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العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم       األمـني العـام عـن نـشر         تقرير    
 دارفور  املتحدة يف

 
 مقدمة -أوال  

املـؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ مـن قـرار جملـس األمـن          ٢١يقدم هذا التقرير عمال بـالفقرة        - ١
ا حيـرز   يومـا تقريـرا عمـ   ٩٠ اليت طلب فيها اجمللس إيل أن أقدم إليه كل   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١

نـشر جممـوعيت الـدعم       )أ: (عقبـات تعترضـها    وأي   ،لـواردة فيمـا يلـي     امن تقدم بـشأن املـسائل       
) ب(اخلفيف والدعم الثقيـل والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور؛                    

يف تنفيذ البالغ املشترك بني حكومة السودان واألمم املتحـدة بـشأن تيـسري األنـشطة اإلنـسانية                 
تنفيـذ اتفـاق سـالم دارفـور وامتثـال األطـراف اللتزاماهتـا              ) د(العمليـة الـسياسية؛     ) ج(دارفور؛  

وقف إطالق النـار، واحلالـة علـى أرض         ) هـ(الدولية والتزاماهتا مبوجب االتفاقات ذات الصلة؛       
 .٢٠٠٧أغسطس /ويغطي هذا التقرير التطورات اليت طرأت منذ آب. الواقع يف دارفور

 
لعمليـة املختلطـة لالحتـاد      وانشر جمموعيت الدعم اخلفيف والـدعم الثقيـل          -ثانيا  

 األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور
 

 جمموعة الدعم اخلفيف -ألف  
االشـتراك مـع االحتـاد األفريقـي     جـرى تـشكيلها ب  تتكون جمموعـة الـدعم اخلفيـف الـيت        - ٢

ــالقرار   ــن )٢٠٠٦ (١٧٠٦عمــال ب ــسكريني  ١٠٥ م ــضباط الع ــن ال ــشاري  ٣٣  و م ــن مست  م
 ٣٦ مـن نظـارات الرؤيـة الليليـة، و           ٣٦٠ من املـوظفني املـدنيني، كمـا تـشمل           ٤٨ الشرطة، و 

من أجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع، ومثاين جمموعـات للنـشر اللوجـسيت الطـائر، ومعـدات           
ــ ــراد مــصفحة ٣٦شؤون اإلعــالم، و ل ــة أف ــد و.  ناقل ــشر القــوام الكامــل جملموعــة الــ  ق دعم مت ن

 .اخلفيف إىل بعثة االحتاد األفريقي يف السودان
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 يفويعمــل الــضباط العــسكريون الــذين يــشكلون جــزءا مــن جمموعــة الــدعم اخلفيــف     - ٣
تقدمي الدعم الالزم إلنشاء مركز العمليات املشترك، ومركـز التحليـل املـشترك للبعثـة، ومركـز             

ــشترك  ــأذون   . اللوجــستيات امل ــشرطة امل ــشاري ال ــشر مست ــدعم   ومت ن ــة ال ــار جمموع هبــم يف إط
يعملـون بنـشاط علـى مـساعدة عنـصر الـشرطة التـابع        ، وهـم  اخلفيف يف الفاشر ونياال واجلنينـة     

ــة،       ــادة والرقاب ــز هياكــل القي ــه مــن جهــود لتعزي ــسودان فيمــا يبذل ــة االحتــاد األفريقــي يف ال لبعث
 .أساس نوع اجلنسولتحسني نظم الرصد واإلبالغ، وإنشاء آليات ملعاجلة العنف القائم على 

 
 جمموعة الدعم الثقيل -باء  

تتكون جمموعة الدعم الثقيل اليت مت االتفاق بشأهنا مع االحتـاد األفريقـي عمـال بـالقرار                  - ٤
ــن ) ٢٠٠٦ (١٧٠٦ ــسكريني و   ٢٢٥٠مـ ــراد العـ ــن األفـ ــشرطة   ٣٠١ مـ ــشاري الـ ــن مستـ  مـ

 .من املوظفني املدنيني ١ ١٣٦شكلة و املشرطة الوحدات من  ٣ و
 فـردا ميثلـون   ٣٣٥ فردا من أصـل    ١٣٥نوفمرب، وصل إىل نياال     / تشرين الثاين  ٢٤ويف   - ٥

وبـالنظر للتـأخري احلاصـل    . مـن الـصني   لألشغال اهلندسية وحفر اآلبـار املهام قوام سرية متعددة    
توضع هذه الوحدة بعـد موضـع        يف النقل الداخلي للمعدات اهلندسية من اخلرطوم إىل نياال، مل         

موعـد جاهزيـة     أمـا . ديسمرب/ل هناية كانون األول   ن املتوقع أن تصل املعدات حبلو     وم. التشغيل
، ومـن املتوقـع أن يـتم النـشر الكامـل      فلم حيدد بعدالشحنات املتعلقة باملكون الرئيسي للوحدة      

 .٢٠٠٨مارس /للوحدة يف هناية آذار
لــدعم الثقيــل وقامــت مجيــع البلــدان األخــرى املــسامهة بــأفراد عــسكريني يف جمموعــة ا   - ٦

بزيارات اسـتطالعية إىل دارفـور، وإىل حـني إكمـال هـذه التقييمـات بنجـاح، سـتبدأ وحـدات                     
ــع عــام    ــشار يف مطل ــول منتــص   . ٢٠٠٨أخــرى باالنت ــه حبل ــة إىل أن ف وتــشري التقــديرات احلالي

فــردا،  ٣٣٥يبلــغ قوامهــا  املهــاممتعــددة هندســية أشــغال  ستنتــشر ســرية ٢٠٠٨فربايــر /شــباط
فـردا ومجيعهـا     )١٨٥(ة إشارة يبلغ قوامها      فردا، وسري  ١٥٠توسط يبلغ قوامها    ووحدة نقل م  

 .من مصر
/ ومـــن املتوقـــع نـــشر عـــدد مـــن القـــدرات األساســـية األخـــرى حبلـــول هنايـــة آذار         - ٧

 فــرد مــن  ٣٠٠ يبلــغ قوامهــا  املهــام، وهــي تــشمل ســرية لوجــستيات متعــددة   ٢٠٠٨ مــارس
 فـــردا، ومستـــشفى ٣٣٥ يبلـــغ قوامهـــا هـــاماملبـــنغالديش؛ وســـرية أشـــغال هندســـية متعـــددة  

  رهنـــا بالزيـــارات االســـتطالعية الـــسابقة-فـــردا، كمـــا تـــشمل ) ١٢٠(املـــستوى الثالـــث  يف
 املـستوى الثـاين   يف؛ وكذلك مستـشفى  ومجيعها من باكستان  ،وحدة استطالع جوية   - للنشر

ــردا٦٠( ــا )  فـ ــن نيجرييـ ــك،  . مـ ــافة إىل ذلـ ــان وإضـ ـــ  كـ ــول ت ــشر حبلـ ــرر أن تنـ ــن املقـ شرين مـ
ووحـدة هليكـوبتر تعبويـة خفيفـة        )  فـرد  ٢٠٠(، وحدة هليكوبتر َخدميـة      ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
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ــردا١٦٠( ــارات       و ،) فـ ــب الزيـ ــحبت عقـ ــروض سـ ــذه العـ ــري أن هـ ــن األردن، غـ ــا مـ كلتامهـ
 .االستطالعية لدارفور

 فـردا مـن     ٨٧وفيما يتعلق بعنصر الشرطة يف جمموعة الدعم الثقيل، وصل إىل دارفـور              - ٨
 من أفراد الشرطة يقومون مبـساعدة بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان يف جمـاالت                   ٣٠١أصل  

 مـن أفـراد   ٢٠٠وهناك مـا يزيـد علـى    . ختطيط العمليات واللوجيستيات وإدارة املوارد البشرية   
وكـانون   ديـسمرب /  ومـن املقـرر وصـوهلم يف كـانون األول          ،الشرطة اآلخرين يف وضعية الـسفر     

ــاين ــاير/الث ــ. ين ــاال يف  وق ــاين٢١د وصــلت إىل ني ــوفمرب أول وحــدة مــن وحــدات   / تــشرين الث ن
وســوف ينــضم إليهــا  . الــشرطة املــشكلة التابعــة جملموعــة الــدعم الثقيــل، وهــي مــن بــنغالديش  

طة تنضم إليهـا كـذلك وحـدة ثانيـة مـن وحـدات الـشر              س من أفراد الشرطة، و    ١٠٠يقارب   ما
 موظفـا   ٧٨٥وعـالوة علـى ذلـك، مت نـشر          . ٢٠٠٨فرباير  /من نيبال، يف شباط   وهي  املشكلة،  

 منطقــة البعثــة مبــن فــيهم  يفمــن املــوظفني املــدنيني املــأذون بنــشرهم   ١ ١٤٣مــدنيا مــن أصــل 
 . من املوظفني الوطنيني٥٢٢من املوظفني الدوليني و  ٢٨٥
 احلالـة األمنيـة      جمموعـة عوامـل منـها      ويعزى التأخر يف تنفيذ جمموعة الـدعم الثقيـل إىل          - ٩

علــى وجــه و. ائــق اإلداريــة والــصعوبات اللوجيــستية، وجاهزيــة البلــدان املــسامهة بقــوات والعو
ال يزال عدم تـوافر امليـاه واألراضـي وعـدم قـدرة املهندسـني العـسكريني واملتعاقـدين                   التحديد،  

 . وترية نشر الوحدات التابعة جملموعة الدعم الثقيلتعيقعلى السواء على بناء معسكرات 
ــابع لألمــم املتحــدة يف الفاشــر يف     وباإلضــافة - ١٠ ــل ضــابط مــصري ت ــك، أدى مقت  إىل ذل
 إىل حفز العديـد مـن البلـدان املـسامهة بقـوات علـى إصـدار أمـر بوقـف نـشر                       ٢٠٠٧مايو  /أيار

واملؤمــل أن ُيرفــع أمــر الوقــف هــذا قريبــا بعــد إنــشاء القــوة . ضــباطها مــن اخلرطــوم إىل امليــدان
ــة التابعــة   ــة املختلطــة املؤقت ــشاء املقــر   لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  للعملي ، وإن
 .الرئيسي للشرطة

 
 العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور -جيم  

، حـدد  العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور        فيما يتعلق بنشر     - ١١
العمليـة   تقـوم    )أ(: النقاط املرجعية التالية  ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩  من قراره  ٥يف الفقرة   األمن  جملس  

، يف موعــــد ال يتجــــاوز تــــشرين املختلطــــة لالحتــــاد األفريقــــي واألمــــم املتحــــدة يف دارفــــور 
ــة لقيــادة األركــان، وتقــوم كــذلك بوضــع    ٢٠٠٧أكتــوبر /األول ، بإنــشاء قــدرة تــشغيلية أولي

النـسبة جلميـع األفـراد الـذين يـتم نـشرهم يف             الترتيبات املالية الالزمة لتغطيـة تكـاليف القـوات ب         
ــسودان؛    ــي يف ال ــة االحتــاد األفريق ــوم  )ب(بعث ــم    تق ــي واألم ــة املختلطــة لالحتــاد األفريق العملي

 باسـتكمال االسـتعدادات الالزمـة لتـويل         ٢٠٠٧أكتـوبر   /، يف تـشرين األول    املتحدة يف دارفـور   
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فراد املنتشرين حاليـا لـدى بعثـة االحتـاد          سلطة القيادة التنفيذية على جمموعة الدعم اخلفيف واأل       
 وما قد يتم نشره من جمموعة الدعم الثقيل وأفراد البعثة املختلطة حبلـول              ،األفريقي يف السودان  

مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي     العمليـة املختلطـة    تنتقل السلطة إىل     )ج(موعد انتقال السلطة إليها؛     
 . ٢٠٠٧ديسمرب /ولكانون األ ٣١يتجاوز  يف السودان يف موعد ال

 إنـشاء   ٢٠٠٧أكتـوبر   /، مت يف تـشرين األول     )٢٠٠٧ (١٧٦٩وعمال بأحكـام القـرار       - ١٢
العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف             قدرة تـشغيلية أوليـة لقيـادة األركـان يف           

 (S/2007/653)وقـد سـبق أن أشـرت يف أحـدث تقريـر قدمُتـه عـن فتـرة الـثالثني يومـا                       . دارفور
أنه أعيد تنظيم هيكل قيادة القـوة يف بعثـة االحتـاد األفريقـي               ىلإنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٥مؤرخ  

العمليـة املختلطـة    يف السودان يف إطار االستعدادات اجلارية النتقال السلطة من هـذه البعثـة إىل               
 املـوظفني   ويـذكر يف هـذا الـسياق، أن مالكـات         . لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور         

 وأن التركيـز ال يـزال ينـصب        ،باتت اآلن جاهزة لـدعم مـالك وظيفـي يـشمل ثـالث قطاعـات              
ــسه         ــت نف ــتمرار يف الوق ــع االس ــسلطة م ــال ال ــة النتق ــتعدادات الالزم ــى االس ــات يف عل العملي

وال يزال دوران القوات التابعة لبعثة االحتاد األفريقـي يف الـسودان علـى موعـده أيـضا                  . اجلارية
 .غيري، مبا يف ذلك نشر كتائب إضافية مقدمة من نيجرييا ورواندا إىل منطقة البعثةدون ت
كبـار املـوظفني الرئيـسيني، مبـن        تتعلـق ب  وأجنزُت بالتشاور مع االحتاد األفريقي تعيينات        - ١٣

فــيهم املمثــل اخلــاص املــشترك، ونائبــه، وقائــد القــوة ونائبــه، ومفــوض الــشرطة وأحــد نوابــه،     
 .ركان العسكرية ومجيع قادة القطاعات ونواب قادة القطاعاتورئيس هيئة األ

 تـــسديد تكـــاليف القـــوات جلميـــع ٢٠٠٧نـــوفمرب /وبـــدأ يف منتـــصف تـــشرين الثـــاين - ١٤
حكومــات البلــدان املــسامهة بقــوات يف بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــسودان، عــن شــهر تــشرين  

ــوبر /األول ــة اال   . ٢٠٠٧أكتـ ــت اللجنـ ــك، قامـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــشؤون اإلدارة  وعـ ــشارية لـ ستـ
ــشرين األول   ــصف ت ــة، يف منت ــوبر /وامليزاني ــة املقترحــة   ٢٠٠٧أكت ــة ، باســتعراض امليزاني للعملي

 إىل  ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١ عـن الفتـرة مـن        املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور       
شرين  تـــــ٨، وقدمتـــــها إىل اللجنـــــة اخلامـــــسة يف (A/62/380) ٢٠٠٨يونيـــــه /حزيـــــران ٣٠
، مت كتـدبري اسـتثنائي،      )A/2007/653(الـسابق   وكما ذكرت يف تقريري     . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

 املوجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢حــسبما هــو موضــح يف رســاليت املؤرخــة 
، تقدمي قدر كبري من الـدعم لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان يف                 (A/62/379)اجلمعية العامة   

تمادات جمموعة الدعم الثقيل مـن خـالل االسـتخدام املؤقـت للمـوارد املخصـصة لبعثـة                  إطار اع 
العمليـة املختلطـة لالحتـاد      وحال موافقة اجلمعية العامة علـى ميزانيـة         . األمم املتحدة يف السودان   
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بتـسديد النفقـات الـيت تكبـدهتا        العمليـة املختلطـة      سـتقوم    ،األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور       
 .ألمم املتحدة يف السودان يف دعمها لبعثة االحتاد األفريقي يف السودانبعثة ا
، العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور     وفيما يتعلق بتكوين قوة      - ١٥

، مسامهات مـن الـدول      السابقتلقت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، كما ذكرت يف تقريري          
ويتطلـب النـشر   . مـن قـوات املـشاة   للعمليـة املختلطـة     القـدرات الالزمـة      األعضاء مقابـل معظـم    

 والـدعم اللوجيـسيت واملرافـق       ستعدادات اجلاريـة الـسابقة للنـشر؛      الفعلي هلذه القدرات إجناز اال    
 وصدور مؤشر واضح من حكومة السودان يـنم عـن           ؛اللوجيستية، مبا يف ذلك حتديد األراضي     

ورهنـا بتلـك العوامـل، مـن        ). ٢٠٠٧ (١٧٦٩مـة لتنفيـذ القـرار       ترحيبها بتلك املسامهات املقد   
 نـشر الطالئـع املتقدمـة مـن كتائـب املـشاة الـثالث               ٢٠٠٨يناير  /املتوقع أن يتم يف كانون الثاين     

 للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور األوىل التابعة 
فالعمليـة  . ة جلب وحدات للطـريان والنقـل      ويف الوقت نفسه، مل تتكلل بالنجاح عملي       - ١٦

أي تعهـد بتقـدمي وحـدتني    تفتقـر إىل  قبل ثالثة أسابيع من انتقال السلطة إليها    ال تزال   املختلطة  
ــربي  ــل ال ــة وحــدات       ،للنق ــل املتوســط، وثالث ــل واألخــرى للنق ــل الثقي ــريان لل إحــدامها للنق ط

 مــن طــائرات اهلليكــوبتر  ، ووحــدة) طــائرة هليكــوبتر١٨مــا جمموعــة  (للخــدماتعــسكري ال
العمليـة  وبدون هذه القدرات اليت ال غـىن عنـها لنـشر            ). طائرات هليكوبتر  ٦(التعبوية اخلفيفة   

 عــدم وجــود وميثــل.  تنفيــذ الواليــة املنوطــة هبــاللعمليــةيف الوقــت احملــدد، لــن يتــسىن املختلطــة 
العمليـة  ن لـدى    وجيـب أن تكـو    .  بوجـه خـاص     ميثل مصدر قلق   العمليةطائرات هليكوبتر لدى    

ــة ــدرةاملختلط ــن يف       الق ــس األم ــها إىل جمل ــيت وجهت ــاليت ال ــا أوضــحت يف رس ــانون ٦، كم  ك
ديسمرب، على التحرك بسرعة على مسافات شاسعة، وال سيما فوق أراضي وعرة قلمـا              /األول

للعمليـة  وبـدون طـائرات اهلليكـوبتر غـري املوجـودة لغايـة اآلن لـن يتـسىن                  . توجد فيهـا طرقـات    
 . القدرة على التحرك، وهو شرط أساسي لتنفيذ الوالية املنوطة هباةاملختلط
ولدى قيـام األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي بتحديـد البلـدان املـسامهة بقـوات، ركـز                - ١٧

الطرفان اهتمامهما على كفالة توافر القدرات الالزمة لدى تلـك البلـدان علـى أداء املهـام الـيت                   
كمـا سـعت    . رة تلـك البلـدان علـى نـشر قواهتـا يف الوقـت املناسـب               تسند إىل قواهتا، وعلى قـد     

املـشار إليـه يف     “ الطـابع األفريقـي   ” إىل جتميع قوة متوازنة تليب دون أي شـك معيـار             املنظمتان
 .وال يكون هناك أي غبار على حياديتها) ٢٠٠٧ (١٧٦٩القرار 
 التعهــدات الــيت وردت وقــد وضــعت األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، باالســتناد إىل - ١٨

 تـــشرين ٢إليهـــا، قائمـــة تتمـــشى مـــع تلـــك األولويـــات وأحالتـــها إىل حكومـــة الـــسودان يف   
غري أن احلكومة أبدت حتفظات على وجود بعـض الوحـدات غـري األفريقيـة يف                . أكتوبر/األول
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طي والقـوات اخلاصـة وسـرايا احتيـا    /القوة، مبا يف ذلك كتيبة مشاة من تايلند، واحتياطي القـوة       
وعكفت األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي      . القطاع من نيبال، وسرية اهلندسة من دول الشمال       

على إجراء مشاورات مكثفة مع حكومة السودان من أجل معاجلة شـواغلها إزاء هـذه املـسألة                 
ــشر     ــصلة بن ــضايا ذات ال ــشة الق ــم املتحــدة يف     وملناق ــي واألم ــة لالحتــاد األفريق ــة املختلط العملي

واشـتملت تلـك املـشاورات علـى عقـد اجتماعـات رفيعـة املـستوى يف أديـس أبابـا يف               . ردارفو
حكومة السودان عن رغبتها يف أن يتم نشر أعداد أكرب مـن            فيها  نوفمرب، أعربت   /تشرين الثاين 

وتلبيـة لتلـك الـشواغل، سـافرت فرقـة عمـل خاصـة        . القوات األفريقية يف املراحل األوىل للبعثة    
م املتحــدة واالحتــاد األفريقــي إىل القــاهرة وأديــس أبابــا، وكــان برفقتــها        مــشتركة بــني األمــ  

مــسؤولون مــن احلكومــة الــسودانية للتأكــد مــن إمكانيــة اإلســراع بــوترية نــشر القــوات التابعــة  
وأكـد البلـدان أهنمـا قـادران علـى اإلسـراع       . مـصر وإثيوبيـا   الـيت اخـتريت مـن      للعملية املختلطة 

 .٢٠٠٨يناير /قع اختيارمها عليها، يف كانون الثاينبوترية نشر الكتائب اليت و
 هـامش   علـى  مسؤولني سودانيني    للقاء رفيع املستوى    ا املتحدة فريق   األمم أوفدتكما   - ١٩

 كــانون ٨  و٧  يــومييف يف لــشبونة وأفريقيــا الــيت عقــدت األورويب القمــة بــني االحتــاد أعمــال
 ذات  املـسائل وحـدد االجتمـاع     .  املختلطـة  العمليـة  تتعلـق بنـشر      مسائل ملناقشة   ،ديسمرب/األول

  املــشتركاخلرطــوم بــني املمثــل اخلــاص   يف يعقــدمتابعــة األولويــة الــيت يــتعني حلــها يف اجتمــاع 
العمليـة املختلطـة    نـشر  لتيـسري  حكومـة الـسودان   أنـشأهتا  واآلليات الوطنية اليت     ،أدادا رودولف

ــا  ــة هبـ ــة يف وعقـــد . والعمليـــات املنوطـ ــانون  ١١اجتمـــاع املتابعـ وخـــالل . ديـــسمرب/األولكـ
ــة   ــا  األمــم ســتبلغ بأهنــااالجتمــاع، وعــدت احلكوم ــق بالوحــدات  اوقفهــمب املتحــدة رمسي  املتعل

 مل تكـن    ديـسمرب /األول كـانون    ١٩ ولكنها، لغايـة  الشمال،  دول  حدات  و و والنيبالية ةالتايلندي
ات، بأهنـا لـن   ، يف عـدة مناسـب  ذكـرت علنـا  قـد  كانـت   احلكومـة   أنإالّ. قد أرسلت ردها بعـد  

 ةكتيبـة التايلنديـ   ال االسـتعدادات لنـشر      فـإن  ،ومع ذلـك  .  الشمال  دول  املقدمة من  وحدةالتقبل  
 . من احلكومةريثما يصل رد هنائي مستمرة الشمال ومن دول والوحدات النيبالية

 وافقـت احلكومـة، مـن حيــث    وقـد . معلقــة تقنيـة  مـسائل  إىل أيـضا ق االجتمـاع  ّروتطـ  - ٢٠
 املطـارات   بتحسني املتحدة   تقوم األمم  أن شريطةلطريان الليلي،   شامل ل  إذن إعطاءعلى  املبدأ،  

 لكـن  ،يف اجلنينـة العمليـة املختلطـة    ملواقـع  األراضـي  بتقـدمي  احلكومـة  التزمـت كمـا  . يف دارفـور 
 . واقع بدقةاملتحديد ب يتابع هذا األمر أنينبغي 
االسـتعدادات لنـشر   كمـا أن   ارفـور،    د يف موظفا مـدنيا   ٨٣٠مت نشر   ويف هذه األثناء،     - ٢١

 ة اســتطالعي زيــاراتعــشرالقيــام ب مبــا فيهــا، مــستمرة املتفــق عليهــاعــسكرية الوحــدات مجيــع ال
 األفريقـي  املتحـدة واالحتـاد      وعملـت األمـم   .  املاضية وحـدها   األربعة األسابيعلنشر يف   ل وسابقة
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العمليـة املختلطـة     جديدة من لنشر وحدات   شرطة  بأفراد  بال كلل مع البلدان املسامهة بقوات و      
سلــسلة بعــد نــشر ال تتمثــل يف أن تــتم عمليــة املمارســة املتبعــة لكــن.  إليهــا الــسلطةانتقــالقبــل 
تقـدمي   وأخريا   ،مذكرة التفاهم والتفاوض على   ،  النشر، واالستطالع  ات اليت تسبق عملية   الزيار

.  مــسرح العمليــاتإىل قلالــيت ســتنمجيــع األفــراد واملعــدات  بــشأن كاملــة والنهائيــة القائمــة ال
 وتعمـل األمـم   .  إال يف هنايـة تلـك العمليـة        واملعـدات لرجـال والنـساء     لالفعلـي   االنتقـال   يبدأ   وال

 أن الـيت جيـب      االسـتعدادات هـذه   لتسريع   مع البلدان املسامهة بقوات      األفريقياملتحدة واالحتاد   
 .  العامة واألمانة بني البلدان املسامهة بقواتبالشراكةتتم 
تحقـق  جيـري ال ، العمليـة املختلطـة   اللوجـستية الالزمـة لـدعم    االستعداداتكجزء من  و - ٢٢

 للتأكـد يف دارفور   املوجودة    يف السودان  االحتاد األفريقي بعثة  لألصول واملعدات التابعة ل   املادي  
ــهامــن  ــهاءومال حالت ــة املختلطــة إىل الــسلطة النتقــال اســتعدادا ،مت ات خمزونــومت نقــل . العملي
 إىلمـسبقا    للعمليـة املختلطـة    الـضرورية  واألصـول  وغريهـا مـن املعـدات        االسـتراتيجي  شاراالنت

 لكــي تــستخدمها قاعــدة اُألبــيِّض فــتحعلــى حكومــة الــسودان مبوافقــة  وإين أرحــب. اُألبــيِّض
مـا  ونقـل  التـوجيهي  قاعـدة لـدعم التـدريب    ال  هذهجيري العمل على توسيع  و. العملية املختلطة 

 .فردا ٧٥٠يقارب 
 

 يف دارفور األنشطة اإلنسانية  تسهيل بشأن املشترك البالغ -ثالثا  
ــع   - ٢٣ ــبالغعقــب توقي ــشترك بــني  ال ــم امل ــسودان  األم ــة ال ــشأن املتحــدة وحكوم ــسري ب  تي

 لكفالـة ستوى  امل رفيعة جلنة   أنشئت،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ يف   ،يف دارفور األنشطة اإلنسانية   
ــات   ــة العملي ــسانية فعالي ــواإلن ــشارك يف رئاســة . ريف دارف ــة وي ــشؤون  اللجن ــر ال ــسانية وزي  اإلن

ومنـسق   املنـسق املقـيم      أيـضا  هو الذي   السودان، املتحدة يف    األممونائب املمثل اخلاص يف بعثة      
 .  للسودانالشؤون اإلنسانية

ــةاجتمعـــت و - ٢٤ ــستوىاللجنـ ــة املـ ــرة    الرفيعـ ــرتني خـــالل الفتـ ــشمولةمـ ــالتقرير، املـ  يف بـ
 إليـصال  اإلداريـة  اإلجـراءات  حتـسنت يف حـني    و. سـبتمرب /أيلولثالث من   األسبوعني األول وال  

وكـان ال يـزال     .  بـالتقرير  املـشمولة  خـالل الفتـرة      علـى احملـك    البالغُوضع  ،  اإلنسانيةاملساعدة  
ــة يف كــل مكــان  منظمــة مــدير طــرد مــسألة يــتعني تــسوية  ــة األمريكي ــة اإلغاث . “كــري” تعاوني

جتديـد  يف  يف مشـال دارفـور صـعوبات     احلكوميـة  غري   نسانيةاإلالعديد من املنظمات    تواجه   كما
 . يف جنوب دارفوركاملة خميم إىل احلكومية غري اتاملنظميصعب وصول تصاريح السفر، و

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٤  يف جنوب دارفـور  والية   حاكم    أرسل ،مثري للقلق يف تطور   و - ٢٥
 املتحـدة لتنـسيق   األمـم ملكتـب  التـابع   نيـاال ل طـرد رئـيس املكتـب الفرعـي     يبلـغ فيهـا عـن    رسالة  

ربرات وكان نـشر املـ    . الوالية يف   اإلنساينلقواعد القانون   بزعم عدم امتثاله    ،  اإلنسانيةالشؤون  
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 سؤولنيمـع أن املـ    ،  بوجـه خـاص   أمـرا مـثريا للقلـق       لطـرد يف الـصحف الـسودانية        املعلنة لعملية ا  
بـني احلكومـة   القائمـة   ليـات اآل مـن خـالل    املسألةل  حب كانوا قد تعهدوا   يف اخلرطوم    ينياحلكوم
 . املشتركالبالغ انتهاكا لروح التصرفهذا ويشكل .  املتحدةواألمم
 هامــة أداة  يعــد ال يــزال يواجــه بالتحــديات فإنــه  املــشتركالــبالغ نفيــذأن تيف حــني و - ٢٦

 احلكومـة   يلـزم  لكونـه    ،اإلنسانية تقدمي املساعدة    يف املتحدة   واألمم التعاون بني احلكومة     لتيسري
الـصادر   املـشترك    البالغ يف   األنشطة اإلنسانية الواردة  ب املتعلقةلتدابري  لالتنفيذ الكامل والسريع    ب
 ُمـدِّد وقـد   ). “لقيـود االختياري ل وقف  ال”( حكومة السودان واألمني العام       بني ٢٠٠٤ عام يف

ــاريالوقــف ــرات،   االختي ــدة م ــه اآلن  ع ــهي مفعول ــاين ٣١ يف وينت ــانون الث ــ/ ك . ٢٠٠٨اير ين
نتهي ي سـ  ٢٠٠٧ املـشترك لعـام      الـبالغ فإن   يف الوقت املناسب ،      الوقف االختياري  ميدد مل وما

 الـبالغ االختيـاري و  الوقـف   جيـب متديـد      اإلنـسانية، تفاديا النقطـاع املـساعدات      و. معهمفعوله  
يح تـصار التجديـد التأشـريات و    ل الفاعلـة  للجهـات اإلنـسانية    الوقـت    إلتاحة على الفور    املشترك

 . مفعولهتاريخ انتهاءوهو  ،يناير/ كانون الثاين٣١قبل 
 وحـده،   أكتـوبر /األولفـي تـشرين     ف. غري مـستقر   يف دارفور    اإلنساينالوضع  وال يزال    - ٢٧

واجلهـات   احلكوميـة  بـني القـوات      املـسلحة  بسبب االشـتباكات     مدين ٢٠ ٠٠٠أكثر من   ُشرِّد  
 العــدد يرتفــع، وبــذلك نفــسهات دارفــور  املوقعــة علــى اتفــاق ســالم دارفــور وبــني حركــا غــري

وأظهـرت  .  مـشرد  ٢٧٠ ٠٠٠ما يقرب مـن      إىل ٢٠٠٧ يف عام    ملشردينا  لألشخاص اإلمجايل
يف  يف واليــة جنــوب دارفــور   الــصحية الــيت أجرهتــا إحــدى العيــادات    الــصحية اإلحــصاءات

قــاب  باالتــصال اجلنــسي يف أعاملنقولــة األمــراضنــسبة عاليــة جــدا مــن  ســبتمرب تفــشي /أيلــول
ــة الــيت جــرت  جمــات واهل ــة، ١٨٣ وأُبلــغ عــن معاجلــة ، أغــسطس/يف آباألعمــال القتالي  حال

 .  دون سن اخلامسةاألطفال يف حالة ٤٠ تشمل
فقـد  .  املـشردين داخليـا     األشـخاص   يف خميمـات   سـائدة  العنف والتوتر    وال تزال أعمال   - ٢٨

، فــضال عــن املخيمــات علــى والــشرطة احلكوميــة القــوات  هبــاالــيت قامــت أســفرت املــدامهات
ــصراعات  ــيت دارت ال ــا،   املخيمــاتيف ال ــاطق احمليطــة هب ــدمري  عــن واملن  خــسائر يف األرواح وت

 نقـل ضـباط   ،  أكتوبر/األول تشرين   ٢٨  ويف .ملدنينييف صفوف ا  ، واالعتقال التعسفي    لمآوىل
نوا الـذين كـا    املـشردين داخليـا       األشـخاص  قسرا مئات مـن   ة  للحكوم واجلنود التابعون الشرطة  

 بــدون ،جنــوب دارفـور واليـة  ب نيـاال   إىلعطــاش مـن خمـيم  وة كاملــخمـيم   مـن وصـلوا حــديثا  قـد  
.  الدوليـة للـهجرة    واملنظمـة  بني احلكومة واألمم املتحدة      املربمة لالتفاقات   وخالفا مسبق   إشعار

خـيم   يف امل  املـسلحة  املظاهر   إزالةاعتزامه  عن  نوفمرب، أعلن حاكم نياال     /يف أوائل تشرين الثاين   و
غواي يف مناقـشات مكثفـة مـع        ألقوة مارتن   العام ل قائد  الوأدادا   املمثل اخلاص    ويشارك. قوةالب
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 ملعايري القـانون     املخيم امتثاال  يف إىل حتقيق االستقرار     املؤدية السبل   للبحث يف حكومة السودان   
 .  الدويلاإلنساين

 وعلـى حنـو    أصبحوا  اإلنسانية املساعدات العاملني يف جمال     أنومن دواعي القلق البالغ      - ٢٩
قُتـل   وحـده،  أكتوبر/األولفي تشرين ف. لعنف وعمليات السطو املسلحا أهدافا ألعمال متزايد  

 يف دارفـور، وهـو أعلـى رقـم يف شـهر واحـد               املـساعدات اإلنـسانية   سبعة من العاملني يف جمـال       
ــ/منـــذ متـــوز ــام و. ٢٠٠٦ هيوليـ ــا جمموعـــه قُتـــل ، ٢٠٠٧يف عـ ــالمـــن العـــاملني  ١٢مـ  يف جمـ

 ١١٨ ُخطـف  العتداء جـسدي، و    منهم ٥٩  وتعرض ،منهم ١٥رح  ، وجُ اإلنسانيةاملساعدات  
موقعــا للعــاملني يف جمــال     ٧٥ اختطــاف، وغــزا رجــال مــسلحون    خــالل عمليــات   شخــصا

ــسانية  ــساعدات اإلن ــن   و. امل ــدام األم ــسبب انع ــام  ب ــشكل ع  ،احملــددة األهــداف اهلجمــات أو ب
. ٢٠٠٧ حــىت اآلن يف عــام مــرة ٣١ االنتقــال مــن أماكنــهاإىل  اإلنــسانيةاملنظمــات اضــطرت 
وهــي يف ســلب التابعــة هلــا إىل أعمــال قوافــل الالعديــد مــن مــوظفي األمــم املتحــدة و وتعــرض 
ــسانية  كاتــب ومواقــع  امل مبــاين إىل طريقهــا وىف هــذا العــام  . العــاملني يف جمــال املــساعدات اإلن
 .  دارفورأحناء يف اإلنسانيةكاالت  املتحدة والولألمم تابعة مركبة ١٤٢ سرقتوحده، 

 
 العملية السياسية - رابعا 

حمادثـات   اُفتتحـت    ،)S/2007/653 (يومـا  الثالثنيفترة  األخري عن   كما ورد يف تقريري      - ٣٠
 برعايــة أكتــوبر/األول تــشرين ٢٧ يف باجلماهرييــة العربيــة الليبيــةالــسالم يف دارفــور يف ســرت 

محـد  ألياسون وسـامل    إ ياندارفور،  من أجل    األفريقيلالحتاد  ودة   املتح لألمماملبعوثني اخلاصني   
مـن   عشر ممـثال  ومثانية السودان، من حكومة    ان يف اجللسة االفتتاحية وفد    واحلاضروضم  . سامل
وحـضر أيـضا ممثلـون      .  نـساء  كـان مـن بينـهم      املـدين،  وممثلني من اجملتمع     املوقّعة،ركات غري   احل

اجلماهرييــة العربيــة و وإريتريــاتــشاد ومــصر (ربعــة األ قليمــينياإلشركاء الــ املــستوى مــن رفيعــو
 القياديـة  مـن الشخـصيات      ا عـدد  إال أن . األوسـع اجملتمـع الـدويل     كما حضر ممثلون مـن      ) الليبية
 .  اجللسة االفتتاحية مل حيضرحلركات غري املوقعةيف ا
عقد فريق دعـم    ،  حامية  عامة ة مناقش جلسيت اجللسة االفتتاحية اليت مشلت      أعقابويف   - ٣١

ــشتركالوســاطة ــني امل ــي االحتــاد  ب ــم األفريق ــع   واألم ــة م ، األطــراف املتحــدة اجتماعــات مغلق
 الـيت ينبغـي التـصدي هلـا     املوضـوعية  القـضايا  ملناقـشة ، واملراقبني الـدوليني،   اإلقليمينيوالشركاء  

 بـاألمن ل املتعلقـة   املسائ ذلكومشل. املباشرة احملادثات أوخالل املرحلة القادمة من املفاوضات     
. اإلنــسانية واملــسائل باألراضــي  ذلــك املــسائل املتعلقــةوتقاســم الــسلطة وتقاســم الثــروة مبــا يف

 ظلـت  مـشاورات مـع احلركـات الـيت     إلجـراء  دارفـور وجوبـا   إىل افريقـ دعم الـ أوفد فريق    كما
 . خارج عملية سرت
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يف احلركـات    جوبـا    يفالـسودان    احلركـة الـشعبية لتحريـر        سـاعدت ،  الوقت نفسه وىف   - ٣٢
 /حركـة  باسـم حدت خمتلف الفصائل اليت اّتممثال من حد عشر  أ - جمموعتني عامتني  يف االلتئام
املتحـدة  بهـة   اجليف إطار    على العمل معا     اتفقتاليت  اخلمسة  فصائل  وال -حترير السودان    جيش

  املتعلقــةاملــسائلا بــشأن مــ مواقفهبتنــسيقهاتــان اجملموعتــان  وتعهــدت .  اجلديــدةلمقاومــةل
 عمليـة  علـى االشـتراك يف     جوبـا    حتـضر إىل   الـيت مل   احلركات والشخصيات    وتشجيعحملادثات  با

 أنـصارها  مـع    لتلتقـي  دارفـور    إىل ستـسافر اجلبهـة املتحـدة للمقاومـة       ويف هذا الصدد،    . التوحيد
أن تنــوي و.  الوحــدة-حتريــر الــسودان   امليــدانيني والفــصائل األخــرى ال ســيما حركــةوقادهتــا

ــا لوضــع اللمــسات األخــرية  إىل عــود بعــد ذلــك ت ــر  جــيش/حركــة علــى االحتــاد مــع  جوب حتري
 الكامـل للحركـات   التوحيد أن ‘١١ الـجمموعة ’رىتمن جانبها، و. ‘١١ ـجمموعة ال  ’السودان

ن ااملبعوثـــوال يـــزال . موضـــوعية حمادثـــات يف مـــن املـــشاركة تـــتمكن أن ضـــروري قبـــل أمـــر
ــد نااخلاصــ ــي  احلركــات يأنن ايعتق ــا و   أننبغ ــد مواقفه ــى توحي ــز عل ــى  ترك ــق  عل ــيني فري تع

كـبري يف    تـأخري    إىل هـذا قـد يـؤدي        ألن حتقيـق التوحيـد الكامـل        إىللتفاوض بدال مـن الـسعي       ل
 . عملية السالم

 أخـرى،  أيـضا بـأن قـادة حركـات     فـإين أعتـرف    األخـري، يف حني أرحب هبذا التطور      و - ٣٣
ركــة احلرئــيس  خليــل إبــراهيم، وريــر الــسودانجــيش حت  رئــيسالنــورعبــد الواحــد قلــها ألــيس 

 األمهيــةومــن .  اجلاريــة ال تــزال خــارج عمليــة التوحيــد،واملــساواةالــسودانية مــن أجــل العــدل 
بعض احلركـات   كما أصرت   . إبطاء العملية السياسية دون     إىل مجيع احلركات    تنضم أنمبكان  
 احلركـة الـشعبية     متثيـل فيـه    يـتم  - للوحـدة الوطنيـة      وفـدا حكومة الـسودان    يكون وفد    أنعلى  

التـوترات بـني احلركـة الـشعبية         ُتـضاف إىل تلـك الـصعوبات      و.  وميين مينـاوي   لتحرير السودان 
 واملواجهـة بـني مينـاوي وحـزب املـؤمتر الـوطين بـشأن               ، وحزب املؤمتر الـوطين    لتحرير السودان 

 اآلنمجيـع اجلهـود     وجيـب بـذل     . احملادثات منفصال تمثيل يف   بأن يكون ال   ميناوي مطالبة مسألة
 .  تقدم بشأن تنفيذ اتفاق السالم الشاملوإحراز تسوية هذه املسائللضمان 

. القتـال لعنـف ووقـف أعمـال       بوضع حد ل   األطراف تلتزم مجيع    أن مبكان   األمهيةمن  و - ٣٤
يف هــذا الــسياق، و.  يف الوقــت نفــسهأن جتــري حمادثــات وهــي تتقاتــل  لألطــرافال ميكــن إذ 

ــإعالن  أرحــب  خــالل اجللــسة القتــال أعمــال وقــف ، واحــدطــرف مــن ،مــة الــسودانحكوب
 دون  ألن تقطـع علـى نفـسها عهـدا ممـاثال           الـصراع  أطـراف  مجيـع    وأدعـو . االفتتاحية يف سرت  

مــن  أيــضاويــساورين القلــق . ملموســة أفعــال إىل هــذه االلتزامــات إال أنــه جيــب ترمجــة. إبطــاء
 عمليـات  يف ذلـك  مبـا    األطـراف، مجيـع   بـني    العنـف    أعمـال  تتحـدث عـن اسـتمرار        اليتالتقارير  
 .  حكومة السوداناليت قامت هبا األخريةالقصف 
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ــع    األســابيع ويف - ٣٥ ــسيق م ــق والتن ــاون الوثي ــة، وبالتع ــ القادم ــشاد  (اإلقليمــينيشركاء ال ت
 املـشاورات   ان وفريقهمـ  ان اخلاصـ  ااملبعوثـ سيواصل  ،  )واجلماهريية العربية الليبية  ريتريا  إومصر و 

ن كمـا سيواصـال   . املوضوعيةادثات  إلجراء احمل  إلعدادهماملنطقة  يف   يف السودان و   رافاألطمع  
 .ممثلي اجملتمع املدين يف دارفور مع التشاور

ــك،  باإلضــافة - ٣٦ ــا إىل ذل ــل،  ذكــرتوكم ــن قب ــإن  م ــل    ف ــري قاب ــسودان غ ــسالم يف ال ال
 آثــار علــى ي علــى قــد ينطــو تقــدم يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشاملإحــرازعــدم وإن للتجزئــة، 

حزب املؤمتر الـوطين    بني  احلاصل   اجلمود   يساورين القلق إزاء   ،ذلكل. عملية السالم يف دارفور   
ــسودان    ــر ال ــشعبية لتحري ــذي أدىواحلركــة ال ــق إىل ال ــسودان   تعلي ــر ال ــشعبية لتحري  احلركــة ال

 جــراءيواصــل اجلانبــان إ أن املــشجع وإنــه ملــن.  يف حكومــة الوحــدة الوطنيــةمــؤخرا مــشاركتها
 احلكومــة يف إىلاحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان  عــودة  إىليــؤدي  مبــابينــهما، فيمــا احلــوار 

 املعلقـة  األساسـية  املـسائل  يفتقـدم   وال تـزال هنـاك حاجـة إلحـراز          ديسمرب،  /األولكانون   ١١
 .١٩٥٦بيي وترسيم حدود عام أمثل 

 
اهتـا الدوليـة وبتعهـداهتا      بالتزامتنفيذ اتفاق سالم دارفور وتقيـد األطـراف          -خامسا  

 مبقتضى االتفاقات ذات الصلة 
ــشلولة      - ٣٧ ــار م ــة وقــف إطــالق الن ــت جلن ــالتقرير،   احلركــة ظل ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت
وعلـى الـرغم مـن أن       . تواصـل القتـال بـني الفـصائل املختلفـة املنتميـة للحركـات املتمـردة                بينما

 تـستطع االتفـاق علـى اخلطـوات الالزمـة         اللجنة اجتمعت ستة عشر مرة خالل هذه الفتـرة، مل         
 الفـصائل املـشاركة يف جلنـة        إىل رفـض  ذلـك جزئيـا     يعـزى   لرصد وتنفيذ وقـف إطـالق النـار، و        

بـدل اإلقامـة   وقف إطالق النار معاجلة انتهاكات وقف إطالق النار ما مل ُتَحـلَّ مـسألة تـسديد      
اجلوانـب  تقـدم يـذكر بـشأن       قرير  وباملثـل، مل حيـدث خـالل الفتـرة املـشمولة بـالت            . املقرر للبعثـة  

 . املتعلقة باقتسام السلطة والثروة من اتفاق سالم دارفور
ــة إبــدل وفيمــا يتعلــق ب  - ٣٨  غــري املــسدد املــستحق ألعــضاء حركــات التمــرد يف    قامــة البعث

دارفــور املــشاركني يف جلنــة وقــف إطــالق النــار، يــسرين اإلبــالغ بــأن االحتــاد األفريقــي حــدد   
إىل املــاحنني مــن جــانيب  ُتوكتبــ. لتلــك الــدفعاتواخلتــامي تــسديد النــهائي األمــوال بغــرض ال

 االحتــاد األفريقــي لتغطيــة النفقــات املتعلقــة  مفوضــيةالرئيــسيني الــذين تعهــدوا بــدفع أمــوال إىل 
.  تلك األموال بأسرع ما ميكن من أجل إهناء هـذه املـسألة            توفريهم على   عبذلك، بغرض تشجي  

 يف  نيحركـات التمـرد يف دارفـور املـشارك        ألعـضاء    مـة املقـرر للبعثـة     بدل اإلقا ولن يستمر دفع    
 هـذه املـسألة   ، ممـا جيعـل حـل      العمليـة املختلطـة   جلنة وقف إطالق النـار بعـد انتقـال الـسلطة إىل             

 .بأسرع ما ميكن أمرا شديد اإلحلاح
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ــة التحــضريية للحــوار والتــشاور بــني أهــايل       - ٣٩ ــة ســرت، أنــشأت اللجن واســتعدادا لعملي
إســهامات يف ميكــن مــن خاللــه ملمــثلني مــن اجملتمــع املــدين أن يقــدموا  رفــور إطــارا تــشاوريا دا

حلقــات عمــل لبنــاء القــدرات  تعمــل أيــضا علــى عقــد  كمــا أن اللجنــة التحــضريية . احملادثــات
 . املدين ملمثلي اجملتمع

 
 وقف إطالق النار واحلالة األمنية يف دارفور - سادسا 

ــشمو  - ٤٠ ــرة امل ــور   شــهدت الفت ــادة يف مــستوى العنــف يف دارف ــالتقرير زي / آبففــي . لة ب
 مــدين يف جنــوب ١٠٠ بــني قبــيليت الُتــْرُجم والرِِزيقَــاْت إىل وفــاة  الشــتباكاتأغــسطس أدت ا

ِقَبـل حركـة حتريـر      كما اندلع القتال بني قبيلة املََعاليـا وجمموعـة الَزغَـاوه املدعومـة مـن                . دارفور
 من املدنيني وتـشريد     ٣٠أغسطس مما أدى إىل مقتل      / يف آب  ريهمناوي يف بلدة ُمَهاجْ   /السودان
الـيت   االشـتباكات املـسلحة    أدتأغسطس/ويف آخر أسبوعني من آب   .  مدين ١٠ ٠٠٠حوايل  
إىل وقـوع خـسائر     يف جنـوب دارفـور       بـني قبـيليت الـَسالََمات واهلبَّانِيـه جنـوب ود أجـم            نشبت  

 مـن قبيلـة     تقامـت ميليـشيا   أكتـوبر   / األول ويف تـشرين  . كال اجلانبني بشرية فادحة يف صفوف     
، وقُتل ثالثـة مـن مـوظفي املنظمـات غـري احلكوميـة املعيـنني        ُمَهاْجريه مرة أخرىاملََعاليا مبُهامجة  

دم وتعـد تلـك االشـتباكات مؤشـرا علـى عـ           . الفـرار  مدين علـى     ٢٠ ٠٠٠حمليا، وأُْجبِر حوايل    
 . دارفور سيما يف جنوب قبائل، البني الالقائمة االستقرار املستمر وعلى التوترات 

كمــا تواصــلت االشــتباكات املــسلحة بــني احلركــات الدارفوريــة وحكومــة الــسودان     - ٤١
 اعتـداء قـام بـه فـصيل منـشق عـن             سـفر ، أ أغسطس/ففي آب . خالل الفترة اليت يشملها التقرير    

 وفـاة  عـن ديلَـه   على الشرطة احمللية يف َعالوحدة/حركة العدل واملساواة وحركة حترير السودان 
ــشرطة  ٢٠ ــن ضــباط ال ــة يف       .  م ــوات احلكومي ــه الق ــذي قامــت ب ــسبب القــصف اجلــوي ال وت

ويف .  مــــن املــــدنيني٢٥ ٠٠٠إىل تــــشــــــريد ذلــــك االعتــــداء كــــرد انتقــــامي علــــى  َعديلَــــه
حركــــة العــــدل واملــــساواة وحركــــة حتريــــر  انــــدلع قتــــال ضــــارٍ بــــني ،ســــبتمرب/أيلــــول ١٠

ــسودان ــوات الوحــدة/ال ــسودانية املــسلحة   وبــني الق ــْسكَال ــور،   يف َح ــشمال دارف ــا ب نيَته وحوهل
ــل عــدد كــبري مــن    ممــا ــابعني للحكومــة أدى إىل مقت ــود الت ــاريخ . اجلن ــول١٣وبت  ،ســبتمرب/ أيل

 لكمـائن  مشـال غـرب الفَاِشـر   الواقعـة  قافلة من القوات احلكومية املتوجهة إىل أُم َبـارو   تعرضت  
ت التقارير عن مقتل ما ال يقل عن تـسعة مـن اجلهـود              وأفادنصبها فصيل متمرد آخر مبوقعني،      

 . حترير السودانالتابعني للقوات احلكومية وستة من اجلنود التابعني حلركة 
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ــاين ٢٤ويف  - ٤٢ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ ــنت نـ ــسودانية    ، شـ ــة الـ ــوات اجلويـ ــة للقـ ــائرة تابعـ طـ
ويف يـومي  . ني واملاشـية على قرية مشال قارسيال، مما أدى إىل مقتل عدد كبري من املـدني           هجوما

ركـة حتريـر    ديسمرب، قصفت القـوات الـسودانية املـسلحة مواقـع تابعـة حل            / كانون األول  ٨ و   ٥
 . حركة العدل واملساواة يف منطقة جبل مون والسودان

املنـاطق اجملـاورة    الدائر يف جنوب دارفور باالنتشار إىل       إضافة إىل ذلك، ُيهدد الصراع       - ٤٣
ت مـع حركـة   يف تلك املنطقة أهنـا حتالفـ  مجاعات متطرفة تنتشر ادعت فقد . من غرب كردفان 

الـيت   عـن اهلجمـات      مـسؤوليتها ، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،         زعمتالعدل واملساواة اليت    
) جنـوب كردفـان   (أغـسطس، ويف ِدفْـَرا      /آب ٢٩بتـاريخ   ) مشـال كردفـان   (يف َوْد بانـدا     وقعت  

حركـة العـدل واملـساواة أن       ى وجه اخلـصوص، أعلنـت       وعل. أكتوبر/ تشرين األول  ٢٤تاريخ  ب
ــَرا النفطــي بكردفــان  هجومــا أكتــوبر، / تــشرين األول٢٤قواهتــا شــنت بتــاريخ   علــى حقــل ِدفْ

ومــرة أخــرى، قــال خليــل إبــراهيم أن قواتــه شــنت  . العــاملني األجانــب مــنواختطفــت اثــنني 
علـى   العربيـة احملليـة هجومـا      باالشتراك مع أفـراد مـن القبائـل       ديسمرب  / كانون األول  ١١بتاريخ  

 يعلتوسـ منطقة هجليج التابعـة ألبيـي، يف حماولـة جديـدة            الواقعة يف   احلامية وعلى حقول النفط     
 . الصراع ونقله إىل خارج دارفوررقعة 
قــوات الــدفاع تطلــق علــى نفــسها اســم   قامــت جمموعــة ،أغــسطس/  آب١وبتــاريخ  - ٤٤

 مـن اجلنـود     ١٢عربيـة وغـري عربيـة، بأخـذ         خمتلفـة   الشعيب الدميقراطية، وهي مكونـة مـن قبائـل          
ــائن  ــور كره ــشيا ،أغــسطس/ آب١٩ويف . يف غــرب دارف ــن  ت قامــت ميلي ــة م  إىل ٤٠ مكون

ــر    ٥٠ ــردا، مبهامجــة خمف ــضباط       ف ــة مــن ال ــسالم فقتلــت ثالث ــن معــسكر ال ــالقرب م ــشرطة ب لل
 . وجرحت أربعة آخرين وسرقت أسلحة وذخرية

 على موقع للفريق العـسكري      مروعالتقرير أيضا هجوما    وشهدت الفترة اليت يشملها ا     - ٤٥
سـبتمرب ممـا أدى إىل      /أيلول ٣٠ و   ٢٩بعثة االحتاد األفريقي يف السودان حبسكنيته يومي        التابع ل 

أشــرت يف تقريــري األخــري عــن فتــرة وكمــا . مقتــل اثــين عــشر مــن العــاملني يف حفــظ الــسالم 
النتـائج األوليـة لتحقيـق أجـراه قائـد قـوة بعثـة              فـإن   ،  )S/2007/653 مـن    ٨الفقرة  (الثالثني يوما   

االحتاد األفريقي يف السودان مباشرة بعد اهلجوم، تشري إىل أن اهلجوم قام بـه متمـردون دخلـوا                  
 ويبـــدو أن الـــدافع ). حركـــة العـــدل واملـــساواة( علـــى مـــنت مركبـــات حتمـــل شـــارة املعـــسكر

ومـن   .االحتـاد األفريقـي يف الـسودان    وراء اهلجوم كـان هنـب املعـدات اللوجـستية التابعـة لبعثـة               
ديسمرب تقرير عن حتقيق جيريـه حاليـا االحتـاد األفريقـي        /كانون األول  يف شهر املتوقع أن يصدر    

 . املتحدة باالشتراك مع األمم
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 مالحظات  - سابعا 
ومـا زال   ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩تنفيـذ قـرار جملـس األمـن         مضى أربعة أشهر على البـدء يف         - ٤٦

يتمثـل يف أن تكـون لـديهما بعثـة قـادرة علـى              لألمم املتحدة واالحتاد األفريقـي      اهلدف الرئيسي   
أيـضا علـى إحـداث أثـر إجيـايب يف      الفعال للوالية الـيت كلفهـا هبـا جملـس األمـن، وقـادرة           التنفيذ  

وعنـد انتقـال   .  هذا اهلدف متواضعا    بلوغ ومازال التقدم الذي أجنز حنو    . حياة الناس يف دارفور   
، العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور              حتت تصرف    كونيالسلطة، س 

. االحتــاد األفريقـي يف الــسودان يف حــوزة بعثـة  بـصفة أساسـية، نفــس األصـول املوجــودة حاليـا     
سيكون لدى العملية املختلطة يف مراحلها األوىل، قـدرة حمـدودة علـى إحـداث األثـر                 وبالتايل،  

ــة   ــاة الــسكان يف    املرغــوب حتقيقــه بداي ــع، وكــذلك يف حي ــسائدة علــى أرض الواق ــة ال يف احلال
وإضــافة إىل قوامهــا احملــدود، تفتقــر البعثــة أيــضا إىل القــدرات اجلويــة الــضرورية الــيت   . دارفــور

 . سابقا يف هذا التقريروصفتها 
 طـة تلخمعمليـة   إضافة إىل ذلك، يبدو أن احلكومة مل َتَتقَبَّـل بالكامـل حقيقـة أن وجـود                  - ٤٧

ــل     ــور علــى املــدى الطوي ــساهم يف اســتقرار دارف ــة سي ــة وفعال ــشاط املتواصــل  كمــا أن . قوي الن
ت البتروليـة  خرية على القوات احلكوميـة واملنـشآ  للحركات املتمردة ، مبا يف ذلك اهلجمات األ     

بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الـــسودان ومهامجـــة واختطـــاف  واملركبـــة اخلاصـــة بـــرئيس أركـــان
باملــساعدات اإلنــسانية، مجيعهــا أمــور تؤكــد علــى الظــروف غــري املــستقرة    صــة املركبــات اخلا

 .حمدودة عملياهتا بقدراتالعملية املختلطة فيها ستباشر  اليت
وبــرغم تلــك التحــديات، ســُيْبذَل كــل جهــد ممكــن لالســتفادة القــصوى مــن املــوارد      - ٤٨

أكثر ظهـورا حيـث سـيزداد        وستتخذ القوة وعناصر الشرطة موقفا    . املوجودين فعال واملوظفني  
ككل عـدد الـدوريات وأنـشطة الـدعوة بـني املـشردين داخليـا والـدعم املقـدم جملتمـع األنـشطة                       

وبرغم ذلك، فإن هذا التغيري يف النهج لن ُيعوض عـن اآلالف مـن اجلنـود والـشرطة                  . اإلنسانية
 مـثري للقلـق علـى       وهذا الـسيناريو  . ٢٠٠٨واملعدات احليوية الذين لن يصلوا إال يف أواخر عام          

وجه اخلصوص بالنظر إىل انعدام األمن باسـتمرار يف دارفـور، ولوجـود احتمـال قـوي بتعـرض                   
 . العملية املختلطة يف مراحلها األوىل لالختبار من قبل اجلهات اليت تسعى إلفشاهلا

ويف هذا السياق، وألن الوقت ليس يف صاحلنا، فإنين أكرر مناشـديت للـدول األعـضاء                 - ٤٩
دمي الدعم يف جمال اإلسراع بوترية نشر الوحدات املختارة وسـد الثغـرات املتبقيـة يف تكـوين                  تق

وبينما أشدد علـى األمهيـة احلامسـة الـيت تتـسم هبـا تلـك األصـول بالنـسبة لقـدرة العمليـة                        . القوة
رى  إىل أنه مت وضع خيارات أخـ       أن أشري املختلطة على أداء املهام املوكلة إليها، من املهم أيضا          
 غـري أن تلـك اخليـارات اعتـربت، بـالنظر            .يف االعتبار، مبا يف ذلك التعاقد مـع مقـاولني مـدنيني           
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إىل الوضع األمين السائد حاليا يف دارفور، غري قادرة على نقل القـوات الـيت قـد تـدعو احلاجـة                     
ــة   ــة الطارئ ويف ضــوء اآلمــال الكــبرية الــيت يعقــدها ســكان    . إليهــا لالســتجابة لألوضــاع األمني

، فـإنين أعتقـد بـأن       )٢٠٠٧ (١٧٦٩دارفور، ونظرا للوالية املعقدة املنصوص عليهـا يف القـرار           
 . اجملازفة اليت ينطوي عليها نشر قوة ضعيفة يف دارفورتقبل اجملتمع الدويل ال ميكنه 

  للعمليــة املختلطــة تلــك العمليــات، فــإن النــشر النــاجح    اإلســراع يف وباإلضــافة إىل  - ٥٠
حتــاد البدرجــة كــبرية علــى قــدرة األمــم املتحــدة وا  ا بــشكل فعــال ســيعتمدان  هــا ملهامهــوأداء

لتصدي للمـسائل التقنيـة املعقـدة املتعلقـة بعمليـة            ا يفاألفريقي على العمل مع حكومة السودان       
إنين أرحب باالجتماعات اليت عقدت يف لـشبونه، وباملتابعـة الـيت            و. النشر وحلها بصفة عاجلة   
الراميـة  م، بوصفها فرصا للعمل مع احلكومة وإلجيـاد زخـم جلهودنـا      متت خبصوصها يف اخلرطو   

 هـذه   تـستمر وأتوقـع أن    . العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور         نشر  إىل  
الـشروع يف إنـشاء عمليـة       مـن دوهنـا     املشاركة اإلجيابية وأن تأيت بنتائج ملموسـة ألنـه ال ميكـن             

 . فظ السالم ومتعددة األبعاد حلضخمة
حتـسني احلالـة    مبجرد نشرها بالكامل، يف     ستساعد،   بأن قوة حفظ السالم      مقتنعوإنين   - ٥١

ولكـن لـن تـتمكن األطـراف مـن التوصـل إىل             . األمنية يف دارفور وتساهم يف استقرار السودان      
وقـد  . لألزمة إال من خالل احلوار الـسياسي واملـشاورات اجلامعـة        ومستدام وشامل   حل عملي   

فريقي، إيان إلياسون وسامل أمحـد سـامل، كـل          ألحتاد ا اللألمم املتحدة وا  املبعوثان اخلاصان   ذل  ب
وعلـى  . جهد ممكن إلشراك مجيع األطراف املعنيـة يف عمليـة البحـث عـن حـل سياسـي لألزمـة        

ــدُّ خطــوة إىل األمــام،        ــنني ُيَع ــدماج عــدد مــن حركــات التمــرد يف حتــالفني اث ــرغم مــن أن ان ال
إذ جيب علـى األطـراف أن تعـاجل فعليـا مـسألة التركيـز               . ك الكثري الذي ينبغي فعله    زال هنا  فما

املستمر علـى مـن جيلـس إىل طاولـة املفاوضـات، وأن متـضي قـدما فتحـول طاقاهتـا، بـدعم مـن                         
 هبـذه الطريقـة وحـدها       . ذاهتـا  املفاوضاتاالحتاد األفريقي واألمم املتحدة ووساطتهما، إىل لب        

 . ات املعلقة جلميع األطراف وحتديد متطلبات احلل الدائم لألزمةميكن معاجلة التظلم
أشيد بالرجال والنساء الشجعان العاملني يف بعثة االحتـاد األفريقـي           ويف اخلتام، أود أن      - ٥٢

أدادا،  يف السودان، ويف جمتمـع املـساعدة اإلنـسانية بـدارفور، وباملمثـل اخلـاص املـشترك الـسيد                  
مت نــشرهم يف دارفــور كجــزء مــن جممــوعْيت الــدعم اخلفيــف والــدعم  والرجــال والنــساء الــذين 

 ارفـور  د سكانجل دعم   أالثقيل لبعثة االحتاد األفريقي يف السودان، على عملهم دون كلل من            
 .هناء هذا الفصل املفجع يف تاريخ السودانإو
 


