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 تقریر رئیس المفوضیة عن الوضع في دار فور 
 

 أوال ـ مقدمة
 

، قرر مجلس السلم 2004أكتوبر  20خالل اجتماعھ السابع عشر المنعقد في  .1
 3320واألمن نشر بعثة معززة لالتحاد اإلفریقي في السودان یكون قوامھا 
المھام  عنصرا في دار فور لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید عند اللزوم ألداء

 :التالیة
أبریل  8مراقبة االلتزام باتفاق وقف إطالق النار اإلنساني المبرم في  -

 وجمیع االتفاقیات المستقبلیة؛ 2004
 مساعدة عملیة بناء الثقة؛ -
المساھمة في تھیئة المناخ لتقدیم المعونة اإلنسانیة وعودة المشردین  -

ع مستوى التزام داخلیا والالجئین إلى أوطانھم وذلك للمساعدة على رف
جمیع األطراف باتفاقي وقف إطالق النار اإلنساني والمساھمة في 

 تحسین الوضع األمني في إقلیم دار فور بأكملھ
أبریل  28قرر االجتماع الثامن والعشرون لمجلس السلم واألمن الذي عقد في  .2

عنصرا  6171زیادة عدد أفراد بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان إلى  2005
رجل شرطة مدنیة بنھایة  1560سكریا مع عنصر مدني كاف بما في ذلك ع

وقد انتھى التفویض الذي أذن بھ االجتماع السابع عشر . 2005سبتمبر 
 2005أكتوبر  19لمجلس السلم واألمن في 

 20قرر االجتماع الثاني واألربعون لمجلس السلم واألمن الذي عقد في  .3
تحاد اإلفریقي في السودان لثالثة أشھر تمدید تفویض بعثة اال 2005أكتوبر 

في انتظار تقدیم المفوضیة تقریرا یستعرض جمیع  2006ینایر  20حتى 
جوانب الوضع السائد في دار فور وعملیات بعثة االتحاد اإلفریقي في 

 . السودان بما في ذلك تجدید تفویض البعثة لفترة أطول
الجتماع الثاني واألربعین لمجلس یغطى التقریر الحالي الذي یقدم وفقا لمقرر ا .4

السلم واألمن التطورات السیاسیة واألمنیة والعسكریة واإلنسانیة والحقوقیة 
في دار فور منذ تقدیم تقریري األخیر إلى االجتماع الثامن والعشرین لمجلس 

  PSC/PR/2 XXVIIIالسلم واألمن 
 

 ثانیا ـ وضع محادثات السالم فیما بین األطراف السودانیة
 

یجدر تذكیر المجلس بأنھ بعد فشل الجولة الرابعة من محادثات السالم بین  .5
العتماد ) 2004التي جرت في دیسمبر (السودانیین حول النزاع في السودان 

التي جرت في (إعالن للمبادئ الذي كان نوقش من قبل خالل الجولة الثالثة 
على جناح  ، بذلت الجھود الستئناف المحادثات)2004نوفمبر /أكتوبر

وبالرغم من ھذه الجھود لم یكن من الممكن استئناف المحادثات . السرعة
نظرا لعدة عوامل منھا الوضع األمني على األرض واالنشقاق داخل قیادة 
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وعلى ھذه الخلفیة وأخذا في الحسبان الحاجة . جیش تحریر السودان/ حركة
األمین العام السابق إلى تعزیز فریق الوساطة، قمت بتعیین سالم أحمد سالم 

لمنظمة الوحدة اإلفریقیة كمبعوثي الخاص والوسیط الرئیسي لمحادثات أبوجا 
 .للسالم

خالل الجولة الخامسة من محادثات السالم بین السودانیین التي جرت في  .6
، كثفت الجھود الستكمال إعالن 2005یولیو  5یونیو إلى  10أبوجا من 

ووفقا لھذا اإلعالن، . 2005یولیو 5ھ في المبادئ مما أدى إلى التوقیع علی
اتفقت األطراف السودانیة على مبادئ عریضة تستند إلیھا مفاوضاتھا 

. وتشكل األساس لتسویة عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في دار فور ةالمستقبلی
ویجدر بالمالحظة أن اعتماد إعالن المبادئ قد عقدتھ حساسیة المسائل 

وق ملكیة األرض االنفالت والفصل بین الدولة المطروحة بما في ذلك حق
 .والدین وتقاسم الثروة والسلطة والترتیبات األمنیة

تعثرت الجولة الخامسة أیضا بمسائل عرضیة مثل حضور إریتریا الذي  .7
اعترض علیھ وفد حكومة السودان ودور تشاد كوسیط مشارك وھو ما 

قد عطلت . لمساواةاعترض علیھ ممثلو الحركات وخاصة حركة العدالة وا
ھذه المسائل بدء المناقشات واعترض فریق الوساطة على المنھجیة التي 
تسمح بحضور إریتریا المحادثات الثنائیة مع الحركات واستبقاء دور تشاد 
كوسیط مشترك وقبلت األطراف ذلك مما مكن في النھایة من مواصلة 

 .المحادثات واختتامھا باعتماد إعالن المبادئ
قیع إعالن المبادئ، طلبت من مبعوثي الخاص إجراء المشاورات مع إثر تو .8

وفي . األطراف السودانیة وكذلك مع الوساطة التشادیة المشاركة والمیسرین
ھذا الصدد، قام مبعوثي الخاص بتنظیم اجتماع استشاري في كل من دار 

 23إلى  21السالم وباغامویوم في تنزانیا مع األطراف السودانیة من 
وخالل ھذا االجتماع، اتفقت األطراف على موعد وجدول . 2005طس أغس

 . أعمال للجولة السادسة من المحادثات وكذلك الشكل والمدة اللذین تأخذھما
 10أغسطس إلى  3زار مبعوثي الخاص الخرطوم وانجامینا وطرابلس من  .9

وفي الخرطوم، اجتمع بالرئیس عمر حسن البشیر والنائب . 2005سبتمبر 
ل للرئیس سالفاكیر والنائب الثاني لرئیس علي عثمان طھ وغیرھم من األو

المسئولین السودانیین بمن فیھم قائد الوفد الحكومي إلى محادثات السالم 
وبینما ھو في السودان، سافر أیضا إلى دار فور حیث التقى . مجذوب الخلیفة

) ل دار فورشما(جیش تحریر السودان مناوي في برمازه /األمین العام لحركة
جیش /وممثلي حركة العدالة والمساواة في نیاال وأعضاء آخرین في حركة

جیش تحریر /تحریر السودان في جبل مرة، المعقل السیاسي لرئیس حركة
 .السودان عبد الوحید النور

في اجتماعاتھ المختلفة مع األطراف السودانیة، أطلعھا المبعوث  .10
. ف المحادثات بمنتصف سبتمبرالخاص على الجھود التي تبذل الستئنا

أعربت جمیع األطراف عن استعدادھا للعودة إلى أبوجا وحرصھا على 
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غیر أنھ أعرب األمین . إحراز تقدم ملحوظ خالل ھذه الجولة من المحادثات
جیش تحریر السودان عن رغبتھ في أن یتاح لھ الفرصة لتنظیم /العام لحركة

لسادسة ورأى األعضاء اآلخرون في المؤتمر الوطني للحركة قبیل الجولة ا
جیش تحریر السودان أنھ بالرغم من أھمیتھ یتطلب عقد المؤتمر /حركة

تحضیرا دقیقا لتمكین جمیع األعضاء بمن فیھم ممثلو مختلف القبائل 
واتفقوا أیضا . والمجتمع المدني والمفكرون والنساء وغیر أولئك من حضوره

یجب أال تكون رھینة للمؤتمر  مع المبعوث الخاص على أن المحادثات
وكان موقف االتحاد اإلفریقي الذي أبلغ بھ جمیع قادة حركة جیش . المقترح

تحریر السودان أن أي مؤتمر یعقد وال یشمل كامل قیادة الحركة سوف یعمق 
 .من االنشقاقات وعلیھ یجب تفادیھ

یة في طرابلس، اجتمع المبعوث الخاص بقائد الجماھیریة العربیة اللیب .11
كرر . العقید معمر القذافي وعلي التریكي، ممثل لیبیا في محادثات أبوجا

. العقید القذافي دعمھ لمحادثات السالم التي یقودھا االتحاد اإلفریقي في أبوجا
وفي تشاد، التقى المبعوث الخاص بالرئیس إدریس دبي واستعرض معھ 

لعدالة والمساواة الوضع في دار فور وناقش سوء التفاھم بین تشاد وحركة ا
والحاجة إلى الحفاظ على دور الوساطة المشاركة لتشاد كما جددت قمة 

 . 2005االتحاد اإلفریقي في سرت ذلك في یولیو 
ویسرني أن أبلغ مجلس السلم واألمن بأنھ إثر تبادل لوجھات النظر  .12

سبتمبر إلى  21على ھامش الجولة السادسة لمحادثات السالم التي جرت من 
وبالتنسیق مع رئیس االتحاد اإلفریقي تم استقبال ممثلي  2005توبر أك 20

من قبل  2005سبتمبر  24قیادة حركة العدالة والمساواة في انجامینا في 
الرئیس إدریس دبي بحضور وفد یترأسھ السفیر بابا غانا كینغیبي، ممثلي 

سالم وبعد دراسة معمقة للعقبات التي تعترض عملیة ال. الخاص في السودان
في دار فور واستعراض شامل لحاالت سوء التفاھم الماضیة بین تشاد وحركة 

 :العدالة والمساواة، اتفق الطرفان على ما یلي
إعادة التأكید على دور تشاد كوسیط مشارك ومحاید في عملیة السالم في دار  -

 فور؛
 التزام كل من تشاد وحركة العدالة والمساواة بالتعاون مع بعضھما بغیة  -

 تسویة أي مشاكل حالیة ومستقبلیة من خالل الحوار؛
التزام تشاد بتسھیل حریة التنقل في أمن تام داخل أراضیھا لممثلي حركة  -

العدالة والمساواة الذین یقومون بمھام رسمیة تتعلق بعملیة السالم في دار 
 فور؛

مع التزام كل من تشاد وحركة العدالة والمساواة بالتعاون الوثیق مع المجت -
 الدولي إلیجاد حل سریع ودائم لألزمة اإلنسانیة التي تواجھ شعب دار فور؛

باإلحجام عن أي أعمال من  ةالتزام كل من تشاد وحركة العدالة والمساوا -
 .شأنھا تقویض عملیة السالم في دار فور
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وخالل الجولة السادسة، تعثرت المحادثات ألربعة أیام جراء  .13
حریر السودان والصراع على القیادة بین جیش ت/االنشقاقات داخل حركة

وقام فریق الوساطة والشركاء . رئیسھا من جھة وأمینھا العام من جھة أخرى
الدولیون بإجراء مشاورات مكثفة لتضییق الخالفات داخل الحركة دون تحقیق 

وبالرغم من ھذه المشاكل، استؤنفت المحادثات في النھایة . النتائج المرجوة
بعد اختتام ورشة عمل دامت ألسبوع كامل وقام بتنظیمھا  2005أكتوبر  3في 

فریق الوساطة بمساعدة من الخبراء الدولیین حول المسائل المتوقع مناقشتھا 
ومن بین ھذه . خالل الجولة وھي تقاسم الثروة والسلطة والترتیبات األمنیة

ألن  المسائل الثالث، بدأت المناقشات الرئیسیة فقط بلجنة تقاسم السلطة
الحركات كانت ترى أنھا غیر مزودة بالمسئولین المعیین للعمل في اللجان 

وفي لجنة تقاسم السلطة ھذه تم اعتماد جدول . الثالث بصورة متزامنة
األعمال فقط وجرت المناقشات التمھیدیة حول الترتیبات األمنیة فقط في نھایة 

ومع ذلك، . ة السادسةوعموما، لم یتم إحراز تقدم یذكر خالل الجول. الجولة
قامت األطراف في نھایة الجولة بتوقیع بیان مشترك أعربت فیھ عن إرادتھا 

 .الجماعیة في جعل الجولة السابعة حاسمة
تحضیرا للجولة السابعة، بذلت وساطة االتحاد اإلفریقي والشركاء  .14

جیش تحریر السودان على التغلب /الدولیون جھودا جبارة لمساعدة حركة
. ساماتھا وضمان مشاركتھا في المحادثات كحركة متحدة ومتماسكةعلى انق

وفي ھذا الصدد، یجدر بالذكر أن االجتماع الثاني واألربعین لمجلس السلم 
جیش تحریر السودان /واألمن قد أعرب عن القلق من االنقسامات داخل حركة

مجتمع وحث قادة الحركة على العمل ، بمساعدة من االتحاد اإلفریقي وبقیة ال
الدولي، من أجل حل خالفاتھا لتسھیل االختتام الناجح لمحادثات أبوجا 

 . والمساھمة في تحسین الوضع األمني في دار فور
ومع أخذ ھذا القلق في االعتبار، استجاب االتحاد اإلفریقي والشركاء  .15

جیش تحریر السودان لعقد مؤتمر الحركة /للقرار األحادي لألمین العام لحركة
ید على ضرورة عقد مؤتمر یشمل الجمیع ویعكس التنوع الواسع بالتأك

جیش تحریر السودان على إتاحة /لعضویة الحركة وحثوا قیادة حركة 
الفرصة لكامل عضویة الحركة للقیام باختیار من یقود الحركة بحریة حتى یتم 

وعندما اتضح أن األمین العام . إبراز التوجھات داخل الحركة على نحو كاف
ضي قدما في عقد المؤتمر، نصحھ االتحاد اإلفریقي وشركاؤه ضد تنفیذ سیم

خطة إجراء االنتخابات لقیادة جدیدة خاصة أنھ ال تحضر االجتماع القیادة 
 .بأكملھا والسیما رئیس ونائب رئیس الحركة

عندما عقد المؤتمر في مدینة ھسكانیتا الواقعة شرق دار فور في  .16
" قیادة"، نظمت انتخابات أدت إلى 2005ر أكتوب 31إلى  29النھایة من 

وفي وقت الحق، رفض الرئیس ونائب . جدیدة لحركة جیش تحریر السودان
جیش تحریر السودان نتائج المؤتمر التي / الرئیس وبعض أعضاء حركة

وبالرغم من مستوى تمثیل االتحاد اإلفریقي ".غیر شرعیة والغیة"اعتبروھا 
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ا المؤتمر بصفة مراقب، لم یقم أي من والشركاء اآلخرین الذین حضرو
لقد أدى . االتحاد اإلفریقي أو شركائھ بإصدار أي تصریح بشأن النتائج

جیش تحریر / االنشقاق داخل حركة" تعمیق"المؤتمر واالنتخابات إلى 
السودان مع عواقب وخیمة على عملیة السالم والجھود التي تبذل إلنھاء 

 .النزاع في دار فور
ه التطورات وكما تم االتفاق علیھ في نھایة الجولة ردا على ھذ .17

السادسة، قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بدعم من االتحاد اإلفریقي بإطالق 
جیش تحریر السودان / مبادرة للمساعدة على توحید الصفوف داخل حركة

وفي ھذا السیاق، نظمت حكومة الوالیات . وتجنب مزید من تجزئة الحركة
اجتماعا في نیروبي شاركت فیھ فصیلتان  2005نوفمبر  9و 8ومي المتحدة ی

" المخلوع"رأس الوفدین كل من الرئیس . جیش تحریر السودان/ لحركة
ترأس ". المنتخب حدیثا"جیش تحریر السودان ونائب رئیس الحركة /لحركة

االجتماع نائب وزیر خارجیة الوالیات المتحدة روبیرت زویلیك ومثل االتحاد 
ریقي مبعوثي الخاص والوسیط الرئیسي سالم أحمد سالم والممثل الخاص اإلف

في السودان غانا بابا كینغیبي كما حضر االجتماع مبعوثون وممثلون 
خاصون آخرون لشركاء االتحاد اإلفریقي بما في ذلك المملكة المتحدة، كندا 

ن كما واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، النرویج وھولندا وفرنسا وآخرو
وحضورا ورش عمل الحقة حول اتفاقیة نیفاشا الشاملة للسالم والترتیبات 

 . األمنیة في دار فور نظمتھا أیضا الوالیات المتحدة األمریكیة
لم یحقق االجتماع معظم أھدافھ الرئیسیة المتمثلة في توحید قیادة  .18

حركة جیش تحریر السودان حول وفد واحد إلى المحادثات وتبني موقف 
فاوضي مشترك للمرحلة الحاسمة القادمة من المحادثات تلتف حولھ كل من ت

عالوة على ذلك، رفضت الفصیلة التي یقودھا مني مناوي . القیادة والعضویة
المشاركة في ورشة عمل الحقة حول تقاسم الثروة نظمھا البنك الدولي من 

 بطلب من االتحاد اإلفریقي 2005نوفمبر  16إلى  11
ات التي استجدت في نیروبي، تواصلت الجھود بغیة إثر التطور .19

تشجیع قادة حركة جیش تحریر السودان على تبني نھج موحد وشامل تجاه 
وبعد زیارة نائب وزیرة خارجیة الوالیات المتحدة زولیك إلى . المفاوضات

دار فور وزیارة المبعوث الخاص لكندا إلى اإلقلیم أجریت المحادثات في 
د سالم وكبار ومسئولي وزارة خارجیة الوالیات المتحدة واشنطن بین السی

قام الممثل الخاص لألمین . جیش تحریر السودان/ بغیة توحید قیادة حركة
جیش / العام لألمم المتحدة جان برونك بزیارة دار فور حیث التقى قادة حركة

في و. تحریر السودان لیبلغھم نفس الرسالة المتعلقة بأھمیة الوحدة والشمولیة
وقت الحق، وكما تم االتفاق على ذلك بین الوالیات المتحدة واالتحاد 
اإلفریقي، قام وفد آخر من الوالیات المتحدة برئاسة مساعدة وزیرة خارجیة 
الوالیات المتحدة للشئون اإلفریقیة جانداي فریزر ھذه المرة، بزیارة دار فور 



PSC/PR/2.(XLV) 
Page 6  

جیش /فصیلتي حركةإلجراء المحادثات مرة أخرى مع  2005نوفمبر  19في 
 .تحریر السودان

قبیل االجتماع، قام ممثلي الخالص في السودان برحلة إلى المھاجریة  .20
لالجتماع بمني مناوي الذي حثھ على حضور  2005نوفمبر  18في دار فور 

االجتماع الذي سیعقد في الیوم التالي في مقر بعثة االتحاد اإلفریقي في 
وفي االجتماع الذي . حید نور حاضرا أیضاالسودان حیث یكون السید عبد الو

بتسھیل من بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان،  2005نوفمبر  18عقد في 
التقى وفد الوالیات المتحدة الذي انضم إلیھ الممثل الخاص لالتحاد اإلفریقي 
ورئیس فریق الوساطة لالتحاد اإلفریقي بكل من منى مناوي وعبد الوحید 

في نیروبي، كان ھدف االجتماع ھو حمل المجموعتین على وكالحال . النور
 :االتفاق على الخیارین اللذین عرضا علیھما

جیش تحریر السودان /الحیار األول والمفضل ھو إرسال وفد واحد لحركة -
إلى الجولة السابعة للمحادثات مع موقف تفاوضي موحد إلظھار االلتزام 

 ار فورالقوي للحركة بالحل السلمي للنزاع في د
الخیار الثاني ھو ما تم تثبیطھ بقوة وھو إرسال وفدین للحركة إلى  -

 المحادثات مع موقف تفاوضي موحد
أعربت المجموعة التي یرأسھا عبد الوحید النور عن استعدادھا  .21

لالتفاق على الخیار األول غیر أن المجموعة أوضحت أنھ نظرا لرفضھا 
جیش تحریر /وعتان في حركةلنتائج مؤتمر ھاسكانیتا، ھناك اآلن مجم

وعلیھ فھي تفضل الذھاب إلى أبوجا كمجموعتین منفصلتین مع . السودان
ومن جانبھا، تمسكت مجموعة مني مناوي . موقف تفاوضي موحد إذا أمكن

بأن عبد الوحید النور قد تم تنحیتھ من منصبھ من قبل المؤتمر الذي عقد في 
وعلیھ ". یش تحریر السودانعادیا في حركة ج"ھاسكانیتا وأصبح عضوا 

جیش تحریر السودان في المحادثات /یجب إرسال وفد واحد فقط لیمثل حركة
. التي ال تقبل أي ترتیب آخر" القیادة الجدیدة"ویجب أن تعین ھذا الوفد 

واختتم مني مناوي أنھ إذا قرر االتحاد اإلفریقي وشركاؤه السماح للمجوعتین 
من المحادثات دون " القیادة الجدیدة"حب بحضور محادثات أبوجا سوف تنس

 أن ترى نفسھا ملزمة بأي اتفاقیات سابقة
في نھایة االجتماع، أعربت مساعدة وزیرة خارجیة الوالیات المتحدة  .22

عن خیبة أمل حكومتھا من اجتماعي نیروبي والفاشر ونقلت الموقف الموحد 
بوجا وكانت للمجتمع المدني ضد أي محاولة لتقویض عملیة السالم في أ
بما في ذلك (صریحة في قولھا إن المجتمع الدولي سوف یتخذ موقفا صارما 

من . ضد اي طرف یقرر االنسحاب من المحادثات) إمكانیة فرض العقوبات
جانبھما، أكد كل من الممثل الخاص لالتحاد اإلفریقي في السودان ورئیس 

 .ة شاملةفریق الوساطة تصمیم االتحاد اإلفریقي على تسھیل عملی
إثر اجتماع الفاشر ومع أن حكومة تشاد قد بذلت الجھود بدعم من  .23

جیش تحریر /االتحاد اإلفریقي وإریتریا ولیبیا، عقد اجتماع لقادة حركة



PSC/PR/2.(XLV) 
Page 7  

حضره كل من عبد الوحید النور  2005نوفمبر  26السودان في انجامینا في 
للعمل من أجل ومني مناوي وتعھدا بمواءمة موقفیھما التفاوضي وإنشاء لجنة 

 .جیش تحریر السودان/ المصالحة داخل حركة
افتتحت الجولة السابعة لمحادثة السالم بین السودانیین في أبوجا في  .24

والتزاما باالتفاق الذي تم التوصل إلیھ في انجامیا بین عبد . 2005نوفمبر  29
 الوحید النور ومني مناوي، وصل الزعیمان إلى أبوجا مع التزام معلن بجعل

وبالرغم من ھذا التفاھم، أنفق وقت طویل قبل افتتاح . الجولة السابعة حاسمة
المحادثات لتجنب أي أزمة ممكنة بین الفصیلتین حول مسألة ترتیبات التحدث 

جیش /واتفق أخیرا أال یتحدث قائدا حركة. وتشكیلة الوفدین إلى المحادثات
سمح لممثل حركة العدالة تحریر السودان خالل افتتاح الجولة السابعة ولكن ی

مھد ھذا االتفاق الطریق . والمساواة أن یتناول الكلمة نیابة عن الحركتین
 .للجولة السابعة

تمكنت لجنة تقاسم الثروة من اختتام المناقشات حول البنود الثالثة  .25
األولى من جدول األعمال التي تتعلق بالمبادئ العامة وتقاسم والسلطة 

غیر أن ھذه المناقشات . توجیھیة وحقوق اإلنسانوالمعاییر والخطوط ال
تعثرت حالیا نظرا إلى تباین مواقف األطراف حول البند الرابع من جدول 

قدمت . األعمال ویتعلق بالفیدرالیة وجمیع مستویات الحكم واختصاصاتھ
األطراف مختلف مواقفھا من المسألة مشددة على أربعة جوانب للنظام 

 :قلق بالنسبة لھا الفیدرالي تعتبر مصدر
 ،)إقلیم واحد أو ثالث والیات(وضع دار فور  -
 تمثیل الحركات على مستوى الرئاسة،   -
 إدارة العاصمة الفیدرالیة،  -
 .حدود دار فور -

لمساعدة األطراف على تضییق الھوة بین مواقفھا، قدم فریق الوساطة   .26
ات ھذا رفضت الحرك. لالتحاد اإلفریقي اقتراحا حول الموضوعات األربعة

أما الحكومة التي اعتبرت اقتراح وساطة االتحاد . االقتراح وكررت مطالبھا
وقد باءت جمیع . اإلفریقي أساسا سلیما للمناقشات، فلم تقبل ھذه المطالب

الجھود التي بذلت بما في ذلك المحادثات المباشرة في مجموعة صغیرة 
غط على أعلى ویجب ممارسة الض. بالفشل في تحقیق أي نتائج إیجابیة

مستوى لحمل األطراف على إظھار مزید من المرونة حتى یتم اتخاذ موقف 
لم تقبل األطراف بعد االقتراح الجدید الذي . توافقي من المسائل المطروحة

تقدم بھ فریق الوساطة وھو تأجیل المناقشات حول البنود األربعة في الوقت 
المتعلق بالتمثیل على مختلف الحاضر والمضي قدما في مناقشة البند الخامس 

 .مستویات الحكم
قد أحرزت لجنة تقاسم الثروة تقدما ملحوظا حول المسائل المدرجة في  .27

جدول أعمالھا وقد ساھمت ورش العمل التي نظمتھا الوساطة في أبوجا خالل 
الجولة السادسة وفي نیروبي من قبل كل من الوالیات المتحدة والبنك الدولي 



PSC/PR/2.(XLV) 
Page 8  

بین ممثلي الحكومة والحركة وقد اتفقت األطراف على البند في بناء الثقة 
األول من جدول األعمال المتعلق بالمبادئ العامة واختتمت المناقشات أیضا 
من خالل االجتماعات الثنائیة مع فریق الوساطة وكذلك في جلسات اللجنة 

ادیة العامة حول الفیدرالیة المالیة ومعاییر تقاسم الثروة والسیاسات االقتص
الوطنیة والعالقات الحكومیة المشتركة ومسائل األرض والبرامج العاجلة 

بقي ھناك بندان للبحث ویتعلقان بآلیات . للمشردین داخلیا والالجئین
إن الوثائق التي تقدم بھا فریق الوساطة . وضمانات التنفیذ واألحكام العامة

ع فقرات واقعة بین والخبراء قد قبلتھا األطراف إلى حد بعید باستثناء بض
 :وتتصل المسائل العالقة بما یلي. معقوفتین تجري مناقشتھا

لجنة التخصیص الضریبي والمالي والمتابعة التي سیتم تشكیلھا  طبقا  -
التفاقیة السالم الشاملة وحصة دار فور من العائدات النفطیة وبقیة 

 الموارد الطبیعیة
ي الدخل الوطني تخصیص نسبة مئویة محددة لدار فور من إجمال -

 السنوي
إنشاء صندوق إلعادة إعمار وتنمیة دار فور كنافذة لصندوق إعادة  -

 اإلعمار والتنمیة الوطنیة المنصوص علیھ في اتفاق السالم الشامل
أو البنك الدولي في بعثة التقییم /الدور القیادي لبنك التنمیة اإلفریقي و -

ت اإلنعاش االقتصادي المشتركة التي یجب القیام بھا لتحدید احتیاجا
 والتنمیة والقضاء على الفقر في دار فور في فترة ما بعد النزاع

 1925قانون االستیطان والتسجیل لعام  -
مسألة التعویض بموجب البرامج العاجلة للمشردین داخلیا والالجئین  -

 .واألشخاص المتأثرین بالحرب
طة إثر وفیما یتعلق بلجنة الترتیبات األمنیة، نجح فریق الوسا  .28

مشاورات رسمیة استغرقت حوالي شھر في حمل األطراف على قبول جدول 
، اعتمدت 2005دیسمبر  23وفي جلسة للجنة العامة، عقدت في . األعمال

نقاط یتعلق بالمبادئ العامة والترتیبات  5األطراف جدول أعمال مكون من 
لترتیبات األمنیة األمنیة النھائیة التفاق وقف إطالق النار اإلنساني الشامل وا

 .النھائیة وإعادة الدمج االجتماعي والفترة الزمنیة للتنفیذ
أما المسألة الشائكة طوال المحادثات فتتعلق بإرادة كل طرف في لجنة  .29

. الترتیبات األمنیة أن تذكر جمیع اھتماماتھ بالتفصیل في جدول األعمال
ألعمال تتاح لھا وأخیرا، اتفقت األطراف على عناوین عریضة كبنود جدول ا

بدأت المناقشات حول المبادئ العامة وكانت . الفرصة أن تقدم مواقفھا تحتھا
خطى التقدم بطیئة جدا وتبنت األطراف مواقف متطرفة حول المسائل 

 .ومبادئ مربكة أحیانا ال تتطابق مع طرق وآلیات التنفیذ
دد وفي سیاق متصل، أود أن أبلغ المجلس بأن المفوضیة قد قامت بع .30

من المبادرات التي ترمي إلى معالجة أبعاد الجنسین للنزاع في دار فور 
وتعزیز مشاركة المرأة في محادثات السالم الجاریة بین السودانیین مما 
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یتمشى مع اإلعالن الرسمي لرؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفریقي حول 
اإلفریقي وبروتوكول االتحاد ) 2004(المساواة بین الجنسین في إفریقیا 

المرفق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 
). 2000(لمجلس األمن حول المرأة والسالم واألمن  1325والقرار ) 2003(

وفي ھذا الخصوص، قمت بتعیین مستشارة كبیرة حول مسائل الجنسین لبعثة 
ي أبوجا في بدایة االتحاد اإلفریقي في السودان انضمت إلى فریق الوساطة ف

 . الجولة السابعة
بدعم من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، تم إحضار فریق  .31

أعضاء كلھم من النساء من  7مساند للخبراء حول مسائل الجنسین مكون من  
دار فور إلى أبوجا لدعم عملیة السالم المتعلقة بمسائل الجنسین وكذلك 

 10الفریق الذي وصل إلى أبوجا في ومكث ھذا . المسائل األخرى عامة
دیسمبر في أبوجا لعشرین یوما ویتكون من خبیرات اقتصادیات ومحامیات 
وعامالت صحة وبرلمانیات وأخصائیات تعلیم ووزیرات ومحاضرات ونساء 
یعملن على مستوى القاعدة في القرى ومراكز دعم المرأة ومعسكرات 

 .الالجئین والمشردین داخلیا
. ھود لبناء وتعزیز الثقة بین النساء من مختلف األطرافیتم بذل الج .32

وقد شرعت النساء في حوار بناء وعملن من أجل وضع خطة موحدة لنساء 
االھتمامات ذات األولویة للنساء فیما یتعلق "دار فور تتضمن وثیقة بعنوان 

قدمت إلى اللجنة العامة التي حضرھا الممثل " بإعادة اإلعمار في دار فور
ص لالتحاد اإلفریقي والوسیط الرئیسي واألطراف المتفاوضة والشركاء الخا
كرؤیة مشتركة لنساء دار فور الالتي حضرن  2005دیسمبر  30في 

 .محادثات السالم
إن الدور الذي لعبھ الفریق قد ساعد على إبراز الجانب اآلخر للمرأة  .33

 في دار فور لیس فقط كضحایا حرب ولكن كوكیالت نشطات أیضا مع
مساھمة كبیرة یقدمنھا في البحث عن إیجاد حل دائم للنزاع ومن خالل 
حضورھن في محادثات أبوجا، استطاعت النساء أن یتعاملن مع األطراف 

غیر أن ھناك المزید مما یجب . كصاحبات مصلحة رئیسیات في عملیة السالم
 فعلھ وخاصة من حیث إشراك عدد أكبر من النساء في عملیة السالم وضمان

 .أخذ  اھتماماتھن بعین االعتبار في اتفاق السالم النھائي
بإیفاد بعثة فنیة  2005فضال عن ذلك، قامت المفوضیة في أكتوبر  .34

تضم خبراء في شئون نوع الجنسین إلى دار فور لتقییم الوضع على األرض 
بغیة صیاغة توصیات ملموسة بشأن طریق المضي قدما والھدف ھو دعم 

 .ستوى من النساء اإلفریقیات للقیام ببعثة تضامن إلى دار فورالوفد الرفیع الم
 

 الوضع األمني ثالثا ـ
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تناقصا نسبیا في  2005شھد الوضع األمني في دار فور منذ مایو  .35
وتتعلق االنشغاالت . المواجھات العسكریة المباشرة بین الفصائل المتحاربة

سرقة الماشیة األمنیة أساسا بتصاعد في حاالت العصابات المسلحة و
والھجمات على قوافل المنظمات غیر الحكومیة واالختطاف وكذلك تعطیل 

تقریر تحقیق قام بھ  469ومن بین . العملیات في معسكرات المشردین داخلیا
حالة انتھاك  139لجنة وقف إطالق النار خالل الفترة قید البحث تم تحدید 

عترف بھا ولكن أیضا إلى لوقف إطالق تنسب لیس فقط إلى أطراف النزاع الم
 .شتى الملیشیات المسلحة التي تقوم بالسرقة وال یمكن السیطرة علیھا

جیش /حیث قامت حركة 2005قد تغیر ھذا االتجاه في بدایة یونیو  .36
تحریر السودان بسلسلة من الھجمات ضد قوافل إداریة للحكومة، خاصة في 

. 8و 7و 5ي القطاعات وضد حركة العدالة والمساواة وف 6و 2و 1القطاعات 
جیش تحریر السودان ھجمات على مواقع حركة /وخالل الفترة، شنت حركة
القطاع (وجنینة ) 2القطاع (وغریدة ) 6القطاع (العدالة والمساواة في كفود 

 5، كان ھناك أكثر من 2005في شھر یولیو ). 8القطاع (والمھاجریة ) 5
بل حركة جیش تحریر السودان ھجمات على القوافل اإلداریة الحكومیة من ق

وكانتقام، ). 5القطاع (وكوتوم )  2و 1القطاعین (نیاال  –على طرق الفاشر 
تحریر /قامت القوات الحكومیة بشن الھجمات على مواقع حركة جیش

أثرت ھذه الھجمات ..  2005یولیو  23في ) 2القطاع (السودان في أبو حمرة 
وفي یونیو . ھده اإلقلیم حتى ذلك الوقتتأثیرا كبیرا على الھدوء الھش الذي ش

، شھدت كل القطاعات تقریبا ھجمات في المناطق التي 2005إلى أغسطس 
وكانت ھناك اشتباكات أیضا بین الحكومة السودانیة . تقع تحت سیطرتھا

كلم  51وحركة العدالة والمساواة قرب قریة میدیسا التي تقع على بعد حوالي 
جیش /لى ذلك، كان ھناك نزاع داخل حركةإضافة إ. شمال غرب جنینة

 )7القطاع (تحریر السودان في نرتتي 
شھدت الفترة ھجوما أیضا على أفراد دوریة لبعثة االتحاد اإلفریقي في  .37

القطاع (من قبل عناصر مسلحة قرب انغابو  2005أغسطس  25السودان في 
، وكذلك منع دخول المناطق التي تسیطر علیھا، على وجھ الخصوص) 8

ومن مشاعر . 8و 5، 6، 2، 1جیش تحریر السودان في القطاعات /حركة
القلق أیضا الكمین الذي نصب أمام قافلة برنامج األمم المتحدة للغذاء العالمي 

من قبل عناصر مسلحة مجھولة  2005أغسطس  29بین عشما وأم زیفة في 
ي وشن ھجوم خاللھ أیضا على فریق دوریة لبعثة االتحاد اإلفریقي ف

 . السودان
، بدأ الوضع األمني یتدھور في والیتي 2005سبتمبر  15في حوالي  .38

) 1القطاع (شمال وجنوب دار فور، السیما في مناطق شانغیل توبایا وماالم 
حیث ھاجم مسلحون مجھولون فریق دوریة لبعثة االتحاد اإلفریقي في 

في  السودان كما تعرض السكان المحلیون لھجمات على أیدي األطراف
) 1القطاع (ویجدر بالمالحظة الھجمات التي شنت على قریة كوربیا . النزاع
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فضال عن ذلك . الملیشیا المسلحة/من قبل الجنجوید 20005سبتمبر  17في 
الملیشیا المسلحة بدعم من القوات الحكومیة بھجوم منسق في /قامت الجنجوید

وغور على الخرطوم الجدید وساودیغو وخارسانت 2005سبتمبر 18
فقتل عدد من المدنیین أو أصیبوا  4و1وتارمیمارتا وجباي في القطاعین 

 400بجراح وأحرقت البیوت ونھبت المتاجر وتم إعادة توطین أكثر من 
سبتمبر  19وفي . ساكن إما في معسكر زمزم أو الطویلة للمشردین داخلیا

جیش تحریر السودان الھجمات على الشعیریة وخزان /شنت حركة 2005
جیش تحریر السودان مما أدى إلى سحب /من قبل حركة 8جدید في القطاع 

بعض المنظمات غیر الحكومیة خدماتھا وتشرید واسع النطاق لألھالي مما 
وفي نفس الیوم أیضا، . تسبب في استفحال الوضع اإلنساني الھش في المنطقة

في خرملي تم شن ھجوم على فریق تحقیق لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان 
من قبل رجال مسلحین یشتبھ أنھم ن ) 1القطاع (قرب شانغیل توبایا 

من  400، قام حوالي 2005سبتمبر  28وفي . الملیشیات المسلحة/ الجنجوید
الملیشیات المسلحة بشن ھجوم على معسكر أرو شارو للمشردین /الجنجوید

المجتمع  داخلیا وقریة أرغا وجزء من قریة غوسمینو مما أثار الرعب في
 .الدولي وتندیدا واسع النطاق

، كان ھناك تصعید في عدد انتھاكات وقف إطالق 2005منذ أكتوبر .39
وقد سجلت بعض االنتھاكات الخطیرة التفاقیة وقف إطالق النار . النار

اإلنسانیة خالل ھذه الفترة ومنھا الھجوم الذي شنھ رجال مسلحون مجھولون 
قي في السودان تابعة لمجموعة المراقبین على دوریة لبعثة االتحاد اإلفری

مما أدى إلى مقتل أربعة أعضاء من الفرقة  2005أكتوبر  8بخور أبیشي في 
 2النیجیریة التي تعمل مع بعثة االتحاد اإلفریقي  في السودان في القطاع 

 9وفي . وسائقین مدنیین یعمالن بعقد مع بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان
اختطف عاملون لالتحاد اإلفریقي من قبل فصیلة منشقة عن  ،2005أكتوبر 

أكتوبر وفي تطور  29وفي . حركة العدالة والمساواة یقودھا محمد صالح
مماثل، تعرضت دوریة لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان لھجوم في القطاع 

من قبل عناصر تابعة للحركة الوطنیة لإلصالح والتنمیة بقیادة العقید  5
وخالل ھذه الھجمات، أخذ القائمون بالھجمات معھم سیارات وأسلحة .  یلجبر

 .وذخائر تابعة لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان
أكتوبر، أصدرت  9و 8كرد فعل على ھذه األحداث التي وقعت یومي  .40

وطالبت أیضا بإطالق سراح . بیانا نددت فیھ تندیدا مطلقا بأعمال القتل ھذه
االتحاد اإلفریقي المختطفین على الفور وأكدت تصمیم  جمیع عاملي بعثة

مفوضیة االتحاد اإلفریقي، طبقا لمقررات سابقة، على استرعاء انتباه مجلس 
السلم واألمن ومجلس األمن لألمم المتحدة إلى ھذا الحادث وغیره من 
األحداث السابقة وكذلك التدھور األمني في دار فور وذلك للتداول واتخاذ 

 .یر الالزمةالتداب
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كررت النداء الذي وجھتھ إلى حكومة السودان ألن تتعاون تعاونا  .41
كامال مع بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان وخاصة فیما یتعلق بنشر المعدات 

وفي ھذا الصدد، أدعو الحكومة إلى القیام . الضروریة لتعزیز فعالیة البعثة
ربات المصحفة للعاملین بعمل سریع إلصدار إذن دبلوماسي بنشر جمیع الع

من أجل حمایة عاملي بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان  150وعددھا 
وأود أن أالحظ أنھ بعد قیام المفوضیة . والسكان المدنیین في دار فور

وشركائھا بمساع مستدامة تم التغلب على العقبة التي تعترض نشر المعدات 
 عثةوتعمل العربات المصفحة اآلن في منطقة الب

في ضوء مواصلة الھجمات على عاملي بعثة االتحاد اإلفریقي في  .42
السودان وخطورة الموقف، قررت إیفاد فریق رفیع المستوى إلى دار فور 
لتقدیم الدعم إلى قیادة بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان ومنع تكرار مثل ھذه 

تنفیذھا  وتمت صیاغة عدة توصیات فیما بعد یجري. األحداث في المستقبل
 اآلن

جیش تحریر السودان ھو مصدر قلق /إن االنشقاق في قیادة حركة .43
جیش تحریر السودان /وھذا الوضع یؤثر إلى حد بعید على قوات حركة. بالغ

على األرض والقواد المیدانیون منقسمون على أنفسھم اآلن وعلیھ یمارسون 
ة في وھذه التجزئ. السلطة والسیطرة حسب توجھات مختلف الفصائل

وفي . جیش تحریر السودان قد عقدت الوضع األمني في دار فور/حركة
اآلونة األخیرة أدى حادث من ھذا القبیل إلى سلسلة من الھجمات التي شنت 

وكانت ھذه . جیش تحریر السودان/على مدنیین أبریاء وفیما بین قوات حركة
جیش /كةویزعم أن حر. الھجمات موجھة ضد من یعتبرون موالین ألعدائھم

القطاع (كلم من ملحة  100تحریر السودان في منطقة حلیف على بعد حوالي 
ونتیجة لذلك، حدثت . قد انقسمت على خطوط قبلیة للزغاوة ومیدوب) 6

نوفمبر یقال إن الزغاوة  11جیش تحریر السودان في /اشتباكات داخل حركة
ك الذین حضروا قاموا خاللھا بأسر أعضاء من قبیلة مایتوب بما في ذلك أولئ

وبعد أیام قالئل، كانت ھناك مواجھة بین . الجولة السادسة من محادثات السالم
جیش تحریر السودان أدت إلى مصرع /أعضاء الزغاوة وبیرتي من حركة

لقد أثر ھذا االنقسام سلبا على عملیات بعثة االتحاد . شخصا على األقل 15
ة حیث أعلنت معظم المناطق اإلفریقي في السودان والمنظمات غیر الحكومی

جیش تحریر السودان غیر آمنة وال یمكن /التي تقع تحت سیطرة حركة
 .الوصول إلیھا

ویجدر بنا أن نشیر إلى االقتتال الذي وقع بین فالتة والمسالیت في  .44
شخصا  60نوفمبر وأسفر عن مقتل  17إلى  6في منطقة غریدة من  2القطاع 

لوضع سوءا جراء منع أباطرة الحرب وقد ازداد ا. شخص 15000وتشرید 
القبلیین دفن موتى المسالیت في منطقة سرجیال شمال غریدة مدعین أن أعمال 

وقد . القتل التي تم ارتكابھا إنما قامت بھا عناصر من حركة العدالة والمساواة
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وسمح بدفن الموتى في النھایة بعد تدخل كل من لجنة وقف إطالق النار 
 . رووالي جنوب دار فو

نوفمبر، قامت القوات المسلحة السودانیة بعملیة في منطقة  18في  .45
جبل مون مستخدمة المروحیات المقاتلة ضد الفارین من جیش تشاد الذین 

غیر أن الدالئل تشیر إلى عدم وجود أي  .انتقلوا إلى ھذه المنطقة فیما تزعم
ن القطاع فارین من جیش تشاد في المنطقة بالرغم من التقاریر الواردة م
 .والتي تفید بوجود منشقین مسلحین من الجیش التشادي في تار ھیغو

، تعرضت دوریة لبعثة االتحاد اإلفریقي في 2005ینایر  6في  .46
السودان تتكون من جنود تابعة للفرقة السنغالیة التي تتخذ من كولبوس 

مقرا لھا لھجوم على أیدي أشخاص مسلحین مجھولین في قریة ) 5القطاع (
وكانت الدوریة تعود إلى كولبوس بعد . كلم من كولبوس 20غیرا على بعد غر

وقد نددُت بشدة . حتى مدینة تینھ PAEأن قامت بحراسة شاحنة تابعة لشركة 
 .آخرین بجروح 10ھذا الھجوم الذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 

قد تمت إضافة بعد جدید إلى الوضع العام باستخدام سیارات مطلیة  .47
ون أبیض وھو لون بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان من قبل بعض بل

وعلى سبیل . األطراف تنكیرا لھویتھا للقیام بشن ھجمات مفاجئة على أعدائھا
، مشاھدة مروحیة حكومیة بیضاء تحلق 2005نوفمبر 2المثال، تمت، في 

بینما شوھدت ثالث سیارات حكومیة بیضاء  8شمال المھاجریة في القطاع 
إن ھذا التطور الجدید قد یقویض مصداقیة .تدخل بلدة زلینجي في نفس الیوم

 . بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان ویجر البعثة إلى النزاع
إن الوضع في دار فور  ازداد تعقیدا بسبب التوتر الحالي بین السودان  .48

في وتشاد وخاصة إثر الھجوم الذي شن على بلدة أدري على الحدود التشادیة 
وقد اتھمت تشاد . من قبل بعض المتمردین التشادیین 2005دیسمبر  18

غیر أن السلطات السودانیة رفضت ھذه . السودان بالتورط في ھذا الھجوم
وینطوي ھذا التطور على خطر تصعید التوتر بین البلدین وبالتالي . االتھامات

معقد في دار فور زعزعة استقرار المنطقة الحدودیة بأكملھا وزیادة النزاع ال
وعلیھ، فقد أوفدت بعثة تقص للحقائق لحثھما على ضبط النفس بینما . تعقیدا

وكان مجلس السلم واألمن الذي أطلع على .  تبذل الجھود لنزع فتیل التوتر 
ضوء نتاج قمة  ،قد قرر بحثھ على 2005دیسمبر  19تطور الوضع في 

ینایر  4عقد في طرابلس في الزعماء اإلفریقیین التي كان من المقرر أن تن
وأرید أن أشیر إلى أن القمة .غیر أن القمة تم تأجیلھا في النھایة. 2005

االستتثنائیة للمجموعة االقتصادیة والنقدیة لدول وسط إفریقیا المنعقدة في 
قد بحثت الوضع وطلبت من مجلس السلم واألمن  2006ینایر  4انجامینا في 

ث األحداث التي وقعت على الحدود بین تشاد القیام على جناح السرعة ببح
 .والسودان

إن تدھور الوضع األمني على الحدود بین تشاد والسودان یجب ربطھ  .49
واالثنین  14ففي یومي األحد الموافق . ببعض األحداث التي وقعت في تشاد
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، شن ھجوم على الحرس الوطني المتنقل في 2005نوفمبر  15االثنین 
وحدثت ھذه الھجمات بعد . ول للتدریب جنوبي العاصمةانجامیا ومعسكر كوند

وتمركزوا  2005أن فر جنود من الجیش الوطني التشادي في أوائل أكتوبر 
قاعدة التغییر والوحدة الوطنیة " على الحدود وأسسوا حركة تسمى 

نددت بھذه  2005نوفمبر  16وفي بیان لي صدر في . والدیموقراطیة
آثار إقلیمیة محتملة كما كررت التزام االتحاد  الھجمات وأبرزت ما لھا من

 .اإلفریقي بحل سلمي للخالفات في إطار احترام مؤسسات الدول األعضاء
 

رابعا ـ وضع نشر بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان والجوانب األخرى 
 ذات الصلة

 
 ألف ـ وضع االنتشار 
یقي في السودان إثر قرار المجلس زیادة عدد أفراد بعثة االتحاد اإلفر .50

عنصرا عسكریا وتزویدھا بعنصر مدني مناسب  6171حتي یصل إلى 
عنصر شرطة مدنیة، تم بذل الجھود لتوفیر ونشر القوة  1560یتكون من 

وفي ھذا الوقت الذي یتم فیھ وضع اللمسات األخیرة على . المأذون بھا مؤخرا
لسودان بما في ذلك ھذا التقریر فإن عدد أفراد بعثة االتحاد اإلفریقي في ا

 .فردا 6964العنصر العسكري والعنصر المدني یبلغ 
ألویة قوام كل  3: نیجیریا: فیما یلي وضع انتشار العنصر العسكري .51

فردا  680قوام األول (ألویة  3   :؛ رواندا2040فردا، أي  680واحد منھا 
؛ عنصرا 538لواء واحد قوامھ :  ؛ السنغال1756أي ) عنصرا 538والثاني 

؛ 40فصیلة واحدة في أبیشي قوامھا : ؛ تشاد196سریة واحدة قوامھا : جامبیا
عنصرا  285: ؛ جنوب إفریقیا60فصیلة من الشرطة العسكریة قوامھا : كینیا

فردا وفریق تفجیر  38فردا وفصیلة ھندسیة من  241لواء قوامھ (عسكریا 
وب إفریقیا والستكمال نشر قوة الحمایة، ُطلب من جن). أشخاص 6قوامھ 

عنصرا؛ سریة  538لواء قوامھ : توفیر عناصر أخرى موزعة كالتالي
عنصر؛ فریق  100عنصرا؛ سریة ھندسیة قوامھا  120احتیاطیة قوامھا 

مراقبا عسكریا من  722ومن جھة أخرى، تم نشر . عنصر 10تفجیر قوامھ 
وام ویبلغ حالیا ق. دولة إفریقیة واألطراف السودانیة وبعض الشركاء 25

، بما في ذلك أعضاء لجنة 5645العنصر العسكري الذي تم نشره في دار 
 .وقف إطالق النار والعاملون الدولیون

وألسباب ترجع إلى فعالیة العملیات ووفقا لتفویض بعثة االتحاد   .52
اإلفریقي في السودان، تمت صیاغة مفھوم عملیات العنصر العسكري لتعزیز 

في السودان لتمكینھا من ضمان متابعة استباقیة قدرة بعثة االتحاد اإلفریقي 
قطاعات تغطي جمیع أنحاء دار  8ویعتمد ھذا المفھوم على إقامة . للوضع

قوافل المنظمات   فور مع دوریات جویة وبریة وعلى بناء الثقة وحراسة 
. والحركة التجاریة PAEغیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة وشرطة 
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قیادة القطاعات أماكن اإلقامة نفسھا مع بعض وتتقاسم جمیع أركان 
مجموعات المراقبین العسكریین، بینما تقیم المجموعات األخرى في أماكن 

 .مختلفة
 1560كما أشرت إلیھ سابقا، تتكون قوة الشرطة المأذون بھا من  .53

من القوام المأذون % 85عنصرا، أي  1320وتضم ھذه القوة حالیا . عنصرا
 16امرأة من  243رجال و 1077شرطة من بینھم  بھ ویتكون من ضباط

 .دولة
ینص مفھوم نشر قوة الشرطة على نشر قوة الشرطة التابعة لبعثة  .54

االتحاد اإلفریقي في السودان وقوات الحمایة في األماكن نفسھا لضمان 
كما أن من األھمیة بمكان جعل مقر إقامة الشرطة .  حمایتھا بشكل أفضل

سكرات المشردین داخلیا والقرى السودانیة لتسھیل المدنیة بالقرب من مع
ویتمثل الھدف من ھذه . التفاعل مع المشردین داخلیا وبالتالي بناء الثقة 

الخطوة على المدى البعید في تشجیع األشخاص المشردین داخلیا على العودة 
إلى قراھم واستئناف أنشطتھم في ظروف أشبھ بما كان علیھ الوضع في 

ري عملیات الشرطة المدنیة لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان وتج. الماضي
على قدم وساق، حیث تم إحراز تقدم ملحوظ في إعادة الثقة في العالقات بین 

داخلیا وشرطة  نالشرطة المدنیة لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان والمشردی
م الدوریات وتقوم الشرطة المدنیة للبعثة باستخدام مفھو. حكومة السودان

داخل المجتمعات بشكل أفضل، حیث تقوم، على سبیل المثال، بتنفیذ دوریات 
على األقدام وإجراء اتصاالت مباشرة وعقد اجتماعات مع المجتمعات لتحدید 

وإذا كانت الشرطة المدنیة . مشاكلھا بھدف إیجاد حلول لھا ترضي الجانبین
دوریات خارج المخیمات، إال أنھا للبعثة تكون برفقة قوة الحمایة عند قیامھا ب

تقوم بدوریاتھا داخل مخیمات المشردین وبین مراكز الشرطة ومواقع 
. مجموعات المراقبین العسكریین أو أركان قیادة القطاعات بدون أي حمایة

والجدیر بالمالحظة أن الشرطة المدنیة لبعثة االتحاد االتحاد اإلفریقي في 
جیش تحریر /لمناطق التي تسیطر علیھا حركةالسودان تنشط حالیا في بعض ا

السودان مثل المھاجریة، بینما ال یسمح لھا بالوصول إلى مناطق أخرى مثل 
 .غریدة

 
 

 باء ـ الشئون اللوجستیة
 

بینما تمكنت المفوضیة بسرعة من نشر القوة الجدیدة المأذون بھا،  .55
وریة من قبیل فإنھا لم تكن قادرة في الوقت نفسھ على توفیر المعدات الضر

وبالتالي، فلم تكن لبعثة االتحاد اإلفریقي في . العربات وأجھزة االتصال
وعلیھ، كانت قدراتھا العملیة . السودان إال نصف المعدات التي تحتاج إلیھا
وعلى الصعید التعبوي، كانت . محدودة بسبب النقص في العربات المناسبة
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ا بسبب النقص في أجھزة قدراتھا على القیادة والمراقبة محدودة أیض
غیر أنھ تم اتخاذ تدابیر إلیجاد حل لھذه المشكلة، حیث قدمت . االتصال

عربة  إضافیة سیتم تسلیمھا خالل األسبوع  462المفوضیة طلبیة لشراء 
الثالث من شھر ینایر، مما سیرفع عدد العربات التي تمتلكھا بعثة االتحاد 

وفي الوقت نفسھ، تم تقدیم طلبیة . عربة 1125اإلفریقي في السودان إلى 
  ذات التردد العالي) BTS(لشراء محطة أساسیة لالستقبال واإلرسال 

جھاز  544جھاز رادیو متنقل ذات التردد العالي و 50والتردد العالي جدا و
ھاتف تعمل بأنظمة االتصاالت عبر  16ھاتف الثرایا و 254رادیو محمول و

الستكمال عدد أجھزة االتصال التي تم  وذلك  V-SATاألقمار االصطناعیة 
 .نشرھا في المنطقة

نجحت البعثة بعد تعزیزھا في االستجابة لالحتیاجات األساسیة المتمثلة  .56
في المواد الغذائیة والخدمات الصحیة وكذلك المحروقات في كثیر من 

وفي سیاق متصل، فقد عمل المعسكر بكافة القدرات التي تم . الحاالت
وفي الوقت نفسھ، استمرت عملیة بناء المعسكرات كما كان  .التخطیط لھا

مقررا وإن كان نشر مزید من القوات اإلضافیة قد تسبب في اكتظاظ سكاني 
 .في بعض المعسكرات 

بفضل تبرعات  25إلى  18من  رارتفع عدد طائرات الھلیوكوبت .57
ى أن طائرات عل 4وقد تم استكمال العقد الخاص باستئجار . الحكومة الكندیة

وستضاف إلى ھذا العدد طائرتان تم . یتم تمویلھ من قبل الحكومة الھولندیة
وستعزز المروحیات والطائرات القدرات . تمویلھما من قبل الحكومة الكندیة

في مجال نقل المواد الغذائیة والمعدات من الخرطوم إلى الفاشر ومن الفاشر 
وتوجد حالیا . لمھام عملیةإلى القطاعات، مما یمكن من استخدام المروحیات 

عربة والتي تبرعت بھا الحكومة الكندیة  105العربات المصفحة البالغ عددھا 
في منطقة عملیات البعثة وسیتم حالیا تجھیزھا برشاشات محوریة وأجھزة 
اإلشارة لتمكین الطاقم من استئناف عملیات التدریب على األرض في ینایر 

العربات المصفحة في القطاعات  وسیعزز نشر ھذه. كأقصى حد 2006
 . قدرات بعثة حمایة السكان المدنیین

تبین من التجربة المكتسبة حتى اآلن في مجال التزود بالممتلكات  .58
والخدمات عن طریق شركات مقاولة من الباطن ضرورة أن تقوم البعثة 
بتطویر قدراتھا لالعتماد على الذات في مجال خدمات المطاعم واإلشارة 

وفي ھذا الصدد، طلبت المفوضیة من الدول . ات الصحیة والھندسیةوالخدم
األعضاء المساھمة بالقوات ونشر وحداتھا اللوجستیة المعززة لتلبیة 
االحتیاجات في مجال خدمات المطاعم والھندسة واإلشارة والرعایة الصحیة 

وتجدر . 2006السیاسیة خالل فترة تناوب القوات من فبرایر إلى أبریل 
مالحظة أن االتحاد اإلفریقي لیس مزودا، في مجال التموین، بالبنى التحتیة بال

اللوجستیة أو الخبرة الفنیة للقیام، على الوجھ المطلوب، بعملیات كبیرة 
 .وعاجلة تقدر تكالیفھا بالمالیین من الدوالرات لعملیة انتشار من ھذا الحجم
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لعملیات، تم توفیر وفیما یخص الشرطة المدنیة تحدیدا وطبقا لمفھوم ا .59
أماكن اإلقامة في جمیع المعسكرات والقطاعات والمواقع لضباط الشرطة 

كان مقررا  65مركزا شرطیا من أصل  26وقد تم بناء وتشغیل . المدنیة
بناؤھا للشرطة المدنیة في مخیمات المشردین داخلیا وفي بعض القرى، بینما 

. مركزا 39األخرى البالغ عددھا یتم حالیا تنفیذ العقد الخاص ببناء المراكز 
غیر أن بعضا من ھذه المراكز شھد خرابا في الھیكل وأن أغلبیة مولدات 

وقد تم اتخاذ إجراءات . الكھرباء لمراطو الشرطة قد توقفت عن العمل
إلصالحھا كما أن غیاب مترجمین على مستوى مراكز الشرطة قد أثر سلبا 

 .على إیجاد حل لھذه المشكلةوتعمل البعثة . على فعالیة عملیاتھا
 

 جیم ـ فریق العمل المتكامل لدار فور
منذ تقریر األخیر، تم إحراز تقدم على درب تعزیز فریق العمل  .60

المتكامل لدار فور الذي یتمثل دوره في المساعدة على التخطیط وتوفیر 
لقوات والمشتریات والشئون اللوجستیة وضمان الدعم اإلداري والتنسیق مع 

ولتعزیز ھذا التقدم، تم اتخاذ إجراءات للتعجیل بعملیة التوظیف . كاءالشر
لتمكین المفوضیة من ضمان إدارة أكثر فعالیة للفریق والمركز المشترك 
للعملیات اللوجستیة في الفاشر، الذي یعتمد حالیا، على الخبراء الموضوعین 

ویر القدرة ویجب على االتحاد اإلفریقي تط.  تحت تصرفنا من قبل شركائنا
وقد تم تشكیل وحدة تحلیل . المطلوبة لتعیین موظفین بالعدد الكافي وبسرعة
كما وصف تشكیل وتشغیل . ومعلومات لتحلیل التھدیدات في ساحة العملیات

الفریق المتكامل لدار فور والمركز المشترك للعملیات اللوجستیة في الفاشر 
لفریق المتكامل لدار فور وأركان غیر أنھ یجب أن یعمل ا. بأنھ كان مفیدا جدا

 .القیادة وأركان القیادة األمامیة بشكل منسق
 دال ـ الجوانب المالیة

، تم إعداد 2005أبریل  28إثر مقرر مجلس السلم واألمن الصادر في  .61
ملیون من الدوالرات األمریكیة لمدة سنة  465,9المیزانیة المقدر مبلغھا ب 

 312,7(وبالرغم من التعھدات الكبیرة . 2005یولیو  1واحدة اعتبارا من 
التي تم قطعھا خالل مؤتمر ) ملیون دوالر أمریكي، السیما المساھمات النقدیة

، إال أنھ ھناك تحدیا كبیرا 2005مایو  26المانحین المنعقد في أدیس أبابا في 
 .ال یزال قائما

یبقى غیاب التبرعات مصدرا رئیسیا للصعوبات المالیة التي تواجھ  .62
بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان منذ بدایتھا، وفیما تقدر االحتیاجات المالیة 

 30إلى  2005یولیو  1لبعثة االتحاد اإلفریقي المعززة في السودان للفترة من 
من إجمالي المیزانیة، % 54ملیون دور أمریكي أي  252,4ب  2006یونیو 

ملیون  64,5لم یتجاوز  2005أكتوبر  31فإن المبلغ الذي تم استالمھ حتى 
أما المبالغ التي تم . دوالر أمریكي، أي ربع إجمالي المبلغ الضروري

استالمھا حتى اآلن باسم بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان فقد استنفدت 
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وھذه القیود المالیة حملت االتحاد اإلفریقي على خفض المكافآت . تقریبا
 .المخصصة للمراقبین العسكریین

تفاق حول التبرعات الذي وقع مؤخرا بین االتحاد األوروبي إن اال .63
واالتحاد اإلفریقي ساھم في تخفیض الفجوة حیث وضع تحت تصرف االتحاد 

یقتطع من ) ملیون دوالر أمریكي 84أي (ملیون أورو  70اإلفریقي مبلغ 
ھذا ویتوقع الحصول على مبالغ إضافیة من . مشروع دعم السالم في إفریقیا

ملیون دوالر أمریكي لمحروقات الطائرات وأماكن إقامة الشركة  12,3(كندا 
مالیین من الدوالرات األمریكیة لتغطیة  6(والمملكة المتحدة ) المدنیة

ملیون دوالر أمریكي لتغطیة بعض التكالیف (وفرنسا ) محروقات العربات
جزء ملیون دوالر أمریكي سیستخدم ال 103,3، أي ما ما إجمالیھ )التشغیلیة

. األكبر منھ لتغطیة نفقات البعثة من الرواتب والمكافآت والتكالیف التشغیلیة
مالیین من الدوالرات  4,6غیر أنھ من الضروري توفیر مبلغ إضافي قدره 

مارس  31األمریكیة لتغطیة خطوط أخرى للمیزانیة ودعم البعثة حتى 
2006. 

التي واجھھا  وبشكل عام، شكل النقص في األموال أحد أكبر القیود .64
وإذا كان االتحاد اإلفریقي غیر قادر على توفیر أموال . االتحاد اإلفریقي

وقد تبین من خالل . موثوق بھا، فإن ذلك سیترك آثاره السلبیة على البعثة
تجربة بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان أن االتحاد اإلفریقي ال یمكن لھ تنفیذ 

 .اب موارد تمویلیة موثوق بھاعملیات كبیرة لدعم السالم في غی
 

 ھاء ـ التعاون مع الشركاء
یبقى التعاون الوثیق القائم بین االتحاد اإلفریقي وشركائھ جانبا ھاما   .65

ومنذ تأسیسھا، تلقت بعثة . من تعزیز بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان
االتحاد اإلفریقي في السودان مساعدة مالیة وفنیة ودبلوماسیة ھامة من 

وقد استمرت ھذه المساعدة بعد بعثة التقییم التي شكلت في مارس . ركائھاش
 2005مارس  25ومؤتمر المانحین لبعثة االتحاد اإلفریقي الذي عقد في 

ویعتمد التعاون بین الشركاء .  برئاسة األمین العام لألمم المتحدة وأنا شخصیا
وفي مقر مفوضیة واالتحاد اإلفریقي على تبادل مستمر لآلراء على األرض 

االتحاد اإلفریقي ومن خالل اجتماعات مجموعات االتصال  وعلى مستوى 
 .عواصم البلدان المانحة وكذلك من خالل تبادل الزیارات

وخالل الفترة قید البحث، واصلت بعثة األمم المتحدة، عبر خلیة األمم  .66
تحاد المتحدة لمساعدة فریق العمل المتكامل في دار فور، تقدم دعمھا لال

ویتم . اإلفریقي في اإلدارة االستراتیجیة لبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان
تقدیم ھذا الدعم في المجال العسكري وتخطیط الشرطة والشئون اللوجستیة 

وفي الخرطوم، فإن ممثلي الخاص . ومؤخرا في مجال المیزانیة والمالیة
لمتحدة ومكتبھ وذلك اتصاالت على اتصال مستمر مع الممثل الخاص لألمم ا

وفي دار فور، تعمل بعثة االتحاد .  لتنسیق الشئون السیاسیة ودعم السالم
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اإلفریقي وبعثة األمم المتحدة وغیرھما من وكاالت األمم المتحدة بالتعاون 
الوثیق وذلك للمواءمة بین الجوانب العسكریة واإلنسانیة والسیاسیة للجھود 

م المتحدة أیضا مساعدة في مجال االتصال وقد قدمت األم.  الجاریة حالیا
 .االستراتیجي

، تم إجراء تقییم لالحتیاجات في مجال التدریب 2005في یونیو  .67
بالتعاون مع الشركاء وذلك بھدف تحسین أداء المراقبین العسكریین والشرطة 

كما شارك المراقبون العسكریون في الدورات التدریبیة . المدنیة وقوة الحمایة
نتشار المسبق التي نظمت برعایة األمم المتحدة في نیروبي في یونیو حول اال
أغسطس، شارك سواق العربات المصفحة وطاقم والبرج /وفي یولیو. 2005

تم تنظیم دورة . في دورات تدریبیة نظمھا أعضاء من القوات المسلحة الكندیة
ر فور تدریبیة على استخدام الخارطة على مستوى فریق العمل المتكامل لدا

والبعثة من قبل األمم المتحدة مكنت من إبراز نقاط القوة والضعف لبعثة 
وقد تم العمل بالدروس . االتحاد اإلفریقي في السودان على جمیع المستویات

وأخیرا، نظم حلف شمال األطلسي دورات . المستخلصة من ھذا التدریب
وأعضاء في مراقبین عسكریین  104تدریبیة في مجال دعم السالم لصالح 

 . 2005قوة الحمایة في سبتمبر 
قدم الشركاء مساھمة كبیرة خالل نشر القوات من خالل توفیر النقل  .68

وقامت دول حلف . الجوي االستراتیجي الذي تم تنظیمھ وتنفیذه بشكل جید
أخرى من  3ألویة من نیجیریا و 3شمال األطلسي بضمان النقل الجوي ل 

كما سیقوم الشركاء بتوفیر . وسریة من غامبیا رواندا ولواء واحد من السنغال
 . 2006نقل جوي استراتیجي لعملیة تناوب القوات المقررة في فبرایر وأبریل 

 
 واو ـ الجوانب العملیة األخرى

 زیارة الفریق المشترك للتحقق .أ 
زار الفریق المشترك للتحقق الذي یعمل تحت تفویض اللجنة المشتركة  .69

مایو  22حمد علي عبد اهللا من تشاد دار فور في للتحقق ورئاسة الجنرال م
وقد حقق الفریق من المواقع التي تحتلھا حكومة السودان . 2005
. جیش تحریر السودان وحركة العدالة والمساواة والحركات األخرى/وحركة

كما كان الفریق مكلفا بالتحقیق في إمكانیة الفصل بین مختلف القوات من 
غیر أن الفریق لم یتمكن من أداء مھمتھ في ظل . خالل إقامة منطقة عازلة

. جیش تحریر السودان وحركة العدالة والمساواة معھ/عدم تعاون حركة
وكانت . والحكومة السودانیة ھي وحدھا التي تعاونت بالكامل مع الفریق

جیش تحریر السودان قد أوضحت أنھا لن تشارك في مھمة الفریق إال /حركة
لسادسة من مفاوضات السالم في أبوجا، بینما أكدت حركة بعد انتھاء الجولة ا

. العدالة والمساواة أن القائد األعلى للحركة لم یكن على علم بعملیة التحقق
وإضافة إلى ذلك، شددت الحركتان على ضرورة نزع سالح ملیشیات 

 الجنجوید من قبل الحكومة السودانیة 
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 .ركةأنشطة لجنة وقف إطالق النار واللجنة المشت .ب 

خالل الفترة قید البحث ، عقدت اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤھا  .70
أبریل  8بموجب اتفاق وقف إطالق النار اإلنساني الموقع في انجامینا في 

وقد بحث االجتماع . 2005أكتوبر  14و 13اجتماعھا التاسع یومي  2004
اللتزام تقریر رئیس لجنة وقف إطالق النار عن تدھور الوضع األمني وعدم ا

 .باتفاق وقف إطالق النار اإلنساني الموقع بین أطراف النزاع في دار فور
وكانت البعثة قد نددت، في المقررات التي اعتمدت في ختام االجتماع  .71

باالنتھاكات المتكررة لوقف إطالق النار من قبل جمیع األطراف وأدانت مرة 
ن األبریاء وكذلك أخرى أعمال اللصوصیة والجرائم المرتكبة ضد المدنیی

الھجمات المتكررة التي یتعرض لھا أفراد بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان 
والقوافل اإلنسانیة على أیدي قوات حركات التمرد والجنجوید وغیرھا من 

ومن جھة أخرى، طالبت اللجنة بنزع سالح ملیشیا . الملیشیات المسلحة
مة واالنسحاب الفوري لقوات الجنجوید المسلحة على الفور من قبل الحكو

كما طالبت بالتعاون . جیش تحریر السودان من البدو وغریدة وعشما/حركة
الكامل من أجل االستئناف الفور لعمل فریق التحقق وحثت األطراف على 

وقد .إبالغ لجنة وقف إطالق النار، خطیا وبدون تأخیر، بالمواقع التي تحتلھا
كة التي تضم جمیع األطراف بأن تضافر وجھت أیضا نداء للدوریات المشتر

أما االجتماع العاشر للجنة المشتركة . جھودھا لضمان حمایة السكان المدنیین
في انجامینا فقد تم  2005دیسمبر  20التي كان من المقرر أصال أن تنعقد في 

غیر أنھ یتم بذل جھود لعقد االجتماع في . تأجیلھ بسبب صعوبات لوجستیة
 .أقرب وقت ممكن

وفقا لقرارات اللجنة المشتركة، قام لجنة وقف إطالق النار بسلسلة من  .72
الزیارات في كثیر من األقالیم المتأثرة باألزمة وذلك في إطار جھودھا 

وتتمثل الزیارات األكثر . الرامیة إلى تحقیق السالم والمصالحة بین األطراف
 :أھمیة فیما یلي

  2005نوفمبر  29إلى  7من ) 8القطاع (الزیارة إلى البدو والشعیریة 
جیش تحریر السودان والمصالحة /التي تناولت مسألة انسحاب حركة

 القبیلة؛
  بعد اندالع األعمال العدائیة  2005نوفمبر  9الزیارة إلى نیاال وغریدة في

 بین قبلتي المسالیت وفالتة؛
  2005نوفمبر  30في ) 6القطاع (الزیارة إلى مادو وسایال وكولكول 

جیش /شة اتفاق وقف إطالق النار اإلنساني مع القادة المحلیین لحركةلمناق
 .تحریرالسودان

 
 سادسا ـ الوضع اإلنساني
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كما أشرنا إلیھ سابقا، شھدت الفترة قید البحث عدة تحدیات فیما یخض  .73
الوضع اإلنساني واألمني ووضع الوكاالت اإلنسانیة واألشخاص المشردین 

وتشمل ھذه . د اإلفریقي في الوالیات الثالث لدار فورداخلیا وأفراد بعثة االتحا
األحداث أعمال اللصوصیة وسرقة العربات والحواجز غیر الشرعیة على 
الطرق وأعمال النھب والسطو ومضایقة المدنیین والھجمات على المشردین 

ویشكل الوضع اإلنساني المترتب على . داخلیا وأعمال القتل ونھب الماشیة
 بالغ ذلك مصدر قلق

تفید التقاریر التي أعدھا مكتب األمم المتحدة للشئون اإلنسانیة في دار   .74
ون شخص    1,1فور، بالتعاون مع بعثة االتحاد اإلفریقي، أن ھناك حوالي  ملی

ى المساعدة       2004أبریل  1تأثروا باألزمة بحلول  اجون إل انوا یحت م ك . وأنھ
غ عدد المتأثرین باألزمة وبل 2005سبتمبر  1شھد الوضع تدھورا كبیرا حتى 

نھم  3,5 ن بی خص م ون ش یم  1,8ملی رد ومق خص مش ون ش ة . ملی ن جھ وم
والي    اد ح ادة   . شخص  200000أخرى، یبلغ عدد الالجئین في تش ویرجع زی

ا      ن ایض اري ولك رید اإلجب عدد األشخاص المتأثرین لیس فقط إلى أعمال التش
د       وارد وانع ي الم نقص ف ف وال ات التكی ن إلى تدھور آلی د   . ام األم الي، فق وبالت

ن      انیین م املین اإلنس ل    228ارتفع عدد الع ي أبری ى   2004ف ي   14000إل ف
نھم   2005سبتمبر  ي   1000من بی ل دول اك   . عام ا أن ھن ر    82كم ة غی منظم

رى ،     13حكومیة و ة أخ ات دولی من وكاالت األمم المتحدة، إضافة إلى منظم
ي      ر ومنظمت لیب األحم ة للص ة الدولی ل اللجن الل    مث ر والھ لیب األحم الص

 .األحمر ، وھي منظمات تعمل في جمیع الوالیات الثالث لدار فور
ة   .75 منذ بدایة األزمة، بذلت جھود جبارة لتوصیل المواد الغذائیة والرعای

كان         ى الس ة إل ر الغذائی واد غی یم والم حیة والخ الصحیة والمیاه والمرافق الص
ي     ویتم توصیل المساعدة لیس فقط. المتأثرین ین ف ا المقیم إلى المشردین داخلی

ي         ین ف كان المقیم ى الس ا إل ن أیض یفة ولك ات المض كرات والمجتمع المعس
ض  . األماكن البعیدة غیر أن نسبة التغطیة أعلى في مخیمات الالجئین وفي بع

ة  ة الدائم اكن اإلقام ى     . أم اجون إل ذین یحت أثرین ال خاص المت دد األش ا ع أم
ائد     المساعدة مثل المساعدة الغ ي الس ع األمن ى الوض د عل . ذائیة الشھریة فیعتم

ھ      دل علی ا ی و م أثرین وھ ى المت انیة عل ود اإلنس ابي الجھ كل إیج رت بش وأث
ن      ة م وء التغذی دل س اض مع ي  % 21,86انخف ى   2004ف ي  % 11,9إل ف

ن    2005 ات م دل الوفی ض مع ا انخف ي  0,72، بینم ى   10000ف ي  0,48إل ف
 .لألوبئةكما أنھ لم یسجل أي تفش . 10000

بة     .76 ة بنس د    % 80إن االرتفاع المتوقع للمحاصیل الزراعی نة ق ذه الس ھ
د    ن عم ة ع یل الزراعی الف المحاص ات إت ل عملی ي ظ دوى ف بح دون ج یص

ة  طة العدائی بب األنش كان بس رد الس ق  . وتش ة ألن یحق اك أي فرص یس ھن ول
دة       .  سكان دار فور محصوال جیدا ة متزای اك حاج زال ھن ال ی الي، ف ى  وبالت إل

 .المساعدة الغذائیة
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ع مشاكل       .77 ور أرب ى دار ف انیة إل تواجھ عملیات توصیل المساعدة اإلنس
كان    ى الس انیة إل ات اإلنس ول المنظم ى وص ة عل ود المفروض ي القی ل ف تتمث
دیات    ذلك تح دین وك اط العائ ي أوس ن ف دام األم وف وانع ي الخ وبین وف المنك

 .كاءالحمایة وضرورة مواصلة التعاون بین جمیع الشر
انیة     .78 ة اإلنس ھ األزم ي تواج اطق الت ى المن ول إل دل الوص ض مع انخف

ذ   (  2005في والیات دار فور في سبتمبر % 70بنسبة  وھو أدنى مستوى من
ل   دل   )2004أبری ى مع ع أدن م    %) 45(، م ث ت ور حی رب دار ف ة غ ي والی ف

وقد تم تقویض المكتسبات ". طرقا خطیرة"إعالن جمیع الطرق باستثناء اثنین 
الل   ا خ ع حجمھ انیة ورف اعدة اإلنس یل المس ال توص ي مج ا ف م تحقیقھ ي ت الت
اعدة    ل المس تھدف قواف ي تس یة الت ال اللصوص راء أعم رة ج نة األخی الس
ررة       لب واالختطاف المتك ب والس ال النھ اإلنسانیة والعاملین اإلنسانیین وأعم

ائد وت   ن الس ات   للقوافل والعاملین اإلنسانین، وقد تسبب انعدام األم اعد ھجم ص
ودان     ر الس ة تحری ین حرك تباكات ب یة واالش ال اللصوص یات وأعم الملیش
ذي    ر ال والحكومة في تعلیق العملیات اإلنسانیة بشكل دوري بھدف رفع الخط

 .یھدد العاملین اإلنسانیین النشطین في المنطقة
ى       .79 ا إل ردین داخلی ادة المش ى إع ل إل اني التوص ع اإلنس ل المجتم ویأم

كل   نھم         دیارھم بش ون أم ي تص روف الت وافر الظ دما تت ط عن اري ومخط اختی
دین         . وكرامتھم كان العائ ة للس ة وتلقائی ات خاص جیل تحرك م تس د ت وإذا كان ق

ام     رس لع كل        2005خالل موسم الغ ى عددھم بش رف عل تم التع م ی ھ ل ، إال أن
ات      الل الھجم د خ ن جدی ردوا م كان ش ؤالء الس ة أن ھ ق، خاص ع ( دقی یقط

كان % 90 لیة         من الس راھم األص ن ق ومین م یرة ی ى مس ع عل افة تق وإذا ). مس
ام   ة      2006استمرت حالة انعدام األمن الراھنة، فإن ع ھد عودة مكثف د ال یش ق

غیر أنھ من الضروري التنبؤ بالتحدیات التي تواجھ المجتمع الدولي .  لالجئین
ات      ارج مخیم ا خ ام بھ ب القی ي یج طة الت وارد وباألنش وفیر الم ال ت ي مج ف

 .المشردین في مناطق العودة المحتملة
تجابة         .80 دنیین باالس كان الم ة الس مان حمای ة ض رورة العاجل ن الض م

ة      المتھم البدنی مان س ي ض اھمة ف اتھم والمس د   . الحتیاج ف ض كل العن ویش
كان   ل الس ي لتنق در الرئیس دنیین المص ل إن   . الم ن، ب م یتحس ع ل ذا الوض وھ

ق     أعمال العنف الجنسي وأعمال العنف ضد ال كل مصدر قل ت تش نساء ما زال
 .وتشكل أیضا حمایة األطفال تحدیا كبیرا. بالغ

یما   .81 قد ساھم في حل ھذه المشاكل استراتیجیات التدخل المستخدمة، الس
ة      راد بعث ر أف دریب ونش ة والت الت التوعی دي وحم ور الجس ة بالحض الحمای

ردون بوج         كنھا المش ي یس اطق الت ن المن القرب م ي ب اص  االتحاد اإلفریق ھ خ
وبالرغم من ذلك، فإن توقیف واختطاف العاملین . وكذلك المستوطنات الكبرى

لبا           ؤثر س ا ت امال ھام كل ع زال تش ا ت انیة م ات اإلنس اإلنسانیین ونھب الممتلك
 .على قدرة الوكاالت اإلنسانیة على العمل
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م      .82 ي دع ي ف دور رئیس ودان ب ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح طلع بعث تض
انی  ین         األنشطة اإلنس ودة الالجئ ة المناسبة لع ق البیئ ي خل اھمة ف ك بالمس ة وذل

دنیین     كان الم ة الس ي حمای ا والمشاركة ف ردین داخلی ع  . والمش ا م ا عالقاتھ أم
رطة    ع الش اء م ل البن ع التواص م م ل ودع ات عم ي عالق دولي فھ ع ال المجتم

ا  ردین داخلی كرات المش ل معس ة داخ اة  . المدنی ف معان ي تخفی اھمت ف د س وق
ر م   المش داف وتقاس ددة األھ دوریاُت المح دنیین ال كان الم ا والس دین داخلی

انیة، وجلسات      لھا المساعدة اإلنس المعلومات، السیما في المناطق التي ال تص
ي        ع األمن ول الوض اني ح ع اإلنس ا المجتم ي ینظمھ بوعیة الت ة األس اإلحاط

ة   ن  ال (وحراسة القوافل اإلنسانیة والمبادرات اإلیجابیة حول الحمای دوریات م
 ).أجل جمع الحطب

 
 سابعا ـ حقوق اإلنسان

 
ي   ) 2004( 1564وفقا لقرار مجلس األم لألمم المتحدة  .83 ادر ف  18الص

ة         2004سبتمبر  ن حمای یة ع ئولیة الرئیس ل المس ة السودان تتحم إن حكوم ، ف
انون      احترام الق ة ب راف ملزم المدنیین واحترام حقوق اإلنسان وأن جمیع األط

 . لياإلنساني الدو
، فإن التقاریر ما 2005أبریل  28غیر أنھ منذ تقریري الذي صدر في  .84

دولي       انون اإلنساني ال ان والق وق اإلنس زالت تفید بوقوع انتھاكات واسعة لحق
ات     . في الوالیات الثالث بدار فور ون للھجم دنیون یتعرض ا زال الم كما أنھ م

ارھم     ن دی اري م رید اإلجب الل  . داخل مجتمعاتھم والتش ھر الماضیة،   وخ األش
ى       ي شنت عل ات الت رار الھجم تعرضت مخیمات للمشردین للھجمات على غ
ات         دي مجموع ى أی ور عل رب دار ف ع غ ردین الواق ارو للمش یم أرو ش مخ

ي  لحة  ف بتمبر  28مس م    . 2005س ة األم ین بعث تركة ب ة مش ادت بعث د أف وق
لت  ة    المتحدة في السودان وبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان أرس ى المنطق إل

وما . عقب ھذا الحادث عن وقوع أكثر من ثالثین قتیال 2005سبتمبر  28في 
مي    داء الجس زالت تستمر في دار فور حاالت االعتقال التعسفي والقتل واالعت

اب اف واالغتص بتمبر   . واالختط ھري س ي ش ف ف اعد العن ن تص الرغم م وب
ات المشردین، فإنھ مع الھجمات التي تشن على القرى ومخیم 2005وأكتوبر 

لت         ي وص تویات الت ة بالمس ال مقارن ذه األعم واتر ھ سجل انخفاض في حدة ت
ودان         2004و 2003إلیھا في عامي  ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح ر بعث ل نش قب

كما سجل ارتفاع في . ومراقبي حقوق اإلنسان لبعثة األمم المتحدة في السودان
ات    عدد أعمال اللصوصیة اإلجرامیة الموجھة  ات المنظم دنیین وعرب ضد الم

 .غیر الحكومیة والعربات التجاریة التي تقل المساعدات اإلنسانیة
طس    .85 ي أغس ة 2005وف ة لحرك ر تابع ت عناص ر /، عرقل یش تحری ج

ردین       ایقاتھا ضد المش ن مض ت م السودان عملیة توزیع إمدادات غذائیة وكثف
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دادات الغذا    ب اإلم ر بنھ ذه العناص ام ھ د ق دنیین وق ة  والم ة المخصص ئی
 . للمشردین وطالبت السكان المدنیین بدفع الضرائب

ة         .86 ن الحكوم ب م ور تتطل ي دار ف إن الوضع الحالي لحقوق اإلنسان ف
ور      ي دار ف وق اإلنسان ف ة لحق ب أن  . جھودا جدیة لضمان الحمایة الفعلی ویج

د       ع ح انون ووض م الق ى حك تعطى حكومة الوحدة الوطنیة األولویة للحفاظ عل
بالد        . ت من العقابلإلفال ة أرجاء ال ى كاف ت عل د المؤق ینطبق الدستور الجدی

ور      ي دار ف ان ف وق اإلنس ول حق ھ ح ذ أحكام ب تنفی ة  . ویج ذت الحكوم اتخ
ق          ن طری ور ع ي دار ف اب ف ن العق الت م إجراءات تھدف إلى وضع حد لإلف
ي    ر ف إنشاء محكمة خاصة بأحداث دار فور، وھي محكمة ذات صالحیة للنظ

ور   حاالت ا ي  دار ف زاع ف ذ    . نتھاكات حقوق اإلنسان في سیاق الن ھ من ر أن غی
ا     2005ینویو  7تأسیسھا في  ت أمامھ ي رفع  10، لم یتجاوز عدد الحاالت الت

ان      وق اإلنس ات حق ق بانتھاك االت یتعل . حاالت علما أن عددا قلیال من ھذه الح
ة   د العدال ث الحكو . ولن یتم إیحاد حل دائم لألزمة ما لم تس اذ    وأح ى اتخ ة عل م

ي        ات الت ا لاللتزام اب، وفق ن العق الت م جمیع التدابیر الالزمة لوضع حد لإلف
ي     اد اإلفریق ي لالتح انون التأسیس . قطعتھا على نفسھا واألحكام ذات الصلة للق

اة     ر القض یة أن كبی في بدایة شھر دیسمبر، أبلغت السلطات السودانیة المفوض
ر       2005نوفمبر  20في السودان قام في  ین للنظ كیل محكمت ر بتش دار أم بإص

زاع  الل الن ت خ ي ارتكب رائم الت ي الج ي  . ف الحیة ف ین الص اتین المحكمت ولھ
ائي       انون الجن ان والق وق اإلنس اني وحق انون اإلنس ا للق ي القضایا وفق ر ف النظ

رى     . السوداني  راف األخ ي واألط اد اإلفریق لطات أن االتح حت الس ا أوض كم
 .فعالیات المحاكمة بصفة مراقبالمعنیة یمكن لھا متابعة 

وسعیا إلنشاء وتعزیز اآللیات المؤسسیة التي تمكن النساء والبنات من  .87
ن    ار م ي إط دھن ف ة ض ف الموجھ ي والعن ف الجنس ال العن ن أعم الغ ع اإلب
ة          راءات الحمای د إج دولي لتحدی ع ال ع المجتم ة م ت الحكوم ریة، تعاون الس

د من أن التزاماتھا، على نحو ما ورد واآلن یجب على الحكومة التأك. المناسبة
وصفھا في برنامج العمل ضد العنف الجنسي والعنف ضد النساء الذي أطلقتھ 

مبر  ي دیس وب 2005ف ھ المطل ى الوج ذ عل ت  . ، تنف رى، اتفق ة أخ ن جھ و م
ع      ى جمی د إل ر المقی الحكومة على إعطاء األمم المتحدة تصریحا بالوصول غی

بما في ذلك الوصول إلى األشخاص المحتجزین  أماكن االحتجاز في دار فور،
كما أن للمحتجزین حق . من قبل جھاز األمن الوطني واالستخبارات العسكریة

وبیر         جن ك ل س ع داخ امین الواق ب المح الل مكت ن خ امین  م ى مح ول إل الص
ي    . والذي یوفر خدمات مساعدة قضائیة ة ف ب مماثل وتعتزم الحكومة فتح مكات

 . أنحاء البالدسجون أخرى في كافة 
امن        .88 ھ الث الل اجتماع ن خ لم واألم س الس في تقریري المرفوع إلى مجل

رار    ي الق رر، ف ن ق س األم ى أن مجل رت إل رین، أش ) 2005( 1593والعش
 2002، إحالة الوضع القائم في دار فور منذ یولیو 2005مارس  31الذي في 

ة   ة الجنائی ة الدولی ام للمحكم دعي الع ى الم ك ال. إل ذ ذل دعي  ومن ام م ت، ق وق



PSC/PR/2.(XLV) 
Page 25  

رار      ذ الق ى تنفی دف إل ع     . 1593المحكمة بعدة أنشطة تھ دد، رف ذا الص ي ھ وف
ي    و و  29المدعي تقریرین إلى مجلس األمن لألمم المتحدة ف مبر   13یونی دیس

ي  .  2005 ھ ف دعي أن ح الم ر، أوض ره األخی ي تقری و  1وف ان  2005یونی ك
ي دار ف         ول الوضع ف ق ح راء تحقی ول إلج ذ  یوجد أساس معق و  1ور من یولی

ي      . 2002 ة الت الحیات الكامل ع الص ق م ة التحقی رار بدای ذا الق كل ھ د ش وق
 . یمنحھا نظام روما للمدعي

ات    .89 یركز التقریر أیضا على كون المحكمة الجنائیة الدولیة تكمل الھیئ
ائیة      ة قض ى ھیئ الي أعل ا بالت ة وأنھ ائیة الوطنی اس،   . القض ذا األس ى ھ وعل

ي أنشئت    یواصل المكتب جمع وت ات الت قییم المعلومات الخاصة لمختلف اآللی
ور  . من قبل السلطات السودانیة بشأن الجرائم التي یقال إنھا ارتكبت في دار ف

ا إذا         ر فیم دعي النظ ى الم زم عل ھ یل ا، فإن ومن جھة أخرى، ووفقا لنظام روم
ھود وبالتالي، فإن المدعي سیقوم بمتابعة الج. كانت القضیة في مصلحة العدالة

ار     ین االعتب المبذولة على الصعید الدولي من أجل السالم واألمن مع األخذ بع
 .ھذا الجانب ووجھات نظر الشھود وضحایا الجرائم

اد   .90 ع االتح ة م ل قوی ة عم ة عالق أن إقام ھ ب ى قناعت ر عل دد التقری ویش
اركة     ذلك المش ة وك اإلفریقي ضروریة للتحقیقات ولضمان آفاق إقلیمیة للعملی

ا  دعي     . فیھ ى أن الم ن عل لم واألم س الس ع مجل دد، أود أن أطل ذا الص ي ھ وف
ة     خاص المختصین لمناقش بعث إلي برسالة طلب فیھا عقد اجتماعات مع األش
اإلجراءات حول التعاون الخاص بدار فور وكذلك إمكانیة إطالع مجلس السلم 

ع  . واألمن على أنشطة المحكمة االت م  وأوضح المدعي أیضا أنھ أجرى اتص
ة    . السلطات السودانیة ة المدنی ھ والحال وفي ھذا الصدد، زار ممثلون عن مكتب

م    .  2005نوفمبر  24إلى  17الخرطوم في الفترة من  ارة، ت ذه الزی وخالل ھ
ع      ى جم دف إل ابالت تھ تقدیم طلب مساعدة إلى السلطات السودانیة إلجراء مق

قییم األنشطة التي المعلومات حول أنشطة جمیع أطراف النزاع في دار فور وت
 .  قامت بھا المحاكم الخاصة وغیرھا من الھیئات القضائیة الوطنیة

، شدد مجلس 2005مارس  31الصادر في ) 2005( 1593في قراره  .91
ذا            ي ھ جع ف الحة وش روح والمص ام الج ى التئ ل عل رورة العم ى ض األمن عل
ن     وداني، م ع الس ات المجتم ع قطاع مل جمی ات تش اء مؤسس ى إنش  الصدد عل

ائیة      /قبیل لجان تقصي الحقائق و راءات القض دعیم اإلج ك لت الحة وذل أو المص
اد        ن االتح دعم م دائم ب الم ال تعادة الس ة الس ود المبذول ز الجھ الي تعزی وبالت

د االقتضاء   م       . اإلفریقي والمجتمع الدولي عن رار، ت ذا الق ة ھ ي إطار متابع وف
ومي          ا ی س أباب ي أدی اة ف ار القض اع لكب د اجتم ایو   3و 2عق ل   2005م ن قب م

ومي    د ی وبر   18و 17المفوضیة تاله اجتماع آخر عق ذا   . 2005أكت الل ھ وخ
االجتماع، تم رفع عدد من التوصیات حول كیفیة مساھمة االتحاد اإلفریقي في 

ى المفوضیة     . التئام الجروح الھدوء والمصالحة ذه التوصیات إل وقد تم رفع ھ
 .وإلى حكومة السودان على حد سواء
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د .92 الل    یج دنیین خ ة الم ة لحمای ي الخاص ا أن ممثلت ذكیر أیض ر بالت
ن         وم م ى الخرط ارة إل ت بزی وي، قام اجور ب النزاعات المسلحة السیدة مام م

ى   11 مبر  15إل ى     . 2005دیس ة إل ت برحل د قام ة ق ت الممثل ك، كان ل ذل وقب
نوفمبر،  حیث زارت عدة مواقع في دار فور والتقت  27إلى  19السودان من 

ي   بمسئو ذلك ممثل لي بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان والسلطات المحلیة وك
دني  ارة،    . األطراف األخرى والوكاالت اإلنسانیة والمجتمع الم ذه الزی ر ھ وإث

ة   ز حمای ى تعزی ي إل ي ترم یات الت ن التوص ددا م ة ع ة الخاص ت الممثل رفع
ثة االتحاد وفي ھذا اإلطار، كررت توصیاتھا حول تعزیز تفویض بع. المدنیین

 .اإلفریقي في السودان لتمكینھا من استخدام القوة عند الضرورة
ي     .93 ادر ف س الص رر المجل ة لمق ھ، متابع ذكر أن ا الت در بن ایو  25یج م

ع          2004 ول وض ائق ح ي الحق ة تقض كیل لجن ن المفوضیة تش والذي طلب م
دورة ال       الل ال د خ ذي اعتم رار ال ور وللق ة   35حقوق اإلنسان في دار ف العادی

ن    انجول م ى    21المنعقدة في ب ایو إل و   4م إعالن     2004یونی ب ب ذي رح وال
السلطات السودانیة عن قرارھا إعطاء تصریح بالدخول لبعثة تقصي الحقائق، 

ن       ة م عوب المنطق ان والش وق اإلنس ى   8زار فریق للجنة اإلفریقیة لحق  18إل
و  ا. 2004یولی ة تقریرھ دمت اللجن راءات، ق ا لإلج ك ووفق د ذل ة  وبع لحكوم

ت       . السودان إلبداء تعلیقاتھا علیھ ودانیة، حث لطات الس أخر رد الس ل ت ي ظ وف
ن    37الدورة ال  انجول م ى    27العادیة للجنة المنعقدة في ب ل إل ایو   11أبری م

یات        " 2005 ى التوص ا عل ة تعلیقاتھ ى اللجن دم إل ى أن تق ودان عل ة الس حكوم
 .لجنة تقصي الحقائق"الواردة في تقریر 

ى    21العادیة المنعقدة في بانجول من  38دورتھا ال وخالل  .94 وفمبر إل ن
مبر  5 ات     2005دیس تمرار انتھاك الغ إزاء اس ا الب ن قلقھ ة ع رت اللجن ، عب

ي دار    زاع ف حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ترتكبھا أطراف الن
كانھا ب          ن س ا م اطق بأكملھ الء من ى إخ ة إل الت الھادف یما الحم كل  فور، الس ش

م    االت األم د وك ات ض ایقات والھجم العنف والمض دات ب اري والتھدی إجب
راد   المتحدة والمنظمات اإلنسانیة والھجمات وأعمال القتل التي تتعرض لھا أف
ي       ال االختطاف الت االت أعم ذلك االغتی بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان وك

كما أكدت اللجنة أنھا .  ةیتعرض لھا أفراد المنظمات اإلنسانیة الوطنیة والدولی
ا       دیم تعلیقاتھ ى تق ا إل ا لھ ال تزال تنتظر رد الحكومة السودانیة وجددت دعوتھ

ائق ي الحق ة تقص ر بعث ى تقری ة . عل ة الحكوم ت اللجن رى، حث ة أخ ن جھ وم
ي          اد اإلفریق ي لالتح انون التأسیس ب الق ا بموج اء بواجباتھ ى الوف السودانیة عل

كوك   ومیثاق األمم المتحدة والمی عوب والص ثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والش
 .ذات الصلة التي یعد السودان طرفا فیھا،

امج         .95 داد برن دد إع یة بص ى أن المفوض یر إل ام، أود أن أش ي الخت وف
ة   ع تولی ودان م ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح ان لبعث وق اإلنس ول حق دریبي ح ت

ر     ن إج ة م ین البعث ع   اھتمام خاص للعنف الجنسي وذلك لتمك ات ورف اءا تحقیق
ل      ة أفض مان حمای اء وض وق النس ات حق ن انتھاك اریر ع یتناول  . تق ا س كم



PSC/PR/2.(XLV) 
Page 27  

ریة        ة البش ص المناع روس نق ل فی رى مث وعات أخ امج موض دز /البرن اإلی
 .ومسألة حقوق األطفال

 
 ثامنا ـ أنشطة فریق الخبراء التابع لألمم المتحدة في السودان

 
ي   .96 ادر ف ري  الص ي تقری ل  28وف لم  ، 2005أبری س الس ت مجل أطلع

القرار  2005مارس  26واألمن على أن مجلس األمن لألمم المتحدة اتخذ في 
ل         ). 2005( 1591 م تمتث ور ل ي دار ف زاع ف راف الن ة أط ى أن كاف ونظرا إل

اللتزاماتھا، قرر المجلس ممارسة مزید من الضغط  علیھا وذلك بفرض قیود 
من یعرقلون عملیة السالم أو على تنقالتھا وتجمید أموال وأصول األشخاص م

ب         ة بموج راءات المفروض ان أو اإلج وق اإلنس ات لحق ون انتھاك یرتكب
ابقة رارات الس اء   . الق ع أعض م جمی ة تض كیل لجن م تش اس ت ذا األس ى ھ وعل

ذھا  یم تنفی ة وتقی دابیر المفروض عین للت راد الخاض د األف س لتحدی ي . المجل وف
م المتح      ام لألم ین الع ین األم ق، ع ت الح راء    وق ق خب ھر فری تة أش دة س دة لم

راءات         4یتكون من  ذه اإلج ذ ھ یم تنفی ي تقی ة ف دعم اللجن راء ل ذا   . خب ویتخذ ھ
ة          ات الجاری ع العملی طتھا م یق أنش رورة بتنس د الض ام عن الفریق المكلف بالقی
وم    ى أن  یق ھ عل را ل ا مق س أباب ن أدی ودان م ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح لبعث

 .اشر وغیرھا من مناطق السودانبرحالت منتظمة إلى الف
ع     2005أغسطس  11وبعد إنشائھ نظم الفریق في  .97 ة م ات أولی اجتماع

ا  س أباب ي أدی ي . المفوضیة ف وم ف ي الخرط اص ف ي الخ ى بممثل ا التق  22كم
طس  ي      . 2005أغس د ف د اعتم ن ق س األم ى أن مجل ارة إل در اإلش  21وتج

ى  لتمدید فریق الخ) 2005( 1651القرار  2005دیسمبر  ارس   26براء حت م
ق         2006 ن طری س ع ى المجل یات إل ر وتوص دیم تقری وطلب إلیھ أن یقوم بتق

 .بشأن تنفیذ التدابیر المفروضة) 2005( 1591اللجنة المنشأة بموجب القرار 
 

 تاسعا ـ بعثة التقییم المشتركة لالتحاد اإلفریقي
 

ذي     .98 ن ال لم واألم س الس جع مجل رین، ش امن والعش ھ الث الل اجتماع خ
ارس       ي م ودان ف ي الس ي ف اد اإلفریق یم لالتح ة تقی اد بعث ب بإیف ، 2005رح

ن         لم واألم س الس ي مجل دول األعضاء ف ع ال المفوضیة على القیام، باالتفاق م
ة       ن أن بعث د م ك، للتأك ور ذل والشركاء، بأعمال تقییم مماثلة كلما اقتضت األم

دعم الال       ل وال زودة بالھیك ودان م ي الس ي ف ن    االتحاد اإلفریق ا م ین لتمكینھ زم
ى دار    . أداء مھامھا بكل فعالیة ة إل یم ثانی وفي ھذا السیاق، قمت بإیفاد بعثة تقی

 :على أن تقوم بالمھام التالیة 2005دیسمبر  20إلى  10فور من 
رطة      .أ  كریة والش ر العس ات العناص دي لعملی ل ونق ث مفص راء بح إج

ي السودان بشأن تنفی     ى   المدنیة لبعثة االتحاد اإلفریقي ف ھا عل ذ تفویض
ررین    ي المق فھ ف م وص ا ت و م و  PSC/PR/Comm.(XCII)نح
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PSC/PR/Comm.(XXVII)  اللذین اعتمدھما مجلس السلم واألمن
 على التوالي؛ 2005أبریل  28و 2004أكتوبر  20في 

ي زارت          .ب  ي الت اد اإلفریق یم لالتح ة التقی ذ توصیات بعث ع تنفی تقییم وض
على نحو ما جرى وصفھ في  ،2005مارس  20إلى  10دار فور من 

ور       ي دار ف ن الوضع ف ا ع ادر  PSC/PR.2(XXVII))تقریرھ الص
 والذي اعتمده فیما بعد مجلس السلم واألمن؛ 2005أبریل  28في 

 تقییم الوضع األمني السائد والوضع اإلنساني العام في دار فور .ج 
ب       .د  ذي یج نھج ال ول ال القیام، على ضوء ھذه النتائج، برفع توصیات ح

 اعھإتب
ي    .99 ودان والت ي الس اص ف ي الخ ھا ممثل ت یرأس ي كان ة الت زارت البعث

ع   كانت تضم ممثلین عن الدول المساھمة بالقوات ومجلس السلم واألمن وجمی
الشركاء الذین یدعون بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان أركان قیادة القوة في 

كر  راقبین العس ات الم ع مجموع ات ومواق ع القطاع ر وجمی رت . یینالفاش أج
ودان          ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح اء بعث ع أعض ع جمی البعثة محادثات شاملة م
یة          انیة والمؤسسات الرئیس ئون اإلنس دة لتنسیق الش م المتح ب األم وكذلك مكت

 .المؤدیة للخدمات والتسھیالت اللوجستیة لتقییم الوضع العام
وداني إ        .100 ي الس ھد السیاس ھ المش ر فی ت تغی ي وق د   جرت الزیارة ف ى ح ل

ي        ع ف امل  الموق الم الش اق الس ذ اتف ص تنفی ا یخ یما فیم ر، الس ایر  9كبی ین
رئیس  . 2005 ب األول لل اة النائ ت وف ي وقع یة الت داث الرئیس ین األح ن ب وم

ي   ل ف ك بقلی د ذل ة بع دة الوطنی ة الوح كیل حكوم ق وتش ون غرن بتمبر  8ج س
ز     . وتشكیل حكومة جنوب السودان 2005 ات وأجھ ع آلی م وض ا ت رى  كم ة أخ

 . نص علیھا تفاق السالم الشامل
ة      .101 ر بعث ي نش رز ف وقد جاءت الزیارة أیضا في إطار التقدم الھائل المح

موقعا في دار فور  16االتحاد اإلفریقي في السودان التي عززت وجودھا من 
ي     34إلى  ة ف رطة المدنی یم     26وأقامت مراكز دائمة للش ة ومخ ة  حساس قری

ل   ي        . 65للمشردین داخلیا من أص اھم ف ز س ذا التعزی یم أن ھ ة التقی دت بعث أك
ة            ام للتغذی دل الع و أن المع ك ھ ى ذل دلیل عل اني وال ع اإلنس ین الوض تحس
ة           اء أو تغطی تم تسجیل أي وب م ی ھ ل رج وأن ط الح وق الخ والوفیات ھو اآلن ف

ة  اعدة الغذائی عة للمس ر    . واس زال غی ع ال ی جلت أن الوض ة س ر أن البعث غی
ل الت  تقر وقاب كان    مس ین الس ر لمالی اد الكبی ى االعتم را إل دمات مظ أثر للص

ى ذات       ة تبق ائل الحمای ون مس انیة وك المدنیین السودانیین على المساعدة اإلنس
 . أولویة

من جھة أخرى، شددت البعثة على أن بعثة االتحاد اإلفریقي من خالل  .102
ز     ن تعزی ت م د مكن ار ق الق الن ف إط ة وق كریة ولجن یتھا العس دبلوماس

ة    اال ي كاف ة ف تصاالت مع المجموعات المتمردة وممثلین عن السلطات المحلی
ور  ت          . أنحاء دار ف ف، تمكن ال العن ع أعم ي من ة ف ھ المتمثل ن مھمت ال ع وفض

ا     اق انجامین راف باتف زام األط ى الت راف عل توى اإلش ین مس ن تحس ة م البعث
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االت   وفي ھذا الصدد، طرحت البعثة عددا من. اإلنساني لوقف إطالق النار ح
ي     عین األمن ى الوض ابي عل كل إیج ي بش اد اإلفریق ة االتح ر بعث ا نش ر فیھ أث

ي  : واإلنساني  في أماكن محددة مكن نشر عناصر من بعثة االتحاد اإلفریقي ف
ن           ر م اف عناص د اختط ا بع وتر قائم ان الت ث ك ي حی ي زالینج ودان ف الس

ضد األشخاص جیش تحریر السودان مدنیین، من وقوع أعمال انتقامیة /حركة
وات       . المشردین داخلیا ع الق ة من ي المھاجری ة ف ن البعث كما أن نشر عناصر م

الحكومیة السودانیة من الزحف على ھذه المدینة، األمر الذي كان سیتسبب في 
والي   رطة       . شخص  40000تشرید ح ود المستمر للش ان للوج ام، ك ي الخت وف

یم     المدنیة في مخیم كالما بالقرب من نیاال ودوریات  ول المخ ة ح وات الحمای ق
ذ أن      ا من ردین داخلی نتائج إیجابیة، نظرا إلى أنھ لم یسجل أي حادث ضد المش

 .بدأت ھذه العملیات
غیر البعثة الحظت حاالت لم تتمكن بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان  .103

اص          ھا الخ ي إطار تفویض ب ردا ف ت تتطل ي كان وادث الت خاللھا من منع الح
كان  ة الس ا بحمای دود إمكانیاتھ ي ح ر وف ر المباش ین للخط دنیین المعرض . الم

ن     ة م درات الحالی شددت البعثة على أن ھذه األحداث تؤكد ضرورة تعزیز الق
ص        ا یخ ودان فیم ي الس ي ف اد اإلفریق خالل تفسیر مناسب لتفویض بعثة االتح

 .حمایة السكان المدنیین
د  الحظت البعثة بحق أن فعالیة بعثة االتحاد اإلفریق .104 ي في السودان تعتم

ذكیر    . بشكل مباشر على مستوى التعاون مع أطراف النزاع م الت ى اآلن ت وحن
اك  . بأن ھذا التعاون لم یكن على القدر المطلوب ومن جھة أخرى، ال تزال ھن

عقبات بیروقراطیة تعرقل قدرة بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان على العمل 
وال    ر التج رض حظ ا ف ة منھ ل حری رة بك ارات والفت ر للمط الق المبك واإلغ

رض      ا یع الزمنیة الطویلة التي یستغرقھا إصدار التصاریح والتأشیرات، بینم
كریة      ات العس ي العملی یض ف اللون األب ة ب ائرات مطلی ات وط تخدام عرب اس
كان          ة والس ات المدنی ودان والمنظم ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح ر بعث للخط

صل ملیشیات الجنجوید وغیرھا من الملیشیات ومن جھة أخرى، توا. المدنیین
ة     ل حرك ا تواص ور، بینم تقرار دار ف ة اس لحة زعزع ر /المس یش تحری ج

ي    ي ف اد اإلفریق ة االتح ل بعث ة عم اواة عرقل ة والمس ة العدال ودان وحرك الس
ودان ل         . الس ة التنق ى حری ود عل ى القی ارة إل در اإلش دد، تج ذا الص ي ھ وف

ایقا   ددة والمض دوریات المھ اف   وال دات واختط زات والمع رقة التجھی ت وس
 .العاملین

ي      .105 ا ف الل زیارتھ ا خ وعالوة على التنفیذ الكامل للتوصیات التي رفعتھ
ارس  یر         2005م دین القص ى األم یات عل ن التوص ددا م ة ع دمت البعث ، ق

ع     اس الوض ى أس ودان عل ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح ات بعث ط لعملی والمتوس
 :یات المسائل التالیةتتناول ھذه التوص. الحالي

 
 :یتعین على الحكومة  )أ 
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 الوفاء بجمیع التزاماتھا؛ 
         ع یض لجمی اللون األب ة ب ات مطلی ائرات وعرب تخدام ط ف اس وق

 األنشطة األمنیة؛
     ي ي ف اد اإلفریق اإلحجام عن فرض قیود على حریة تنقل بعثة االتح

 السودان في جمیع أنحاء دار فور، السیما فرض حظر التجوال؛
  ي   إبقاء اد اإلفریق المطارات مفتوحة حتى المساء وتمكین بعثة االتح

 من القیام برحالت جویة لیال عند االقتضاء؛
 

 :یجب على حركات التمرد على وجھ الخصوص )ب 
 الوفاء بجمیع التزاماتھا؛ 
        دون ل ب ن التنق انیة م االت اإلنس ي والوك تمكین بعثة االتحاد اإلفریق

 یھا حركات التمرد؛قید في جمیع المناطق التي تسیطر عل
   اد ة االتح د بعث ات ض یة والھجم ال اللصوص ف أعم عي لوق الس

عة      اطق الخاض ي المن انیة ف ات اإلنس ودان والعملی ي الس ي ف اإلفریق
 .لسیطرتھا

 
اد       : التعاون مع الشركاء )ج  ة االتح ة لبعث وال المخصص ى أن األم را إل نظ

ركاء بم  2006اإلفریقي ستنتھي مع بدایة عام  ى الش لة  ، فإنھ یوص واص
ة        ة لتغطی وارد الالزم د الم الل تحدی ن خ ي م اد اإلفریق م لالتح دعمھ

 االحتیاجات اللوجستیة وعملیات بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان؛
یجب تنفیذ القرار بشأن عقد اجتماعات شھریة  :لجنة وقف إطالق النار )د 

ق     . للجنة المشتركة كل وثی ة بش اون اللجن وفضال عن ذلك، یجب أن تتع
ع  د        م انیة لعق ات اإلنس ودان والمنظم ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح بعث

ك   ر ذل ى األم ا اقتض ة كلم ات عاجل ل أي  . اجتماع ذر ح ة تع ي حال وف
ي أال       اد اإلفریق ى االتح ب عل مشكلة على مستوى اللجنة المشتركة، یج

 .یتردد في رفع المسألة أمام مجلس السلم واألمن ولجنة العقوبات
و  )ه  ي       :ةتفویض واستخدام الق اد اإلفریق ة االتح الي لبعث ویض الح إن التف

في السودان مناسب، ولكنھ لیس مفھوما من قبل جمیع القواد على جمیع 
تویات ك    . المس رامة وذل ة والص ن المرون ار م ي إط ریھ ف ب تفس ویج

دنیین        ة للم ة الالزم توى الجنای مان مس وة وض للحفاظ على مصداقیة الق
 .في حدود إمكانیاتھا

إنسانیة  تینبغي النظر في تحدید سیناریوھا: ملي والتعبويالتخطیط الع )و 
ذلك       ة وك ر البعث ن عناص ر م في المستقبل وكذلك دور ومھام كل عنص
ة         ود فوری ذل جھ ب ب ا یج ل، بینم كل أفض تحدید طرق دمج جھودھا بش
ص          ا یخ ات فیم ادة القطاع ان قی ض أرك ف بع ذي یكتن لحل الغموض ال

 .تاختصاصات المھام وترتیب األولویا
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ة )ز  ادة والمراقب راء   :  القی یق ج ة والتنس اد والمراقب اكل القی ت مش تفاقم
إن   . االرتفاع المستمر لحجم القوة ة، ف وباإلضافة إلى اإلجراءات الھیكلی

بة         تباقیة ومناس ات واضحة واس واد تعلیم در الق روري أن یص من الض
ول         غیرة ح ب الص باط ذوي الرت ة الض تویات لتوعی ة المس ى كاف عل

 .الیة والمستقبلیة ودورھم الشخصي وداخل الوحدةالخطط الح
ة  )ح  ة العملی وة والمرون توى الق وابط   : مس ى ض ة عل وة الحالی د الق تعتم

ل    ارس وأبری ي م دھا ف م تحدی ة ت م . 2005عملی د أن الحج ن المعتق وم
ا   ندة إلیھ روري     . الحالي للقوة یكفي لتنفیذ المھام المس ن الض ھ م ر أن غی

تم     . ام  بین القطاعاتإعادة توزیع العاملین والمھ ى أن ی ام وإل ي الخت وف
نشر قوة احتیاطیة خاصة، یجب أن تنظر قیادة األركان في استخدام قوة 

 .احتیاطیة انطالقا من القوات التي تم نشرھا في القطاعات
لبعثة  یتمثل أحد األدوار الرئیسیة: حمایة المدنیین في حدود اإلمكانیات )ط 

ودان ف   ب      االتحاد اإلفریقي في الس اخ المناس ة المن ي تھیئ اھمة ف ي المس
ة  . للمدنیین ولتعزیز حمایة المدنیین في حدود إمكانیاتھا، یتعین على بعث

ي    ة ف االتحاد اإلفریقي في السودان ضمان وجود مستمر للشرطة المدنی
وة         ود ق ة ووج ات لیلی ذ دوری ا وتنفی ردین داخلی ات المش ع مخیم جمی

اطق ا ي من ات وف ارج المخیم ة خ رىالحمای ات األخ ین . لعملی ا یتع كم
ع      ي جمی ة ف ول الحمای ة ح ادرات اإلیجابی ات المب مان دوری ا ض علیھ

 .المعسكرات التي تم التعرف علیھا وتعزیز دوریات الشرطة المدنیة
تركة )ي  ات واإلدارة المش تركة   :العملی ات واإلدارة المش ز العملی لتعزی

غل المن   ي ش اغرة   بشكل أكبر، یجب على بعثة االتحاد اإلفریق ب الش اص
ع    ا تتمت ن أنھ د م تیة والتأك ات اللوجس ترك للعملی ز المش ي المرك ف

دورھا   ام ب ن القی ا م ي تمكنھ الحیات الت ة  . بالص ا إقام ین علیھ ا یتع كم
طة          ین أنش یق ب ة للتنس لطة المختص ع الس ترك م ات مش ز عملی مرك
ة        انیة و الحقوقی ر اإلنس ة والعناص رطة المدنی كریة والش العناصر العس

 االتحاد اإلفریقي في السودان لبعثة
ي     :العملیات المبنیة على االستخبارات )ك  إن استخدام االستخبارات أساس

ة      ر فعالی ودان أكث ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح ات بعث ل عملی . لجع
روري      ن الض إن م تخباراتیة، ف وباإلضافة إلى تشكیل ھیاكل وآلیات اس

 .ریبھم بشكل مستمرتعیین عاملین مؤھلین على جمیع المستویات یتم تد
ة       :التدریب )ل  راد بعث ع أف دریب جمی ادة ت إن من الضروري تدریب أو إع

ة  دراتھم العملی مان ق دف ض ودان بھ ي الس ي ف اد اإلفریق ب . االتح ویج
 .تزوید مقر البعثة بمدربین مؤھلین لتحدید االحتیاجات وتنسیق التنفیذ

ل      :استخدام العاملین )م  ي التفاع ر ف ادة النظ ین   من الضروري إع ائم ب الق
 . مقار القطاعات والكتیبة وذلك لمنع التكرار والتشابك

كري     )ن  دني والعس ر الم ین العنص یق ب دني    .التنس یق الم ز التنس لتعزی
ي   ي ف اد اإلفریق ة االتح ام لبعث ات المھ د أولوی ذلك تحدی كري وك والعس
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كل    توى بش ة المس ات رفیع د اجتماع روري عق ن الض إن م السودان، ف
انیة   منتظم للتخطیط اال ستراتیجي بین رئیس مكتب تنسیق الشئون اإلنس

مان  . لألمم المتحدة وبعثة االتحاد اإلفریقي في السودان كما أنھ یجب ض
اتصال یومي بین بعثة االتحاد اإلفریقي ومكتب تنسیق الشئون اإلنسانیة 
ادة          توى قی ى مس اني عل ي واإلنس ع األمن ول الوض دة ح م المتح لألم

 .األركان والقطاعات
 
ذ            و .106 ر، تنفی ى حد كبی م، إل د ت ھ ق ة بأن رت البعث ل، ذك دى الطوی على الم

ور   ي دار ف تقرار ف ق االس ة لتحقی ة األولی ة  . المرحل ود بعث اھمت جھ د س وق
ف        ع لوق اك الواس یص عدد حاالت االنتھ االتحاد اإلفریقي في السودان في تقل

ف          اجئ للعن ن أن التصاعد المف الرغم م راف ب ل األط ن قب ي  إطالق النار م ف
الغ   ق ب در قل زال مص وبر ال ی ى أكت بتمبر إل ن س رة م نت . الفت ا تحس كم

المؤشرات المتعلقة بالوضع اإلنساني، بینما ساھمت البعثة في تھیئة الظروف 
 .المناسبة للعملیة السیاسیة في أبوجا

د   .107 ي آن واح ت  . غیر أن الوضع السیاسي واألمني مائع وھش ف وإذا كان
ان    العملیة السیاسیة جاریة، إال ا ك  أن التوصل إلى اتفاق سیأخذ وقتا أطول مم

ل        . متوقعا ي أوائ الم ف اق س ى اتف ل إل م التوص إن  2006وحتى إذا ت % 30، ف
فقط من المشردین داخلیا سیعودون إلى دیارھم قبل نھایة العام، وقد یمر وقت 

ا    ردین داخلی ة للمش ذا  . طویل قبل تھیئة بیئة آمنة وسالمة تسمح بعودة مكثف وھ
ي أنھ یجب، حتى في أفضل الحاالت، نشر عملیة لدعم السالم في دار فور یعن

ي   . لمدة سنتین أو ثالث سنوات على األقل روف الت ومن جھة أخرى، فإن الظ
ن       ا م توى عالی ب مس دا وتتطل زداد تعقی ي ت اد اإلفریق ة االتح ا بعث ل فیھ تعم

فترة ما بعد كما أن . تضافر الجھود في المجال السیاسي واإلنساني والعسكري
الح            زع الس ل ن رى مث ار مسائل أخ ین االعتب النزاع ستتطلب أیضا األخذ بع
الم    اق الس والتسریح وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمني واالنسجام مع اتف

 .الشامل من أجل السودان
ود       .108 تدامة الوج مان اس ة بض ائل الكفیل أوصت البعثة ببحث السبل والوس

ة     2006 الدولي في دار فور في عام ة القابل ول البدیل وما بعده، نظرا إلى الحل
ل         تدامة تموی مان اس ة ض ي تحیط بإمكانی كوك الت دد والش ذا الص ي ھ اة ف للحی

ات  ام التبرع ى نظ ي عل ي   . مبن روع ف ب الش ھ یج ى أن ة عل ددت البعث د ش وق
رى  إن     . تخطیط عاجل إذا كان سیتم إشراك مؤسسات أخ ل األحوال، ف ي ك وف

ي دار         المحتم أن یتم اإل ودان ف ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح ود بعث ى وج بقاء عل
وعلى األمد الطویل، أكدت البعثة في ختام تقریرھا أن . أشھر 9أو  6ور لمدة 

ھل       آزر وستس جام والت تعزز االنس ودان س عملیة عادیة تغطي جمیع أنحاء الس
 .تضافر الجھود السیاسیة واإلنسانیة والعسكریة المعقدة

اد       وأخیر، أود أن .109 ة االتح دعمون بعث ذین ی ركاء ال أبلغ المجلس بأن الش
ایر   5اإلفریقي في السودان قاموا في  أن      2006ین یة بش دى المفوض ادرة ل بمب
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وقد أثنوا على الجھود التي یبذلھا االتحاد اإلفریقي لوضع حد .  مستقبل العملیة
رو       ى ض ور وشددوا عل ي دار ف ة ف رة ألعمال العنف الواسعة النطاق المرتكب

ع            م المتحدة م راف األم ت إش ة تح ى عملی ول إل ن التجارب والتح االستفادة م
كما شددوا، من جھة أخرى، على .  تعزیز بعثة االتحاد اإلفریقي بشكل مؤقت

س           ین مجل ذا الصدد لتمك ي ھ ي إشارات ف اد اإلفریق ي االتح ضرورة أن یعط
ام   األمن من التصریح بالتخطیط لعملیة النقل، وذلك أمر قد ال ی ة ع تم قبل نھای

2006. 
 

 
 
 

 عاشرا ـ التوصیات 
 

اد       .110 ل االتح ن، واص لم واألم س الس منذ االجتماع الثامن والعشرین لمجل
ور      ي دار ف زاع ف ل الن ل بح ذا   .اإلفریقي تكثیف جھوده من أجل التعجی ي ھ وف

ة         راد بعث ؤخرا ألف ھ م أذون ب وام الم ل الق الصدد، یسرني أن أشیر إلى أن كام
ا   االتحاد اإلفر ره تقریب م نش زز      . یقي في السودان ت ذا الوجود المع ان لھ د ك وق

دول  . تأثیر إیجابي على الوضع على أرض الواقع وأود أن أتقدم بالشكر إلى ال
رطة       ر الش وات وعناص كریین والق المراقبین العس اھمة ب اء المس األعض

ن      . اللتزامھا وتضحیاتھا ھ م ا یقدمون ركائنا لم كر لش كما أعبر عن خالص الش
ة           راد البعث وات وأف ة إرسال الق ر عملی ى حد كبی ھل إل دعم لوجستي ومالي س

 .اآلخرین إلى دار فور
 

ي          .111 الم ف ات الس ق محادث ل أن تحق ن أج ود مضنیة م كما أنھ تم بذل جھ
ات  . أبوجا النتائج المرجوة وقد تعھدت األطراف بجعل الجولة السابعة للمحادث

عھا        وأح. الجاریة حالیا في أبوجا جولة حاسمة ي وس ا ف ل م ام بك ى القی ا عل ثھ
 .لترجمة ھذه االلتزامات إلى واقع ملموس

 
إن   .112 غیر أنھ وبعد مضي ثالثة أعوام على اندالع األزمة في دار فور، ف

ة   ى  .ھناك الحاجة إلى بذل مزید من الجھود من أجل التوصل إلى تسویة دائم وعل
اع الث        ت  االجتم ي تل رة الت ت الفت ي، إذا كان س   الصعید األمن رین لمجل امن والعش

السلم واألمن قد شھدت تناقصا كبیرا في عدد المواجھات المباشرة بین األطراف، 
رى     روز مجموعات أخ إال أن الوضع العام ما زال مثیرا لالھتمام، حیث نشاھد ب
مسلحة تنشط بشكل أكثر استقاللیة وتزاید أعمال اللصوصیة وأعمال عنف أخرى 

دنیین   ل       موجھة ضد السكان الم ة والقواف ي المنطق ة ف انیة العامل االت اإلنس والوك
ي     اعدا ف ذلك تص ودان وك ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح راد بعث ى أف ة وحت التجاری

 . المواجھات ذات الطابع القبلي
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ھر     .113 ة ش ي بدای ادئ ف الن المب ع إع ان توقی ي، ك عید السیاس ى الص وعل
تتناول المبادئ العامة التي  ، بال شك، تقدما ھاما نظرا إلى أن الوثیقة2005یولیو 

ستستند إلیھا مداوالت األطراف بشأن المسائل التي تتصدر النزاع وتشكل القاعدة 
ارة      . للتوصل إلى حل عادل وشامل ونھائي للنزاع ھ، تجدر اإلش ت نفس ي الوق وف

لطة        ام الس ات حول اقتس ى درب المحادث ت عل إلى أن التقدم المحرز منذ ھذا الوق
ن     . لترتیبات األمنیة كان ضئیال جداوالثروة وحول ا ة م ة السادس ق الجول ولم تحق

ذكر ائج ت ات أي نت ر  . المحادث ائج غی ت نت د حقق ة، فق ابعة الجاری ة الس ا الجول أم
بینما تم إحراز تقدم كبیر على درب اقتسام الثروة، فإن المحادثات بشأن : متساویة

دا     اقتسام السلطة أصبحت مجمدة، علما أن األطراف تدافع  ة ج ف متباین ن مواق ع
ة     مة اإلداری ة والعاص ة الدول ي رئاس ات ف ل الحرك ور وتمثی ع دار ف ول وض ح

ور دود دار ف ة وح اد  . الفیدرالی ب اعتم د تطل ة، فق ات األمنی ص الترتیب ا یخ وفیم
 .جدول األعمال شھرا كامال من المحادثات بین األطراف

 
األزمة في دار ویتبین من تجربة األشھر الماضیة أن أي تأخر في حل  .114

عوبة   الم ص ق الس ود تحقی دا وجھ ع تعقی د الوض د یزی ور ق دد، . ف ذا الص ي ھ وف
 :سجلت مؤخرا ثالثة تطورات مثیرة للقلق البالغ

ي  /أوال، االنشقاقات التي حدثت داخل حركة - جیش تحریر السودان والت
ق        ت دون تحقی ى األرض وحال ي عل ع األمن دھور الوض ساھمت في ت

ات ي محادث دم ف ا التق ي أبوج الم ف ي  .  الس ل ف امات تحم ذه االنقس وھ
 .طیاتھا مخاطر كبیرة، خاصة أنھا تأخذ طابعا قبلیا

ي       - ع األمن دھور الوض ي ت اھم ف قة تس لحة منس ات مس روز مجموع ب
 وتجعل الوضع السائد على األرض أكثر غموضا؛

وتجدر اإلشارة إلى الھجمات التي نفذت ضد بعثة االتحاد اإلفریقي في  -
ع        . السودان ا م رى كارثی ور مج ث، أخذت األم د البح وخالل الفترة قی

ر          ي إث اد اإلفریق ة االتح دتھا بعث ي تكب ي األرواح الت ى ف الخسائر األول
وبر   8ھجوم تعرضت لھ دوریة تابعة للبعثة في  اف   2005أكت واختط

 عدد من أفراد البعثة ومصادرة المعدات بما في ذلك الذخائر؛
ود    وأخیرا، التوتر بین تساد  - رار جن ر ف والسودان الذي شھد تصاعدا إث

وم    دین والھج تشادیین من الجیش التشادي ولجوئھم إلى الحدود بین البل
ي    ة أدري ف مبر   18الذي تعرضت لھ مدین وي    2005دیس ذي ینط وال

خاصة أن الوضع العام / بحد ذاتھ على خطر زعزعة استقرار المنطقة
اد      . ھش للغایة ین تش وتر ب دة الت ل ح د وص ادل      وق د تب ى ح ودان إل الس

 .االتھامات فیما بینھما
ادیة       .115 ة التش ین الحكوم ع ب امل الموق الم الش اق الس ع اتف ان توقی ك

ھ            /والحركة ط ألن یس فق رة  ل اال كبی ث آم د بع ر السودان ق عبي لتحری الجیش الش
یا               ا سیاس أ مناخ ھ ھی ا لكون ن أیض ارة ولك ي الق ة ف رب أھلی ع حدا ألطول ح وض

إال أن من الواضح أن أي جزء . یل تسویة النزاع في دار فورجدیدا یمكن من تسھ
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دم        ن ع اني م رى تع زاء األخ ت األج ا دام دائم م الم ال نعم بالس ن ی بالد ل ن ال م
ھ      . االستقرار والعنف ھ األحداث فی ت إلی ا آل وإن استمرار النزاع في دار فور وم

 .لیس من شأنھ تسھیل تنفیذ اتفاق السالم الشامل
رورة ال .116 ن الض اء  وم ة أعض ودانیة وكاف راف الس وم األط ة أن تق عاجل

الم واالستقرار           ودة الس ل بع ا للتعجی اعفة جھودھ ین بمض دولي المعنی ع ال المجتم
 . وبالتالي وضع حد للعنف العشوائي الذي یتعرض لھ السكان األبریاء یومیا

اتق          .117 ى ع اة عل ى ملق ئولیة األول إن المس دد، ف ذا الص ي ھ وف
ا ال  .األطراف ب علیھ اوض        ویج ھا والتف ى نفس ا عل ي قطعتھ ات الت اء بااللتزام وف

ا   ي أبوج الم ف ات الس ار محادث ي إط ة ف ن نی ون  . بحس ا أال تك ف حق ن المؤس وم
ید  . شھرا من المفاوضات 18األطراف قادرة على إحراز تقدم  ملموس  بعد  وأش

د   ى الوف ودان إل ر الس عبیة لتحری ة الش ن الحرك ین ع م ممثل اص بض القرار الخ ب
من         الحكو ى أن یض ل عل د األم ا وأعق ي أبوج الم ف ات الس مي المشارك في محادث

ى     دة عل ة جدی فاء دینامی ة إض دة الوطنی ة الوح كیل حكوم ذلك تش ور وك ذا التط ھ
 .الجھود الرامیة لتحقیق السالم في دار فور

ف        .118 ا اإلنساني لوق اق انجامین ا باتف ا دقیق یجب أن تلتزم األطراف التزام
ل  إطالق النار الموقع ف  وفمبر       2008ي أبری ي ن وقعین ف ا الم ولي أبوج وبروتوك

ال اللصوصیة     . 2004 دنیین وأعم كان الم كما یجب أن تتوقف الھجمات ضد الس
ي،       كل أساس راف، بش ع األط ل جمی وغیرھا من أعمال العنف، بل ویجب أن تعم

 .على وضع حد لھذا الوضع
زع     .119 ة لن راءات عملی اذ إج الح   أناشد مرة أخرى حكومة السودان اتخ س

د  ھا  /الجنجوی ى نفس ا عل ي قطعتھ ات الت ا لاللتزام ك وفق لحة، وذل یات المس الملیش
ررات     ذلك المق ة وك واألحكام ذات الصلة لبروتوكولي أبوجا حول المسائل األمنی
تركة    ة المش ذات الصلة لمجلس األمن لألمم المتحدة ومجلس السلم واألمن واللجن

ى ا     . حول الوضع ب عل ھ، یج ت نفس ي الوق ل     وف اء بالكام ردة الوف ات المتم لحرك
ي          ي ف اد اإلفریق ة االتح إبالغ بعث ة ب ا، خاص بقة بالتزاماتھ روط مس دون ش وب
ول   ا ح وال أبوج ذلك بروتوك ا ب ا یلزمھ ا كم ا قواتھ ي تحتلھ المواقع الت ودان ب الس

 المسائل األمنیة
اد   .120 ة االتح ع بعث ل م راف بالكام اون األط ب أن تتع ام، یج كل ع بش

ي ال ي ف ة  اإلفریق راد البعث ن أف تطاع أم در المس من ق ودان وتض ى . س ب عل ویج
ة          ي أي عملی یض ف اللون األب ة ب ات مطلی من عدم استخدام عرب ة أن تض الحكوم
ات      ى تحرك ود عل رض قی ذات طابع عسكري وتمتنع عن أي مبادرة تھدف إلى ف
ر              رض حظ الل ف ن خ ك م ي ذل ا ف ودان، بم ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح أفراد بعث

ام            التجوال ن القی ة م ین البعث ن لتمك ت ممك ول وق ة ألط اء المطارات مفتوح وإبق
یال ة ل رحالت جوی ة    .ب لحة لبعث ات المس من الحرك ب أن تض ا، یج ن جانبھ وم

عة لسیطرتھا    االتحاد اإلفریقي والوكاالت اإلنسانیة الوصول إلى المناطق الخاض
 .ووضع حد ألعمال اللصوصیة 



PSC/PR/2.(XLV) 
Page 36  

ال  .121 الم أو المص اك الس ون ھن ن یك تم  ل م ت ا ل ور م ي دار ف ة ف حة الدائم
اب  ن العق الت م ة اإلف ذتھا  . مكافح ي اتخ راءات الت الغ اإلج ام ب ع اھتم جل م وأس

ائیة       ات قض اء ھیئ یم بإنش اد مراس الحكومة السودانیة في ھذا الصدد، السیما اعتم
ور     ي دار ف النزاع ف ة ب رائم ذات العالق ي الج ت ف ي  . للب اد اإلفریق یقوم االتح س

ذ  ة ھ ب  بمتابع ن كث ائیة ع ات القض ة    . ه الھیئ ث الحكوم ھ، أح ت نفس ي الوق وف
السودانیة وكذلك الحركات المتمردة على التعاون بالكامل وبدون قید أو شرط مع 

ھ  ن  . مكتب مدعي المحكمة الجنائیة الدولیة في إطار تنفیذ التفویض الممنوح ل وم
س ا     لة لمجل رارات ذات الص ا للق یة، وفق تقدم المفوض ا، س ن،  جانبھ لم واألم لس

ة   اعدة الالزم ى      . للمحكمة الجنائیة الدولیة المس ة إل ا الرامی ل جھودھ ا ستواص كم
ع توصیات          . تشجیع المصالحة في دار فور م رف اله، ت ین أع و مب ا ھ و م ى نح عل

 .حول مساھمة االتحاد اإلفریقي في تشجیع المصالحة في دار فور
ة   .122 ھر القادم ابیع واألش الل األس یة، خ تعمل المفوض ذ س ى تنفی ، عل

ین       ن ب ق، م ي تتعل ؤخرا و الت توصیات بعثة التقییم التي زارت منطقة دار فور م
دنیین   ة الم ة وحمای ادة والمراقب وي و القی ي والتعب التخطیط العمل رى، ب ور أخ أم

 ..والتدریب والتنسیق بین المدنیین والعسكریین
ذ ا   .123 ي لتنفی ندة   رأت بعثة التقییم أن القوام الحالي للبعثة ال یكف ام المس لمھ

ف القطاعات      ین مختل ات ب راد واإلمكانی . إلیھا، خاصة أنھ یجب إعادة توزیع األف
ب، إال    ودان مناس وإذا كانت البعثة ترى أن تفویض بعثة االتحاد اإلفریقي في الس
ة   ى كاف دة عل ة واح ا بطریق یس مفھوم ویض ل ذا التف ى أن ھ ارت إل ا أش أنھ

بتفسیر مرن وجدي في آن واحد للمحافظة  المستویات، مشددة على ضرورة القیام
ة    ى مصداقیة البعث ى األرض        . عل ع عل ى الوض را إل ھ نظ ى أن ارة إل وتجدر اإلش

ا     انیة وغیرھ االت اإلنس والھجمات المتكررة التي ال یزال السكان المدنیون والوك
ى           دعو إل ة ی ر الحكومی ات غی ن المنظم إن عددا م ا، ف من الكیانات یتعرضون لھ

وی  ز تف ا    تعزی من إعطاءھ ا یض ودان بم ي الس ي ف اد اإلفریق ة االتح وام بعث ض وق
ة        ة المطلوب روف األمنی ة الظ دنیین وتھیئ ة الم مسئولیة أكثر تحدیدا وأھمیة لحمای

 .لتوصیل المساعدة اإلنسانیة وعودة المشردین داخلیا والالجئین
ین      .124 ة لتحس راءات  فوری اذ إج على أساس توصیات بعثة التقییم، یتم اتخ
وى فھم تفویض القوات العاملة على األرض والتأكد من أن تقوم البعثة، على مست

من       ا یض رامة بم ر  ص كل أكث ویض بش ذا التف یر ھ تویات بتفس ع المس جمی
ة  . اضطالعھا بدور أكثر فعالیة في حمایة المدنیین وبالتالي، یجب تحدید مھام بعث

دنیین     ة الم ة حمای س أھمی و یعك ى نح ي عل اد اإلفریق ار،  . االتح ذا اإلط ي ھ وف
دات   ر أي مع ھیل نش اون لتس دیم التع ودانیة تق ة الس ة الحكوم ي مطالب تمر ف سأس

ر     . تعتبر ضروریة لحسن تنفیذ تفویض البعثة ادة النظ ن إع ھ یمك ومن الواضح أن
مان        ة لض ت كافی راءات لیس ذه اإلج ین أن ھ في تفویض البعثة في المستقبل إذا تب

 .ان المدنیینأقل قدر من الحمایة السیما للسك
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ین           .125 ن ب ر، م ن للنظ لم واألم س الس ھ مجل ع فی ذي یجتم في ھذا الوقت ال
ي          ي السودان، ینبغ ي ف اد اإلفریق ة االتح ة بعث د والی أمور أخرى، في مسألة تمدی

 :الوضع في الحسبان العناصر التالیة
 

           یاق ي س ام، ف ن القی ت م ة تمكن إن البعث ا المحدودة، ف بالرغم من إمكانیاتھ
الغ ي ب ھ    أمن ى وج ذلك عل اھمت ب وق وس ل مرم ن أداء عم عوبة، م الص

ي          ع األمن دنیین وتحسین الوض ة الم ي حمای وس ف كل ملم الخصوص وبش
دول        . واإلنساني ي وال اد اإلفریق ار لالتح كل مصدر افتخ از یش وھذا اإلنج

تقبلیة      ات المس یر العملی ن س ن حس . األعضاء فیھ وكذلك مصدرا للتفاؤل م
َل ا ا العم ن عالی د ثم یما  وق دولي، الس ع ال اُء المجتم ازه أعض م إنج ذي ت ل

اء        ذلك أعض ات   وك دول والمؤسس ن ال ي م اد اإلفریق ركاء االتح ش
المنظمات غیر الحكومیة التي ھي معنیة، بشكل أو بآخر، بالجھود الرامیة 

 .إلى وضع حد لألزمة في دار فور
 اد  وبتدخلھ في دار فور عبر بعثة االتحاد اإلفریقي في السودان، كا ن االتح

لة   انیة لمواص ة واإلنس روف األمنی ة الظ ى تھیئ دف إل ي یھ اإلفریق
ی  ات السیاس یة     ةالمفاوض ة سیاس ى اتفاقی ل إل ة التوص راف بغی ین األط ب

وبالرغم من الجھود التي بذلھا االتحاد اإلفریقي بدعم من المیسرین . شاملة
ى  غط عل ن الض د م ة مزی ب ممارس ھ یج ح أن ن الواض إن م ركاء، ف  والش

ر    ي تتعث األطراف لحملھا على إعطاء التنازالت الالزمة حول المسائل الت
 .بھا المحادثات الجاریة في أبوجا

            اد ب االتح ة، اكتس ي المنطق ین الوضع ف ي تحس ى مساھمتھ ف الوة عل وع
ظ        ات حف ذ عملی ي تنفی ة ف رة حقیق ور، خب ي دار ف ھ ف ر بعثت ي، عب اإلفریق

درة      السالم، وھي خبرة ستعزز الجھود الجا ا بالق د منظمتن ا لتزوی ة حالی ری
 .المطلوبة للقیام بعملیات حفظ السالم في المستقبل

         اد میم االتح د تص ا یؤك در م ودان بق ي الس إن نشر بعثة االتحاد اإلفریقي ف
توى           ى مس الم عل جیع الس ي تش ل ف ئولیاتھ بالكام ل مس ى تحم اإلفریقي عل

عوب     رز ص ا یب در م ص    القارة والعمل بمبدأ المباالة بق ا یخ ا فیم ات منظمتن
ور       ي دار ف ا ف ة حالی ك الجاری ق  . تنفیذ عملیات حفظ السالم بحجم تل وتتعل

ات اإلدارة          راءات وآلی اب إج رى، بغی ور أخ ین أم ن ب عوبات، م ذه الص ھ
ر   توى المق ى مس ة عل ب والمراقب ل اإلدارة والطل عف ھیاك بة وض المناس

القوات     اھمة ب دول المس الیف ال دید تك یة تس اب سیاس ود  . وغی ذل جھ وتب
ة        وة اإلفریقی اء الق ار إنش ي إط إلیجاد حلول دائمة لھذه المشاكل، السیما ف

 .الجاھزة التي تشكل أحد العناصر الرئیسیة للھیكل القاري للسالم واألمن
         ي دار الم ف دعم الس ة ل ر بعث ة بنش ي البدای كان االتحاد اإلفریقي قد التزم ف

ویض مح    وام وتف رر أن    . دودینفرو في إطار عملیة ذات ق ن المق ان م وك
ا      60تضم البعثة  اوز قوامھ ة ال یتج وة حمای مراقبا عسكریا وعند اللزوم ق

ف   . جندي 300 ة وق وكانت مھمة المراقبین العسكریین تتمثل في دعم لجن
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ة         وة الحمای ت ق ا كان ا، بینم اق انجامین ب اتف إطالق النار التي شكلت بموج
كریین  ویض       . مكلفة بحمایة المراقبین العس ر تف د تغی ت، فق ك الوق ذ ذل ومن

ى      ائد عل ع الس ار الوض ین االعتب ي ع ذ ف ر لألخ كل كبی ة بش وام البعث وق
ا        اق انجامین ب اتف ا بموج راف بالتزاماتھ اء األط . األرض، السیما عدم وف

عنصر عسكري ومدني، بینما تم توسیع   7000وتضم البعثة حالیا حوالي 
 .ض من الحاالتتفویضھ حتى یشمل حمایة المدنیین في بع

         ى تبرعات ا عل ادا كلی ي اعتم اد اإلفریق ة االتح من جھة أخرى، تعتمد بعث
وأود أن أنتھز . شركائنا سواء فیما یخص التمویل أو التسھیالت اللوجستیة

ددي    ائیین ومتع ركائنا الثن اني لش ن امتن د ع ن جدی ر م ة ألعب ذه الفرص ھ
ة      األطراف على حد سواء لما یقدمونھ من مساعدة لوال ر بعث م نش ا ت ا لم ھ

ومن الواضح أن إدارة عملیة . االتحاد اإلفریقي في السودان واإلبقاء علیھا
معقدة مثل العملیة الجاریة في دار فور سیزیدھا صعوبة غیاب تمویل آمن 

ون    .یمكن التنبؤ بھ وبالقیاس إلى الموارد المتوفرة حالیا، فإن البعثة لن یك
ل   بوسعھا تمویل عملیات في دار ف ھر أبری . 2006ور اعتبارا من بدایة ش

اھمة         ن مس ر م زء  األخی یة الج تخدم المفوض رة، ستس ذه الفت الل ھ وخ
وتجدر اإلشارة إلى . االتحاد اإلفریقي في إطار مشروع تسھیل دعم السالم

ین     ا ب در بم ط تق ة فق ة للبعث ات المالی ون دوالر  17و 13أن االحتیاج ملی
 . أمریكي شھریا

 ھش الذي تم إحرازه على األرض وكذلك التقدم الضئیل الذي وبعد التقدم ال
ت        ي الوق ل ف ب العم ا، یج ي أبوج الم ف ات الس ى درب محادث رز عل أح

الم   ود الس . الراھن، على التحضیر للمرحلة الجدیدة التي ستبدأ بالنسبة لجھ
یتعین         ریع، س ون س ل أن یك امل، آم ال م ش اق س ى اتف ل إل د التوص وبع

ا   ة الش رة المھم ا     مباش ردین داخلی ین والمش ودة الالجئ ي ع ة ف قة المتمثل
ادة        الح وإع زع الس ك ن ي ذل ا ف وإعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع، بم
الم    اق الس یال التف ك تكم ي، وذل اع األمن الح القط اج وإص ل واإلدم التأھی

ي   ایر   9الشامل الموقع ف ة       . 2005ین ھ بعث فت عن ا كش رجح، كم ن الم وم
ق یم، أن تحقی الم   التقی دعم الس ة ل ى عملی اء عل ب اإلبق داف یتطل ذه األھ ھ

نتین و     ین س ا ب راوح م ي    . سنوات  3لفترة إضافیة تت ع یقتض ا أن الوض كم
الم       ة الس ب عملی ف جوان ین مختل دمج ب ن ال دا م ع  . مزی و وض دف ھ والھ

ات        ة و إمكانی رة وتجرب ب خب الم تتطل ظ الس اد لحف ددة األبع ة متع عملی
در  ة وق ة ھائل تیة مالی ي   لوجس ي ف اد اإلفریق دى االتح وفر ل ة ال تت ة إداری

 .الوقت الراھن
        ي دار ي ف ود دول تبقاء وج راءات اس ول إج أوصت بعثة التقییم بالتفكیر ح

وما بعده وذلك ببحث جمیع الحلول البدیلة القابلة للحیاة في  2006فور في 
مان     ة ض یط بإمكانی ي تح كوك الت ار الش ین االعتب ذ بع دد واألخ ذا الص ھ

ى  . مة تمویل مبني على التبرعاتاستدا ومن جھة أخرى، شددت البعثة عل
راك      یتم إش ان س وب إذا ك أنھ یجب الشروع على الفور في التخطیط المطل
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اء     یتم اإلبق ودان س مؤسسات أخرى، علما أن بعثة االتحاد اإلفریقي في الس
ین    راوح ب افیة تت رة إض ا لفت ة   9أو  6علیھ ع عملی تم وض ل أن ی ھر قب أش

 .تغطي جمیع أنحاء السودان موحدة
           ى رز حت دم المح ي والتق اد اإلفریق ذلھا االتح ي یب ود الت دیرھم للجھ ومع تق

ركاء          ة، شجع الش ر البعث ي تنتظ دا الت ر تعقی ام األكث ى المھ را إل اآلن ونظ
اد        تیة، االتح ة واللوجس اھمة المالی دمون المس ذین یق الرئیسیون ، خاصة ال

م    اإلفریقي على النظر في نقل بعث ى األم ودان إل ة االتحاد اإلفریقي في الس
المتحدة أوصوا باتخاذ قرار فوري في ھذا الصدد لتمكین األمم المتحدة من 

ر    ھر فبرای ن ش ارا م ریح، اعتب ھ والتص داء موقف اإلجراءات 2006إب ، ب
دة  م المتح ى األم ة إل ل البعث ین نق ة لتمك ة الالزم ى . األولی ددوا عل د ش وق

ي یواجھو عوبات الت اس    الص ى أس ي عل اد اإلفریق ة االتح ل بعث ا لتموی نھ
ي     ي ف اد اإلفریق ة االتح م بعث لة دع تعدادھم لمواص دین اس ات، مؤك التبرع

 .  السودان خالل ھذه الفترة االنتقالیة
  
اد      .126 ة االتح تقبل بعث ي مس وعلى ضوء ما سلف، فإن الوقت جاء للنظر ف

ة ب   ائل الكفیل بل والوس ذلك الس ور وك ي دار ف ي ف دیات اإلفریق ع التح ا م مواكبتھ
ب        ت المناس ي الوق م المتحدة ف ا لألم ألة نقلھ . الحالیة والمستقبلیة، بما في ذلك مس

ي        ي ف اد اإلفریق ة االتح ة بعث ن والی وبالتالي، أوصي بأن یمدد مجلس السلم واألم
ن   ایر   20السودان لمدة سنة كاملة اعتبارا م ركاء    2006ین دم الش ریطة أن یق ، ش

ا    المساعدة المالی رة م ة لفت ة واللوجستیة الالزمة أو یتم توفیر مصادر تمویلیة بدیل
 .   2006بعد مارس 

ن      .127 د م ق مزی افیة لتحقی وخالل ھذه الفترة، ستبذل المفوضیة جھودا إض
و  . االستقرار في دار فور على الصعید األمني واإلنساني وفي ھذا الصدد وكما ھ

ع   مبین أعاله، فإن المفوضیة ستقوم، خالل األسا اون م بیع واألشھر القادمة، بالتع
ز   الدول المساھمة بالقوات والشركاء، ببذل كل الجھود لتحسین سیر البعثة وتعزی
ات           ن البعث ا م یم وغیرھ ات التقی ا بعث ي رفعتھ اس التوصیات الت فعالیتھا على أس

 .التي زارت المنطقة
ركاء،           .128 ن الش رھم م رین وغی ن المیس دعم م ي، ب اد اإلفریق یقوم االتح س

. ببذل كافة الجھود لتسھیل التوصل إلى اتفاق بین األطراف في أقرب وقت ممكن
دا         ر تعقی ة أكث اد بعث دة ستتطلب إیف ة جدی وإن توقیع مثل ھذا االتفاق سیفتح مرحل

وإن األمم المتحدة ھي مؤھلة ومجھزة بما فیھ الكفایة لإلشراف على . لفترة أطول
 .مثل ھذه البعثة

ى دور ا  .129 دد عل ھ   أود أن أش ق عمل دني وتناس ع الم ا  . لمجتم ب ھن ویج
ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على األطراف السودانیة لحملھا على الوفاء 
بالتزاماتھا والتفاوض بالمرونة المطلوبة من أجل إیجاد حل نھائي لألزمة في دار 

ى           . فور میمھ عل د تص ن تأكی لم واألم س الس د مجل ب أن یعی ذا الصدد، یج وفي ھ
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وة مجل   ود          دع ق جھ رف یعی ى أي ط ات المناسبة عل رض العقوب ى ف ن إل س األم
 . تحقیق السالم

وأخیرا، أود أن أتقدم بالشكر إلى مبعوثي الخاص وكبیر الوسطاء سالم  .130
اد         ة االتح راد بعث ع أف ى جمی ي وإل ا كینغیب أحمد سالم وإلى ممثلي الخاص بابا غان

جمیع القادة األفارقة، السیما كما أشكر . اإلفریقي في السودان لتفانیھم وتصمیمھم
ل    ن أج د م ن جھ ذلوه م ا ب انجو، لم یجون أوباس ي، أولوس اد اإلفریق یس االتح رئ

 .تحقیق السالم في دار فور
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