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

 
 مقدمة -أوال  

 اليت طلـب    ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩ من قرار جملس األمن      ٦ُيقّدم هذا التقرير عمال بالفقرة       - ١
لقـرار، مبـا يف      مـن ا   ٥فيها اجمللس إيلّ أن أقدم تقريرا كـل ثالثـني يومـا عـن حالـة تنفيـذ الفقـرة                     

للعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم          املاليـة واللوجـستية واإلداريـة       ذلك حالـة الترتيبـات      
مــدى مــا أحرزتــه العمليــة مــن تقــدم حنــو حتقيــق قــدرهتا التــشغيلية    املتحــدة يف دارفــور، وعــن  

كـانون  هـداف خـالل شـهر       األ تلـك ل حتقيق   جأويغطي التقرير اخلطوات املتخذة من      . الكاملة
 ).٢٠٠٧ (١٧٦٩من القرار  ٢١ ة عمال بالفقرمستقلوسيقدم تقرير . ٢٠٠٨يناير /الثاين

 
 ةمني األالةاحل - ثانيا 

يف غـرب دارفـور تـدهورا كـبريا         ة  منيـ  األ الـة  احل  شـهدت  على مدى الشهرين املاضيني،    - ٢
راضـي  أل وحركة العدل واملساواة عدة هجمـات داخـل ا         ة التشادي ة القوات النظامي  ت شن حيث

داخـل   التـوترات    سـتمرت وا.  مـستقرا نـسبيا    االوضع يف مشال دارفـور وجنوهبـ       وظل   .السودانية
سـبوع واحـد مـن    أبعد و.  اختطاف السياراتحوادثكما استمرت    خميمات املشردين داخليا  

العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي ىل إفريقــي يف الــسودان ل الــسلطة مــن بعثــة االحتــاد األاقــتنا
 . عليهاح القوة أول هجوم مسلَّتواجهم املتحدة يف دارفور، واألم
  بــني تــشاد والــسودان بعــد الفاصــلةىل حــد كــبري علــى امتــداد احلــدود إ التــوتر اددزوا - ٣

 /ول غــرب دارفــور خــالل كــانون األىلإ ة تــشاديةل قــوات نظاميــقــ مركبــة ُت٧٤ حنــو دخــول
ــسمرب  ــضمامها إىل و٢٠٠٧دي ــل مــون   املــساواة حركــة العــدل و مــن عناصــر ان يف منطقــة جب

قــوة هامجــت و. ينــاير/ديــسمرب وبدايــة كــانون الثــاين/ولواخــر كــانون األأ يف) غــرب دارفــور(
  علـى جومبـاهل  ت وهـدد  سـريبا  حركة العدل واملساواة عدة قرى مشال اجلنينة يف منطقة   تقودها
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ــي كتيفثلــة  اجلنينــة ممات إىل تعزيــزعلــى ذلــك بإرســال  حكومــة الــسودان  وردت.اجلنينــة  تنيب
عمليــة عــسكرية يف تنفيــذ  رينــاي/ حبلــول منتــصف كــانون الثــاينشــرعت و، مــن نيــاالتنيضــافيإ
 .ىل مشال اجلنينةإ حركة العدل واملساواة حر قواتجل دأرضية وجوية من أ
 يف دارفـور  ني املتمردين التـشادي ة التشاديةويف الوقت نفسه، استهدفت القوات النظامي      - ٤

ــاير/وائــل كــانون الثــاين أ يف  شــنتها اجلويــةتغــارايف عــدد مــن ال خطــر أفــي واحــدة مــن  ف. ين
 ة قــرييت غوكــارينــاير، قــصفت القــوات اجلويــة التــشادي / كــانون الثــاين٦ يف  وقعــتاحلــوادث
تـل سـتة متمـردين    قُو.  جنـوب اجلنينـة  ترامولـ ي ك٢٥  حـوايل  عتني علـى بعـد    قواالـ  راضيووادي  

ــشاديني و ــة جبــراح خطــرية أصــيب أُت ــا جمموعــه   رواضــط .ربع ــساعدة   ٢٨٣م ــوظفي امل مــن م
،  مـن جـراء القتـال   ت تـضرر والـيت  ا مشال اجلنينة وجنوهب الواقعةناطقامل املتمركزين يف    ةنسانياإل
ىل  إاملعونـة تقـدمي  وقـف  ت ىل إ فعـال   ممـا أدى   خـرى يف دارفـور،    أمـاكن   أىل اجلنينة و  إ االنتقال   إىل

ــد مــن املــوظفني أويف حــني . الــسكان املــدنيني  ــوا مــن  ن العدي ــشغيل مــشاريع إ متكن  يف عــادة ت
ــة، اجلجنــوب ــزال  نين ــسودانية وةالقــوات املــسلح ال ت ــو قــوات  ال ــرفضطيناألمــن ال   وصــول ت

ىل الــشمال إ حركــة العـدل واملـساواة   ةىل املنـاطق الواقعــة حاليـا حتـت سـيطر    إوكـاالت املعونـة   
 .اجلنينة من
ــسمرب /كــانون األول ٣٠ويف  - ٥ ــت، ٢٠٠٧دي ــوات احلكوألق ــة  ق ــى  م ــبض عل ســتة الق
مقـر   مـن طالق النـار،  إ جلنة وقف   يفركة  احل ممثل   ن بينهم عضاء يف حركة العدل واملساواة، م     أ

بعثـة  هـذه ال  فريقـي يف الـسودان يف خمـيم          لبعثـة االحتـاد األ     ة التابعة السابق طالق النار إجلنة وقف   
نشق عن حركـة    املة  القيادة اجلماعي عضو من فصيل    لقي القبض على    أ كما   . يف الفاشر  املوجود

 املقبـوض    األشـخاص  حكومـة الـسودان   واهتمـت    .ينـاير / كـانون الثـاين    ١٣يف   العدل واملـساواة  
يف الوقـت الـذي     و.  واملساواة يف غرب دارفـور     العدلحركة  اليت نفذهتا    العمليات   عمدبعليهم  

حثـت بقـوة      فقـد  ركـة،  الـيت نفـذهتا احل     العمليات العسكرية األخرية  العملية املختلطة    فيه   تنادأ
ينـاير،  / كانون الثـاين ١٧  ويف .احملتجزين  هؤالء املتمردين  فراج عن  اإل ىلعالسلطات السودانية   

فـيهم   نركة، مبـ  احلعضاء  أمجيع   عن   فرجبعد حوار مستمر بني البعثة والسلطات السودانية، أُ       و
 .يف وقت سابقاحتجز  قد ناك للحركةثل مم
 العنـف   حـوادث  اخنفاضـا يف   ارفور وجنوهبـ   الوضع يف مشال دا    شهد،  غضون ذلك ويف   - ٦

 بـني   ة املـشاورات الداخليـة اجلاريـ       وسـامهت  . بالتقرير ةاع خالل الفترة املشمول   رتطراف ال أبني  
 يف هـذا    اهتـ  وقياد تـها موحـدة وبني  جـيش حتريـر الـسودان       /حركةبشأن تكوين    ةالفصائل املتمرد 

 يف منطقـة    ةيـ عازر احملاصـيل ال   شلوفـ  الـصراع القبلـي       أرغم يف جنوب دارفور،  و. اهلدوء النسيب 
 .نياال يف  املدنيني على الفرار حنو خميمات املشردين داخليا من٦ ٠٠٠ىل إ يصل عددارام ُب
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 أحنـاء دارفـور      مجيـع  داخـل خميمـات املـشردين داخليـا يف        على حـدهتا    التوترات   ظلتو - ٧
صار أنــ يقودهــا  الــيتت املظــاهرا ال تــزالفــي مشــال دارفــور،ف.  بــالتقريرةخــالل الفتــرة املــشمول

 بفعــل التــوترات ةدوتتــصاعد حــ. رةمــستم علــى جهــود الــسالم ون يعترضــنالواحــد الــذي عبــد
يت لـ ا ةدلـ ىل ديـارهم، علـى الـرغم مـن األ    إ املشردين داخليـا    رامية إىل عودة  لا ةالضغوط احلكومي 

ن ومـشرد تعـرض    ، غـرب دارفـور     ويف ،غـضون ذلـك   يف  و. ن الوضع األمين مل يتحـسن     أ تؤكد
علــى  والترهيــب ةللمــضايق )بــالقرب مــن اجلنينــة( للمــشردين داخليــا  أردماتــاخليــا مــن خمــيمدا

هم، يف أعقــــاب خــــالف علــــى آويحراق مــــهــــددت بــــإ يت الــــة امليليــــشيات املــــسلحأيــــدي
 مـــدنيني يف ةهامجـــ مب قيامهـــاوردت أنبـــاء عـــن، وةتعـــويض عـــن احليوانـــات املـــسروقال مـــسألة

 .عديدة مناسبات
ــتمرت خــالل ا و - ٨ ــالتقريرةلفتــرة املــشمول اس  احملــددة  واهلجمــاتةاللــصوصي أعمــال  ب

 ملنظمات دوليـة، وهـو اجتـاه اسـتمر          تابعة مركبة   ١٥٤ ُسرقت،  ٢٠٠٧خالل عام   ف. األهداف
 هانـــيب ن مـــة مركبـــ٣٠ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٤ ت إىل غايـــةطفـــاخُتحيـــث  ٢٠٠٨يف عـــام 

ىل اخنفـاض كـبري    إوأدى ذلـك    . ةغذيألبا اة متام لّمحم نت العاملي كا  ةغذيربنامج األ ل شاحنة ٢٣
 كـانون  ١٣  ففـي .عنفـا  تـزداد    بعـض احلـوادث   ال تـزال    و. ةنـساني  اإل  اإلغاثـة  يف نوعية عمليات  

  العـاملي ةغذيـ  برنـامج األ  يعمـل مـع  سـائق أطلـق الرصـاص علـى     ينـاير علـى سـبيل املثـال،       /الثاين
 . يف اجلنينةهختطاف سيارتالحماولة فأرداه قتيال يف 

 يـة ت نار اطلقـ لللعمليـة املختلطـة      تعرضت قافلة متوين تابعة      يناير،/ كانون الثاين  ٧  ويف - ٩
ــى ع ــديل ــسلح أي ــوات امل ــومترين خــارج    ة الق ــد كيل ــى بع ــسودانية عل ــب ال ــةةدل غــرب  ( الطين

 وقـود الـديزل      لنقـل   صـهريج   حلقـت بـشاحنة     يف حـني    جبـراح  صيب سائق سـوداين   وأ). دارفور
العمليـة املختلطـة     بـني  حتقيـق مـشترك   حيـدد نأومـن املتوقـع    . غـة  بال ضـرارٌ ناقلة أفراد مدرعـة أ    و
مثـل هـذه اهلجمـات الـيت      تكـرار  مبعـد  لـة يكفحكومة السودان سبب هذا اهلجـوم والتـدابري ال      و

العمليــة املختلطــة يف مــا تقــوم بــه  دعــم  واملتمثلــة يفكومــة الــسودانحلالــسياسة املعلنــة و تتنــاىف
 .عمليات من
 

 بعثةقوام ال - ثالثا 
نائـب املمثـل اخلـاص    صـول  بوللعمليـة املختلطـة كـامال    القيـادة العليـا   نـشر  اآلن  أصبح   - ١٠

العمليــة تعمـل  و. ينـاير / كـانون الثـاين  ١٨الـسودان يف  املـشترك لـشؤون العمليـات واإلدارة إىل    
، مناصــب شــاغرة حــساسةمــم املتحــدة ملــلء األمقــر  ويفريقــ االحتــاد األمفوضــيةمــع املختلطــة 

 .عالمركان ورئيس شؤون اإل مفوض الشرطة لشؤون العمليات ورئيس األ نائبناصبمك
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ن األفـراد   مـ  ٩ ١٢٦ عمليـة املختلطـة   ال كـان إمجـايل قـوام        يناير،/ كانون الثاين  ٣١ويف   - ١١
ــيب نالنظــاميني، مــ  ووحــدة ، شــرطةضــباط ١ ٥١٠ و ،فــراد العــسكريني مــن األ٧ ٤٧٦ مهن
  نـسبة ، ميثلـون امـدني  موظفـا  ١ ٢٥٦ا جمموعـه  مـ نـشر     ذلـك التـاريخ    حـىت ومت   .لةشرطة مشكَّ 

 .ذون بهأ املام من القويف املائة ٢٣
 

 الشرطةأفراد  القوات وتدبري -رابعا  
نـسبة   قـد ملئـت ب   القـوة هيئـة أركـان  وظـائف   ، كانـت    نقـل الـسلطة   حني إجراء عملية     - ١٢
لقطاعيـة   وظـائف مقـار ا    وكانـت ،  ) من ضباط األركان   ١٩٠ من أصل    ٣٢يلزم  ( يف املائة    ٨٠

يف  ٩٠  و ٨٠بنـسبة تتـراوح بـني       قـد شـغلت     ضـباط االتـصال     واملراقبني العـسكريني    ووظائف  
 سـابقا  بعثة االحتاد األفريقـي يف الـسودان         ضباطوسينهي عدد كبري من     . من االحتياجات املائة  

م يف الذين انتقلوا إىل العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور مـدة خدمتـه             
 سـيحل تـدبري مـن     املختلطة   أولويات العنصر العسكري للعملية      وتشمل. األسابيع القليلة املقبلة  

 .القطاعات مقار وملء الشواغر وتدريب موظفي الضباط هؤالء حمل
وشــرع الفريــق التحــضريي لــسرية اهلندســة الــصينية الــذي نــشر يف أواخــر تــشرين           - ١٣
 يف  بـشكل دائـم  قل إىل املوقـع توسـين ، سكر األكـرب يف نيـاال  نوفمرب يف العمل يف موقع املع     /الثاين

هلـا  وفضال عن ذلك، وصلت إىل منطقـة البعثـة معـدات خمصـصة لكتيبـتني                . فرباير/أوائل شباط 
جلنود املصفحة، وجيـري حاليـا اختـاذ التـدابري مـن            ا ناقالت   تشملمهية بالغة بالنسبة إىل البعثة،      أ

 .ستخدامها يف العملياتأجل تسجيل وتسليم املعدات من أجل ا
ــال التحــضريية       - ١٤ ــدا األعم ــصر وهولن ــا وم ــن إثيوبي ــشاروأجــرى كــل م ــارات  (لالنت زي

وجيري حاليـا   . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   ) استطالعية ومفاوضات بشأن مذكرات التفاهم    
ــة           ــصينية، ووحــدات اهلندس ــة ال ــن وحــدة اهلندس ــسي م ــاجلزء الرئي ــدات اخلاصــة ب شــحن املع

شــارة والنقــل املــصرية، واملستــشفى النــيجريي مــن املــستوى الثــاين، فــضال عــن وحــدة          واإل
ويف انتظـار وصـول     . دارفـور / ونقلـها إىل الـسودان     ، البنغالديـشية  األدواراللوجستيات املتعـددة    

نشر املزيد من األفـراد يف هنايـة   سي، انتشارها اخلاصة هبذه الوحدات إىل مواقع     الرئيسيةاملعدات  
 .٢٠٠٨مارس /ير وبداية آذارفربا/طشبا
 الـشرطة التـابعني لبعثـة االحتـاد         ضباطمن   ١ ٣٨٠  املختلطة واستوعبت شرطة العملية   - ١٥

 وظـائف   ٤شـغلت   و.  الـدعم اخلفيـف والثقيـل      ة من أفراد جمموع   ١٢٤ األفريقي يف السودان و   
 عقــود أذون هبــا مبوجــباملــ  الــشرطة وأخــصائييهاضــباطلقــدامى رئيــسية ال وظيفــة ٢٦ الـــمــن 

 .ئب مفوض الشرطة املعين بالتنميةومنها وظيفة مفوض الشرطة ونا. لألمم املتحدة
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 علـى أسـاس مؤقـت       عنـد اللـزوم    رئيـسية    وظائفعني ضباط الشرطة من أجل شغل       يو - ١٦
ــر        ــشرطة أوام ــشرهم، وأصــدر مفــوض ال ــدائمني ون ــوظفني ال ــن امل ــد م ــار املزي  يف انتظــار اختي

ويتواصل تعميم املعلومـات علـى      .  املختلطة  للعملية  الشرطة التابعني  ميع أفراد جل باالنتشار العام 
بـشأن شـروط اخلدمـة اجلديـدة        سـابقا   يف الـسودان     الشرطة يف بعثة االحتاد األفريقي       أفرادمجيع  

 عملـوا   ن السلطة، وجيري تقدمي التدريب االنتقايل والتوجيهي ألفراد الشرطة الـذي          نقلعلى إثر   
 . على حد سواء القادمني املختلطةقي يف السودان وألفراد شرطة العمليةيف بعثة االحتاد األفري

على الـرغم مـن أن       كثريا،   انتشارهالة، فقد تأخر    وفيما يتعلق بوحدات الشرطة املشكَّ     - ١٧
 إندونيـسيا والـسنغال ومـصر       مبـا فيهـا   الزيارات االستطالعية للبلدان املـسامهة بقـوات الـشرطة،          

وحدة البنغالديـشية، وإن كـان      الوال توجد حاليا يف منطقة البعثة سوى        .  قد انتهى منها   ونيبال
سـودان إىل نيـاال ملـدة سـبعة أسـابيع والتـأخري يف بنـاء املعـسكر          التأخري يف نقل معداهتا من بـور    

ــاال    ــد األكــرب خــارج ني ــشغيل دون حــاالق ــشية  ال ت ــة كــانون   وحــدة البنغالدي ــل هناي ــاينقب  /الث
 .٢٠٠٨ يناير

 
  الشرطةووحدات العسكرية الوحداتشطة نأ -خامسا  

حاليــا  العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  قــوةمقــر قــوم ي - ١٨
ونظرا للنقص يف حيز املكاتب يف املقر احلايل، فـإن عناصـر القـوة              . عمل القوة  وضع إجراءات ب

قة عيـق وضـع ممارسـات عمـل متـس     موزعة على أربعة مواقع يف أماكن متفرقة من الفاشر، ممـا ي         
إىل إحـراز   مقـر واحـد     القـوة والـشرطة يف      عنـصري   شـتراك   اومـع ذلـك، أدى      . تتسم بالكفـاءة  

 .سيق والتعاون فيما بني العنصرينتقدم كبري يف التن
وتواجه عملية إعادة تشكيل القـوة حـىت تكتـسب القـدرة علـى الوفـاء باملهـام املـسندة                     - ١٩

 املعدات من بعثة االحتاد األفريقي يف السودان، وال سـيما           نقلوترية  إليها عوائق من جراء بطء      
ــت التجاريــة           ــى شــبكة اإلنترن ــاد عل ــن جــراء االعتم ــذلك م ــزة الراديــو، وك ــات وأجه املركب

.  العاديــةالعمــلاتــصاالت و بنظــام ثريــا ألغــراض القيــادة والــتحكم ةواهلواتــف الــساتلية العاملــ
 األفريقي بشكل وثيـق مـع العمليـة مـن أجـل ضـمان حتويـل                 ويعمل فريق التصفية التابع لالحتاد    

 .األصول الرئيسية
  املختلطـة   التأخري يف نشر الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة للعمليـة          ىوأد - ٢٠

الـذي  املبكـر   االضطالع هبا، واحلد من األثـر  املمكنإىل احلد من عدد ووترية ومدة الدوريات     
علــى البعثــة أن تركــز الكــثري مــن تعــني و.  نتيجــة وجــود القــوةورأهــايل دارفــميكــن أن يلمــسه 

مـن أجـل ضـمان أمـن مواقـع العمليـة واالسـتدامة               جهودها يف البداية على بنـاء قاعـدة راسـخة         
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 أنـشطة الـدوريات الـيت اضـطلعت هبـا العمليـة دعمـا               مكنتومع ذلك، فقد    . اللوجستية للبعثة 
خيمــات املراســة احملتطــبني وبــدوريات يف بــدوريات حالــشرطة لــشرطة العمليــة مــن اضــطالع  

 .كثر اضطرابااأل
ــة    - ٢١ ــاين ٦ يف  املختلطــةوأبلغــت مفوضــية االحتــاد األفريقــي العملي ــا  / كــانون الث ــاير أهن ين

 بدل اإلقامة املقرر للبعثة إىل ممثلـي      منغري املسددة    دفوعاتاملاستلمت األموال الالزمة لتغطية     
 النهائيـة   عمليـة الـدفع    إمتـام وتتواصـل املـساعي مـن أجـل         .  يف جلنة وقف إطالق النـار      األطراف

إىل أن املختلطـة   مـن مبـاين العمليـة     احلركـات وإخـراج ممثلـي     [ينـاير   /حبلول هنايـة كـانون الثـاين      
 ].تتفق األطراف على نظام لوقف إطالق النار شامل للجميع خالل العملية السياسية اجلارية

 إجراء أنشطة االتصال مـع اجملتمعـات والـشرطة          طة املختل وواصل عنصر شرطة العملية    - ٢٢
أوضاع خميمات املـشردين داخليـا، واإلبـالغ عـن          االهتمام ب احمللية، وحث املمثلني احملليني على      

، الــضباطوحينمــا ينــشر عــدد كــاف مــن  . التحقيقــات الــيت جتريهــا الــشرطة احملليــة ومتابعتــها  
 أيام األسـبوع، تتـيح لـشرطة    كللساعة دوريات على مدار ا   ب القيامسيشرع عنصر الشرطة يف     

إجـراءات  تتخـذ   مـن أن  ،بدأ تـشغيلها اليت لة إىل جانب وحدة الشرطة املشكَّ    املختلطة،   العملية
 . واجملتمعات احمللية يف دارفور وأن تسهم يف بناء الثقة يف العالقات مع الشرطةستباقيةا

 
 الترتيبات القانونية - سادسا 

 بني العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور      استؤنفت املفاوضات  - ٢٣
ينـاير يف اخلرطـوم، ووقـع       / كانون الثاين  ١٤واحلكومة السودانية بشأن اتفاق مركز القوات يف        

أدادا، رودولـف   ر، و لـو أ قفرباير خالل احتفال حضره وزير اخلارجية دينـ       / شباط ٩االتفاق يف   
 . الدبلوماسي يف اخلرطومالسلكاء ، وأعضاملمثل اخلاص املشترك

ــصدد     - ٢٤ ــة  واألمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي ب ــهاء مــن عملي ــادل االنت ــيت  تب الرســائل ال
 .ة فيما يتعلق بالعملية املختلطةستحدد طبيعة الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحد

م مـن أجـل متديـد أجـل         ووقع كل من االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة مـذكرة تفـاه               - ٢٥
، وجتـري   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٣١خدمات املطاعم املقدمـة ملعـسكرات العمليـة املختلطـة حـىت             

 .ترتيبات تعاقدية أخرىإبرام مفاوضات بشأن حاليا 
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  عملية النشرتواجههاالتحديات اليت  -سابعا  
لطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور تواجـه         ال تزال عملية نشر العملية املخت      - ٢٦

 وتـوفري   ،ضـطالعها بواليتـها   ال احلامسةذات األمهية   حتديات كبرية على مستوى توفري القدرات       
 . وختليصهالسلع واملعداتلاألراضي 

ــة     - ٢٧ ــد بالنجــاح عملي ــل بع ــدبري ومل تتكل ــل وحــداتت ــريان والنق ــا  .  الط ــدمت إثيوبي وق
ــع   تعهــدات إىل إ ــوفري أرب ــسالم بت ــات حفــظ ال ــة، لكــن   دارة عملي  طــائرات هليكــوبتر هجومي

لبعثـة  تقدم بعـد ل فبعد مرور شهر على نقل السلطة، مل     .  أخرى ةبالغأوجه نقص   هناك  تزال   ال
للخــدمات اجلويــة  وحــدتني للنقــل الــربي الثقيــل واملتوســط، وثــالث وحــدات بتــوفريتعهــدات 

طـائرات هليكـوبتر هجوميـة    و، )رة هليكوبتر يف اجملمـوع     طائ ١٨(العسكرية املتعددة األغراض    
طائرتـا هليكـوبتر هجوميتـان باإلضـافة إىل         (من أجل تلبية االحتياجات التشغيلية كاملة       إضافية  

وهـذه القـدرات ال غـىن عنـها يف تـوفري القـدرات التـشغيلية                ). الطائرات اليت تعهدت هبا إثيوبيا    
وتـدرس إدارة   . كـي تـضطلع البعثـة بواليتـها بـشكل فعـال           الالزمـة ل  والكاملة للعملية املختلطـة     

 مثل حتويل قدرات الطريان مـن بعثـة إىل أخـرى            ،عمليات حفظ السالم حاليا اخليارات املتاحة     
 .جمال الطريان يف للنقصمن أجل التصدي جزئيا 

، استضافت البعثة الدائمة للمملكة املتحـدة       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣٠  و ١٦ويف   - ٢٨
 مع البلدان احملتمل مسامهتها بقوات مـن أجـل دراسـة اخليـارات           اتدى األمم املتحدة اجتماع   ل

 بعـض املقترحـات غـري       ات االجتماعـ  هـذه وانبثـق عـن     . تـوفري قـدرات الطـريان الالزمـة       لاملتاحة  
 .يات حفظ السالم حاليا مبتابعتهال وتقوم إدارة عم،الرمسية
ــشرطة،   - ٢٩ ــق بال ــا يتعل ــر يوفيم ــفتق ــنالعدي ــدان ال د م ــسامهة يف وحــد  البل ــة يف امل  اتراغب

ويعتـرب تقـدمي الـدعم      . لة للقدرات اللوجستية الالزمة لالضطالع باملهـام املـسندة        الشرطة املشكَّ 
 حامســا يف تعزيــز قــدرات البلــدان املــسامهة  إتاحتــه عــامالاللوجــسيت مــن البلــدان القــادرة علــى  

 .وحداتب
  الـسودان بعـدم قبـول وحـدة بلـدان الـشمال             وردت مـن حكومـة     إفـادات ويف أعقاب    - ٣٠

وينـتقص فقـدان    . ينـاير /، سحبت السويد والنـرويج عرضـهما يف أوائـل كـانون الثـاين             األورويب
 العمليـة املختلطـة علـى إقامـة وتعزيـز وجودهـا بـسرعة يف منطقـة                  ةهذه الوحدة بشدة من قـدر     

 .عملياهتا الشاسعة
االحتــاد األفريقـــي مـــع البلـــدان املـــسامهة  ويف الوقــت نفـــسه، تعمـــل األمـــم املتحـــدة و  - ٣١
ــواتب ــ قـ ــشر،    وبـ ــسابقة للنـ ــضريية الـ ــال التحـ ــرية األعمـ ــسريع وتـ ــل تـ ــن أجـ ــشرطة مـ  أفراد الـ
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مبــا يف ذلــك الزيــارات االســتطالعية والــسابقة للنــشر، واملفاوضــات بــشأن مــذكرات التفــاهم،  
قلـــها إىل منطقـــة ، أي القـــوائم النهائيـــة للمعـــدات واملـــواد املقـــرر ن الـــشحناتوتـــوفري قـــوائم 

 مـن قبـل البلـدان املـسامهة بقـوات مـن أصـل               شـحنات ومل تقدم سوى مخـس قـوائم        . العمليات
ــا   ــسبعة عــشرة الالزمــة حالي ــأخري يف    . القــوائم ال ــأخري يف تقــدمي تلــك القــوائم ت ــشأ عــن الت وين

 .االنتشار عملية
حلكومة من أجـل     األثناء، وضعت مذكرة تفاهم فيما بني العملية املختلطة وا         تلكويف   - ٣٢

ومل توضــع بعــد . ينــاير/تــوفري أراض يف زالنجــي يف صــيغتها النهائيــة يف منتــصف كــانون الثــاين
 األراضـي واملرافـق لقاعـديت العمليـة املختلطـة يف نيـاال واجلنينـة يف              بتخـصيص الترتيبات اخلاصة   

اض إضـافية   ويف الوقت نفسه، تتواصل املفاوضات املطولة مـن أجـل إتاحـة أر            . صيغتها النهائية 
 يف الفاشـر حاليـا       هيئـة اهلـالل األمحـر      مـع جملميكـن   ال  و. يف الفاشر لتوسيع مقر العملية املختلطة     

 . مكتب٦٠٠و  فردا ٥٨ أن يسع إال
ــاين   - ٣٣ ــانون الث ــصف ك ــاير، /ويف منت ــتين ــة أهن ــسودانية   هيئ ــدين ال ــراءات الطــريان امل  إج

ينتـه بعـد   ومل  . تر تابعة للعملية املختلطـة    طائرة هليكوب اثنيت عشرة   التخليص والتصديق اخلاصة ب   
 . طائرة هليكوبتر إضافية تعاقدت بشأهنا األمم املتحدة١٢ختليص 

وال يــزال التخلــيص اجلمركــي لــشحنات العمليــة املختلطــة يتــسبب يف التــأخري ويف         - ٣٤
 أربــع نــاقالت جنــود مــصفحة  عــنينــاير / يف أواخــر كــانون الثــاينوقــد أفــرج. يهــاالــضغط عل

. ية كانت سلطات األمن الوطين يف مطار نياال قد احتجزهتا ملدة أربعـة أسـابيع يف املطـار               نيجري
نـوفمرب  /ووصلت التجهيزات العسكرية اخلاصة بالعملية املختلطة إىل اخلرطوم يف تـشرين الثـاين          

 إال يف األسـبوع الـذي بـدأ         عنـها ، بينما مل يتم ختليص تلك األصناف من أجل اإلفراج           ٢٠٠٧
 .يناير/نون الثاين كا٢١ يف
 صـالحية تأشـريات املتعاقـدين الـذين       ويلزم أيضا أن تبـدي احلكومـة التعـاون يف متديـد              - ٣٥

. فــور إىل أن حيــل متعاقــد جديــد   يقــدمون حاليــا اخلــدمات لقــوات العمليــة املختلطــة يف دار     
 .بدأت فعال عملية تقدمي العروض من أجل العقد اجلديد وستنجز يف أقصر مدة ممكنة وقد

 
 الترتيبات املالية -ثامنا  

ديـــسمرب / األولكـــانون ٢٢، املـــؤرخ ٦٢/٢٣٢أذنـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا  - ٣٦
ختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور       امل، بإنشاء حساب خاص للعمليـة      ٢٠٠٧

 إىل ٢٠٠٧يوليـــه /متـــوز ١ مليـــون دوالر للفتـــرة مـــن   ١ ٢٧٥,٧واعتمـــدت مبلغـــا قـــدره   
 . ماليني دوالر شهريا، إلنشائه١٠٦,٣، مما يعادل ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠



S/2008/98  
 

08-23582 9 
 

ــارا مــن   - ٣٧ ــشرين ٣٠واعتب ــاينت ــوفمرب / الث ــررة   ، ٢٠٠٧ن ــغ جممــوع االشــتراكات املق بل
 . مليون دوالر٢ ٩٦٤,٩املستحقة السداد جلميع عمليات حفظ السالم 

 
 مفاوضات السالم -تاسعا  

ــذ - ٣٨ ــدء من ــو  ب ــات ســالم دارف ــشرين ٢٧ر يف ســرت يف  حمادث ــوبر/ األولت ، واصــل أكت
الحتـاد األفريقـي، الـسيد سـامل حممـد سـامل،        ا مـن ، ونظـريه    يان إلياسـون   اخلاص، السيد    مبعوثي

 مـن الزيـارات   وقامـا بعـدد  . التشاور مع األطراف لإلعداد للمرحلة املوضوعية مـن املفاوضـات         
.  اجملتمـع املـدين  أفـراد ة، وكذلك مـع  للسودان لالجتماع مبمثلي احلكومة واحلركات غري املوقع 

إريتريـا وتـشاد واجلماهرييـة      (األربعـة   قليميـة   الـشريكة اإل  بلـدان   الوأجريا كذلك مشاورات مع     
 .يف إريتريا ومصر) العربية الليبية ومصر

 اجلهود اليت تبذهلا احلركات غري املوقعة لتوحيد هياكلها الـسياسية           جرى تكثيف ولقد   - ٣٩
  هــذه اجلهــود يف دارفــور وكــذلك يف جوبــاجــرتو. احملادثــاتة منــذ بدايــة وقيادهتــا العــسكري

ــسودان    ــر ال ــشعبية لتحري ــة احلركــة ال ــا  وتوحــدت . حتــت رعاي مخــسة يف هــذه احلركــات حالي
حتريــر حركــة جــيش جنــاح الوحــدة، و/حتريــر الــسودانحركــة جــيش : ، هــيجتمعــات رئيــسية

جناح عبد الشايف، وحركـة العـدل   /حترير السودانجيش  حركةجناح عبد الواحد، و /السودان
واملـشاورات جاريـة فيمـا بـني بعـض      .  املتحـدة  ملقاومـة اجناح خليـل إبـراهيم وجبهـة        /واملساواة

. احملادثـات  لالتفاق بشأن املواقف املشتركة وبشأن وفد مشترك للمشاركة يف           التجمعاتتلك  
 ملـساعدهتا يف  التجمعـات  مع تلك نشطايف دارفور تعامال  املشترك  فريق دعم الوساطة    ويتعامل  

 .هذا املضمار
  جتمعـان ، أعـرب ٢٠٠٨ينـاير  / الثـاين كـانون وأثناء زيارة قام هبا املبعوثان اخلاصـان يف    - ٤٠

حتريــر  جــيش حركــة  و املتحــدةقاومــة  املجبهــة ( الرئيــسية  ةمــن جتمعــات احلركــات اخلمــس   
ات حتـت رعايـة      قبـل املفاوضـ    حمادثـات عـن اسـتعدادمها للـدخول يف        ) جنـاح الوحـدة   /السودان

اور مــع ممثلــي حركــة التــشبويقــوم املبعوثــان اخلاصــان اآلن . األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي
 وحركـة جناح خليل إبراهيم    / واملساواة جناح عبد الشايف وحركة العدل    /حترير السودان جيش  
 .لعملية السياسيةباجناح عبد الواحد للحصول على التزام مماثل /حترير السودانجيش 
ركــات يف أعماهلــا التحــضريية، ويف األســابيع املقبلــة، ستواصــل الوســاطة مــساعدة احل  - ٤١
 ،املسائل املتعلقة بـاألمن وتقاسـم الـسلطة     (فيها التشاور بشأن العديد من املسائل املوضوعية         مبا
ويواصـل فريـق دعـم الوسـاطة        )  واملسائل املتعلقة باألراضي واملـسائل اإلنـسانية       ،الثروةتقاسم  و
 ةاستـشاري  منتـديات واحلوار بـني أهـايل دارفـور لتـشكيل     العملية املختلطة شترك أيضا أعماله مع     امل
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للتعامل بني الوساطة ومنظمات اجملتمـع املـدين        حمافل  مبثابة  املنتديات  عمل  توس. للمجتمع املدين 
 .ارة احمللية والزعماء التقليدينيواملشردين داخليا واإلد

اجـــة إىل تعـــيني كـــبري وســـطاء قـــي واألمـــم املتحـــدة أيـــضا احل االحتـــاد األفريويـــدرك - ٤٢
لـدعم  بـصفة دائمـة    يف الـسودان  يكـون موجـودا  بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي        مشترك

ختيـار هلـذه املهمـة احلامسـة مــع     االوجيـري اآلن االنتـهاء مــن عمليـة    . أعمـال املبعـوثني اخلاصـني   
 .االحتاد األفريقي

ــني إن - ٤٣ ــة ب ــسودان      حــل األزم ــر ال ــشعبية لتحري ــوطين واحلركــة ال ــؤمتر ال ــر  حــزب امل أم
ــشر ــاخلري  يبـ ــق ب بـ ــا يتعلـ ــوعية    فيمـ ــات املوضـ ــة يف املفاوضـ ــدة الوطنيـ ــة الوحـ ــل حكومـ  .تمثيـ

بـدون   على اتفـاق سـالم دارفـور      ميين ميناوي املوقع  مشاركة  شكل  مسألة  تزال   المع ذلك،   و
 .طراف حلل هذه املسألةويواصل املبعوثان اخلاصان االتصال جبميع األ. حل

 
 مالحظات -عاشرا  

ــت قلقــ  - ٤٤ ــدان    اال زل ــة يف املي ــة األمني ــسبب احلال ــا شــديدا ب  األحــوالتعرضــت إذ .  قلق
اإلنسانية وإمكانية الوصول إىل املدنيني الذين حيتاجون إىل املساعدة إىل عراقيـل شـديدة نتيجـة      

جنـاح خليـل إبـراهيم يف    /واملـساواة ل العـد حركـة  قـوات   بني احلكومة والقتال األخرية ألعمال  
أدين بأشـد العبـارات املمكنـة    ويف هذا اجملال،    . غرب دارفور ومواصلة تعزيز قواهتما يف املنطقة      

 أبــو : دارفــور الغربيــة التاليــةاتدبلــ املــدنيني يف علــىفربايــر / شــباط٨نت يف اهلجمــات الــيت ُشــ
لقتلـى واجلرحـى يقـدر عـددهم     وقـوع خـسائر مـن ا       واليت أسفرت عـن      سيليا،وبا  ري وس جسرو

اللجـوء  وطلـب   مـن املـدنيني مـن بيـوهتم          ١٠ ٠٠٠فـرار أكثـر مـن       وأدت إىل   شخص   ٢٠٠بـ  
 املدنية، مبا يف ذلـك القـصف        البلداتومتثل هذه اهلجمات الوحشية ضد      . عرب احلدود يف تشاد   

 .حلةتقوض احتماالت السالم واملصااجلوي، انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل و
بدارفور يف وقـف    إحلاحا   اتولوياألأشد  تمثل  تلظروف األمنية يف امليدان،     ا ويف ضوء  - ٤٥

وهلذه الغاية، أحـث    . آليات فعالة لرصد االمتثال واالنتهاكات    إنشاء  ، إىل جانب    القتالأعمال  
فيمــا يبذالنــه مــن احلكومــة ومجيــع األطــراف علــى التعــاون تعاونــا تامــا مــع املبعــوثني اخلاصــني 

إلحجـام  اميـع األطـراف     جلوأكـرر مناشـديت     . إلجراء املفاوضات يف أقرب وقـت ممكـن       جهود  
 .م القوة واملشاركة يف املفاوضاتعن استخدا

ــضا مــصدرا       - ٤٦ ــشاد أي ــسودان وت ــدهورة بــني ال ــات املت ــشاد والعالق ــة يف ت ــشكل احلال  وت
تطبيـع  تعـد عمليـة   و. تـسوية سياسـية ألزمـة دارفـور       لتوصـل إىل    لشديد القلق وعرقلـة شـديدة ل      

 األجـل   ةطويلولالحتماالت ال لنجاح عملية السالم يف دارفور      أساسية بالنسبة   العالقات الثنائية   
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البلدين على احتـرام     من   كالًحث  نين أدين اهلجمات عرب احلدود وأ     أو. البلدينكال  يف  للسالم  
 .تداء احلاليةوتنفيذ اتفاقات عدم االعللبلد اآلخر السيادة اإلقليمية 

 مـع الـرئيس البـشري       العمليـة املختلطـة   ناقشت املسائل الرئيسية املعلقة بشأن نـشر        لقد  و - ٤٧
. ينــاير/ كــانون الثــاين٣١يف وذلــك علــى هــامش مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي يف أديــس أبابــا   

  األمـم رسـلتها أ القوة، وقائمة البلدان املسامهة بقـوات الـيت   لتكوينيتعلق باملسألة احلامسة     وفيما
، مل يقـدم    ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢حكومـة الـسودان يف      إىل  املتحدة واالحتاد األفريقي    

 مـع   املباحثـات وبينما يلتزم االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة مبواصـلة هـذه              . الرئيس ردا حامسا  
 اهلـدف الرئيـسي للمنظمـتني يتمثـل يف نـشر قـوة متوازنـة وحياديـة،                  يزالال  حكومة السودان،   

ولقــد ســعينا أيــضا إىل .  يف الوقــت املناســبلالنتــشار القــدرات واالســتعدادات الالزمــة الــديه
املـــشار إليـــه يف القـــرار “ الطـــابع األفريقـــي”ال ريـــب فيـــه معـــايري بـــشكل جتميـــع قـــوة تلـــيب 

ة مـــن حكومـــة عاجلـــ تأكيـــداتوتـــشترط البلـــدان املـــسامهة بقـــوات اآلن ). ٢٠٠٧( ١٧٦٩
العمليــة املختلطــة وتقــوم ســرعة نــشر  .  العمليــة املختلطــة يفالــسودان بأهنــا ترحــب مبــسامهاهتا 

 .بشكل حاسم على حل هذه املسألة يف أقرب وقت ممكن
 إىل ٢١وزار وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الــسالم، املنطقــة يف الفتــرة مــن          - ٤٨
 املتـصلة   ةاملعلق مع املسؤولني احلكوميني بشأن املسائل       مباحثاتإلجراء  يناير  / الثاين كانون ٢٩

ــة املختلطــةبنــشر  ــة  العملي  كــانون ٢٧ويف . ، ولدراســة الظــروف الــيت ستنــشر يف ظلــها العملي
ــاين ــاير/الث ــام  ، ســافر ين ــل األمــني الع ــا لالجتمــاع، صــحبة مفــوض االحتــاد    وكي إىل أديــس أباب

 صـديق   مطـرف ، مع وكيل وزارة اخلارجيـة الـسودانية         دجينيتيد  عسللسالم واألمن    األفريقي
وأكـد االجتمـاع احلاجـة إىل مواصـلة التعـاون      .  بالعملية املختلطة املتصلة املعلقةاملسائل  ملناقشة  

 .العملية املختلطةوتعزيزه بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واحلكومة فيما يتعلق بنشر 
 للبعثة التحديات اهلائلة اليت تواجهها البعثة يف تـوفري        وكيل األمني العام    وأكدت زيارة    - ٤٩
ويعــود ذلــك إىل عــدد مــن العوامــل، . لمــدنيني يف دارفــورلمايــة مــستوى متواضــع مــن احل ولــو
للعمليـة  الـيت تـصل هبـا الوحـدات العـسكرية ووحـدات الـشرطة التابعـة                 فيها الـوترية البطيئـة       مبا

لـة   تنفيذا فعاال أو تلبية التوقعـات اهلائ       واليتها تتمكن البعثة من تنفيذ      ولن. إىل دارفور املختلطة  
 .فرة حاليا يف منطقة البعثةااملتواهلزيلة للمدنيني يف دارفور بواسطة املوارد البشرية واملادية 

املتـضررين مـن جـراء الـصراع     دارفـور  بـشكل عاجـل ألهـايل     نـربهن   أن  ال بد لنا إما     و - ٥٠
 بفقـدان ثقتـهم يف  خنـاطر   سـتدخل حتـسنا ماديـا علـى حيـاهتم اليوميـة، أو              العمليـة املختلطـة     أن  ب

وهلــذا الغــرض، أناشــد مجيــع اجلهــات املــسامهة بقــوات  . هــذه املرحلــة احلامســة مــن عمــر البعثــة
.  للعمليـة  التعجيل بنشر الوحدات واألصول اليت تعهدت هبـا       العملية املختلطة   شرطة يف   وبوحدات  
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، ومـن بينـها العتـاد    وأحث الدول األعضاء أيضا على توفري وحدات التمكني اليت مل تصل بعـد            
 .رهتادللسماح للعملية املختلطة بالعمل بكامل ق اجلوي،

احلكومـة مـع االحتـاد األفريقـي        أن تعمـل    ،  سيكون من الضروري أيضا للمضي قـدما      و - ٥١
ــة العقبــات الــيت تواجههــا عمليــات      ــة إزال ــة ولكفال ــشر البعث ــة واألمــم املتحــدة لتيــسري ن  العملي

ــة ــو    . املختلطـ ــز قـ ــاق مركـ ــع اتفـ ــصدد، بتوقيـ ــذا الـ ــب، يف هـ ــة يف  ات وأرحـ ــة املختلطـ العمليـ
 ١٧٦٩جهودنـــا لـــدعم تنفيـــذ القـــرار بيـــد أن . وأتطلـــع إىل تنفيـــذ االتفـــاقفربايـــر /شـــباط ٩
لن يكتب هلا النجاح رغـم ذلـك        واملساعدة يف إهناء معاناة ماليني املدنيني يف املنطقة         ) ٢٠٠٧(

القيـام بــذلك   علـى  اوأحثهـ . أسـلحتها وتلتــزم سـبيل احلـوار   الـصراع  أطـراف  مجيـع   تلـقِ تمـا مل  
 .بدون مزيد من التأخري

 


