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

    
  مقدمة  - أوال   

، الــذي مــدد الــس  )٢٠١٦( ٢٢٩٦يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١
حزيـران/   ٣٠مبوجبه والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور حـىت      

يوما، بتقرير عن تنفيذه. ويقدم التقريـر معلومـات    ٩٠موافاته، كل  ، وطلب إيل٢٠١٧ّنيه يو
مســتكملة وحتلــيالً بشــأن الــرتاع والوضــع السياســي وبيئــة العمــل يف دارفــور، مبــا يف ذلــك          

كـانون األول/   ١٥التحديات الرئيسية الـيت تعتـرض التنفيـذ الفعـال للواليـة خـالل الفتـرة مـن         
ــيت اختــذا    ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٥إىل  ٢٠١٦ديســمرب  ــر أيضــاً اخلطــوات ال . ويعــرض التقري

العملية املختلطة يف سبيل الوفاء بالنقاط املرجعية، ويقدم معلومـات مسـتكملة عـن نقـل املهـام      
  إىل فريق األمم املتحدة القطري وعن وضع استراتيجية خروج للعملية املختلطة.

    
  الرتاع واحلالة األمنية ديناميات  - ثانيا   

ظـل مسـتوى املواجهـات املسـلحة يتراجـع يف دارفـور       خالل الفترة املشمولة بالتقرير،   - ٢
مشـل جبـل مـرة.     مبـا  ،حيث مل تسجل أي أعمال قتال هامة بني احلكومة ومجاعـات املتمـردين  

تـــها مـــن خـــالل محالـــا الســـابقة قوواصـــلت احلكومـــة فـــرض ســـيطرا العســـكرية الـــيت حق
جل عــدد أقــل املتمــردين، ووقعـت عــدة اتفاقــات سـالم مــع الفصـائل املنشــقة. باملثــل، سـ     ضـد 
االشتباكات القبلية مقارنة بالفترة السابقة، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل انتـهاء موسـم احلصـاد        من

ملنع زيادة التصعيد  ،العملية املختلطة بدعم من ،وإىل التدخالت اليت قامت ا السلطات احمللية
ز املصاحلة. إال أن اهلجمات ضد املشردين داخليا وغريهم مـن املـدنيني اسـتمرت بسـبب     وتعزي

 .املليشيات املسلحةعلى يد سيما  ال ،األراضي واملياه وغريها من املسائل املتصلة بسبل العيش
أعمـال عنـف   ارتكبـت  تـوافر األسـلحة،    باجلماعات املسلحة، اليت تـزداد جـرأة بسـب   كما أن 
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املوظفني احلكوميني. وال يزال نطاق التشرد الداخلي على ما كان عليـه إمجـاال.   ضد املدنيني و
تقلـب الظـروف علـى     إن ديناميات الرتاع يف دارفور بينـت الوضع األمين، ف حتسن بالرغم منو

  األرض وعدم إمكانية التنبؤ ا وتعذر إحراز تقدم ملموس يف معاجلة أسباب الرتاع وتبعاته.
  

  قوات حكومة السودان واحلركات املسلحةالقتال بني     

حســن  عمــر الســودان، رئــيس كــان الــذي واحــد جانــب مــن النــار إطــالق وقــف إن  - ٣
جرى متديده ملدة شهر واحـد يف   ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٠قد أعلن عنه يف  ،البشري أ.

باملثـل،   .٢٠١٧كانون الثاين/ينـاير   ١٥شهر إضافية يف أكانون األول/ديسمرب وملدة ستة  ٣١
 ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١فإن وقف إطالق النار ملدة سـتة أشـهر الـذي أعلـن عنـه يف      

  ائتالف املتمردين، اجلبهة الثورية السودانية، ظل قائما.
ومل تــرد تقــارير تفيــد حبــدوث اشــتباكات بــني القــوات احلكوميــة وأي مــن مجاعــات      - ٤

ــابعني جلــيش حتريــر الســودان   املتمــردين، مبــا يف ذلــك فصــيلي عبــد الواحــ   د ومــيين مينــاوي الت
وحركة العدل واملساواة. على الـرغم مـن ذلـك، اسـتمرت التـوترات الـيت تتسـبب ـا عناصـر          
فصيل عبد الواحد التابع جليش حترير السودان يف سورتوين، مشال دارفور، حيـث فـر املـدنيون    

، ٢٠١٦ كــانون األول/ديســمرب ٢٦مــن جــراء اجلولــة الســابقة مــن القتــال يف جبــل مــرة. ويف 
علـى مـنت مـركبتني مسـلحتني دخـول      املتـنقلني  فردا من القوات املسلحة السودانية  ١٨حاول 

خميم املشردين داخليا يف سـورتوين، ألسـباب غـري معروفـة، لكنـهم سـرعان مـا غـادروا املكـان          
، بعـد مسـاع   ٢٠١٧ كـانون الثاين/ينـاير   ١٤عند اقتراب القوات التابعة للعملية املختلطـة. ويف  

صوت طلقات ناريـة خـالل يـومني متتـاليني يف سـورتوين، الـتمس اثنـان مـن املشـردين داخليـا           
العمليـة املختلطـة، زاعمـني أمـا تعرضـا العتـداء علـى يـد امليليشـيات          أفـراد  العالج الطـيب مـن   

ن القائـد  العربية. ومنعت العملية املختلطـة مـن إجـالء أحـد املصـابني، الـذي تـويف الحقـا، إذ أ        
احمللــي لفصــيل عبــد الواحــد، الصــديق آدام عبــد الكــرمي، طالــب بوقــف كــل حتركــات العمليــة  

ع كانون الثاين/ينـاير، انشـق آدام عبـد الكـرمي عـن الفصـيل ووقّـ        ٢١املختلطة على الفور. ويف 
         قــدر حبــوايل  اتفــاق ســالم مــع احلكومــة يف الفاشــر، يــنص علــى إدمــاج عبــد الكــرمي ومــا ي

التـــوترات يف ســـورتوين. ويف  مـــذاك القـــوات املســـلحة الســـودانية. وازدادت مقاتـــل يف ٥٠٠
 بطـرد املنشـقني الـذين انضـموا إىل احلكومـة مـن املخـيم        املشردون داخليـا آذار/مارس، هدد  ٩
  ساعة. ٤٨يف غضون منه العملية املختلطة مل تنقلهم  ما
  

  الرتاعات احمللية والعنف القبلي    

مــع أن الفتــرة و .يشــكل ديــدا للمــدنيني يف مجيــع أحنــاء دارفــور  ظــل العنــف القبلــي    - ٥
فـإن   ،مقارنـة بـالفترة السـابقة    شهدت تراجعا يف عدد حـوادث العنـف   احلايل املشمولة بالتقرير

 مستوى انعدام األمن ظل تقريبـا علـى مـا كـان عليـه خـالل الفتـرة املقابلـة مـن السـنة املاضـية.           
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خـالل  وفـاة   ٤٥الرتاعات احمللية والعنف القبلي حنم عنـها  وسجل ما جمموعه مثاين حاالت من 
ت وفاة سـجل  ١١٨ األشهر الثالثة املاضية، وهو ما ميثل اخنفاضا بسيطا من مثانية اشتباكات و

املــزارعني والرعــاة يف ايــة موســم   يعكــس اخنفــاض حــدة التــوترات بــني و ،يف الفتــرة الســابقة
احلكومة والعملية املختلطة. ففـي وسـط   ة من جانب املبذولجهود املصاحلة ، فضال عن احلصاد

مـزارعني مـن قبـيليت الفـور واملسـاليت، علـى        دارفور وغرـا، اشـتبكت املليشـيات العربيـة مـع     
بـني القبائـل العربيـة مثـل بـين حسـني        مميتـة بـنفس الدرجـة    اتخصـوم  ظهرتالتوايل، يف حني 

واتصـلت   .شـرق دارفـور   قـات اجلنوبيـة يف  والرزيقات الشمالية يف مشال دارفور واملعاليا والرزي
مبنازعات بشأن األراضي وأسباب املعيشة واملوارد الطبيعية تعذرت تسويتها، األعمال العدائية 

  وتفاقمت بسبب انتشار األسلحة.
ــيليت الفــور واملســريية        - ٦ ــال بــني قب ويف وســط دارفــور، نشــأت سلســلة مــن أعمــال القت
ق احمللية، أدت إىل وفاة ثالثة أفـراد مـن قبيلـة الفـور يف     مكجر عن منازعة شخصية يف السو يف

عــززت القــوات املســلحة  يف وقــت الحــق، كــانون األول/ديســمرب. و ٢٤إىل  ٢٢الفتــرة مــن 
ـــ   ــا، ووقّ ــرطة وجودهـ ــر الشـ ــودانية وعناصـ ــاق ســـالم يف  السـ ــى اتفـ ــاين/ ٢٨ع علـ ــانون الثـ  كـ

أم دخــن، ويف أعقــاب اشــتباكات بــني قبــيليت املســريية والرزيقــات    منطقــة . ويف٢٠١٧ ينــاير
قبيلـة املسـريية وفـرد واحـد مـن قبيلـة الرزيقـات يف         بسبب منازعات شخصية، قتـل فـردان مـن   

، ووافقت قبيلة الرزيقات على تعويض قبيلة املسـريية عـن وفـاة    ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٥
  ين/يناير.كانون الثا ٢٩يف إليها الفرد املنتمي 

، اشـتبك فخـذ عشـرية أوالد زيـد     ٢٠١٧ /ينايرالثاين كانون ٥ يف ،ويف غرب دارفور  - ٧
مزارعني من قبيلـة املسـاليت يف اجلنينـة بسـبب منازعـات علـى        من قبيلة الرزيقات الشمالية مع

مـن قبيلـة   ني مـزارع وشـنت أيضـا هجمـات علـى      قبيلـة املسـاليت.   املاشية، وقتل ستة أفراد مـن 
 كـانون الثـاين/   ١٩يف منطقـة عـرارة يف   ني مسـلح  عـرب  على يـد  منهم ١١وأصيب  يتاملسال

يناير، وذلك زعما لالنتقام مـن تـورطهم يف اعتقـال الشـرطة السـودانية ألحـد العـرب الرحـل.         
، نصــبت مجاعــة مــن قبيلــة الرزيقــات كمينــا ألفــراد قبيلــة الزغــاوة بســبب  ســيليا وبــالقرب مــن

ن الثاين/يناير على الرغم من اتفاق على وقف األعمـال العدائيـة   كانو ٢٩ادعاءات بالسرقة يف 
، وأفيـد عـن مقتـل فـردين مـن قبيلـة الزغـاوة        ٢٠١٦ مت التوصل إليـه يف كـانون األول/ديسـمرب   

ــة، ُُُنشــرت    قــوات  وفــردين مــن قبيلــة الرزيقــات. ونظــرا الســتمرار اجلــانبني يف عمليــات التعبئ
  لوضع.مشتركة بني السودان وتشاد الحتواء ا

، انـدلعت التـوترات مـن    ٢٠١٤على الرغم من اتفـاق السـالم املوقـع بينـهما يف عـام      و  - ٨
حيث  ،جديد بني قبيليت بين حسني والرزيقات الشمالية يف مشال دارفور وال سيما يف السريف

املنطقـة احمليطـة مبنـاجم     تعاين من القيود املفروضة على سبل الوصـول إىل األوىل قبيلة الال تزال 
يف  قبيلـتني ال. كما تـدهورت العالقـة بـني    القبيلة الثانية الذهب يف جبل عامر اليت تسيطر عليها

 تقـيم  قبيلـة بـين حسـني    تقرية مجيزة بسبب رفض قبيلة الرزيقـات الشـمالية إخـالء أرض كانـ    
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إثر االقتتال القبلي املكثف للوصـول إىل منـاجم    ٢٠١٣إىل الفرار يف عام ت اضطر أن فيها إىل
 ختطــف فــردان مــن قبيلــة بــين حســني بســبب ا، ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير ١١الــذهب. ويف 

بسرقة املاشية بني قبيلة بين حسني وفخذ عشرية أوالد زيد من قبيلـة   اتصلتمنازعات اندالع 
 كــــانون الثــــاين/ ١٨الرزيقــــات الشــــمالية يف الســــريف. وتوصــــل الفريقــــان إىل اتفــــاق يف  

ــاير ــارة املنطقــة    شــباط ١٣ويف ، ٢٠١٧ ين ــة بزي ــوزير الســوداين للمــوارد املعدني ــام ال /فرباير، ق
  وأجرى مناقشات مع الفريقني.

ــة        - ٩ ــالقرب مــن حملي ــا ب ــة واملعالي ــات اجلنوبي ــا الرزيق ــور، اشــتبكت قبيلت ويف شــرق دارف
من جراء منازعـات اتصـلت بسـرقة ماشـية. ويف      ٢٠١٧ شباط/فرباير ١٨و  ١رنكا يف اك أبو
ر، أدى تبــادل إطــالق النــار عقــب تــدمري مزرعــة لقبيلــة الــربيت علــى يــد فخــذ  شــباط/فرباي ١٩

سـبعة أفـراد مـن    وفـاة  رنكـا، إىل  ا، شـرق حمليـة أبـو ك   يف الـنعري  عشرية العقاربة من قبيلة املعاليا
ــربيت شــنوا يف         ــة ال ــن قبيل ــراد م ــة إال أن أف ــة يف املنطق ــوات احلكومي ــربيت. ونشــرت الق ــة ال قبيل

رنكا وأضـرموا النـار   اوما على قرى تابعة لقبيلة املعاليا خارج حملية أبو كشباط/فرباير هج ٢٠
أفـراد مـن قبيلـة املعاليـا يف      ٣ فـردا مـن قبيلـة الـربيت و     ١٧امـوع، أفيـد عـن مقتـل      فيها. ويف

شباط/فرباير، وصلت دورية حتقق تابعة للعمليـة املختلطـة إىل حمليـة     ٢١سلسلة احلوادث. ويف 
أن عناصـر مـن جهـاز األمــن واملخـابرات الـوطين وأفـراد مـن الشـرطة منعوهــا         رنكـا إال  اك أبـو 
عمد جهاز األمن أيضـا إىل تـأخري   التقدم حمتجني بعدم وجود تنسيق مسبق مع احلكومة. و من

ممـا أدى   ،شـباط/فرباير  ٢٣إىل املنطقـة يف   إرسـاهلا  مـن املقـرر   دورية أخـرى كـان  املوافقة على 
  إلغائها. إىل
ــو  - ١٠ ــور، يف ويف جن ــه فخــذ    ،كــانون األول/ديســمرب  ٢٣ب دارف أدى اشــتباك تســبب ب

لقبيلـة الربنـو يف املنطقـة الواقعـة      تابعـة  مـزارع  ريدمإىل تـ التعايشـة   عشرية أوالد راشد من قبيلـة 
وفـرد واحـد مـن فخـذ عشـرية       أفـراد مـن قبيلـة الربنـو     ٨، مما جنم عنه وفـاة  شرق رهيد الربدي

أوالد راشــد. ونشــرت القــوات احلكوميــة يف املنطقــة ووقــع الطرفــان علــى اتفــاق مصــاحلة يف    
  .٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٨
  

  العنف املوجه ضد املشردين داخليا    

جنمـت  حادثـة   ٢٤٩هدف املشـردون داخليـا يف   تاسـ خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير،      - ١١
ذلـك حـرس احلـدود وقـوات      يف ارتكبت معظمها القوت احلكوميـة، مبـا   ،وفاة حالة ٣١عنها 

يواجه املشردون داخليا أشكاال خمتلفة من العنف، مبا يف ذلـك اهلجمـات الـيت    والدعم السريع. 
. وتشــمل املواقــع الــيت ةتســتهدف املخيمــات والعنــف اجلنســي واجلنســاين واحلــوادث اإلجراميــ

دث مناطق كُتم وسوتوين والطويلة يف مشال دارفور، وزالنجـي  يسجل فيها أكرب عدد من احلوا
ــك يف      ــة وكرينـ ــور، واجلنينـ ــوب دارفـ ــاش يف جنـ ــة وعطـ ــور، وكلمـ ــط دارفـ ــييت يف وسـ ونريتـ

  دارفور.  غرب
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ــور، يف    - ١٢ ــط دارفـ ــمرب  ١٧ويف وسـ ــانون األول/ديسـ ــال  ٢٠١٦ كـ ــة رجـ ــل أربعـ ، دخـ
النجـي وأطلقـوا عيـارات ناريـة يف     مسلحني خميم مخس دقائق للمشردين داخليـا بـالقرب مـن ز   

كانون األول/ديسمرب، دخل أفـراد مـن فخـذ عشـرية العريقـات       ٢٧اهلواء بشكل متقطع. ويف 
من قبيلة الرزيقـات الشـمالية املخـيم الشـمايل للمشـردين داخليـا بـالقرب مـن نريتـييت وهـددوا           

نشــرت القــوات دثــة، إثــر هــذه احلااملقــيمني فيــه مــن قبيلــة الفــور وامــوهم بســرقة املاشــية. و  
ــة  ــوم نفســه يف خمــيم اســتراحة،      أن إال ،املســلحة الســودانية يف املنطق ــع يف الي ــاثال وق ــا مم حادث

من العرب الرحـل املسـلحني املخـيم حبثـا عـن       ١٥٠بالقرب من نريتييت أيضا، حيث دخل حنو 
القـوات  ناصر إن ع، ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١املاشية وعمدوا إىل ختويف املقيمني فيه. ويف 

أطلقت وخميم الغابات الشمايل وخميم استراحة اليت دخلت املسلحة السودانية وعناصر الشرطة 
عــن مشــتبه فــيهم ضــالعني يف قتــل جنــدي تــابع للقــوات املســلحة  للبحــث زعمــا ، فيهمــا النــار

كانون األول/ديسمرب، قتلت شخصني من املشردين داخليا يف خمـيم الغابـات    ٣١السودانية يف 
إال أن املقيمني احملليني أبلغوا يف  ،لشمايل. وزار نائب وايل شرق دارفور نريتييت ملعاجلة الوضعا

بأن جنودا من القوات املسلحة السودانية دخلوا املخـيم الشـمايل    ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢
  اثنني من املشردين داخليا من قبيلة الفور. سلبوا مالد ويجدن م

، شـن عـرب رحـل هجومـا     ٢٠١٦ كـانون األول/ديسـمرب   ١٨ر، يف ويف مشال دارفـو   - ١٣
على سائق شـاحنة تابعـة للعمليـة املختلطـة ينتمـي إىل قبيلـة الفـور عنـد مركـز لتوزيـع امليـاه يف            

ــا يف ســورتوين   ــالقرب مــن خمــيم املشــردين داخلي أفــراد قبيلــة الفــور   الحقــا حــذرواو .كــويب ب
قــام عــرب   ،٢٠١٧ شــباط/فرباير ٢كــويب. ويف مجــع امليــاه مــن    املوجــودين يف املخــيم مــن  

بـالقرب مـن   املشردين داخليا ونصبوا كمينـا للقـوات احلكوميـة     مسلحون بسرقة حيوانات من
كـانون الثاين/ينـاير، قتـل     ١٧الطويلة، مما أدى إىل مقتل أربعة ضباط. ويف جنوب دارفور، يف 

روح بينمــا كــان يقتفــي أثــر أحـد املقــيمني يف خمــيم كلمــة للمشــردين داخليــا وأصــيب آخــر جبــ 
املصــاب جبــروح إىل الرجــل نقلــت دوريــة تابعــة للعمليــة املختلطــة  ،يف اليــوم التــايلواملعتــدين. 

. وردا علـى  حيـث حاصـرهم عـرب مسـلحون أطلقـوا عيـارات ناريـة يف اهلـواء         ،مركـز شـرطة  
ن إطـالق  إيفاد عناصر شرطة وجنود من القوات املسلحة إىل املنطقة. وأفيـد أيضـا عـ    مت ذلك،

نار بصورة عشوائية خالل الليل يف خميمات أردمتا وأبوزار والرياح يف غرب دارفور ويف خمـيم  
  النيم يف شرق دارفور.

  
  اجلرمية واللصوصية    

حــاالت وفــاة، يف  ١٠٦حادثــاً مــن احلــوادث اإلجراميــة و   ٦٧٣ســجل مــا جمموعــه    - ١٤
، مقارنــةً مبـــا  ٢٠١٧ آذار/مـــارس ١٥و  ٢٠١٦ كـــانون األول/ديســمرب  ١٥الفتــرة مـــا بــني   

حالة وفاة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير السـابق. ومشلـت تلـك      ١٢٢ حادثاً و ٦٥٩جمموعه 
حالة)  ٨٤حالة) والقتل العمد ( ١٣٨حالة) وإطالق النار ( ١٨١احلوادث االعتداء/التحرش (
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ــلح ( ــطو/االقتحام ( ٥٧والســـطو املسـ ــة) والسـ ــرقة امل ٤٧حالـ ــة) وسـ ــية (حالـ ــة)  ٤٢اشـ حالـ
حالــــة)  ١٨حالــــة) والتهديــــد بــــالعنف ( ١٦حالــــة) وحماولــــة الســــطو ( ٤٤واالختطــــاف (

ــهب (  ١٨واالعتداء/نصــب الكمــائن (  ــة) والن حــاالت)  ٧حــاالت) واحلــرق املتعمــد (  ٧حال
  حاالت). ١٠وحوادث أخرى (

ة باالعتـداء  ويف عدد من املناسبات، مشلت احلوادث اإلجرامية قيام امليليشيات املسـلح   - ١٥
، ٢٠١٦ كانون األول/ديسـمرب  ٢٦على املوظفني احلكوميني املناوبني. ويف وسط دارفور، يف 

اعتدت جمموعة مـن الرجـال العـرب علـى قافلـة للشـرطة االحتياطيـة املركزيـة يف منطقـة شـوا،           
 ويف اليـوم التـايل، تـردد أن رجـاال     .شرق زالنجي، مما أدى إىل إصابة أربعة من ضباط الشـرطة 

عرب هامجوا قافلة تابعة للقوات املسلحة السـودانية يف جبـل أمحـر، غـرب زالنجـي، ممـا أسـفر        
، انــدلع إطــالق كثيــف للــنريان عنــدما منعــت   ٢٠١٧ آذار/مــارس ٦عــن مقتــل جنــدي. ويف  

القوات احلكومية جمموعةً من حرس احلدود من دخول زالنجي احتجاجا على حاالت التـأخر  
قُتــل أحــد أفــراد امليليشــيات العربوأصــابت ثــالث    أعمــال العنــف،. وخــالل يف دفــع املرتبــات

مل تلحق أي إصابة حبفظة السالم. ويف مشـال  ولكن رصاصات طائشة مرافق العملية املختلطة، 
دارفور، أصيب اثنان من جنود القوات املسلحة السودانية يف تبادلٍ إلطالق النـار مـع لصـوص    

شباط/فرباير، تعرضت عمليةُ تفتيش  ٢ويف  .اين/ينايركانون الث ٩مسلحني يف سوق الطينة يف 
شرطة وقوات الدفاع الشعيب حبثـا عـن جمموعـة مـن العـرب املسـلحني كـانوا قـد         القام ا أفراد 

اعتدوا على اثنني من املشردين داخليا من قبيلـة الفـور مبخـيم روانـدا القدميـة يف اليـوم السـابق،        
مقتـل اثـنني مـن أفـراد الشـرطة السـودانية واثـنني مـن          نهلجوم شنته جمموعة جمهولة مما أسفر ع

كــانون األول/ديســمرب، أصــيب ضــابط يف  ٣١قـوات الــدفاع الشــعيب. ويف شــرق دارفــور، يف  
الشرطة السودانية جبروح خطرية عندما هاجم مسلحون سائق سيارة إسـعاف وقتلـوه بـالقرب    

طة سـوداين يف مدينـة   من قرية سـرييش. ويف غـرب دارفـور، أطلـق الرصـاص علـى ضـابط شـر        
اسـتوىل اجلنـاة علـى أسـلحته     و .وتويف متـأثرا جبراحـه   ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٣مستريي يف 

  وفروا هاربني.
    

  التطورات السياسية  - ثالثا   

  عملية السالم يف دارفور    

، اجتمع فريق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى     ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠يف   - ١٦
املعين بالتنفيذ، ميثله الرئيسان السابقان ثابو مبيكي وعبد السالم أبو بكر، مـع الـرئيس البشـري،    
وناقشوا، من بـني مجلـة بنـود، عمليـة السـالم يف دارفـور. وأكـد الـرئيس البشـري جمـددا موقـف            

األطـراف غـري املوقعـة علـى وثيقـة الدوحـة للسـالم        احلكومة املتمثـل يف مواصـلة احملادثـات مـع     
. ويف وقــت الحــق، عقــدت   لالتفــاق دارفــور ــدف التفــاوض علــى بروتوكــول إضــايف      يف
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ــدا،       األطــراف غــري املوقعــة مشــاورتني بشــأن املضــي قــدما. وعقــب اجتمــاع مــع رئــيس أوغن
 ممثلــو ر، أصــد٢٠١٦ كــانون األول/ديســمرب ٢٤يــوويري كاغوتــا موســيفيين، يف كمبــاال يف  

جيش حترير السودان/فصيل ميين ميناوي وحركة العدل واملساواة/فصيل جربيـل إبـراهيم بيانـا    
على أن تنفيـذَ اتفـاق خارطـة الطريـق املوقـع بـني احلكومـة وائـتالف املعارضـة،          يشدد  مشتركا

ــداء الســودان ” ــوبر  “ن ــة     ٢٠١٦، يف تشــرين األول/أكت ــادة تنشــيط عملي شــرطٌ أساســي إلع
إىل  ١٦د ائتالف نداء السودان اجتماعـا لـس القيـادة يف بـاريس يف الفتـرة مـن       السالم. وعق

خارطـة الطريـق سـوف يتطلـب     اتفـاق  ، ذكـر بعـده أن تنشـيط    ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٠
  إعادة تصميم عملية السالم برمتها، مشريا إىل التطورات السياسية املستجدة.

اليت عقدت حتـت رعايـة رئـيس تشـاد، إدريـس      ويف الوقت نفسه، توجت املفاوضات   - ١٧
ديــيب إنتــو، بــني الســلطات الســودانية وجمموعــة منشــقة عــن جــيش حتريــر السودان/فصــيل           

للسـالم يف دارفـور   الواحد تدعى جيش حترير السودان/الثورة الثانية بتوقيع وثيقة الدوحـة   عبد
  .٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٢٣يف 
  

  عملية احلوار الوطين    

شــيا مــع توصــيات احلــوار الــوطين، أقــرت اجلمعيــة الوطنيــة تعــديالت علــى الدســتور مت  - ١٨
إنشـاء حكومـة مصـاحلة وطنيـة بواليـة       مـا يلـي:   ، مشلـت ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٦ يف

وإدخـال تعـديالت علـى     ؛ومنصب رئيس وزراء يف إطـار النظـام الرئاسـي    ؛مدا أربع سنوات
وفصــل وظــيفيت النائــب العــام ووزيــر   ؛التشــريعية للواليــات تكــوين اجلمعيــة الوطنيــة واــالس

ــذ          ــت من ــيت مت ــاالت ال ــن االعتق ــد م ــارة إىل العدي ــت أحــزاب املعارضــة، يف إش ــدل. وطالب الع
يف سياق االحتجاجـات الـيت انـدلعت بسـبب ختفيضـات اإلعانـة،        ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين

لسياسـية. واجتمـع زعمـاء أحـزاب     بأن تشمل التعـديالت الدسـتورية أيضـا ضـمانات للحريـة ا     
املعارضـــة الســــبعة الــــيت شــــاركت يف عمليــــة احلـــوار الــــوطين مــــع جلنــــة تنفيــــذ احلــــوار يف   

، وقُدمت مقترحات إلجراء تعديالت دسـتورية إضـافية إىل   ٢٠١٦ األول/ديسمرب كانون ٢٨
عراض سـت ال حاليـا  . وختضع تلك املقترحـات ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٨اجلمعية الوطنية يف 

، عـني الـرئيس البشـري النائـب     ٢٠١٧ آذار/مـارس  ١جلنة برملانيـة منشـأة لدراسـتها. ويف    جتريه 
الـيمني يف   املقـدم  أدىو .يف منصـب رئـيس الـوزراء    ،املقدم بركي حسن صـاحل  ،األول للرئيس

ويف سـياق اضـطالعه بـدوره اجلديـد،      اليوم التايل، مع احتفاظه مبنصب النائب األول للـرئيس. 
على تنفيذ نتائج احلوار الوطين، مبا يف ذلك تشـكيل حكومـة مصـاحلة    سيشرف رئيس الوزراء 

ومل تصــدر ردود فعــل قويــة عــن  .٢٠١٧ آذار/مـارس  ٢وطنيـة بعــد حــل احلكومــة احلاليــة يف  
  داث حتول.اإلبقاء على الوضع الراهن بدال من إح ، حيث أن البعض فضلأحزاب املعارضة

 كـانون الثاين/ينـاير   ٨واستنادا إىل توصيات احلوار الوطين، عرضت احلكومة أيضا يف   - ١٩
ــن         ــاز األم ــدعم الســريع مــن جه ــوات ال ــادة ق ــل قي ــة لنق ــة الوطني ــى اجلمعي ــانون عل مشــروع ق
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كانون الثاين/يناير، هـددت جمموعـة    ٩واملخابرات الوطين إىل القوات املسلحة السودانية. ويف 
طالبـهم باالنضـمام   يسـتجاب مل العرب بشن هجوم علـى زالنجـي يف وسـط دارفـور، مـا مل      من 
ــة    ١٦القـــوات املســـلحة الســـودانية. ويف   إىل ــة الوطنيـ ــاير، اعتمـــدت اجلمعيـ ــانون الثاين/ينـ كـ

باإلمجاع قـانون قـوات الـدعم السـريع، الـذي يـنص علـى أن تنتمـي قـوات الـدعم السـريع إىل            
لقيــادة املباشــرة للقائـد األعلــى للقــوات املســلحة الســودانية. وقــد  وزارة الـدفاع وتعمــل حتــت ا 

انتقدت أحزاب املعارضة القـرار باعتبـاره منافيـا لـروح احلـوار الـوطين الـيت تسـعى إىل املسـاءلة          
  احلكم. يف

ــاين/نوفمرب      - ٢٠ ــدلعت يف تشــرين الث ــيت ان ــدين ال  ٢٠١٦ ويف أعقــاب محــالت العصــيان امل
للبقـاء يف  إىل عامـة النـاس   احتجاجا على ختفيضات إعانـة الوقـود والكهربـاء، وجـه نـداء آخـر       

كــانون األول/ديســمرب. ويف دارفــور، رغــم عــدم إغــالق املــدارس واملكاتــب         ١٩املــرتل يف 
يف املائــة مــن احملــالت التجاريــة   ٥٠إىل  ٣٠حــوايل أن احلكوميــة، الحظــت العمليــة املختلطــة  

يف  املركبـات واملشـاة   عـدد أن معظم عواصم الواليات إال يف شرق دارفـور، و يف كانت مغلقة 
. كما الحظت العملية املختلطـة زيـادة تواجـد مـوظفي األمـن يف      الطرقات كان أقل من املعتاد

كـانون األول/ديسـمرب، اسـتوىل جهـاز األمـن واملخـابرات        ٢٠املناطق الرئيسية يف املـدن. ويف  
اليومية بزعم أا نشرت  والصيحة واأليام واألهرام اليومالتيار الوطين على مجيع نسخ صحف 

  مواد تدعم الدعوة إىل العصيان املدين.
املنتهيـة   األمريكيـة  لواليـات املتحـدة  ا رئـيس  ع، وقّـ ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٣ويف   - ٢١
علـى حظـر    يومـا، وإن أبقـى   ١٨٠أمـرا تنفيـذيا إللغـاء اجلـزاءات املتعلقـة بالسـودان ملـدة         مدته

التفاعل مع األفراد املرتبطني بالرتاع يف دارفـور. ورحـب الـرئيس البشـري بتلـك اخلطـوة، بينمـا        
تنوعــت ردود فعــل مجاعــات املعارضــة الســودانية، حيــث انتقــد حــزب األمــة الــوطين وحــزب  

وجـيش حتريـر السودان/فصـيل مـين مينـاوي وجـيش حتريـر السودان/فصـيل عبـد          الوطين املؤمتر 
حركـة  يف حني أبدى ممثلو عدم إحراز تقدم على أرض الواقع،  قرار ألنه يتعارض معالواحد ال

  العدل واملساواة مالحظات إجيابية.
ــاير ٢٦ويف   - ٢٢ ــوطين   ٢٠١٧ كــانون الثاين/ين ، عــاد إىل الســودان رئــيس حــزب األمــة ال

حيـث جلـأ   ورئيس الوزراء السابق، اإلمـام الصـادق املهـدي، بعـد سـنتني مـن املنفـى يف مصـر،         
  .٢٠١٤امته احلكومة بالتآمر مع املتمردين املسلحني يف عام  إليها بعد أن

قطـاع   -، عقـب إفـراج احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان       ٢٠١٧ آذار/مارس ٨ويف   - ٢٣
مــن أســرى احلــرب الســودانيني، الــذي توســط فيــه رئــيس أوغنــدا، أصــدر   ١٢٥الشــمال عــن 

سروا أثنـاء اشـتباكات سـابقة، الـذي مشـل      مقاتال أُ ٢٥٩إىل  الرئيس البشري مرسوما مينح العفو
ركــة العــدل التـابع حل فصــيل جربيـل إبــراهيم  أفـراد  فـردا مــن   ٦٦ختفيـف أحكــام اإلعـدام ضــد   

ــام إىل       ــرئيس أيضــا العفــو الع ــاوي. ومــنح ال ــر السودان/فصــيل مــين من واملســاواة وجــيش حتري
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ــل      ١٨١ ــدل واملساواة/فصــيل جربي ــة الع ــن حرك ــاتال م ــة حتريــر     ١٢و مق ــن أعضــاء حرك م
السودان/فصيل عبد الواحد وجيش حترير السودان/فصيل مـيين مينـاوي املشـاركني يف املعـارك     

  .٢٠١٥مع القوات احلكومية يف 
    

  احلالة اإلنسانية  - رابعا   

 ٩٧ ٤٠٠. ومن أصل ٢٠١٧مل يبلغ عن أي حاالت تشرد جديدة حىت اآلن يف عام   - ٢٤
شـخص قـد عـادوا،     ٣٩ ٦٠٠، تـردد أن حـوايل   ٢٠١٦يف عـام   شخص من املشـردين حـديثا  

شــخص ممــن حتقــق برنــامج األغذيــة العــاملي مــن هويتــهم وقــدم          ٢٥ ٥٠٠فــيهم حنــو   مبــن
ــة حنــو      املســاعدة يف هلــم ــتم التحقــق مــن هوي ــو، وســط دارفــور. ومل ي شــخص  ٩٩ ٤٠٠قول

وضــة علــى إمكانيــة بســبب القيــود املفر ٢٠١٦فيــد أــم تشــردوا أيضــا يف عــام إضــافيني ممــن أُ
  الوصول يف بعض املواقع.

وقامت الوكاالت اإلنسانية بتوزيع الغذاء وتوفري املـأوى يف حـاالت الطـوارئ واملـواد       - ٢٥
غري الغذائية، وكـذلك الـدعم يف جمـاالت التغذيـة والتعلـيم وامليـاه والصـرف الصـحي والنظافـة          

احلكومــة وفريــق األمــم املتحــدة   الصــحية يف قولــو، عقــب البعثــة املشــتركة الــيت اضــطلعت ــا 
. ولــئن تلقــى ٢٠١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٣إىل  ٨القطــري إىل جبــل مــرة يف الفتــرة مــن  

املشردون داخليا املساعدة اإلنسانية األساسية، فقد مت حتديد ثغرات يف جماالت املياه والصـرف  
  الصحي والنظافة الصحية واحلماية وسبل كسب العيش.

    
  العملبيئة   - خامسا   

  اهلجمات على البعثة والقيود املفروضة على حركتها ومنعها من الوصول    

ازداد مستوى احلوادث األمنية اليت تؤثر على مـوظفي  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،   - ٢٦
مـن  حالـة   ٥٠بلـغ عـن   ، حيث أُمقارنة بالفترة السابقة األمم املتحدة وممتلكاا زيادة متواضعة

ــةاحلــوادث اإلجر ــل  امي ــرة الســابقة)  ٣٢(مقاب ــتيف الفت ــان)  : ، مشل التوقيف/االحتجــاز (حالت
حـاالت)   ٨والتهديد (حالة واحـدة)، واالعتداء/اإلصـابة (حالتـان)، والتعـدي علـى األمـالك (      

حــاالت) والتحرش/التخويــف (حالتــان)، وســرقة   ٥حــاالت) وحماولــة الســرقة (  ٨والســرقة (
حالـة) واإلضـرار مبمتلكـات األمـم      ١٩رشـق باحلجـارة (  السيارات (حالة واحدة) واإلضرار/ال

  .املتحدة (حالتان)
 ٢٩و  ٢٨معيـنني حمليـا. ففـي     لعمليـة املختلطـة  ل  تابعنيواتصلت عدة حوادث مبوظفني  - ٢٧

، أوقـف جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين يف الفاشـر مـا جمموعـه         ٢٠١٦ كانون األول/ديسـمرب 
الوطنيني، متهمني بتحويل العملة خارج إطار القانون، ولكن أربعة من موظفي العملية املختلطة 

، اعتدى مسلحون جمهولـون علـى موظـف    ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٦أفرج عنهم الحقا. ويف 
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وطين تابع للعملية املختلطة وأصابوه جبروح يف سوق األرديبة الواقـع غـرب اجلنينـة. ومل يسـمح     
آذار/مـارس   ١٥ ظـل حمتجـزا لـدى احلكومـة حـىت      للعملية املختلطة بالوصول إىل موظـف وطـين  

بعــد أن ألقــى جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين يف نيــاال، جنــوب دارفــور، القــبض عليــه يف          
  بادعاء انتهاك األمن. ٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣
، ٢٠١٧ آذار/مارس ١٥وال تزال احلكومة تعوق حرية حركة العملية املختلطة. ففي   - ٢٨

فرضت قيود على حركتـها  حالة و ١٣التابعة للعملية املختلطة يف  الدوريات الربيةمنع وصول 
مـن حـاالت فـرض القيـود مـن جانـب احلكومـة واألشـخاص         حالـة   ٦٧حاالت، مقابـل   ٤يف 

املشردين داخليا خالل الفترة املشمولة بالتقرير السـابق. ومشلـت حـاالت منـع الوصـول فـرض       
رنكـا وأم كـدادة، مشـال دارفـور، وبـرام، جنـوب       اأبـو ك قيود بشـكل متكـرر علـى احلركـة يف     

دارفور، وحاالت وقف الدوريات يف طريقها إىل خميمات املشردين داخليـا، مبـا يف ذلـك خمـيم     
ــدا و   ــيم يف شــرق دارفــور، وخميمــا روان ــانرياالن يف مشــال دارفــور، وخمــيم كــاس يف جنــوب    داب

ســودانية بإســقاط طــائرة هليكــوبتر آذار/مــارس، هــددت القــوات املســلحة ال ١٤دارفــور. ويف 
نياال، جنوب دارفور، إىل الضعني، شـرق دارفـور، بـزعم     تابعة للعملية املختلطة يف طريقها من

  حتليقها فوق املخيم.
ــة املختلطــة      - ٢٩ ــة، خططــت العملي ــق بالتحركــات اجلوي ــة   ٢ ٧٥٥وفيمــا يتعل طلعــة جوي
، رفضـــت  ٢٠١٧ ذار/مـــارسآ ١٥إىل  ٢٠١٦ كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦الفتـــرة مـــن   يف

طلعـة جويـة مت رفضـها خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير         ٥١مقابـل  طلعة منها،  ١١السلطات 
حتسن التنسيق بني نتيجة السابق. وعلى الرغم من اخنفاض عدد حاالت إلغاء الرحالت اجلوية 

 .البعثـة  راكال تزال العقبات البريوقراطيـة تفـرض حتـديات علـى حـ      ،احلكومة والعملية املختلطة
ومل يسمح بالرحالت اجلوية املباشرة بني مواقع األفرقة املوجودة يف قطاعات خمتلفة، وال تزال 

  ساعات العمليات اجلوية.تفرض قيودا على هيئة الطريان املدين السودانية 
  

ــة اجلهـــات علـــى اهلجمـــات     ــا اإلنســـاين اـــال يف الفاعلـ  والقيـــود الوصـــول مـــن ومنعهـ

  عليها  املفروضة

، احتجزت عناصر من جيش حترير السودان/فصـيل  ٢٠١٦ كانون الثاين/يناير ١٧يف   - ٣٠
الواحد ثالثة موظفني حمليني يعملون بعقود من الباطن لدى منظمة معونة دولية واستولت  عبد

على مركبتهم يف موقع لتشييد اآلبار بـالقرب مـن سـورتوين، مشـال دارفـور، وامـوهم حبيـازة        
. وأطلق سراح هؤالء املوظفني بعد عدة ساعات، عقب مفاوضات قادا العمليـة  سالح ناري

  املختلطة.
كـــانون األول/ديســـمرب، نقحـــت مفوضـــية العـــون اإلنســـاين التوجيهـــات        ٢٥ويف   - ٣١

واإلجراءات املتعلقة بالعمل اإلنساين يف السودان، وهو ما خفف كثريا من القواعد الـيت تـنظم   
ية. ومشل ذلك تنقيح إجراءات السفر، حيـث لـن تكـون تصـاريح السـفر      إيصال املعونة اإلنسان
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الزمــة إال لــبعض احملليــات يف جبــل مــرة، وبعــض األمــاكن يف واليــيت جنــوب كردفــان والنيــل  
األزرق، واملنـاطق احلدوديــة. وكانــت السـلطات الســودانية ال تــزال بصـدد وضــع التوجيهــات    

بالتقرير، واستمر تسجيل بعـض حـاالت التـأخري     اجلديدة موضع التنفيذ خالل الفترة املشمولة
وفــرض القيــود علــى طلبــات الســفر. إال أنــه حــدث حتســن كــبري يف حريــة التنقــل، وال ســيما    

  جتهيز وثائق السفر. يف
ــة الوصــول، أجنــزت يف       - ٣٢ ــى حتســن إمكاني ــة عل ــة  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ١٦وكأمثل بعث

 كـان ينتظـر املوافقـة عليهـا منـذ متوز/يوليـه      الوكاالت يف اللعيـت، مشـال دارفـور،     مشتركة بني
. ووافقت السلطات كذلك على بعثتني مشتركتني بني الوكاالت لتقيـيم االحتياجـات   ٢٠١٦

ــريف يف        يف ــة السـ ــق ببلـ ــيم املتعلـ ــز التقيـ ــور. وأجنـ ــوب دارفـ ــات يف جنـ ــريف ودريبـ ــة السـ بلـ
  نية.تحسن األوضاع األمحاملا تشباط/فرباير، وستتبعه بعثة إىل دريبات  ٢١
  

  تأشريات الدخول والتخليص اجلمركي    

تأشـــرية لألفـــراد   ١٨٣تأشـــرية للعمليـــة املختلطـــة، منـــها     ٤٣٩منحـــت احلكومـــة    - ٣٣
تأشــرية للمــوظفني الــدوليني.  ١٣و  ؛تأشــرية للمقــاولني ١٧٠و  ؛العســكريني وأفــراد الشــرطة

منذ كـانون   طلب تأشريات مقدمة ٢٩٢، مل يكن قد مت البت يف ٢٠١٧ مارس/آذار ١٥ ويف
طلبــا تتعلــق مبــوظفني مــدنيني دولــيني. واخنفــض معــدل    ٤٧، ومــن بينــها ٢٠١٦ ينــاير/الثــاين

الشواغر للموظفني املدنيني الـدوليني عـن معدلـه يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير السـابق يف بعـض         
 يف املائـة) واالتصـاالت واإلعـالم    ٤٣إىل  ٤٦األقسام، وحتديدا يف قسم حقوق اإلنسـان (مـن   

  يف املائة). ٦إىل  ١٢ (من
وأُذن بدخول مجيع حاويات حصـص اإلعاشـة الـيت كانـت يف انتظـار املوافقـة عليهـا،          - ٣٤

شــحنة مــن املعــدات اململوكــة للوحــدات التابعــة للعمليــة   ١٨٢مــن مينــاء بورتســودان، إال أن 
 مينــاء املختلطــة واملعــدات اململوكــة لألمــم املتحــدة ظلــت حمتجــزة قيــد التخلــيص اجلمركــي يف

بورتســودان ويف اخلرطــوم. ومل توافــق ســلطات اجلمــارك علــى طلــب لتخلــيص معــدات ختــص 
تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠وحــدة طــائرات اهلليكــوبتر العســكرية الصــينية للخــدمات، قــدم يف  

تشـرين   ٦، بينما تظل السفينة اليت حتمل هذه املعدات راسية يف ميناء بورتسودان منـذ  ٢٠١٦
، وتــراكم غرامــات التــأخر املســتحقة عليهــا. وهنــاك شــحنات أخــرى    ٢٠١٦ نــوفمرب /الثــاين

انتظار التخليص، مضى على بعضها عام تقريبا، حتتوي على مرافـق لالتصـاالت ومركبـات     يف
ونظم إلدارة النفايـات. وإضـافةً إىل ذلـك، مل متـنح احلكومـة العمليـة املختلطـة شـهادة اإلعفـاء          

، وهـو مـا عقـد أيضـاً مشـكلة      ٢٠١٦املستوردة حبرا يف عـام  الضريبة املفروضة على السلع  من
  التأخري يف اإلفراج عن الشحنات من املوانئ.

علـى عـدد إضـايف مـن     يف الفاشـر  ، عثـر يف املطـار   ٢٠١٧ كانون الثاين/ينـاير  ١٩ويف   - ٣٥
لوحدة إندونيسية من وحـدات الشـرطة   األمتعة املشتركة األسلحة النارية والذخائر يف أصناف 
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شــكلة التابعــة للعمليــة املختلطــة كــان مــن املقــرر أن تغــادر الســودان بعــد يــومني. ومل تكــن    امل
األسلحة املكتشفة جزءا من قائمـة املعـدات اململوكـة للوحـدات وقامـت السـلطات السـودانية        
ــد مصــدر األســلحة،         ــور لتحدي ــى الف ــا عل ــا داخلي ــم املتحــدة حتقيق مبصــادرا. وباشــرت األم

 السودان حكومة إندونيسيا أيضاً أفرادا خمتصني ملتابعة احلادث. وفتحتأوفدت حكومة  بينما
  وستجمع نتائج التحقيق عما قريب. أيضاً حتقيقا خاصا ا يف احلادث.

    
  تنفيذ الوالية  - سادسا   

  تقدمي الدعم لعملية سالم شاملة للجميع  -ألف   

  الوساطة الرفيعة املستوى    

بالنيابـة التحـاور مـع األطـراف غـري املوقعـة علـى وثيقـة         واصل املمثل اخلـاص املشـترك     - ٣٦
الدوحة للسالم يف دارفور فيما يتعلـق باسـتئناف احملادثـات مـع احلكومـة. ففـي رسـالة مؤرخـة         

، أبلغ املمثل اخلاص املشترك بالنيابة األطراف غري املوقعـة علـى الوثيقـة    ٢٠١٧ شباط/فرباير ٥
بني نائب رئـيس   ٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب ١١ بنتائج االجتماع الذي عقد يف الدوحة يف

ــيس الســودان   ــق  وزراء قطــر ومبعــوث رئ ــاوض واالتصــال الدبلوماســي بشــأن   ب فيمــا يتعل التف
دارفور. وخالل االجتماع، أعاد املسـؤولون القطريـون والسـودانيون التأكيـد علـى أمهيـة قيـام        

أن وقف األعمال العدائية، وعلـى  احلكومة واألطراف غري املوقعة على الوثيقة بتوقيع اتفاق بش
أن جترى حمادثات إضافية ـدف التفـاوض بشـأن بروتوكـول إضـايف لوثيقـة الدوحـة. وأقـرت         

عة بتسلم الرسالة، اليت طلب إليهم فيها تقدمي مقترحاا فيما يتعلق باملسـائل  األطراف غري املوقّ
  أا مل تقدم ردا بعد. ، إالالدوحة وثيقة املثارة يف

أجرى املمثل اخلاص املشترك بالنيابة أيضاً سلسلة من املناقشـات مـع جمموعـة خمتلفـة     و  - ٣٧
من احملاورين، مشلت تقدمي إحاطـات إىل أعضـاء فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين         
بالتنفيذ ونائب رئيس وزراء قطر بشأن حالة املشاورات مـع األطـراف غـري املوقعـة، مـن أجـل       

  ق والتكامل يف جهود العملية املختلطة الرامية إىل دعم عملية السالم.كفالة التنسي
  

  تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور    

بتعـيني أمـني    ، مرسوممرسومني ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٦أصدر الرئيس البشري يف   - ٣٨
مرسـوم  و حسن عمر مبعوثا للرئيس ألغراض التفاوض واالتصال الدبلوماسـي بشـأن دارفـور،   

جمدي خلف اهللا رئيسا ملكتـب متابعـة السـالم يف دارفـور، وهـو اجلهـة الـيت تولـت          آخر بتعيني
ــدارفور يف         ــة ل ــد حــل الســلطة اإلقليمي ــور بع ــة الدوحــة للســالم يف دارف ــذ وثيق مســؤولية تنفي

كانون الثاين/يناير، أصدر الرئيس البشري مرسوما آخـر بتعـيني    ١٧ . ويف٢٠١٦أيلول/سبتمرب 
وثيقة الدوحـة، وهـي مفوضـية أراضـي دارفـور، ومفوضـية       املعنية بتنفيذ  اهليئات املتبقيةرؤساء 
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العودة الطوعية وإعادة التوطني، وجلنة احلقيقة والعدالة واملصـاحلة، ومفوضـية تنفيـذ الترتيبـات     
وزير الدارفور، وصندوق التعمري والتنمية يف دارفور، وسيتبع هؤالء الرؤساء مباشرةً  األمنية يف

الرئاسة، مـن خـالل مكتـب متابعـة السـالم يف دارفـور. واسـتمرت العمليـة املختلطـة يف          وهيئة 
التواصل مع حماورين على الصعيدين الوطين واحمللي، من بينـهم الـرئيس اجلديـد ملكتـب متابعـة      

دارفور، حيث التمست طرائق لدعم اهليئات اليت خلفت السـلطة اإلقليميـة لـدارفور     السالم يف
ــيت مل ت  يف اخلرطــوم  آذار/مــارس، عقــد يف  ٦حســم يف وثيقــة الدوحــة. ويف  معاجلــة املســائل ال

، برئاسة نائب رئيس يف دارفور االجتماع الثاين عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم
منـذ اجتمـاع    الدوحـة  وثيقـة  وزراء قطر، ملناقشة التقدم احملـرز والتحـديات الـيت تعتـرض تنفيـذ     

   .٢٠١٦أيار/مايو  ٩األخري املعقود يف اخلرطوم يف اللجنة 
ــة يف       - ٣٩ ــة املختلطـ ــت العمليـ ــور، اختتمـ ــرق دارفـ ــعني، شـ ــانون األول/ ١٩ويف الضـ  كـ

من املقاتلني السابقني، بالتعـاون مـع جلنـة السـودان لـرتع       ٧٥٠عملية تسريح  ٢٠١٦ ديسمرب
مـن املقـاتلني السـابقني مـن      ١٣٤السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. ومشلـت عمليـة التسـريح    

مــن جــيش حتريــر السودان/فصــيل مصــطفى   ٢٢٢حركــة العــدل واملســاواة/جناح الســالم، و  
ــر   ١٩٣جــيش حتريــر السودان/فصــيل اإلرادة احلــرة، و   مــن ٢٠١ تــرياب، و مــن جــيش حتري

ــرت       ــتقين واللوجســيت، كمــا وف ــدعم ال ــة املختلطــة ال الســودان/جناح الســالم. ووفــرت العملي
بـدالت سـالمة االنتقـال، بينمـا قـدم برنـامج األغذيـة العـاملي حصـص إعاشـة جافـة            مدفوعات 

تكفــي ملــدة ثالثــة أشــهر. وقــدمت جلنــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج إحاطــات     
أن فجوات التمويـل أخـرت تقـدمي املسـاعدة يف إعـادة إدمـاج        إال ،خيارات إعادة اإلدماج عن

مقــاتال والــذين جــرى تســرحيهم منــذ  ٥ ٧٣٨ عــددهم بــالغمــن املقــاتلني الســابقني ال ٢ ٠٠٠
   .٢٠١٤ عام
املرحلة الثالثـة مـن عمليـة احلـوار والتشـاور       ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٧وبدأت يف   - ٤٠

مشـــاورة مـــن  ١٦، كانـــت قــد أجريـــت  ٢٠١٧ آذار/مـــارس ١٥الــداخلي يف دارفـــور؛ ويف  
ليات يف واليات غرب ومشـال وجنـوب   مشاورة على مستوى احمل ٢٦املشاورات البالغ عددها 

حماورا حمليا يف كل مناسـبة،   ١٥٠ذلك يف زالنجي وقولو. وشارك حنو  يف ووسط دارفور، مبا
غــرب دارفــور، الــيت غــاب عنــها ممثلــو قبيلــة املســريية. ومل تكــن عمليــة   ،البيضــاءيف فيمــا عــدا 

ر املاليــة عــن املرحلــة يف شــرق دارفــور بســبب تــأخر يف تقــدمي التقــاري التشــاور قــد بــدأت بعــد
السابقة. وقبل أن تبدأ هذه العملية، نظمت العمليـة املختلطـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       

للمشـاركني مـن    ٢٠١٦ كانون األول/ديسـمرب  ٢١إىل  ١٨الفترة من  حلقة عمل حتضريية يف
  جلنة تنفيذ احلوار لتحسني احملاسبة املالية اليت يقومون ا.
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  ية املدنينيمحا  -باء   

، واصلت العملية املختلطـة تركيـز أنشـطتها    )٢٠١٦( ٢٢٩٦وفقاً لقرار جملس األمن   - ٤١
على محاية املشردين داخليا والتصدي للعنف القبلـي. وإىل جانـب تنفيـذ االسـتراتيجية املتعلقـة      

 ٢٠١٧ شـباط/فرباير  ٢١، أمتـت العمليـة املختلطـة يف    ٢٠١٦عام بالعنف القبلي املوضوعة يف 
استعراضا الستراتيجيتها بشأن محاية املدنيني، نقحت فيه جها عن طريق تعزيز التنسيق علـى  

، وتـوفري قـدر أكـرب مـن الوضـوح بشـأن أدوار كـل عنصـر ومسـؤولياته، وتعزيـز           العمليةنطاق 
  اية.التدريب واالتصال والتراسل يف جمال احلم

  
  توفري احلماية املادية    

استناداً إىل عملية وضع خرائط تبني حالة احلماية أجريت يف الفترة املشـمولة بـالتقرير     - ٤٢
السابق، كثفت العملية املختلطة دورياا يف املناطق ذات األولوية، مبا يف ذلـك شـنقل طوبـاي    

ونريتــيت ومكجــر يف وســط  وســورتوين وكبكابيــة والطويلــة وكورمــا وكــتم يف مشــال دارفــور،
دارفور، وكلمة وقريضة يف جنوب دارفـور، واجلنينـة يف غـرب دارفـور. ويف سـورتوين، مشـال       
دارفــور، واصــلت العمليــة املختلطــة تســيري دوريــات علــى مــدار الســاعة لــردع اهلجمــات الــيت  

قـاد   ،٢٠١٧ كـانون الثاين/ينـاير   ٣١إىل  ٢٩تستهدف خميم املشردين داخليا. ويف الفتـرة مـن   
نائب املمثـل اخلـاص املشـترك (لشـؤون احلمايـة) فريقـا متكـامال يتـألف مـن أفـراد مـن العمليـة             
املختلطة ومن العاملني يف اال اإلنساين، إىل سورتوين، وتواصل مع عـدد مـن احملـاورين، مـن     
بينهم قادة ميليشيا الرحل، ملناقشة وقـف أعمـال العنـف، وسـبل دئـة التـوترات حـول مركـز         

  كويب واستمرار إغالق الطريق بني سورتوين وكبكابية. زيع املياه يفتو
 جبـل  ويف وسط دارفور، حصلت العملية املختلطة على املوافقة على زيارة أجـزاء مـن    - ٤٣

، مبـا يف ذلـك كـرون    ٢٠١٤مرة ظل من املتعـذر الوصـول إليهـا منـذ اسـتئناف القتـال يف عـام        
كتـروم   غم أنه مل تتم املوافقة علـى الوصـول إىل  وسورنق ووودي ووادي بوري حول قولو، ر

كـانون   ٢٤إىل  ٢١ أفـراد العمليـة املختلطـة. ويف الفتـرة مـن      القلق علـى أمـن  وبولدون بذريعة 
ثبــت أن أحــد  ، أوفــدت العمليــة املختلطــة بعثــة اســتطالع، ورغــم أنــه قــد  ٢٠١٧ الثاين/ينــاير

الوصـول إىل قولـو    كـن الفريـق مـن   الطرق املؤدية إىل وودي ووادي بوري غري سـالك، فقـد مت  
وكرون وسورنق، والحظ أن سورنق مهجورة بدرجة كبرية وأن عددا من املنـازل يف كـرون   

شــباط/فرباير، قامــت بعثــة تقييميــة تتــألف مــن أفــراد مــن    ١٣إىل  ١٢مــدمر. ويف الفتــرة مــن 
ق وبـوري. وأفـاد   العملية املختلطة ومن العاملني يف اال اإلنساين بزيارة قولو وكرون وسـورن 

عدد من سكان كرون وسورنق بأن القوات احلكومية أحرقـت منـازهلم ومـزارعهم، وأنشـأت     
العديــد مــن نقــاط التفتــيش للســيطرة علــى تــنقالم، وقامــت كــذلك باالعتــداء اجلنســي علــى   

  النساء.
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، ٢٠١٧ آذار/مــارس ١٥إىل  ٢٠١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٥وخــالل الفتــرة مــن   - ٤٤
دوريـة قصـرية    ١٠ ٧٥٩دورية عسكرية، منـها   ٢٥ ٣٢٦ملية املختلطة ما جمموعه سيرت الع
قـرى   ٧ ٤٠٨دورية ليليـة مشلـت مـا جمموعـه      ٣ ٠٥٨دورية بعيدة املدى، و  ٥٧١ املدى، و

خميما للمشردين داخليـا. وإضـافةً إىل ذلـك، أجـرى أفـراد شـرطة العمليـة املختلطـة          ٣ ٤٨٧ و
 ٤ ٣٠٤لبنــاء الثقــة إىل خميمــات املشــردين داخليــا، و   دوريــة ٤ ٤١٦دوريــة، منــها  ٨ ٧٢٠

دوريات لالستجابة لالحتياجات األمنية، وال سيما تلك املتصلة بالنسـاء واألطفـال املنخـرطني    
جريـت  يف أنشطة كسب العيش. ويف إطار مبادرات منع اجلرمية يف خميمات املشردين داخليا، أُ

مـن متطـوعي    ١ ٢٨٤دورية مشـتركة شـارك فيهـا     ٦٢٦أيضاً خالل الفترة املشمولة بالتقرير 
  اخلفارة اتمعية.

  
  تقدمي الدعم اللوجسيت واألمين للعمليات اإلنسانية    

عمليــة حراســة ذهابــا  ٤٢٠آذار/مــارس، كانــت العمليــة املختلطــة قــد وفــرت  ١٥يف   - ٤٥
وإيابا لشركاء األمم املتحدة والشركاء اآلخرين من اتمع املـدين العـاملني يف العمـل اإلنسـاين     
دعما لتوفري ورصد املساعدة اإلنسانية وبعثات التقيـيم. ومـن بـني املناسـبات الـيت مشلتـها هـذه        

، وبعثــات إنســانية بقيــادة احلراســة بعثــة تقيــيم أوفــدا املفوضــية األوروبيــة إىل جنــوب دارفــور
مكتب األمم املتحـدة لتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية أوفـدت إىل خمـيم عطـاش للمشـردين داخليـا          

  تامار بول ومجيل يف وسط دارفور.إىل جنوب دارفور، و يف
  

  يئة بيئة توفر احلماية    

نسـي  واصلت العملية املختلطة رصد انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان والعنف اجل  - ٤٦
واإلبـالغ عنـها    ،املتصل بالرتاع والعنف اجلنسي واجلنساين واالنتهاكات املرتكبة ضد األطفال

والــدعوة إىل منعهــا. وقــدمت العمليــة املختلطــة أيضــا الــدعم الــتقين لتعزيــز قــدرة املؤسســات     
  اجلنائية والقضائية واحلد من املخاطر اليت دد املدنيني بسبب خملفات احلرب من املتفجرات.

حالــة جديــدة مــن انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق        ١٨١ووثّقــت العمليــة املختلطــة      - ٤٧
ــت  اإل ــهم   ٤٠٠نســان، مشل ــة      ٣١ضــحية، من ــالتقرير، مقارن ــرة املشــمولة ب ــال خــالل الفت طف
ضحية خالل الفترة املشمولة بـالتقرير السـابق. ومت انتـهاك احلـق      ٢١٤حاالت مشلت  ١٠٦ بـ

يف حني مت انتهاك احلـق يف السـالمة    ،ضحية، من بينهم طفل ٩٩حالة مشلت  ٤٦يف احلياة يف 
حالة من حـاالت   ٤٤ضحية، منهم طفالن. وكانت هناك  ١٦٧لت حالة مش ٦٢اجلسدية يف 

العنف اجلنسي واجلنساين، مبا يف ذلـك العنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات، يف شـكل عمليـات        
حالـة اعتقـال    ١٥طفـال، و   ٢٣ضحية، من بينـهم   ٦٧اغتصاب أو حماوالت اغتصاب مشلت 

الـــة اختطـــاف مشلـــت ح ١٤ضـــحية. وســـجلت  ٤٢تعســـفي واحتجـــاز غـــري قـــانوين مشلـــت 
حالة من انتهاكات وجتاوزات حقوق  ١٤٤ضحية. وتأكدت العملية املختلطة من وقوع  ٢٥
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حالة املتبقيـة الـيت مشلـت     ٣٧مل تتمكن من التحقق من الـ لكن ضحية،  ٢٩٨اإلنسان، مشلت 
ضــحية بســبب القيــود املتعــددة املفروضــة علــى ســبل الوصــول إىل منــاطق وقوعهــا،           ١٠٢

حالة أُبلغ عنها، أفيد بأن قـوات األمـن    ١٨١تلك اليت تفرضها احلكومة. ومن بني ذلك  يف مبا
ضـحية. أمـا احلـاالت     ١٣٢حالـة مشلـت    ٤١احلكومية واجلماعات املرتبطـة ـا مسـؤولة عـن     

ضــحية يــزعم أن املســؤولني عنــها مســلحون  ٢٦٨حالــة، فقــد مشلــت  ١٤٠املتبقيـة، وعــددها  
  ضهم بأم عرب.جمهولو اهلوية، يصف الضحايا بع

وكجزء من جهود الدعوة، أثارت العملية املختلطة مسألة االعتقاالت واالحتجـازات    - ٤٨
   قــد يف التعســفية الــيت تــؤثر علــى املــدنيني يف اجتمــاع مــع جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين ع

، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار حرمـان احملتجـزين مـن حقـوق     ٢٠١٦ كانون الثاين/يناير ٨
  الزيارة األسرية.

ولزيادة وعـي وقـدرة أفـراد األمـن احلكـوميني بشـأن املسـائل املتعلقـة حبمايـة املـدنيني،             - ٤٩
أجــرت العمليــة املختلطــة أربــع دورات تدريبيــة بشــأن حقــوق اإلنســان والتحقيقــات اجلنائيــة    

ظــيم شــرطيات. وملنــع اجلــرائم علــى الصــعيد احمللــي، مت تن  ٥ شــرطيا و ١٤٣األساســية لفائــدة 
ــتغالل واالنتـــهاك    ١١ ــان، واالسـ ــة، وحقـــوق اإلنسـ ــارة اتمعيـ ــال اخلفـ دورة تدريبيـــة يف جمـ

من املشردين داخليا ومتطـوعي اخلفـارة    ٤٢٩اجلنسيني، والتوعية بالسالمة على الطرق لفائدة 
مشـاريع لتحقيـق اسـتقرار اتمعـات احملليـة يف       ٥اتمعية. كما بدأت العملية املختلطـة تنفيـذ   

  نوب دارفور دف تعزيز سيادة القانون والتعليم ومهارات كسب العيش للشباب.ج
ــادرات الراميــة إىل حتســني فعاليــة املؤسســات اجلنائيــة والقضــائية إجــراء          - ٥٠ ــت املب ومشل

زيارة إىل مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز لرصد أوضـاع املتـهمني، مبـن فـيهم األطفـال       ٤٣٨
العنـف اجلنسـي واجلنسـاين يف تلـك املرافـق.      فضـال عـن   السجينات، الذين يعيشون مع أمهام 

طفــال يف  ٢١ســجينا و  ٣٧٤ويف ســجن الضــعني، شــرق دارفــور، اكتشــفت البعثــة احتجــاز   
شخصــا، وقــد كــان كــثري منــهم الجــئني مــن جنــوب الســودان مت    ٩٥مرفــق بــه مــؤن تكفــي  

العمليـة املختلطـة بتـأمني     اعتقاهلم بسـبب جـرائم ذات صـلة بتعـاطي املـواد الكحوليـة. وقامـت       
سجينة وطفلني، وواصلت الدعوة إىل إطالق سـراح السـجناء قيـد االحتجـاز      ١١ اإلفراج عن

املطول والتعسفي. وإضافة إىل ذلك، عقب جهود الدعوة اليت قامـت ـا العمليـة املختلطـة، مت     
فـور، ومت  نشر سبعة قضاة جدد يف كاس، وبرام وتلـس، وعـد الفرسـان، ونيـاال يف جنـوب دار     

ــاير،      ــاءة   مبــانشــر قاضــيني إضــافيني يف الضــعني، شــرق دارفــور، يف كــانون الثاين/ين يعــزز كف
  عمليات احملاكمة ونوعيتها.

وكثفــت العمليــة املختلطــة جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز القــدرات احملليــة علــى احلمايــة      - ٥١
التعــاون مــع الشــرطة   حالــة عــودة املشــردين داخليــا أو إعــادة توطينــهم. وتســارعت وتــرية   يف
، افتتح مركز لتدريب الشرطة يف الفاشـر أنشـئ   ٢٠١٧ شباط/فرباير ١٤هذا السياق، ويف  يف
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شـباط/فرباير، عقـد    ١٥بدعم من العملية املختلطة، ومت تسليمه إىل السـلطات السـودانية. ويف   
ــة تنســيق تطــوير الشــرطة يف الفاشــر وضــم ممــثلني عــن احلكومــة والعم      ــة أول اجتمــاع للجن لي

  الشرطة.أفراد  قدراتتنمية  مسائل املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري ملواصلة مناقشة
وعالوة على ذلك، بغيـة دعـم إعـادة إنشـاء سلسـلة العدالـة اجلنائيـة يف منـاطق العـودة            - ٥٢

عود احملتملة، أجرت العملية املختلطة تقييما بشأن سيادة القانون يف املواقع اليت من املرجح أن ي
املشردون داخليا إليها، مبا يف ذلك كبكابية وملـيط وكـتم يف مشـال دارفـور، وهبـيال، ومـورين       

قامـت   ،شـباط/فرباير  ٧والبيضاء يف غرب دارفـور وشـطاية يف جنـوب دارفـور. ويف كـتم، يف      
وإعادة  العملية املختلطة، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واحلكومة، بدعم إصالح

. وعلى صعيد السياسة العامـة، وفـرت   ٢٠١٢غلق منذ عام أُكان قد  أحد السجون الذي تحف
    وضـمت   ٢٠١٧ شـباط/فرباير  ٢٣و  ٢٢قـدت يـومي   العملية املختلطـة الـدعم حللقـة عمـل ع

ــغيل    ٨٨ ــراءات التشـ ــة واملؤسســـات األكادمييـــة الســـتكمال إجـ مشـــاركا مـــن وزارة الداخليـ
االستراتيجي ومناهجه ودليل توجيهي للتفتيش ومراجعة احلسـابات،  املوحدة، وإطار التدريب 

من املقرر اعتمادها خالل اجتماع جلنـة تطـوير السـجون الـذي سـيعقد علـى املسـتوى الـوطين         
  آذار/مارس. يف

 تكما واصلت العملية املختلطة إزكـاء الـوعي بشـأن حقـوق الطفـل ومحايتـه. وقـدم         - ٥٣
ــن املســتفيدين   ــدريب إىل عــدد م ــغ  الت ــن النســاء و   ٤٠٦بل ــهم    ٣٢٧م ــن بين رجــال، كــان م

مشـاركا مـن اتمـع املـدين، وخميمـات       ٥١١من أفراد الشـرطة، و   ٦٩فردا عسكريا و  ١٥٤
املشردين داخليا، واللجان احمللية املعنية حبماية الطفل يف مشال دارفور وجنوبه ووسـطه وغربـه.   

ات املتمردين من أجـل وضـع حـد لتجنيـد     وظلت العملية املختلطة تتواصل مع احلكومة ومجاع
، أصــدرت حركــة العــدل ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير ٢٥األطفــال اجلنــود واســتخدامهم، ويف 

حيظر علـى أعضـائها جتنيـد األطفـال اجلنـود واسـتخدامهم        الذي قياديالا هواملساواة جمددا أمر
  انتهاكات جسيمة أخرى. وارتكاب أية

كل ديدا يف دارفور، حيث أبلغ عن وقوع ثالثـة حـوادث   وظلت الذخائر املتفجرة تش  - ٥٤
خالل الفترة قيد االستعراض، ممـا أسـفر عـن إصـابة مخسـة أشـخاص إصـابات شـديدة. وقامـت          
العملية املختلطة بنشر أفرقة إبطال الـذخائر املتفجـرة يف مجيـع أحنـاء دارفـور، مـع التركيـز بوجـه         

ين حديثا. وأجريت تقييمات بشـأن األخطـار العامـة    خاص على املناطق اليت مت فيها إيواء املشرد
جنـوب دارفـور،    قـرى يف  ٦ قرى يف مشال دارفور، و ١٠قرية، مبا يف ذلك  ٢٢للمتفجرات يف 

املنفجـرة   الذخائر غـري  منقطعة  ١ ١٨٧قرى يف غرب دارفور، مما أسفر عن حتديد مواقع  ٤ و
كـانون األول/ديسـمرب    ١٥ لفترة بـني ا من ذخائر األسلحة الصغرية وتدمريها. ويف ١١ ٤٧٤و 

دورة تثقيفيــة بشــأن  ٨٦٥، أجــرت العمليــة املختلطــة أيضــا  ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٥و  ٢٠١٦
املناطق اليت يوجد فيها عدد كبري  سيما يف املخاطر املرتبطة مبخلفات احلرب من املتفجرات، وال
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مشـاركا   ٧٦ ٤١٤يسـتفيد منـها   من املشردين داخليا أو ترتفع فيها نسبة احلوادث املبلغ عنها، ل
  فتاة. ٢٤ ٠٧٥ صبيا و ٢٩ ٧٩٤ امرأة و ٩ ٣٦٨رجال و  ١٣ ١٧٧عبارة عن 

  
  الوساطة يف الرتاعات احمللية  -جيم   

ــن     - ٥٥ ــس األمـ ــرار جملـ ــال بقـ ــذ   )٢٠١٦( ٢٢٩٦عمـ ــة تنفيـ ــة املختلطـ ــلت العمليـ ، واصـ
اســتراتيجية علــى نطــاق البعثــة ترمــي إىل منــع العنــف القبلــي، وحــل الرتاعــات القائمــة وتعزيــز  
التعـــايش الســـلمي، وإشـــراك خمتلـــف اجلهـــات صـــاحبة املصـــلحة، مبـــا يف ذلـــك احلكومـــات،  

  ووكاالت اإلدارة األهلية واألمن.
ورمـا وأم  منتديات حوار للمزارعني والرعـاة يف قـرى ك   ١٠ ونظمت العملية املختلطة  - ٥٦

الشمارة، وشاكام شاكام وهبيال ونوري يف مـورين، وكافـاوت   قرى ساليا يف مشال دارفور، و
زيـادة التنـافس علـى امليـاه      ، الـذين الحظـوا  املشـاركون  وأوصـى وأم سبيكة يف غـرب دارفـور.   

واملراعي يف املنـاطق اخلصـبة وإغـالق طـرق اهلجـرة وغيـاب سـلطة احلكومـة يف بعـض املنـاطق           
للصراعات، بإنشاء مراكز لتوزيع املياه على طول طرق اهلجرة، وإعادة تأهيـل القـرى   املعرضة 

  وتوفري اخلدمات األساسية.
التخفيـف   كما واصلت العملية املختلطة جهود الوساطة ملنع نشوب الرتاعات القبلية أو  - ٥٧

دانيـة متكاملـة   ، أوفدت العمليـة املختلطـة بعثـة مي   ٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ١٩من حدا. ويف 
لزيارة منطقة السريف، مشال دارفور، ملناقشة اخلالفات العالقة بني قبيليت بين حسني والرزيقـات  

املـزارعني   الشمالية علـى منـاجم الـذهب يف جبـل عـامر، واسـتخدام امليـاه، والقتـال املتكـرر بـني          
ع فتيـل التــوترات  احللـول املمكنــة لـرت   مبــا يف ذلـك  والرعـاة وغـري ذلـك مــن األعمـال اإلجراميـة،     

 ٢٠١٧ آذار/مـارس  ١٤و  ١٣عقـد مـؤمتر للسـالم يـومي      البعثـة وتـال   .املتصاعدة بـني الفـريقني  
ملعاجلة هذه املسـائل. ويف أعقـاب انـدالع القتـال بـني قبـيليت الفـور واملسـريية يف مكجـر، وسـط           

نـة مشـتركة   دارفور، يف كـانون األول/ديسـمرب، دعمـت العمليـة املختلطـة اجلهـود الـيت تبـذهلا جل        
للوساطة بني كلتا القبيلتني، مما يسر إبـرام اتفـاق سـالم بـني الطـرفني. وباملثـل، تعاونـت العمليـة         
املختلطة مع السـلطات احلكوميـة وممثلـي القبائـل بشـأن اخلطـوات الالزمـة إلبـرام وتنفيـذ اتفـاق           

دارفـور،   سالم، وذلك قبـل توقيـع اتفـاق السـالم بـني املسـاليت والرزيقـات يف قريضـة، جنـوب         
  وبعد توقيعه على حد سواء. ٢٠١٧ شباط/فرباير ٣ يف
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ــل  - سابعا    ــام نقــ ــة املهــ ــة املنوطــ ــق إىل بالعمليــ ــم فريــ ــدة األمــ ــري املتحــ  القطــ
  اخلروج  واستراتيجية

  نقل املهام املنوطة بالعملية املختلطة والتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري  -ألف   

، واصــلت العمليــة )٢٠١٦( ٢٢٩٦و  )٢٠١٥( ٢٢٢٨وفقــاً لقــراري جملــس األمــن   - ٥٨
املختلطة اجلهود املتعلقة بنقل املهام تدرجيياً إىل فريق األمم املتحدة القطـري علـى أسـاس امليـزة     

، مت توقيــع مــذكرة تفــاهم لتنفيــذ نقــل ٢٠١٧ كــانون الثاين/ينــاير ٢٤. ويف النســبية والتكامــل
املهام املتعلقة باملعونة القانونية املقدمة من العملية املختلطة إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،     
متشــيا مــع برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك لســيادة القــانون يف دارفــور. ويف اــال اجلنســاين،     

لعملية املختلطة وهيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج واصلت ا
األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب املنســق املقــيم عقــد منتــديات شــهرية للتخطــيط لنقــل املهــام،   

ذلك عقد مؤمتر للماحنني دعما لتنفيذ املهام املنقولة. وظلت حمدودية وجود فريـق األمـم    يف مبا
القطــري وقلــة املــوارد والقــدرات املتاحــة لــه تشــكالن عقبــة كــأداء يف ســبيل مواصــلة   املتحــدة

  املهام. نقل
  

  استراتيجية اخلروج  -باء   

وبيان جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد       )٢٠١٦( ٢٢٩٦عمال بقرار جملس األمن   - ٥٩
، تواصــلت مناقشــات األمــم املتحــدة واالحتــاد ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ١٣ادر يف األفريقــي الصــ
احلكومــة بشــأن االمتثــال للنقـاط املرجعيــة للعمليــة املختلطــة، باعتبارهــا األســاس   األفريقـي مــع 

الذي تستند إليه استراتيجية خروج العملية ضمن إطار الفريق العامل املشترك. واجتمع الفريق 
لوضع الصيغة النهائية ملشروع التقرير الذي مت إعداده  ٢٠١٧باط/فرباير ش ٢٦ يف اخلرطوم يف

ــاين/       ــوبر وتشــرين الث ــدتا يف تشــرين األول/أكت ــتني عق ــق الل ــدورتني الســابقتني للفري  خــالل ال
الـيت  املواقع بالتطورات اإلجيابية اليت حتققت، فضال عن  ، الذي أقرالتقرير إن. و٢٠١٦ نوفمرب

السياســية واألمنيــة واإلنســانية وجمــال ســيادة بتتطلــب املزيــد مــن التقــدم فيمــا يتعلــق باــاالت 
بعض  . وذكر أيضا أن٢٠١٧القانون، دعا إىل إحراز تقدم يف نقل املهام حبلول حزيران/يونيه 

ي لتيسـري  املواقع قد تعترب مالئمة لعملية تسليم املهام إىل احلكومة وفريـق األمـم املتحـدة القطـر    
  وعلى مراحل.  تدرجييالبعثة ال انسحاب

)، S/2016/915( ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٨ووفقا لرسالة األمني العام املؤرخة   - ٦٠
ة فـإن فريقــا متكــامال يتــألف مــن ممــثلني عــن األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يتمتعــون بــاخلرب 

جماالت املسائل السياسية والعسكرية والشرطة واألمن والشؤون اإلنسانية والتنمية وحقوق  يف
 ٢٠١٧ آذار/مـارس  ٥اإلنسان واملساواة بني اجلنسـني ومسـائل الـدعم وصـل إىل اخلرطـوم يف      

يف فــرص حتديــد ونظــر الفريــق، مــن بــني مجلــة أمــور،   .للشــروع يف االســتعراض االســتراتيجي



S/2017/250

 

20/24 17-04300 

 

ــة املختلطــة. وســيقدم التقريــر املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم     احلجــم الصــحيح  للعملي
إىل جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي وجملـس     عن االستعراض االستراتيجي املتحدة

  .٢٠١٧ األمن يف أوائل شهر أيار/مايو
    

  اجلوانب املالية  - ثامنا   

مليـون دوالر   ١ ٠٣٩,٦مبلـغ   ،٧٠/٢٨٤اعتمدت اجلمعية العامـة، مبوجـب قرارهـا      - ٦١
   .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٦يوليه /متوز ١لإلنفاق على العملية خالل الفترة من 

ــررة غــري  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٣ويف   - ٦٢ املســددة للحســاب   ، بلغــت االشــتراكات املق
مليون دوالر. وبلغ جمموع االشتراكات املقررة غري املسـددة   ١٠٠,١اخلاص للعملية املختلطة 

  مليون دوالر. ١ ٨٣٧,٦جلميع عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ 
تشـرين األول/   ٣١وسددت تكاليف القوات والشـرطة املشـكلة للفتـرة املمتـدة حـىت        - ٦٣

ددت تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات عـن الفتـرة املمتـدة حـىت         ، بينما سـ ٢٠١٦أكتوبر 
  ، وفقاً جلدول السداد الفصلي.٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٣٠
    

  مالحظات  - تاسعا   

تطـورت احلالــة يف دارفــور. ومل تعـد احلكومــة ومجاعــات املتمـردين منخرطــة يف قتــال      - ٦٤
بالتــايل، جبــل مــرة. و منطقــة يف تراجــع وجــود مجاعــات املتمــردين حاليــا، فيمــا عــدا وفعلــي، 

ــة واإلنســانية يف معظــم أحنــاء دارفــور. إال    قــدف ــا  أن حتســنت األوضــاع األمني املشــردين داخلي
. وترتكـب  اآلمنـة والطوعيـة والكرميـة   م عـود  حتـول دون  يزالون يواجهون هجمات عنيفـة  ال

ميـة داخـل خميمـام    القوات احلكومية أو املليشـيات املسـلحة أو العناصـر اإلجرا    هذه اهلجمات
خروجهم منها للقيام بأنشطة إدامـة احليـاة، مثـل الزراعـة ومجـع امليـاه. ويظـل األطفـال          عند أو

رتكب ضدهم يوميا. فاألراضـي  حيث ال تزال اجلرائم ت ،والنساء من بني الفئات الضعيفة جدا
حتلـها آخـرون   األوقـات يعتربوـا ديـارهم قـد ا     واملزارع واملمتلكات الـيت كـانوا يف وقـت مـن    

  املوارد تودي حبياة السكان يف دارفور. تزال االشتباكات املسلحة بسبب هذه وال
وينبغي احملافظة على فترة اهلدوء اليت يشهدها حاليا الرتاع املسلح حبيث يتوقف العنف   - ٦٥

يـث  والقبائـل حب ضد املدنيني وتتهيأ الظروف املالئمة للعودة الطوعية واآلمنة للمشردين داخليا 
سلوك درب املصاحلة والتعايف بشكل مسـتدام. وأرحـب مبواصـلة حكومـة السـودان      يتسىن هلم 

عة على وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور العمـل بوقـف إطـالق النـار مـن          واحلركات غري املوقّ
جانب واحد، وأحثها على استئناف احملادثات املباشرة دف التوصـل إىل اتفـاق رمسـي بشـأن     

العدائية ووصول املساعدات اإلنسانية والتحـرك بسـرعة حنـو إجـراء مفاوضـات       وقف األعمال
اخلـارجي، بإمكانيـة    وأالـداخلي   ىعلـى املسـتو  سـواء  سياسية. وستوجد هذه اخلطوات الثقة، 
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. خالف عليهـا  إاء الرتاع يف دارفور من خالل عملية شاملة للجميع وقائمة على املشاركة ال
ش حترير السودان/فيصل عبد الواحـد إبـداء التـزامهم حبـل سـلمي      أخرى بقادة جي وأهيب مرة
خـالل االنضـمام إىل احملادثـات دون شـروط مسـبقة أو مزيـد مـن التـأخري. وأهيـب           للرتاع من

جبمــاعيت جــيش حتريــر السودان/فيصــل عبــد الواحــد اللــتني وقعتــا علــى اتفــاقني منفصــلني مــع    
مسـلحة وكفالـة توزيـع مكاسـب السـالم      احلكومة التقيد بشـروط االتفـاق ووقـف أي أنشـطة     

  دارفور. عدم القيام بذلك سيؤدي إىل استمرار معاناة شعب أن على اجلميع. إذ
ويف حني أن اخلصومة القبليـة قـد تكـون قـد سـبقت انـدالع التمـرد وعمليـة مكافحـة            - ٦٦

الـرتاع   النامجة عن، فإن دارفور ال تزال تعاين اليوم من مدى شراستها ٢٠٠٣العصيان يف عام 
املسلح. وإن انتشار األسلحة الثقيلة واألسلحة الصغرية وتعبئـة القبائـل للقتـال وتآكـل اللحمـة      
ــؤدي          ــع عشــرة ت ــرتاع األرب ــي خــالل ســنوات ال ــى املســتوى األهل ــة والســيطرة عل االجتماعي

الوصــول إىل مصــادر كســب العــيش. كمــا أن التشــرد   مــن أجــل تفــاقم العنــف املرتكــب   إىل
عن الرتاع يؤدي إىل تعقيد الديناميات احمللية، كما هي احلال يف سورتوين، يف  الداخلي الناشئ

مشال دارفور. وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومات احمللية لتعزيز املصـاحلة، ال ميكـن إجيـاد    
لالشــتباكات القبليــة املتكــررة دون وضــع وحتقيــق عمليــة ســالم شــاملة للجميــع تنطــوي    حــل
اآلراء بشأن الوصول املنصف إىل األراضي وغريها من املـوارد الطبيعيـة وإدارـا    توافق يف  على

ــع         ــة ومجي ــو احلكوم ــك املليشــيات املســلحة. وأدع ــانون، وتفكي بشــكل مســتدام، وســيادة الق
أصحاب املصلحة إىل التعاون مع العمليـة املختلطـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري يف مواصـلة        

عات القبلية والتخفيف من حدا، والقيام يف الوقـت نفسـه باختـاذ    العمل على منع نشوب الرتا
تـدابري حمــددة ملعاجلـة أســباا اجلذريـة، ممــا سـيعود بالفائــدة يف ايـة املطــاف علـى مجيــع أهــايل       

  دارفور فيما يسعون إىل العودة إىل السالم.
دي للتحـديات  ووفرت عملية احلوار الوطين منربا حيدد من خالله السودان سبل التصـ   - ٦٧

السياسية الداخلية اليت يواجهها. وأهيب باحلكومة وأحزاب املعارضة مواصلة العمل معـا علـى   
تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عنــها بشــكل يكفــل أن ميســك عامــة النــاس، مبــن فــيهم جمموعــات   

ــيت اختــذا احلكو      ــة ال ــة ونتائجهــا. وإن القــرارات املتبادل ــام هــذه العملي مــة اتمــع املــدين، بزم
قطاع الشمال بشأن إفراج كل منهما عن أسـرى احلـرب    -واحلركة الشعبية لتحرير السودان 

تشكل تطورا إجيابيا ميكن أن يهيأ بيئة مؤاتية للحوار، وإنين أتطلع إىل استئناف احملادثـات الـيت   
  ييسرها فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ.

لدوحة للسالم يف دارفور طرق معاجلة أسـباب الـرتاع وعواقبـه،    وقد أوضحت وثيقة ا  - ٦٨
مبا يف ذلك املسائل احليويـة املتصـلة باألراضـي ونـزع سـالح املليشـيات، واملصـاحلة واملسـاءلة،         
وعودة املشردين داخليا. ويف هذا الصدد، يشـجعين أن أالحـظ وضـع ترتيبـات جديـدة، حتـت       

املسائل املعلقة من وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور.  الرئاسة، للمضي قدما بتنفيذهيئة  إشراف
وسيكون من األمهية مبكان وضع وتنفيـذ خطـط حمـددة يف الوقـت املناسـب وعلـى حنـو شـامل         
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للجميع ومبشاركة شعب دارفور من أجل كفالة إجنـاز املهـام املتبقيـة. وتظـل العمليـة املختلطـة       
  مم املتحدة القطري.ملتزمة بدعم هذه اجلهود، بالتعاون مع فريق األ

مليون شخص وارتكـاب العنـف ضـد املـدنيني      ٢,٦ومع استمرار تشرد ما يزيد على   - ٦٩
يف مجيع أحناء دارفور، تظل محاية املدنيني من أولويات العملية املختلطة. ويساورين بالغ القلـق  
ــيت ترتكــب ضــد املــدنيني، وال ســيم      ــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان ال ا مــن اســتمرار انت

املشردين داخليا والنساء واألطفـال يف دارفـور. ونظـرا إىل أن املصـدر الرئيسـي النعـدام األمـن        
اجلرمية هي القوات احلكومية واملليشيات التابعة هلا، فإن وضع حـد هلـذا الـنمط مـن العنـف       أو

يتطلب عملية إصالح واسعة تفرض املساءلة على األفراد املسلحني وحتول اآلليـة الـيت وضـعت    
أعول على التـزام احلكومـة مبنـع أفـراد األمـن التـابعني هلـا مـن ارتكـاب          إين كافحة العصيان. ومل

أعمال عنف ضد املدنيني، وباختـاذ تـدابري عقابيـة ضـد مـن يتحـداها. وجيـب تعزيـز سـيادة           أي
ــات          ــها املليشــيات املســلحة واجلماع ــيت ترتكب ــف ال ــال العن ــن أجــل التصــدي ألعم ــانون م الق

هذا الصدد، أكرر دعويت احلكومة إىل إتاحة إمكانية وصـول العمليـة املختلطـة    اإلجرامية. ويف 
وشركائها يف جمـايل حقـوق اإلنسـان والعمـل اإلنسـاين دون عراقيـل إىل املنـاطق املـثرية للقلـق،          

ــا ــلحة.       مبـ ــتباكات املسـ ــن االشـ ــررة مـ ــات املتضـ ــا واحملليـ ــردين داخليـ ــات املشـ ــك خميمـ يف ذلـ
زاء مـن جبـل مـرة كـان يتعـذر الوصـول إليهـا خـالل السـنوات          السماح بالوصـول إىل أجـ   وإن

العديدة املاضية يعترب تطـورا إجيابيـا، وأحـث احلكومـة علـى مواصـلة إتاحـة إمكانيـة الوصـول،          
  .تلك املنطقة يشمل أجزاء أخرى من مبا

ــات     حــوأر  - ٧٠ ــراج عــن حاوي ــدخول واإلف ــز تأشــريات ال ب أيضــا بالتقــدم احملــرز يف جتهي
إال أنين أشـعر بـالقلق مـن اسـتمرار التـأخري يف ختلـيص احلاويـات الـيت حتمـل           حصص اإلعاشة.

ــة      ــث احلكومـ ــوم. وأحـ ــودان واخلرطـ ــة يف بورتسـ ــة املختلطـ ــية للعمليـ ــوازم أساسـ ــدات ولـ معـ
القيام، متشيا مع التزاماا مبوجب اتفاق مركز القوات، باختاذ خطوات عاجلة لرفع مجيـع   على

العمليـات الـيت تضـطلع ـا العمليـة املختلطـة، وخباصـة تلـك الـيت           القيود املتبقية املفروضة علـى 
  تنتظر املوافقة على طلبات شهدت فترات تأخري طويلة.

وتظل األمم املتحدة ملتزمة بوضع استراتيجية خروج للعملية املختلطة، وفقا لقرارات   - ٧١
تواصـل العمليـة املختلطـة    جملس األمن وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي. باملثـل، س 

بـذل اجلهـود لنقـل املهـام تـدرجييا إىل فريـق األمـم املتحـدة القطـري علـى أسـاس امليـزة النســبية             
والتكامل. إال أن استمرار افتقار فريق األمم املتحدة القطري إىل املوارد الالزمة لتوسـيع نطـاق   

. بالبعثة املنوطة تسليم املهامة عمليوجوده وعملياته يف دارفور يظل يشكل حتديا هاما بالنسبة ل
وإين أعول على دعم البلدان املاحنة لسد الثغرات يف اـاالت احلرجـة، مثـل املسـائل اجلنسـانية      
وسيادة القانون، يف حني تواصـل العمليـة املختلطـة العمـل مـع الفريـق القطـري والشـركاء مـن          

  حفظ السالم.اتمع املدين لضمان استدامة الدعم املقدم من خالل بعثة 
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مثـل اخلـاص املشـترك السـابق/كبري الوسـطاء      مويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناين لل  - ٧٢
ــا إلحــالل الســالم           ــل دعم ــن عم ــه م ــا اضــطلع ب ــهي، مل ــان أوهومويب ــارتن إهوغي املشــترك، م

دارفــور خــالل فتــرة خدمتــه ملــدة ســنة واحــدة يف العمليــة املختلطــة. ومــن نفــس املنطلــق،      يف
ب عـن تقـديري للجهـود الـيت بـذهلا املمثـل اخلـاص املشـترك بالنيابـة/كبري الوسـطاء           أعر أن أود

كينغسلي مامـابولو، وقـادة العمليـة املختلطـة ومجيـع أفرادهـا، وفريـق        نياماين املشترك، جريميياه 
األمم املتحدة القطـري والشـركاء يف جمـال العمـل اإلنسـاين الـذين يواصـلون العمـل دون كلـل          

 أيضـا  أثـين وسالم مستدام يف دارفور يف ظروف كثريا ما تكـون صـعبة للغايـة.     حتقيق سعيا إىل
علــى مبعــوثي اخلــاص إىل الســودان وجنــوب الســودان، نيكــوالس هايســوم، وعلــى الرئيســني    
الســابقني لفريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ، ثــابو مبيكــي وعبــد الســالم  

  بتحقيق السالم واالستقرار املستدامني يف السودان.بكر، اللتزامهم الثابت  أبو
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