلنوبية. وال يزال يتعني إجراء حوار حملي يف املناطق احمللية املتبقيـة وعـددها   

قة، وذلك بسبب نقص التمويل، بالرغم من جهود العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي   منط ٤٣
واألمم املتحدة يف دارفور وجلنة تنفيـذ عمليـة احلـوار والتشـاور الـداخلي يف دارفـور، للتواصـل        

أيلول/سـبتمرب، وخـالل االجتمـاع العاشـر للجنـة       ٨مع احلكومة واملاحنني يف هذا الشـأن. ويف  
الـذي عقـد يف الدوحـة، أكـدت قطـر جمـدداً،        للسـالم يف دارفـور،   ذ وثيقـة الدوحـة  متابعة تنفيـ 

بوصفها رئيس اللجنة، على دور هذا االتفاق باعتباره اإلطـار الرئيسـي لتسـوية نـزاع دارفـور،      
وأعربت عن استيائها من االنقسامات بني أطرافه املوقعة عليه. وتعهد األطراف بالتعـاون علـى   

  تنفيذ أحكامه بالكامل.
  

  محاية املدنيني  -باء   

  دمي احلماية املاديةتق    

واصلت العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور تقـدمي احلمايـة           - ٤١
 النــازحنيمـن خــالل وجودهــا ودوريــات بنــاء الثقــة يف املنــاطق املدنيــة، وال ســيما يف خميمــات  

ــاطق مــن أجــل إدارة     ــالقرب منــها، ويف األســواق، والقــرى، كافلــة بــذلك أمــن املن أنشــطة  وب
احلماية واألنشـطة اإلنسـانية. وخـالل الفتـرة املشـمولة ـذا التقريـر، أسـهم تواصـل البعثـة مـن            
احلكومة واحلركات املسلحة يف حتسني إمكانية الوصول إىل الفئات املستضعفة واملتضـررة مـن   

  السكان، وتيسري إيصال املساعدة اإلنسانية للمحتاجني إليها.

دوريــة،  ٢١ ٢٦٧عســكريون يف العمليــة املختلطــة مــا جمموعــه  وقــد أجــرى األفــراد ال  - ٤٢
دورية مسـلحة حلراسـة العمليـات اإلنسـانية،      ٢٥٧دورية حلماية املدنيني، و  ١٣ ٠٤٧مشلت 

 ٥ ٩٧٣دورية حلماية العمليـة املختلطـة. وقـد مشلـت تلـك الـدوريات مـا جمموعـه          ٨ ٢٢٠ و
ــة و  ــازحنيخميمــاً  ٨ ٢٢٠قري ــل   ٩ ٢٩٨ة املختلطــة . وأجــرت شــرطة العمليــ للن ــة مقاب دوري
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دوريــة لبنــاء الثقــة  ٤ ٨٦٩، مبــا يف ذلــك ٢٠١٤دوريــة خــالل نفــس الفتــرة يف عــام  ٦ ٨١٩
، مبـن فـيهم النسـاء    للنـازحني دوريـة لتلبيـة االحتياجـات األمنيـة      ٤ ٤٢٩و النـازحني  تمعات 

الزراعيـة. علمـاً    واألطفال، مع القيام يف الوقت نفسـه جبمـع احلطـب أو املشـاركة يف األنشـطة     
بأن تلك الدوريات مل تعزز وجود البعثة يف املناطق املدنية احلرجة، فحسب، بل أُتاحـت أيضـا   
الفرصة للتواصـل بـني عناصـر العمليـة املختلطـة، ومـع الشـركاء احلكـوميني، إلجـراء تقييمـات           

  ملخاطر احلماية، ومجع معلومات عن مؤشرات اإلنذار املبكر.

ع االشتباكات خالل اهلجرة السنوية للماشية عرب شـرق دارفـور، قـدمت    وسعياً إىل من  - ٤٣
العمليــة املختلطــة دعمــاً ماليــاً وتقنيــاً لتعــيني طــرق اهلجــرة الثالثــة يف تلــك الواليــة. كمــا قــدم    

لتـر مـن املـاء لتلبيـة االحتياجـات       ٤٠ ٠٠٠األفراد العسكريون للعملية املختلطة صهرجياً يسـع  
  مجتمع احمللي يف لبدو، يف شرق دارفور.األساسية من املاء لل

وعلى سبيل متابعة بعثة التقيـيم املشـتركة بـني الوكـاالت إىل جلـدو ونـرتييت يف أوائـل          - ٤٤
حزيران/يونيه، قامت العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري بتسليم مواد غذائيـة وغـري   

آب/أغســطس.   ٢٦و  ١٦يونيــه، و  حزيران/ ١٦غذائيــة تمعــات املشــردين يف املنطقــة يف    
ــة مــع العــاملني يف اــال اإلنســاين، تواصــلها مــع الســلطات مــن أجــل إتاحــة        وواصــلت البعث

  الوصول إىل املنطقة بال قيود ويف الوقت املناسب.

وتصدت العملية املختلطة للتهديد الذي متثلـه خمـاطر املتفجـرات، بـتطهري املنـاطق الـيت         - ٤٥
بعمليات إدارة سالمة الذخائر. وخالل الفتـرة املشـمولة ـذا التقريـر، مت     يشتبه يف خطورا، و

قريــة.  ١٨مــن ذخــائر األســلحة الصــغرية يف  ١٢٣مــن الــذخائر غــري املنفجــرة و  ٤٩٧تــدمري 
دورة تثقيفيـة بشـأن خمـاطر خملفـات احلـروب مـن        ٣٠٠وقدمت العملية املختلطة ما يزيد على 

مــدين، مبــن فــيهم النســاء واألطفــال، علــى حــني قامــت    ٢٥ ٠٠٠املتفجــرات، ملــا يزيــد علــى  
  مدين. ٨٠ ٠٠٠الربامج اإلذاعية بنقل رسائل للسالمة لنحو 

  
  الدعم اللوجسيت واألمين للعمليات اإلنسانية    

دورية مسلحة للحراسـة يف شـىت أحنـاء دارفـور، مقارنـة       ٢٥٧قدمت العملية املختلطة   - ٤٦
لتقرير السـابق، لتيسـري إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية، فضـالً       دورية يف الفترة املشـمولة بـا   ٦٧مع 

مـن دوريـات احلراسـة     ١٩عن بعثات التقييم والتوجيه يف خمتلف أرجاء دارفـور. وقـد قُـدمت    
ــال       ــر إيصـ ــا يسـ ــاملي، ممـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــك لربنـ ــة إىل     ٤ ٢٣١تلـ ــن األغذيـ ــاً مـ ــاً متريـ طنـ

  منها.  املستفيدين
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وقامـت وحــدات الشــرطة املشــكلة للعمليــة املختلطــة بتســع دوريــات حلراســة شــركاء    - ٤٧
. وقـدمت  النـازحني العمل اإلنساين، مما مكنهم من القيام ببعثات للتقييم والتوجيه إىل خميمات 

البعثة املأوى للعاملني يف اال اإلنساين يف مرافقها السكنية يف دارفور، وهي تواصل مشـاركة  
ت يف مكاتبــها القطاعيــة ومواقــع أفرقتــها. وبقيــت معــدات األعمــال اإلنســانية   بعــض الوكــاال

  كاملركبات وسائر األجهزة، خمزونة يف مرافق العملية املختلطة.
  

  يئة بيئة محائية    

حادثاً جديداً من حـوادث انتـهاكات حقـوق اإلنسـان،      ١١٣وثّقت العملية املختلطة   - ٤٨
ضـحية خـالل    ٢٥٢حادثاً مشـل   ١١٨صر) مقارنة مع من القُ ٢٩ضحايا (منهم  ٤٠٣مشلت 

حالـة مـن حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان،        ٥٣الفترة املشـمولة بـالتقرير السـابق. ومت إثبـات     
حالـة، مـن املـرجح، رغـم عـدم إثباـا، أن تكـون قـد          ٤٨على حني أن بقية احلاالت وعددها 

مـوع احلـاالت البـالغ عـددها     وقعت بناء علـى معلومـات مؤكـدة مـن مصـادر خمتلفـة. ومـن جم       
ضحية يزعم أن مرتكبيها هم مـن قـوات األمـن احلكوميـة،      ٢٨حالة  ٢٤حالة، مشلت   ١١٣

ضـحية، يـزعم أن    ٣٥٧حالـة، الـيت مشلـت     ٨٩وكيانات عميلة. أما احلاالت املتبقية وعـددها  
“. ويـة مسـلحون عـرب جمهولـو اهل   ”مرتكبيها مسلحون جمهولو اهلوية، يصفهم الضحايا بـأم  

ــاة     ــهاكات احلــق يف احلي ــت انت ــة و  ٣٢ومشل ــت      ١١٦حال ــر، ومشل ــة قُص ــهم ثالث ضــحية، من
ضــحية، منــهم ســبعة قُصــر، ووقعــت   ٢٢٨حالــة و  ٥٨انتــهاكات احلــق يف الســالمة البدنيــة  
ــاف مشلـــت   ــاالت اختطـ ــال    ٣٥مخـــس حـ ــاالت االعتقـ ــن حـ ــالتني مـ ــحية. ومت توثيـــق حـ ضـ
اجلنسـي واجلنسـاين، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي املتعلـق         واالحتجاز التعسفيني. وطال العنـف 

ــر) يف    ١٨بالرتاعــات،  ــهم مخســة قُص ــة، ومت تســجيل عــدد مــن حــاالت     ١٤ضــحية (من حال
  وهن يقمن جبمع احلطب أو يعملن يف الزراعة. النازحاتاالعتداء اجلنسي على 

صــول علــى وال يــزال ضــحايا انتــهاكات حقــوق اإلنســان يواجهــون صــعوبات يف احل   - ٤٩
اإلنصــاف القضــائي بســبب عــدد مــن العوامــل، منــها عــدم اختــاذ الشــرطة إجــراءات ملباشــرة      
التحقيقات وتقدمي اجلناة للعدالة. وقد أدى اخنفـاض معـدل التحقيقـات واملقاضـاة إىل تشـجيع      
اجلناة على ارتكاب اجلرم واإلفالت مـن العقـاب، وأسـهم يف إضـعاف الثقـة يف نظـام العدالـة.        

حالة إىل الشـرطة السـودانية مـن منـاطق خمتلفـة يف       ٥٠حالة موثقة، أُبلغت  ١١٣وع فمن جمم
حالة من احلاالت اخلمسني، ممـا أدى إىل إلقـاء القـبض     ١٢دارفور. ومل جير التحقيق سوى يف 

ــق        ــيهم. وفيمــا يتعل ــوض عل ــاة املقب ــارير إىل مقاضــاة اجلن ــه مل تشــر أي تق ــى ســبعة، غــري أن عل
حالة، أفادت املقابالت وشهادات الضحايا و/أو الشـهود   ٣٨تبقية وعددها باحلاالت املبلغة امل

أن الســـلطات احلكوميـــة مل تتخـــذ أي إجـــراءات حياهلـــا. وكمـــا مت التأكيـــد عليـــه يف الفتـــرة   
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املشـمولة بـالتقرير السـابق، ال تـزال السـلطات احلكوميـة تنحـو بالالئمـة علـى نقـص القـدرات            
ت، باعتبارمها السبب يف اخنفاض مسـتوى العمـل الشـرطي    واخنفاض مستوى التبليغ عن احلاال

  يف هذا الصدد.

وقــد اتبعــت االنتــهاكات واإلســاءات املوثقــة اجتاهــات متفقــة مــع األمنــاط الــيت كــان       - ٥٠
معموالً ا يف السابق واملرتبطة بـالرتاع يف دارفـور. علمـا بـأن اإلفـالت مـن العقـاب، وانعـدام         

سلحة، قد أذكـى انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واإلسـاءات هلـا. مث       األمن بوجه عام، وانتشار األ
إن اآلثار اجلانبية للعنف الطائفي أدى إىل هجمات متزايـدة ضـد املـدنيني ممـا نـتج عنـه وفيـات        
وإصابات وفقد للممتلكات. والحظـت العمليـة املختلطـة اجتاهـاً يف األحـداث املوثقـة املتعلقـة        

الــذين كــانوا موجــودين داخــل خميمــات  “ ســلحون العــربامل”بالتهديــد املســتمر الــذي ميثلــه  
ــذين يهــامجون      النــازحني ــة، ال ــة منــها إضــافة إىل أشــخاص آخــرين جمهــويل اهلوي أو علــى مقرب

املدنيني املشتغلني بالزراعة، وحيرموم بذلك من املصادر األساسية للغذاء والدخل الـذي يـوفر   
  هلم حد الكفاف.

التواصل مع السـلطات احلكوميـة والقضـائية ملعاجلـة مسـألة      وواصلت العملية املختلطة   - ٥١
اإلفالت من العقاب، وااللتقاء باملدعي العام للفاشر والطويلة بشأن احلاالت اليت مل يبـت فيهـا   
واملتعلقة بأعمال قتل مزعومـة واعتـداء بـدين علـى املـدنيني يف مشـال دارفـور، وااللتقـاء بـرئيس          

ر، ملناقشة اإلساءات املزعومة حلقـوق اإلنسـان املتعلقـة بـالرتاع     اجلمعية التشريعية لشمال دارفو
بني قبيليت الربيت وبـين عمـران. وقـد أوضـحت عمليـة أجرـا العمليـة املختلطـة لوضـع خريطـة           
ملراكز الشرطة والسجون، وجـود فجـوات كـبرية يف وجـود الشـرطة يف دارفـور، إذ ال يوجـد        

ماليـني نسـمة. وإضـافة إىل هـذا      ٧خلدمـة   مركز شـرطة فرعيـاً   ٥٤مركز شرطة و  ٧٤سوى 
العجز، أبرزت العملية املختلطة النقص املتطـاول لوجـود الشـرطة يف حمليـات كـتم، والطويلـة،       
وأمربو، وكرنوي، يف تواصلها مع سلطات الوالية. وكان من التطورات املستحقة للترحيـب،  

  .إنشاء مركز شرطة سوداين يف لبدو يف شرق دارفور يف آب/أغسطس

، قام مفوض األمم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان بنشـر      ٢٠١٥ويف آب/أغسطس   - ٥٢
، متنـاوالً انتـهاكات حقـوق    ٢٠١٤تقرير عن اإلفالت من العقاب واملساءلة يف دارفور، لسنة 

حالـة)، ومقـدماً    ٤١١اإلنسان املوثقة من قبل العملية املختلطة خالل تلك السنة (مـا جمموعـه   
ر املستمرة لإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك التحديات أمـام اللجـوء إىل القضـاء    حتليالً للمصاد

 ١٦واحلق يف االنتصاف للضحايا يف املنطقة. وعقب إعالن قيـادة حركـة العـدل واملسـاواة يف     
آب/أغســطس أن احلكومــة تعتــزم إعــدام ســبعة مــن أعضــائها كــان قــد قُــبض علــيهم يف عــام     

ياط املركزية يف جنوب دارفـور وحكـم علـيهم باإلعـدام،     بعد هجوم على قوات االحت ٢٠١٠
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ــة         ــف عقوب ــى وق ــة إياهــا عل ــة حاث ــع الســلطات الســودانية املعني ــة املختلطــة م تواصــلت العملي
  اإلعدام، وأُبلغت الحقاً بوقف أحكام اإلعدام.

ــدريب       - ٥٣ ــة املختلطــة بت ــة، قامــت العملي ــه، وبالتعــاون مــع الســلطات املعني ويف متوز/يولي
موظــف قضــائي، مبــن فــيهم مــدعون عــامون، وحمــامون وقضــاة باحملــاكم    ١٠٠يــد علــى يز مــا

الريفية، على التحقيقات اجلنائية، والوساطة، ومنع نشـوب الرتاعـات، وأدارت بـرامج للتوعيـة     
  لتعزيز معرفة مسؤويل الوالية حبقوق اإلنسان.

يف املائـة مـن    ٣٠آب/أغسطس، أكدت احلكومة أـا سـوف تسـاهم مبقـدار      ١٢ويف   - ٥٤
تكاليف تنفيذ اخلطة االستراتيجية اخلمسية لنظام السجون يف دارفـور الـيت وضـعت بـدعم مـن      
العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري. هذا، وقد قامت سـلطات السـجون يف دارفـور    

نيسـان/   ١٤بتنفيذ بعض توصيات العملية املختلطة يف أعقاب اهلـروب مـن سـجن زالنجـي يف     
ــل أب ــل اــرمني      ٢٠١٥ري ــرتالء، ونق ــة األساســية، وتصــنيف ال ــك إصــالحات البني ــا يف ذل ، مب

اخلطـرين إىل مرافـق ذات اسـتحكامات أمنيـة مشـددة. ولتعزيـز أمـن السـجون، قامـت العمليـة           
موظفـاً مـن مـوظفي السـجون      ٣٠حزيران/يونيه، بتدريب  ٣٠إىل  ١٧املختلطة يف الفترة من 

واملراقبــة اجليــدة، والتخطــيط للطــوارئ، وإدارة الكــوارث، وآليــات  علــى مبــادئ النظــام اجليــد
  من مديري السجون على تنظيم السجون وإدارا على حنو إنساين. ثالثنياإلنذار املبكر و

ومشل تنفيذ املشـاريع اتمعيـة الكثيفـة اليـد العاملـة للشـباب الـذين يعتـربون معرضـني            - ٥٥
مشـــروعاً يف جمـــال التـــدريب علـــى  ٢٢للمجتمـــع،  خلطـــر االخنـــراط يف ســـلوكيات مناهضـــة

املهــارات املهنيــة والتــدريب أثنــاء العمــل يف مجيــع واليــات دارفــور، اســتهدفت مــا يزيــد علــى   
شــاب. وبــدأت العمليــة املختلطــة، بالتنســيق مــع األطــراف املعنيــة، يف إعــداد برنــامج   ١ ٥٠٠

ــبتمرب. ك    ــتم يف أيلول/سـ ــرر أن يـ ــن املقـ ــي مـ ــتقرار اتمعـ ــة   لالسـ ــة املختلطـ ــت العمليـ ــا أمتـ مـ
مشــروعاً مــن مشــاريع األثــر الســريع يف شــىت أحنــاء دارفــور لــدعم االحتياجــات العاجلــة      ١٨

للمجتمعــات والســلطات احملليــة يف جمــاالت الصــحة، والتعلــيم، واملــاء والصــرف الصــحي، يف    
  إطار مبادرات لبناء الثقة بني العملية املختلطة والسكان احملليني.

من ضباط الشـرطة احمللـيني علـى إدارة     ٣٠٥العملية املختلطة تدريباً تقنياً إىل وقدمت   - ٥٦
ــتعلم         ــتخدام احلاســوب، وأدارت صــفوفا ل ــارات اس ــة ومه ــارة اتمعي ــة، واخلف مســرح اجلرمي

ضــباط شــرطة. كمــا اتخــذت تــدابري لتحســني التعــاون األمــين بــني  ٢٠٦اإلنكليزيــة ملــا عــدده 
اجتماعـا للجـان السـالمة اتمعيـة لتعزيـز أنشـطة        ٤٨غايـة، عقـدت   األطراف املعنيـة. وهلـذه ال  

دوريـة مشـتركة مـع متطـوعي اخلفـارة       ٢٧٧، بدعم مـن  النازحنياخلفارة اتمعية يف خميمات 
دورة  ٩٨. كمـا عقـدت   النـازحني اتمعية يف إطـار مبـادرات ملنـع وقـوع اجلرميـة يف خميمـات       
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دورة توعيـة بشـأن    ١٤١الشـرطة السـودانية فضـال عـن     توعية بشأن منع وقوع اجلرمية لفائـدة  
  .النازحنيالعنف اجلنسي واجلنساين لفائدة 

وتواصل بانتظام خالل الفترة املشمولة ذا التقرير بناء قدرات اتمعـات املضـيفة علـى      - ٥٧
محايــة حقــوق الطفــل ومحايــة األطفــال، فضــال عــن تعزيــز قــدرة اهلياكــل احملليــة آلليــات التوجيــه  

). وقـد  ٢٠٠٥( ١٦١٢واإلبالغ بشأن االنتهاكات ضد األطفـال، مبوجـب قـرار جملـس األمـن      
معات من أن تصبح أكثـر تعاونـاً وأكثـر جـرأة يف اإلبـالغ عـن االنتـهاكات ضـد         مكَّن ذلك ات

األطفــال، ومــن مث زاد عــدد االنتــهاكات املبلَّــغ عنــها. ويف إطــار جهــود البعثــة لتوعيــة املقــاتلني    
حبقــوق األطفــال يف حــاالت الــرتاع املســلح، قــام القــائم بأعمــال املمثــل اخلــاص املشــترك بتيســري 

ثلي اخلاص املعين باألطفال والرتاع املسلح وبـني احلركـات املسـلحة يف دارفـور     املشاورات بني مم
ــرة مــن  يف ســتاد شــلينبغ، بالنمســا، بالتعــاون مــع املركــز    ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٨إىل  ٢٦يف الفت

النمساوي لدراسـات السـالم وتسـوية الرتاعـات. ويف غضـون ذلـك، أصـدر قائـدا جـيش حتريـر           
ش حترير السودان/فصيل مين ميناوي بياناً تعهـداً فيـه باختـاذ كـل     السودان/فصيل عبد الواحد جي

التدابري الضرورية ملنع وقوع أي انتهاكات ضد األطفال يف دارفور. ومن املنتظر عقـب اجتمـاع   
  .٢٠١٥متابعة يضم العاملني يف اال اإلنساين، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

  
  د احملليالوساطة لتسوية املنازعات على الصعي  -جيم   

واصلت العملية املختلطة، بالتعاون مـع السـلطات احلكوميـة وسـائر األطـراف املعنيـة،         - ٥٨
دعم الوساطة لتسوية الـرتاع الطـائفي بتواصـلها مـع احلكومـة علـى املسـتويني الـوطين واحمللـي،          

ــة واملؤسســات املعنيــة يف     إطــار والوســطاء التقليــديني، وشــيوخ القبائــل وقــادة اتمعــات احمللي
السلطة اإلقليمية لدارفور، وسائر األطراف املعنية. وواصلت البعثة التأكيد على اإلنـذار املبكـر   

  والتدابري الوقائية وبناء القدرات وبذل اجلهود ملعاجلة األسباب اجلذرية هلذه املنازعات.

رفـور،  ويف أعقاب انـدالع العنـف بـني قبـيليت املعاليـا والرزيقـات اجلنوبيـة يف شـرق دا          - ٥٩
 ٢٨تواصلت العملية املختلطة مع جملسي الشورى لكال القبيلتني يف اخلرطوم وذلـك يف يـومي   

أيار/مايو على التوايل، حاثة إيامها على احلوار ومناقشة إمكانية جتديـد عمليـة املصـاحلة.     ٣١ و
احمللـيني  وأثناء تعبئة شباب الرزيقات اجلنوبية يف أيار/مـايو، تواصـلت البعثـة مـع قـادة السـكان       

آب/أغسـطس، أوفـدت العمليـة املختلطـة      ٢٧والسلطات احمللية لتخفيف حدة التـوترات. ويف  
بعثــة تقيــيم إىل حمليــة أبوكادنكــا للمــرة األوىل منــذ مخــس ســنوات، وتواصــلت مــع الســلطات   
بشأن احتماالت إنشاء موقع جديد لفريـق البعثـة يف املنطقـة. كمـا قامـت العمليـة املختلطـة يف        

  /سبتمرب بتيسري بعثة حلاكم شرق دارفور إىل أبوكادنكا للتواصل مع قبيلة املعاليا.أيلول ٢
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كذلك، تواصلت العملية املختلطة، طوال األزمة األخرية اليت نشبت بني قبـيليت الـربيت     - ٦٠
والزيادية يف مشال دارفور، مع قادة اتمع والسلطات احمللية، مبـا يف ذلـك معتمـد حمليـة امللـهى      

لة امليدوب، اليت كانت تتصدر جهود الوساطة السابقة، والشخصيات القبليـة ذات النفـوذ   وقبي
يف اخلرطــوم، واإلدارات احملليــة يف اخلرطــوم، والســلطة اإلقليميــة لــدارفور، لتيســري التوصــل إىل 

ــة وتشــجيع املصــاحلة. ويف     ــال العدائي ــف لألعم ــة    ١٤و  ١١و  ٩وق ــدت البعث ــه أوف متوز/يولي
ة للتقييم وبناء الثقة إىل عني الدس، وحلة أمحـد شـايب، وقـرى أخـرى متضـررة      بعثات متكامل

  زاع يف منطقة مليط.ـمن الن

وبغية ختفيف حدة الرتاع املتجدد الذي نشب بـني قبـيليت اهلبانيـة والرزيقـات اجلنوبيـة        - ٦١
ك القــادة يف متوز/يوليــه، تواصــلت العمليــة املختلطــة مــع األطــراف املعنيــة الرئيســية، مبــا يف ذلــ  

احملليون واحلاكم السابق جلنوب دارفور واملسـؤولون احلكوميـون احلـاليون. هـذا، وقـد دعيـت       
البعثة للمشاركة يف فـرقيت عمـل خاصـتني لكـال القبيلـتني ـدف إجيـاد حـل دائـم للـرتاع. ويف           

لسـنطة  متوز/يوليه، قامت البعثة املختلطـة بتيسـري سـفر فرقـة عمـل قبيلـة اهلبانيـة إىل حمليـة ا         ٢٤
لتقييم احلالة اإلنسانية فيها، والتشجيع على تسريح الشبان احملليني، وعودة املشـردين والتمهيـد   

  لعقد عملية مصاحلة.

وسعياً إىل منع نشوب نزاعات مومسية، تواصلت العملية املختلطة مع األطراف املعنيـة    - ٦٢
والرعويـة. كمـا قامـت العمليـة     احمللية للتشجيع على التعـايش السـلمي بـني اتمعـات الزراعيـة      

ــة       ــلمي واإلدارة احملليـ ــايش السـ ــان التعـ ــة، وجلـ ــة الزراعيـ ــان احلمايـ ــل جلـ ــدعم عمـ ــة بـ املختلطـ
والسلطات احمللية يف دارفور لتشـجيع احلـوار واحلصـول املشـترك علـى املـوارد الطبيعيـة، مبـا يف         

  يت الفالتة والسالمات.ذلك دعم اللجان املشتركة بني كل من قبيليت املساليت والفالتة وقبيل
    

  تنفيذ توصيات االستعراض االستراتيجي  - رابعا   

  زيادة الفعالية والترشيد  -ألف   

شـباط/فرباير   ٢٥واصلت البعثة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـري اخلـاص املـؤرخ         - ٦٣
٢٠١٤ (S/2014/138)  ــة املختلطــة    للمضــي يف حتســ ــاً للعملي ــه. ويوجــد حالي ــه وفعاليت ني قدرات

وحــدة شــرطة مشــكلة). وال تــزال املعــدات  ١٣وحــدة عســكرية و  ٢٧وحــدة مشــورة ( ٤٠
يف املائة بلغتـها خـالل الفصـل     ٩٢اململوكة للوحدات على درجة مرضية من الصالحية بنسبة 

يف بعـض الوحـدات، بسـبب    السابق. غـري أنـه ال تـزال توجـد عيـوب يف املعـدات وصـالحيتها        
البلــى واالســتعمال والتــأخر يف نشــر املعــدات بســبب إجــراءات التخلــيص اجلمركــي والتعاقــد   

  احلكومية.
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وبتعاون موظفو األمانة العامة والبعثة تعاوناً وثيقاً إلمتام املرحلة األخرية لعملية ترشـيد    - ٦٤
وظيفـة   ٤٧٦ظـائف دوليـة، و   و ١٠وظيفـة (  ٤٨٨شؤون املوظفني املدنيني اليت تشـمل إلغـاء   

كــانون األول/ديســمرب  ٣١وطنيــة ووظــيفيت متطــوعني مــن متطــوعي األمــم املتحــدة) حبلــول    
ــة      ٢٠١٥ ــها يف إعــداد ومزامن ــة عمل ــاملقر ويف البعث ــيت أنشــئت ب ــة ال ــة العامل . وواصــلت األفرق

ون اخلطوات الضرورية لضمان سالسة العملية وسهولتها، ودعم املـوظفني الـذين سـوف يتـأثر    
  بعملية الترشيد هذه.

ــه   - ٦٥ ــدة     ٢٠١٥ويف حزيران/يونيـ ــتراتيجية جديـ ــذ اسـ ــة بتنفيـ ــة املختلطـ ــت العمليـ ، قامـ
لالتصاالت تعتمد سياسة إعالمية تتسم مبزيد من االستباقية والقوة واجلزم، واستخدام وسـائل  

جمموعـة مـن   التواصل االجتماعي بصورة أكثر فعالية، وتعزيز قنوات االتصال الداخلية وإعداد 
ري املعنيـــة. وـــدف االســـتراتيجية إىل ســـرد الرســـائل املخصوصـــة حبســـب املواضـــيع واجلمـــاه

  جنازات العملية املختلطة سرداً دقيقاً على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية.إ
  

ــري        -باء    ــدة القطـــ ــم املتحـــ ــق األمـــ ــف إىل فريـــ ــا تكليـــ ــادر ـــ ــام الصـــ ــل املهـــ نقـــ
  اخلروج  واستراتيجية

ــس األمــن عمــالً   - ٦٦ ــة  ٢٠١٥( ٢٢٢٨) و ٢٠١٤( ٢١٧٣ بقــراري جمل ــدأت العملي )، ب
املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري إعـداد خطـة تنفيذيـة للنقـل التـدرجيي واملرحلـي للمهـام        
إىل الفريق القطري بعد تنقيح أولويـات البعثـة. ومت خـالل الفتـرة املشـمولة ـذا التقريـر إنشـاء         

شتركة الضرورية لرصد وتنفيـذ كـل مـن عمليـة النقـل واإلطـار االسـتراتيجي        آليات التنسيق امل
. ٢٠١٦-٢٠١٤القطـري للفتـرة   األمـم املتحـدة   املتكامل للتعاون بـني البعثـة املختلطـة وفريـق     

ومت تقسيم العمل يف خطة تنفيذ النقل إىل ثالث مراحل هي: أنشطة البعثة الصادر ـا تكليـف   
يف القيـام بـه، واألنشـطة الـيت سـوف تنقـل إىل الفريـق القطـري،         واليت سوف يشـترك الطرفـان   

ــة والبشــرية، واملنظمــات غــري        ــوارد املالي ــك امل ــا يف ذل ــل (مب ــات الضــرورية للنق ــد املتطلب وحتدي
احلكوميــة الشــريكة، والظــروف األمنيــة، وتعــاون احلكومــة، ومــا إىل ذلــك)، وإعــداد جــدول   

  زمين مطابق.

 ٢٦تيجي الذي عرض على الـس يف تقريـري السـابق املـؤرخ     ووفقا للتحليل االسترا  - ٦٧
، قامت العملية املختلطـة والفريـق القطـري حبصـر املهـام احملـددة وإمتـام        (S/2015/378)أيار/مايو 

قامـا   )٢٠١٥( ٢٢٢٨ بقـرار جملـس األمـن   املرحلـة األوىل للعمليـة. ويف هـذا السـياق، وعمـالً      
أيضا بإنشاء آلية تنسيق لشؤون سيادة القانون تنضوي حتت لواء مركز االتصال العـاملي الـذي   
سوف يوجه أنشطتهما املشتركة يف قطاعـات الشـرطة والعدالـة واإلصـالحيات لضـمان النقـل       

ــدعوة وبنــ        ــأن األنشــطة املتعلقــة بال ــى حنــو منســق وحمكــم. علمــاً ب ــدرج لتلــك املهــام عل اء املت
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القدرات للحكومة فيما يتصل مبنع ومواجهة العنف اجلنسي واجلنساين وتعميم مراعاة املنظـور  
اجلنساين، اليت أوقفتها البعثة بالتدريج وفقا لالستعراض االستراتيجي للعمليـة املختلطـة يف عـام    

دة وهيئـة األمـم املتحـ   ، جيري تسلُّمها بالكامل من قبل صندوق األمم املتحدة للسـكان  ٢٠١٤
، على التوايل. ومـن املنتظـر أن   )هيئة األمم املتحدة للمرأةللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (

ــتم حبلــول تشــرين الثــاين/نوفمرب   ــة، أال وهــي   ٢٠١٥ي ، اســتكمال املرحلــة القادمــة مــن العملي
  حتديد املتطلّبات الضرورية، مبا فيها خيارات وطرائق متويل النقل.

ــرار    - ٦٨ ــن  وعمــالً بق ــس األم ــابع    ٢٠١٥( ٢٢٢٨جمل ــن الت ــس الســالم واألم ــاين جمل ) وبي
حزيران/يونيــه  ٢٢املعقـودتني يف   ٥٢٩و  ٥١٦لالحتـاد األفريقـي اللــذين اعتمـدا يف اجللســتني    

متوز/يوليه على التوايل، قامت األمانة العامـة لألمـم املتحـدة ومفوضـية االحتـاد األفريقـي        ٣١ و
مشاورات سياسية رفيعة املستوى لرسـم اخلطـوات املالئمـة     بدعوة حكومة السودان إىل إجراء

الستراتيجية للخروج وعملية هذه االستراتيجية وشكلها، على أسـاس املعـايري املرجعيـة احلاليـة     
للبعثــة. وســوف تعقــد هــذه املشــاورات يف ايــة أيلول/ســبتمرب علــى هــامش الــدورة الســبعني   

  للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
    

  اجلوانب املالية  - خامسا   

حزيران/يونيـه   ٢٥بـاء، املـؤرخ    ٦٩/٢٦١خصصت اجلمعية العامة، مبوجـب قرارهـا     - ٦٩
متوز/يوليـه   ١للفترة مـن  املختلطة مليون دوالر لإلنفاق على العملية  ١ ١٠٢,٢، مبلغ ٢٠١٥
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٥

ات املقــررة غــري املدفوعــة للحســاب ، بلغــت االشــتراك٢٠١٥آب/أغسـطس   ٢٥ويف   - ٧٠
مليون دوالر. وبلغ إمجايل االشتراكات املقررة غـري املسـددة    ٦٦٣,٢اخلاص للعملية املختلطة 

مليـون دوالر. ومت سـداد تكـاليف     ٤ ٤٠٤,٢جلميع عمليات حفظ السالم حىت ذلك التاريخ 
 ٣٠تني املمتـدتني حـىت   القوات واملعدات اململوكة للوحدات للحكومات املسامهة ا عن الفتر

  ، على التوايل، وفقا جلدول السداد الفصلي.٢٠١٥آذار/مارس  ٣١و  ٢٠١٥نيسان/أبريل 
    

  مالحظات  - سادسا   

إن استمرار عدم إحراز تقدم حنـو حـل سياسـي للـرتاع يف دارفـور هـو أمـر مـثري لبـالغ            - ٧١
يعـاين منـه سـكان دارفـور.      القلق، مع استمرار االقتتال بني احلكومة واحلركات املسلحة الذي

مليـون علـى معونـة اإلغاثـة للبقـاء       ٤,٤فمن جمموع السكان الذي يبلغ سـبعة ماليـني، يعتمـد    
  .نازحمليون  ٢,٦على قيد احلياة، مبن فيهم 
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ومــع الترحيــب بــإعالن احلكومــة عزمهــا إعــالن وقــف إلطــالق النــار مــدة شــهرين يف   - ٧٢
ل األزرق، فإن عودة املشردين إىل مواطنـهم األصـلية   دارفور، ويف والييت جنوب كردفان والني

يتطلب جهداً متواصالً من األطراف املتحاربة لتحقيق حل سياسـي للـرتاع. ويف هـذا الصـدد،     
أثين على اجلهود اليت يبذهلا املمثـل اخلـاص املشـترك إلحيـاء عمليـة السـالم يف دارفـور بتواصـله         

اً للوســاطة املتزامنــة الــيت يقودهــا فريــق االحتــاد مــع احلركــات غــري املوقّعــة علــى االتفــاق، دعمــ 
األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ، وتشجيع كـل األطـراف علـى دعـم تلـك اجلهـود بغيـة        
االستئناف العاجل للمباحثات املباشرة بشأن دارفـور. كمـا أُعـرب عـن كامـل دعمـي للفريـق        

ودان وجنـوب السـودان، استكشـاف    الذي يواصل مع العملية املختلطـة ومبعـوثي اخلـاص للسـ    
خيارات إلجياد حلول بالتفـاوض للرتاعـات يف السـودان. وال يوجـد حـل عسـكري للـرتاع يف        
دارفــور. ومــن مث، فــإنين أكــرر دعــويت احلكومــة واحلركــات املســلحة يف دارفــور إىل اســتئناف  

  فاوض لألزمة.املباحثات املباشرة على الفور. بدون أي شروط مسبقة، بغية حتقيق تسوية بالت

وال زلت شديد القلق إزاء تصاعد الرتاع الطائفي وأثره املـدمر علـى السـكان املـدنيني       - ٧٣
يف دارفور. ويف هذا الصدد، أُرحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة الحتـواء آثـار االقتتـال بـني          

ة للجرمية. غـري أنـه   القبائل احمللية خالل األشهر الثالثة املاضية. وكبح استمرار املعدالت املرتفع
ــة أيضــا اســتكمال هــذه اجلهــود بوضــع اســتراتيجية شــاملة ملعاجلــة األســباب         ــي للحكوم ينبغ
اجلذريــة هلــذه الرتاعــات، مبــا يف ذلــك إجــراء مشــاورات شــاملة جامعــة مــع اتمعــات احملليــة،   
 ووضع أطر قانونية وسياسـية مالئمـة لتعزيـز قطـاعي العدالـة وإنفـاذ القـانون. وسـوف تواصـل         

  العملية املختلطة تقدمي دعمها يف هذا الصدد.

ــد خطــوة حنــو ضــمان          - ٧٤ ــاً إضــافياً، يع ــدارفور عام ــة ل ــدة الســلطة اإلقليمي ــد م وإن متدي
استمرار تنفيذ وثيقة الدوحة للسـالم يف دارفـور ومـا يترتـب عليـه مـن منـافع لشـعب دارفـور.          

يف اآلراء بشــأن مســتقبل قيــادة  ومـن املهــم لألطــراف املوقعـة علــى االتفــاق التوصــل إىل توافـق   
ــة الدوحــة.      ــذ املســتمر لوثيق ــدارفور لضــمان التنفي ــة ل ــة قطــر    الســلطة اإلقليمي وأشــكر حكوم

  لدعمها املستمر لوثيقة الدوحة.

ومما يدعو إىل التفاؤل، ذلك التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ احلوار والتشاور الـداخلي يف    - ٧٥
وىل للعملية وبدء املرحلة الثانية. ويف هذا الصدد، أهيـب  دارفور، وخباصة استكمال املرحلة األ

حبكومـــة الســـودان إجنـــاز تعهـــدها. وطلـــب الـــدعم مـــن مجيـــع األطـــراف املعنيـــة، واملـــاحنني،   
واملؤسسات بتوفري األموال الالزمة لضمان التنفيذ الناجح هلذه العملية وسـائر مشـاريع التنميـة    

  واإلنعاش يف دارفور.
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ت املستمرة اليت تقـوم ـا عناصـر إجراميـة علـى مـوظفي األمـم املتحـدة         وأدين اهلجما  - ٧٦
ــهوض        ــى الن ــة عل ــور، وأحــث احلكوم ــة يف اــال اإلنســاين يف دارف ــة العامل واألطــراف الفاعل
مبسؤولياا يف هذا الصدد بتوفري احلماية وضمان التحقيـق يف تلـك احلـاالت وتقـدمي اجلنـاة إىل      

واحلركــات املســلحة ال تــزال تقيــد وصــول العمليــة املختلطــة    العدالــة. ويؤســفين أن احلكومــة 
والعاملني يف اال اإلنساين إىل السكان املستضعفني يف دارفور. كما يؤسـفين اسـتمرار رفـض    
احلكومة طلبـات مـنح تأشـريات ملـوظفي العمليـة املختلطـة والتـأخر يف منحهـا، ممـا حيـول دون           

ــة. وأط   ــى    نشــر مــوظفني أدوارهــم بالغــة األمهي لــب دعــم جملــس األمــن يف حــث احلكومــة عل
  االمتثال ألحكام اتفاق مركز القوات ومتكني البعثة من إجناز واليتها.

ــترك/كبري      - ٧٧ ــاص املشـ ــل اخلـ ــال املمثـ ــائم بأعمـ ــكر إىل القـ ــي الشـ ــاً، أود أن أزجـ وختامـ
مــم ، وإىل مجيــع مــوظفي العمليــة املختلطــة، واأل االوســطاء املشــترك، أبيــودون أولــورميي باشــو 

تعـرف  املتحدة، والدوائر اإلنسانية، الذين يواصلون، يف مواجهة عناء شديد، جهودهم اليت ال 
ــل  ــوب        الكل ــوثي اخلــاص للســودان وجن ــى مبع ــين عل ــور. كمــا أُث ــاة شــعب دارف لتحســني حي

السودان، هايلي منكريـوس، ورئيسـي فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ،          
  لتسوية نزاع دارفور.متواصلة وعبد السالم أبو بكر، ملا يبذالنه من جهود ثابو مبيكي 
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  خريطة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


