
 

                                                  

 

 أمر للتغيير الفوريصيغة 
 ) والتوصياتملخصال(

 

 ملخص
  

، جرى 2003شباط /فمنذ أن اندلع في فبراير. مازال النزاع في إقليم دارفور السوداني بعيداً عن نهايته

التي قامت " التطهير العرقي"تهجير أكثر من مليوني إنسان من ديارهم بفعل حملة الجرائم ضد اإلنسانية و

دان بذريعة مكافحة التمرد؛ وهم اآلن موجودون في مخيمات الالجئين في تشاد بها حكومة السو

وما زالت القوات الحكومية والميليشيات التي تساندها . المجاورة، أو في مخيمات المهجرين في دارفور

الحكومة تشن هجمات محدودة النطاق ضد المدنيين، في وقت تؤدي فيه أعمال الجماعات المتمردة 

. قطاع الطرق المستفيدة من الوضع إلى مزيد من االنتهاكات وانعدام األمن بين المدنيينوعصابات 

ويهدد التطهير العرقي بالتفاقم حيث مازال المدنيون المحتجزون في المخيمات فريسةً للعنف والنتهاك 

 .الحقوق اإلنسانية مما يمنعهم من العودة إلى ديارهم واسترداد أراضيهم

  

في نزاع دارفور، وذلك منذ ) AMIS(قرير تنامي دور بعثة االتحاد األفريقي إلى السودان ويدرس هذا الت

 وحتى وضعها الراهن كبعثة معززة 2004حزيران /بداية عملها كقوة لمراقبة وقف إطالق النار في يونيو

)2- AMIS II E .( بحث في كما ي.  من حماية المدنيين في دارفوريزيدوهو يحدد وسائل تعزيزها بما

العوامل التي ينبغي أخذها بعين االعتبار في أي تحوٍل الحق لهذه القوة، حيث يتوقع دمجها ضمن بعثة 

ويستند التقرير ). 2006كانون الثاني /وهو خيار ستبحثه قمة االتحاد األفريقي في يناير(األمم المتحدة 

تقارير هيومن رايتس ووتش وأبحاثها إلى تقييم فني عسكري لبعثة االتحاد األفريقي في السودان، وإلى 

1. بشأن أزمة حقوق اإلنسان في دارفور النطاقواسعة

 

و

نيسان /، أبريل)آ (5، رقم 16، تقرير لهيومن رايتس ووتش، الجزء "الفظائع في غرب السودان: دارفور تحترق" أنظر -1
، تقرير لهيومن رايتس "السودان غربي في والميليشيات الحكومة قوات أيدي على العرقي التطهير: دمار دارفور"؛ 2004

 ميليشيات الحكومة بين عالقات وجود إثبات :دارفور من جديدة وثائق "؛ 2004أيار /، مايو)آ (6، رقم 16ووتش، الجزء 



  

جيش تحرير السودان وحركة (، وقعت الحكومة السودانية وجماعتا التمرد 2004نيسان / أبريل8في يوم 

رسال مراقبين وقفاً إنسانياً إلطالق النار بوساطة االتحاد األفريقي، الذي كلّف بإ) العدالة والمساواة

وقد عقدت آماٌل كبيرة على نجاح هذه .  الخرقحاالتعسكريين لمراقبة وقف إطالق النار واإلبالغ عن 

لكن وقف .  وكانت أول عملية من نوعها يقوم بها االتحاد األفريقي2004المبادرة التي انطلقت عام 

جهت بعثة اانب جميع األطراف، وفمع الخرق المتكرر من ج: إطالق النار كان وهماً أكثر منه حقيقةً

وقد زاد امتناع الحكومة . االتحاد األفريقي منذ البداية تحديات وعلقت عليها آمال تتجاوز قدراتها

من الضغط على بعثة االتحاد ) أو باألحرى هجماتها المتواصلة ضدهم(السودانية عن حماية المدنيين 

 .األفريقي للقيام بهذا الدور

  

فقد . تشرين األول زيادة عدد بعثة االتحاد األفريقي وتغيرات في مهامها وهيكليتها/وبروقد شهد شهر أكت

تحولت إلى عملية كبرى تشمل قوةً حماية عسكرية إضافةً إلى الشرطة المدنية ومجموعات الدعم غير 

 ذلك ففي. المسلحة بعد أن كانت في أول األمر بعثةً مؤقتة مؤلفة من مراقبين عسكريين غير مسلحين

مراقبة االلتزام باتفاق وقف إطالق النار؛ ودعم إجراءات بناء الثقة؛ : الوقت كانت تؤدي أربع مهام

والمساعدة على إيجاد بيئة آمنة عن طريق تسهيل وصول المعونات اإلنسانية وعودة المهجرين داخلياً؛ 

فقد كان .  الفعلي موضع شكلكن، ورغم وضوح هذه المهام، ظل التنفيذ. والمساهمة في حفظ األمن العام

أفراد البعثة يفتقرون إلى التدريب وإلى القدرة العملياتية واإلرادة السياسية إلنجاز مهمتهم عن طريق 

القيام بعمليات استباقية ضمن قواعد االشتباك الخاصة بالبعثة وفي مواجهة استمرار عدم احترام وقف 

 اللوجستية، وعدد من العوامل الخارجية مثل وقد ضاعف سوء التخطيط والصعوبات. إطالق النار

 .األحوال الجوية، من مشاكل البعثة وأعاق عملها منذ بدايته

  

                                                                                                                                           
"

"

 دارفور في االنتهاآات استمرار جوفاء؟ وعود "؛ 2004تموز / يوليو20، بيان عن هيومن رايتس ووتش،  ويداالجنج
عن هيومن رايتس ووتش، ، بيان "ُنقتل فسوف عدنا، إذا "؛ 2004آب /  أغسطس11، بيان عن هيومن رايتس ووتش، "السودان
آانون / يناير24، بيان عن هيومن رايتس ووتش، "القتل الجماعي في دارفور: استهداف الفور"؛ 2004تشرين الثاني / نوفمبر
نيسان / أبريل12، بيان عن هيومن رايتس ووتش، "العنف الجنسي وآثاره على المهّجرين في دارفور وتشاد"؛ 2005الثاني 
، تقرير لهيومن رايتس ووتش، الجزء مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور: فالت من العقاباستمرار اإل"؛ 2005

: وآل هذه التقارير متوفرة على الرابط. 2005، ديسمبر، آانون األول )آ (17، رقم 17
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 قبول 2005وأمام احتمال فشل هذه المهمة الكبيرة، قرر االتحاد األفريقي في الربع األول من عام 

مين التدريب وتحسين المخططين العسكريين وخبراء الموازنات واإلمداد من خارج القارة بغية تأ

وقد مثل ذلك تغيراً . العمليات، إضافةً إلى استقدام معدات عسكرية رئيسية، ومنها ناقالت جند مصفحة

آذار بدراسة /كما قام االتحاد في شهر مارس. مهماً في منهجية عمل بعثة االتحاد األفريقي وقدراتها

واالتحاد األوروبي ) DPKO(األمم المتحدة تقييمية ساهم فيها كلٌّ من قسم عمليات حفظ السالم في 

وأدت نتائج التقييم إلى تسريع عملية نشر . والواليات المتحدة وكندا وعدد من الشركاء الدوليين اآلخرين

، تعهد المانحون الدوليون بتقديم 2005أيار /ففي مؤتمرٍ عقد في مايو: القوات التي كانت بطيئةً في البداية

ولم توصِ .  شخصا7700ً إلى 3320الر لزيادة تعداد بعثة االتحاد األفريقي من  مليون دو312أكثر من 

فقد ُوضع توفير البيئة اآلمنة في : دراسة التقييم بأي تغييرٍ في مهمة البعثة، لكنها غيرت ترتيب أولوياتها

 لخطرٍ داهم حماية المدنيين المعرضين"وهي ) 2004منذ (المقام األول، وهذا ما استعاد مهمتها األصلية 

ضمن منطقة عملها، وذلك ضمن اإلمكانيات والموارد المتوفرة، مع إدراك أن حماية المدنيين هو 

  2".مسؤولية الحكومة السودانية

  

، ولم 2005أيلول / لم يحدث في سبتمبرAMIS II-Eلكن النشر الكامل لقوة االتحاد األفريقي المعززة 

كانون / ديسمبر20– 10ي تقييم آخر للقوة المعززة في الفترة وقد أجر. يكن قد أنجز حتى نهاية العام

ونظراً لقرب إعالن نتائج . األول، من قبل االتحاد األفريقي واألمم المتحدة وعدد من المانحين الدوليين

التقييم فإن من المهم جداً إلقاء نظرة فاحصة على أداء بعثة االتحاد األفريقي حتى اليوم، بما في ذلك 

لقوة والضعف فيها، وتحديد الخطوات التالية الضرورية لضمان سرعة تحقيق أكبر أثرٍ ممكن مواطن ا

إن النتيجة الرئيسة لدراسة هيومن رايتس . في دارفور" التطهير العرقي"في قضية حماية المدنيين ووقف 

تواصل العنف ووتش هذه هي أن على بعثة االتحاد األفريقي في السودان الرد بشكٍل أكثر هجوميةً على 

ففي المقام األول، البد أن . ضد المدنيين في دارفور، وأن يتم تجهيزها ودعمها بما يمكنها من القيام بذلك

وقد رفضت . تقوم البعثة وشركائها بإكمال نشر القوات العسكرية والشرطة المدنية والمعدات الالزمة

خل إلى دارفور المعدات الحيوية التي تحتاجها الحكومة السودانية لشهورٍ كثيرة، وحتى وقت قريب، أن تُد

                                                   
 20، االجتماع السابع عشر لمجلس السلم واألمن في االتحاد األفريقي، (PSC/PR/Comm.(XVII)) االتحاد األفريقي، بيان -  2

  .، أديس أبابا2004تشرين األول /أآتوبر



ولذا يجب ممارسة كل ضغط ممكن عليها لتكف عن ممانعة إكمال انتشار قوة . البعثة إلنجاز مهامها

 . االتحاد األفريقي وعملياتها

  

إن الخيار الوحيد المتوفر حالياً لحماية المدنيين في دارفور هو قيام قوات االتحاد األفريقي بدوريات 

هجومية مجهزة بناقالت الجنود المصفحة ومدعومة بطائرات الهيلكوبتر الهجومية، وغير ذلك من 

المعدات، مع قواعد اشتباك واضحة ومفهومة جيداً لدى جميع الجنود تسمح لهم باستخدام القوة القاتلة من 

 .أجل حماية المدنيين

  

مح بحماية المدنيين المعرضين لخطرٍ داهم، لكن  إن مهام بعثة االتحاد األفريقي وصالحياتها الحالية تس

وال بد من تعديل تلك القواعد أو توضيحها . عليها تطبيق قواعد االشتباك الخاصة بها بشكٍل أكثر فعاليةً

بحيث تسمح باستخدام القوة القاتلة لحماية المدنيين، بما في ذلك حماية العمليات اإلنسانية المعرضة لخطرٍ 

ذا التغيير أيضاً قيام قائد القوة بتفويض القادة الميدانيين في مختلف القطاعات باستخدام ويستلزم ه. داهم

كما . القوة القاتلة، وذلك حيث يكون اتخاذ قرار التصعيد أمراً محتماً والبد من اتخاذه في الوقت المناسب

بهدف ) مع المدفعية (أن على قوة االتحاد أن تنشر في جميع القطاعات قوات تدخل سريع كاملة التجهيز

الرد السريع على أي تهديد للمدنيين والعمليات اإلنسانية، وذلك مع وجود قواعد اشتباك تسمح باستخدام 

ولتعزيز حماية المدنيين، يجب توسيع مهام الشرطة المدنية وإعادة صياغتها بما يمنحها . القوة القاتلة

 ميةاجرإصالحية اعتقال األشخاص المتورطين في نشاطات. 

  

إن من شأن هذه الخطوات دعم قوة االتحاد األفريقي الحالية، التي يجري النقاش اآلن حول إمكانية دمجها 

إن وضع هذه القوة تحت سلطة األمم المتحدة خيار يحظى . في مؤسسة من خارج االتحاد األفريقي

باء بأن هذا الموضوع مدرج على وأثناء إعداد هذا التقرير وردت أن. بدراسة جدية، وذلك ألسبابٍ مالية

كانون الثاني في العاصمة السودانية / يناير24 – 23جدول أعمال قمة االتحاد األفريقي التي تنعقد يومي 

واألهم من السبب المالي، فإن المتطلبات اللوجستية وقدرات الضبط والقيادة القوية المجربة . الخرطوم

، أو إدراجها ضمن بعثة "اءقبعات زرق" أيضاً فكرة تحولها إلى قوة التي تحتاجها هذه البعثة الكبيرة تؤيد

إن هذا . األمم المتحدة الخاصة بدعم السالم التي تعمل بالتوازي مع بعثة االتحاد األفريقي في السودان

الدمج موضع ترحيب شريطة أال يقلل من صالحيات البعثة ومهامها ومن قواعد االشتباك الخاصة بها 



وعلى القادة األفارقة ومخططي االتحاد األفريقي .  التي تملكها أو تعتزم الحصول عليهاوالتجهيزات

واألمم المتحدة، أثناء دراسة هذا الخيار، ضمان أن ال يؤدي دمج البعثة أو تولي عملياتها إلى إضعاف 

، فمن "اءزرقالقبعات ال"وحتى في حال اتخاذ قرار بتحويلها إلى قوة من . قدرتها على حماية المدنيين

أما على المدى القريب، فإن بإمكان البعثة اتخاذ إجراءات فورية . الواضح أن ذلك يستغرق أشهراً كثيرة

لزيادة حماية المدنيين في دارفور، والبد من ممارسة ضغوط سياسية ومالية لتوفير القدرة واإلرادة 

 . والدعم الالزم

  

ة هيومن رايتس ووتش كتابة هذا التقرير وإجراء األبحاث لقد تولى عاملو وخبراء قسم أفريقيا في منظم

وتمثلت المصادر األولية للبحث في تقارير المخططين العسكريين لبعثة االتحاد األفريقي، . الخاصة به

والمقابالت التي أجريت مع الموظفين والمخططين العسكريين والدبلوماسيين التابعين لكلٍّ من االتحاد 

 . لمتحدة واالتحاد األوروبي وحلف الناتو والحكومة الكنديةاألفريقي واألمم ا

  

  صياتتو
 

حالي لبعثة االتحاد األفريقي ال  توصيات بشأن العمل 
األفريقي المعززة بعد أن أنجزت هيومن رايتس ووتش دراسةً تفصيلية للقدرات الفنية لبعثة االتحاد 

AMIS II-Eفور، فإنها تتقدم بالتوصيات التالية بشأن ، وفي ضوء أبحاثها المكثفة بشأن الوضع في دار

اً ما كان الشكل أيسبل التحسين الفوري لعمليات البعثة في حماية المدنيين، وهو ما يمثل ضرورةً ملحة 

ويلي ذلك مجموعةٌ أخرى من التوصيات التي تتناول تحول البعثة إلى مهمة . المستقبلي لهذه البعثة

 . خاصة باألمم المتحدة

  

  إلى االتحاد األفريقيتوصيات 
في ضوء تفاقم انعدام األمن في دارفور، عليكم اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التحسين الفوري ألداء  •

 : ؛ ومن أجل ذلك ينبغيAMIS II-Eاألفريقي المعززة قوة االتحاد 



o  األفريقي المعززة التعجيل بإنجاز مهمة بعثة االتحادAMIS II-E بشكٍل كامل، بما 

 شرطياً مدنياً، مع 1560 جندياً و6171النتشار الكامل لعناصرها وهم في ذلك ا

 معداتهم؛

o  ممارسة مهام قوة االتحاد األفريقي على نحو استباقي وهجومي بغية حماية المدنيين

 والعمليات اإلنسانية؛

o  توضيح أن قواعد االشتباك الخاصة بهذه القوة تنطبق على مهام حماية المدنيين

والعمليات اإلنسانية المعرضة لخطرٍ داهم، والحرص على أن تسمح هذه القواعد 

 باستخدام القوة القاتلة أثناء تنفيذ المهام؛

o ى فعالية تفويض قادة القطاعات باتخاذ قرار استخدام القوة القاتلة من أجل التوصل إل

 أكبر؛

o  التأكد من دعم قادة القطاعات لقواعد االشتباك وتطبيقهم لها، وكذلك من فهم الجنود

ولهذه الغاية يجب أن تزّود الدول المشاركة جنودها ببطاقات تحمل . لها أثناء التدريب

 قواعد االشتباك هذه مكتوبةً بلغة مفهومة؛

o لكي ترد فوراً على األخطار التي نشر قوة تدخل سريع كاملة التجهيز في كل قطاع 

يتعرض لها المدنيون والعمليات اإلنسانية، وتزويد هذه القوات بقواعد اشتباك تسمح 

 باستخدام القوة القاتلة؛

o  وخاصةً في المناطق التي ال وجود للحكومة (منح الشرطة المدنية سلطة االعتقال

راءات التي تمكنها من تسجيل ، إضافةً إلى المرافق والمعدات واإلج)السودانية فيها

 وحفظ المعلومات الخاصة بالمرتكبين قبل تسليمهم إلى السلطات السودانية؛

o  الضغط على الحكومة السودانية لوقف كل أشكال إعاقة انتشار وعمل ناقالت الجنود

 . التي قدمت كندا قرضاً لشرائها، وجميع المعدات واإلمدادات األخرى



 لتوصيات دراسات التقييم التي أجراها االتحاد األفريقي واألمم المتحدة  مطالبة المانحين، وفقاً •

، بتقديم طائرات هليكوبتر هجومية لتعزيز قدرة بعثة 20053آذار /واالتحاد األوروبي في مارس

 االتحاد األفريقي على حماية المدنيين؛ 

طراف النزاع عن هيئة تعديل تركيب فرق مراقبة وقف إطالق النار، وإبعاد العناصر التابعين أل •

التحقيق، على أن يظل لهم حق االطالع على النتائج التي تتوصل إليها البعثة والتعليق عليها قبل 

وإذا اعترض أّي طرف على ). أسبوع مثالً(نشرها؛ على أن يتم ذلك ضمن مهلة زمنية محدودة 

 التقرير النهائي فعليه تقديم تقريرٍ مخالف مستقل؛

 انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير إلى رئاسة االتحاد األفريقي أثناء قمته المنعقدة الحيلولة دون •

 كانون الثاني، بسبب عرقلة الحكومة السودانية عمليات البعثة؛ /في يناير

 : في انتظار صدور قرار تحويل البعثة إلى مهمة تابعة لألمم المتحدة •

o األفريقي المعززة تحاد بدء التخطيط لنشر قوات تزيد عن حجم قوة االAMIS II-E 

 فرداً، إلى جانب التفتيش على قوات الدول المشاركة، والتحاور مع 6171البالغ 

 المانحين بشأن تأمين الموارد المالية واللوجستية لدعم زيادة القوات؛

o  شرطياً بغية 1560اإلسراع بتشكيل ونشر قوات شرطة تفوق العدد الحالي البالغ 

  والحماية حول مخيمات المهجرين داخلياً والقرى المعرضة للخطر؛ تعزيز الرقابة

o  تقييم مفعول البنية الحالية للقيادة الميدانية من خالل مقرات قيادة البعثة والقوات، والتي

حيث تعين الدول المساهمة في القوات آمراً " (الوطني"تتعارض مع التسلسل العسكري 

 ). الذين يشرفون بدورهم على الكتائب الوطنيةوطنياً لإلشراف على قادة القطاعات

 

  توصيات إلى الحكومة السودانية

                                                   
، )General/ S/2005/285(في السودان  االتحاد األفريقي، تقرير األمين العام بشأن مساعدة األمم المتحدة لبعثة االتحاد األفريقي -  3
لعملية ا"؛ االتحاد األوروبي، article_id?3php.article/com.sudantribune.www://http=9677]: على اإلنترنت [2005أيار / مايو3

 51 – 46، ص 2005تموز / يوليوL 188 ،18، الصحيفة الرسمية لالتحاد األوروبي، )"CFSP/2005/557 (مشترآة للمجلس
  ]:على اإلنترنت[
ال

 pdf.00460051en18820050720_l/188_l/2005/oj/en/site/LexUriServ/lex/lex-eur/int.eu.europa://http ،بعثة "؛ االتحاد األفريقي
" تقرير عن فريق المساعدة المشترك: 2005آذار / مارس22 – 10االتحاد األفريقي التقييمية إلى دارفور بالسودان، 

)PSC/PR/2(XLV)( ،222005آذار / مارس.   
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ضمان التعاون الكامل من جانب الجيش والشرطة السودانيين مع قوات بعثة االتحاد األفريقي في  •

وعدم نشر قوات سودانية في دارفور باستثناء وحدات القوات المسلحة السودانية التي تتمتع . السودان

 رة الكافية؛بالخب

 : اإلزالة الفورية لجميع العوائق التي تعترض انتشار قوات االتحاد األفريقي وعملياتها، وذلك عبر •

o  تسهيل انتشار وعمل ناقالت الجنود الممولة من كندا، إضافةً إلى الدعم الجوي

 التكتيكي وجميع المعدات والخدمات األخرى الالزمة لقوة االتحاد األفريقي؛

o ءات دخول العاملين لصالح االتحاد األفريقي وشركاه، وتيسير حركتهم في تسهيل إجرا

 جميع أنحاء دارفور؛

o  تأييد جميع مطالب االتحاد األفريقي بزيادة قواته وشرطته المدنية في السودان، وزيادة

 صالحيات الشرطة األفريقية؛

o اب أية ضمان امتناع قوات أمن الدولة والقوات التي تساندها الحكومة عن ارتك

 ي الدولي؛انتهاكات لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنسان

o  أو شرط، عن تزويد الميليشيات باألسلحة وأشكال الدعم التوقف، من غير قيد

 اللوجستي والمالي؛ وتجريدها من السالح؛ 

o  توفير إمكانية وصول اإلغاثة اإلنسانية، دون عوائق، إلى جميع المدنيين الذين

 .ي جميع أنحاء دارفوريحتاجون المساعدة ف

 

  توصية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
دعوة الدول األعضاء إلى االستمرار بتمويل بعثة االتحاد األفريقي في السودان، بما في ذلك تقديم  •

المال الكافي لتمكينها من تأمين الحماية الفعالة للمدنيين وللعمليات اإلنسانية، إلى جانب تزويدها 

واإلسراع في إصدار قرار يطالب الحكومة . ا يلزمها من اتصاالت ودعم فني ولوجستيبجميع م

السودانية بالتعاون الكامل مع االتحاد األفريقي وباستمرار عمل بعثة االتحاد األفريقي في السودان، 

 .وكذلك بالكف عن وضع أية عوائق في طريق انتشار قوات االتحاد األفريقي وعملياتها

 

الواليات المتحدة واالتحاد واألوروبي ودوله األعضاء، وآذلك : ى الحكومات الشريكةتوصيات إل
  الدول األعضاء في الجامعة العربية



، AMIS II-Eاألفريقي المعززة ضمان تخصيص التمويل الكافي إلتمام انتشار قوة االتحاد  •

التعزيز السريع لوسائط النقل واستمرار بنيتها التحتية وعملياتها أثناء أي تغيير في وضعها، وتمويل 

واإلصرار على قيام الحكومة السودانية، فوراً، بإزالة . الجوي واألرضي لدى قوات االتحاد األفريقي

 جميع العوائق في وجه نشر قوة االتحاد األفريقي، وعلى تقديم كل الدعم والتسهيالت إليها؛

• تابعة لألمم المتحدةفي انتظار صدور قرار تحويل البعثة األفريقية إلى مهمة  : 

o  دعم التخطيط لنشر قوات تفوق القوة األفريقية الحالية عدداً، والتعهد بتقديم الموارد

اللوجستية والمالية لتعزيز بعثة االتحاد األفريقي، وتقديم طائرات هليكوبتر هجومية 

 لزيادة قدرتها على حماية المدنيين؛

o ة المدنية ضمن البعثة عبر تقديم الخبرات تأييد التوسيع الفوري الكبير لقوات الشرط

 .والدعم اللوجستي والمالي

 

  توصيات بشأن التحول إلى مهمة تابعة لألمم المتحدة
  إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وإلى مجلس السلم واألمن في االتحاد األفريقي

 االتحاد األفريقي لوضع ومجلس السلم واألمن في التابع لألمم المتحدة ضمان تعاون مجلس األمن •

خطط تأمين حماية مستدامة على المدى البعيد في دارفور، بناء على توصيات التقرير الذي سيصدر 

عن بعثة التقييم المشتركة التابعة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة، وذلك خالل التحول المرتقب إلى 

 قوة تابعة لألمم المتحدة؛

ثة تابعة لألمم المتحدة للعمل في دارفور إلى استمرار القدرة على ضمان أن يؤدي تكليف أية بع •

 التصرف بقوة لحماية المدنيين، وإلى تعزيز هذه القدرة؛

إذا جرى دمج بعثة االتحاد األفريقي ضمن بعثة األمم المتحدة في السودان، فيجب أال يؤدي هذا  •

اعد االشتباك الخاصة بها والتجهيزات الدمج إلى إضعاف صالحيات ومهام بعثة االتحاد األفريقي وقو

التي تملكها أو تعتزم الحصول عليها، إال إذا أصبح ذلك غير ضروري بفعل اتفاقية سالم قابلة 

 لالستمرار؛

اإلقرار بأن أية قوة عسكرية في دارفور تتطلب قوات تدخل سريع، وطائرات هليكوبتر هجومية،  •

كما تتطلب وضع إطار مرجعي . لحالية في السودانووجوداً أكثر قوة من بعثة األمم المتحدة ا

 للعمليات في دارفور يتناسب مع ذلك؛



ضمان التعاون الوثيق بين قسم عمليات حفظ السالم في األمم المتحدة وبين قيادة االتحاد األفريقي  •

االعتبار وبعثته إلى السودان للتأكد من أنه يتم أخذ نتائج عمليات تقييم بعثة االتحاد األفريقي بعين 

 .أثناء تخطيط وتنفيذ مهام بعثة األمم المتحدة إلى دارفور

  

 

  إلى الحكومة السودانية 
إذا اتفق االتحاد األفريقي واألمم المتحدة على تحويل بعثة االتحاد األفريقي في السودان إلى قيادة  •

ها في دارفور، بما في األمم المتحدة، فيجب التعاون الكامل مع األمم المتحدة في نشر القوات وعمليات

 .ذلك قبول إدخال قوات من خارج أفريقيا كجزء من هذه المهمة

 

  إلى األمم المتحدة والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي
المساهمة باألفراد والمعدات والتمويل، وغير ذلك من الموارد، لصالح أية بعثة أمم متحدة تحل محل  •

  .انبعثة االتحاد األفريقي في السود
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