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تقرير األمني العام عن العملية املختلطة لالحتاد األفريقـ واألمـم املتحـدة
يف دارفور
أوال  -مقدمة
 - ١يقــدم اــلا التقريــر عمــال سقــرار جملــس األمــن  ،)20١5( 2228الــلم مــدد ا لــس
مبوجبــــي واليــــة العمليــــة املختلطــــة لالحتــــاد األفريقــ ـ واألمــــم املتحــــدة يف دارفــــور ــ ـ
 30زيران/يونيــي  ،20١6وطلــإ َّ ف فيــي أن أتــدم تقريــرا ـ  90يومــا عــن ت ويــل واليــة
البعثــةو وساافــافة َّت التقريــر امــال لممــني العــام ورايحتــة مووفــية االحتــاد األفريقـ س ـ ن
العملية املختلطة لالحتاد األفريق واألمم املتحدة يف دارفور ( ،)S/2016/510الـلم يـوفر حتلـيال
لل ـ زاع ومعلومات محتتكملة عن احلالة الحتياسية وتوصية ستجديد الواليـة ،يططـ اـلا التقريـر
األ داث اليت وتعت يف دارفور م ل ن ر تقريـرم الحتـاس( ( ،)S/2015/1027يف الوتـرة مـن 22
 ١5زيران/يونيي 20١6و ويعـر التقريـر اازـا ات الـيت ققتـعا العمليـة
آذار/مارس
املختلطــة يف ت ويــل أولوياالــا االســتراتيجية ،الــيت أتراــا ا لــس يف تراراتــي )20١4( 2١48
و  )20١4( 2١73و  ،)20١5( 2228ويف حتقيــ( نقاطعــا املرجعيــة امل قحــة (انقــر الو يقــة
 S/2014/279والقـــرار ))20١5( 2228و ويحتـــلل التقريـــر ال ـــو أي ـــا علـــل التحـــديات
الرايحتــية املا لــة أمــام الت ويــل الوعــاو للواليــة ،ونق ـ املعــام َّت فريــ( األمــم املتحــدة القطــرم،
وت ويل استراتيجية امروجو

انيا  -احلالة األم ية
القتاو سني القوات احلكومية ومجاعات املتمردين
 - 2استمر القتاو سني القوات احلكومية وع اصر جيش حترير الحتودان/فصي عبـد الوا ـد
يف أجزا من م طقة جب مرة طواو الوترة امل مولة سـالتقريرو وأبسلـع عـن وتـوع اكـتبا ات يف
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م ــاط( َّت ال ــماو ال ــرت مــن نستــييت ،سوســل دارفــور ،يف أيــام  22و  23آذار/مــارس
و  ١و  4نيحتان/أسري  ،مع توات كومية يزعم أهنا انت ت ن اجمات علل ترى ويلـة،
و ــدي قو ،و ــورون ،وســولو ،و لــة توســوا ،وسوري قــا ــارم ،ومــارمو وأبسلــع أي ــا عــن
عمليات تصف جـوم يف امل طقـة ،مبـا يف ذلـ  ،يف جو وسـيت ومييلـة وداتي جـا ـوو تولـو،
يف الوتـــــرة ســـــني  4و  ١8آذار/مـــــارس ،ويف ســـــارون( يف الوتـــــرة ســـــني  ١7آذار/مـــــارس
و  9نيحتان/أسري و ونولت احلكومة أي ا فرسات جوية ج وب كرا نستييت يف تـرى تلـوو،
وجــارو ،ودرمــة ،ودرســة ،يف  23آذار/مــارس ،يــف أبفيــد س ـ ن طولــني أصــيبا ــرا نتيجــة
للل و
 - 3وســــالقرب مــــن تولــــوَّ ،ت ال ــــرا مــــن نستــــييت ،نصــــبت ع اصــــر جــــيش حتريــــر
الحتودان/فصي عبد الوا د يف  4نيحتان/أسري مي ا لقافلة تاسعة للقوات املحتـلحة الحتـودانيةو
وردت احلكومــة سعمليــات تصــف جــوم يف تولــو وتلــدو يــوم  8و  9نيحتــان/أسري  ،سي مــا
اامجــت تواالــا تريــة توتــام وتــرى أىــرى َّت ا ــوب الطــرو مــن تلــدو ،لــرب تولــوو وَّت
ال ماو ال رت من تولو ،وردت أنبا س ن اهلجوم اللم ك تي القوات احلكومية فـد الحتـكان
احمللـــيني يف رو ـــرو يف يـــوم  8و  9نيحتـــان/أسري أدى َّل حتـــقو  90فـــحيةو ووفقـــا
ملا أفادت سي مصادر حملية ،تامت القـوات املحتـلحة الحتـودانية واالسـتخبارات العحتـكرية أي ـا
مب ع املدنيني من تلدو ونستييت من الورار من القتاوو ويف  8نيحتـان/أسري  ،وردت َّفـادات سـ ن
تــوات احلكومــة اســتولت علــل ســارون( ،ج ــوب تولــوَّ ،ال أنــي يف  9نيحتــان/أسري  ،معــم أن
جــيش حتريــر الحتودان/فصــي عبــد الوا ــد اــاجم تافلــة تاسعــة لقــوات ــرس احلــدود ســالقرب
من تولوو
 - 4ويف تلــووَّ ،ت ال ــرا مــن نستــييت ،أبسلــع عــن انــدالع تتــاو ســني القــوات احلكوميــة
وجيش حتريـر الحتودان/فصـي عبـد الوا ـد يف  28نيحتـان/أسري و ويف  7أيار/مـايو ،أبفيـد سـ ن
احلكومـــة ألقـــت  ١8ت بلـــة يف تلـ ـ امل طقـــة ،تلتـــعا اكـــتبا ات مـــع تـــوات جـــيش حتريـــر
الحتودان/فصي عبد الوا د يف  8أيار/مايوو ويف  ١0أيار/مـايو ،كـعد أفـراد العمليـة املختلطـة
يف نستــييت طــاارة تاسعــة للحكومــة واــ حتلــ( فــوا جبــ مــرة و عــوا عقــإ ذلــ دوم
انوجارات يف امل طقة ا بليةو
 - 5ويف  29و  30أيار/مايو ،أفادت التقارير س ن طاارة كومية أسقطت عـدة ت اسـ يف
تروم ،كرا نستييت ،مث ورد أن توات جيش حترير الحتودان/فصي عبد الوا ـد اامجـت سعـد
ذلـ موتــع القــوات املحتــلحة الحتــودانية يف امل طقــة يف  30أيار/مــايوو وورد أن أكخاصــا سلــع
جمموععم تحتعة أفـراد مـن جـيش حتريـر الحتودان/فصـي عبـد الوا ـد و  ١2فـردا مـن القـوات
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املحتــلحة الحتــودانية تبتلــوا يف ذل ـ االكــتبا و ويف  5زيران/يونيــي ،تلقــت العمليــة املختلطــة
تقارير َّفافية من املصادر احمللية حبدوث عمليات تصـف جـوم وتتـاو يف تـروم ،سـا تحتـبإ
يف مقت ع رة مدنينيو
 - 6ويف ج وب دارفور ،يف  2١نيحتان/أسري  ،أبسلطت العمليـة املختلطـة مـن مصـادر حمليـة
أن القوات احلكومية اامجت في ا وامل اط( احمليطة هبا سـالقرب مـن ـاس ،يف  ١5آذار/مـارس،
وتتلت  42مدنياو
 - 7وفيمـا يتعلــ( ساحلر ــات املتمــردة األىــرى ،علـل لــرار مــا كــعدتي الوتــرات امل ــمولة
سالتقــارير الحتــاسقة ،ب يمبلــع سوتــوع أم اكــتبا ات عحتــكرية ســني القــوات احلكوميــة و ر ــة
العدو واملحتاواةو ويف  2١نيحتان/أسري  ،ادعل جـيش حتريـر الحتودان/فصـي مـيم مي ـاوم أنـي
صد اجوما ك تي القوات احلكومية يف وادم املطرب ،س ماو دارفورو
ال ـزاعات احمللية والع ف القبل
 - 8تـداورت احلالـة األم يـة يف كـرا دارفـور يف نيحتـان/أسري نتيجـة لوتـوع سلحتـلة مــن
احلوادث ،مبا يف ذل اهلجومـان اللـلان كـ تعما ملي ـيات ت تمـ َّت تبيلـة الر يقـات ا وسيـة
علل وا الواليةو ويف أعقاب تيام ع اصر من تبيلة الر يقات ا وسيـة سحتـرتة مجـاو مـن تبيلـة
املعاليا يف ترية تور طعان يف  ١5نيحتان/أسري  ،اامجت ع اصر من الر يقات عمـا جمتمعـات
حملية من تبيلة املعاليا يف  ١7نيحتان/أسري انوا تد جتمعوا يف مر ـز لل ـرطة مل ات ـة املحتـ لةو
ويف تبادو َّطالا ال ار ،تبت سبعة من املعاليا ،وأرسعة من أفراد توات األمن احلكوميـة ،وتحتـعة
من الر يقاتو ويف اليوم التـا  ،اـاجم الر يقـات م ــزو الـوا يف ال ـعني ،الـلم ـان لاابـا
عن م ـزلي آنلا  ،يف أسـور تبـادو َّطـالا ال ـار أ ـا اهلجـوم عـن مقتـ أرسعـة مـن راسـي
وا ني من املعامجنيو ومت ن ر تعزيزات من القوات املحتلحة الحتودانية سعيا ال توا املوتـفو
ويف  25نيحتــان/أسري  ،اــوجم م ــزو الــوا مــرة أىــرى وتبت ـ أ ــد املــدنيني نتيجــة لــلل و
وأن ت احلكومة فريقا للتحقيـ( يف اـلا احلـوادث ،ولكـن ،يف  ١١أيار/مـايو ،ورد أنـي أ ـا
حماولة تـوات األمـن احلكوميـة َّلقـا القـب علـل أ ـد األفـراد امل ـتبي يف تـورطعم يف اهلجـوم
الــلم اســتعدو الــوا  ،ــدث تبــادو ثيــف اطــالا ال ــار ســا أدى َّت انحتــحاب القــوات
احلكوميةو
 - 9وتحتبإ اروب ال ا ني من م طقة جب مرة أي ـا يف تطـيس الـدي اميات احملليـةو فوـ
سورتوين ،يف مشاو دارفور ،تامـت تبيلـة الر يقـات ال ـمالية سحتلحتـلة مـن اهلجمـات يف الوتـرة
مــن َّ 2ت  ١5أيار/مــايو فــد ال ــا ني الــلين وصــلوا مــةىرا مــن م طقــة جبـ مــرة ،يــف
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االمتـعم سحتــرتة مواكـيعا ،ف ــال عــن االـامعم ساالنتمــا َّت جــيش حتريـر الحتودان/فصــي عبــد
الوا ـــدو ويف  9أيار/مـــايو ،ألـــار الر يقـــات علـــل يفـــيم ال ـــا ني يف ســـورتوين ،ســـا أســـور
عــن مقتــ ســتة نــا ني وجــر ســتة آىــرين ،مبــا يف ذلــ أ ــد وقــة الحتــالم التــاسعني
للعمليــة املختلطــةو وألقــت العمليــة املختلطــة القــب علــل ا ـ ني مــن املعــامجني وســلمتعم َّت
الحتلطات احلكوميةو
 - ١0ويف لرب دارفور ،أدت التوترات سـني تبـيليت الر يقـات ال ـمالية واملحتـاليت ،سحتـبإ
نــزاع س ـ ن محتـ لة ديــةَّ ،ت تبــادو اطــالا ال ــار يف أ يــرين يف  22أيار/مــايو ،ســا تحتــبإ يف
وتوع تتلل سلع جمموععم ع رة أكخال ،مبن فيعم أ د ا ودو وأبللقت املكاتـإ احلكوميـة
يف ا ي ـــة ،مبـــا يف ذلـ ـ مكتـــإ وا الواليـــة ـ ـ مت ن ـــر تـــوات مـــن ا ـــيش وال ـــرطة
ال توا املوتفو
 - ١١وسجلت العملية املختلطة ستة صدامات أىـرى أسـورت عـن  36تتـيالو فوـ لـرب
دارفـور ،أدى نـزاع علــل األر سـني تبـيليت املحتــاليت والـداجو وتـع يف  2١نيحتــان/أسري َّت
مقت أ د أفـراد تبيلـة الـداجوو ويف مشـاو دارفـور ،تحتـبإ صـدام سـني مجاعـة محتـلحة جمعولـة
اهلويــة ورعــاة ماكــية يف الوتــرة ســني  24و  25نيحتــان/أسري يف مقتــ أكــخال جممــوععم
 28كخصا ،وااجم أفراد من تبيلة املحتاليت تبيلـة الر يقـات ال ـمالية سـالقرب مـن الحتـريف
وتتلوا ا ني م عم يف عملية سطو محتلحو ويف كرا دارفور ،وتع تتاو علل املاكـية سـني تبـيليت
اهلبانيـة والر يقــات يف  23نيحتــان/أسري أسـور عــن مقتـ ا ـ ني مــن اهلبانيــة ،وأدت ال ــزاعات
س ـ ن الوصــوو َّت األرافـ الزراعيــة سـني تبــيليت املعاليـا والزلــاوة َّت مقتـ أ ــد أفـراد تبيلــة
الزلــاوة يف  7نيحتــان/أسري  ،وأســور صــدام ن ــإ سحتــبإ ىــالو علــل األر الزراعيـة ســني
تبيليت الربتـد والر يقـات عـن مقتـ ال ـة مـن الر يقـات وا ـ ني مـن الربتـد يف الوتـرة سـني 28
و  29نيحتان/أسري و
أعماو ااجرام و اللصوصية
 - ١2وتع ما جمموعي  786اد ا من احلوادث ااجرامية ،وجرى تحتجي  ١79الة وفـاة
ىالو الوترة امل مولة سالتقرير ،مقارنة مبا عـددا  505ـوادث و  ١26الـة وفـاة يف الوتـرة
امل ــمولة ســالتقرير الحتــاس(و ومشلــت ا ــراام األ ثــر كــيوعا الحتــلإ املحتــلح ( ١23الــة)
وال ــــروع يف الحتــــلإ ( 26الــــة) واالعتدا /امل ــــايقة ( 25١الــــة) والحتــــرتة/التعدم
( 48الـــة) وهنـــإ املمتلكـــات ( ١8الـــة) واالىتطـــاو ( 40الـــة) واحلـــرا املتعمـــد
( 9االت) وَّطالا ال ار ( ١3١الة) واهلجمات/نصإ الكمـاان ( 34الـة) والتعديـد
( 44الة) وسرتة املاكية ( 40الة) وأعماو َّجرامية أىرى ( 22الة)و
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 - ١3وىــالو الوتــرة امل ــمولة ســالتقرير ،ا دادت اهلجمــات الــيت ي ـ عا الر ـ املحتــلحون
ومجاعات امللي يات وساار الع اصـر ااجراميـة علـل ال ـا ني واملـدنيني ،سـا أسـور عـن مقتـ
 28١كخصا من املدنيني مقاس  97كخصا يف الوترة الحتـاسقةو ولـ تصـاعد الع ـف ي ـك
اجتااا محتتمرا م ـل الوتـرة الحتـاسقة ،يـف يعـزى ذلـ َّت دور امللي ـيات املحتـلحة يف احلملـة
العحتكرية ا ارية يف جب مرةو
 - ١4ويف وســل دارفــور ،دىلــت ميلي ــيات محتــلحة يفيمــ طــور كــرا واحلصا يصــا
لل ا ني يف  30نيحتان/أسري و  9أيار/مـايو ،علـل التـوا  ،وسـدأت يف َّطـالا ال ـار سـا أدى
َّت َّصــاسة أ ــد ال ــا ني ــرا يف ـ مــن احلــاد نيو وأبطلقــت أعــسة ناريــة ســالقرب مــن
يفيمـ ـات مخـــس دتـــاا( وابـــد كـــرا وَّكـــتري ا لل ـــا ني ،يف أيـــام  9نيحتـــان/أسري و 29
آذار/مارس و  ١9أيار/مايو ،علل التوا و ويف ج وب دارفور ،أطل( معامجون جمعولـون ال ـار
يف يفـيم لمـة لل ـا ني يف أيـام  30نيحتـان/أسري و  7أيار/مـايو و  ١١أيار/مـايو ،سـا أســور
عن َّصاسة كخص وا د را و
 - ١5ويف مشاو دارفور ،ورد أن جمموعة محتلحة تامت مبعامجة ترية سـالقرب مـن سـورتوين
يف  25آذار/مارس ،يف رتت امل ا و وتتلـت عـددا لـس حمـدد مـن املـدنينيو ساافـافة َّت
ذل  ،يف  20أيار/مايو ،اتتحم حنو  50من العـرب الر ـ املحتـلحني تريـة سـجيل  ،وأطلقـوا
ال ــار ع ــوااياو وتبت ـ نــا ون أي ــا يف ــوادث َّجراميــة أىــرى ،مبــا يف ذل ـ يف معاجريــة
وال يم ،س ـرا دارفـور و لمـة ،ويفـيم الحتـالم ،ودريـ  ،و ـاس ،ـوب دارفـور وطويلـة،
س ماو دارفورو
 - ١6وا دادت أي ــا ــوادث االعتــدا وامل ــايقة لل ــا ني واملــدنيني مــن  ١١0ــوادث
ىالو الوترة امل مولة سالتقرير الحتـاس( َّت  ١27اد ـا يف الوتـرة تيـد االسـتعرا و َّفـافة َّت
ذل  ،اعتقلت الحتـلطات احلكوميـة نـا ني دون توجيـي الـم حمـددة هلـمو ويف  ١5أيار/مـايو،
اعتقلت االسـتخبارات العحتـكرية ا ـ ني مـن ال ـا ني يف ـاس ،ـوب دارفـور ،مبـا يف ذلـ
أمني عام اللج ة القيادية لل ا ني ،ألسباب لس معروفةو ويف  23أيار/مايو ،تام جعـا األمـن
واملخاسرات الوطم سا تجا كيخ مـن يفـيم طـور ،سوسـل دارفـور ،وال يـزاو مصـسا جمعـوال،
َّت جانــإ ســبعة كــيون آىــرين اــم أي ــا يف عــداد املوقــودينو ويف اليــوم نوحتــي ،اعتقلــت
االستخبارات العحتـكرية يف نيـاال نا ـا آىـر مـن يفـيم لمـة لل ـا ني ـوب دارفـورو ويف
 29أيار/مايو ،اعتق جعا األمن واملخاسرات الـوطم واالسـتخبارات العحتـكرية أ ـد سـكان
يفيم طور يف ج وب دارفورو
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 - ١7وكعدت الوترة امل ـمولة سـالتقرير أي ـا عـدة اجمـات علـل امل ـمت احلكوميـة مـن
تب امليلي يات املحتلحةو فو  8نيحتان/أسري  ،يف وسل دارفور ،تام وا  ١50مـن العـرب
املحتلحني من ع سة ال وايبة مبعامجة مر ز كرطة يف س ديحت  ،انتقاما ملقت أ د أفراد الع ـسة
يف اليوم الحتاس( أ ا حماولتي حترير كـخص آىـر مـن أفـراد تبيلتـي مـن اال تجـا و ويف ج ـوب
دارفور ،يف  27نيحتان/أسري  ،تبادلت ميلي ـيات مرتبطـة سقـوات الـدعم الحتـريع َّطـالا ال ـار
مع ال رطة يف نياال ،وأصيإ أ د املدنيني سرصاصـة طاا ـةو و يف  3زيران/يونيـي ،يف مشـاو
دارفور ،تام رجاو محتلحون جمعولـو اهلويـة مبعامجـة مر ـز لل ـرطة يف سـرو عمـرة وأطلقـوا
سرا مخحتـة حمتجـزينو ويف لـرب دارفـور ،يف  ١6أيار/مـايو ،ىـالو اجتمـاع مل ات ـة مقتـ
رجاو عرب يف  ١6أيار/مايو سالقرب من تاعدة تاسعة للقوات املحتـلحة الحتـودانية ،تـام عـرب
ر ـ سا تجــا معتمــد احملليــة ،وتــادة مــن القــوات املحتــلحة الحتــودانية وال ــرطة الحتــودانية،
وأع ا اللج ة األم ية يف ابيال ،واال تواظ هبم رااان لعدة ساعاتو

الثا  -التطورات الحتياسية
 - ١8انطل( احلوار الوطم يف  ١0ت رين األوو/أ تـوسر  ،20١5سـرلم مقاطعـة الكـثس مـن
األ زاب املعارفة واحلر ـات املحتـلحة لـيو وجـرت مـداوالت احلـوار مـن ىـالو سـت ـان
ت اولــت موافــيع الحتــالم والو ــدة ،وال ــةون االتتصــادية ،واحلو مــة وت ويــل نتــاا احلــوار،
والعالتــات امارجيــة ،واهلويــة والثقافــة ،واحلريــة واحلقــوا األساســيةو وت ــمن سع ـ اــلا
التوصــيات ،حتــإ سعــ املصــادر ،ت ــكي كومــة مصــاحلة وط يــة ملــدة أرســع ســ وات
واســتعرا الدســتورو ويف  9أيار/مــايو ،أعل ــت اللجــان أهنــا جــاازة لتحتــليم تقاريراــا َّت
الرايس ،لكن موعد ال قر يف توصياالا ب يمعلن سعدو
 - ١9واستمرت امل اورات سـني احلكومـة واحلر ـات املحتـلحة لـس املوتعـة ،دون أن تحتـور
عن نتيجة متو( عليعاو ويف الوتـرة مـن َّ ١8ت  2١آذار/مـارس ،نقـم فريـ( االحتـاد األفريقـ
الرفيــع املحتــتوى املعــم سالت ويــل اجتماعــا ســني احلكومــة وأع ــا ااــتالو ”نــدا الحتــودان“ يف
أديــس أساســا ،سطيــة التوص ـ َّت اتوــاا لوتــف األعمــاو العداايــة وتوافــ( يف اسرا س ـ ن ســب
امل تدما يف احلوار الـوطمو وىـالو اـلا االجتمـاع ،وتعـت احلكومـة علـل اتوـاا ىريطـة
الطري( اللم تدمي فري( االحتاد األفريق ويت من عـدة نقـا م ـعا الـدعوة َّت عقـد اجتمـاع
سني اللج ة الت حتيقية العليا للحوار الوطم واحلر ة ال عبية لتحريـر الحتـودان  -تطـاع ال ـماو
َّت جانإ أ ـزاب معارفـة أىـرى  ،لل قـر يف امطـوات الـيت ي بطـ اااذاـا لكوالـة م ـار ة
ا ميع يف احلوارو لس أن املعارفة رف ت التوتيع علل االتوـااو ويف  2١نيحتـان/أسري  ،عقـد
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ااتالو ندا الحتودان اجتماعا يف ساريس ،أ د فيي من جديد موتوي املعار مريطـة الطريـ(،
وأعلــن يف الوتــت نوحتــي قديــد وتــف األعمــاو العداايــة الــلم أعل ــي مــن جانــإ وا ــد يف
أيلوو/ســبتمرب  20١5ملــدة ســتة أكــعر َّفــافية ،ودعــا فريــ( االحتــاد األفريقـ َّت تيحتــس عقــد
اجتماع مع احلكومة من أج ت ويل الا الوتفو
 - 20وأبجــرم اســتوتا لتحديــد الوفــع اادارم لــدارفور ،وفقــا أل كــام و يقــة الدو ــة
للحتــالم يف دارفــور املربمــة ســني احلكومــة و ر ــة التحريــر والعدالــة ،يف الوتــرة مــن َّ ١١ت
 ١3نيحتان/أسري ما ـان مقـرراو واسـتمرت احلر ـات لـس املوتعـة ولالبيـة ال ـا ني علـل
موتوعا الراف لالستوتا و ونمقمت مقـاارات سـلمية لال تجـاج علـل االسـتوتا يف يفيمـات
ال ــا ني يف ســورتوين ،س ــماو دارفــور يف  25آذار/مــارس ويف لمــة ،ــوب دارفــور ،يف
الوترة من َّ 2ت  5نيحتان/أسري ويف احلميدية واحلصا يصـا ومخـس دتـاا( ،سوسـل دارفـور،
يـــوم  ١0و  ١١نيحتـــان/أسري و ونقـــم الطـــالب مقـــاارة ســـلمية أمـــام جامعـــة الواكـــر يف
 ١١نيحتان/أسري وتامت ال رطة الحتودانية ستوريقعمو
 - 2١وسارت عملية التصويت سدون وادث ـبسة ،ساسـتث ا ـادث وا ـد مارسـت فيـي
ال رطة االعتدا واايلا فد سث لإلدارة ااتليميـة لـدارفور الـلم أسلـع س نـي رصـد جتـاو ات
يف كــرا دارفــورو وراتــإ التصــويت مراتبــون مــن جامعــة الــدوو العرسيــة واالحتــاد األفريق ـ
وسع ـ الــدوو األع ــا و ويف  24نيحتــان/أسري  ،أعل ــت ــة اســتوتا دارفــور أن  90.7يف
املااـة مــن ال ـاىبني املحتــجلني أدلــوا س صـواالم يف مرا ــز االتتـراع وأن نحتــبة  97.72يف املااــة
م عم صوّتت لصاحل استمرار َّدارة دارفور س قام الواليـات اممـس احلـا  ،سـدال مـن الرجـوع
َّت وفع دارفور الحتاس( إتليم وا دو
 - 22ويف  ١3زيران/يونيي ،أعل ت احلكومة عن الحتلطة ااتليمية لـدارفور الـيت ـان
تـــد مت قديـــد واليتـــعا سعـــد انتـــعااعا يف عـــام  20١5مبوجـــإ مرســـوم رااســ ـ ـ قـــو /
يوليــي  ،20١6علـــل ال حــو امل صـــول عليــي يف و يقـــة الدو ــة للحتـــالم يف دارفــورو ووفقـــا
لتصــرتات احلكومـــة ،فـــإن اـــلا ااجـــرا يــ م سعـــد ت ويـــل معقـــم أ كـــام و يقـــة الدو ـــة،
مبا يف ذل َّجرا استوتا علل وفع دارفـور اادارم يف نيحتـان/أسري و ويف ااعـالن ،ـررت
احلكومة ااعراب عن موتوعا الحتـاس( سـ ن اللجـان والصـ ادي( امل ـ ة مبوجـإ و يقـة الدو ـة
ستحتتمر يف سارسة معامعا حتت سلطة الرااسة من أج والـة الت ويـل التـام للمحتـاا املعلقـة،
مث ـ عم ـ مووفــية أراف ـ دارفــورو وأعل ــت أنــي ســيتم أي ــا ااسقــا علــل احملكمــة ا اايــة
اماصة أل داث دارفور و ة متاسعة ت ويل و يقة الدو ة ،اليت ترأسعا تطرو
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راسعا  -احلالة اانحتانية
 - 23ل ال ـ زو ال ـاجم عـن األعمـاو العحتـكرية ا اريـة يف م طقـة جبـ مـرة يتحتـبإ يف
ن و ا تياجات َّنحتانية بسة يف مشاو دارفـور ووسـل دارفـور وج ـوب دارفـورو واسـتدعل
تدف( الحتودانيني ا ـوسيني َّت كـر ا دارفـور وج ـوب دارفـور أي ـا تقـدج اسـتجاسة َّنحتـانيةو
ويف دارفــور حتقــ( كــر ا العمــ اانحتــاين ،ــ سدايــة زيران/يونيــي ،مــن فــرار ـــوا
 80 000كــخص مــن م طقــة جب ـ مــرةو وساافــافة َّت ذل ـ  ،وردت تقــارير لــس مة ــدة
عن نزو ما يص َّت  ١27 000كخص آىر وب يتحق( كر ا العم اانحتاين مـن ذلـ
الرتم سعد ،نقرا لتعلر الوصوو َّت تل امل طقةو
م طقة جب مرة
 - 24يف مشاو دارفور ،ل تر يز جعود االستجاسة اانحتـانية م صـبا علـل اـا 58 000
كخص من ال ا ني اللين جتمعوا يف سورتوين وطويلة و بكاسية وك ق طوسايـةو ويف وسـل
دارفــور ،ب يحتــج ال ــر ا الــدوليني يف العم ـ اانحتــاين ســوى  4 295نا ــا جديــدا يف
يفيمــات ال ــا ني يف احلصا يصــا واحلميديــة سحتــبإ عرتلــة وصــوهلم َّت ا ــا و ويف الوتــت
نوحتي ،أفادت الحتلطات الحتودانية س ـزو  58 000كخص آىر يف نستييت ،وطـور ،وتلـدو،
وتولوو وللت التق ارير لـس املة ـدة تتحـدث عـن نـزو مـا يصـ َّت  53 000كـخص َّت
مواتع أىرى ،م عا م طقة سرم ووادم سرم ،وترييت دايا وسوا فانقا ،وسلدة رو ـرو ،ويفـيم
طور كراو وب يتحتن التحق( من الا األرتام سحتبإ القيود املوروفة علل الت ق و
 - 25ويف نيحتــان/أسري  ،أفيــد ســ ن احلكومــة أجــرت تقييمــات يف مشــاو دارفــور ووســل
دارفورو وب ي تر ال ر ا الدوليني يف العم اانحتاين يف الا العملية ،اليت ب تـتح نتااجعـا
اسنو ويف  30أيار/مايو ،عرفت احلكومة ىطة لتيحتـس عـودة ال ـا ني يف م طقـة جبـ
مــرة ،وأسلطــت س ـ ن  ١١ 500كــخص تــد رجعــوا مــن تلــدو وتولــو َّت تــراام ومت تزويــدام
ســبع األلليــة واألص ـ او لــس الطلاايــةو وتواصــلت جعــات العم ـ اانحتــاين مــع احلكومــة
مل ات ة امطة وفرل دعمعا سطريقـة م حتـقة تتماكـل مـع املبـادس اانحتـانية ،مبـا فيعـا الكرامـة
والحتالمة والعودة الطوعيةو
 - 26ويف نيحتان/أسري  ،وللمرة األوت م ل سداية العملية العحتكرية ا ارية يف جبـ مـرة ،مت
الحتما لربنام األللية العامل سـالتو يع العـام لملليـة ،مـن ىـالو كـر ا  ،علـل ١4 000
نا جديد يف طور وتلدو ونستييتو سيد أن التقييمـات املحتـتقلة لال تياجـات ب ت وـل سحتـبإ
عدم صدور تصاريحو
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 - 27ويف ج ــوب دارفــور ،مت التحقــ( مــن وجــود  ١8 000نــا يف سلــدة ــاس ،ويفــيم
عطــا  ،وتــرييت مرك ـ وم واك ـ  ،وسلــدة امللــم ،وتريــة دريبــات ،ف ــال عمــا يقــدر س حــو
 ١0 000نا آىر ب يتم التحق( من وجودام سعدو ويتا اليـا ل ـر ا العمـ اانحتـاين
الوصوو َّت مجيع مواتع ال ــزو  ،ساسـتث ا دريبـات وامل ـاط( احمليطـة سكـاس ،الـيت يمحـاو دون
وصوهلم َّليعا ،رلم أهنم طلبوا مرارا وتكرارا الحتما هلم سلل م ل سداية األ مةو
تدف( الحتودانيني ا وسيني
 - 28م ــل الوتــرة امل ــمولة ســالتقرير الحتــاس( ،تــدف( أ ثــر مــن  ١0 000الجــج جديــد مــن
ج وب الحتودان َّت كرا دارفور وج وب دارفور ،نتيجة يف املقام األوو للجـوع ال ـاجم عـن
ال ـزاع يف ج وب الحتودان  ،ليص سلل جمموع عدد الالجئني اللين وصـلوا يف عـام 20١6
َّت  52 000كخصو وم ل مطلع العام ،مت تحتجي أ ثر من  5 000كـخص يف يفـيم سليـ
 29 000كخص َّت يفيم ىـور عمـر يف
وب دارفورو ويف كرا دارفور ،وص وا
ال عني ،سي ما وردت أنبا عن وصوو  ١7 500كخص آىر َّت سبعة مواتع أىرىو

ىامحتا  -سيئة العم
اهلجمات اليت تعرفت هلا العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـ واألمـم املتحـدة يف دارفـور
وتقييد ت قلعا وَّعاتة وصوهلا َّت م اط( عملعا
 - 29اســتمر تعــر أفــراد العمليــة املختلطــة وستلكاالــا لالســتعداو علــل يــد ج ــاة أفــراد
وع اصــر َّجراميــة محتــلحةو وسلــع جممــوع احلــوادث ااجراميــة املحتــجلة  60اد ــا ،م ــعا
 2١اد ــا مــن ــوادث االتتحــام والحتــطو والحتــرتة ،و  3ــوادث الديــد ،و  3ــوادث
اعتــدا  ،و  3ــوادث ســلإ ،وحماولتــان للحتــرتة ،و اد ــا َّطــالا نــار ،و  4ــوادث ســلإ
ســيارات ،و ــادث اىتطــاو لحتــاا( كــا ة تاسعــة للعمليــة املختلطــة ،و  ١6ــادث َّلقــا
جارة علل مر بات ىاصة سالعملية املختلطة ،و ادث اعتدا علل موتع فريـ( تـاسع للعمليـة
املختلطة ،و  4وادث َّتالو ألصوو وستلكات األمم املتحـدة ،يف مقاسـ  2١اد ـا سمـجّ
يف الوترة امل مولة سالتقرير الحتاس(و
 - 30وفرفـــت أجعـــزة األمـــن الحتـــودانية ،وال ســـيما جعـــا األمـــن واملخـــاسرات الـــوطم
واالستخبارات العحتكرية ،تيودا عدة مرات علـل دوريـات العمليـة املختلطـة ور الالـا ا ويـة
يف االت عديدة ،وال سيما تل املتعلقة ب مرة ،متلرعةً سانعـدام األمـن أو عـدم احلصـوو
علــل َّذن محتــب(و ويف الوتــرة مــن َّ 4ت  ١4نيحتــان/أسري  ،أوتــف جعــا األمــن واملخــاسرات
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الوطم يف نستييت ،سوسل دارفور ،مجيـع حتر ـات العمليـة املختلطـة ،ساسـتث ا دوريـات جلـإ
امليــاا ،متــلرعا س ســباب أم يــةو و ــح ا عـــا للقوافــ اللوجحتــتية ودوريــات جلــإ امليـــاا
ساســتئ او حتر االـــا يف  ١4نيحتــان/أسري  ،سي مـــا للــت سقيـــة التحر ــات موتوفـــةو ويف 27
نيحتان/أسري  ،رف أفراد ا عا يف ال ج  ،سوسل دارفور ،م ح تصريح للبعثة اليت ـان مـن
املقرر أن ت ولاا العملية املختلطة يف تلدو وتولو وسارون( يف الوترة مـن  27نيحتـان/أسري َّت
 ١أيار/مايوو ويف لرب دارفور ،م ع جعا األمن دورية تاسعة للعملية املختلطـة ىـارج ا ي ـة
من التواع مع أفراد ا تمعات احمللية يف  29آذار/مارس وأوتوـت ال ـرطة الحتـودانية ن ـاطا
تدريبيا انت العملية املختلطة ت ولا يف يفيم ال ـا ني يف رونقـاتس يف  4أيار/مـايو وم عـت
االســتخبارات العحتــكرية دوريــة تاسعــة للعمليــة املختلطــة ىــارج ا ي ــة مــن دىوهلــا يف ١7
أيار/مـايو ،وم عتـعا القـوات املحتـلحة الحتــودانية مـرة أىـرى يف  ١زيران/يونيـيو ويف ج ــوب
دارفور ،أوتف جعا األمن سعثة تقييم ت ولاا العملية املختلطة مع ا ـ ني مـن كـر ااعا احمللـيني
يف  ١0أيار/مايو ،مدعياً أن مولوني لس تاسعني للعملية املختلطة ليحتت لديعم تصاريح أم يـةو
ويف مشاو دارفور ،مت استيقاو دورية تاسعة للعملية املختلطـة انـت متجعـة مـن سـورتوين َّت
رو رو ع د نقطة توتيش عحتكرية يف  ١5زيران/يونيي دون تقدج سبإ حمدد للل و
 - 3١وللــت العمليــة املختلطــة أي ــا تتعــر لقيــود علــل ر الالــا ا ويــةو وىــالو الوتــرة
امل ـــمولة هبـــلا التقريـــر ،أبلطيـــت  68طلعـــة جويـــة أو  29ر لـــة جويـــة م تقمـــة متجعـــة َّت
 ١8موتعــا ،سحتــبإ عــدم َّصــدار الحتــلطات للتصــاريح الال مــةو وت ــمن ذل ـ تكــرار َّلطــا
الر لــة ا ويــة املتجعــة َّت ســورتوين س ــماو دارفــور يف أيــام  9و  ١2و  ١3و  ١7و ،١8
 ١9و  23و  26و  27و  30نيحتان/أسري  ،وأيام  ١و  3و  4و  7و  ١2أيار/مايوو
اهلجمــات الــيت تعرفــت هلــا و ــاالت األمــم املتحــدة وامل قمــات الدوليــة لــس احلكوميــة
والعاملو ن يف ا او اانحتاين
 - 32اســـتمرت أعمـــاو اهلجـــوم علـــل و ـــاالت األمـــم املتحـــدة وامل قمـــات اانحتـــانية يف
االخنوا  ،يف اخنو العدد من ال ة يف الوتـرة امل ـمولة سـالتقرير الحتـاس( َّت ا ـ ني ىـالو
الوتــرة تيــد االســتعرا و ويف  27آذار/مــارس ،تعــر مولــف وطــم تــاسع لربنــام األلليــة
العامل للحتلإ يف نياال يف ج وب دارفور ،ويف  5نيحتان/أسري  ،تعـر ال ـة مـولوني حملـيني
تاسعني مل قمة لس كومية دولية للحتلإ سالقرب من ا ي ة يف لرب دارفورو
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رف

وَّعاتة وصوو العاملني يف ا او اانحتاين َّت أما ن عملعم

 - 33أسلطــت امل قمــات اانحتــانية سانتقــام عــن التحــديات الــيت واجعتــعا ىــالو افــطالععا
سالعمـ اانحتــاين وأن ــطة احلمايــة ،سحتــبإ القيــود الــيت تعيــ( دىوهلــا م ــاط( عملــعا وسحتــبإ
تدى الحتلطات يف كةون َّدارة الربام وت ويلاا ،وأ ـر األعمـاو العداايـة ا اريـة ،و ـوادث
الع ف والترايإو
 - 34وب تحتـــمح احلكومـــة ســـإجرا تقييمـــات م ـــتر ة ســـني الو ـــاالت و/أو محتــــتقلة
لال تياجات املتعلقة سال ـزو يف جب مرة يف عدد من امل ـاط( الـيت وردت أنبـا عـن ـدوث
نزو هبـا ،ىاصـة يف وسـل دارفـور و ويف كـرا دارفـور ،رمفـ ـالث مـرات التصـريح لبعثـة
م تر ة سني الو االت لتقييم الة الجئـ ج ـوب الحتـودان مبمارسـة عملـعا يف عـدة مواتـع،
تب أن تتمكن البعثة من االفطالع أىسا سعملعا يوم  ١0و  ١١أيار/مايوو
 - 35ويف أيار/مـايو ،أصــدرت احلكومــة توجيعـات جديــدة ــان مـن فــم عا تقلــيص مــدة
تصاريح الحتور مـن سـ ة َّت سـتة أكـعر ،وتعليـ( ااجـرا ات ا مر يـة املعجلـة املتبعـة للحتـلع
اانحتــانية ،وفــر تيــود َّفــافية علــل ن ــر املعلومــات اانحتــانيةو وتت ــا اــلا ااجــرا ات
مع املعايس الدولية والقواعد اانحتانية ،ويف ـاو ت ويـلاا ،سـتعوا تـدرة ا تمـع الـدو علـل
ت ويل استجاستيو
الت كسات وتداسس التخليص ا مر
 - 36ىالو الوتـرة امل ـمولة سـالتقرير ،رف ـت احلكومـة  6طلبـات للحصـوو علـل ت كـسة
الــدىوو ،ساملقارنــة مــع  5طلبــات رف ــت يف الوتــرة امل ــمولة ســالتقرير الحتــاس( ،سي مــا قــت
املوافقــة علــل  992طلــإ ت كــسة ،ــان معقمعــا ألفــراد يف ال ــرطةو ويف  24كــبا /فرباير،
تدمت العمليـة املختلطـة تاامـة تت ـمن  29طلبـا مـن الطلبـات ذات األولويـة للحصـوو علـل
ت كسات من أص  97من الطلبات اليت رف ت يف عام  ،20١5وب تظ ساملوافقـة ـ اسن
سوى  20من أصـ  29طلبـاًو ولطايـة  ١5زيران/يونيـي ،مـا او ا ـا  57طلبـا للحصـوو
علل ت كسات من الطلبات املقدمة يف عام  20١6تيد ال قرو وتـد ا داد يف عـام  20١6عـدد
الت كسات املم و ـة للمـولوني الو ـيني العـاملني يف أتحتـام اايـة املـدنيني واالتصـاو لملـرا
اانحتانيةو ويف أيار/مـايو ،أكـارت و ارة امارجيـة الحتـودانية َّت أهنـا لـن جتـدد تصـريح َّتامـة
رايس مكتإ ت حتي( ال ةون اانحتانية يف الحتودان ،سا أدى َّت طردا حبكم الواتعو
 - 37وعقـإ االجتمـاع الثالـف الـلم عمقـد علـل املحتـتوى الـتقم مـع كومـة الحتــودان يف
 ١5زيران/يونيي ،م ح التصريح ساافراج من سورتحتودان عن  ١06كح ات صص َّعاكـة
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تت ـ لف مــن  ١42اويــةو ويف ل ــون ذل ـ  ،مــا الــت  3١4كــح ة مــن املعــدات اململو ــة
لممم املتحدة واملعدات اململو ـة للو ـدات موجـودة يف ـ مـن سورتحتـودان وامرطـوم ،يف
انتقـــار موافقـــات ا مـــار  ،يـــف أن سع ـــعا موجـــود يف اـــاتني املـــدي تني م ـــل نيحتـــان/
أسري 20١5و وتت من الا ال ح ات أعتدة عحتكرية وأعتدة لل رطة ،مثـ نـاتالت األفـراد
املدرعة ،واملر بات ،وتطع الطيار ،ومواد اال توا اللام ،و ـاالت الـ قص ال امجـة عـن ذلـ
ب تعرتـ س ــدة تــدرة تــوات العمليــة املختلطــة علــل االتصــاو وتحتــيس دوريــات تويــة واايــة
املدنيني و حتإ ،س أسورت عن رسوم ت ىس وتكاليف َّفافية ترتبت علـل البلـدان املحتـا ة
سقوات وأفراد كرطة جرا معاي ة وَّصال معداالاو

سادسا  -ت ويل الوالية
ألف  -تقدج الدعم لعملية سالم كاملة للجميع
الوساطة الرفيعة املحتتوى
 - 38يف  ١5و  ١6نيحتــان/أسري  ،التقــل املمث ـ امــال امل ــتر  /بس الوســطا امل ــتر
سقيــادة ـ مــن ر ــة العــدو واملحتاواة/فصــي جربي ـ وجــيش حتريــر الحتودان/فصــي مــيم
مي اوم يف أديس أساسا ،سإ يوسيا ،اللتني أعرستا عن استعداد ا اجـرا املزيـد مـن امل ات ـات مـع
احلكومة ستيحتس مـن العمليـة املختلطـة وتطـرو وعقـدت ا ماعتـان م ـاورات َّفـافية مـع
نااإ رايس و را تطـر والعمليـة املختلطـة يف الدو ـة يف يـوم  30و  3١أيار/مـايو مل ات ـة
املحتاا املتعلقة سعمليـة الحتـالم ،مبـا يف ذلـ كـواللعا َّ ا و يقـة الدو ـة للحتـالم يف دارفـورو
ويق ـ سثلــو جــيش حتريــر الحتودان/فصــي عبــد الوا ــد ىــارج العمليــة ،رلــم َّســدااعم ال يــة
للممث ـ امــال امل ــتر  /بس الوســطا امل ــتر للم ــار ة يف امل ــاورات املقــرر عقــداا يف
الوترة من َّ ١2ت  ١4زيران/يونيي يف ج يف مل ات ة و يقة الدو ةو
ت ويل س ود و يقة الدو ة للحتالم يف دارفور
 - 39عقد االجتماع احلادم ع ر للج ة متاسعة ت ويـل و يقـة الدو ـة للحتـالم يف دارفـور يف
امرطــوم ،يف  9أيار/مــايوو ونقــرا النتــعا واليــة الحتــلطة ااتليميــة لــدارفور يف قو /يوليــي،
أكارت احلكومة َّت أن العديـد مـن اللجـان وايا ـ التمويـ امل ـ ة مبوجـإ و يقـة الدو ـة
ستحتــتمر يف َّطـار آليــة جديــدة ومفــعت حتــت ســلطة الرااســة ،ل ــمان الت ويــل التــام للمحتــاا
املعلقةو واتمو( أي ـا علـل أن تواصـ ال لج ـة رصـد ت ويـل األ كـام املتبقيـة مـن و يقـة الدو ـة
للحتالمو
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 - 40وساافـافة َّت اافـراج عــن  6.4مليـون ج يـي ســوداين ،أم مـا يعـادو مليــون دوالر،
أو  50يف املااة من التععد اللم تطعتـي احلكومـة للمر لـة الثانيـة مـن عمليـة احلـوار والت ـاور
الداىل يف دارفـور يف كـبا /فرباير ،وتـع ـ مـن احلكومـة وسرنـام األمـم املتحـدة اا ـاا
علل اتواا يف  ١6آذار/مارس ليتوت الربنام اا اا َّدارة الا األمـواوو وسـدأت ـة ت ويـل
احلـــوار والت ـــاور الـــداىل يف دارفـــور ،سالتعـــاون مـــع العمليـــة املختلطـــة ،التح ـــس اجـــرا
امل اورات يف  26حملية يف دارفورو
 - 4١ويف الوترة من  ١8نيحتان/أسري َّت  9أيار/مايو ،يف الواكر ،دعمت العملية املختلطـة
ال ســـاسقًا مـــن ـــ مـــن ر ـــة التحريـــر والعدالـــة و ر ـــة العـــدو
تحتـــريح  779مقـــات ً
واملحتاواة/الحتودان ،وسن ككلوا جز ا من األعمـاو لـس امل وـلةيف َّطـار اتوـاا سـالم دارفـورو
وسدأت عملية َّعادة َّدماج  700من املقاتلني الحتاسقني يف ا تمعات احمللية سدعم مـن الربنـام
اا اا وستموي من تطرو
 - 42وساافــافة َّت ذل ـ  ،عقــدت العمليــة املختلطــة ،سالتعــاون مــع ـ مــن ــة نــزع
الحتال والتحتـريح وَّعـادة اادمـاج ،وو ارة الداىليـة االحتاديـة ،والحتـلطة ااتليميـة لـدارفور،
مـــةقرات س ـ ـ ن مراتبـــة األســـلحة الصـــطسة واألســـلحة امويوـــة يف الواكـــر ،يف يـــوم ١8
و  ١9نيحتان/أسري  ،ويف ا ي ة يف يوم  6و  7آذار/مارسو ور ـزت امل ات ـات علـل سـب
امل تدما يف احلد من عدد األسلحة الـيت حبـو ة املـدنيني وعلـل تـداسس الحتـالمة يف اسـتخدام
األسلحة ،من ىالو اتترا َّن ا عملية تحتجي ووسم األسلحة يف ا تمعات احملليـة يف مجيـع
أحنا دارفورو وتـد تربعـت العمليـة املختلطـة سـمالت الوسـم وال ـوالل وىـزاان األسـلحة َّت
اللج ة يف لرب دارفور ،وتدمت هلا الدعم التقم واللوجحتيتو
سا  -ااية املدنيني
توفس احلماية املادية
 - 43ر ــزت العمليــة املختلطــة علــل تــوفس اســتجاسات حمــددة اهلــدو للمــدنيني املعرفــني
للخطر ،وفقـا السـتراتيجيتعا املتعلقـة حبمايـة املـدنيني ،وذلـ سزيـادة التـم ر داىـ البعثـة ومـع
ال ر ا يف ا او اانحتاين ،وتعزيز التواع مع أفراد ا تمعـات احملليـة مـن أجـ َّل ـا اطـيل
وت ويل الدوريات علل محتتوى مواتع األفرتةو ورلم الا ا عود ،ما او املدنيون ،وال سـيما
ال حتا واألطواو ،عرفـة للـعجمات ،وصاصـة ع ـد افـطالععم س ن ـطة حتـإ الـر ا ،مثـ
الزراعة ومجع احلطإو وتد واصلت العملية املختلطة استك او الحتب اليت تمعـا مـن ىالهلـا
محتاا احلماية احملددة املل ورةو
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 - 44وسست العملية املختلطة  23 360دورية ،ساملقارنة مع  ١9 4١7دوريـة انـت تـد
سسالا يف الوترة امل مولة سالتقرير الحتاس( ،مبا فيعا  8 090دوريـة روتي يـة ،و  9 620دوريـة
تصــسة املــدى ،و  480دوريــة سعيــدة املــدى ،و  2 654دوريــة ليليــة و  576عمليــة راســة
للمعــام اانحتــانية ،و  ١ 94١عمليــة راســة للعمليــات اللوجحتــتية وااداريــة تططـ 7 364
ترية و  3 024يفيماً لل ا نيو
 - 45وتام أفراد ال رطة سالعمليـة املختلطـة ستحتـيس  8 706دوريـات ساملقارنـة مـع 8 74١
دورية مت تحتيساا يف الوترة نوحتعا من عام  ،20١5مبا ي م تحتيس  4 672دورية س ا ٍ للثقـة
َّت يفيمـات ال ـا ني وتحتـيس  4 034دوريـة حلمايـة ال حتـا واألطوـاو أ ـا تيـامعم س ن ـطة
حتــإ العــيش ىــارج املخيمــات  ،مبــا يف ذل ـ الــدوريات يف األســواا والقــرى والبلــدات
وم اط( العودة ودوريات الطرا التجاريةو وتد أسورت الا ا عـود عـن  777ت ـية ج اايـة
سملطت هبا العملية املختلطة (مقاس  574ت ية سملع ع عا يف الوترة نوحتعا من عام  ،)20١5سـا
أدى َّت  ١78عملية اعتقاو علل أيدم أفراد ال رطة الحتودانيةو
 - 46واستجاسة لتدف( ال ا ني من جب مرة يف موتع فري( العمليـة املختلطـة يف سـورتوين،
مشاو دارفـور ،واصـلت العمليـة تحتـيس دوريـات هناريـة وليليـة داىـ وىـارج يفـيم ال ـا ني،
من ـة كـبكة احلمايـة
ف ال ًعن َّن ا مواتع استة داى املخيم لرصد احلالةو ومت َّن ا
وفري( احلماية امليدانية املتكاملة لتعزيز الت حتي( واحلوار واانـلار املبكـر واالسـتجاسة يف الوتـت
امل اسإ للتعديدات املتعلقة ساحلمايةو
 - 47واستمرت العملية املختلطة يف دعمعا ا الة املتوجرات من يفلوات احلـرب ،وأجـرت
تقييمــات للمخــاطر العامــة يف  22تريــة ،يف مشــاو دارفــور وج ــوب دارفــور سصــوة رايحتــيةو
وتامت العمليـة املختلطـة ستحديـد مواتـع الـلىاار لـس امل وجـرة وتـدمس  ١ 297تطعـة م ـعا،
مبــا يف ذل ـ ت بلــة و هنــا  500رط ـ مــن الق اس ـ الــيت ترميعــا الطــاارات موجــودة يف ك ـ ق
طوساية ،يف مشاو دارفور ،و  ١46طلقة ذىسة من ذىاار األسلحة الصطسةو ووصلت العمليـة
املختلطــة َّت  92 285محتــتويداً ع ــدما نقمــت  ١ ١84دورة تثقيويــة س ــ ن يفــاطر اــلا
املتوجــرات يف م ــاط( حمــددة س هنــا ذات أولويــة عاليـة سحتــبإ محتــتوى تلو عــا ســاملتوجرات مــن
يفلوات احلرب وااسالغ عن احلوادث هبا ،و ـلل يف م ـاط( ال ـا ني القـادمني مـن م طقـة
جبـ مــرةو وساافــافة َّت ذلـ  ،فــإن العمليــة املختلطــة ،ســعيا َّت ت ــجيع املمارســات اسم ــة
فيما يتعل( سحتـالمة األسـلحة والـلىسة يف جمموعـة يفتـارة مـن مرا ـز ال ـرطة ،سـدأت ست ويـل
 ١3م ـــروعاً لتجديـــد مرافـــ( اـــزين األســـلحة والـــلىسة األساســـية يف ـ ـ مـــن ال ـــعني
ونياال وا ي ةو
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تقدج الدعم اللوجحتيت واألمم للعمليات اانحتانية
 - 48ىـالو الوتــرة امل ــمولة سـالتقرير ،وفــر االفــراد العحتـكريون التــاسعون للعمليــة املختلطــة
 4١١ع صــر مرافقــة ذااســا وَّياســا لل ــر ا اانحتــانيني الــلين يقــدمون املحتــاعدات اانحتــانية
ويرصدون احلالة اانحتانية واملتعلقـة ساحلمايـة ،وتـد مت االفـطالع مبعقـم اـلا العمـ يف مشـاو
دارفــورو وساافــافة َّت ذل ـ  ،تــدمت و ــدات ال ــرطة امل ــكلة التاسعــة للعمليــة املختلطــة
 73ع صـــر مرافقـــة للعمليـــات اانحتـــانية ،وال ســـيما يف مشـــاو وج ـــوب دارفـــور ،مبـــا فيعـــا
للمحتــاعدة يف َّيصــاو مــواد للاايــة ولــس للاايــة َّت ـ مــن بــتم ،و بكاسيــة ،وســورتوين،
والحتريف ،وطويلة ،و ورما ،يف مشاو دارفورو
 - 49ووفـرت العمليــة املختلطـة احلراســة مـن مــرتني َّت ـالث مــرات يف األسـبوع للقوافـ
اانحتان ية سني بكاسية وسورتوين ،ساافافة َّت توفس راسة يومية ل ا ات امليـاا مـن ـوو
َّت سورتوينو ويف َّطار دعم كر ا العم اانحتاين ،تامـت العمليـة املختلطـة أي ـاً حبوـر سئـر
وا دة ،ووفرت أرسع ناتالت مياا ومولدات ل خ ونق املياا سال ا ات يف سئر للميـاا تـرب
سورتوين وا تقوم حب ور ال ـة آسـار أىـرىو وسو ـ الـدعم اللوجحتـيت الـلم تقدمـي العمليـة
املختلطة اصال معبل الطاارات العمودية ،سدأت داارة األمم املتحدة مدمات ال قـ ا ـوم
للمحتاعدة اانحتانية ست قيم ر الت ا وية لل ق مرتني يف األسبوع سني الواكـر وسـورتوين يف
 29أيار/مايوو
اليئة سيئة للحماية
 - 50ما الت الة قوا اانحتان متقلبة وال ميكن الت بة هبـا يف لـ اسـتمرار الصـدامات
يف جب مرة اليت جتعـ ا تمعـات احملليـة يف امل طقـة يف الـة فـعفو وتـد تواتمـت اهلجمـات
فد املدنيني سحتبإ التواطة املزعوم لقوات األمن الحتودانية واالعتقاد سعدم ااتمـام ال ـرطة يف
َّلقا القب علـل ا ـاةو ومـا الـت ال حتـا والوتيـات عرفـة للع ـف ا حتـ والع ـف القـاام
علل أساس نوع ا س ،مبا يف ذل الع ف ا حت املرتبل سال ـزاعاتو
 - 5١وىــالو الوتــرة امل ــمولة ســالتقرير ،و قــت العمليــة املختلطــة  ١20اد ــة جديــدة
النتعا ات وجتاو ات قوا اانحتان ،تتعل( سـ  387فحية (م ـعم  27طوـال) ساملقارنـة مـع
 ١32اد ــة تتعلــ( ســـ  338فــحية ىــالو الوتــرة الحتــاسقةو وكــك انتــعا احلــ( يف احليــاة
 27الة تتعلـ( ســ  ١30فـحية و انـت ا ـا  4١الـة انتـعا للحـ( يف الحتـالمة البدنيـة
تتعل( سـ  ١08فحايا و  24الة ع ف ج حت وج حتـاين ،مبـا فيعـا ـاالت الع ـف ا حتـ
املتعلــ( سال ـــزاعات والــيت حتــدث يف كــك التصــاب ،وتتعلــ( ســـ  6١فــحية ( ــان م ــعم
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 ١6طوــال) وتعلقــت ــاالت انتــعا احلــ( يف عــدم التعــر لالعتقــاو التعحتــو واال تجــا
لــس امل ــروع ســـ  ١4الــة طالــت  60فــحيةو و انــت ا ــا  ١4الــة اىتطــاو تتعلــ(
ســــ  28فـــحيةو ويف  44الـــة تتعلـــ( ســــ  ١6١فـــحية ،ـــددت تـــوات األمـــن احلكوميـــة
وا ماعات املتحالوة مععا اوية املعـامجنيو وتـد ارتكـإ محتـلحون جمعولـون احلـاالت املتبقيـة
اليت سلع عدداا  76الة واليت را فحيتعا  226كخصاو
 - 52ومن اـلا التقـارير ،أ ـدت العمليـة املختلطـة وتـوع  74الـة انتـعا ات وجتـاو ات
حلقوا اانحتان من ىالو َّيواد البعثات امليدانية ،والقيام سزيارات ملخيمات ال ا ني ،ورصـد
احملا مــاتو وب يتحتــن التحقــ( مــن  46الــة متبقيــة ،ويعــزى ذل ـ جزايــا َّت القيــود الــيت
تورفعا احلكومة علل الت ق و وتد عمزيت أي ًا املحتـاا املتعلقـة سإمكانيـة الوصـوو ،وال سـيما
املتص م عا مب طقة جب مرةَّ ،ت االخنوا احلاص يف عدد احلاالت املبلع ع عا ،والـلم م ـع
العمليــة املختلطــة مــن التواصـ مــع ال ــا ني وا تمعــات امل ــيوةو وذلـ التواص ـ أمــر ســالع
األ يــة اجــرا املقــاسالت مــع ال ــحايا وال ــعود وتو يــ( احلــوادث املتعلقــة حبقــوا اانحتــانو
فعلـــل ســـبي املثـــاو ،أفـــاد ال ـــا ون يف يفـــيم ال ـــا ني ال ـــما  ،سوســـل دارفـــور ،يف ١8
نيحتان/أسري  ،س هنم تلقـوا تعليمـات مـن الحتـلطات سعـدم اافصـا عـن أيـة معلومـات للعمليـة
املختلطــةو وعــالوة علــل ذلـ  ،ب يمحتــمح ماعــات ا تمــع املــدين الــيت تتــوت ت ــطي مرا ــز
الرعاية الصـحية س التعامـ مـع احلـاالت الـيت تتعلـ( سـالع ف املتصـ سال ــزاع ،والع ـف ا حتـ
والع ف القاام علل أساس نوع ا س ،وال سيما يف وسل دارفورو
 - 53ومــا او انت ــار اافــالت مــن العقــاب ي ــك حتــديا ــبسا توــاتم سحتــبإ العجــز يف
تدرات مةسحتات الدولة ،وعدم توفر سيئة أم ية مواتية لحتالمة املدنيني يف مجيـع أحنـا دارفـور،
وجتاو ات توات األمن يف سارسة صال ياالاو فو  24آذار/مـارس ،مـثالً ،اعتـر أفـراد مـن
جعا األمن واملخاسرات الوطم طالبـة يف طريقعـا َّت جامعـة ا ي ـة واعتـدوا عليعـاو وساملثـ ،
أبفيــد س ـ ن الطــالب الحتــبعة مــن جامعــة نيــاال الــلين أبلقـ القــب علــيعم يف  26نيحتــان/أسري
سحتبإ التقاار اعترافًا علل يادة رسوم ال ق العام تد تعرفـوا لل ـرب أ ـا وجـودام تيـد
اال تجــا و ويف تطــور م ــجع ــدث يف  ١0أيار/مــايو ،أدانــت حمكمــة يف ا ي ــة ،سطــرب
دارفور ،رجالً يبلع من العمر  25عاما وج دياً سـودانيا و كمـت عليعمـا سالحتـجن ملـدة 20
عاما ستعمة التصاب طولة يف الحتاسعة من عمرااو
 - 54وتد نولت العملية املختلطة مبادرات لب ا القدرات لصـاحل أفـراد ال ـرطة الحتـودانية،
ان م عا ت قـيم دورة تدريبيـة س ـ ن التحقيقـات ا اايـة ،وصـووو لـتعلم اللطـة اانكليزيـة،
و لقة عم س ن تعمـيم مراعـاة امل قـور ا حتـاين ،واالسـتطالو واالعتـدا ا حتـيني ،ف ـال
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عــن تــوفس التــدريإ ملتطــوع اموــارة ا تمعيــةو ويف َّطــار مبــادرات م ــع ا رميــة يف يفيمــات
ال ــا ني ،مت تحتــيس  2١4دوريــة م ــتر ة مب ــار ة  267مــن متطــوع ىوــارة ا تمعــات
احملليةو وساافافة َّت ذل  ،عقدت العملية املختلطة  ١50دورة توعية لواادة ال ـا ني س ـ ن
محتاا الع ف ا حت والحتالمة واألمن ،مرب ةً أ ية َّسـالغ ال ـرطة سالق ـايا ا اايـة وطلـإ
العالج الطيب لل حاياو ومت االفطالع مبا جمموعـي  254يـارة َّت مرا ـز اال تجـا ومرا ـز
ال رطة لرصد أ واو األطوـاو يف مرا ـز ا تجـا األ ـداث واألكـخال الـلين يعي ـون مـع
أمعــاالم يف تلـ املرافــ(و ومت االفــطالع صمــس لقــات عمـ س ـ ن تعمــيم مراعــاة امل قــور
ا حتاين ،والع ف ا حت والع ف القاام علل أسـاس نـوع ا ـ س ،ومعـارات حتـإ العـيش
لواادة  ١63نا ا ( 82رجال و  8١امرأة) يف من القطاع ال ما وا وو وال رت و
 - 55ويف تطـــور َّ،ــــاو ،دمكـــ ت كــــعبة احملكمـــة العليــــا لواليـــات دارفــــور يف نيــــاال يف
 ١3نيحتــان/أسري  ،نتيجــة ألن ــطة دعويــة تامــت هبــا العمليــة املختلطــةو وتــد تامــت ال ــعبة
ساسـتعرا ت ــايا وســاافراج عـن  5١2ســجي ا مــن الحتــجون يف دارفـور ،ــان العديــد م ــعم
جاحنون تبصَّر أو أمعات مصحوسات س طوـاو صـطارو وعلـل حنـو سا ـ  ،ونتيجـة عـود دعـوة
ودعــم يف جمــاو س ــا القــدرات سللتــعا العمليــة ،ولوــت املديريــة العامــة للحتــجون وااصــال
 350مــن مــولو الحتــجون 79 ،م ــعم مــن ال حتــا  ،ىــالو الوتــرة امل ــمولة ســالتقريرو ويف
ج ـوب دارفـور ،وسالتعـاون مــع صـ دوا األمـم املتحـدة للحتــكان ،اسـتعانت العمليـة املختلطــة
سو ارة ال ةون االجتماعية ،وسإدارة الحتالم واألمن امعـة نيـاال ،وو ارات كوميـة أىـرى،
يف عملية أسورت عن اافراج عن  30نزيلـة مـن نـزيالت سـجن نيـاال ،تلقفـني أي ـا دعمـا يف
سب حتإ عي عنو
 - 56ويف  27آذار/مارس ،كعدت سثليت اماصة املع يـة ساألطوـاو وال ــزاع املحتـلح التوتيـع
علــل ىطــة عم ـ مــن تب ـ األمــم املتحــدة و كومــة الحتــودان الــدو َّت اايــة األطوــاو مــن
االنتعا ات أ ا ال ـزاع املحتلح ،سحتب م عا وتـف وم ـع جت يـد األطوـاو يف دارفـور والحتـودان
عمومـــاو وأتا ـــت الزيـــارة أي ـــا فرصـــة الوصـــوو َّت  2١طوـــال معـــم أن ر ـــة العـــدو
واملحتاواة/فصـــي جربيـ ـ ج ـــدالم وأهنـــم أبســـروا أ ـــا العمليـــات العحتـــكرية يف دارفـــور يف
نيحتان/أسري 20١5و وتواص اليونيحتيف والعملية املختلطة العم مع احلكومـة علـل تعجيـ
اافــراج عــن أولئ ـ األطوــاو و أب مشلــعم سب فســرامو وَّفــافة َّت جعــود الــدعوة اــلا ،وفــرت
العملية س ا القدرات والتدريإ يف جما قوا الطو وااية الطو لوااـدة  ١ ١49كخصـا
( 5١0نحتا و  639رجال) ،من سي عم أفراد من ال رطة الحتودانية ،ومـن مـولو الحتـجون،
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ومولوون من و ارة ال ـةون االجتماعيـة ،ومـن متطـوع اموـارة ا تمعيـة ،وال ـا ني/أفراد
ا تمعات احملليةو
 - 57ويف َّطار ا عـود الراميـة َّت تـدعيم احلـوار وتعزيـز عمليـة الحتـالم ،اسـتواد أ ثـر مـن
 ١30من القيادات ال حتااية من سرنام سع وان ”نحتـا دارفـور يتحـد ن عـن الحتـالم“ ،نقمتـي
العملية املختلطة مل ات ة رساا الحتالم يف ا تمعات احمللية ،مبا ي م سـجن ال حتـا يف الواكـر
يف يوم  20و  2١نيحتا ن/أسري و ويف لـرب دارفـور ،تامـت العمليـة ،سالتعـاون مـع صـ دوا
األمــم املتحــدة للحتــكان ،ساست ــافة  ١00امــرأة يف م ات ــة س ـ ن كــال رايحتـ  ،واــو عــدم
االتحتاا سني القوانني التقليدية والقانون الحتـوداينو وتامـت العمليـة أي ـا ستـدريإ أع ـا مـن
م قمات ا تمع املدين س ن تعميم مراعاة امل قور ا حتاينو

جيم  -الوساطة يف ال ـزاعات احمللية
 - 58ااــلت العمليــة املختلطــة تــداسس للتخويــف مــن ــدة التــوترات فيمــا ســني ا تمعــات
املت ــررة مــن ــوادث الع ــف القبلــ و ويف أعقــاب اهلجمــات الــيت اســتعدفت نــا ني يف
ســورتوين ،س ــماو دارفــور ،ســدأت العمليــة املختلطــة عمليــة املصــاحلة ســني البــدو وأولئــ
ال ا ني ،مشلت عقد اجتماع يوم  ١7و  ١8أيار/مايو سني عما تبيلة الر يقـات ال ـمالية
وتبيلة الوور يف سورتوينو فوسفعت العملية املختلطة َّت تحتعي َّعادة فتح الطري( سـني بكاسيـة
وسورتوين ولكن تبيلة الر يقـات ال ـمالية اسـتمرت يف رفـ االتتـرا مطالبـةً سـاافراج عـن
ا ني من أفراد تبيلة الر يقات اعتمقال سحتـبإ معامجتـعما ملخـيم سـورتوينو ويف كـرا دارفـور،
ويف أعقاب احلادث اللم وتع يف ترية تـور طعـان والـلم أدى َّت كـن اجمـات علـل الـوا
يف نيحتان/أسري  ،سللت العملية املختلطة جعـودا ت ـاورية مكثوـة مـع تبيلـة الر يقـات ا وسيـة
وتبيلة املعاليا هبدو اويف دة التوترات وسد عملية املصاحلةو
 - 59ويف ج وب دارفور ،واصلت العمليـة املختلطـة تيحتـس املصـاحلة سـني تبـيليت الحتـالمات
والوالتة يف أعقاب اكتبا ات اندلعت سـني القبيلـتني يف كـبا /فرباير ،وذلـ عـن طريـ( دعـم
مــةقر للحتــالم يف الوتــرة مــن َّ ١4ت  ١8أيار/مــايو عقدتــي ســلطة دارفــور ااتليميــة و ــة
الوســاطة يف الواليــةو ووتعــت القبيلتــان اتوــاا ســالم م قحــاو وَّفــافة َّت ذلـ  ،فقــد عقــدت
العمليــة واادارات األاليــة مــةقرا للحتــالم يف م طقــة تري ــة يف يــوم  ١7و  ١8أيار/مــايو
ل ـــمان ت ويـــل اتوـــاا وتـــف األعمـــاو العداايـــة املوتأـــع يف عـــام  20١5ســـني تبـــيليت الوالتـــة
واملحتـــاليتو وأوصـــل امل ـــار ون ست ـــكي ـــة ســـالم م ـــتر ة الســـتعرا امل ا عـــات
علل األراف و
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 - 60ويف لــرب دارفــور ،عقــدت العمليــة املختلطــة يانيــة م تــديات للحــوار والت ــاور يف
الوترة من َّ ١١ت  25أيار/مايو سطية م ـع ال ــزاعات سـني املـزارعني والرعـاة الر ـ يف املوسـم
الزراع املقب و وكار يف تل العملية ما جمموعي  453كخصا ميثلون مزارعني ،وتبااـ مـن
الر  ،و عما لإلدارة األالية ،و عما دي يني ،وعاادين ،ونا ني ،وسلطات حمليةو
 - 6١ويف مشـــاو دارفـــور ،واصـــلت العمليـــة املختلطـــة التحـــاور مـــع الزعمـــا التقليـــديني
والحتلطات احملليـة وسـلطات الواليـات مـن تبـيليت الـربم والزياديـة ،و ثتـعم علـل عقـد مـةقر
املصاحلة سني القبيلتنيو

ساسعا  -نقـــ املعـــام امل وطـــة سالعمليـــة املختلطـــة والتعـــاون مـــع فريـــ( األمـــم
املتحدة القبطرم
 - 62مــا او عــدم وايــة قوي ـ فريــ( األمــم املتحــدة القبطــرم ونقــص مــواردا الب ــرية
يطر ان حتديا أمام نق املعامو ويف ل ون ذل  ،اىتتمت العمليـة املختلطـة عملياالـا يف عـدد
من املعام املتصلة سحتيادة القانون ،مبا يف ذلـ تقـدج الـدعم للمحتـاعدة القانونيـة ،واـ سصـدد
ت يي( ال طاا ا طرايف للدعم اللم تقدمي َّت مةسحتـات العدالـة ا اايـة يف امل ـاط( الـيت عـاد
َّليعا نا ون أو اليت تتم أن يعودوا َّليعاو ويعدو الربنـام امل ـتر الـلم وفـعتي العمليـة
املختلطــة والوريــ( القبطــرم ،واملعــم سحتــيادة القــانون يف دارفــور للوتــرة مــن عــام َّ 20١6ت
عــام َّ ،20١9ت قكــني الوريــ( القطــرم ،ريثمــا يص ـ الــدعم املقــدم مــن املــاحنني ،مــن تــو
العديد من املعام امل قولة َّليـي سطريقـة تدر،يـةو وعقـدت العمليـة والوريـ( القبطـرم اجتماعـات
م ــتر ة للمــاحنني مــن أجــ تعبئــة التمويــ للربنــام يف امرطــوم يــو فم  24نيحتــان/أسري
و  2زيران/يونييو

ام ا  -ا وانإ املالية
 - 63اعتمــدت ا معيــة العامــة ،مبوجــإ تراراــا  26١/69ســا  ،مبلطــا تــدرا ١ ١02.2
مليون دوالر لإلنواا علـل العمليـة يف الوتـرة مـن  ١قو /يوليـي َّ 20١5ت  30زيران/يونيـي
20١6و و  ١3زيران/يونيي  ،20١6سلطت االكترا ات املقررة لـس املحتـددة للححتـاب
امــال للعمليــة املختلطـــة  253.3مليــون دوالرو وسلــع جممـــوع االكــترا ات املقــررة لـــس
املحتددة ميـع عمليـات وـظ الحتـالم يف التـاريخ نوحتـي  2 232.9مليـون دوالرو وسمـدّدت
تكاليف القوات وو دات ال رطة امل كألة للوتـرة املمتـدة ـ  30نيحتـان/أسري  ،20١6يف
ــني مس ـدّدت تكــاليف املعــدات اململو ــة للو ــدات عــن الوتــرة املمتــدة ـ  3١ــانون
األوو/ديحتمرب  ،20١5وفقاً دوو الحتداد الوصل و
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تاسعا  -مال قات
 - 64علل الرلم من أن مدنيني يقدر عددام سـ  2.6مليـون كـخص ال يزالـون نـا ني يف
دارفور ،ورلم تواص القتاو سني القوات احلكومية وجيش حترير الحتودان/فصي عبـد الوا ـد
يف جب ـ مــرة ،فــإن العمليــة الحتياســية لالتوــاا علــل َّطــار للحتــالم يف دارفــور ال يــزاو يــتعني
َّسرامعاو وَّنم أ م علل فري( االحتاد األفريق الرفيع املحتـتوى املعـم سالت ويـل ،واملمثـ امـال
امل تر  /بس الوسطا امل تر  ،وال ر ا اسىرين ،ملا يبللوني من جعود سعيا َّت َّ،اد ـ
تواوف لل ـزاع ،وأواص دعم لتل ا عودو وَّنم أكعر سالقل( َّ ا استمرار ليـاب جـيش
حترير الحتودان/فصي عبد الوا د عن طاولة املواوفات ،وأ ف ذل الوصي علـل امل ـار ة
س االحتـاد األفريقـ وأنـا ،يف تقريرنـا امـال املـةرن
الب ا ة يف الا العمليةو وتد ناكـدنا ،راـي م
 8زيران/يونيـــي ( ،)S/2016/510املعارفـــة الحتـــودانية عمومـــا االن ـــمام َّت اتوـــاا ىريطـــة
الطريــ( الــلم اتتر ــي فريــ( االحتــاد األفريق ـ الرفيــع املحتــتوى املعــم سالت ويــل والــلم وتعتــي
احلكومة يف نيحتان/أسري و وسيمث ذل ىطوة بسة صوب َّهنا ال ــزاعات يف الحتـودان ،سـا
يتيح تقدج املحتاعدة َّت ا تمعات احملتاجة وتعزيز البيئة الال مة حلـوار وطـم يتحتـم ساملصـداتية
وال مووو
 - 65وتد م ع استمرار القيود علل الوصوو اليت تورفعا احلكومة يف وسل دارفور العمليـة
املختلطة وال ر ا يف ا او اانحتاين من َّيواد سعثـات حتقـ( وَّجـرا عمليـات تقيـيمو ونتيجـة
للل  ،فإن ام نطاا اال تياجات اانحتانية وا تياجات احلماية ال يزاو جمعـوال ،وال يـزاو
اسالو من املدنيني املت ررين من دون محتاعدةو وأ رر دعوم َّت من كومة الحتـودان
وجــيش حتريــر الحتودان/فصــي عبــد الوا ــد َّت وتــف القتــاو للحتــما سوصــوو املحتــاعدات
اانحتــانية علــل حنــو ام ـ ودون أيــة عراتي ـ َّت الحتــكان املــدنيني يف مجيــع املواتــع ،وأ ــف
احل كومة علل َّعطا األولوية للمواوفات الحتياسـية ،علـل حنـو مـا اتلوـ( عليـي أ ـا مـداوالت
الوري( العام امل تر و وأذ أر مجيع أطراو ال ـزاع س ن عليعا التزامـا مبوجـإ القـانون الـدو
حبماية املدنيني وسالحتما سوصوو املحتاعدات اانحتانية دون عراتي و
 - 66وال يزاو يحتـاورين القلـ( مـن أن الع ـف القبلـ يقـ ي ـ أك مصـدرا رايحتـيا النعـدام
األمن سال حتبة للمـدنينيو ويمقعـر تكـرار االكـتبا ات ،علـل الـرلم مـن التـدىالت احلكوميـة،
ف ال عن اهلجمات املتكررة علل ال ا ني ،تقلإف وا اكـة الـدي اميات احملليـة ،الـيت تواتمـت
من جـرا ال ــزاعو ويـرب اـلا احلاجـة َّت ت ـافر ا عـود مـن أجـ معا ـة األسـباب ا لريـة
للتوترات احمللية ،وال سيما فيما يتعل( سإدارة األرافـ وامليـاا ،ولساـا مـن املـوارد ال ـحيحة،
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َّت جانـــإ جعـــود تعزيـــز نقـــام ســـيادة القـــانون ولـــسا مـــن آليـــات ـ ـ ال ــــزاعات دون
استخدام القوةو
 - 67وسال قر َّت أن طبيعـة ال ــزاع يف دارفـور ال تـزاو َّت ـد ـبس دون أم تطـيس ،فـإنم
س وأنـاَّ ،ت العمليـة
أ رر ت يد التوصيات الـواردة يف التقريـر امـال الـلم طلب ـا فيـي ،الـراي م
املختلطـة تر يـز أن ـطة الواليـة املو لـة َّليعـا علـل مـا يلـ أوال ،اايـة ال ـا ني عـن طريــ(
حتديد أولويات املوارد اسـت ادا َّت رسـم ىريطـة ملخيمـات ال ـا ني وم ـاط( العـودة احملتملـة
و انيا ،معا ة الع ف القبل من ىالو ت ويـل اسـتراتيجية علـل نطـاا البعثـة تحتـت د َّت الوتايـة
والتخويف والدعم من أج تحتـوية األسـباب ا لريـة لـلل الع ـفو ويف الوتـت نوحتـي ،فـإن
الع اصر ال قامية سـتتخل تـداسس لتعزيـز مرونتـعا اامجاليـة مـن ىـالو تعزيـز القـوات يف مواتـع
األفرتــة ذات األ يــة األ ــرب للعمليــات وَّمكانيــة تقلــيص أو َّلــالا املواتــع األىــرى ،وَّن ــا
تـــدرات عحتــكرية ا تياطيـــة دي اميـــة و يـــادة احل ـــور امليـــداين ألفـــراد ال ـــرطة مـــن فـــمن
القدرات احلاليةو
 - 68وأعرب عن تـر ييب سالتقـدم الـلم أ ـر ا ـ مـن األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـ
واحل كومة من أج حتحتني التعاون فيما يتعل( سالعمليات اليت تقوم هبا العملية املختلطـة ،مبـا يف
ذل ـ التعــاون املتعلــ( ساســتراتيجية امــروج اماصــة هبــاو وَّنــم أعــوو علــل احلكومــة أن توـ
سالتزامعا فيما يتص سإ الـة مجيـع العقبـات البسوتراطيـة املوروفـة علـل أفـراد العمليـة املختلطـة
وأصوهلاو ويف ني االت احلكومة ىطوات لإلفـراج عـن سعـ احلاويـات مـن سورتحتـودان،
فــإن الت ـ ىس يف جتعيــز معــامالت التخلــيص ا مر ـ لإلمــدادات الطلاايــة ب يعــر للخطــر
فححتــإ األفــراد ال قــاميني التــاسعني للعمليــة ،سـ أدى أي ــا َّت تــرا م لرامــات التـ ىس علــل
البلــدان املحتــا ة سقــوات وأفــراد كــرطةو وَّفــافة َّت ذلـ  ،فــإن ال ــح ات الــيت حتتــوم علــل
معدات من البلدان املحتا ة سقـوات و أفـراد كـرطة ال تـزاو حمتجـزة يف سورتحتـودان ،سـا يلحـ(
ال ـرر سعملياالـا وسـالمتعاو وأ ـف مـرة أىــرى احلكومـة علـل التقيـد ساتوـاا مر ـز القــوات
املتعل( سالعملية املختلطةو
 - 69ويف امتــام أود أن أكــكر مــارتن أواومــوييب ،املمث ـ امــال امل ــتر  /بس الوســطا
امل ـــتر  ،ومجيـــع أفـــراد العمليـــة املختلطـــة رجـــاال ونحتـــا  ،واألمـــم املتحـــدة وامل قمـــات
لس احلكومية ،لحتعيعم من أج حتحتني ياة أا دارفورو وأ م أي ا علـل اـايل م قريـوس،
مبعو امال َّت الحتودان وج ـوب الحتـودان ،وعلـل الرايحتـني الحتـاسقني ـاسو مبيكـ وعبـد
الحتــالم أســو سكــر مــن فريــ( االحتــاد األفريقـ الرفيــع املحتــتوى املعــم سالت ويــل ،علــل جعــودام
الرامية َّت تحتوية ال ـزاعات يف الحتودانو
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