
 S/2015/1027  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

24 December 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

291215    291215    15-22604 (A) 

*1522604*  

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

  
 مقدمة -أاال  

(، الــ م مــدد ا لــس 2015) 2228هــ ا التقريــر مقــدم عمــال سقــرار جملــس األمــن    - 1
ــ        ــور  ــ ــدة يف دارفــ ــم املتحــ ــ  ااألمــ ــاد األفريقــ ــة لالحتــ ــة املختلطــ ــة العمليــ ــي االيــ مبوجبــ

تنفيـ  االيـة البع.ـة      يومـا عـن   90اطلب إيل أن أقـدم تقريـرا  ـ      2016 زيران/يونيي  30
زاع االوضـ  السيايـ  االبي ـة التلـةيلية يف دارفـور      ـايقدم التقرير معلومات مستكملة عـن النـ  

ــم األمــور   ــيال لتل ــارا مــن  احتل ــاري   ، 2015أيلول/يــبتم   25اعتب ــرم  صــداراهــو ت تقري
   ـــ لم يعـــرر التقريـــر 2015 ـــانون األال/ديســـم   15(،  ـــ  S/2015/729الســـاس  )

اإلجنازات اليت  ققتـاا العمليـة املختلطـة يف تنفيـ  أالوياالـا االيـتراتينية املنقحـة، الـيت صـد           
(، 2015) 2228( ا 2014) 2173( ا 2014) 2148علياـــا جملـــس األمـــن يف قراراتـــي 

ــر      ــا )ان ـ ــددة  ـ ــة ااـ ــاع املرجعيـ ــاا سالنقـ ــرار  S/2014/279ايف الوفـ ((  2015) 2228االقـ
اساإلضافة إىل ذلم، يسلط التقرير الضوا على التحديات الرئيسـية الـيت تعتـرر تنفيـ  الواليـة      
تنفيـــ ا فعـــاال ايعـــرر ماـــر املعلومـــات املتعلقـــة مبواصـــلة تنفيـــ  النقـــاع الـــيت الـــ  إلياـــا   

اعمليــة نقــ  املاــام إىل فريــ  األمــم املتحــدة القطــرم    2014لعــام  االيــتراتين  االيــتعرار
 اخلراج  اايتراتينية

  
 زاع ااحلالة األمنيةـديناميات الن -ثانيا  
 االجتاهات السائدة اديناميات النـزاع يف دارفور -ألف  

 ان مستوى القتال سني قـوات احلكومـة ااحلر ـات املسـلحة منخفضـا اـالل الفتـرة         - 2
امللمولة سالتقرير اليت تزامنت م  مويم األمطار  ااخنفـ  أيضـا يف الفتـرة مـن أيلول/يـبتم       

http://undocs.org/ar/S/2015/729
http://undocs.org/ar/S/2014/279
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إىل  انون األال/ديسم  عدد االشتبا ات الطائفية املتعلقة ساألراض  اال.راة احليوانيـة، سينمـا   
ضــد املــدنيني اامللــردين دااليــا مــن جانــب العناصــر املســلحة   ــ لم  لــت    ايــتمر العنــف

اجلرميـة منتلــرة يف فتلـف أدــاا دارفــور، اإن يـاريت التــداس  الــيت ااـ ها الــوالة يف اخنفــار     
 عدد احلوادث اإلجرامية سصورة  ب ة يف سع  املرا ز السكانية   

 
 دةالقتال سني القوات احلكومية ااجلماعات املتمر  

مل ترد تقارير عن اقوع اشتبا ات سني القوات احلكومية ااجلماعـات املتمـردة يـوى     - 3
فيما يتعل  جبـي  حتريـر السودان/فصـي  عبـد الوا ـد   ـ  أن العمليـة املختلطـة تعـ ر علياـا،           
سســبب ايــتمرار انقطــاع يــب  الوصــول إىل شــر  جبــ  مــرة، تع يــد التقــارير اإلعالميــة الــيت   

تلـرين ال.ـان/نوفم  يقـال إن عناصـر جـي        4لية تبـادل لـن ان املدفعيـة يف    أفادت سوقوع عم
حترير السودان/فصي  عبد الوا د ه  اليت سـدأالا ضـد القـوات احلكوميـة يف دريبـات، جبنـو        

تلـرين ال.ـان/نوفم  ستوجيـي ضـرسات      9دارفور، أا تع يد قيام القوات املسلحة السـودانية يف  
وك، سلمال دارفور  ا لت املنطقة حتت ييطرة احلكومة منـ  انتـزاع   جوية يف منطقة فانةا ي

ــان/      ــر السودان/فصــي  عبــد الوا ــد يف  ــانون ال.  منطقــة فانةــا يــوك مــن أيــدم جــي  حتري
، احتتفظ القوات احلكومية هناك سنقاع للتفتي   ما تتـوىل تن ـيم  ر ـة املـرار     2015 يناير

ــى     ــدة علـ ــر  املمتـ ــم  الطـ ــا يلـ ــة، مبـ ــ    يف املنطقـ ــوران  ا يلينـ ــدا ايـ ــييت اقولـ ــول ن تـ طـ
 اسردان  ات ا
اعلى  رار الفترة امللمولة سالتقرير السـاس ، مل يبلـ  سوقـوع أم اشـتبا ات عسـكرية       - 4

سني القوات احلكومية ا ر ة العدل ااملساااة  افيما يتعل  جبي  حترير السودان/فصـي  مـي    
زاع الـدائر يف ليبيـا، قامـت القـوات املسـلحة      ـاحلكومـة سامللـار ة يف النـ    ميناام، الـ م االمتـي  

الســودانية ستعزيــز اجودهــا علــى طــول املمــرات اللــمالية املعرافــة ستحر ــات القــوات التاسعــة  
جلي  حترير السودان/فصي  مي  ميناام، سداا من طينة ااادم هور  رسـا إىل احلـداد الواقعـة    

 دفان نا ية اللر  سني مشال دارفور امشال  ر
 انون األال/ديسم ، ادعـى جـي  حتريـر السودان/فصـي  مـي  مينـاام        3ا  1ايف  - 5

ا ر ة العدل ااملساااة علـى التـوايل سـعن قـوة الـدعم السـري  املتحالفـة مـ  احلكومـة ها ـت           
رام اأنكــا اللــتني يســكناما أفــراد مــن قبيلــة الز ــااة يف مشــال دارفــور  اتع ــدت العمليــة     أم

املختلطة من مم.ل  ا تمعات االية أن أفرادا من املليلـيات العرسيـة علـى مـك مر بـات مـزادة       
إىل  1تلـرين ال.ـان/نوفم  امـن     29إىل  27سرشاشات قاموا سلن هنمات يف الفتـرتني مـن   

  ـانون األال/  3 انون األال/ديسم   اقد قت  يف ا نوم ال م اقـ  علـى قريـة أنكـا يف      3
بعة مـــدنيني علـــى األقـــ ، اأ رقـــت القريـــة   ـــ لم  بـــت القـــرى اايطـــة  ـــا   ديســـم  يـــ
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أيـرة اصـلت إىل فـيم     150تدم ها، افرت أ لبية السكان من املنطقة، مبا يف ذلم دـو   امت
 سرا للملردين دااليا  أم
 

 النـزاعات االية االعنف الطائف   
رة امللــمولة ســالتقرير  ايــنلت زاعات الطائفيــة أقــ  أيضــا اــالل الفتـــ ــان عــدد النــ - 6

 ادثـــة مشلـــت  13ضـــحيةم، مقارنـــة ســــما عـــدد    38 ـــوادث مشلـــت  7العمليـــة املختلطـــة 
ضحيةم يف الفترة امللمولة سالتقرير الساس   ااقعـت تلـم االشـتبا ات يف مشـال اايـط       164

بـة  اجنو  دارفور، ا انت يف مع م األ يان سـني الطوائـف العرسيـة )م.ـ  الرزيقـات اسـ  هل      
اا بانيـــة االســـالمات، ااملعاليـــا ااملســـ ية(، سســـبب املنازعـــات املتعلقـــة ساألراضـــ  اال.ـــراة  
احليوانيـة  اتـدالت احلكومــات االيـة ال تـواا املوقــف مـن اـالل نلــر أفـراد األمـن اتيســ          

 تسوية املنازعات، مبا يف ذلم دف  الدية 
عمـال العسـكرية، فـحن  ـوادث     اعلى العكس من ا ـداا الـ م يـاد فيمـا يتعلـ  ساأل      - 7

االعتــدااات االتحــرل االترهيــب الــيت تعــرر  ــا املــدنيون، مبــن فــيام امللــردان دااليــا، قــد   
ــالتقرير         ــرة امللــمولة س ــد يــن  اــالل الفت ــور  فق ازدادت، اال يــيما يف مشــال ا ــر  دارف

م  الــة مــن  ــاالت االعتــداا االتحــرل االترهيــب ضــد املــدنيني، مبــن فــيا   132جمموعــي  مــا
 الـة يف   32 الـة يف  ـر  دارفـور، ا     35 الة يف مشـال دارفـور، ا    38امللردان دااليا )
 ــاالت يف شــر  دارفــور(، اذلــم     6 الــة يف جنــو  دارفــور، ا    21ايــط دارفــور، ا  

ــى     ــة س.مــان  ــاالت اشــتملت عل ــالتقرير      31ساملقارن ــرة امللــمولة س ــات اــالل الفت ــن الوفي م
ت، أفيــد ســعن اجلنــاة  ــانوا رجــاال مســلحني يرتبطــون سقبائــ   الســاس   ايف  البيــة هــ   احلــاال

تلرين األال/أ توسر أفراد من علـ ة أاالد زيـد    1العر  الر    فف   ر  دارفور، قام يف 
املنتمية إىل قبيلة الرزيقات اللمالية مباا ة عدة قـرى سـالقر  مـن اجلنينـة )مـويل اتانـديكوتو       

و(، اه   يعا قرى يقطناا يكان مـن املسـاليت، ايـدعى أن    ااهلل مارقا اداريت امتية اس تين
الةرر من ذلم هو ال.عر ملقت  أ د أسناا أاالد زيد على أيدم جماولني يف قريـة متيـة يف اليـوم    
الساس   اافقا لللاود االضحايا يف تلم االعتدااات،  ـان اجلنـاة يرتـدان شـ  أنـواع الـزم       

لقــوات املســلحة الســودانية اقــوة الــدعم الســري   العســكرم ازم اللــرطة، مبــا يف ذلــم زم ا 
ــراد املســاليت اإصــاسة        ــ  أ ــد أف ــة  اأدى احلــادث إىل مقت ــة املر زي ــوة اللــرطة اال تياطي اق

ماــرين، إىل جانــب ااتطــا  يــبعة أشــخاا  ا لــت احلالــة األمنيــة يف املنطقــة هلــة،     12
 تلرين األال/أ توسر  22قت  شخ  مار من املساليت يف  إذ
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 املنازعات على األراضي  
تلرين األال/أ توسر، اندل  القتال سني قبيليت السـالمات ااملسـ ية يف يـاليل      22يف  - 8

سويط دارفور، نتينة أعمال الزراعة اليت قـام  ـا أفـراد مـن السـالمات يف مزرعـة اـ  أفـراد         
دارفـور ارئـيس   من املس ية، األمر ال م أدى إىل افاة شخ  من املسـ ية  اقـام اايل ايـط    

تلرين األال/أ توسر لتخفيف  دة التـوترات،   25السلطة اإلقليمية لدارفور سزيارة املنطقة يف 
اااف  أهايل السالمات على دف  الديـة أليـرة املتـوو  ايف  ـر  دارفـور، اقعـت اشـتبا ات        

ــبس يف    ــد االز ــااة يف  ل ــني أاالد زي ــى مصــدر     12س ــزاع عل ــان/نوفم  سلــعن ن تلــرين ال.
لميا ، األمر ال م أيفر عن مقت  شخصني من أاالد زيـد اأ ـد أفـراد الز ـااة  ااقـ  أاالد      ل

زاع  ايف منطقـة أاـرى مـن  ـر      ـ انون األال/ديسـم  حلـ  النـ    13زيد االز ااة اتفاقا يف 
ــة يف        ــزارعني مــن املســاليت اسعــ  الرعــاة العــر  يف عرن ــني م دارفــور، اقعــت اشــتبا ات س

ــان/نوفم  18 ــرين ال.ـ ــادث    تلـ ــ ا احلـ ــة  اأدى هـ ــ  الزراعيـ ــى األراضـ ــدال علـ ــبب جـ  ، سسـ
إصاسة يتة أشخاا من    من اجلانبني، ادف  القوات املسلحة السودانية اأفـراد اللـرطة    إىل

 إىل نلر أفراد ال تواا احلالة 
 

 سرقة املاشية  
  اـالل الفتـرة امللــمولة سـالتقرير، يأــنلت أرسـ   ــاالت تتعلـ  سســرقة املواشـ   ففــ       - 9

ــور، مت يف   ــال دارفـ ــ يت       21مشـ ــيليت سـ ــني قبـ ــار سـ ــال  النـ ــادل إلطـ ــوسر تبـ ــرين األال/أ تـ تلـ
عمران سدعم من الزيادية، سسبب قيام الطر  ال.ان سسـرقة ماشـية اـ  الطـر  األال،      اس 

اأصيب يف أثناا ذلم أرسعة أفراد من سـ يت اشخصـان مـن سـ  عمـران  ايف جنـو  دارفـور،        
تلــرين ال.ــان/نوفم  ساالعتــداا علــى أفــراد مــن الســالمات يف  19لبــة يف قــام أفــراد مــن ســ  ه

قرييت  وسوم امار وندم، ردا على أعمال يرقة املاشية اليت قامت  ا قبيلة السالمات  اقتـ   
يف ذلم احلادث أرسعة أشخاا من السالمات اشخصان من س  هلبـة، اعقـب نلـر القـوات     

تلرين ال.ان/نوفم ، توصلت اجلماعتـان إىل اتفـا  لتبديـد     21األمنية احلكومية يف املنطقة يف 
أيلول/يبتم ، سعد أن قـام أفـراد مـن الرزيقـات      20التوتر  ايف شر  دارفور، اندل  القتال يف 

ــة،            ــ  عدال ــة جب ــا يف منطق ــة املعالي ــن قبيل ــراد م ــا أف ــيت ميلكا ــ  ال ــ  اإلس ــة سســرقة سع اجلنوسي
ا اعلــرة أشــخاا مــن الرزيقــات اجلنوسيــة  اقــام اايل إىل مقتــ  شخصــني مــن املعاليــ أدى ممــا

أيلول/يـبتم ، إىل تسـوية    27شر  دارفـور سنلـر قـوات يف املنطقـة، اتوصـلت الطائفتـان يف       
 ـانون األال/ديسـم  مـرة أاـرى سسـرقة       6للحادث     أن أفـرادا مـن الرزيقـات قـاموا يف     

ــو  ارينكــا، ارد    ــا يف أس ــراد مــن املعالي ــى ذلــم سااتطــا     ماشــية مملو ــة ألف ــا عل ــاا املعالي أسن
 شخصني من الرزيقات  اتدالت القوات احلكومية إلطال  يراح املختَطفني من الرزيقات 
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 الوصول إىل األراضي الزراعية  
 ــان املزارعــون عرضــة سلــك  اــاا العتــدااات الرعــاة املســلحني، نتينــة موجــات  - 10

ا نرة السنوية جلماعـات الر ـ  ا.ـا عـن املراعـ  اامليـا  يف الفتـرة مـن أيار/مـايو إىل تلـرين           
ال.ـان/نوفم ، ا ـ لم سسـبب مويــم جـ  اااصـي  يف الفتــرة مـن أيلول/يـبتم  إىل تلــرين        

دارفور، اردت من عدد من االيات الواقعـة  ـول قريضـة ا ـا       ال.ان/نوفم   فف  جنو 
تقــارير تفيــد ساعتــداا الر ــ  علــى املــزارعني امضــايقتام، مبــا يف ذلــم تــدم   اصــيلام  ايف   

ــت يف     ــتبا ات اقع ــا  اش ــات     27ا  20قريضــة، ايف أعق ــني الرزيق ــان/نوفم  س تلــرين ال.
مقتـــ  اثـــنني مـــن الر ـــ  املنـــتمني إىل   ااملســـاليت سلـــعن الوصـــول إىل األراضـــ ، اأدت إىل 

الرزيقات امزارٍع من املساليت، قامت السلطات االية سنلر أفراد األمن، ااقعـت اجلماعتـان   
 انون األال/ديسم     لم اشتبم أفـراد مـن الزريقـات مـ  أفـراد       11على اتفا  يالم يف 

األال/ديســم ، عنــدما قامــت   ــانون 12مــن قبيلــة املســ ية يف املنطقــة القريبــة مــن املــ ا يف   
جمموعة من اإلس  اململو ة للرزيقـات ستـدم  مـزارع اـ  املسـ ية، ممـا أدى إىل مقتـ  أرسعـة         
أشخاا من الرزيقـات ايـبعة مـن املسـ ية  انلـرت السـلطات االيـة قـوات للتـدا  امنـ            

مماثلـة يف مشـال   تعب ة املزيد من أفراد اجلماعتني  اأسل  أيضـا عـن اقـوع اعتـدااات امضـايقات      
يف املائـة مـن يـكان ا تمعـات      85دارفور، اأفادت السلطات االية فيمـا يتعلـ  سالطويلـة أن    

االية قد شرداا سسبب احلوادث املتصلة سالزراعـة  ايف ثاسـت، اهـ  منطقـة أاـرى مـن مشـال        
  ـانون األال/ديسـم  اطـاردت السـكان     7دارفور، اصلت جمموعة من الر   املسلحني يف 

إىل داا  املدن سةرر حتوي  املـزارع إىل مـراٍع  ايف ايـط دارفـور، قتـ  مزارعـان يف منطقـة        
ــدم       4يــورام يف  ــى أي ــاة مــن اال تصــا  عل ــاذ فت ــدما  ــااال إنق  ــانون األال/ديســم  عن

شخ  مسلح من أفراد السالمات  ايف  ـر  دارفـور سـالقر  مـن يـرسا، قـام سعـ  الر ـ          
ارع مــن قبيلــة اإلرنقــا يف قريـة معمقــا فــعردا  قتــيال عنــدما  العـر  ســحطال  الرصــاا علــى مـز  

 انون األال/ديسـم ، اعقـب تبـادل     4 اال من   يواناالم من الرع  يف أرضي الزراعية يف 
إلطال  النار سني الر   اأسناا قبيلة اإلرنقا، قت  من القبيلة شخ  مار قب  أن تلق  القـوات  

 تلــرين ال.ــان/ 7ني  اقامــت جمموعــة مــن الر ــ  يف املســلحة الســودانية القــب  علــى املاــا 
نوفم  سحطال  النار على شخصني مارين من اإلرنقـا اقتلـاما عنـدما  ـااال منـ  املاشـية مـن        

 الرع  يف مزارعاما   
اتعــرر امللــردان دااليــام سصــفة ااصــة لقيــود علــى إمكانيــة الوصــول إىل أراضــيام   - 11

ا الزراعـة  ففـ  مشـال دارفـور، أفـاد امللـردان دااليـام        األشكال أارى من املضـايقات يف أثنـا  
سوقـوع  ـاالت ا تصــا  يف املـزارع اــارج فيمـ  فاتــا سورنـو اساسنويــة للملـردين دااليــا،       
استدم  اااصي  علـى مقرسـة مـن فـيم يـينيت، اسععمـال يـطو اـالل  عاـم األعلـا  يف           
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ير عـن اعتـداا تعـرر لـي املزارعـون      الطويلة  ايف جنو  دارفور، تلقت العملية املختلطـة تقـار  
من امللردين دااليا من فيم قريضـة ممـا تسـبب يف مقتـ  أ ـدهم، اااتطـا  ماـر مـن فـيم          
عطال يف أثناا عملاما يف إ دى املـزارع،  مـا تعرضـت ثـالث نسـاا مـن امللـردات دااليـام         

تكـا  رجـال   من فيم السالم لال تصا  يف املـزارع  ايف ايـط دارفـور، أفـادت التقـارير سار     
مــن العــر  اعتــدااات اأعمــال حتــرل أاــرى مماثلــة ضــد امللــردين دااليــام القــائمني سالزراعــة  
ا  ها من أنلطة  سب العي  يف فيمات سنديس  اقارييال ااحلميدية ااحلصا يصـا اثـور   
اشداد، اا تصبوا قاصرتني جتمعان العلب سـالقر  مـن فـيم احلصا يصـا  ايف إ ـدى هـ         

ــة احلــوادث، ايــت  ــوسر   26مــن الرجــال العــر  املســلحني يف    16وقف قراس تلــرين األال/أ ت
سع  امللردين دااليا من فيمات قارييال انيويااث ايااث امدنيني مارين جيمعون املـاا  
يف ن تييت ايلبوهم ما معام حتت الديد السالح  اسناا على طلب من العملية املختلطة، نلـر  

للرطة يف املنطقة ليقوموا ستفري  اجلنـاة  ايف  ـر  دارفـور،    نائب مفور ن تييت سع  أفراد ا
ــا اييســ  اايــترا ة         ــورا سارانة ــا ااحلنــاج اف ــام مــن فيمــات أرادامات ــاد ملــردان داالي أف

 ـوادث  اقـوع  اتاجنيك  ا  ها يف اجلنينة أيضام سفرر قيود على إمكانية الوصول للمزارع ا
  أارى  ممضايقات ا لمحاصي لتدم  
.ف الوالة اجلاود املب الة للحد مـن احلـوادث املرتبطـة ستـدم  املـزارع، اال يـيما       ا  - 12

ــة لتســوية النــ    زاعات ســني املــزارعني ـيف مشــال اجنــو  دارفــور  فعنلــع اايل مشــال دارفــور جلن
االر ــ  يف االيــات الةرسيــة، مبــا فياــا الفاشــر االطويلــة ادار الســالم، يرأيــاا نائــب الــوايل     

نة حلماية اااصي  يف جنو  دارفور ا ـر  دارفـور، مبلـار ة مـن جاـاز      اأنل ت   لم جل
األمــن ااملخــاسرات الــوط ، االلــرطة، ايــلطات الواليــة األاــرى  ايف شــر  دارفــور، أنلــع  
الوايل ا لس األعلى للسـالم ااملصـاحلة يف الواليـة لدرايـة  يـ  املنازعـات املرتبطـة سالزراعـة          

 فو األمن االيون امللتر ون يف جاود محايـة املـزارع إلطـال     ايف عدة منايبات، تعرر مو
النار عليام، امش  ذلم ا نوم ال م اق  علـى أفـراد اللـرطة يف دلـيو، سويـط دارفـور، ايف       

 اادم فرجان، سةر  دارفور 
 

 أعمال اإلجرام االلصوصية  
 الــة  376مــن احلــوادث اإلجراميــة، ممــا أيــفر عــن تســني    385اقــ  مــا جمموعــي  - 13

 الــة افــاة يف الفتــرة امللــمولة ســالتقرير الســاس     93  ادثــة ا 391افــاة، مقارنــة مبــا عــدد  
ــ  )    ــيوعام القتــ ــرائم شــ ــر اجلــ ــت أ .ــ ــا  )32امشلــ ــال   34(، ااال تصــ ــوادث إطــ (، ا ــ

ــار ــلح ) 102) النــــ ــطو املســــ ــرقة ) 63(، االســــ ــراع يف الســــ ــداا/26(، االلــــ  (، ااالعتــــ
(، اجـرائم  22(، ا ـوادث االاتطـا  )  44م املنـازل ) (، االسطو على/اقتحا120) التحرل
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(  اساإلضـافة إىل ذلـم، ارد تقريـر    26(، ايرقة املاشـية ) 13(، االكمائن، )8احلر  العمد )
يتعلــ  ستــاريب املخــدرات يف شــر  دارفــور،  يــي صــادرت مليلــيات منطقــة الســافانا الــيت   

ام معبــعة سالقنــب مــن  يســ 80 انــت تســتق  مر بــات مــزادة مبــداف  رشاشــة مــا يقــر  مــن  
 ـانون   10منـام يف   12ماريب فـدرات قـاموا، سـدارهم، سنصـب  مـني للمليلـيات اقتلـوا        

ديسم   ااصلت القوات املسلحة السـودانية إىل مكـان احلـادث األقـت القـب  علـى        األال/
 ثالثة من أفراد املليليات 

ام، مبـا يف ذلـم قـوات أمـن     ااا  الوالة سع  التداس  األمنية للحد مـن أعمـال اإلجـر    - 14
إضافية يف املرا ز السـكانية،  مـا يف  الـة الطويلـة املـيط ا بكاسيـة ا  ـتأم يف مشـال دارفـور          
البدا يف شر  دارفور، افرر   ر علـى محـ  األيـلحة اايـتخدام مر بـات  ـ  مسـنلة،        

ورطني يف جـرائم   اإزالة نقاع التفتي     القانونية، اااـاذ إجـرااات ملعاقبـة أفـراد األمـن املتـ      
اأيامت ه   التداس  يف اف  احلوادث اإلجرامية يف سع  املرا ـز السـكانية، امنـاا نيـاال،     

إىل صـفر(، ااجلنينـة،    10(، االضـعني، سلـر  دارفـور )مـن     24إىل  42جبنو  دارفـور )مـن   
( اازدادت يف 27(، سينما  لت األعداد  ما هـ  يف الفاشـر )  32إىل  46سةر  دارفور )من 

(     أن اجلرائم  لـت منتلـرة سوجـي عـام يف أدـاا      25إىل  20النن ، سويط دارفور )من ز
ــة يف  116 ادثــــة يف شــــار م /أ ســــطس إىل  89دارفــــور، اارتفــــ  عــــددها مــــن    ادثــ

، ااخنفــ  العــدد اخنفاضــام 2015 ادثــة يف تلــرين األال/أ تــوسر  159أيلول/يــبتم  إ إىل 
 ل.ان/نوفم   ادثة يف تلرين ا 158طفيفام إىل 

 
 التطورات السيايية -ساا  

 لت احلكومة ا اعـات املعارضـة منقسـمة سلـعن عمليـة احلـوار الـوط  الـيت أعلنـاا           - 15
ــرئيس البلــ  يف  ــر م مــن مقاطعــة عــدد مــن األ ــزا       10ال ــوسر، علــى ال تلــرين األال/أ ت

السيايية الرئيسية للعملية، مناا  ـز  األمـة القـوم ، ااحلـز  اللـيوع ، ا ـز  اإلصـالح        
 السودانية الرئيسية   ر ات املعارضة املسلحةااآلن، 

نـــداا ” عـــرا  سايـــما انـــت اجلماعـــات املعارضـــة الرئيســـية، امنـــاا االئـــتال  امل  - 16
ااجلباة ال.ورية السودانية، قد قـررت رفـ  احلـوار الـوط  الـ م تقـود  احلكومـة         “ السودان

أيلول/يـبتم ،   14إىل  9اطالبت ه   اجلماعات، عندما اجتمعـت يف سـاريس يف الفتـرة مـن     
عقد اجتماع ياس  للحوار يف أديس أساسا حتت رعايـة فريـ  االحتـاد األفريقـ  الرفيـ  املسـتوى       س

املع  سالتنفي  من أج  االتفا  على طرائ  احلوار، اعرضـت يف نفـس الوقـت اقـف األعمـال      
أيلول/يــبتم ، ا تنــز جاــاز األمــن ااملخــاسرات الــوط     15العدائيــة ملــدة يــتة أشــار  ايف  

حــالف الــوط  الســودان لعــدة يــاعات يف مطــار اخلرطــوم عنــد عودتــي مــن    رئــيس  ــز  الت
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اجتماع ساريس  ا ان اجلااز قد من  ثالثة مارين من زعماا املعارضة مـن السـفر إىل سـاريس    
 حلضور االجتماع   

اعلى الر م من عدم اجود تواف  يف اآلراا، شرع الرئيس البل  يف أعمال التحضـ    - 17
أيلول/يبتم ، أعلـن يف أ ـدريا اقـف إطـال  النـار       22أصدر مريومني يف للحوار الوط ، ا

زاع، منـاا دارفـور، اعـرر يف اآلاـر العفـو علـى أعضـاا        ـملدة شارين يف عدد مـن منـاط  النـ   
 اجلماعات املتمردة ال ين خيتاران االنضمام إىل احلوار الوط    

ــ ت    - 18 ــرر، اأ نلـ ــد املقـ ــوط  يف املوعـ ــوار الـ ــتح احلـ ــداد    اافتأـ ــة سحعـ ــان مكلفـ ــت جلـ يـ
ضون ثالثة أشار، تر ز    جلنة مناا على أ د املواضي  التاليـة  السـلم    يف “ اطنية اثيقة”

االو دة، ااالقتصاد، ااحلو مة اتنفي  نتائو احلوار، االعالقـات اخلارجيـة، اا ويـة اال.قافـة،     
ااحلريات ااحلقو  األيايية  امل ينضم إىل العملية من دارفـور يـوى األطـرا  املوقعـة علـى      

 يف دارفور افصائ  صة ة منلقة عن  ر ة حترير السودان   اثيقة الدا ة للسالم 

تلـرين األال/أ تـوسر أن    19ايف أثناا احلوار الوط ، أعلن الرئيس البل   ـ لم يف   - 19
، افقـــا 2016ايــتفتاا شـــعبيا لتحديـــد الوضـــ  اإلدارم لـــدارفور يـــيأنرى يف نيســـان/أسري   

ت األطـرا  املوقعـة علـى اثيقـة الدا ـة      أل كام اثيقة الدا ة للسالم يف دارفور  اقد  ـ ر 
للسالم اسع  ال ملانيني يف دارفـور مـن توقيـت االيـتفتاا املقتـرح، اشـدداا علـى احلاجـة إىل         
عمليــة شــاملة للنميــ ، اال يــيما امللــردين دااليــا، سينمــا رفضــت  ر ــات مســلحة أاــرى  

 االيتفتاا رفضا قاطعا   

ــد فريــ   19ايف  - 20 ــان/نوفم ، عق ــ     تلــرين ال. ــ  املســتوى املع ــ  الرفي   االحتــاد األفريق
مشــال  - سالتنفيــ  يف أديــس أساســا ااادثــات ســني احلكومــة ااحلر ــة اللــعبية لتحريــر الســودان    

ااحلر ــات املســلحة يف دارفــور، سةــرر التبا ــي سلــعن اقــف األعمــال العدائيــة يف دارفــور    
لقصـد مـن ااادثـات املتزامنـة     ا ـان ا “(  املنطقـتني )”ااالييت جنو   ردفان االنيـ  األزر   

ــات       ــد مــن املفااضــات سلــعن إيصــال املســاعدات اإلنســانية، االترتيب أن تلــك  أيايــا للمزي
األمنيــة، االتوصــ  إىل اقــف دائــم إلطــال  النــار، املــار ة اجلماعــات املعارضــة ااحلر ــات  

رفـور جـي أ   املسلحة يف احلوار الوط   ا ضـر ااادثـات سلـعن اقـف األعمـال العدائيـة يف دا      
حترير السودان/فصي  م ِّ ميناام ا ر ة العدل ااملساااة/فصي  ج ي ، الكـن جـي  حتريـر    

تلـرين ال.ـان/نوفم ، انتـات ااادثـات      23السودان/فصي  عبد الوا د مل يلارك فياـا  ايف  
دان التوص  إىل اتفا  على أم من اجلباتني،  يـي مل تسـتط  األطـرا   ـ  سعـ  املسـائ        

ازع علياا، م.  تسلس  عمليات اقف إطـال  النـار ااحلـوار السيايـ   ا ـ لم مل يأعقـد       املتن
االجتماع الساس  للحوار ال م طالبت سي احلر ـات املسـلحة  لـرع مسـب  للحـوار الـوط ،       
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 ـانون األال/ديسـم  حتـت رعايـة      8ا  7اال م  ان مقررا عقد  أيضا يف أديس أساسا يوم  
  ا ان من أهم نقاع اخلال  سني الطـرفني نطـا  امللـار ة، أم إمكانيـة     الفري  املع  سالتنفي 

إشـــراك اجلاــــات املعنيـــة األاــــرى يف االجتمـــاع، م.ــــ  من مـــات ا تمــــ  املـــدن امم.لــــ       
 دااليا  امللردين

ايف نفس الوقت أفادت عدة تقـارير سااـاذ إجـرااات قمعيـة ضـد الطـال  يف دارفـور         - 21
ايط دارفور، متر ز أفـراد اللـرطة السـودانية أمـام جامعـة زالننـ        اإلقاا القب  عليام  ايف 

طالبا زأعم أ ـم أعضـاا يف    19تلرين ال.ان/نوفم ، حتسبا ال تناج مقرر على طرد  18يوم 
اجلباة اللعبية املو دة، اه  تكتـ  طـاليب متـام سالتعـاطف مـ  جـي  حتريـر السودان/فصـي          

تلــرين ال.ــان/نوفم ،    19مــ ِّ مينــاام  ايف  عبــد الوا ــد اجــي  حتريــر السودان/فصــي      
اشتبكت اجلباة اللعبية املو دة مـ   اعـة طالسيـة أاـرى متحالفـة مـ   ـز  املـينمتر الـوط           
احلا م، فع صيب عدة طال  جبراح طفيفـة  انألـرت اللـرطة مـرة أاـرى يف جامعـة زالننـ         

  ايف جنـو  دارفـور،   تلرين ال.ان/نوفم  24ا  22م اهرات أارى جرت يوم  ردا على 
ــوم         ــاال ي ــة ني ــن جامع ــوط   ســة طــال  م ــن ااملخــاسرات ال ــاز األم تلــرين  11اعتقــ  جا

ال.ان/نوفم ، سعد ملار تام يف  دث ن متي اجلباـة اللـعبية املو ـدة دااـ  ا مـ   اأ طلـ        
 يراح أ دهم يف نفس اليوم،    أن طالبني أفرج عناما ال قـا زعمـا أ مـا تعرضـا للتعـ يب     

 انون األال/ديسـم  ألقـى اجلاـاز     1ايوا املعاملة  اسق  طالبان ماران قيد اال تناز  ايف 
القب  على طالـب ماـر مـن جامعـة زالننـ  مـن يـكان فـيم احلميديـة للملـردين  اأفـادت            
التقارير سعن اجلااز اعتق  أيضا عددا    معرا  من الطال  اآلارين، الكـن ت ـ  هويـاالم    

 اولة اأما ن اجودهم جم

 ـانون األال/ديسـم ، انتقـد مم.ـ  عـن  ـز  املـينمتر اللـعا أ كـام اإلعـدام            2ايف  - 22
من مقاتل  جي  حترير السودان/فصـي  مـ     18تلرين ال.ان/نوفم  يف     26الصادرة يف 

مينـاام أدينــوا ستامــة تقــوي  الن ــام الديــتورم امحـ  الســالح ضــد الدالــة، ااعتــ  إطــال    
نناا شرطا ضـراريا إلقنـاع احلر ـات املسـلحة سامللـار ة يف احلـوار الـوط          يراح  ي  الس

مستلــار قـانون للحر ــة الســودانية مـن أجــ  العـدل ااملســاااة اقــف     علـن ايف اليـوم نفســي، أ 
تنفي  أ كام اإلعدام الصادرة يف    يبعة من أعضاا احلر ة  انت ااكمـة اجلنائيـة اخلاصـة    

ستامـة قتـ  أفـراد تـاسعني لللـرطة اال تياطيـة املر زيـة يف جنـو          سع داث دارفور قد أدانتـام  
    2010دارفور يف عام 
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 الوض  اإلنسان -جيم  

ن را لتوقف املواجاات املسـلحة، مل تلـاد الفتـرة امللـمولة  ـ ا التقريـر يـوى احلـد          - 23
د اـالل عـام   اجلـد دااليـا  األدىن من  االت التلرد اجلديدة  ا   العدد املين د من امللردين 

نفر، امل يتمكن اللـر اا يف املسـاعدة اإلنسـانية مـن التحقـ        100 000عند  وايل  2015
ــاط       66 000مــن تلــرد   ــر إضــافيني، لســبب يرجــ  أيايــا إىل صــعوسة الوصــول إىل املن نف

مـدن يف   4 000املعنية  ايف ايـط دارفـور،  ـح توقـف القتـال يف منطقـة جبـ  مـرة سعـودة          
شخ  يقدر سع م تلرداا يف تلـم املنطقـة    6 000م  من أص  ما جمموعي تلرين ال.ان/نوف

االل املر لة ال.انية من محلـة الصـيف احلايـم الـيت شـناا اجلـي   ايف شـر  دارفـور، عـادت          
شـخ  إىل قـراهم الـول  ايـة      13 200الةالبية الع مى من امللردين دااليا البـال  عـددهم   

اا من القتال سالقر  من موق  فري  العملية املختلطة يف لبـدا  تلرين ال.ان/نوفم ، سعد أن جلع
    2013 من  عام

اشادت املنطقة عدة  االت طوارئ يف جمـال الصـحة العامـة اـالل الفتـرة امللـمولة        - 24
حتاديـة مبـا عـدد     الزفية الف ايـية  اأسلةـت ازارة الصـحة ا   ـ  ا التقرير، مناا تفل  احلمى النـ 

افــاة يف  120زفية الف ايــية، مبــا يف ذلــم  ـا مــن  ــاالت احلمــى النــ  الــة ملــتبي فياــ  469
يف املائــة  70تلــرين ال.ــان/نوفم ،  ــدث  27م /أ ســطس إىل  29دارفــور يف الفتــرة مــن 

منــاا يف االيــة  ــر  دارفــور  انفــ ت احلكومــة اطــة لاليــتناسة، اأسلةــت من مــة الصــحة    
مطرد يف الوفيات  اساإلضـافة إىل ذلـم، ففـ     تلرين ال.ان/نوفم  عن اخنفار  16العاملية يف 

 الـة أيـفرت    3 438 تلرين ال.ان/نوفم  سل  عدد  االت احلصـبة املين ـدة يف السـودان    1
(، سينمـا شـاد   667افاة، ااق  أ   عدد من احلاالت املبل  عناا يف  ـر  دارفـور )   71عن 

 (   23مشال دارفور أ   عدد من الوفيات املبل  عناا )

   التعا  يف تقييم اال تياجات اتقـد  املسـاعدة اإلنسـانية شـا ال رئيسـيا، مبـا يف       ا - 25
ــات          ــدأت املن م ــي  اس ــرة ا والي ــ  م ــاط  يف جب ــدة من ــ ر الوصــول إىل ع ــم ايــتمرار تع ذل

ــا يــوك     11اإلنســانية سصــورة ايــت.نائية يف   ــيم األاىل يف فانة ــة التقي ــان/نوفم  سع. تلــرين ال.
، سالتعـاان مـ  الن ـراا الـوطنيني االعمليـة املختلطـة  ا ـددت        2011سويط دارفور من  عـام  

شخ  يف  اجـة مايـة إىل الةـ اا امالجـط الطـوارئ االرعايـة الصـحية         18 000البع.ة من 
 ـانون األال/ديسـم  قافلـة     5ا   ذلم من أشكال املساعدة، ااصلت إىل فانةا يوك يـوم  

مــن  10 000ملـردا دااليـا ا    7875 شـا نة حتمـ  مسـاعدات لــ     29إنسـانية مكونـة مـن    
 أفراد ا تمعات املضيفة، حتت  راية العملية املختلطة 
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تعـان مـن فنـوة  ـب ة يف      2015ا لت اطة االيتناسة اإلنسانية للسودان يف عـام   - 26
يف املائــة مــن جممــوع املبلــ  املطلــو  يف النــداا اقــدر    57التمويــ ،  يــي مل يأحصوــ  يــوى 

ر، مما أج  املن مات اإلنسانية على تقلي  األنلـطة املضـطل   ـا يف سعـ      سليون داال 1.04
 املناط ، مبا يف ذلم يف سلديت  وسوم اعيد الفريان يف جنو  دارفور   

  
 سي ة العم    -دال  

 ا نمات على العملية املختلطة  

 يـي سلـ  جممـوع    تزايد عدد احلوادث اليت تأضـر سـعفراد العمليـة املختلطـة اممتلكاالـا،       - 27
 ادثـة يف   29 ادثـة اـالل الفتـرة امللـمولة  ـ ا التقريـر، مقارنـة ســ          42احلوادث اإلجرامية 

الفترة الساسقة  ا انت تلم احلوادث  مـا يلـ   هنـوم اا ـد علـى قافلـة للعمليـة املختلطـة          
 اثالثة  وادث إطـال  نـار يف موقـ  فريـ  العمليـة املختلطـة، ا ادثـة يـلب اا ـدة أدت إىل         

 ادثـة مـن  ـوادث االقتحـام االسـطو       22افاة مو ف من املو فني الـوطنيني  ساإلضـافة إىل   
ة اطــــف دثــــالديــــد احتــــرل  ا ا دثيت ادثــــة رشــــ  ساحلنــــارة  ا ــــا  12االســــرقة  ا 

 اا دة  ييارة

أيلول/يــبتم  نصــب مســلحون جماولــون  مينــا لقافلــة للعمليــة املختلطــة         27ايف  - 28
 يلومترات إىل اللـمال مـن    10امداف  رشاشة يف موق  على سأعد سايتخدام أيلحة هنومية 

موق  فريقاا يف مليط سلمال دارفور  ااالل تبـادل إطـال  النـار الـ م تبـ  ذلـم ادام زهـاا        
ــرح أرسعــة ماــران، يف  ــني  ــ  عــدد الضــحايا يف        ــ  أ ــد  ف ــة الســالم اجأ يــاعتني، ق ت

ماا ون النـار علـى موقـ  فريـ  العمليـة      صفو  املاا ني جماوال  ايف جنو  دارفور، أطل  
ــوم    ــدما ردت    9ا  4املختلطــة يف تلــس ي ــا املــرتني عن ــوسر، افــراا يف  لت تلــرين األال/أ ت

العملية املختلطة على الن ان  اأ صيب أ د  ف ة السالم جبراح يف أاىل احلـادثتني  ايأـمعت   
ــتلس مــرة أاــرى يف     ــ  س ــ  الفري ــة يف موق ل/ديســم   ايف ايــط   ــانون األا 2طلقــات ناري

تلــرين  8دارفــور، تــويف مو ــف اطــ  تــاس  للعمليــة املختلطــة عنــدما أ طلقــت عليــي النــار يف   
 األال/أ توسر أثناا عملية يطو مسلح يف  ننار سالقر  من زالنن    

 
ا نمات علـى ا ـاالت األمـم املتحـدة ااملن مـات  ـ  احلكوميـة الداليـة االعـاملني يف            

 ا ال اإلنسان 

يأــن  مــا جمموعــي اــان  ــوادث إجراميــة ارتأكبــت ضــد العــاملني يف ا ــال اإلنســان   - 29
 ادثــة يف  25، مقارنــة ســـ 2015اــالل الفتــرة مــن أيلول/يــبتم  إىل  ــانون األال/ديســم  
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الفترة امللمولة سالتقرير السـاس   امشلـت هـ   احلـوادث هنومـا مسـلحا، ا ـادثيت ااتطـا          
مية،  دثت  س مناا يف مشال دارفور اثالث يف جنو ـا  اايـتادفت   ييارات اأنلطة إجرا

 س  وادث ا االت لألمم املتحدة، ااثنتان املن مـات  ـ  احلكوميـة الداليـة، اايـتادفت      
  ادثة اا دة ا االت مادة   

 
ــة املختلطــة مــن القيــود امنــ  الوصــول ارفــ  إصــدار         مــا ف ــرر علــى حتر ــات العملي

 التصاريح الالزمة 

يف  ني    داول منطقة جب  مرة ممنوعـا، اخنفـ  عـدد تقييـدات احلر ـة األاـرى        - 30
اـالل الفتـرة امللـمولة  ـ ا التقريـر  امشلـت        9إىل  13اليت فرضتاا السلطات السـودانية مـن   

ه   التداس  رف  القوات املسلحة السودانية السماح ستن يم داريـة لبنـاا ال.قـة مـن املاحلـة إىل      
ــول سلــم ــام     20ال دارفــور يف تول تلــرين األال/أ تــوسر انــة انعــدام األمــن يف املنطقــة  اقي

جااز األمن ااملخاسرات الوط  سحيقا  دارية راتينية من الضعني إىل فيم  امللـردين دااليـا   
ــيم سلــر  دارفــور يف  ارايف أم ه ــة االن ــان/نوفم ، ا  20ن ــام  نــةتلــرين ال. ــة  قي ــراد العملي أف

تلــرين  23صــور فوتو رافيــة  ا ــ لم نصــح اجلاــاز العمليــة املختلطــة يف   سالتقــاعاملختلطــة 
ال.ــان/نوفم  ساالمتنــاع عــن فاطبــة امللــردين دااليــا  ــ  إشــعار ماــر  ايف ايــط دارفــور،   
أاقف اجلااز دارية راتينية متوجاة من مكنر إىل املخيم ا اار للملـردين دااليـا يف ايـط    

ــوم  ــحسراز   تلــرين األال/أ تــ  28دارفــور ي ــة املختلطــة س وسر، اطالــب املــو فني املــدنيني للعملي
تصــاريح منفصــلة لالنضــمام إىل الداريــة، اأاقفــت القــوات املســلحة الســودانية قافلــة للعمليــة  

تلـرين ال.ـان/نوفم  اداريـة حتقـ  أاـرى       6املختلطة متوجاة من زالننـ  إىل قاريـيال يـوم    
 انون األال/ديسم ، انـة عـدم التنسـي      5رج يف تاسعة للعملية املختلطة متوجاة إىل قرية ت

املسب  اعدم احلصول على تصريح أم   ايف جنو  دارفور، أاقف اجلااز سع.ة ملتر ة سـني  
تلرين ال.ـان/نوفم  تضـم أفـرادا مـن العمليـة املختلطـة        2الو االت متوجاة إىل أم دافو  يف 

يمات سلعن البع.ة، اذلم سعد أيـاسي  مـن   اعاملني يف ا ال اإلنسان، سدعوى عدم اجود تعل
 السودانية    التخطيط ااحلصول على األذان الالزمة من فتلف السلطات

ــى الطــ ان،  يــي رفضــت       - 31 ــة املختلطــة أيضــا تعــان مــن تقييــدات عل امل تــزل العملي
ــمولة        ــرة امللـ ــالل الفتـ ــالت  ااـ ــت ر ـ ــائ  أا ألةـ ــوائم سضـ ــودانية قـ ــن السـ ــاالت األمـ ا ـ

جاة، سسـبب عـدم    17رير، أ لةيت اان ر الت جوية منت مة للعملية املختلطة ادم التق   ا
 منح التصاريح   
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 من  اصول العاملني يف ا ال اإلنسان االقيود املفراضة عليام    

   إيصال املساعدات اإلنسانية إىل جبـ  مـرة متعـ را سصـورة ااصـة  اأ لةيـت سع.ـة         - 32
ىل سلــديت عديلــة اأســو  ارنكــا،  ــان مــن املقــرر إجرا هــا يف  رصــد ملــتر ة ســني الو ــاالت إ

تلــرين األال/أ تــوسر، سســبب رفــ  االيــتخبارات العســكرية مــنح    14إىل  12الفتــرة مــن 
ــتخبارات      ــت االيـ ــافة إىل ذلـــم، أسلةـ ــة  اساإلضـ ــوف  احلرايـ ــة ستـ ــة املختلطـ ــراي  للعمليـ تـ

ــكرية يف  ــرار     13العسـ ــدة سضـ ــم املتحـ ــوسر األمـ ــرين األال/أ تـ ــيم   تلـ ــات تقيـ ــ  سع.ـ ة تعجيـ
اال تياجات اإلنسانية امللتر ة سني الو االت املخطـط إليفادهـا إىل منطقـة شـرق  جبـ  مـرة       

تلرين األال/أ توسر، مدعية أن املنطقة ال تزال    ممنـة  اقوسلـت الطلبـات املتكـررة      18يف 
 رف  تقييم إىل سلدة قولو االقرى اايطة  ا يف ايط جب  مرة سالة إليفاد سع.

 
 التعش ات  

مـن   15تعشـ ة داـول لــ     640مأنح االل الفترة امللـمولة  ـ ا التقريـر مـا جمموعـي       - 33
ــدنيني ا  ــراد العســكريني ا  116امل ــن األف ــراد اللــرطة ا  208م ــن أف ــدين   198 م ــن املتعاق م

شــارا  12معــالني، مبــا يف ذلــم تعشــ ة مــدالا  8مــن االيتلــاريني االــزاار الــر يني ا  95 ا
ــا  ارفضــت احلكومــة     ــ  اخلــاا امللــترك سنتــو  يت ــة املم. ــات   33لنائب ــاا تســ  طلب ــا، من طلب

تعش ات لقسم األمن ا س طلبات لقسم محاية املـدنيني  اتر ـز رفـ  مـنح التعشـ ات مـن       
ــى ا ــاالت امل   ــب ماــر عل ــانون االلــينان السيايــية      جان ــ  أقســام يــيادة الق ــة، م. ــة الفني دني

االلــينان املدنيــة االلــينان القانونيــة ااالتصــاالت ااإلعــالم، اا ــدة االيتلــارة اجلنســانية،   
امكتــب نائبــة املم.ــ  اخلــاا، االكيانــات احليويــة اليــتمرار العمليــة املختلطــة م.ــ  اــدمات   

ــة اا ــدة املعــدات اململو ــة للو ــدات   الــدعم املعيلــ  ايــالمة الطــ ان امر ــز دعــم ا   لبع.
محايـة املـدنيني ا ـب ة مستلـارم محايـة املـرأة       قسـم  اا دة ا ندية  اال تزال ا يفتا رئـيس  

 شا رتني،  يي رأفضت تعش تا داول املرشحني املختارين تكرارا 
تعشـ ات   ايف تلرين األال/أ توسر، قامت احلكومة أيضا ستةي  املمارية املتبعة سلعن - 34

شـارا  مــا  ـان احلــال يف السـاس ، مت جتديــد     12املقـيمني  فبـدال مــن جتديـد التعشــ ات ملـدة     
تعشـ ة   11جتديـد   من املقيمني ال ين قـدموا طلبـات ملـدة يـتة أشـار فقـط  امت       94تعش ات 

إضافية ملقيمني ملـدة شـارين فقـط، مبـا يف ذلـم تعشـ ة نائـب املم.ـ  اخلـاا امللـترك االقـائم            
مال املم.  اخلاا امللترك ارئيس املكتب لةـر  دارفـور، يف  ـني رأفـ  طلبـان لتنديـد       سعع

 التعش ات، مشلت قسم  االتصاالت اا ندية 
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ااالل الفترة امللـمولة سـالتقرير، أدت  ـاالت التـعا  يف التخلـي  اجلمر ـ  أيضـا         - 35
عمليـة املختلطـة  االـول أاائـ      إىل أزمة فيما يتعل  ساحلص  الة ائية حلف ة السالم التاسعني لل

مــن احلاايــات  تنــزا يف ســورت يــودان،      219تلــرين األال/أ تــوسر،  ــان مــا جمموعــي     
منــاا  ملــة اصــ    ائيــة تكفــ  الو ــدات العســكرية اا ــدات اللــرطة يف العمليــة  185

يوما  ام  اخنفار مستوى املخزان ال م مل يعـد يكفـ  يـوى فتـرة تقـ        84املختلطة لنحو 
ــن  ــة        20ع ــت شــراا أصــنا  األ  ي ــة املختلطــة اططــا للطــوارئ مشل ــا، اضــعت العملي يوم

التكميلية مـن السـو  االيـة ايـي تلـا معـاي  األمـن الةـ ائ  االصـحة املطبقـة علـى مـو ف              
ــن         ــة عـ ــت احلكومـ ــية، أفرجـ ــود الدسلومايـ ــن اجلاـ ــلة مـ ــا  يلسـ ــدة  ايف أعقـ ــم املتحـ األمـ

، الكن احلاايـات املتبقيـة مـا زالـت تنت ـر التخلـي        تلرين ال.ان/نوفم  10 ااية يف  130
اجلمر ــ ، مبــا يف ذلــم احلاايــات الــيت تتضــمن قطــ   يــار لطــائرات ا ليكــوستر الــيت تعاقــدت  

(، االلــوازم العامــة )ااتنـــزة   2015علياــا العمليــة املختلطــة )ااتنــزة منـــ   زيران/يونيــي      
للـوازم الكارسائيـة )ااتنـزة منـ  تلـرين      (، امعـدات يـالمة الطـ ان اا   2015متوز/يوليي  من 

 (   2015األال/أ توسر 
  

 تنفي  الوالية -ثال.ا  
 تقد  الدعم لعملية يالم شاملة للنمي      -ألف  

 الوياطة الرفيعة املستوى  
ــ  اخلــاا امللــترك/ ب         10يف  - 36 ــ  القــائم سععمــال املم. تلــرين ال.ــان/نوفم ، اجتم

رئيس ازراا دالة قطر يف الدا ة ملناقلة احلالـة الراهنـة لعمليـة يـالم     الويطاا امللترك سنائب 
دارفور  اتقدم القائم سععمال املم.  اخلاا امللترك/ ب  الويطاا امللترك ساللـكر مـن دالـة    
قطر على دعماا لتنفي  اثيقة الدا ـة للسـالم يف دارفـور، ملتمسـا املزيـد مـن التمويـ  لعمليـة         

 صعيد الداال  يف دارفور   احلوار االتلاار على ال
تلــرين ال.ــان/نوفم ، قامــت العمليــة املختلطــة سالتعــاان مــ  مكتــب منســ     13ايف  - 37

األمم املتحدة لللينان اإلنسانية سامللار ة يف اجتمـاع حتضـ م عقـد  فريـ  االحتـاد األفريقـ        
 سالسـودان اجنـو    الرفي  املستوى املع  سالتنفي  امكتب املبعوث اخلـاا لألمـني العـام املعـ     

السودان سلـعن ااادثـات املتعلقـة سوقـف أعمـال القتـال يف دارفـور ااملنطقـتني يف أديـس أساسـا            
فري  املع  سالتنفي  عددا من ا االت ذات االهتمام امللترك قبـ  انطـال    الاتناال األطرا  ا

 ااادثات 
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 تنفي  اثيقة الدا ة للسالم يف دارفور    
دم ي  ر يف تنفيـ  اثيقـة الدا ـة للسـالم يف دارفـور، ايعـزى ذلـم جزئيـا         مل حيرز تق - 38

أيلول/يـــبتم ، عقـــد  8إىل الصـــراع علـــى القيـــادة دااـــ  الســـلطة اإلقليميـــة لـــدارفور  ايف  
االجتماع العاشر للننة متاسعة تنفي  اثيقة الدا ة للسالم يف دارفور يف الدا ة، قطـر،  يـي   

وّقعة علـى الوثيقـة احلزسـان املنلـقان عنـاا اريـا  ـز  التحريـر         م.   ر ة التحرير االعدالة امل
االعدالــة القــوم  سرئايــة التينــان السيســ  ا ــز  التحريــر االعدالــة سرئايــة اــر أســو قــردة    
ا انت احلر ة السودانية من أج  العدل ااملساااة  اضرة أيضـا  ا ـرر أعضـاا جلنـة متاسعـة      

زاع ـالم يف دارفــور ساعتبارهــا اإلطــار لتســوية النــ    التنفيــ  التع يــد علــى اثيقــة الدا ــة للســ     
دارفور، ادعوا اجلاات اليت مل توق  سعد إىل االنضمام،  ما أعرسـوا عـن عـدم رضـاهم عـن       يف

االنقسامات ااخلالفـات الدااليـة سـني احلر ـات املوقعـة، اشـدداا علـى أرييـة املضـ  قـدما يف           
   حتقي  املصاحلة على املستوى اال    عملية احلوار اامللاارات على الصعيد الداال   د

اايـــتمرت املر لـــة ال.انيـــة مـــن احلـــوار اامللـــاارات علـــى الصـــعيد الـــداال  يف          - 39
 ليـــة يف  يـــ  أدـــاا دارفـــور،  21فعقـــدت اجتماعـــات علـــى املســـتوى االـــ  يف  دارفـــور،
ــة        200 إىل 150 اضــور ــا مناقل ــت فيا ــة، مت ــف اجلماعــات االي ــ  فتل ــن مم.ل األيــبا  م

دارفــور االتوصــية ســاحللول املمكنــة لتحقيــ  الســالم ااألمــن االتنميــة علــى  زاع يفـاجل ريــة للنــ
 ليـة إضـافية علـى     43املدى الطوي   اييتوقف ايتمرار امللاارات علـى املسـتوى االـ  يف    

 دف  األموال اليت تعادت  ا احلكومة االبال  قدرها مليون داالر 
ــد أ ــرز سعــ    - 40 ــن      اق ــة  اعقــب يلســلة م ــة الناائي ــات األمني ــ  الترتيب ــدم يف تنفي التق

امللاارات فيما سني العملية املختلطة اسرنامو األ  ية العـامل  اسرنـامو األمـم املتحـدة اإل ـائ       
مـن املقـاتلني    1 183زع السالح االتسريح اإعادة اإلدماج، مت تسـريح  ـامفوضية السودان لن

االعدالة ااحلر ة السودانية من أج  العـدل ااملسـاااة ااألطـرا     الساسقني من  ر ة التحرير 
ــور لعــام    ــى اتفــا  يــالم دارف ــة    2006املوقعــة عل ــور  اقــدمت العملي ــو  دارف ــاال، جن يف ني

املختلطة جمموعة من الدعم اللوجسيت، مبا يف ذلم اخليام اترتيبات النق ، فضال عن دف  سـدل  
يــودان لكــ  مــن املقــاتلني املســر ني  اقــام سرنــامو   جنيــي 1 500الســالمة االنتقاليــة سواقــ  

اإل ـائ  ستقيـيم   األمـم املتحـدة   األ  ية العامل  ستوف   ص  اإلعاشـة اجلافـة ااضـطل  سرنـامو     
مــن أفــراد القــوات  116إدمــاج  ايف مــوازاة ذلــم، نفــ ت احلكومــة تســريح  خليــارات إعــادة

ــدفاع    200لســودانية، ا ا املســلحة ــوات ال ــاتل  ق ــن مق ــن  م ــرة م ــول/ 11اللــعبية يف الفت  أيل
 تلرين األال/أ توسر يف جنو  دارفور، دان دعم من ا تم  الدايل  23يبتم  إىل 
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 ـــانون األال/ديســـم ، قـــام النائـــب األال لـــرئيس  اوريـــة الســـودان   9ا  8ايف  - 41
ــدين يف ثاســت اأم دام يف مشــ        ــاح قــريتني  ــوذجيتني للعائ ــب رئــيس ازراا قطــر سافتت ال انائ

دارفور  اأعلن رئيس يلطة دارفور اإلقليمية أني ييتم سناا علر قرى  وذجيـة إضـافية، اثنتـان    
    2016يف    االية، يف أاائ  عام 

 
 محاية املدنيني   -ساا  

 توف  احلماية املادية  
ااصلت العملية املختلطة أنلطة احلماية يف املناط  املدنية، م  التر يـز سلـك  اـاا     - 42
فيمات امللردين دااليا االقـرى االبلـدات ااأليـوا  امنـاط  عـودة امللـردين دااليـا          على

اقـــام األفـــراد العســـكريون يف العمليـــة املختلطـــة ستســـي  داريـــات سلـــ  عـــددها اإل ـــايل          
، مشلـت  2014دارية االل الفترة نفساا مـن عـام    19 260دارية، ساملقارنة م   18 932
داريـــة سعيـــدة املـــدى،  335داريـــة قصـــ ة املـــدى، ا  7 385داريـــة راتينيـــة، ا  6 059
داريــة مرافقــة  2 301 داريــة مرافقــة للماــام اإلنســانية، ا  308داريــة ليليــة، ا  2 544 ا

مـن فيمـات امللـردين     2 293قريـة ا   5 398لقواف  اإلمداد اللوجسـتية ااإلداريـة، تةطـ     
ن للعمليـة املختلطـة ستسـي  مـا جمموعـي      دااليا  اساإلضافة إىل ذلم، قـام أفـراد اللـرطة التـاسعو    

، 2014دارية مت تسي ها االل الفترة نفساا من عـام   7 132دارية، ساملقارنة م   8 217
ــم  يف مبــا ــا      4 134ذل ــة إل ــالل أجــواا ال.قــة يف فيمــات األشــخاا امللــردين داالي داري
ا النســاا ااألطفــال داريــة لتلبيــة اال تياجــات األمنيــة للملــردين دااليــا، اال يــيم 4 083 ا

ال ين مياريون أنلـطة لكسـب العـي  اـارج املخيمـات  ااـالل هـ   الـداريات، مت إسـال           
قضـية مت اإلسـال  عنـاا يف الفتــرة     398قضـية جنائيـة، ساملقارنـة مـ       429العمليـة املختلطـة ســ    

 الـة اعتقـال  اأ يلـت يـب  مـن هـ   القضـايا إىل         94، ممـا أدى إىل  2014نفساا من عـام  
داريـة ملـتر ة مـ  متطـوع  افـارة ا تمعـات االيـة         128اا م   امت تسـي  مـا جمموعـي    ا

  د  تعزيز امللار ة يف جمال من  اجلرمية داا  فيمات امللردين دااليا 
موقعـا مـن    34مـن   19اأنلعت العملية املختلطة أفرقة للحماية امليدانيـة املتكاملـة يف    - 43

ــد مين   ــة لتحدي ــ  األفرق ــة       مواق ــداس  الوقائي ــد  توصــيات سلــعن الت ــ ار املبكــر اتق شــرات اإلن
ااصلت العملية املختلطة املفااضات م  احلكومة من أجـ  إنلـاا موقـ  فريـ  يف عديلـة،        ما

 شر  دارفور، لتعزيز اجودها امحاية املدنيني من االشتبا ات القبلية 
لــكلاا فلفــات احلــر  مــن  اااصــلت العمليــة املختلطــة التصــدم للتاديــدات الــيت ت   - 44

املتفنرات يف دارفور  امبا أن أنلطة التطا  تواجي انتكاية سسبب التـعا  يف إصـدار تعشـ ة    
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داول لللر اا  الـداليني يف التنفيـ ، مت التر يـز سلـك  أ ـ  علـى التوعيـة يف جمـال املخـاطر          
فيدين مبـن فـيام   مـن املسـت   47 167ملن  اقوع احلوادث، امشلت أنلـطة التوعيـة مـا جمموعـي     

مــن الفتيــات   9 443مــن الفتيــان ا  146مــن النســاا ا  8 411مــن الرجــال ا  19 167
ــ دارة          ــا املســتمر ل ــ  دعما ــة، امتلــيا م ــن احلكوم ــب م ــى طل ــاا عل ــم، سن اساإلضــافة إىل ذل

لأليـــلحة االـــ اائر، أجنـــزت العمليـــة املختلطـــة جتديـــد  ـــاايتني صـــة تني لتخـــزين    اآلمنـــة
ــ اائر األيــلحة ــور،     اال ــو  دارف اتســليماما إىل مرا ــز اللــرطة الســودانية يف الناضــة، جن

 امدينة،  ر  دارفور   
 

 تقد  الدعم اللوجسيت ااألم  للعمليات اإلنسانية  
يف  ـــني ااصـــلت العمليـــة املختلطـــة تـــوف  داريـــات مرافقـــة للعمليـــات اإلنســـانية،    - 45
طنا من املواد الة ائيـة،   671العامل   ملة سـ  قافلة تاسعة ل نامو األ  ية 17ذلم محاية  يف مبا
تــزال اال تياجــات اإلنســانية يف دارفــور تتنــااز قــدرة العمليــة املختلطــة علــى تــوف  قوافــ    ال

سع.ــة إنســانية  33، تعــني إلةــاا أا تــعا  أا تةــي  موعــد  2015املرافقــة  ا ــ  اآلن يف عــام 
متــنح  ختلطـة   ايف تســ   ـاالت إضــافية، مل  سسـبب الطلبــات املتنافسـة علــى مـوارد العمليــة امل   

احلكومــة إذنــا للعمليــة املختلطــة مبرافقــة البع.ــات اإلنســانية  اأدت هــ   التحــديات إىل تــعار    
 شخ   300 000تقييم اال تياجات أا تقد  املساعدة أل .ر من  يف
ــات اإل     - 46 ــة املختلطــة أيضــا اللــر اا يف ا ــال اإلنســان يف عملي ــ ار ايــاعدت العملي ن

املبكر اااليـتناسة املبكـرة لألزمـات اإلنسـانية يف دارفـور  فعلـى يـبي  امل.ـال، مت اـزين مـواد           
ل  اثة يف  االت الطوارئ مقدمـة مـن مينيسـة األمـم املتحـدة لرعايـة الطفولـة )اليونيسـيف(         
ــور،        ــو  دارف ــة املختلطــة يف جن ــة التاسعــة للعملي ــ  األفرق ــنني مــن مواق ــ  مــرة يف اث للــر  جب

ــرين       يف ــر اا اآلاـ ــيف االلـ ــماح لليونيسـ ــات للسـ ــادل املعلومـ ــي  اتبـ ــز التنسـ ــني مت تعزيـ  ـ
 لألزمات    سالتصدم

 
 الي ة سي ة محائية  

ــة املختلطــة     - 47 ــالتقرير، اّثقــت العملي ــرة امللــمولة س ــة ا 123اــالل الفت ــد ل مــن  ةجدي
ــ ــت    االت ـ ــان، مشلـ ــو  اإلنسـ ــااك  قـ ــام   242انتـ ــحية )منـ ــ    29ضـ ــة مـ ــال( مقارنـ طفـ

ــام مشــ    113 ــااك احلــ       403 ادث ــالتقرير الســاس   امت انت ــرة امللــمولة س ضــحايا اــالل الفت
ــاة يف  يف ــت   27احلي ــة مشل ــااك احلــ  يف الســالمة البدنيــة يف       38 ال ضــحية، يف  ــني مت انت
منــام مــن األطفــال   امتــت مماريــة العنــف اجلنســ         17ضــحية،  139 الــة مشلــت   48

ضــحية  43 الــة مشلــت  34زاعات، يف ـنســ  املتصــ  سالنــااجلنســان، مبــا يف ذلــم العنــف اجل
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)منام أرسعة علر طفال(،  ما يأـنلت يـت  ـاالت تعرضـت فياـا يـت ضـحايا اـااالت         
ضـحية   15 االت اعتقال تعسف  اا تناز  ـ  قانونيـة مشلـت     6ا تصا   امت أيضا توثي  

ن ارتكـا  قـوات   ااتطا  مشلت ضحيتني  امن سـني هـ   احلـاالت، أ سلـ  عـ      ت االثالث ا
ــاا النتـــاا ات يف     ــة عنـ ــ  سالنياسـ ــيت تقاتـ ــيات الـ ــة اامليليلـ ــة مشلـــت  34األمـــن احلكوميـ  الـ

ــال  عــددها    81 ــة الب ــت   89ضــحية  ايف احلــاالت املتبقي ــة مشل ضــحية، مت اصــف   161 ال
 الـة، ااجـدت أيضـا     77مرتكا االنتاا ات سع م عر   اأ دت العملية املختلطـة اقـوع   

 الة، اإن  انت    مين دة، قد اقعت علـى األرجـح،    46تبقية البال  عددها أن احلاالت امل
 اذلم ايتنادا إىل األدلة الواردة من مصادر فتلفة 

اال يــزال ضــحايا انتــاا ات  قــو  اإلنســان يواجاــون صــعوسات يف حتقيــ  العدالــة     - 48
ــدد      ــار عـ ــودانية ااخنفـ ــرطة السـ ــن جانـــب اللـ ــ  مـ ــار إىل التحقيـ ــبب االفتقـ ــاالة، سسـ ااملسـ
ااا مات  امن سني احلاالت اليت قام الضحايا االلاود اقـادة ا تمـ  االـ  سـحسال  اللـرطة      

 الـة، مل يـتم التحقيـ  يـوى      58امللمولة سـالتقرير االبـال  عـددها    السودانية  ا االل الفترة 
  عملية اعتقال 14 الة أدت إىل  21يف 
امل ييند ا داا على صـعيد األعمـال العسـكرية إىل اخنفـار  ـوادث العنـف اجلنسـ          - 49

 الـة   40ااجلنسان، مبا يف ذلم العنف اجلنس  املتص  سالنـزاعات،  يـي يـن  مـا جمموعـي     
 الـة يف الفتـرة امللـمولة سـالتقرير الســاس        14اـالل الفتـرة امللـمولة سـالتقرير، ساملقارنـة مــ       

ي الفتــرة الســاسقة،  لــت  ــاالت جديــدة مــن  ــاالت العنــف اجلنســ   اعلــى  ــرار مــا شــادت
ــة ا ــتم،      ــة اشــنق  طوساي ااال تصــا  ت اــر يف مشــال دارفــور، اال يــيما يف  ليــات الطويل

 سالقر  من منطقة جب  مرة   
اأدت اجلاود الرامية إىل التوعية سلعن  قو  األطفال ااملسائ  املتعلقة ساحلمايـة عـن    - 50

 تمعات االية ااملينيسات الوطنية اأطرا  النــزاع إىل زيـادة عـدد امللـار ني     طري  إشراك ا
ــرة امللــمولة       ــة املختلطــة سلــعن هــ ا املوضــوع  ااــالل الفت ــ م تقدمــي العملي ــدريب ال يف الت

امرأة( تدريبا سلعن  قـو  الطفـ  ااملسـائ      597ملار ا )مبن فيام  1 137سالتقرير، تلقى 
مـن ضـباع اللـرطة     254يف الفترة السـاسقة، مبـا يف ذلـم     523قارنة م  املتعلقة ساحلماية، سامل

عضــوا يف  ر ــة العــدل ااملســاااة/جناح الســالم ااحلر ــة الســودانية مــن    63االســنون، ا 
تلــرين  9مــن امللــردين دااليــا اأفــراد ا تمــ  االــ   ايف    820أجــ  العــدل ااملســاااة، ا  

اااة/فصـي  ج يـ  إصـدار أمـر إىل  يـ  أعضـائاا       األال/أ توسر، أعـادت  ر ـة العـدل ااملس   
ساالمتناع عن جتنيد األطفال اايتخدامام  ننود، اأ دت من جديـد تقيـدها التـام سالقواعـد     

    2010ااملعاي  القانونية الدالية املنطبقة، ا  لم قانون الطف  يف جنو  السودان لعام 
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املتحدة اإل ائ ، عقدت اللننـة الوطنيـة    اسالتعاان م  العملية املختلطة اسرنامو األمم - 51
تلــرين األال/أ تــوسر  19ا  18حلقــو  اإلنســان  لقــة عمــ  ايتلــارية يف اخلرطــوم يــوم   

للبحي يف إمكانية تويي  نطا  اجودها اأنلطتاا ايي تلم   ي  أداا السودان  اسـدعم  
كتــب الفرعــ  األال مــن  كومــة الياســان، مت االتفــا  يف  لقــة العمــ  علــى أن يكــون مقــر امل 

    2015للننة يف الفاشر اعلى افتتا ي يف  انون األال/ديسم  
ــانون          - 52 ــدرة مينيســات يــيادة الق ــز ق ــة املختلطــة أيضــا أنلــطة تعزي اااصــلت العملي

ااالل شار أيلول/يـبتم ، قـدمت العمليـة املختلطـة تـدريبا يف جمـال  قـو  اإلنسـان اإدارة         
السنون املعيـنني  ـدي.ا  ااـالل الفتـرة نفسـاا، رصـدت        من ضباع 200السنون ملا عدد  

العملية املختلطة  ا متني جنائيتني هامتني يف ااكمتني العامتني يف الفاشر انياال اتبيون  ـا أن  
ا، يف  لتـــا القضـــيتني، الضـــمانات اإلجرائيـــة اأجريتـــا  ا مـــة عادلـــة    يـــااكمـــتني قـــد راع

من قضاة ااا م يف املناط  الريفيـة يف االيـيت ايـط     32 أجنزت العملية املختلطة تدريب  ما
زاعات، سالتعــــاان مــــ  املعاــــد االحتــــادم  ـاشــــر  دارفــــور سلــــعن الويــــاطة اتســــوية النــــ 

 القضائ     للتدريب
اقــدمت العمليــة املختلطــة الرقاســة االــدعم الــتق  لتنفيــ  املبــادرة الــيت أطلقاــا سرنــامو    - 53

ملــراع مــد اجلســور مــن أجــ  اال تكــام إىل القضــاا   ”وان األمــم املتحــدة اإل ــائ  حتــت عنــ 
من ضـباع السـنون    50االيت مشلت تن يم  لقات عم  لبناا القدرات لفائدة “ 2015 لعام
زالنن ، ايط دارفور، االتدريب التمايدم ألرسعـة مـن ضـباع السـنن يف أردمتـا،  ـر         يف

ــ  قضــائية أاــرى يف شــال    ــدعم اللوجســيت ملراف ــوف  ال ــاال،  دارفــور، ات ــور، اني ح، مشــال دارف
جنو  دارفور  ايف إطار ه ا امللراع، قامت العملية املختلطـة أيضـا ستـوف  تـدريب للتوعيـة      
ــو         ــا يف جن ــادة فــيم  ــا  للملــردين داالي ــة لق سلــعن  قــو  اإلنســان االقضــايا القانوني

يف املخـيم  دارفور، فضال عن دعم تعهي  اجتديد مر ـز لتقـد  اـدمات املسـاعدين القـانونيني      
 ـــانون األال/ديســـم   14ا  13اإطـــال  منتـــدى العدالـــة اجلنائيـــة مـــن أجـــ  دارفـــور يف   

الفاشــر لتلــني  احلــوار االتنســي  فيمــا ســني أصــحا  املصــلحة الســودانيني  اافــرت هــ     يف
املبادرة األيا  االـدرا  املسـتفادة مـن أجـ  اضـ  سـرامو ملـترك لسـيادة القـانون يف إطـار           

 ملاام من العملية املختلطة إىل فري  األمم املتحدة القطرم اإلعداد لنق  ا
ــاان مــ  أصــحا  املصــلحة ذام الصــلة، مبواصــلة         - 54 ــت العمليــة املختلطــة، سالتع اقام
شـا  تبـي ن مـن فحـ       1 500من امللاري  ا تمعية  .يفة العمالة الـيت تسـتاد     22 تنفي 

سلحة االعصاسات اإلجرامية  اقد أ جنـز  ـ     االالم أ م عرضة خلطر التننيد يف احلر ات امل
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مــن هــ   امللــاري  امت تســليماا إىل ا تمعــات املضــيفة يف  ــ  اجــود مليــة أنلــعالا     17اآلن 
 العملية املختلطة لضمان قاسلية امللاري  لاليتدامة من االل امللكية االية   

دارة  41دارفــور، نّ مــت ايــعيا مــن العمليــة املختلطــة لتعزيــز اخلفــارة ا تمعيــة يف    - 55
مــن اإلنــاث( يف جمــاالت   75مــن ضــباع اللــرطة الســودانية )مــن سينــام    1 158تدريبيــة لـــ 

 قـــو  اإلنســـان، ااملماريـــات اللـــرطية الدميقراطيـــة، االســـلو يات األاالقيـــة االقانونيـــة، 
ــات اجلنائيـــة،         ــام، االتحقيقـ ــيام امعاملتـ ــاز امللـــتبي فـ ــة، اا تنـ ــات االيـ ــارة ا تمعـ اافـ

مـن متطـوع  اخلفـارة     725ااإليعافات األالية  اقدمت العملية املختلطة أيضـا التـدريب إىل   
مـن اإلنـاث( سلـعن أداار امسـيناليات اخلفـارة ا تمعيـة، االعنـف         277ا تمعية )مـن سينـام   

اجلنســـ  ااجلنســـان، ا قـــو  اإلنســـان، امحايـــة الطفـــ   امت تـــدريس اللةـــة اإلنكليزيـــة         
مـــن امللـــردين دااليـــا اضـــباع اللـــرطة الســـودانية   7 514لفائـــدة صـــفا درايـــيا  259 يف

ــن ــام  )م ــام       4 215سين ــم، مت القي ــور  اساإلضــافة إىل ذل ــف أدــاا دارف ــاث( يف فتل ــن اإلن م
زيارة إىل مرا ز اللرطة يف فتلف أداا دارفور لالطم نـان علـى أ ـوال ااتنـزين يف      140 سـ

ــ  الــ    ــا ن    مرا ــز ا تنــاز األ ــداث أا يف املراف ــ  أطف ــا األماــات ااتنــزات م ــي  فيا يت تع
تلــرين األال/أ تــوسر، نّفــ ت العمليــة املختلطــة دارة عــن مراعــاة املن ــور    21 الصــةار  ايف
من اإلنـاث( العـاملني يف السـنن املوجـود      12من ضباع السنون )من سينام  60 اجلنسان لـ

 سنون   يف زالنن ، م  التر يز على األسعاد اجلنسانية إلدارة ال
 

 زاعات االيةـالوياطة يف الن -جيم  
زاعات القبلية من اـالل إشـراك أجاـزة    ـااصلت العملية املختلطة دعم الوياطة يف الن - 56

احلكومة الوطنية ااإلدارة االية، ازعماا القبائ  اا تمعـات، ااملينيسـات ذات الصـلة دااـ      
صـا بة املصـلحة، ساإلضـافة إىل اإلجـرااات     السلطة اإلقليمية لدارفور، ا   ذلم من اجلاـات  

املتخ ة على صعد اإلن ار املبكر االتـداس  الوقائيـة اسنـاا القـدرات مـن أجـ  معاجلـة األيـبا          
 زاعات   ـاجل رية للن

اسفض  الدعم املايل االلوجسيت املقـدم مـن العمليـة املختلطـة، متخ ـ  مـينمتر املصـاحلة         - 57
زاع سني قبيليت السالمات االفالتـة يف سـرام، جبنـو  نيـاال، عـن اتفـا  يـالم        ـاملعقود لتسوية الن

ــرم يف  ــب       22أ س ــة، إىل جان ــوارد املائي أيلول/يــبتم  ملعاجلــة مســائ  يــرقة املواشــ  اإدارة امل
األعمال اإلجرامية  ايف  ليات م شين  اسلي  ا ا  االسالم جبنو  دارفور، قامت العمليـة  

تلـرين   10 ا 7ا  6ا  3يس  عقد اجتماعات سني املـزارعني االرعـاة يف   املختلطة ستموي  ات
ملار ا من  لتا اجلماعتني، إىل جانـب   150األال/أ توسر  ا ضر ه   اجللسات أ .ر من 
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اللنان األمنية  ـ   االيـات، االصـوا إىل أن االتفـا  علـى مسـارات التر ـال أمـر ضـرارم          
  زاعات سني اجلماعتنيـملن  نلو  الن

ايف الكومة سلـمال دارفـور، قامـت العمليـة املختلطـة ستمويـ  منتـدى للسـالم ألهـايل           - 58
تلـرين األال/أ تـوسر اليتكلـا  يـب  التعـاي  السـلم  مـ  جمتمعـات          17الزيادية عأقد يف 

أهايل ال يت، اتلار ت يف تيسـ   مـ  من مـة التةانـة النسـائية  امت يف املنتـدى الـ م  ضـر          
ــاا ضــرارة معاجلــة       33امــرأة ا  67 ــة طــرح عــدد مــن املســائ ، امن شــاسا مــن أهــايل الزيادي

زاعات القبليــة، اال يــيما املســائ  املتعلقــة ساألراضــ ، إىل جانــب أرييــة  ـاأليــبا  اجل ريــة للنــ
ــاا       ــدارفوريني، اسن ــني ال مكافحــة تعــاط  املخــدرات يف صــفو  اللــبا ، اتك.يــف احلــوار س

نازعــات ااالضــطالع سعنلــطة الويــاطة  اساإلضــافة إىل  قــدرات املينيســات االيــة لتســوية امل 
تلــــرين  11ا  5ا  4ا  3ا  2ذلـــم، عقــــدت العمليـــة املختلطــــة  ســـة اجتماعــــات يف    

ال.ان/نوفم  على يبي  مواصلة تلني  املصـاحلة سـني أهـايل قبـيليت سـ يت االزياديـة، ممـا أيـفر         
ــدعوة إىل الســ      ــتني لل ــيم محل ــى تن  ــا  عل ــن التوصــ  إىل اتف ــة  امت يف  ع ــيط االكوم الم يف مل

 انون األال/ديسم  إطال  محلة السـالم املمتـدة لتسـعة أيـام سقيـادة اإلدارة األهليـة لقبيلـة         6
 امليدا ، اسدعم من العملية املختلطة   

ــي       - 59 ــا جمموعـ ــة مـ ــة املختلطـ ــدت العمليـ ــور، عقـ ــاا دارفـ ــف أدـ ــا  65ايف فتلـ اجتماعـ
يف  ـر  دارفـور، ا سـة يف شـر       11ل دارفـور، ا  يف مشـا  12جنو  دارفـور، ا   يف 22)

دارفور، ااا د يف اخلرطوم( لتساي  التعاي  السـلم  سـني املـزارعني االرعـاة اتعزيـز قـدرات       
اللنان امللتر ة من أج  تعزيز احلوار سني اجلمـاعتني سلـعن السـب  العمليـة للتلـارك يف يـب        

ات مم.لـون عـن السـلطات االيـة، اقـادة      الوصول إىل املوارد الطبيعيـة  ا ضـر هـ   االجتماعـ    
ــة اجلــان التعــاي  الســلم ، اناقلــوا        ــة الزراعي ــون عــن جلــان احلماي املــزارعني االرعــاة، امم.ل
اآلليــات الكفيلــة مبنــ  املنازعــات اــالل موايــم الزراعــة االتر ــال  ايف شــر  دارفــور، اّقــ     

قايـم املـوارد املائيـة يف املنطقـة،      ـانون األال/ديسـم  لت   9املزارعون االبدا الر  ـ  اتفاقـا يف   
 املختلطة    سدعم من العملية

  
 تنفي  توصيات االيتعرار االيتراتين    -راسعا  
 زيادة الفعالية االترشيد   -ألف  

تنفــ  العمليــة املختلطــة  اليــا املر لــة األاــ ة مــن عمليــة الترشــيد املتعلقــة ســاملو فني    - 60
  ــانون األال/ 31يــارم املفعــول يف  476للو ــائف الـــ  املــدنيني  اييصــبح اإللةــاا املقــر ر 

،  يــي لــن يــتم جتديــد التعيينــات سعــد هــ ا التــاري   ايتــعثر ســ لم مو فــون   2015ديســم  
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ــدعم          ــم ال ــوّفر   ــة ت ــة املختلط ــدأت العملي ــ ين س ــوطنيني ال ــو فني ال ــن امل ــام الع مــى م أ لبيت
 التو يف  خبدمات

 
ـــ   -ساا   ــا تكليــ ــادر  ـــ ــام الصـــ ــ  املاـــ ــرم   نقـــ ــدة القطـــ ــم املتحـــ ــ  األمـــ ف إىل فريـــ

 اخلراج اايتراتينية
ااصــلت العمليــة املختلطــة افريــ  األمــم املتحــدة القطــرم عمليــة التخطــيط للنقــ           - 61

ــرار جملــس األمــن     ــا لق ــدرجي  للماــام، افق ــ  األمــم املتحــدة   2015) 2228الت (  اعقــد فري
العمليــة املختلطــة يف رئايــتي مــ   التنســيق  املعــ  سســيادة القــانون يف دارفــور، الــ م تتلــارك   

ــان يف      ــي ال. ــائ ، اجتماع ــم املتحــدة اإل  ــامو األم ــى    21سرن ــ  عل ــوسر ااتف تلــرين األال/أ ت
ــرة      ــامو األمــم املتحــدة امللــترك لســيادة القــانون للفت ، 2019-2016اخلطــوع العريضــة ل ن
يـف  امت أيضـا عقـد    ال م ييتم يف إطار  املض  قدما سالنق  التدرجي  للماـام الصـادر  ـا تكل   

تلـرين ال.ـان/نوفم     22منتدى للتلاار م  اجلاات الوطنية صا بة املصلحة يف اخلرطـوم يف  
لضمان احلصول على دعم ه   اجلاات  اأ  رز تقدم أيضا يف نق  املاام املتعلقـة سـاللنوا إىل   

املعونـة القانونيـة   القضاا،  يي مت حتديدا نق  األعمال املتعلقة ساملساعدين القـانونيني امكتـب   
يف السنن املوجود يف الفاشر من العملية املختلطة إىل سرنامو األمم املتحدة اإل ـائ ، اإن  ـ    

 الفري  القطرم يواجي صعوسات يف تعب ة املوارد لتعمني اجود  امليدان   
أ أمــا سالنســبة إىل نقــ  املاــام املتصــلة سفــ ا  نقــ  املناعــة البلــرية/اإليدز، فقــد ســد     - 62

سرنامو األمم املتحـدة امللـترك املعـ  سفـ ا  نقـ  املناعـة البلـرية ااإليـدز امكتـب املنس ـ            
املقيم يف اخلرطوم عملية اضـ  مـ  رة مفاهيميـة سالتعـاان مـ  العمليـة املختلطـة لتعب ـة املـوارد          

 الالزمة من أج  تسلُّم أنلطة التوعية من العملية املختلطة 
( اللبيانني الصادرين عـن جملـس السـلم ااألمـن التـاس       2015) 2228اامت.اال للقرار  - 63

ــي ا  22لالحتــاد األفريقــ  يف  ــي  31 زيران/يوني ــني نائــب   2015متوز/يولي ، عأقــد اجتمــاع س
األمني العام لألمم املتحدة انائـب رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـ  اازيـر اارجيـة السـودان         

من أج  إجناز النقاع املرجعية الـيت تتخـ ها العمليـة     أيلول/يبتم  ملناقلة إطار التعاان 29يف 
املختلطة أيايا خلراجاا املزم  من دارفور  اشد د    مـن األمـم املتحـدة ااالحتـاد األفريقـ       
علــى أرييــة املعــاي  الــيت  ــددها  ــ  مــن جملــس األمــن اجملــس الســلم ااألمــن، علــى التــوايل،  

ــرزا ضــ      ــة، اأس ــدرجي  للعمليــة املختلط ــدم ملمــو  صــو  إجنــاز     للســحب الت ــراز تق رارة إ 
ــاع ــانون         النق ــتراتينية اخلــراج يف   ــة ساي ــن املناقلــات املتعلق ــد م ــيأنرى مزي ــة  اي املرجعي

    2016ال.ان/يناير 
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 اجلوانب املالية   -اامسا  
  زيـــران/ 25ســـاا املـــينر   69/261اص صـــت اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـــا   - 64
مليون داالر ل نفا  علـى العمليـة املختلطـة للفتـرة مـن       1 102.2، مبلةا قدر  2015 يونيي
  2016 زيران/يونيي  30إىل  2015متوز/يوليي  1
ــترا ات املقـــررة  ـــ  املســـد دة  2015تلـــرين ال.ـــان/نوفم   20ايف  - 65 ، سلةـــت االشـ

مليون داالر  ا ـان جممـوع االشـترا ات املقـر رة      127.3للحسا  اخلاا للعملية املختلطة 
 مليون داالر    1 411.0املسددة جلمي  عمليات  فظ السالم يف ذلم التاري  يبل     
 م / 31امت رد تكاليف القوات اا دات اللرطة امللّكلة عـن الفتـرة املمتـدة  ـ       - 66

،  مـا مت رد تكـاليف املعــدات اململو ـة للو ـدات عــن الفتـرة املمتـدة  ــ        2015أ سـطس  
 دال السداد رس  السنوم   ، افقا جل2015 زيران/يونيي  30
 

 مال  ات   -ياديا  
ففـ   ـ  عـدم االتفـا  علـى عمليـة         زاع أمـرا سعيـد املنـال   ـي   إجياد    يياي  للن - 67

احلوار الوط  أا علـى اقـف األعمـال العدائيـة، مـا زال التلـر د هـو السـمة الةالبـة علـى  يـاة            
يف املخيمـات، ا يـاة ا تمعـات الـيت     يقر  من ثلي يكان دارفور ال ين ما زالوا يعيلون  ما

ــدا        ــد انقضــاا مويــم األمطــار الدي ــد ايــت نا  احلمــالت العســكرية سع ــد يوّل تستضــيفام  اق
اداث  االت نزاح جديدة ازيادة يف معاناة املدنيني  اتتفـاقم أزمـة االقتتـال ااإلجـرام سـني      

ر ر  ـا امللـردان دااليـا،    ا تمعات القبلية، مبا يف ذلم ا نمـات اأعمـال التحـر ل الـيت يتعـ     
سسبب تسليح اتن يم صفو   اعات البـدا الر  ـ  املواليـة للميليلـيا الـيت تعمـ  سحيعـاز مـن         
احلكومة، فيق  ضحيةم ل لم َمْن يعتمدان على األراضـ  جلـ  اااصـي  ااحلصـول علـى امليـا        

    للحفاظ على يب  عيلام
تســم ساملصــداقية االلــمول أن يتــيح امــن شــعن  ــوار اطــ  يضــم   يــ  األطــرا  اي - 68

الفرصــة ملعاجلــة التحــديات الــيت يواجااــا الســودان معاجلــةم شــاملة  اعلــى العكــس مــن ذلــم،  
يتعتى إ اا التـوترات ااتدمـة مـن اـالل عمليـة جزئيـة ال تلـارك فياـا األ ـزا  املعارضـة            لن

نـام فرصـة احلـوار الـيت     الرئيسية ااحلر ات املسلحة  اإن  أ ي السـلطات السـودانية علـى ا ت   
ساتـت يــادة علـى إثــر عـرر  ــ  مـن احلكومــة ااحلر ـات املســلحة يف أيلول/يـبتم  اقــَف       

احلكومة أيضا إىل الي ة سي ة ميناتية للحوار من االل تقـد  ضـمانات   دعو األعمال العدائية  اأ
لطات   ايسـاارن القلـ  سلـعن ا تنـاز السـ     ريـات األيايـية  على ا ترام  قو  اإلنسان ااحل

السودانية مينارا لقيادات من املعارضـة اطـال ، اهـو مـا قـد يقـو ر ثقـة اجلماـور يف  ريـة          
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التعب  االتنم    امن دااع  األيف أيضا انتااا ااادثات املتعلقة سوقف األعمـال العدائيـة يف   
اادثــات اعقــد اايــت نا  اعــدم توصــ  اطــط دارفــور ااملنطقــتني دان التوصــ  إىل اتفــا ، 

دعمـ  ملـا يب لـي فريـ       أ ـرر   اإىل أيـة نتـائو   ع ياس  للحوار يف  ـانون األال/ديسـم   اجتما
االحتاد األفريق  الرفي  املستوى املع  سالتنفيـ  مـن جاـود إل ـالل السـالم يف السـودان اإ ـاا        

دعــويت  يــ  األطــرا  إىل إ ــراز تقــدم ملمــو       مــرة أاــرى  زاع يف دارفــور، اأ ــرر  ـالنــ
 املفااضات    يف
ايف  ني توجد عقبات تعتـرر احلـوار الـوط  اااادثـات الـيت ييسـرها فريـ  االحتـاد          - 69

األفريق  الرفي  املستوى املع  سالتنفي ، هناك إمكانيـة ألن يسـفر تنفيـ  اثيقـة الدا ـة للسـالم       
ــن يلــةلون          ــى م ــي ن عل ــور  ايتع ــا  يف دارف ــاة الن ــن حتســينات ملمويــة يف  ي ــور ع يف دارف

يـة يف السـلطة اإلقليميـة لـدارفور أن حيّلـوا االفـاالم احيـرزاا مزيـدا مـن التقـدم           املناصب القياد
لفائدة شعب دارفور  اإن  أتوج ي جمددا ساللكر إىل دالة قطر لدعماا املتواصـ  لتنفيـ  اثيقـة    

اأشــن   كومــة الســودان علــى الوفــاا ستعا ــدها ستــوف  التمويــ     الدا ــة للســالم يف دارفــور
 عملية احلوار الداال  ااملصاحلة   الالزم ملواصلة 

اما زالت احلالة اإلنسانية يف دارفـور تبعـي علـى القلـ ، اال يـيما يف األدـاا الواقعـة         - 70
يف منطقة جب  مـرة ا و ـا  اإنـ  أدعـو احلكومـة ااحلر ـات املسـلحة إىل السـماح سوصـول          
املساعدات اإلنسانية، اتيس  إيصال الدعم الالزم إلنقاذ احليـاة إىل مـن هـم ااجـة للمسـاعدة      

ال ييما يف منطقة جبـ  مـرة  اأ ـي أيضـا احلكومـة علـى ضـمان  ريـة تنقـ           دان عوائ ، ا
أفراد العملية املختلطة، اعلى القيام ساملزيد للتصدم للانمات املستمرة الـيت يتعـرر  ـا أفـراد     
األمم املتحدة ااجلاـات اإلنسـانية الفاعلـة يف دارفـور، مبـا يف ذلـم مـن اـالل سـ ل مزيـد مـن            

 االتحقي  يف احلوادث اليت يتعر ضون  ا، اتقد  اجلناة إىل العدالة   اجلاود لضمان يالمتام، 
اجيب أيضا متديد نطا  تةطية مليات املساالة ايي يلـم  شـعب دارفـور أاال اقبـ       - 71

املــدنيني، اال يــيما س ــ  شــ ا  اجيــب حتميــ  مــرتكا ا نمــات اأعمــال التحــرل املتزايــدة  
احلكوميــة، تبعــة أعمــا م  اإنــ  أر ــب ســاخلطوات الــيت   العناصــر املســلحة املرتبطــة ســالقوات  

زاعات القبليـة  اتقـف   ـاا الا احلكومة، اال ييما على مستوى الدالة، للتصدم ل جرام االنـ 
العملية املختلطة على أهبة االيتعداد ملواصلة تقد  الدعم جلاود الوياطة ااملصاحلة اليت تأبـ ل  

 على مستوى ا تمعات القبلية   
ايســاارن القلــ  إزاا  ــاالت التــعا  يف تلبيــة طلبــات إصــدار أا جتديــد التعشــ ات     - 72

ا ــاالت رفــ  الطلبــات، مبــا لــ لم مــن أثــر علــى قــدرة العمليــة املختلطــة علــى االضــطالع    
ــعداار      ــوم سـ ــيت تقـ ــاماا الـ ــبة إىل أقسـ ــيما سالنسـ ــاا، اال يـ ــاا  سواليتـ ــرارية للوفـ ــا ضـ سعالوياالـ
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يف املائـة يف   50  فقد سلةت معدالت اللـوا ر للمـو فني الـداليني    االيتراتينية سلك  مباشر
يف املائـــة يف قســـم  30يف املائـــة يف قســـم محايـــة املـــدنيني، ا   40قســـم  قـــو  اإلنســـان، ا 

االتصاالت ااإلعالم  اقـد أثـرت  ـاالت رفـ  إصـدار التعشـ ات أيضـا علـى أقسـام أاـرى           
ــيت تنفــ ها العمل   ــات ال ــ  معــدل اللــوا ر   تلــك  أيايــا داعمــا للعملي ــة املختلطــة،  يــي سل ي

 يف املائة يف قسم األمن    30املائة يف مر ز العمليات امللتر ة ا  يف 50
اقد شكلت أزمة احلص  الة ائيـة الـيت شـادالا الفتـرة امللـمولة سـالتقرير م.ـاال ماـر          - 73

ــة املختلطــة ف         ــا العملي ــيت تضــطل    ــات ال ــن صــعوسة العملي ــد م ــيت ال تزي ــات ال حســب، للعقب
االد د رفا   ف ة السالم التاسعني  ا  اإن  أر ـب ساالتفـا  الـ م مت التوصـ  إليـي اـالل        س 

 ـانون   6إىل  4زيارة ا ي  األمني العـام للـدعم امليـدان إىل اخلرطـوم ادارفـور يف الفتـرة مـن        
فريقـ   األال/ديسم  إلعادة تنليط اآللية ال.الثية األطـرا  مـ   كومـة السـودان ااالحتـاد األ     

من أج  معاجلة املسائ  املتصلة سالدعم، م.  مسـائ  التعشـ ات االتخلـي  اجلمر ـ  ا ريـة      
 التفا  مر ز القوات    ه   املسائ  افقاالتنق   اإن  أعو ل على تعاان احلكومة يف 

أ ـ   متليا م  قرارات جملس األمن اجملس السـالم ااألمـن التـاس  لالحتـاد األفريقـ ،      ا - 74
ــا س ــةلوضــ  ايــتراتينية انســحا   ملتزم ــم املتحــدة يف     لعملي املختلطــة لالحتــاد األفريقــ  ااألم
ــور   ــة يف    ادارف ــن احلكوم ــ  م ــدعم الكام ــتمس ال ــة املختلطــة،    أل ــة للعملي ــام املرجعي إجنــاز املا
ــن امللـــاارات سلـــعن هـــ ا املوضـــوع،   ساعتبارهـــا  ــادرة  أيايـــا للمزيـــد مـ افقـــا للواليـــة الصـ

    ا لسني عن
، أاد أن أر ب ساملم.  اخلاا امللترك/ ب  الويطاا امللترك اجلديد، مـارتن  ااتاما - 75

إهو يان أاهومويبا ، انائب املم.  اخلاا امللترك اجلديد، سينتو  يتا، اقائد القـوة اجلديـد،   
ــة الســودان معاــم ادعماــا  ــم         ــى تعــاان  كوم ــ  أعــو ل عل ــانزم  اإن فرانــم موشــيو  ام

ائم سععمــال املم.ــ  اخلــاا امللــترك/ ب  الويــطاا امللــترك،      سالكامــ   اأاد أن أشــكر القــ  
أسيودان أالورمي  ساشوا، على قيادتي للعمليـة املختلطـة علـى مـدى أ .ـر مـن يـنة  اأاد أيضـا         
أن أعر  عن امتنان جلميـ  أفـراد العمليـة املختلطـة افريـ  األمـم املتحـدة القطـرم االلـر اا          

  ل  يف ادمة شعب دارفور اإلنسانيني املستمر ين يف العم  سال 
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 اريطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


