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لألمــم التقريــر اخلــاص لــرئيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي واألمــني العــام        
ــاد       ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــتراتيجي للعمليـ ــتعراض االسـ ــأن االسـ ــدة بشـ املتحـ

  األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور
    

  مقدمة  - أوال   
، أوصـى األمـني العـام، يف رسـالته املؤرخـة      )٢٠١٦( ٢٢٩٦عمال بقرار جملس األمن   - ١

)، بــإجراء S/2016/915املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن ( ،٢٠١٦األول/أكتــوبر تشــرين  ٢٨
استعراض استراتيجي مشـترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة للعمليـة املختلطـة لالحتـاد          

حكومـة السـودان، مـن أجـل تقـدمي      األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور، بالتشـاور الوثيـق مـع     
توصيات مفصلة ترفع إىل جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة وإىل جملـس السـلم واألمـن التـابع         

إذا لـزم األمـر، اقتـراح املزيـد     لالحتـاد األفريقـي بشـأن أولويـات العمليـة املختلطـة وتشـكيلها، و       
ر. وأوصـي بـإجراء االسـتعراض    التنقيحات للنقاط املرجعية لتعكس الواقع احلـايل يف دارفـو   من

وتقــدمي التوصــيات إىل كــال اجمللســني يف كــانون الثاين/ينــاير  ٢٠١٦يف كــانون األول/ديســمرب 
ــة املختلطــة الســابق يف كــانون األول/ديســمرب    ٢٠١٧  ٢٠١٣. وقــد أجــري اســتعراض العملي
  ).S/2014/138(انظر 

ــ  - ٢ ام فريــق معــين باالســتعراض االســتراتيجي املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم     وق
. واشــترك  ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٧ىل إ ٥املتحــدة بزيــارة اخلرطــوم ودارفــور يف الفتــرة مــن      

قيادة الفريـق مكتـب اتصـال االحتـاد األفريقـي يف السـودان وإدارة عمليـات حفـظ السـالم،           يف
االحتاد األفريقي وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشـؤون   وضم الفريق ممثلني من مفوضية

السياسية وإدارة الدعم امليداين، ومفوضية حقوق اإلنسان، وكذلك من برنامج األمـم املتحـدة   
ــات متثــل وكــاالت األمــم املتحــدة        اإلمنــائي، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وهــي كيان

ة، علـى التـوايل. وعقـد فريـق االسـتعراض االسـتراتيجي       وصناديقها وبراجمها اإلمنائيـة واإلنسـاني  
مشاورات مع املسؤولني احلكوميني وفريق األمم املتحدة القطري، وقـام بزيـارة مجيـع واليـات     
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دارفــور اخلمــس وعــدد مــن مواقــع األفرقــة، واجتمــع بســلطات الواليــات والســلطات احملليــة،    
  ت اجملتمع املدين.وممثلي مجاعات النازحني، واإلدارة األهلية، ومجاعا

ــو      - ٣ ــرتاع يف دارف ــات ال ــرتاع يصــور دينامي ــيال لل ــر حتل ر والعوامــل احملركــة  ويقــدم التقري
الوقت احلايل، فضال عن احلالة السياسية واإلنسانية. وجيري يف التقرير دراسة األولويات  يف له

وفقـا لتحليـل الـرتاع.     االستراتيجية للعملية املختلطة، وُيقترح فيه تغيري حمور تركيـز األولويـات  
وخيتتم التقرير بتوصيات إلعادة تشكيل العملية املختلطة هتدف إىل تكييـف البعثـة مـع احلقـائق     

  املستجدة على أرض الواقع واحتياجات الناس يف دارفور.
    

  حتليل النـزاع  - ثانيا   
ــذي أدي إىل نشــر        - ٤ ــرتاع املســلح ال ــثالث املاضــية، تغــري ال ــة خــالل الســنوات ال العملي

املختلطة، يف ضوء النجاحات العسكرية اليت حققتها حكومة السودان ضد احلركات املتمردة. 
، إدراج ٢٠١٥وقد مت اآلن، جنباً إىل جنب مع إطالق احلوار الوطين يف تشرين األول/أكتوبر 

م يف دارفــور، يف الدســتور. اتفــاق اإلطــار السياســي حلــل الــرتاع، وهــو وثيقــة الدوحــة للســال   
األحكام الرئيسية مل تنفذ بعد وال يزال مـن املطلـوب معاجلـة عـدد مـن املسـائل املعلقـة         أن غري

  املتصلة بآثار الرتاع والتظلمات اهلامة اليت تشكل أصل التمرد.
  

  ديناميات الرتاع  -ألف   
  القتال بني حكومة السودان واجلماعات املسلحة وتأثريه على األمن    

ل العدائيـة بـني حكومـة السـودان وقـوات املتمـردين نتيجـة        لقد تقلصت بشـدة األعمـا    - ٥
 ٢٠١٤(مــــن كــــانون الثاين/ينــــاير    ذات املراحــــل الــــثالث  “ عمليــــة الصــــيف احلاســــم  ”
)، مما جعل وجـود اجلماعـات املسـلحة مقصـورا بالفعـل علـى أجـزاء        ٢٠١٦حزيران/يونيه  إىل

لسودان/فصـيل مـين   من غرب جبل مـرة. ووفقـا للعمليـة املختلطـة، فقـد ضـعف جـيش حتريـر ا        
مينــاوي وحركــة العــدل واملســاواة إىل حــد كــبري، ومل يشــتبكا عســكريا مــع القــوات املســلحة  

، على التـوايل. ويقـال إنـه لـيس هلـم      ٢٠١٥ونيسان/أبريل  ٢٠١٤السودانية منذ نيسان/أبريل 
  حاليا أي وجود نشط يف دارفور أو السودان.

الواحــد ال يــزال موجــودا يف دارفــور،  ويف حــني أن جــيش حتريــر السودان/فصــيل عبــد  - ٦
ترى العملية املختلطة أن فعاليتـه العسـكرية ومنطقـة عملياتـه قـد اخنفضـتا إىل حـد كـبري. ومنـذ          

، مل حتــدث مواجهــة عســكرية بــني القــوات احلكوميــة وجــيش حتريــر         ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  
يف موسم اجلفاف القتال الذي يقع  ٢٠١٧السودان/فصيل عبد الواحد، كما مل ينشب يف عام 

(من أواخر كانون األول/ديسمرب إىل نيسان/أبريل)، والذي كان يف وقت آخر يشـكل ظـاهرة   
ســنوية. وحتــتفظ القــوات املســلحة الوطنيــة اآلن بالســيطرة علــى معظــم املنــاطق، وقامــت بنشــر  
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 قوات يف قولو، وكورون، وسرونق، وغولدو، بينما تظـل املنـاطق التاليـة وفقـا للتقـارير موضـع      
نزاع حتت سيطرة جيش حترير السودان/فصـيل عبـد الواحـد: كيلينـغ، وبـوالي، وكيبلـي، وبـر        

ل أن جيش حترير السودان/فصيل آري، وكالوكيلينغ، وكويال، وقلول. وعالوة على ذلك، يقا
الواحـد قـد جتـزأ إىل عـدة فصـائل ال تشـكل قـوة متماسـكة، ال سـيما بعـد توقيـع جمموعـة              عبد

، وخصوصا بعـد  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٤مع احلكومة يف “ وروناتفاق ك”منشقة على 
، وانشـقاق  ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢١انشقاق نائـب القائـد الصـادق آدم عبـد الكـرمي، يف      

  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٤فصيل ثالث بقيادة القائد عبد اللطيف عبد احلميد مؤخرا يف 
ألوســع احمليطــة بالســودان تــوفر مــع ذلــك فرصــة بيــد أن الرتاعــات الــدائرة يف املنطقــة ا  - ٧

لبعض اجلماعات املسلحة يف دارفور للتدريب واقتناء املعدات العسكرية واألمـوال. فقـد أشـار    
مــين مينــاوي يف ليبيــا فريــق اخلــرباء املعــين بالســودان إىل اشــتباك جــيش حتريــر السودان/فصــيل   

، ٢٠١٥هلـالل النفطـي منـذ منتصـف عـام      القتال إىل جانب اجليش الوطين اللييب يف منطقة ا يف
ويف أنشطة إجرامية مـن قبيـل تشـغيل نقـاط التفتـيش غـري القانونيـة، واالختطـاف طلبـا للفديـة           

ــا،    S/2017/22واالجتــار بالبشــر ( ــع تســلل مجاعــات دارفــور املســلحة مــن ليبي ــة ملن ). ويف حماول
السودان قوات للدعم السريع على طول احلـدود الشـمالية للمنطقـة. ويف عـام     نشرت حكومة 

، قامت حكومة ليبيا املعترف هبا دوليا، فيما يقال أنه يعـزى إىل وجـود أولويـات أمنيـة     ٢٠١٥
أخرى، بإيقاف العمل يف قوة حدودية مشـتركة بـني ليبيـا والسـودان، الـيت أنشـئت يف تشـرين        

ــاين/نوفمرب  ــع بروتوكــول عســكري يف عــام   ، عقــب ت٢٠١٣الث ــة  ٢٠١١وقي ، وكلفــت حبماي
ــلحة واجل     ــر املسـ ــلل العناصـ ــع تسـ ــتركة، ومنـ ــدودمها املشـ ــاجرين   حـ ــة واملهـ ــات اإلرهابيـ ماعـ

  الشرعيني، وتأمني القوافل التجارية. غري
وتشري التقـارير أيضـا إىل وجـود حركـة العـدل واملسـاواة يف ليبيـا وجنـوب السـودان.            - ٨

هذه اجلماعة، مثلها مثل جيش حترير السودان/فصـيل مـين مينـاوي، كانـت      وتفيد التقارير بأن
تقاتل إىل جانب اجليش الوطين اللييب، يف منطقة الكفرة يف بادئ األمر. ويف جنوب السـودان،  

، وتشـارك  ٢٠١٢أفادت التقارير بأن حركة العدل واملساواة مازال وجودها مستمرا منذ عام 
لشـعيب لتحريـر السـودان يف منـاطق خمتلفـة مـن البلـد. ويف اآلونـة         يف القتال إىل جانب اجلـيش ا 

األخرية، شوهدت اجلماعة تقاتل إىل جانب اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان ضـد ميليشـيات       
ا وواو، حـىت فتـرة قريبـة ترجـع     املعارضـة يف راجـ   -الفرتيت واجليش الشعيب لتحرير السـودان  

ــه إىل ــه  - حزيران/يوني ــة احلد . وخت٢٠١٦متوز/يولي ــة املرتوعــة الســالح   ضــع املنطق ــة اآلمن ودي
السودان وجنوب السودان ملراقبة البعثة املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها علـى النحـو    بني

، وتـدعمها قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة      ٢٠١٢املنصوص عليه يف اتفاق الترتيبـات األمنيـة لعـام    
  املؤقتة ألبيي.

نشــــئت ية الســــودانية، الــــيت أُلرصــــد احلــــدود التشــــادواســــتمرت القــــوة املشــــتركة   - ٩
هبــــدف منــــع اهلجمــــات عــــرب احلــــدود مــــن جانــــب اجلماعــــات املتمــــردة   ٢٠١٠ عــــام يف
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ــى ــة       كــال عل ــاطق احلدودي ــق االســتقرار يف املن اجلــانبني، يف املســامهة بصــورة واضــحة يف حتقي
ــت د        ــة مثل ــة لتغطي ــات مماثل ــة بشــأن وضــع ترتيب ــة مناقشــات جاري ــة. ومث ــور وتشــاد  الغربي ارف

ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى. وعلــى الــرغم مــن إعــراب مجهوريــة أفريقيــا الوســطى عــن نيتــها    
االنضـمام إىل قـوة تشـاد والسـودان، فـإن ذلـك مل يتحقـق حـىت اآلن بسـبب املعوقـات املتعلقــة           

ــبتمرب       ــد. ويف أيلول/س ــتقرار السياســي يف البل ــدم االس ــتمرار ع ــدرات واس ــد ٢٠١٦بالق ، عق
د ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان اجتماعا يف اخلرطوم ملناقشـة نشـر وحـدات    رؤساء تشا

  مشتركة ملراقبة احلدود.
  

  مجاعات امليليشيات وانتشار األسلحة    
يف حني أن احلملة العسكرية اليت شنتها احلكومة واجلهود الـيت بذلتـها لتحسـني األمـن       - ١٠

على اجلبهة األمنية، فـإن احلالـة األمنيـة عمومـا     يف عواصم واليات دارفور كان هلا أثر ملحوظ 
يف دارفــور ال تــزال حمفوفــة باملخــاطر. ويعــزى ذلــك أساســا إىل أنشــطة مجاعــات امليليشــيات،   
وانتشار األسلحة يف صفوف السكان، وأعمال اللصوصية واإلجرام، باالقتران مع عدم وجود 

  قوة شرطة ذات كفاءة، وغياب سيادة القانون.
ا يف املشـهد األمـين يف دارفـور    املليشيات املسلحة إحدى املسائل األكثر تعقيـد  وتشكل  - ١١
الوقت احلاضر. وهذه امليليشيات املسلحة، اليت تتكون يف معظم األحيان على أسـاس قبلـي،    يف

كانــت حاضــرة علــى مــر التــاريخ يف دارفــور بوصــفها ذراع محايــة القبائــل يف مواجهــة املنافســة 
ــوار  ــى امل ــة،   الشــديدة عل ــة الشــحيحة واألعمــال اإلجرامي ــا يف ذلــك ســرقة املاشــية.   د الطبيعي مب

ــري ــاركتها يف الــ      أن غ ــة مش ــد ســاءت نتيج ــها ق ــؤخرا مــع    مسعت ــور م ــهدته دارف  رتاع الــذي ش
  .٢٠٠٣، دعما لقوات احلكومة السودانية من أجل قمع التمرد الذي بدأ يف عام “اجلنجويد”
امليليشــيات يف خمتلــف وحــدات املســاعدة التابعــة ومــع تطــور الــرتاع، مت إدمــاج بعــض   - ١٢

لقوات احلكومة السودانية، مثل حرس احلدود، وقـوات الـدفاع الشـعيب، والشـرطة االحتياطيـة      
، أصـــبحت تلـــك القـــوات املســـاعدة املركزيـــة، وقـــوات الـــدعم الســـريع. ومنـــذ ذلـــك احلـــني

ســـلحة، والرتاعـــات واحلركـــات املاجلهـــات الفاعلـــة الرئيســـية يف الـــرتاع بـــني احلكومـــة   مـــن
القبائل، مما كان له تأثري كبري يف ديناميات الرتاع يف دارفور. وبعض تلك القوات، اجملهـزة   بني

جتهيزا كافيا باألسلحة الصغرية واألسلحة الثقيلة، ال تكتفي بالقتال ضد حركات التمرد، وإمنا 
وميـة، ممـا أدى إىل تفـاقم    تتقاتل أيضا يف بعض األحيان فيما بينـها أو تقاتـل ضـد القـوات احلك    

  انعدام األمن والتهديدات اليت تستهدف املدنيني يف دارفور.
يـتم نـزع سـالح كـل جمموعـات      ”وتنص وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور علـى أن        - ١٣

امليليشــيات املســلحة وحلــها باعتبــار ذلــك شــرطاً أساســياً لتنفيــذ تــدابري املراقبــة الشــاملة علــى    
مسـؤولة عـن نـزع    ”) وعلى أن تكـون حكومـة السـودان    ٣٩٩، الفقرة ٦٧(املادة “ األسلحة

(املرجع نفسه). غري أنه مت عمليـا اعتمـاد هنـج بديلـة علـى النحـو التـايل:        “ سالح [امليليشيات]
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ــدعم الســريع داخــل القــوات    ٣٠ ٠٠٠علــى الصــعيد الــوطين اســتيعاب حنــو    مت مــن قــوات ال
؛ ٢٠١٧كانون الثاين/ينـاير   ١٦أقره الربملان يف املسلحة الوطنية، عقب اعتماد مشروع قانون 

وعلــى صــعيد القبائــل، أُبلــغ فريــق االســتعراض بــأن حكومــات واليــات دارفــور تــدرس منــاذج  
كايلك يف جنـوب دارفـور، حيـث     -التفاقات حملية تربم بني قبائل املنطقة، مثل منوذج شطاية 

لكيهـا السـابقني، أو منـوذج    مزرعـة قـد أعيـدت إىل ما    ٦٠٠أفادت مصادر حكوميـة بـأن حنـو    
) الذي تتوسط مبوجبه حكومة الوالية بني مجاعات امليليشيات والنـازحني  Amnounouأمنونو (

  بشأن عودة هؤالء النازحني إىل أراضيهم.
ويرى الكثريون أن انتشار األسلحة بني السكان يساهم بشدة يف اندالع العنـف علـى     - ١٤

ا يقـوض إرسـاء سـيادة القـانون.     القبائـل، واإلجـرام، كمـ   نطاق واسع، مبا يف ذلك العنف بـني  
برنـامج للسـيطرة الطوعيـة علـى أسـلحة      ”تنص وثيقة الدوحة للسـالم يف دارفـور إال علـى     وال

)، وعلــى نــزع ســالح املقــاتلني الســابقني (املرجــع نفســه،  ٤١٦، الفقــرة ٧١(املــادة “ املــدنيني
 نيسان/ ٢الح يف دارفور مبرسوم رئاسي يف ). وقد أنشئت اللجنة العليا لرتع الس٤٣٢الفقرة 
، وتقوم احلكومـة حاليـا بتصـميم خطـة تدرجييـة للسـيطرة علـى أسـلحة املـدنيني،          ٢٠١٦أبريل 
(أ) التوعية؛ (ب) تسجيل ووسم األسلحة؛ (ج) التسليم الطوعي لألسلحة؛ (د) نـزع   :تشمل

ــام      ــد مت يف ع ــه ق ــي. ويف حــني أن روع جتــرييب بشــأن  االضــطالع مبشــ  ٢٠١٦الســالح اإللزام
تسجيل األسلحة وتوسيمها، فإن النتائج األولية مل جيـر تقييمهـا بعـد. وإلجنـاح هـذا الربنـامج،       
ينبغي حلكومة السودان أن تتوىل زمام القيادة، كما ينبغي أن يشمل الربنامج ما يلي: (أ) مجـع  

األزرق  األســلحة بشــكل متــزامن يف واليــات دارفــور اخلمــس ويف واليــيت كردفــان والنيــل        
اجملــاورتني؛ (ب) األخــذ بنــهج إقليمــي يشــمل البلــدان اجملــاورة مثــل تشــاد، ومجهوريــة أفريقيــا  
الوســطى، وجنــوب الســودان، وليبيــا؛ (ج) التعــويض االقتصــادي للقبائــل. وُيطلــب يف وثيقــة   

) إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والعمليـة      ٤١٧و  ٤١٦الدوحة (املرجع نفسـه، الفقرتـان   
ختلطــة تقــدمي الــدعم يف وضــع اســتراتيجية وخطــط لتنفيــذ برنــامج للســيطرة الطوعيــة علــى    امل

  أسلحة املدنيني.
وال تزال ميادين القتال السابقة يف مجيع أحنـاء دارفـور ملوثـة بـاملتفجرات مـن خملفـات         - ١٥

املتفجــرات احلــرب. ويف جبــل مــرة، أشــارت التقييمــات األوليــة إىل وجــود كميــة كــبرية مــن   
لفات احلرب تتطلب تدخالت واسعة النطاق ملكافحـة األلغـام. وال يـزال املركـز الـوطين      خم من

لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يفتقــر إىل القــدرة علــى االضــطالع باألنشــطة الشــاملة يف جمــال      
اإلجراءات املتعلقة باأللغام، خبالف التنسيق. وعالوة على ذلك، ال توجد حاليا داخل اجملتمـع  

  لقدرة أو املوارد الالزمة لتقدمي الدعم إلزالة املتفجرات من خملفات احلرب يف دارفور.الدويل ا
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  النـزاعات القبلية    
ال تزال الرتاعات بني القبائل تشكل أحد مصادر العنـف الرئيسـية يف دارفـور. وتـرتبط       - ١٦

ــة للصــراع وتتفــاقم بفعــل وجــود املي      ليشــيات هــذه الرتاعــات بصــورة وثيقــة باألســباب اجلذري
املسلحة، وكذلك بفعل انتشار األسـلحة بـني املـدنيني وعـدم كفايـة قـدرات املؤسسـات املعنيـة         
بســيادة القــانون وفعاليتــها. ويف حــني أن الرتاعــات بــني اجلماعــات العرقيــة العديــدة يف دارفــور   
كانــت تنشــب علــى مــر التــاريخ، فقــد أدى تصــاعد العنــف خــالل ســنوات التمــرد إىل خســائر 

 املــدنيني وإىل موجــات نــزوح هائلــة بــني الســكان. وحتتــل املســائل املتعلقــة بــإدارة    واســعة بــني
علــى حســاب أخــرى،  األراضــي وامليــاه واملــوارد األخــرى، واالعتقــاد بتحيــز احلكومــة جملموعــة

ــع الصــدارة يف  ــاة مــا يصــل إىل       موق ــك الرتاعــات الــيت أودت حبي شخصــا يف عــام   ١ ٩٧٦تل
ــاب أنشــطة التــدخ  ٢٠١٣ ــات والقــوات      . ويف أعق ــب حكومــات الوالي ل املتضــافرة مــن جان

، اخنفضت أعداد اخلسائر وتضاعفت ٢٠١٥املسلحة الوطنية والشرطة اعتبارا من منتصف عام 
جهــود الوســاطة، بــدعم مــن العمليــة املختلطــة، ممــا أســفر عــن اخنفــاض كــبري يف الرتاعــات بــني  

ى ملكيـة  ور بني الرزيقات واملعاليا علـ القبائل. ومع ذلك، ال تزال الرتاعات تندلع يف شرق دارف
بانيــة املــوارد، ويف جنــوب دارفــور بــني الفالتــة والســالمات واهل   األراضــي وســبل الوصــول إىل 
األراضـي الزراعيـة، واملراعـي، وسـرقة املاشـية، ويف وسـط دارفـور         واملساليت على الوصول إىل

  .رقة املواشيبني قبيليت املسريية والسالمات بشأن احلصول على األراضي وس
وال تزال األراضي تشكل املورد الذي تنشب بشأنه أشد الرتاعات والذي ميثل جـوهر    - ١٧

غالبيــة الرتاعــات بــني القبائــل يف دارفــور. وقــد أدى عــدم الوضــوح يف ملكيــة األراضــي ونظــم 
 املختلفـة الـيت   اإلدارة، بسبب العوامـل التارخييـة وتـدخالت احلكومـة لصـاحل اجلماعـات القبليـة       

تعاجل املسألة بصورة شـاملة، إىل تفـاقم هـذه الرتاعـات وتسيسـها. وقـد أدى أساسـا صـدور          مل
أعقبتــه حالــة مــن التصــحر الشــديد     ، الــذي ١٩٧٠قــانون األراضــي غــري املســجلة يف عــام     

الثمانينات من القرن املاضي، بالترادف مع ضعف اإلدارة األهلية (السلطة اإلدارية التقليدية  يف
بإضـفاء الطـابع العرقـي     ٢٠٠٣م قضـايا املتعلقـة باألراضـي)، وقيـام احلكومـة منـذ عـا       املعنية بال

، إىل جانـب الـدعم   “األفريقيـة  -العربيـة  ”الرتاع يف دارفور على أسـاس روايـة املواجهـة     على
الصريح جلماعات املليشيات وممارسات االبتزاز اليت تصب يف صاحلها، إىل فقدان قبيليت الفور 

اطقهما اخلصبة لصاحل العديد من القبائل العربية. واعترافا بالبعـد السياسـي مللكيـة    واملساليت ملن
األراضــي وإدارهتــا، تــنص وثيقــة الدوحــة للســالم يف دارفــور علــى إنشــاء مفوضــية لألراضــي     
وقاعــدة بيانــات لألراضــي ضــمن إطــار ســلطة دارفــور اإلقليميــة. وكلفــت مفوضــية األراضــي   

تخدام األراضـي لكـي تعتمـدها اهليئـات التشـريعية للواليـات       بتقدمي توصيات ووضع خطة الس
أن احلقــوق املتصــلة باألراضــي. وتكــون مبثابــة منتــدى للتحكــيم يف املنازعــات الــيت تنشــب بشــ 

  أن تلك املهام مل تكتمل بعد. غري
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  التطورات السياسية  -باء   
يقـي الرفيـع املسـتوى    أحرزت عملية السالم يف دارفور، اليت يقودها فريق االحتـاد األفر   - ١٨

املعــين بالتنفيــذ وتــدعمها العمليــة املختلطــة، قــدرا مــن التقــدم بتوقيــع احلكومــة يف آذار/مــارس   
على اتفاق خريطة الطريق الذي اقترحه فريق التنفيذ، وتوقيـع حـركتني مـن احلركـات      ٢٠١٦

راف بعد علـى  املتمردة الثالث املتبقية يف دارفور على االتفاق يف آب/أغسطس. ومل توقع األط
اتفاق وقف األعمال العدائية، وإن كانت احلكومة وجيش حترير السودان/فصـيل مـين مينـاوي    
وحركة العدل واملساواة/فصيل جربيل قد أعلنـت وقـف إطـالق النـار مـن جانـب واحـد حـىت         

ــه  ــالم      ٢٠١٧حزيران/يونيـ ــة للسـ ــة الدوحـ ــية يف دور وثيقـ ــالف الرئيسـ ــة اخلـ ــل نقطـ ، وتتمثـ
ادثـــات املقبلـــة. فاحلكومـــة تصـــر علـــى أن الوثيقـــة تشـــكل اإلطـــار الوحيـــد الدوحــة يف احمل  يف

بشــأهنا. وباإلضــافة إىل ذلــك،  للمناقشــة، بينمــا تــدعو احلركــات املســلحة إىل إعــادة التفــاوض 
احلكومـة تتشـكك يف هـدف وقيمـة وقـف األعمـال العدائيـة مـع اجلماعـات املسـلحة الـيت             فإن

أو قدرات عسكرية يف دارفـور أو السـودان. ومـع ذلـك،     يعتقد حاليا أنه ليس هلا وجود نشط 
فقــد أعربــت احلكومــة عــن اســتعدادها للمشــاركة يف نــزع ســالح حركــات التمــرد وتســرحيها 

  وإعادة إدماجها، شريطة جميئها إىل حدود السودان.
ــر السود     - ١٩ ــد الواحــد أي مشــاركة   ويف الوقــت نفســه، رفــض جــيش حتري ان/فصــيل عب
ع حكومة السودان، ودعا إىل اإلطاحة باحلكومة. وحسب املشار إليـه  مفاوضات مباشرة م يف

ــر        ــالث فصــائل منشــقة عــن جــيش حتري ــإن ث ــاله، ف ــد الواحــد وقعــت    أع السودان/فصــيل عب
اتفاقات تتيح ألعضـائها إمـا االنـدماج يف قـوات      ٢٠١٦احلكومة منذ تشرين الثاين/نوفمرب  مع

يف دارفور. وقد أدى الدعم املقدم من العملية  األمن أو التسريح مبوجب وثيقة الدوحة للسالم
  .٢٠٠٩مقاتالً منذ عام  ٩ ٧٦٦املختلطة يف هذا اجملال إىل تسريح 

، أعلنـت  ٢٠١٦وعقب إجراء االستفتاء علـى وضـع دارفـور اإلداري يف نيسـان/أبريل       - ٢٠
ري لـدارفور  التقسـيم اإلدا  احلكومة عن انتـهاء الـرتاع، ممـا أدى فعليـا إىل إضـفاء الشـرعية علـى       

مكتــب متابعــة الســالم يف دارفــور مخــس واليــات وحــل ســلطة دارفــور اإلقليميــة. مث أنشــئ  إىل
لإلشراف على املفوضيات اخلمس املتبقية التابعة للسلطة اإلقليمية  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  يف

ــة        ــة والعدال ــايل: مفوضــية احلقيق ــق، كالت ــب صــندوق واحــد متب واملصــاحلة، الســابقة، إىل جان
ــة وإعــادة       ــة، ومفوضــية األراضــي، ومفوضــية العــودة الطوعي ــات األمني ــذ الترتيب ومفوضــية تنفي

  .التوطني، واملفوضية املنشأة حديثا لتنمية الرعاة والرحل، وصندوق إعادة اإلعمار والتنمية
أن وبعد سنة من بدء عملية احلوار الوطين رمسيا كوسـيلة لتحقيـق توافـق يف اآلراء بشـ      - ٢١

تشــــرين  ١٠اإلصــــالح الدســــتوري يف الســــودان، اختتمــــت هــــذه العمليــــة يف اخلرطــــوم يف 
توصـية ُيتوقـع أن تشـكل     ٩٨١باعتماد وثيقـة وطنيـة. وتتضـمن الوثيقـة      ٢٠١٦األول/أكتوبر 

األســاس لصــياغة دســتور جديــد، وتــنص علــى نظــام ُحكــم احتــادي ورئاســي، وبرملــان مكــّون  
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ت احلكومـة الـثالث، وتؤيـد مبـادئ الدميقراطيـة ومفهـوم       جملسني، وعلى الفصل بني سلطا من
ــة الســودانية. وبعــد اختتــ    ــة وتنــّوع اهلوي ــدما  املســاواة يف املواطن ــة، مضــت احلكومــة ق ام العملي

تنفيذها للوثيقة، مبا مشل تعيني النائب األول للـرئيس، بكـري حسـن صـاحل، ملنصـب رئـيس        يف
حكومــة وحــدة وطنيــة. وقامــت مجاعــات  متهيــدا لتشــكيل  ٢٠١٧آذار/مــارس  ١الــوزراء يف 

، مبقاطعـة احلـوار الـوطين    “نـداء السـودان  ”املعارضة الرئيسـية يف السـودان، مبـا يف ذلـك مظلـة      
ــوق          ــى الصــعيد السياســي وصــعيد حق ــاخ ســليب عل ــا يف من ــة بســبب إجرائه وانتقــدت العملي

الطريـق.   خريطـة اإلنسان، ودعت بدال مـن ذلـك إىل عقـد اجتمـاع قبـل احلـوار وفقـا التفـاق         
ــه قــد مت    ويف  إجــراء احلــوار الــوطين، فإهنــا  حــني أن احلكومــة متســكت حبــزم برأيهــا القائــل بأن
أعربت عـن انفتاحهـا إزاء مسـامهة مجاعـات املعارضـة يف املناقشـات املتعلقـة بطرائـق تنفيـذ           قد

  التوصيات املتفق عليها يف الوثيقة الوطنية.
كة السودان يف التحالف املناهض لتنظيم الدولة ويف املنطقة األوسع نطاقا، أدت مشار  - ٢٢

علـى وقـف اهلجـرة غـري املشـروعة      اإلسالمية يف العـراق والشـام، واتفاقـه مـع االحتـاد األورويب      
أوروبا، واإلجنازات اليت حققها على اجلبهتني السياسية والعسكرية يف دارفـور، إىل حتسـني    إىل

وتــوفري فــرص (وإن كانــت حمــدودة) إلنعــاش  مكانــة احلكومــة السياســية علــى الســاحة الدوليــة
اقتصادها. ويف هذا السياق، كانت اعتبارات املنفعة املتبادلة يف اجملال األمين (عن طريق خفض 
الــدعم املقــدم إىل اجلماعــات املســلحة يف دارفــور بصــفة خاصــة) ويف اجملــال االقتصــادي وراء    

قـارب مماثـل مـع تشـاد منـذ عـام       ، بعـد أن حـدث ت  ٢٠١٥حتسني العالقات مع أوغندا يف عام 
، أعلنـت  ٢٠١٧، ومع جنوب السـودان، علـى نطـاق حمـدود. ويف كـانون الثاين/ينـاير       ٢٠١٠

حكومة الواليات املتحدة األمريكية عـن اإللغـاء املؤقـت واجلزئـي للجـزاءات الثنائيـة املفروضـة        
وقــف علــى الســودان علــى أســاس التقــدم احملــرز علــى مخســة مســارات، مشلــت احلفــاظ علــى    

ــة يف منــاطق الــرتاع، وحتســني وصــول املســاعدات اإلنســانية، وإهنــاء التــدخل      األعمــال العدائي
السليب يف جنوب السودان، وتعزيز التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب، والتصدي خلطر جيش 

، مـددت احلكومـة   ٢٠١٧الرب للمقاومة. وبعد ذلك اإللغاء، املقرر استعراضـه يف متوز/يوليـه   
احد وقف األعمال العدائية يف دارفور واملنطقتني ملـدة سـتة أشـهر أخـرى وقامـت      من جانب و

  بتخفيف القيود املفروضة على وصول العملية املختلطة واجلهات الفاعلة اإلنسانية.
  

  التحديات اإلنسانية وحتديات احلماية  -جيم   
  مجاعات النازحني    

على الرغم من التحسينات الـيت طـرأت علـى األمـن يف األشـهر األخـرية نتيجـة ألزمـة           - ٢٣
رابعـــة، يوجـــد حاليـــا مـــا جمموعـــه دارفـــور، الـــيت وصـــلت اآلن إىل ســـنتها اخلامســـة عشـــرة، 

ــهم      ٢,٧ ــور، من ــازحني يف دارف ــن الن ــون م ــاعدة     ٢,١ملي ــة إىل املس ــون شــخص يف حاج ملي
، اقتصـرت حـاالت   ٢٠١٦خميمـا. ويف عـام    ٦٠ة يف مليـون نسـم   ١,٦اإلنسانية، مبا يف ذلـك  
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ــرت      ــث أدى الـ ــرة، حيـ ــل مـ ــة جبـ ــى منطقـ ــدة علـ ــرتوح اجلديـ ــر  الـ ــريد أكثـ ــلح إىل تشـ اع املسـ
 ٢٠١٦كــانوا قــد نزحــوا يف عــام  شــخص إضــايف ٤٠ ٠٠٠شــخص. وعــاد  ١٤٠ ٠٠٠ مــن
 أماكنهم األصلية. وأفيد برتوح اآلالف غريهم، ولكـن مل يتسـن التحقـق مـن ذلـك بسـبب       إىل

القيــود املفروضــة علــى الوصــول، وإن كــان قــد مســح لألمــم املتحــدة والشــركاء منــذ كــانون      
بالوصول إىل مناطق كان يتعذر من قبل الوصول إليها إلجراء تقييمات  ٢٠١٦األول/ديسمرب 

لالحتياجات وتقدمي املساعدة اإلنسانية. ومل حتدث حاالت نزوح جديـدة يف الربـع األول مـن    
تشــاد  الجــئ ســوداين يف  ٣٠٠ ٠٠٠أكثــر مــن   افة إىل ذلــك، هنــاك . وباإلضــ٢٠١٧عــام 

  من أبناء جنوب السودان. ١٢١ ٠٠٠اجملاورة، يف حني يوجد حاليا يف دارفور حنو 
وال يــزال النــازحون يواجهــون حتــديات أمنيــة خطــرية. وهنــاك تقــارير تفيــد بتعرضــهم   - ٢٤

ات بأنشـطة اإلعاشـة. وكـثريا    خيمـ للقتل أو االغتصـاب أو التحـرش يف أثنـاء قيـامهم خـارج امل     
عة يف ذلــك، وال تــزال التــوترات تكــون قــوات األمــن احلكوميــة وامليليشــيات املســلحة ضــال مــا
مجاعات النازحني مستمرة يف بعض املخيمات، مثل خميم كَلْمة (جنوب دارفور). وعـالوة   مع

كمـا هـو احلـال    ة، على ذلك، فـإن الـرتوح الواسـع النطـاق قـد أدى إىل تفـاقم التـوترات القبليـ        
  سورتوين، بشمال دارفور. يف
  

  بيئة توفري احلماية    
ــوا يواجهــون مســائل خطــرية علــى صــعيد       - ٢٥ خلــص االســتعراض إىل أن املــدنيني مــا زال

احلماية على الرغم من بعـض التحسـينات الـيت طـرأت علـى مـدى السـنوات العديـدة املاضـية.          
حالـة انتـهاك وجتـاوز حلقـوق اإلنسـان       ٥٣٥ق ، قامت العملية املختلطة بتوثيـ ٢٠١٦ففي عام 
ــت  ــدرها     ١ ٤٢٨مشلـ ــادة قـ ــكل زيـ ــا يشـ ــحية، ممـ ــادة    ٢٨١ضـ ــك زيـ ــحب ذلـ ــة، وصـ حالـ

ومــن بــني احلــاالت الــيت ُوثّقــت  شخصــا. ٢٧١بلغــت  ٢٠١٥الضــحايا مقارنــة بعــام  عــدد يف
ضـحية نسـبت    ٣٩٩حالـة مشلـت    ١٣٠حالـة، كانـت هنـاك     ٥٣٥، وعـددها  ٢٠١٦عام  يف
حالــة تشــمل  ٤٠٥تبقيــة، وعــددها أمنيــة حكوميــة، يف حــني نســبت احلــاالت امل كيانــات  إىل

ــة األوىل  ضــحية، إىل امليليشــيات املســلحة واجلماعــات األخــر    ١ ٠٢٩ ى. ويف األشــهر الثالث
حالـة انتـهاك وجتـاوز حلقـوق اإلنسـان،       ١٣٣، قامت العملية املختلطة بتوثيـق  ٢٠١٧عام  من

ضحية ُنِسبت إىل الكيانات األمنية احلكوميـة.   ٣٢ حالة تشمل ٢٢ضحية، منها  ٢٥٥مشلت 
  .٢٠١٦ويشكل هذا زيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 

ــرتبط بالرتاعــات     - ٢٦ ــزال العنــف اجلنســي امل ــام   وال ي ، ســجلت ٢٠١٦مســتمرا. ففــي ع
فتــاه وولــد  ١١٩امــرأة و  ١٠٢ضــحية، وهــم  ٢٢٢حالــة مــن هــذه احلــاالت، مشلــت   ١٠٠

حات معرضات بوجه خاص خلطـر العنـف اجلنسـي املـرتبط بالرتاعـات.      واحد. ووجد أن الناز
ــة بســبب الوصــم، واخلــوف         ــها بصــورة كامل ــالغ عن ــا ال جيــري اإلب وهــذه احلــاالت عــادة م
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االنتقام، وضعف املؤسسات، والقيود اليت تفرضها احلكومة على الوصـول إىل املواقـع الـيت     من
  تصاب اجلماعي فيها.أبلغ يف السنوات األخرية عن وقوع حوادث االغ

، ٢٠١٦وال يزال األطفال يتضـررون بصـفة خاصـة مـن األعمـال العدائيـة. ففـي عـام           - ٢٧
حالة من حاالت االنتهاك اجلسيم ضد األطفـال، تضـرر    ٢٣١قامت األمم املتحدة بتوثيق حنو 

طفــال  ١٩٩حــوادث طالــت  ١٠٩اء طفــال. وكانــت أعمــال القتــل والتشــويه ور  ٣٢٠منــها 
مدرســة تعرضــت للــهجوم  ٢٠أن حنــو غريهــم). وأفيــد بــ ١١٤طفــال وشــوه  ٨٥منــهم  (قتــل
النــهب أو التــدمري علــى أيــدي القــوات احلكوميــة وامليليشــيات املســلحة، وال ســيما خــالل    أو

  عمليات القصف اجلوي يف جبل مرة.
  

  التحديات القائمة يف جمال سيادة القانون    
حمدودان يف مجيع أحنـاء دارفـور. وعلـى    إن وجود وقدرة مؤسسات العدالة والسجون   - ٢٨

الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة إلعادة إرساء مؤسسات سلسلة العدالة اجلنائيـة يف املـدن   
املؤسسـات، ممـا يزيـد بصـفة خاصـة      الرئيسية، فإن املناطق الريفية تتأثر تأثرا بالغـا بغيـاب تلـك    

 ٢٠١٢أحداث دارفور، اليت أنشئت يف عام ضعف النازحني. أما احملكمة اجلنائية اخلاصة ب من
ــانون ا   ــان والقـ ــيمة حلقـــوق اإلنسـ ــهاكات اجلسـ ــع االنتـ ــة  للتعامـــل مـ ــاين الـــدويل املرتكبـ إلنسـ

، فــال تــزال تفتقــر بصــورة كــبرية إىل الفعاليــة بســبب الشــعور بغيــاب اإلرادة  ٢٠٠٣ عــام منــذ
املخـتص بـاجلرائم املرتكبـة     السياسية وبسبب القيود املالية. ويف حني أحرز مكتب املدعي العام

يف دارفور تقدما حمدودا يف مقاضاة مقاتلي احلركات املسلحة السابقني ويف املالحقـة القضـائية   
ة، فقــد ظــل اإلفــالت مــن العقــاب يف حــاالت العنــف اجلنســي مــن خــالل نظــام احملــاكم العاديــ

اليت تتنـاول املنازعـات   اجلرائم اخلطرية مستشريا. وعالوة على ذلك، فإن احملاكم الريفية،  على
زال وجودهـا حمـدودا، علـى الـرغم     املتعلقة باألراضي وغريهـا مـن أسـباب الـرتاع احملتملـة، ال يـ      

  دعم العملية املختلطة إلعادة فتحها وتعزيزها. من
وقد أرسى جهاز الشرطة السودانية وجـوده مـن جديـد يف معظـم املواقـع يف دارفـور،         - ٢٩

ــابقة. و   ــنوات السـ ــة بالسـ ــو  مقارنـ ــر حنـ ــا ١٣ ٠٠٠ينتشـ ــبته    ضـ ــا نسـ ــاء مـ ــكل النسـ بط، تشـ
مركزا فرعيا يف خمتلف أحناء دارفور. وتؤثر  ٥٤مركزا للشرطة و  ٧٤املائة منهم، يف  يف ٤,٧

التحــديات املتعلقــة بــالعجز عــن تغطيــة مجيــع البلــديات واملنــاطق الريفيــة وخميمــات النــازحني،    
ــاف      ــل، والتنـ ــدرة علـــى التنقـ ــارات والقـ ــدام املهـ ــل األساســـية،    وانعـ ــوارد واهلياكـ س علـــى املـ

واالتصاالت، على قدرهتم على االضطالع مبسـؤوليتهم األساسـية عـن محايـة اجملتمعـات احملليـة       
  بصورة فعالة.
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  األولويات االستراتيجية وتنفيذ الوالية  - ثالثا   
  عملية السالم  -ألف   

بتقـدمي الـدعم   “ عملية سالم شـاملة ”تقوم البعثة يف سياق األولوية اليت توليها إلرساء   - ٣٠
إىل جهـود الوســاطة الــيت يقودهــا فريــق االحتـاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ، وإىل   
األطراف، يف تنفيذ وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى سـلطة           

دارفور. ومـا زال املمثـل اخلـاص     دارفور اإلقليمية السابقة وعملية احلوار والتشاور الداخلي يف
املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة املعين بدارفور يتواصـل مـع األطـراف بشـأن سـبل      
املضي قدما، وخباصة احلركات املسلحة، بغية حتديد موقفها بشأن وثيقة الدوحـة. ويف الوقـت   

ءة مـن جانـب قـادة احلركــات    احلاضـر، يعـوق عمليـة السـالم يف دارفـور انعــدام املشـاركة البنـا       
املسلحة املتبقية، اليت تقلص وجودها ومتثيلها. فاستمرار رفضهم لتلك الوثيقـة ال يتـرك جلهـود    

  الوساطة جماال يذكر للمناورة.
ويف إطار وثيقة الدوحة للسالم يف دارفـور، ركـزت البعثـة علـى مـا يلـي: أوال، تنفيـذ          - ٣١

انيا، عملية احلوار والتشاور الـداخلي يف دارفـور. ويقـوم    مجيع أحكام وثيقة الدوحة املعلقة؛ وث
املمثل اخلاص املشترك، بصفته عضوا يف جلنة متابعة التنفيذ، الـيت تضـطلع برصـد وتقيـيم تنفيـذ      
الوثيقــة، بتقــدمي تقــارير منتظمــة عــن التقــدم الــذي حتــرزه اللجنــة. وتعمــل البعثــة، مــن خــالل     

يادة القــانون ومحايــة املــدنيني، مــع املفوضــيات املتبقيــة عناصــرها املتعلقــة بالشــؤون املدنيــة، وســ
التابعة لسـلطة دارفـور اإلقليميـة السـابقة، مـع التركيـز علـى قضـايا األرض واملصـاحلة والعدالـة           
االنتقالية وعمليات العـودة. وبـالنظر إىل أن تلـك املفوضـيات تشـكل حاليـا جـزءا مـن مكتـب          

، فـإن البعثـة سـتحتاج إىل تعزيـز تفاعلـها مـع احلكومـة        متابعة السالم يف دارفور التـابع للرئاسـة  
املركزية يف اخلرطوم، مع العمل يف الوقت نفسه عن كثب مـع سـلطات الواليـات يف دارفـور،     

  بالتنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري.
دارفـور، الـيت كـان مـن املنتظـر       وقد تـأخر تنفيـذ عمليـة احلـوار والتشـاور الـداخلي يف        - ٣٢
 ،٧٦(املـادة  “ خ السـالم يف دارفـور  املشـاورات الشـعبية واحلـوار لترسـي    ”عملية من  تشكل أن

ة. وقــد اكتملــت العمليــة، الــيت    ) تــأخرا كــبريا بســبب قيــود التمويــل الشــديد     ٤٧٣ الفقــرة
ــان ــون    كـ ــرى يف غضـ ــل أن جتـ ــوخى يف األصـ ــة،    يو ١٢٠املتـ ــة الدوحـ ــع وثيقـ ــن توقيـ ــا مـ مـ
بلــدات أخــرى يف مرحلتــها الثالثــة احلاليــة،  ١٠يف  بلديــة يف دارفــور، ويتوقــع أن تنجــز ٦٤ يف

بتيسري من العملية املختلطة. وعلى الرغم من املسامهات املقدمـة مـن حكـوميت السـودان وقطـر      
ــغ      ــا يقــدر مببل ــوفري م ــتعني ت ــزال ي ــون دوالر الســتكمال   ١,٤ومــن االحتــاد األورويب، ال ي ملي

اليـات دارفـور اخلمـس مسـائل مثـل انعـدام       العملية. وقد أثار حىت اآلن املشاركون من مجيع و
ــودة       ــات، والع ــز ســلطة الوالي األمــن، وانتشــار األســلحة، وإدارة األراضــي، واحلوكمــة وتعزي
الطوعيــــة للنــــازحني والالجــــئني، واملصــــاحلة. وحيــــث إن عمليــــة التشــــاور قــــد أوشــــكت   
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املتصــلة االكتمــال، فينبغــي استكشـاف الســبل الكفيلــة بــأن تصـب نتائجهــا يف العمليــات    علـى 
  بتنفيذ الوثيقة الوطنية وعملية اإلصالح الدستوري.

  
  محاية املدنيني  -باء   

  محاية النازحني    
وضعت العملية املختلطة سلسلة من األدوات اهلامـة اخلاصـة باحلمايـة، مبـا مشـل وضـع         - ٣٣

يف املقـر   استراتيجية على نطاق البعثة حلماية املدنيني. وأنشئت آلية قوية لتنسيق شؤون احلماية
نشـئت  وعلى الصعد القطاعية مع فريق األمم املتحدة القطري، أما على الصعيد امليداين، فقـد أُ 

أفرقـة متكاملـة للحمايـة امليدانيـة يف مواقـع األفرقـة، لتـوفري اإلنـذار املبكـر وإفسـاح اجملـال أمـام             
الـيت هتـدد    سرعة االسـتجابة. وجيـري بانتظـام حتـديث مصـفوفات احلمايـة الـيت حتـدد األخطـار         

ل إىل جبـــل مـــرة دون قيـــود يشـــكل املـــدنيني يف كـــل واليـــة. ويشـــكل تـــأمني ســـبل الوصـــو 
  التحديات الرئيسية املتبقية اليت تكتنف جهود البعثة يف جمال احلماية. أحد
ويقوم العنصـر العسـكري، مـن خـالل دورياتـه املعنيـة حبمايـة املـدنيني، ودورياتـه الـيت             - ٣٤

مبـا يف ذلـك مجـع احلطـب وامليـاه والعشـب، وخـدمات احلراسـة          تدعم أنشـطة كسـب الـرزق،   
والدعم اللوجسيت اليت يقدمها إىل الوكاالت اإلنسانية، بأداء دور هام يف تـوفري احلمايـة املاديـة    

ســكرية يف املتوســط بتســيري أكثــر    وتيســري املســاعدة اإلنســانية. وتضــطلع حاليــا القــوات الع     
دوريــة حراســة لألغــراض اإلنســانية   ٢٠ا، وأكثــر مــن دوريــة حلمايــة املــدنيني يوميــ  ٢٥٠ مــن

أسبوعيا. وهي توفر أيضا احلماية ألفـراد العمليـة املختلطـة وممتلكاهتـا. وتشـكل شـرطة العمليـة        
املختلطــة الــيت تنتشــر حاليــا يف مجيــع أحنــاء دارفــور (والــيت تشــمل وحــدات الشــرطة املشــكلة     

للحمايــة املدنيــة، وهــي تــدعم دوريــات  وفــرادى ضــباط الشــرطة) جــزءا مــن األفرقــة املتكاملــة
حراســة وكـــاالت األمـــم املتحـــدة، كمــا تـــدعم هتيئـــة بيئـــة تــوفر احلمايـــة عـــن طريـــق تنفيـــذ    

  استراتيجيتها للخفارة اجملتمعية.
وقامت العملية املختلطة، بالتنسيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة اإلنسـانية وشـركائها،         - ٣٥

 دارفور هبدف حتديـد أولوياهتـا املتعلقـة باحلمايـة، متشـيا      بإعداد خريطة ملستوطنات النازحني يف
. PSC/PR/COMM.(DCV) وبيان جملس السلم واألمن )٢٠١٦( ٢٢٩٦مع قرار جملس األمن 

منــها مســتوطنة،  ١٧٤ن نســمة، يف مليــو ٢,٧وينتشــر النــازحون يف دارفــور، البــالغ عــددهم  
مليـون شـخص،    ١,٦يف املائـة مـن هـؤالء السـكان، أي مـا يعـادل        ٦٣خميما، تستضـيف   ٦٠

يف املائة داخـل اجملتمعـات املضـيفة. وخلـص التقيـيم الـذي        ٢٥بينما تعيش نسبة أخرى قدرها 
ائـة مـن املسـتوطنات تنـدرج ضـمن      يف امل ٢٩أجري للمخاطر املتعلقـة حبمايـة النـازحني إىل أن    

، وأن غالبيــة هــذه املســتوطنات هــي خميمــات للنــازحني. “اخلطــرية”و “ للغايــةاخلطــرية ” فئــة
ولوحظ أيضا أن النازحني يكونون أكثر تعرضا للحـوادث يف جمـاالت أنشـطة كسـب الـرزق،      
مثــل الزراعــة ومجــع احلطــب والعشــب، ويف منــاطق العــودة املومسيــة وشــرايني النقــل الرئيســية    
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خلارجـة منـها. واسـتنادا إىل هـذا التحليـل، سـتركز العمليـة        الطرق املؤديـة إىل األسـواق أو ا   أو
املختلطة على اجلهود الرامية إىل خفـض مسـتويات التهديـد يف املواقـع العاليـة املخـاطر، ودعـم        
العودة الطوعية للنازحني، عند االقتضاء، وتوفري استجابة سريعة ملنـع حـاالت الـرتوح اجلديـدة     

  الطوارئ، وال سيما يف جبل مرة. ومحاية الفارين من العنف يف حاالت
وينبغي أن يراعى يف أي حلول دائمة للنازحني ما يلـي: أوال، أن حـوايل ثلـث سـكان       - ٣٦

ــات       ــا، أن خميمـ ــازحني؛ ثانيـ ــن النـ ــا مـ ــور حاليـ ــول    دارفـ ــع للحصـ ــبحت مواقـ ــازحني أصـ النـ
عتمـاد عليهـا،   اخلدمات وتراكم الثروة النسبية، وهو ما يؤدي هبم ال إىل جمرد امليل إىل اال على

وإمنا أيضا إىل أن يكونوا هدفا سهال للجماعات اخلارجية؛ وثالثا، أن مثة عملية حتضـر رئيسـية   
فعلية حتـدث يف مجيـع أحنـاء دارفـور، وال سـيما يف املنـاطق الـيت يتركـز فيهـا النـازحون بأعـداد            

ل الدائمة اخلاصة كبرية حول املدن القائمة، مما أدى إىل خلق ديناميات جديدة تؤثر على احللو
ــة مــأوى        ــل تشــري إىل وجــود عــدد مــن املخيمــات يســتخدم مبثاب ــاك دالئ ــا، أن هن هبــم؛ ورابع
للحركات املسلحة، وتنتشـر فيـه األسـلحة. ومـن املهـم للغايـة بصـفة إمجاليـة كفالـة أن تكـون           

  احللول الدائمة اليت توضع للنازحني حلوال طوعية تتفق مع املعايري الدولية.
  

  نسانحقوق اإل    
الل الرصـد والتحقيـق واإلبـالغ،    تنفذ البعثة واليتـها يف جمـال حقـوق اإلنسـان مـن خـ        - ٣٧
التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة وعلى الدعوة واحلوار وأنشطة بنـاء املؤسسـات    مع

ــة يف هــذا الصــدد حتــ     ــد أعــاق عمــل البعث ديات تشــمل انعــدام ســبل الوصــول   والقــدرات. وق
ر اخلــوف فيمــا بينــهم مــن االنتقــام والوصــم، وعــدم التعــاون مــن جانــب   الضــحايا وانتشــا إىل

ــريات   ــدار التأشـ ــها إصـ ــور منـ ــة (يف أمـ ــات احلكوميـ ــالوة   املؤسسـ ــدوليني). وعـ ــوظفني الـ للمـ
ذلك، وعلى الرغم من دعم العملية املختلطة إلنشاء مفوضية احلقيقة والعـدل واملصـاحلة،    على

واحملكمـة اخلاصـة بأحـداث دارفـور، علـى النحـو        ومفوضية السـودان الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان    
اجهــت حتــديات تشــغيلية كــبرية  املنصــوص عليــه يف وثيقــة الدوحــة، فــإن هــذه اآلليــات قــد و   

غياب اإلرادة السياسية من جانب الدول املوقعة وغياب املوارد. ومن الواضح أنه يلـزم   ظل يف
دعم الفـين مـن جانـب مفوضـية حقـوق      االضطالع باملزيد من العمل. ومثة أمهية بالغة لتقدمي الـ 

  اإلنسان هلذه اآلليات لكي تضطلع بوالياهتا متشيا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
  

  سيادة القانون    
ركزت العملية املختلطة أنشطتها املتعلقة بالعدالة والسـجون علـى مـا يلـي: (أ) تقـدمي        - ٣٨

املنـاطق الـيت يعـود إليهـا النـازحون؛ (ب) تعزيـز        الدعم إلعادة إرساء سلسلة العدالة اجلنائية يف
قــدرة احملــاكم الريفيــة علــى معاجلــة املنازعــات املتعلقــة باألراضــي وغريهــا مــن مســببات الــرتاع  
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القبائل؛ (ج) العمل على تنفيذ وثيقة الدوحة من خـالل تقـدمي الـدعم إىل احملكمـة اخلاصـة       بني
  م املرتكبة يف دارفور.بأحداث دارفور واملدعي العام املختص باجلرائ

مت التوقيع على الربنامج املشترك لسيادة القانون  ،٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢ويف   - ٣٩
ــور (   ــان يف دارفـ ــوق اإلنسـ ــ٢٠١٩-٢٠١٦وحقـ ــلة    )، الـ ــروع ذات الصـ ــني الفـ ــع بـ ذي جيمـ

ــانون والشـــرطة وحقـــوق    مـــن ــيادة القـ ــة املختلطـــة (سـ ــانية)  العمليـ اإلنســـان والشـــؤون اجلنسـ
وكاالت تابعـة لألمـم املتحـدة. ويعكـس الربنـامج األولويـات املقـررة للبعثـة فيمـا يتعلـق            ١٠ و

بسيادة القـانون ويكملـها، وهـو يـوفر لفريـق األمـم املتحـدة القطـري، وال سـيما برنـامج األمـم            
املتحــدة اإلمنــائي، إطــارا لالضــطالع بالعديــد مــن األنشــطة الــيت توقفــت العمليــة املختلطــة عــن   

مليـون   ١٧يف املائـة مـن امليزانيـة العامـة البالغـة       ١٠ اآلن مل ميول سوى مـا نسـبته   أدائها. وحىت
  .دوالر
ــا،           - ٤٠ ــابع هل ــذخائر الت ــن ال ــتخلص م ــب ال ــن خــالل مكت ــة، م ــة املختلط وتضــطلع العملي

بإجراءات املسح والتطهري املتعلقة باملتفجرات من خملفات احلرب والتثقيف هبذه املسألة لصـاحل  
ــات  ــوطين         اجملتمع ــز ال ــتقين للمرك ــدعم ال ــة وال ــدم املشــورة التقني ــر، وتق ــة املعرضــة للخط احمللي

ــدمي املســاعدة لضــحايا حــوادث         ــام. وتشــمل األنشــطة الســابقة تق ــة باأللغ لإلجــراءات املتعلق
املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب وتقــدمي املشــورة التقنيــة إىل الشــرطة ومفوضــية نــزع الســالح  

ن أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهيـة الدوليـة يف جمـال التخـزين     والتسريح وإعادة الدمج بشأ
  اآلمن لألسلحة والذخرية.

املســاعدة التقنيــة واللوجســتية  ودعمــا لتنفيــذ وثيقــة الدوحــة، تقــدم العمليــة املختلطــة     - ٤١
مفوضية السودان لرتع السالح والتسريح وإعادة الدمج من أجل تسريح املقاتلني السابقني  إىل

ماعات املسلحة املوقعة (مبا يشمل إعادة استيعاهبم). وتكمل هذا الدعم مشاريع حتقيـق  من اجل
اســتقرار اجملتمعــات احملليــة، الــيت هتــدف إىل هتيئــة الفــرص االقتصــادية وفــرص التــدريب املؤقتــة   
للشــباب املعرضــني للخطــر وللنــازحني. وعلــى الــرغم مــن أن مهمــة نــزع الســالح والتســريح    

ل بالفعل مهمة صادر هبا تكليف، فـإن زيـادة وضـوح الواليـة املتصـلة هبـذا       وإعادة الدمج تشك
اجملال ستكون أمرا مفيدا، ال سيما يف ضوء عملية السالم ومتثيل اجلماعات املتمردة. وال يـزال  

  أي دعم يقدم جلهود نزع سالح املدنيني أو إدماج امليليشيات يقع خارج نطاق البعثة احلايل.
  

  القبلية النـزاعات  -جيم   
قامت العملية املختلطة، دعما التقـاء الرتاعـات القبليـة والتخفيـف مـن حـدهتا، بوضـع          - ٤٢

استراتيجية وجمموعة من اآلليات ملعاجلة الرتاعات القبلية. وباإلضافة إىل ذلك، ُيعتقد أن بعـض  
إنشـاء  املبادرات احملددة مثل إصـالح مراكـز توزيـع امليـاه الطبيعيـة علـى طـول طـرق اهلجـرة، و         

قد حسنت بشـكل كـبري مـن سـبل حصـول الرعـاة الرحـل علـى امليـاه          “ جلان محاية احملاصيل”
ومن التواصل مع مجاعات املزارعني. وجيري وضع طلبات إضافية لدعم تقـدمي اخلـدمات علـى    
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طول طرق اهلجرة. ويف ضوء كثرة الطلبات ويف سياق حمدوديـة املـوارد، تنظـر البعثـة يف تغـيري      
األنشــطة حبيــث تتجــه حنــو دعــم ســلطات الواليــات واإلدارة األهليــة يف معاجلــة    حمــور تركيــز 

  الرتاعات اليت تؤثر تأثريا كبريا على املدنيني والعمليات السياسية الوطنية.
  

  نقل املهام  -دال   
يتعارض نقل املهام، على النحو الصادر بـه تكليـف حاليـا، مـع الطرائـق املتبعـة هليكلـة          - ٤٣

وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا وتـوفري املـوارد هلـا. ونظـرا لـنقص املـوارد املتاحـة           
يف تســليهما إىل الفريــق القطــري لفريــق األمــم املتحــدة القطــري، فــإن معظــم املهــام الــيت ُينظــر  

الشـؤون اجلنســانية وشـؤون فـريوس نقــص املناعـة البشـرية/اإليدز قــد توقفـت. وفيمــا        جمـال  يف
لــت أمــوال برناجميــة مت توفريهــا  يتعلــق بنقــل بعــض املهــام املرتبطــة بالعدالــة واإلصــالحيات، نق  

األنصبة املقررة إىل الربنامج اإلمنائي لتنفيذ مهام حمددة بوضوح يف جمال املساعدة القانونية،  من
، ٢٠١٧قدرته على تعبئة املزيد من املوارد ملواصلة هذا النشاط إىل مـا بعـد متوز/يوليـه     وتعزيز

غري أن تدين قدراته بشكل كـبري يف دارفـور ال يـزال مصـدر قلـق. وبالتـايل، فـإن تسـليم املهـام          
إجنـاز   لى متويل غري كاٍف يعجزون معـه عـن  يظل غري واقعي إذا استمر الشركاء يف احلصول ع

  ام اليت جيري تسليمها هلم.معظم امله
ــى الســالم          - ٤٤ ــاظ عل ــن أجــل احلف ــم املتحــدة م ــذلك يوصــى بوضــع اســتراتيجية لألم ول
دارفور، مع تطبيق عملية انتقال تدرجيي ميكـن أن تشـمل الـدعم لنقـل املـوظفني واألمـوال،        يف

األمـوال   وبوضع استراتيجية مشتركة بني العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطـري جلمـع  
إىل أقصـى حـد ممكـن. وللمسـاعدة     من أجل كفالـة تعظـيم املـوارد اجملّمعـة واجلهـود املتضـافرة       

معاجلة هذا الـنقص يف التمويـل، ينبغـي إلدارة عمليـات حفـظ السـالم والعمليـة املختلطـة          على
تقدمي الدعم الكامل لشركاء الفريق القطـري يف السـودان ونيويـورك مـن أجـل مجـع التربعـات        

  شاريع اإلمنائية اهلامة اليت تعد حيوية من أجل حتقيق االستقرار يف دارفور.للم
  

  التحديات التنفيذية  -هاء   
الحظ فريق االستعراض االجتاه اإلجيايب على صعيد إصدار التأشريات للعملية املختلطة   - ٤٥

نون كــا ١ . وخــالل الفتــرة مــن٢٠١٦نــاء عــام واإلفــراج عــن الشــحنات للبعثــة، الــذي بــدأ أث
طلبـــا للحصـــول علـــى  ٣ ٥٧٦، قـــدمت البعثـــة ٢٠١٧أيار/مـــايو  ١إىل  ٢٠١٦الثاين/ينـــاير 

املائـة. وعلـى    يف ٨٩ا ميثل معـدل موافقـة بنسـبة    منها، مم ٣ ٠٩٥تأشريات، متت املوافقة على 
الفتــرة املشــمولة  املــدنيني الــدوليني قــد اخنفــض منــذ  الــرغم مــن أن معــدل الشــواغر للمــوظفني 

يف املائة بسبب املشاكل املتعلقـة بإصـدار التأشـريات، ال يـزال      ٤٣إىل  ٤٦بق من بالتقرير السا
  قسم حقوق اإلنسان يواجه بعض التحديات.
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ويف اجتاه مماثل، أُذن بدخول مجيـع حاويـات حصـص اإلعاشـة الـيت كانـت يف انتظـار          - ٤٦
وكــة للوحــدات شــحنة مــن املعــدات اململ ١٢٣املوافقــة عليهــا، مــن مينــاء بورتســودان، إال أن 

ــد التخلــيص           ــت حمتجــزة قي ــة لألمــم املتحــدة ظل ــدات اململوك ــة واملع ــة املختلط ــة للعملي التابع
اجلمركي يف مينـاء بورتسـودان ويف اخلرطـوم. وال تـزال بعـض الشـحنات احملتويـة علـى مرافـق          

، األمـر الـذي   ٢٠١٥اتصاالت ومركبات ونظم إلدارة النفايات يف انتظـار ختليصـها منـذ عـام     
  مليون دوالر. ١,٢عليه تراكم غرامات تأخري تتجاوز  ترتب
وعمومــا، شــهدت حريــة التنقــل حتســنا كــبريا، وخصوصــا علــى صــعيد جتهيــز وثــائق      - ٤٧

مقارنــة  ٢٠١٧األول مــن عــام   مــرة يف الثلــث  ١٨الســفر. ومت تقييــد ســبل وصــول البعثــة     
الثلــث األول مــن العــام نفســه.   مــرة يف ٥٠و  ٢٠١٦مــرة يف الثلــث األخــري مــن عــام   ٦٤ بـــ
، تلقت العملية املختلطة واجلهات الفاعلة ٢٠١٧شهري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  ويف

ع ببعثـات مشـتركة بـني الوكـاالت     يف جمال العمـل اإلنسـاين تـراخيص مـن احلكومـة لالضـطال      
بشــأن تســيري  أجــزاء مــن جبــل مــرة كــان يتعــذر الوصــول إليهــا. و ال تــزال القيــود ســارية    يف

ــور، ممــا يعيــق بشــكل كــب     ــع أحنــاء دارف ــة يف مجي ــة الــيت تضــطلع   دوريــات ليلي ري أنشــطة احلماي
  وحدات األفراد النظاميني يف العملية املختلطة. هبا
    

  التعديالت املقترحة على العملية املختلطة  -رابعا   
ــتراتيجي أن العم    - ٤٨ ــتعراض االسـ ــق االسـ ــتنتج فريـ ــاول  اسـ ــة تتنـ ــة املختلطـ ــوعتني  ليـ جممـ
ـــزاع: أوال، اســت    مــن ــة للن ــان باألســباب اجلذري ــة  املســائل تتعلق مرار عــدم االســتقرار يف منطق
مرة األوسع نطاقا وما جنم عن ذلك من حاالت نزوح يف املناطق اجملاورة؛ وثانيا، العنف  جبل

القبلــي. وقــد نشــأ كالمهــا عــن هتمــيش دارفــور والتنــازع علــى مواردهــا الشــحيحة (ال ســيما    
  راضي واملياه)، وتفاقما بسبب انتشار املليشيات.األ
  

  تغيري حمور التركيز يف والية البعثة  -ألف   
يف ضوء ما تقدم، يقترح فريق االستعراض االسـتراتيجي األخـذ بنـهج ذي شـقني إزاء       - ٤٩

مفهوم العمليات اجلديـد جيمـع بـني مهـام بنـاء السـالم ومهـام حفـظ السـالم. فاملنـاطق الواقعـة            
جبــل مــرة وخــارج املنــاطق املتضــررة اجملــاورة لــه، أي املنــاطق الــيت مل تشــهد أي قتــال   خــارج 

لسنوات، حتتاج إىل هنج أكثر توجها حنو بناء السالم من جبـل مـرة. ويف تلـك املنـاطق، ينبغـي      
أن يتمثل دور العملية املختلطة يف القيام، بالتعـاون مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري، بتحقيـق        

ت سـيادة القـانون مـع االسـتمرار     حلالـة ودعـم الشـرطة واملسـاعدة علـى بنـاء مؤسسـا       استقرار ا
التوسط لتخفيف التـوترات بـني القبائـل، واسـتثمار املـوارد يف املفوضيات/الصـناديق املتبقيـة         يف

التابعة لسلطة دارفور اإلقليمية من أجل وضع تشريعات مناسبة (وال سـيما فيمـا يتعلـق بـإدارة     
  ارد)، ومتابعة القضايا املتصلة بإصالح قطاع األمن وتنفيذ وثيقة الدوحة.األراضي واملو
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أمــا منطقــة جبــل مــرة األوســع نطاقــا فــال تــزال حتتــاج إىل حفــظ ســالم تقليــدي وإىل     - ٥٠
إيالئها اهتماما عاجال بسبب انعدام األمن يف املنطقـة ممـا حيـول دون عـودة النـازحني. وينبغـي       

إنشاء فرقة عمل حمددة زمنيـا جلبـل مـرة، تقـوم بتـوفري جمموعـة       بذل جهود متضافرة من خالل 
ــة املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب واإلغاثــة يف حــاالت      عناصــر هــي احلمايــة العســكرية وإزال
الطوارئ، كما يتم يف إطارها تنسيق هذه العناصر مع الفريق القطري للعمل اإلنسـاين لتحقيـق   

التابعــة هلــا مــن خــالل وضــع خطــة عمــل جلبــل مــرة.  االســتقرار يف املنطقــة واملنــاطق الداخليــة 
ولذلك ينبغي أن تكون البعثة مهيأة ملعاجلة تلك املسائل من خالل األخذ مبفهوم عمليـات ذي  
مسارين. وينبغي أيضا تعزيز مكاتب الواليات التابعة للعملية املختلطة وختفيض عدد املـوظفني  

ل أوثـق مـع حكومـات الواليـات ووضـع      يف مكاتب املقر حىت تـتمكن البعثـة مـن العمـل بشـك     
  خطط تليب احتياجات كل والية، نظرا ألن االحتياجات ومناطق االضطراب تتباين بشدة.

جيـدة   “خالصـة ”قضـايا الرئيسـية املطروحـة وتـوفر     وال تزال أولويـات البعثـة تعـاجل ال     - ٥١
فيهــا البعثــة أقصــى كــن أن حتقــق للمهــام الــيت ينبغــي للعمليــة املختلطــة أن تضــطلع هبــا والــيت مي 

من القيمة املضافة. غري أنه ينبغي تعديل حمور التركيز يف هذه األولويات، وهـو مـا ينطبـق     قدر
  أيضا على مؤشرات النقاط املرجعية القائمة.

  
  إعادة تشكيل العنصر العسكري وعنصر الشرطة  -باء   

لية املختلطة على فرقة ينبغي أن تركز اجلهود العسكرية الرئيسية الذي تضطلع هبا العم  - ٥٢
عمل جبل مرة، مبا يف ذلك عناصر التمكني. ومبوازاة ذلك، سيتم اختـاذ خطـوات لالنسـحاب    

مليــة املختلطــة يف أغلبــه مــدنيا  مــن القطاعــات اخلمســة، وبالتــايل ضــمان أن يكــون وجــود الع  
ــاء الســالم. ويف امل       يف ــة يف جمــال بن ــام املطلوب ــن أجــل االضــطالع بامله ــاطق، م ــاطق تلــك املن ن

املستقرة، سوف تضطلع وحدات الشرطة املشكلة مبهام خمتلفة عن تلـك الـيت تقـوم هبـا القـوة،      
لكي تكون قادرة على العمل بصـورة مسـتقلة. ويف الوقـت نفسـه، سـيتم اإلبقـاء علـى القـدرة         
الكافية علـى االسـتجابة ألي حالـة تسـتلزم اسـتجابة عسـكرية. وذلـك املفهـوم، الـذي يشـمل           

مواقـع أخـرى تابعـة لألفرقـة مـن أصـل        ٧مواقع األفرقة وانسحاب اجلـيش مـن    من ١١إغالق 
ــا احلــايل البــالغ    ملائــة مــن احلــد األقصــى املــأذون     يف ا ٤٤، ميثــل اخنفاضــا بنســبة   ٣٦جمموعه

يف املائة من عنصر الشرطة. وسيتم تنفيذ إعادة التشـكيل املقترحـة    ٣٠للعنصر العسكري و  به
  ستة أشهر. على مرحلتني تبلغ كل منهما

ويف املرحلة األوىل، سيجري إنشاء فرقة العمل بقوام لواء ويكون مقرهـا يف زالنجـي.     - ٥٣
وستشــمل قاعــدة العمليــات املؤقتــة الــيت ســيتم إنشــاؤها يف غولــو، وستتضــمن مواقــع األفرقــة    

ســورتوين وكبكابيــة وطويلــة التاليــة: زالنجــي، ونريتــييت (القطــاع األوســط)؛ وشــنقل طوبايــة و
. وسـيتم إغـالق مواقـع    الشمايل)؛ وكاس ومنواشـي وخـور أبشـي (القطـاع اجلنـويب)      قطاع(ال

ـــ التاليــة: الفاشــر/أبو شــوك والفاشــر/زمزم واملاحلــة وأم كــدادة والطينــة وملــيط    ١١ األفرقــة ال



S/2017/437

 

18/23 17-07625 
 

ــا (القطـــاع الغـــ   ــورو بورونغـ ــان، وتلـــس  (القطـــاع الشـــمايل)؛ وهبـــيال وفـ ريب)؛ وعـــد الفرسـ
ريــة (القطــاع الشــرقي). وســيبلغ قــوام مســتوى القــوات العســكرية  اجلنــويب)؛ ومهاج (القطــاع

حاليــا، يف حــني ســيجري ختفــيض عنصــر  ١٥ ٨٤٥مقابــل  ١١ ٣٩٥هنايــة املرحلــة األوىل  يف
  .٢ ٧٤٨إىل  ٣ ٤٠٣الشرطة من 

ويف املرحلة الثانية اليت تستمر ستة أشهر، ستنسحب الوحـدات العسـكرية مـن مواقـع       - ٥٤
األفرقة السبعة التالية: كلمة (القطاع اجلنويب)، ومستريي (القطاع الغريب)؛ وشـعريية (القطـاع   
الشــرقي)؛ وســرف عمــرة وكورمــا وأم بــرو والســريف (القطــاع الشــمايل). ويف هنايــة املرحلــة 

ب الكتيبـة االحتياطيـة الوسـطى وأربـع سـرايا احتيـاط موجـودة يف عواصــم        الثانيـة، سـيتم سـح   
الواليات. غري أن العملية املختلطة ستحافظ على وجـود عسـكري مـع قـوام القـوات املناسـب       

، مبـا يف ذلـك عناصـر القيـادة     “قـوة مسـاعدة أمنيـة   ”يف كل والية ليكون ذلـك الوجـود مبثابـة    
مواقع األفرقة السبعة املـذكورة أعـاله الـيت سينسـحب     والتحكم. وستظل الشرطة متواجدة يف 

ــتكون     ــة، وس ــة الثاني ــها العنصــر العســكري يف املرحل ــؤولة     من وحــدات الشــرطة املشــكلة مس
توفري األمن يف خميمات العملية املختلطة، بينما تواصـل أداء املهـام املوكلـة إليهـا. ويف هنايـة       عن

اٍن مـن كتائـب املشـاة (مقارنـة     العسـكرية إىل مثـ  املرحلة الثانية، سيتم ختفيض مسـتوى القـوات   
  .٢ ٣٦٠، بينما يكون قوام الشرطة ٨ ٧٣٥كتيبة سابقا)، ليبلغ جمموع قوام القوة  ١٦ مع
ونظرا لتقلب البيئة األمنية، يتعني القيام على حنو فعال بتخفيف أثر التخفيض املتـوخى    - ٥٥

الرد السـريع الكافيـة واملتنقلـة مـن أجـل       حلجم العملية املشتركة عن طريق كفالة توافر قدرات
االحتفاظ باحلد األدىن من القدرات الالزمـة ملواجهـة التحـديات األمنيـة اسـتنادا إىل معلومـات       
اإلنذار املبكر اليت تتلقاها البعثة. ونظرا للتخفيضات الكبرية جدا املوصى هبا فيما يتعلـق حبجـم   

يبـات أمنيـة قابلـة لالسـتمرار مـن أجـل مـلء        القوة، سيعني على احلكومـة أن تضـع خططـا وترت   
  الفجوات الناجتة وتعبئة املوارد الالزمة لضمان تنفيذها على حنو فعال.

  
  العملية السياسية  -جيم   

فيما يتعلق بالعملية السياسية، ينبغي التركيـز بشـكل أكـرب علـى التنفيـذ الفعـال لوثيقـة          - ٥٦
أحكاما مفيـدة ملعاجلـة األسـباب الكامنـة وراء      الدوحة اليت أدرجت يف الدستور، واليت تتضمن

النـــزاع وتــوفري فوائــد الســالم للســكان يف دارفــور. وينبغــي أن جتــري العمليــة املختلطــة تقييمــا  
شامال لتنفيذ وثيقة الدوحة لألخذ بنهج أكثر تركيزا إزاء األحكام املعلقة من االتفاق، والعمل 

أجـل   كتب متابعـة السـالم يف دارفـور مـن    ات التابعة ملباالشتراك مع الربنامج اإلمنائي واملفوضي
معاجلة قضايا األراضي ونـزع السـالح بصـفة خاصـة. ويشـمل ذلـك أيضـا بـذل جهـود للـدفع           
قدما بتطبيع قطاع األمن يف دارفور، وهو قطاع قد ال تكـون العمليـة املختلطـة جمهـزة للتعامـل      

عرب االضطالع بدور داعم. ويف هـذا   معه بوصفه جهة فاعلة رائدة ولكنها ميكن أن تسهم فيه
الســياق، مــن األمهيــة مبكــان معاجلــة مســألة انتشــار األســلحة ووجــود امليليشــيات، وذلــك ملنــع 
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العودة إىل النـزاع يف األجل املتوسط. وعالوة على ذلك، ينبغـي أن تـدعم البعثـة تنفيـذ عمليـة      
  احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور على املستوى احمللي.

وفيما يتعلق مبفاوضات السالم مع حركات التمرد، بات مـن الواضـح بشـكل متزايـد       - ٥٧
أن احلركتني الراغبتني يف املشاركة يف العملية، ومها جيش حتريـر السودان/فصـيل مـين مينـاوي     

ــا أي وجــود    ــرغم   وحركــة العــدل واملســاواة، لــيس هلمــا حالي عســكري يف دارفــور. وعلــى ال
ــاء خملفـــات يف جنـــوب   مـــن ــر   بقـ ــا (جـــيش حتريـ ــاواة) وليبيـ ــة العـــدل واملسـ الســـودان (حركـ

ــذا األخــري     ــن أن ه ــاوي)، وم ــين من ــد    السودان/فصــيل م ــزا بشــكل جي ــرّجح أن يكــون جمه   ُي
ومشاركا يف الرتاع احمللي، يبدو أن املفاوضات اجلارية ال تتواءم مع احلالـة علـى أرض الواقـع.    

فيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ املتعلقـة بـإطالق       وينبغي أن تظل مبادرة فريـق االحتـاد األفريقـي الر   
إصــالح دســتوري وطــين، واملدعومــة  عمليــة سياســية شــاملة مرتبطــة بــاحلوار الــوطين وعمليــة   

املمثل اخلاص املشـترك، هـي املبـدأ التـوجيهي للـدعم املقـدم مـن العمليـة املختلطـة يف إطـار            من
ن التـــابع لالحتـــاد األفريقـــي   هيكـــل الوســـاطة العـــام احملـــدد يف بيـــان جملـــس الســـلم واألمـــ       

PSC/PR/COMM.(CDLVI)      ــات جملــس ــرارات جملــس األمــن وبيان ــده يف ق ــد تأكي ــذي أعي وال
  السالم واألمن الالحقة.

ويف هــذا الســياق، ينبغــي أن تظــل أولويــات العمليــة املختلطــة علــى البعثــة كمــا يلــي:     - ٥٨
ين بالتنفيــذ إلهنــاء النـــزاعات املعــدعــم تنفيــذ إطــار فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى   (أ)
السودان؛ (ب) العمـل مـع حكومـة السـودان واحلركـات املسـلحة مـن أجـل توقيـع وتنفيـذ            يف

  اتفاق لوقف األعمال العدائية؛ (ج) التنفيذ الكامل لألحكام املتبقية من وثيقة الدوحة.
  

  محاية املدنيني  -دال   
ــيهم النســ      - ٥٩ ــن ف ــدنيني، مب ــة امل ــزال محاي ــال، وتيســري وصــول املســاعدات    ال ت اء واألطف

اإلنســانية، أولويــة رئيســية بالنســبة للبعثــة. وبــالنظر إىل مفهــوم العمليــات اجلديــد ذي الشــقني   
املقترح أعـاله، فـإن أنشـطة محايـة املـدنيني سـوف تتحـول أيضـا، متشـيا مـع االسـتراتيجية الـيت             

ل مـرة األوسـع نطاقـا، ويف إطـار     ة جبـ بلورهتا البعثة مؤخرا يف جمـال محايـة املـدنيني. ويف منطقـ    
ــن ــل اإلنســاين، ســوف      م ــق القطــري للعم ــع الفري ــاون م ــدنيني بشــدة     التع ــة امل تتمحــور محاي

ســتركز يف بــاقي واليــات دارفــور    فرقــة عمل/خطــة عمــل جبــل مــرة، يف حــني أهنــا        حــول
مسائل كسـب الـرزق والقـدرات يف جمـال الشرطة/سـيادة القـانون. ونـاقش الفريـق أيضـا           على
قـة عمـل علـى املسـتوى االحتـادي      مكانية وضع استراتيجية بشـأن حقـوق اإلنسـان إلقامـة عال    إ

تصــال يف اخلرطــوم مــن أجــل العمــل  خــالل تعزيــز وجــود حقــوق اإلنســان يف مكتــب اال  مــن
احلكومــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان الرئيســية الــيت أنشــئت مــن خــالل وثيقــة الدوحــة.   مــع

  الصدد. وسيكون دعم احلكومة أساسيا يف هذا
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وعلى وجه التحديد، يوصي الفريق بإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة يف قولو لـدعم تيسـري     - ٦٠
اجلهود اإلنسانية ومحاية املدنيني يف إطار فرقة عمل جبل مرة. وباإلضافة إىل ذلك، يوصى بـأن  

وتقيـيم  تقوم البعثة، باالشتراك مع الفريق القطري للعمل اإلنساين، بإجراء حتليـل شـامل للحالـة    
االحتياجات، وحتديد املنـاطق الـيت سـُتعطى األولويـة يف إزالـة املتفجـرات مـن خملفـات احلـرب،          
وحتديد املشاريع السريعة األثر املمكنة ومشـاريع االسـتقرار اجملتمعـي مـن أجـل تنفيـذ مبـادرات        

  .بشأهنا يف قولو ومشال ووسط دارفور ومنطقة جبل مرة األوسع نطاقا لدعم عمليات العودة
وينبغي أن تركز أنشطة احلماية من املستوى الثالث علـى هتيئـة بيئـة محائيـة مـن خـالل         - ٦١

تعزيز قدرات الدولة، وال سيما الشـرطة واألطـراف الفاعلـة القضـائية، وتعزيـز احتـرام حقـوق        
اجلنســـي واجلنســـاين ومواجهتـــه،  اإلنســـان وتيســـري متثيـــل املـــرأة ومشـــاركتها، ومنـــع العنـــف 

عجيل بتعزيـز محايـة األطفـال يف املنـاطق الـيت توقـف فيهـا القتـال يف إطـار جهـود           ينبغي الت كما
  حتقيق االستقرار وتقدمي الدعم إىل احلكومة.

ــة حقــوق اإلن    - ٦٢ ســان يف دارفــور والفــرص الناشــئة  ونظــرا للتحــديات الــيت تعتــرض محاي
اإلنسـان بالنسـبة للعمليـة    التطورات الراهنة، تظل األولويات التالية قائمـة يف جمـال حقـوق     عن

املختلطة: (أ) الرصد واإلبالغ، مبا يف ذلك رصـد احملاكمـات؛ (ب) الـدعوة إىل تنفيـذ أحكـام      
وثيقة الدوحة بشأن مجاعات امليليشيات ونزع السالح؛ (ج) الدعوة إىل إلغاء قوانني الطوارئ 

لــدعم آلليــات يف دارفــور ووقــف صــالحيات جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين؛ (د) تقــدمي ا   
فوضــية الوطنيــة حلقــوق اإلنســان حقــوق اإلنســان والعدالــة مبوجــب وثيقــة الدوحــة، وهــي: امل 

السودان، ومفوضية تقصي احلقيقة والعدالة واملصـاحلة، واحملكمـة اجلنائيـة اخلاصـة بأحـداث       يف
ــادة مــوظفي حقــوق      دارفــور، واملــدعي العــام املخــتص بــاجلرائم املرتكبــة يف دارفــور؛ (هـــ) زي

إلنسان يف اخلرطوم لدعم التنميـة املؤسسـية وبـذل جهـود الـدعوة مـع السـلطات وزيـادة بنـاء          ا
ــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان؛ (و) دعــم تنفيــذ      ــة االنتقالي ــة إىل تعزيــز العدال القــدرات الرامي

  الربنامج املشترك لسيادة القانون وحقوق اإلنسان يف دارفور.
ــتراتيجي      - ٦٣ ــتعراض االس ــق االس ــم    ويوصــي فري ــق األم ــة وفري ــة املختلط أن تعمــل العملي

املتحدة القطري مع حكومات واليات دارفور وسائر الشـركاء املتـاحني لوضـع خطـط شـاملة      
لترســيخ الســالم تقودهــا حكومــة الواليــة واإلدارة األهليــة يف املنــاطق احملليــة الــيت تتســم بأمهيــة  

مة يف هتيئـة الظـروف املفضـية    قصوى للتوصل إىل حلول دائمة ملشاكل النازحني، ودعم احلكو
لنظــر يف إدراج املهــام الصــادر إىل ختفيــف حــدة العنــف. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي للمجلســني ا

تكليــف يف جمــال مســاعدة احلكومــة واإلدارات األهليـة علــى بســط ســلطة الدولــة يف مجيــع   هبـا 
على التوسط  واليات دارفور اخلمس، عرب تعزيز بذل جهود سيادة القانون ودعم قدرة الدولة

يف الرتاعات القبلية، ووضع وتنفيذ خطط لترسيخ السالم يف املنـاطق الرئيسـية مـن أجـل عـودة      
  النازحني، أو املناطق الواقعة يف جبل مرة اليت ُيحتمل أن يتجدد فيها النـزاع املسلح.
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وينبغي أن يظل مكتب التخلص من الذخائر موجودا ضمن العملية املختلطة، وينبغـي    - ٦٤
ن يظل موكال مبهام إزالة املتفجرات من خملفات احلـرب والتثقيـف باملخـاطر وتقـدمي املشـورة      أ

التقنية إىل أن يصبح لدى املركز الوطين لإلجراءات املتعلقة باأللغام القدرات الكافية اليت متكنه 
شروط من حتمل مسؤوليات مكافحة األلغام على حنو فعال يف مجيع أحناء اإلقليم. وهذه املهام 

الزمـة حلركــة البعثـة ولتيســري إيصـال املعونــة اإلنسـانية وعــودة النـازحني. وينبغــي أن يســتخدم      
املكتب قدرته يف دعم البعثة فيما تبذله من جهـود أوسـع نطاقـا يف جمـال املصـاحلة، مـن خـالل        
مســاعدة ضــحايا املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب. ويف الوقــت نفســه، ينبغــي تعزيــز اســتقرار    

اجملتمعية، يف الوقت الذي ينأى فيه تركيز العملية املختلطة بصورة متزايـدة عـن تـوفري     املشاريع
األمن املـادي إىل إحـالل االسـتقرار يف املنـاطق الرئيسـية املتضـررة مـن الـرتاع واحليويـة للعـودة           

  الطوعية للنازحني.
اإلطــار الــالزم ويــوفر الربنــامج املشــترك لســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان يف دارفــور   - ٦٥

ــنقص التمويــل احلــايل، ينبغــي تنفيــذ      ــالنظر ل لإلســهام يف احلفــاظ علــى الســالم يف دارفــور. وب
الربنامج على حنو تـدرجيي، مـع التركيـز علـى األولويـات املباشـرة املتمثلـة يف حتقيـق االسـتقرار          

سلسـلة العدالـة   اجملتمعي واملؤسسي، مبا يف ذلك األمن اجملتمعي، والوصول إىل العدالة، وتعزيـز  
  اجلنائية يف مناطق العودة ومحاية حقوق اإلنسان.

ويف حــني أن نــزع ســالح امليليشــيات املســلحة يشــكل مســعى معقــدا، ينبغــي تنــاول       - ٦٦
املسألة بطريقة مستدامة، مبا يف ذلك مراعاة مظامل عناصرها. وميكـن لالحتـاد األفريقـي واألمـم     

يفيـة تنفيـذ األحكـام ذات الصـلة     كومـة السـودان بشـأن ك   املتحدة توفري املساعدة التقنيـة إىل ح 
وثيقة الدوحة. وينبغي دعـم املبـادرات الـيت هتـدف إىل وضـع امليليشـيات يف إطـار املسـاءلة،          يف

ــة. وعــالوة            ــوات املســلحة الوطني ــريع ضــمن الق ــدعم الس ــاج قــوات ال ــرار دعــم إدم ــى غ عل
علـى قيـام مجاعـات النـازحني بإشـراك      ذلك، ينبغي للبعثة أن تدعم املبادرات اليت تنطـوي   ىعل

مجاعات امليليشيا يف التوسط مع سلطات الوالية مـن أجـل التوصـل إىل حلـول للعـودة وإعـادة       
التوطني. وفيما يتعلق بانتشار األسلحة يف صفوف السكان املدنيني، يوصي فريـق االسـتعراض   

الفريق أيضا فيما يتعلـق  بأن تدعم البعثة جهود احلكومة لألخذ بنهج حتديد األسلحة. ويوصي 
ــدا بشــأن     “ صــالح بعــض املؤسســات العســكرية  إ”باملســائل املتصــلة بالقطــاع األمــين، وحتدي

)، بـأن إطـار   ٤٦٤و  ٤٦٣، الفقرتـان  ٧٤النحو املنصوص عليه يف وثيقة الدوحـة (املـادة    على
شـاركة  يف توجيـه املزيـد مـن امل    إصالح قطاع األمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي قـد يكـون مفيـدا       

  حكومة السودان. مع
  

  النـزاع القبلي  -هاء   
فيما يتعلق مبسـألة الرتاعـات القبيلـة، يـرى فريـق االسـتعراض االسـتراتيجي أن اجلهـود           - ٦٧

اليت بـذلت مـؤخرا لوضـع اسـتراتيجيات للواليـات كانـت مثمـرة، ولكـن ينبغـي إقامـة شـراكة            
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ا إضـافيا مـن اجلهـات املاحنـة ليكـون      أقوى مع فريق األمم املتحدة القطري، الذي يتطلب دعمـ 
شريكا قويا مـع العمليـة املختلطـة يف مسـألة اهلجـرة املومسيـة وتوسـيع نطـاق مؤسسـات سـيادة           
القانون، مع العمل على معاجلة األسـباب اجلذريـة مـن خـالل وضـع إطـار تشـريعي ومؤسسـي         

ؤسسـية واملاديـة الـيت    على املستوى االحتـادي. وينبغـي أن يسـتند هـذا إىل اهلياكـل األساسـية امل      
بنتــها العمليــة املختلطــة والســلطات احملليــة ملعاجلــة هــذه النـــزاعات، مبــا يف ذلــك آليــات تنســيق  
الوالية مع السـلطات احملليـة، واألفرقـة العاملـة املعنيـة حبمايـة احملاصـيل، وحتديـد املمـرات وبنـاء           

  نقاط توزيع املياه واخلدمات.
اتيجي أنه ينبغي للبعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري،      ويرى فريق االستعراض االستر  - ٦٨

الرتاعـات القبيلـة الـيت ميكـن      يف إطار ما يقومـان بـه مـن أعمـال، إعطـاء األولويـة لتسـوية تلـك        
(أ) تتسبب بأكرب عدد من الضحايا؛ (ب) تعطّل العمليات السياسية الوطنية. وسيسترشـد   أن:

ود البعثة الرامية إىل منع العنـف احمللـي وختصـيص    هبذا النهج لتحديد األولويات على صعيد جه
  املوارد للتخفيف واالستجابة.

ــة بشــأن        - ٦٩ ــأن تظــل النقطــة املرجعي واســتنادا إىل مــا تقــدم، يوصــي فريــق االســتعراض ب
أي منع النـزاع القبلي أو التخفيف من حدتـه عـن طريـق الوسـاطة، والقيـام       -القبلية  الرتاعات

قائمــة.  -جلــة أســبابه اجلذريــة مــم املتحــدة القطــري بوضــع تــدابري ملعا باالشــتراك مــع فريــق األ
أنــه يقتــرح أن تكــون شــروط إحــراز تقــدم متصــلة باألحكــام املتبقيــة مــن وثيقــة الدوحــة     غــري

واملفوضيات التابعة لسلطة دارفور اإلقليميـة السـابقة، وأن تشـمل مـا يلـي: (أ) تعزيـز اآلليـات        
دة احترامهـا؛ (ب) إنشـاء األطـر القانونيـة واملؤسسـية للتصـدي       التقليدية لتسوية الرتاعات وزيا

لألسباب اجلذريـة للرتاعـات القبليـة؛ (ج) تـوفري سـبل الوصـول لفريـق األمـم املتحـدة القطـري           
لتفعيل التدابري اليت تعاجل األسباب اجلذرية املتصلة باملوارد الطبيعية واإلنعاش والـتعمري. وينبغـي   

ة أحكـام وثيقـة الدوحـة بشـأن مفوضـية أراضـي دارفـور، وقاعـدة         أن تعكس املؤشـرات احملـدد  
بيانات رسم خرائط استخدام أراضـي دارفـور، والتشـريعات املتعلقـة بـتمكني اإلدارة األهليـة،       
واألحكــام املتعلقــة بعائــدات الــنفط. وينبغــي أن تركــز العمليــة املختلطــة علــى دورهــا الــداعم    

  ميدة وتقدمي الدعم االستشاري واللوجسيت.للمبادرات احمللية من خالل املساعي احل
  

  أثر اخلفض التدرجيي على هيكل البعثة وإدارهتا  -واو   
بينمــا يقــوم العنصــر العســكري وعنصــر الشــرطة بإعــادة تشــكيل نشــرمها ومتركزمهــا،     - ٧٠

سيتعني أيضا تعديل العنصر املدين لزيادة وجـوده يف املكاتـب امليدانيـة وتقليـل وجـوده يف املقـر       
الفاشر وعلى مستوى الوالية. ومبجـرد اعتمـاد الواليـة اجلديـدة للعمليـة املختلطـة، سـيكون         يف

ــديل مســتويات          ــة تع ــدنيني لكفال ــوظفني امل ــالك امل ــن الضــروري إجــراء اســتعراض شــامل مل م
  التوظيف من أجل تنفيذ الوالية املنقحة.
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إدارة شـؤون السـالمة   ويتعني أيضا تقييم الوضع األمين للبعثـة واستعراضـه مـن جانـب       - ٧١
واألمن وقيادة البعثة، عـن طريـق فريـق إدارة األمـن وبالتنسـيق مـع العنصـر العسـكري وعنصـر          
الشرطة يف العملية املختلطة، من أجل احلد من عمليات احلراسة الثقيلة وترتيبـات احلمايـة الـيت    

عـــارض فقـــط ال تبـــدو ضـــرورية، وال ســـيما يف عواصـــم الواليـــات. فالترتيبـــات احلاليـــة ال تت 
التطورات األمنيـة علـى أرض الواقـع، بـل إهنـا ختلـف أثـرا سـلبيا علـى تنفيـذ واليـة العمليـة              مع

  املختلطة وعلى صورهتا. وميكن أن يؤثر ذلك أيضا على تصنيف البعثة واملسائل ذات الصلة.
    

  املالحظات  -خامسا   
ســية يف ســياق احلــوار يســرنا التحســن الــذي شــهدته احلالــة األمنيــة، والتطــورات السيا  - ٧٢

الــوطين، وكــذلك البيئــة اإلقليميــة اإلجيابيــة يف ضــوء التعــاون عــرب احلــدود بــني أوغنــدا وتشــاد   
ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان. ولئن كان مـن املسـلّم بـه علـى نطـاق واسـع أن العمليـة        

ــة وبيئــة محايــة     ــة  املــدنيني عمومــا،املختلطــة قــد أســهمت يف اســتقرار احلالــة األمني ينبغــي للبعث
  تتكيف مع احلقائق اجلديدة يف دارفور والسودان. أن
وبوجه عام، ال يزال إطار عمل االحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة لتيسـري عمليـة سـالم        - ٧٣

منطبقا. ويف ضوء مـا ورد أعـاله، ينبغـي تعـديل عمليـة الوسـاطة        ٢٠١٢دارفور املنشأ يف عام 
الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ. ونــدعو احلركــات إىل إظهــار   بقيــادة فريــق االحتــاد األفريقــي  

الشــجاعة والتحلــي بالرؤيــة عــن طريــق املشــاركة يف تنفيــذ وثيقــة الدوحــة، الــيت تشــكل إطــارا  
سياسيا مفيدا، بل تشكل اآلن جزءا من الدستور الوطين، مـن أجـل معاجلـة األسـباب اجلذريـة      

  .للنـزاع وحتقيق فوائد السالم لشعب دارفور
ــادة       - ٧٤ ــور فرصــة لزي ــتغري بســرعة يف دارف ــيح املشــهد امل ــة    ويت ــة القائم ــاون يف العالق التع
دان إىل املشـــاركة بشـــكل إجيـــايب احلكومـــة والعمليـــة املختلطـــة. ونـــدعو حكومـــة الســـو بـــني
العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطـري مـن أجـل تنفيـذ األحكـام املتبقيـة مـن وثيقـة          مع

  سيما تلك املتصلة باألسباب الكامنة وراء الرتاع. الدوحة، وال
وبينما تتغري العملية املختلطة اسـتجابة للتطـورات األمنيـة والسياسـية يف دارفـور، فإننـا         - ٧٥

شــهرا، ونقتــرح تقــدمي تقريــر مشــترك بــني االحتــاد األفريقــي   ١٢نوصــي بتمديــد واليتــها ملــدة 
يتضــمن تقييمــا إلعــادة التشــكيل   ٢٠١٨مــارس آذار/ ١واألمــم املتحــدة إىل اجمللســني حبلــول  

املقترحة يف ضوء احلالة السائدة على الصعيدين السياسـي واألمـين، ويوصـي، شـريطة اسـتمرار      
االجتاهات احلالية، باختاذ مزيد من اخلطوات، يف إطار استراتيجية اخلروج، للتخفيض التدرجيي 
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