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مقدمة 

األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  والية  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  يجّدد  أن  املتوقّع  من 

واألمم املتحدة يف دارفور" يف حزيران/يونيو 2019. يف هذا السياق، نظّم "معهد السالم الدويل" و"مركز 

ستيمسون" و"تقرير مجلس األمن" ورشة عمل يف 23 أيار/مايو 2019 ملناقشة والية "العملية املختلطة 

لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" واسرتاتيجيتها السياسية. ووفّرت ورشة العمل هذه منرًبا 

للدول األعضاء والجهات املعنية يف األمم املتحدة والخرباء الخارجيني ليتقاسموا تقييامتهم حول الوضع 

يف دارفور.  وهدف النقاش إىل مساعدة مجلس األمن يف اتخاذ قرارات أكرث استنارًة تتعلق بالتوجيه 

االسرتاتيجي وترتيب األولوية وتسلسل والية هذه البعثة وأفعالها يف ظل استعدادها للعملية االنتقالية. 

دارفور. وشملت  املتطور يف  واألمني  السيايس  الوضع  العمل عىل  األوىل من ورشة  الجلسة  وركّزت   

تحلياًل للمكاسب األمنية الهشة يف دارفور، وتداعيات االنتقال السيايس الوطني القائم يف السودان عىل 

دارفور وكذلك االنقسامات داخل املجتمع الدويل يف ما يتعلق بدارفور والسودان، إضافًة إىل التحديات 

التي تواجه الخفض التدريجي للبعثة وإعادة هيكلتها. 

لالتحاد  املختلطة  "العملية  بوالية  تتعلق  توصيات  املشاركون  ناقش  فقد  الثانية،  الجلسة  خالل  أما 

التدريجي  الخفض  حول  منها  العديد  تتمحور  والتي  املقبلة،  دارفور"  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

املستمر واملرحلة االنتقالية بحلول حزيران/يونيو 2020. وعىل املدى القصري، حّض املشاركون املجلس 

عىل تزويد "العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" باملرونة للمناورة يف البيئة 

الوطنية الديناميكية، مبا يف ذلك إفساح املجال أمام "توقف مقتضب" يف أنشطة املرحلة االنتقالية. أما 

املكاسب  تعزيز  أجل  الوالية من  استخدام  أهمية  الضوء عىل  املشاركون  املتوسط، فسلّط  املدى  عىل 

األمم  وفريق  دارفور"  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  حققتها  التي  األخرية 

شّدد  أخرًيا،  دارفور.  يف  املستقبلية  املتحدة  األمم  ملشاركة  الخيارات  بتحديد  والبدء  القطري  املتحدة 

الفاعلة  والجهات  املتحدة  لألمم  واضحة  سياسية  اسرتاتيجية  البعثة  مهمة  تصيغ  أن  عىل  املشاركون 

األخرى )مبا فيها االتحاد اإلفريقي( تويل األولوية ملساعي بناء السالم والتنمية عىل املدى الطويل، مبا يف 

ذلك من خالل توضيح معايري "العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" وترتيبها 

بحسب األولوية.      

تحليل النزاع 

يف وقت تراجعت فيه بشكل ملحوظ وترية أعامل العنف وانعدام األمن يف إقليم دارفور يف السودان 

يتّم  األمنية ضئيلة ومل  املكاسب  القامئة وباتت  السالم  املاضية، توقفت عملية  القليلة  السنوات  خالل 

حّل األسباب الرئيسية للنزاع. يف هذه األثناء، كان للمرحلة االنتقالية السياسية املتزعزعة يف البالد – 

عزل الرئيس عمر البشري من السلطة يف نيسان/أبريل 2019 وتشكيل "املجلس العسكري االنتقايل" غري 

الدستوري واملفاوضات املستمرة بشأن تسليمه السلطة إىل الحكم املدين – تداعيات سياسية وأمنية 

هائلة عىل إقليم دارفور.  

السالم  "معهد  نظّم   ،2019 أيار/مايو   23 يف 

 International Peace Institute )IPI( الدويل" 

ومنظمة   Stimson Center ستيمسون"  و"مركز 

 Security Council األمن"  مجلس  "تقرير 

"العملية  والية  ملناقشة  عمل  ورشة   Report

يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة 

 United Nations–African Union دارفور" 

 Hybrid Operation in Darfur)UNAMID(1

واسرتاتيجيتها السياسية. هذه الفعالية هي الثانية 

كيفية  يف  تنظر  عمل  ورش  سلسلة  ضمن  عرشة 

التي  األنشطة  إىل  أفضل  بشكل  األولوية  منح 

وتسلسلها  السالم  عمليات  مهام  عليها  تنطوي 

وترسيخها ضمن اسرتاتيجية سياسية. متّت صياغة 

السالم  "معهد  بالتعاون مع  االجتامع هذا  محرض 

مجلس  و"تقرير  ستيمسون"  و"مركز  الدويل" 

األمن". وهو يلخص النقاط الرئيسية التي طُرحت 

هاوس"  "تشاتام  قاعدة  مبوجب  النقاش  خالل 

Chatham House لعدم نسب الكالم إىل أصحابه 

وتستند  املشاركني.  كافة  آراء  بالرضورة  ميثل  وال 

املسجلة  التطورات  عىل  والتحليالت  املعلومات 

التي  الهجامت  تعكس  وال  أيار/مايو،   23 لغاية 

من  الثالث  يف  الخرطوم  يف  املدنيون  لها  تعّرض 

حزيران/يونيو أو قرار مجلس السلم واألمن التابع 

لالتحاد األفريقي الصادر يف السادس من حزيران/

أنشطة  كافة  من  السودان  بإقصاء  والقايض  يونيو 

"االتحاد األفريقي".   

)UNAMID(
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ووسط عدم االستقرار هذا، استمرت "العملية املختلطة لالتحاد 

يف  التحديات  مواجهة  يف  دارفور"  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

وشملت  الخاصة.  االنتقالية  مرحلتها  فيه  تخوض  الذي  الوقت 

هذه التحديات غياب اتفاق سالم يشمل كافة الجامعات املسلحة 

للبعثة  الوطنيني  الرشكاء  رشعية  حول  والشكوك  دارفور،  يف 

الوضوح  غياب  وكذلك  السلطة،  نقل  عملية  عسكرة  واحتامل 

حول معايري البعثة والفجوات امللحوظة يف متويل وقدرات فريق 

األمم املتحدة القطري. وتعّقدت هذه الديناميكيات بشكل أكرب 

جّراء االنقسامات ضمن املجتمع الدويل، مبا يف ذلك وجهات النظر 

والخالف  السياسية  وقيادته  السودان  مستقبل  بشأن  املتضاربة 

السياسية  االنتقالية  املرحلة  كانت  إذ  ما  حول  األمن  مجلس  يف 

الوطنية تفاقم عدم االستقرار يف دارفور )وكيف(. 

املكاسب األمنية الهشة 

"العملية  التدريجي عىل صعيد  للخفض  املربرات  أبرز  أحد  متثّل 

املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" يف التحسن 

وترية  تراجعت  وعموًما،  دارفور.  يف  األمني  الوضع  يف  امللحوظ 

أعامل العنف يف اإلقليم بشكل كبري منذ العامنْي 2014 و2015، 

املكاسب  يف  ملحوظة  انعكاسات  أي  املتحدة  األمم  ترصد  ومل 

األمنية املحققة يف املناطق التي أخلتها "العملية املختلطة لالتحاد 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور". 

أشار  كام  مضمونة،  وغري  هشة  تزال  ال  املكاسب  هذه  أن  غري 

مرشدين  شخص  مليويْن  نحو  يزال  وال  املشاركني.  من  العديد 

مرة  باالتقاد يف جبل  العنف  وتستمر جيوب  دارفور.  داخليًا يف 

السودانية"  املسلحة  "القوات  بني  املواجهات  تتواصل  حيث 

من  العديد  وتنتظر  الواحد".  عبد   – السودان  تحرير  و"حركة 

املعارضة والجامعات املسلحة ملعرفة ما سيحدث خالل  أحزاب 

يف  املتزايد  االستقرار  عدم  ويعّزز  السياسية.  االنتقالية  املرحلة 

العنف يف اإلقليم  دولتْي تشاد وليبيا املجاورتني خطر أن يصبح 

بني  تعاون  عىل  دليل  أساًسا  مثة  املثال،  سبيل  عىل  مستعصيًا: 

الليبي خليفة حفرت  اللواء  الجامعات املسلحة يف دارفور وقوات 

جنوب ليبيا.1  

تداعيات االنتقال السيايس الوطني 

عىل  البالد  تشهدها  التي  السياسية  االنتقالية  املرحلة  تزيد 

ففي  دارفور.  إقليم  ديناميكيات  تعقيد  من  الوطني  املستوى 

الشعبية  االحتجاجات  عىل  أشهر  مرور  وبعد  نيسان/أبريل،   11

السودانية  األمن  قوات  عزلت  الوطنية،  الطوارئ  حالة  وإعالن 

غري  االنتقايل"  العسكري  "املجلس  وأسست  البشري  عمر  الرئيس 

الربهان.  الفتاح  عبد  أول  الفريق  حاليًا  يرأسه  الذي  الدستوري، 

املحتجني  مطالب  لتلبية  كافية  تكن  مل  التغيريات  هذه  أن  غري 

يف  واالرضابات  واالعتصامات  السلمية  املظاهرات  واستمرت 

أرجاء البالد. وكان مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي 

فرض يف بادئ األمر مهلة نهائية مدتها 15 يوًما يك يسلّم الجيش 

لفرتة  املهلة  هذه  ومّدد  مدنية،  بقيادة  سلطة  إىل  األمور  زمام 

البطيء  التقّدم  أن  يُذكر  نيسان/أبريل.   30 إضافيًا يف  يوًما  ستني 

عىل صعيد املفاوضات بني "املجلس العسكري االنتقايل" وقوات 

الحرية والتغيري" – وهو تحالف يضّم أحزابًا سياسية وجمعيات 

من املجتمع املدين كان يف مقدمة االحتجاجات خالل العام 2019 

– يزيد التوترات التي تعّم أرجاء البالد. 

عىل  تداعيات  طياتها  يف  الوطنية  الديناميكيات  هذه  وتحمل 

إقليم دارفور. فنائب رئيس "املجلس العسكري االنتقايل" محمد 

"قوات  يرأس  "حميديت"(  باسم  أيًضا  )املعروف  دقلو  حمدان 

الدعم الرسيع" السودانية، وهي ميليشيا لطاملا كانت متورطة يف 

جرائم وانتهاكات يف دارفور. وقد وّحدت "قوات الدعم الرسيع" 

عمليات  يف  اآلن  تنشط  وهي  االنتقالية  املرحلة  خالل  السلطة 

الدعم  و"قوات  حميديت  يستخدم  ورمبا  البالد.  أرجاء  يف  أمنية 

السياسية  السلطة  توحيد  أجل  من  القامئة  املفاوضات  الرسيع" 

العنف يف  يلجأ إىل  األمنية، كام قد  البالد  ومكانته ضمن أجهزة 

الخرطوم ودارفور يف حال مل تضمنا مصالحه من خالل  كل من 

املجتمعات يف  تقاوم  قد  نفسه،  الوقت  العنفية. يف  الوسائل غري 

قوًة يف  يزداد  الذي  الرسيع"  الدعم  "قوات  بفعالية دور  دارفور 

السودان وتطالب أي إدارة جديدة بعدالة أكرب ومساءلة. 

السالم  عملية  إحياء  إىل  الرامية  املساعي  توقفت  املوازاة،  يف 

الرفيع  األفريقي  االتحاد  "فريق  علّق  كام  الدوحة.  يف  الجارية 

السيايس،  املشهد  حاليًا  يقود  الذي  بالتنفيذ"،  املعني  املستوى 

التي   ،2018 األول/ديسمرب  كانون  يف  أبابا  أديس  يف  مشاوراته 

املوقعة  األطراف غري  بني  البارزة  االختالفات  معالجة  إىل  سعت 

السودانية.  والحكومة  دارفور"  يف  للسالم  الدوحة  "وثيقة  عىل 

معارضة  أحزاب  من  املؤلف  السودان"  "نداء  تحالف  ويرتقب 

املرحلة  الذي سيحدث خالل  ما  ملعرفة  اآلن  وجامعات مسلحة 

املوقعة  املسلحة  الجامعات  بأن  علاًم  السياسية؛  االنتقالية 

سيفي  االنتقايل"  العسكري  "املجلس  بأن  تثق  ال  املوقعة  وغري 

الواردة يف  تلك  فيها  السابق، مبا  النظام  التي قطعها  بااللتزامات 

الوثيقة. ومثة مخاوف من إمكانية اندالع أعامل العنف يف دارفور 

1  مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، التقرير النهايئ لفريق الخرباء حول السودان املنشأ عماًل بالقرار 1591 )2005(، مستند األمم املتحدة رقم S/2019/34، 10 كانون الثاين/يناير 2019.  
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ملموسة  نتائج  أي  عن  املفاوضات  تسفر  مل  حال  يف  جديد  من 

وإصالح  االنتقالية  املرحلة  التفاقات  املدنية  بالقيادة  مرتبطة 

القانون املتعلق باالنتخابات وغريها من املسائل.

عكس  عىل  القدرة  الديناميكيات  لهذه  أن  املالحظة  تجدر 

املكاسب األمنية املحققة يف دارفور. فقد ُزعم أن "قوات الدعم 

الرسيع" استخدمت العنف ضّد املتظاهرين يف نياال يف أيار/مايو 

يف  للنزاع  أخرى  محركات  مع  السيايس  النزاع  وتقاطع   .2019

دارفور، ما ساهم يف تفاقم التوترات، مبا يف ذلك بني املتظاهرين 

ومدنيني آخرين. وترّدد أن مواجهة عنيفة اندلعت بني جامعات 

 13 يف  داخليًا  للمرشدين  كاملا  مخيّم  يف  الشباب  من  متناحرة 

نيسان/أبريل، ما أسفر عن مقتل 16 شخًصا، بسبب توترات بني 

 – السودان  تحرير  "حركة  البشري ومؤيدي جامعة  نظام  مؤيدي 

عبد الواحد" املسلحة. وقد اتخذت املظاهرات يف البالد بالتوازي 

أبعاًدا طائفية، مبا يف ذلك يف مدينة رسف عمرة يف شامل دارفور. 

لالتحاد  املختلطة  "العملية  عىل  تداعيات  التطورات  لهذه  إن 

حاليًا  تعمل  البعثة  فهذه  دارفور".  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

التشكيك  جنبًا إىل جنب مع حكومة غري دستورية، ما يدعو إىل 

هذه  سلطة  واستعادة  الدولة  قدرة  لتعزيز  مساعيها  يف  قانونًا 

األخرية يف دارفور. كام تجد البعثة نفسها حاليًا تنقل مسؤوليات 

الحامية إىل الجيش، ورمبا إىل عنارص من "قوات التدخل الرسيع"، 

الجامعات  أن  وواقع  املدنيني.  إزاء  عنيفة  كانت  لطاملا  التي 

املسلحة سحبت موافقتها الستئناف محادثات السالم يف الدوحة 

األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  قدرة  مبارش  بشكل  يقّوض 

واألمم املتحدة يف دارفور" عىل تحقيق أولويتها الرئيسية املتمثلة 

يف التوّسط عىل أساس "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور". أخرًيا، 

تزايد  إىل  مؤخًرا  دارفور  يف  العنف  أعامل  وترية  ارتفاع  يشري 

احتامل استخدام العنف ضّد املدنيني.     

لالتحاد  املختلطة  "العملية  اسرتاتيجية  أمام  تحديات 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" للخروج واملرحلة 

االنتقالية 

واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة  لـ"العملية  والية  أحدث  ي 

األمن  مجلس  أخذ   ،)2429 رقم  )القرار  دارفور"  يف  املتحدة 

االتحاد  بعثة  املتحدة ورئيس  العام لألمم  األمني  بتوصية  "علاًم" 

األفريقي )يف مستند األمم املتحدة رقم S/2018/530( بأن البعثة 

تعمل عىل االنسحاب الكامل بحلول حزيران/يونيو 2020 والحّل 

بحلول كانون األول/ديسمرب 2020. ويف حني مل يكن ذلك تأكيًدا 

رصيًحا لجدولها الزمني، عملت الدول األعضاء يف مجلس األمن 

ومجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي وكل من أمني عام 

التقيّد  أجل  بال كلل من  األفريقي،  االتحاد  املتحدة وبعثة  األمم 

"العملية  بدأت  الفائت،  العام  وخالل  املقرتحة.  النهائية  باملهل 

تطبيق  دارفور"  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة 

املعنية  األطراف  وإعداد  النهائية  املهل  هذه  لتلبية  اسرتاتيجية 

الرئيسية  املكونات  النهائية. وتشمل  االنتقالية  للمرحلة  الوطنية 

لهذه املرحلة مرافقة الحكومة السودانية ومتكينها من أجل إعادة 

تويل مسؤوليات الحامية والحوكمة املناطة بها، وتسليم الوجود 

امللموس يف دارفور إىل املسؤولني الحكوميني والعمل عىل تعزيز 

العوامل  القطري. غري أن عدًدا من  املتحدة  قدرات فريق األمم 

املتبقية تطرح تحديًا أمام اسرتاتيجية "العملية املختلطة لالتحاد 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" للخروج. 

االنتقالية  املرحلة  تواجه  التي  األكرب  الصعوبة  تتمثل  أواًل، 

لـ"العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" 

النزاع األساسية وأن مساعي  يف أنه مل يرص بعد إىل حّل أسباب 

إبرام اتفاق سالم مستدام قد توقفت. ويقّر العديد من املشاركني 

اتفاق سيايس  البعثة من دون صياغة  تغادر  بأن  بوجود احتامل 

الضوء  آخرون  ويسلّط  املسلحة.  الجامعات  كافة  يضّم  شامل 

يف  الجارية  السالم  بعملية  االلتزام  ظل  يف  حتى  أنه  واقع  عىل 

ستخلّف  للتنفيذ،  طريق  خارطة  عىل  اتفاق  ووجود  الدوحة 

الحامية  مستوى  عىل  كبرية  تحديات  للبعثة  االنتقالية  املرحلة 

طويلة  حلواًل  تتطلب  والتنمية  السالم  وبناء  اإلنسان  وحقوق 

األمد. وسيامرس هذا األمر الضغوط عىل األمم املتحدة واالتحاد 

الفاعلة  الجهات  االنتقالية  املرحلة  تخّول  أن  لضامن  األفريقي 

مهمة  وهي   – األولويات  من  ممكن  قدر  أكرب  تحقيق  الوطنية 

جعلتها املرحلة االنتقالية السياسية الجارية أكرث تقلبًا.

أما التحدي الثاين، فهو عسكرة هيكليات الحوكمة دون الوطنية 

يف السودان وما يسفر عنها من أثر عىل خطة الخفض التدريجي 

لالتحاد  املختلطة  "العملية  تنتهجهام  التي  الخروج  واسرتاتيجية 

مكونات  أحد  ويشمل  دارفور".  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

من  تنّسق  حكومية"  ارتباط  "مهام  إنشاء  االنتقالية  املرحلة 

من  القطري  املتحدة  األمم  فريق  يف  نظرائها  مع  البعثة  خاللها 

عىل  الدولة  قدرة  تعزيز  إىل  ترمي  مشرتكة  برمجة  تنفيذ  أجل 

عن  فضاًل  دارفور.  يف  الشعب  إىل  وتقدميها  الخدمات  مراقبة 

مواقع  تسليم  للبعثة  التدريجي  الخفض  يرتتب عىل خطة  ذلك، 

الفريق )قواعد األمم املتحدة( إىل مسؤولني سودانيني متاشيًا مع 

سياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان الخاصة باألمم 

أنه،  من  قلقهم  عن  أعربوا  املشاركني  بعض  أن  غري  املتحدة2. 

ومنذ فرض حالة الطوارئ يف شباط/فرباير 2019، كانت "العملية 

املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" تسلّم هذه 
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املسؤوليات والبنية التحتية إىل جهات فاعلة عسكرية وليس إىل 

املدنيني. ومثة مخاوف من أن تقّوض هذه الديناميكيات التقّدم 

وأن  اإلقليم  يف  األمن  تحسني  صعيد  عىل  البعثة  أحرزته  الذي 

تسقط الرشعية عن نقل السلطة والخفض التدريجي للبعثة. 

األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  مبعايري  ثالث  تحٍد  ويرتبط 

أكرب  املتحدة يف دارفور" ومطالب مجلس األمن بوضوح  واألمم 

وبرتتيب األولويات يف اسرتاتيجية الخروج الخاصة بالبعثة. وسلّط 

األمر  بادئ  اقرتحها يف  التي  املعايري  الضوء عىل قيمة  املشاركون 

األمم  مستند  )يف   2018 األول/أكتوبر  ترشين  يف  العام  األمني 

املجلس  مفاوضات  أن  رأوا  كام   .)S/2018/912 رقم  املتحدة 

التي سبقت صدور البيان الرئايس عن مجلس األمن 2018/2019 

أن  غري  االسرتاتيجي.  البعثة  التجاه  األعضاء  الدول  فهم  حّسنت 

بعض املشاركني شددوا عىل أهمية توافر وضوح أكرب بشأن دور 

لالتحاد  املختلطة  لـ"العملية  االنتقالية  املرحلة  سياق  يف  املعايري 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور". 

أخرًيا، ال تزال الفجوات يف الخربة األساسية والتمويل والخدمات 

اللوجستية التي تواجه فريق األمم املتحدة القطري يف السودان 

مبعث قلق كبرًيا. فعىل الرغم من سعي األمم املتحدة إىل تعزيز 

ذلك  يف  )مبا  السودان  يف  والربامج  والصناديق  الوكاالت  قدرات 

عرب استخدام ميزانية "العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم 

الدعم  الربنامجية(، مثة مخاوف كبرية حيال  املتحدة يف دارفور" 

ويعود  القطري،  املتحدة  األمم  لفريق  الطويل  املدى  عىل  املايل 

ظل  ويف  الطوعية.  املساهامت  عىل  اعتامده  إىل  جزئيًا  السبب 

انسحاب البعثة، يخوض فريق األمم املتحدة القطري حاليًا عملية 

تعزيز لجهوده يف أجزاء من دارفور. لكن تقّدم "العملية املختلطة 

املتحدة يف دارفور" دعاًم كبرًيا مرتبطًا  األفريقي واألمم  لالتحاد 

لفريق  ميكن  ال  أمر  وهو  واألمن،  الرحالت  ذلك  يف  مبا  بالنفاذ، 

األمم املتحدة القطري االعتامد عليه ما إن تخرج البعثة. 

انقسامات داخلية وتأثري املجتمع الدويل          

معالجة  كيفية  حول  األمن  مجلس  داخل  غائبًا  اإلجامع  يزال  ا 

انقسام  بفعل  فأكرث  أكرث  يتعّقد  أمر  وهو  دارفور؛  يف  العنف 

املجتمع الدويل بشأن اسرتاتيجياته ومقارباته إزاء دارفور بشكل 

خاص والسودان بشكل عام. وسلّط بعض املشاركني الضوء عىل 

تؤثر  دول  عدة  باتت  السودان:  قد طالت  الخليج  أزمة  آثار  أن 

فصائل  دعم  خالل  من  السياسية  االنتقالية  املرحلة  عىل  اآلن 

مختلفة ضمن قوات األمن السودانية. ويشّدد آخرون عىل طبيعة 

فيها  مبا  املجاورة،  الدول  ودور  املعقدة  اإلقليمية  الديناميكيات 

تشاد، يف دارفور. ورغم عدم تناول هذه الديناميكيات بالتفصيل 

يف ورشة العمل، أشار املشاركون إىل أنها تعّقد مساعي املجلس 

الرامية إىل توفري توجيه اسرتاتيجي قائم عىل اإلجامع لـ"العملية 

ما  يف  دارفور"  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة 

يتعلق بأولوياتها ومرحلتها االنتقالية.  

األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  لوالية  توصيات 

واألمم املتحدة يف دارفور"   

السودان وتداعياتها عىل  الحالية يف  السياسية  التقلبات  نظًرا إىل 

إقليم دارفور، درس املشاركون كيف ميكن ملجلس األمن تكييف 

يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  مهمة 

املحادثة  هذه  وركّزت  املتغرية.  الديناميكيات  لتناسب  دارفور" 

السودان  يف  األوضاع  تؤثر  كيف  أولهام،  بارزين:  سؤالني  عىل 

األفريقي واألمم  لالتحاد  املختلطة  "العملية  ودارفور عىل مسار 

2020؟  حزيران/يونيو  بحلول  لالنسحاب  دارفور"  يف  املتحدة 

وثانيهام، ما الذي ميكن للبعثة القيام به خالل الوقت املتبقي لها 

من أجل تثبيت املكاسب التي حققتها؟ 

البعثة مبا يكفي  العديد من املشاركني املجلس عىل تزويد  حّض 

من املرونة يف مهمتها لتكييف )أو رمبا وقف( أنشطتها االنتقالية 

مستوى  عىل  السياسية  التقلبات  عىل  رًدا  القصري  املدى  عىل 

الوطن. كام شجّع املشاركون املجلس عىل االستفادة من الوالية 

املستقبيل يف  املتحدة  األمم  إرساء أسس وجود  املقبلة من أجل 

السياسة  صعيد  عىل  الرضورية  املتابعة  مبهام  لالضطالع  دارفور 

وبناء السالم والتنمية والحامية. أخرًيا، تّم اقرتاح أن يُقدم املجلس 

وأمني عام األمم املتحدة عىل توضيح نواياهم يف ما يتعلق مبعايري 

"العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور".     

واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  متكني 

املتحدة يف دارفور" لتتكيف مع الديناميكيات املتغرية

يف القرار 2429، سلّط مجلس األمن الضوء عىل رشطني قد يعلاّلن 

لـ"العملية  التدريجي  للخفض  الزمني  الجدول  يف  النظر  إعادة 

يف   )1( دارفور":  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة 

حال حصول تغيري كبري يف الوضع األمني يف دارفور، و)2( يف حال 

أشار  العمل،  ورشة  وخالل  الرئيسية.  املؤرشات  مراعاة  تتّم  مل 

الخرطوم  شهدتها  التي  األخرية  التطورات  قدرة  إىل  املشاركون 

عىل  الضوء  سلّطوا  كام  دارفور.  يف  األمني  الوضع  تغيري  عىل 

التأخريات يف استيفاء املؤرشات الرئيسية – وال سيام يف ما يتعلق 
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بتطبيق عملية "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" – التي فاقمتها 

املرحلة االنتقالية السياسية الوطنية.  

عىل  ستؤثر  التطورات  هذه  كانت  إذا  ما  املشاركون  وناقش 

لالتحاد  املختلطة  لـ"العملية  التدريجي  للخفض  الزمني  الجدول 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور". ونظًرا إىل طبيعة التطورات 

املتغرية عىل األرض، مل يتمكنوا من التوصل إىل استنتاجات حاسمة 

يف  املجلس  ينظر  أن  البعض  اقرتح  ذلك،  من  بداًل  النقطة.  لهذه 

"توقف مقتضب" بغية منح البعثة املرونة لتعديل وترية خفضها 

التدريجي رًدا عىل نتائج املرحلة االنتقالية السياسية. واعترُب ذلك 

املختلطة  "العملية  والية  تنتهي  أن  املزمع  من  إذ  أهمية  أكرث 

لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" يف اليوم نفسه من 

لالتحاد  التابع  واألمن  السلم  مجلس  فرضها  التي  النهائية  املهلة 

األفريقي عىل "املجلس العسكري االنتقايل" بغية تسليم السلطة 

أحد  )أي 30 حزيران/يونيو(. وطرح  انتقالية مدنية  إىل حكومة 

املشاركني إمكانية أن يسمح مجلس األمن بتجديد عميل للوالية 

إىل حني اتضاح نتائج املفاوضات الحالية يف الخرطوم. 

لالتحاد  املختلطة  "العملية  بعد  ما  لدارفور  االستعداد 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور"

أيًضا املجلس إىل االستفادة من والية  دعا العديد من املشاركني 

دارفور"  املتحدة يف  األفريقي واألمم  لالتحاد  املختلطة  "العملية 

املتوسط  املدى  عىل  سياسية  اسرتاتيجية  وضع  أجل  من  املقبلة 

إلقليم دارفور. وافرتض الكثري من املشاركني أنه يتعني عىل هذه 

االسرتاتيجية أن تشمل عنارص سياسية وأخرى خاصة ببناء السالم 

والحامية. 

عىل  املتحدة  األمم  تكون  أن  يجب  السيايس،  الصعيد  وعىل 

استعداد للعمل عن قرب مع االتحاد األفريقي نظًرا إىل أنه يقود 

بدارفور، مبا يف  الخاصة  السالم  إحياء عملية  إىل  الرامية  الجهود 

أيًضا  املشاركون  وأقّر  رسمية.  تعاون  آلية  وضع  إمكانية  ذلك 

أن أي وجود الحق سيتطلب عىل األرجح القدرة عىل اإلرشاف 

عىل وقف إطالق النار ونزع السالح والترسيح. ومن حيث بناء 

السالم، سلّط املشاركون الضوء عىل رضورة االستمرار يف معالجة 

الحامية،  موضوع  يف  أما  دارفور.  يف  للنزاع  األساسية  املحركات 

فقد أشار املشاركون إىل استمرار أعامل العنف الطائفية وانتشار 

مخاطر  باعتبارها  دارفور  يف  الدولة  سلطات  وعسكرة  النزوح 

أعامل  مراقبة  مواصلة  املتحدة  األمم  وطلبوا  املدنيني.  تهّدد 

يف  عنها،  واإلبالغ  اإلقليم  يف  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  العنف 

إمكانية  سيحّد  للبعثة  التدريجي  الخفض  أن  فيه  اعتربوا  وقت 

لـ"مفّوضية  مستقل  مكتب  إنشاء  املشاركني  أحد  واقرتح  النفاذ. 

األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان" - يف مسألة من املرجح 

أن تكون مثرية للجدل. 

إصدار  العام  األمني  من  الطلب  إىل  املجلس  املشاركون  ودعا 

يف  املتحدة  لألمم  الحق  بوجود  املتمثل  بعرضه  تتعلق  خيارات 

النظر  عىل  األمانة  البعض  وشجع  البعثة.  مغادرة  فور  دارفور 

املشاركني  أحد  أن  غري  محتملة.  كهيئة  خاصة  سياسية  بعثة  يف 

حّذر من تهيئة األمم املتحدة لوجود دائم يف دارفور. كام سلّط 

دعمه  الدويل  املجتمع  يزيد  أن  رضورة  عىل  الضوء  املشاركون 

تنمية  القطري و"اسرتاتيجية  املتحدة  املايل لكل من فريق األمم 

األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  بعثة  مغادرة  فور  دارفور" 

واألمم املتحدة يف دارفور". 

توضيح املعايري 

أخرًيا، اقرتح أحد املشاركني أن يستشري املجلس األمانة العامة من 

قبل خروجها  تحقيقها  البعثة سيتم  معايري  أي من  توضيح  أجل 

وأيها ستشّكل أهدافًا أطول أمًدا للبالد. واستناًدا إىل نتائج هذه 

املشاورات، قد يقرر املجلس توفري املزيد من الوضوح بشأن هذه 

واألمم  األفريقي  لالتحاد  املختلطة  "العملية  والية  املعايري خالل 

نهاية  يف  املجلس  ذلك  وسيساعد  املقبلة.  دارفور"  يف  املتحدة 

املطاف عىل تحديد ما إذا متت تلبية "املؤرشات الرئيسية" أو ما 

إذا كان عليه إعادة النظر يف الجدول الزمني للمرحلة االنتقالية 

الخاصة بالبعثة.

الخامتة

السياسية  للرياح  يكون  فقد  طرق.  مفرتق  عند  السودان  يقف 

يكن  مل  إن  حتى  دارفور،  إقليم  عىل  ملحوظة  تداعيات  املتغرية 

اتجاهها واضًحا بعد. وتشري األدلة الرسدية إىل أن مسار املكاسب 

لالتحاد  املختلطة  "العملية  وتجد  ينعكس.  قد  الضئيلة  األمنية 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور" نفسها اآلن تنجّر إىل وضع 

ملتبس ومتغري إن مل نقل متقلب عىل صعيد السياسة. 

البعثة املرونة التي تحتاج  وعليه، يتعنّي عىل مجلس األمن منح 

الرسيعة  الوترية  ذات  السيايس  الوضع  مجاراة  أجل  من  إليها 

املدى  عىل  اسرتاتيجية  وصياغة  األمد  القصرية  املعايري  وتحديد 

خيارات  يف  بالنظر  يبدأ  أن  املجلس  عىل  يتوجب  كام  املتوسط. 

لوجود دويل ما بعد "العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم 

املتحدة يف دارفور" من أجل تلبية ما تبقى من حاجات سياسية 

وأخرى مرتبطة ببناء السالم والحامية والتنمية بغية ضامن بقاء 

إقليم دارفور عىل املسار الالزم نحو تحقيق سالم مستدام. 
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