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 موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن     ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانون ٥رسالة مؤرخة     
 من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لنيجرييا لدى األمم املتحدة

يشرفين بـصفيت ممـثال للـرئيس احلـايل لالحتـاد األفريقـي أن أحيـل إلـيكم طيـه، بـاللغتني                       
 حملادثـات الـسالم بـني األطـراف     الـسابعة لجولة ضري لاالنكليزية والفرنسية، البالغ املتعلق بالتح  

، الـصادر عـن جملـس الـسالم واألمـن لالحتـاد األفريقـي، يف                 دارفور  الصراع يف  السودانية بشأن 
انظـر   (٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٢٢اجتماعه الثالث واألربعني، املعقود يف أديس أبابـا يف          

 ).املرفق األول
ملتعلــق بالتحــضري للجولــة الــسابعة حملادثــات الــسالم بــني   وجتــدون طيــه أيــضا التقريــر ا  

 ).انظر املرفق الثاين(األطراف السودانية بشأن الصراع يف دارفور 
 .وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقيها كوثيقة من وثائق جملس األمن 

 أديكانيي. سيمون أ) توقيع(
 القائم باألعمال املؤقت

 ملمثل الدائمالسفري، ونائب ا
 لنيجرييا لدى األمم املتحـــدة
 ممثل الرئيس احلايل لالحتاد األفريقي



S/2005/765
 

2 05-63165 
 

ــق األول للرســالة املؤرخــة      ــانون ٥املرف ــسمرب / األولك ــة إىل ٢٠٠٥دي  املوجه
رئـيس جملـس األمـن مـن القـائم باألعمـال املؤقـت للبعثـة الدائمـة لنيجرييـا لـدى            

 األمم املتحدة
 ]فرنسيةباالنكليزية وال: األصل[

 
 البالغ الصادر عن جملس السالم واألمن يف اجتماعه الثالث واألربعني  

التابع لالحتاد األفريقـي، يف اجتماعـه الثالـث واألربعـني،            اعتمد جملس السالم واألمن،    
، املقـرر التـايل بـشأن التحـضري للجولـة الـسابعة             ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٢٢املعقود يـوم    

 :ني األطراف السودانية بشأن الصراع يف دارفورحملادثات السالم ب
  ،إن الس 
سيما انتهاكات اتفـاق     اليف امليدان،   قلق إزاء التطورات األخرية     ال عن   يعرب - ١ 

 إىل مجيـع األطـراف ممارسـة أقـصى قـدر مـن       يطلـب ا، ومسوغاوقف إطالق النار، أيا كانت    
 ضبط النفس والتقيد بالتزاماا؛

األطراف على العودة فورا إىل أبوجـا حلـضور اجلولـة الـسابعة مـن                مجيع   حيث - ٢ 
احملادثات، دون أية شروط مسبقة، وكفالة إجناح اجلولة السابعة وتتوجيها باتفـاق سـالم شـامل           

 إلاء الصراع يف دارفور، وفقا ملا مت االتفاق عليه يف اية اجلولة السادسة؛
 ٣ - عـدم إطالـة   عـن سيمة اجلـ  تهممبسؤولي انجيش حترير السود/حركة قادة رذكِّي 

وا خالفـام وطموحـام   طرحـ ، يف هـذا الـصدد، بـأن ي    يطالب بقوة معاناة شعبهم يف دارفور و    
 ويركزوا على املفاوضات إلاء الصراع؛جانبا الشخصية 

 أيضا بالنظر يف أسـرع وقـت ممكـن وبـصورة مجاعيـة يف أزمـة القيـادة                    يطالب - ٤ 
 ريقة دميقراطية وشفافة وعادلة؛طداخل احلركة وحلها ب

ــسابعة مــن     يطلــب - ٥  ــة ال ــدعوات حلــضور اجلول ــه ال ــة أن تكفــل توجي  إىل اللجن
جيش حترير السودان، حسبما ترتئيه مناسبا؛/عتني يف حركةوماحملادثات إىل ا 

جتـاوز   علـى مجيـع البلـدان واملؤسـسات الـيت اختـذت مبـادرات مـن أجـل                    يثين - ٦ 
 إليهــا مواصــلة جهودهــا بالتعــاون يطلــبجــيش حتريــر الــسودان، و/ركــةاالنقــسامات داخــل ح

 والتشاور الوثيقني مع االحتاد األفريقي؛
 بالتعاون والتشاور الوثيقني مع جملـس األمـن لألمـم املتحـدة أن ينظـر يف             يقرر - ٧ 

اختاذ تدابري مناسبة يف املـستقبل، مبـا يف ذلـك فـرض اجلـزاءات، ضـد أي طـرف يقـوض عمليـة                        
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، مبا يف ذلك حمادثات أبوجا، وكـذا يف حالـة انتـهاك اتفـاق                أو يعوق تقدمها   م يف دارفور  السال
 ؛وبروتوكويل أبوجا جنامينا لوقف إطالق النار ألغراض إنسانيةا

 مجيع الشركاء الدوليني تقدمي دعمهـم القـوي ملوقـف االحتـاد األفريقـي               يناشد - ٨ 
وعة لـشعب دارفـور، ومواصـلة دعـم حمادثـات         املظـامل املـشر    تنـاول بشأن عمليـة سـالم شـاملة ت       

 ة؛ــاملوارد املالية واملاديدارفور، بيف يف السودان نشر بعثة االحتاد األفريقي السالم، وكذا 
 املبعوث اخلاص وكبري الوسطاء وفريقه، والوساطة التشادية املـشاركة          يشجع - ٩ 

ل التعجيـل بعقـد اتفـاق    وامليسرين واملـراقبني علـى بـذل كـل مـا يف وسـعهم مـن جهـد مـن أجـ                
 كــانونســالم شــامل بــشأن الــصراع يف دارفــور يتماشــى واتفــاق الــسالم الــشامل املــؤرخ يف     

 والدســتور املؤقــت للــسودان وإعــالن املبــادئ الــذي اعتمدتــه األطــراف يف ٢٠٠٥ينــاير /الثــاين
 الل اجلولة اخلامسة من احملادثات؛أبوجا خ
يت تـشهدها عمليـة الـسالم يف أبوجـا ويف            مواصلة النظر يف التطـورات الـ       يقرر - ١٠ 

 .اجلهود الرامية إىل حتقيق استقرار احلالة األمنية يف دارفور
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ــاين للرســالة املؤرخــة      ــق الث ــانون ٥املرف ــسمرب / األولك ــة إىل ٢٠٠٥دي  املوجه
رئـيس جملـس األمـن مـن القـائم باألعمـال املؤقـت للبعثـة الدائمـة لنيجرييـا لـدى            

 األمم املتحدة
 ]باالنكليزية والفرنسية:األصل[

 
تقرير بشأن التحضري للجولة السابعة حملادثات الـسالم بـني األطـراف الـسودانية          

 بشأن الصراع يف دارفور 
 

 مقدمة ومعلومات أساسية -أوال  
، قدمت إىل جملـس الـسالم       ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين ١٥  و ١أنه يف   اإلشارة  در  جت - ١

ــة حم  ــسودانية بــشأن الــصراع يف    واألمــن إحاطــات بــشأن حال ادثــات الــسالم بــني األطــراف ال
ويف تلــك اإلحاطــات، أُبلــغ الــس بالتقــدم املتواضــع الــذي أُحــرز يف احملادثــات مــع    . دارفــور

سـيما أثنـاء اجلـولتني اخلامـسة والـسادسة          الووجهت،  اليت  املعلقة  تسليط الضوء على املشاكل     
داخــل ثيــل الــذي حــدث علــى مــستوى القيــادة   علــى إثــر اخلــالف بــشأن التم مــن احملادثــات، 

 ؛األطراف املشاركة يف املفاوضاتمن هي اليت جيش حترير السودان، /حركة
وجتدر اإلشارة أيضا أن االحتـاد األفريقـي وشـركاءه الـدوليني يف العمليـة بـذلوا خـالل                  - ٢

سودان علـى   ر الـ  ـــ جيش حتري /اجلولة األخرية ويف ايتها جهودا كبرية من أجل مساعدة حركة         
ــة      ــة لكفال ــسامات داخــل احلرك ــشكلة االنق ــشاركتها حــل م ــات م طــرف موحــد  كيف احملادث
 هلا؛ ضات وعقدها يف املوعد املقررومتماسك من أجل حتقيق األهداف املتوخاة من املفاو

إىل هذه العقبـات وغريهـا مـن املـشاكل اهلامـشية الـيت              تعزى يف املقام األول     وألسباب   - ٣
 تقـدم يف احملادثـات، قـررت األطـراف يف ايـة اجلولـة الـسادسة املعقـودة يف         حالت دون إحراز  

، أن تبذل جهدا أكـرب لكـي تكـون جولـة احملادثـات الـسابعة         ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرين ٢٠
 .املقبلة جولة حامسة

 
 التطورات اجلارية -ثانيا  

ء للقـرار االنفـرادي     االحتـاد األفريقـي والـشركا     جـاء رد فعـل      اخللفيـة املـذكورة     يف ظل    - ٤
إىل بالتنبيـه   جيش حترير السودان بالدعوة لعقـد مـؤمتر احلركـة،           /الذي اختذه األمني العام حلركة    

واقتـرح أيـضا أنـه ينبغـي        . أعـضائه كـبري يف    ضرورة عقد مؤمتر يشمل اجلميع ويعكس التنوع ال       
ركة لكـي تعكـس   جيش حترير السودان أن يتيحوا لألعضاء حرية اختيار قيادة احل     /لقادة حركة 

وعنـدما أصـبح واضـحا      . عملية إعادة تنظيم احلركة وبراجمها خمتلف التوجهات داخـل احلركـة          
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أن األمني العام سيمضي قدما يف عقد املؤمتر، حذر االحتاد األفريقي والشركاء أيضا مـن خطـة            
خـصوصا  املـؤمتر،   فيهـا   االنقسامات الـيت سـيعقد      يف ظل   قيادة جديدة   الختيار   انتخابات   إجراء

 حيضرون؛ سوف السيما رئيس احلركة ونائب رئيسها،  وأن بعض القادة، وال
ــرة مــــن    - ٥ ــكانيتا يف الفتــ ــريا يف هاســ ــؤمتر أخــ ــدما عقــــد املــ  تــــشرين ٣١ إىل ٢٩وعنــ

جــيش حتريــر / جديــدة حلركــة“قيــادة” أفــرزت “انتخابــات”، أجريــت ٢٠٠٥أكتــوبر /األول
 حتريـر الـسودان ونائـب رئيـسها وبعـض           جيش/ويف وقت الحق، أعلن رئيس حركة     . السودان

. “الغيـة وباطلـة  ” وبالتـايل  “غـري قانونيـة  ”أعضائها اآلخرين رفـضهم لنتيجـة املـؤمتر بوصـفها         
وعلى الرغم من حضور االحتاد األفريقـي وبعـض الـشركاء اآلخـرين يف املـؤمتر مبـستوى متثيلـي                 

. اعترافـه بنتيجتـه أو رفـضه هلـا        متدين، مل يعلن االحتاد األفريقي وال أي من شـركائه حـىت اآلن              
جـيش حتريـر الـسودان،      / إىل تعميـق اهلـوة داخـل حركـة         “االنتخابات” وأساسا، أدى املؤمتر و   

اميـة إىل إـاء الـصراع يف        عواقب خطرية علـى عمليـة الـسالم وبـاقي اجلهـود الر            ترتب عليه   مما  
 دارفور؛

ــذي مت التوصــ      - ٦ ــاق ال ــا لالتف ــذه التطــورات، ووفق ــة   واســتجابة هل ــة اجلول ــه يف اي ل إلي
ــادرة          ــي، مب ــن االحتــاد األفريق ــدعم م ــات املتحــدة، ب ــات، أطلقــت الوالي ــن احملادث ــسادسة م ال

فـادي زيـادة انقـسام    جـيش حتريـر الـسودان وت   /للمساعدة على توحيد الـصفوف داخـل حركـة       
ع ـــ ، عقد اجتماع يف نريويب، كينيـا، م       ٢٠٠٥ نوفمرب/ الثاين تشرين ٩ و ٨ يوميويف  . احلركة

وقـــد تـــزعم الوفـــدان رئـــيس احلركـــة  . جـــيش حتريـــر الـــسودان/أعـــضاء مـــن فـــصيلي حركـــة
.  مــــن جهــــة ثانيــــة“املنتخــــب حــــديثا” مــــن جهــــة ونائــــب رئــــيس احلركــــة “املخلــــوع”

، روبــرت زوليــك، الــذي كــان يف نائــب وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة املفاوضــات  ورأس
االحتــاد األفريقــي مثــل و. شؤون األفريقيــةنــريويب رفقــة زمــرة مــن أكــرب مستــشاريه يف دائــرة الــ

املبعــوث اخلــاص وكــبري الوســطاء، الــدكتور ســامل أمحــد ســامل، وأعــضاء مــن فريــق الوســاطة      
كــذلك حــضر االجتمــاع حلقــات  . واملمثــل اخلــاص يف الــسودان، الــسفري بابــا غانــا كينغيــب  

يـة يف دارفـور مبعوثـون        والترتيبـات األمن   اتفـاق نيفاشـا للـسالم الـشامل       بـشأن   اليت تلتـــه    عمل  ال
ســيما مــن اململكــة املتحــدة وكنــدا واالحتــاد  خاصــون وممثلــون آخــرون، وشــركاء دوليــون، ال
 ، وغريهم؛األورويب واألمم املتحدة والنرويج وهولندا وفرنسا

جـيش حتريـر   / قيـادة حركـة  توحيـد أخفق االجتماع يف حتقيق أحد أهم أهدافه، وهـو   و - ٧
ادثات واعتماد موقف تفاوضي مشترك يف املرحلة احلامسة مـن          السودان حول وفد واحد للمح    

  يتفق عليه مجيع القادة واألعضاء؛املفاوضات،
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 للحركة يف اجتماع نـريويب، فـإن        “الرئيس املنتخب حديثا  ”وإىل جانب عدم حضور      - ٨
ــة، بــدعم مــن االحتــاد األفريقــي        ــر اخلارجي ــه نائــب وزي ــوا املقتــرح الــذي تقــدم ب ــه مل يقبل ممثلي

عـالوة علـى ذلـك، رفـضوا املـشاركة يف حلقـة عمـل عقـدت فيمـا بعـد ونظمهـا            و. الـشركاء و
 ١٦إىل   ١١البنك العاملي بناء على طلب االحتاد األفريقي بشأن تقاسـم الثـروة، يف الفتـرة مـن                  

وكـان اهلـدف مـن حلقـة العمـل هـو تعريـف              .  كـذلك يف نـريويب     ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثاين تشرين
لتقنية اليت تنطوي عليها املفاوضـات بـشأن تقاسـم الثـروة علـى حنـو مـا مت                املتفاوضني باملسائل ا  

إشـراكهم يف  أـم مل يـتم   ممثلـو الـسيد مينـاوي     ادعـى   و. االتفاق عليه يف ايـة اجلولـة الـسادسة        
 الل اجلولة السادسة من احملادثات؛اختاذ القرار الذي أفضى إىل عقد حلقة عمل نريويب خ

ــسالم واألمــن،     وعقــب التطــورات احلاصــ  - ٩ ــغ جملــس ال ــا أُبل ــى حنــو م ــريويب وعل لة يف ن
جـيش  /املتعددة األطراف من أجل إشراك قادة حركـة       كذلك اجلهود   تواصلت اجلهود الثنائية و   

وبعـد الزيـارة    . حترير السودان بغرض تشجيعهم على اعتماد ج موحد وشامل يف املفاوضات          
ة إىل دارفـور، والزيـارة الـيت قـام ـا املبعـوث             نائب وزير خارجيـة الواليـات املتحـد       قام ا   اليت  

اخلاص لكندا إىل املنطقة، عقد املبعوث اخلاص وكبري الوسطاء مشاورات مـع مـسؤولني كبـار                
كـذلك قـام    و. حتقيق نفس األهـداف   إىل  يف وزارة خارجية الواليات املتحدة يف واشنطن سعيا         
 برونك، بزيارة إىل دارفور والتقى بقـادة        املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة، السيد جان       

ــسودان   /حركــة ــر ال ــى   جــيش حتري ــشمولية ليؤكــد جمــددا عل ــت الحــق،  . الوحــدة وال ويف وق
وكذلك وفقا لالتفاق الذي مت التوصل إليه بني الواليات املتحدة واالحتـاد األفريقـي، قـام وفـد                

جيـة، الـسيدة جنـداي فريـزر،        لواليات املتحدة، هذه املرة بقيادة مساعدة وزيـر اخلار        من ا آخر  
 يف حماولـة أخـرى إلشـراك امـوعتني      ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ١٩بزيارة إىل دارفـور يف      

 .جيش حترير السودان/يف حركة
 املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي يف السودان إىل مهاجريـة          سافراالجتماع،  انعقاد  وقبل   - ١٠

ــور يف  ــشرين ١٨يف دارف ــاينت ــوفمرب / الث ــاوي   ٢٠٠٥ن ــيين مين ــسيد م ــى بال وإىل . ، حيــث التق
جانب توجيه الدعوة إليه وتـشجيعه علـى حـضور االجتمـاع الـذي دعـت إىل عقـده احلكومـة                     

، أبلـغ املمثـل اخلـاص الـسيد مينـاوي           ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٠التشادية يف ندجامينا يف     
وأن يتعـاون معـه، ذلـك أن اسـتمرار     إىل اتمع الـدويل  ستمع اآلن له أن يبالنسبة  أنه من املهم    

. تعنته سيفقد احلركة املكانة األخالقية الرفيعة اليت أكسبتها تعاطف اتمع الدويل مـع قـضيتها              
ــا مجيع      ــة أمــل لن ــة خيب ــة يف نــريويب مبثاب ــادرة األمريكي ـــفقــد كــان رفــضه للمب ســيما وأن  ا، الـ

أشـار  وبالتـايل،   .  بـصورة مباشـرة    نائب وزير اخلارجية زوليك يشارك فيها     بارزة مثل   شخصية  
مقــر الــسيد مينــاوي حبــضور االجتمــاع املزمــع عقــده يف اليــوم التــايل يف علــى  كينغيــبالــسفري 

.  النـور  عبـد الواحـد   ن حيث سيحضر أيضا السيد      القوة التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف السودا      



S/2005/765  
 

05-63165 7 
 

يـادة الـسفرية جنـداي فريـزر، مـن          الواليات املتحدة، بق  تبذهلا  حماولة أخرية   هو  وهذا االجتماع   
أجــل دفــع القائــدين إىل االتفــاق علــى األقــل علــى العمــل معــا يف أبوجــا علــى أســاس برنــامج    

 الـسيد مينـاوي     كينغيـب واألهـم مـن ذلـك كلـه، حـث الـسفري             . تفاوضي مشترك ومتفق عليـه    
 كـان  فقـد . على حضور حمادثات أبوجا املقبلة برفقة وفد قوي قادر على اختاذ القرارات هنـاك        

.  اخلـروج أو االنـسحاب مـن احملادثـات مهمـا كانـت الـصعوبات أو الظـروف                  مكـن من غري امل  
وقدم السيد ميناوي تأكيدا بأنه سـريد إجيابيـا علـى مجيـع املـسائل الـيت أثـريت وتعهـد بالتعـاون                       

 .الكامل مع فريق الوساطة التابع لالحتاد األفريقي
 

 ر والسيد ميين مناويحد النوااجتماع السيد عبد الو -ثالثا  
الوفد األمريكي ومعه املمثـل اخلـاص لالحتـاد األفريقـي ورئـيس فريـق الوسـاطة                 جتمع  ا - ١١

التابع لالحتاد األفريقي، يف االجتماع الذي نسقته بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان واملعقـود                  
شـر، بالـسيد مـيين     يف الفا٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ١٩يف مقر جلنة وقف إطالق النـار يف         

 نـريويب،   على غرار لقاء  و.  النور والوفد املرافق له    دحامناوي والوفد املرافق له وبالسيد عبد الو      
املقـدمني  التـاليني  ني على االتفاق على أحد اخليـارين  فريقكان اهلدف من هذا اللقاء هو محل ال 

 :هلما
ن حتريــر الــسوداجــيش /حركــةاخليــار األول واملفــضل هــو أن حيــضر وفــد واحــد عــن   • 

اجلولــة الــسابعة مــن احملادثــات، مبوقــف تفاوضــي مــشترك، إقــرارا مــن الفــريقني علــى    
 .اع يف دارفورصرتصميمهما الراسخ على الرغبة يف التوصل إىل حل سلمي لل

جـيش  /هو أن حيضر احملادثات وفدان عن حركة      الذي ال حيظى بالتشجيع     اخليار الثاين    • 
 .ي مشتركحترير السودان مبوقف تفاوض

أن يؤكد املمثلون جمددا على التـزامهم باحلفـاظ علـى وقـف             كالمها ب ويقضي اخلياران    - ١٢
االحتــاد مــع  وكــذلك التعــاون ا التوصــل إليهــســبقإطــالق النــار والوفــاء جبميــع االتفاقــات الــيت 

 .األفريقي تعاونا كامال
ــاع،   - ١٣ ــام االجتم ــنأعويف خت ــق الفل ــد الو   ري ــسيد عب ــذي يرأســه ال ــور  ا ال ــهحــد الن  قبول

 نتـائج مـؤمتر هاسـكنايتا،     فريقـه أنه نظرا لـرفض أيضا  أنه ذكر بيد. باالقتراح مع تعديل طفيف   
جيش حترير الـسودان وأنـه يفـضل الـذهاب إىل أبوجـا             / يف حركة  فريقني اآلن بالفعل    إن هناك ف

 .كفريقني منفصلني ولكن مبوقف تفاوضي مشترك إذا أمكن
 النـور قـد قـدم    عبـد الواحـد   أن الـسيد   مـن جهتـه   منـاوي فـذكر      الـسيد مـيين      فريـق أما   - ١٤

غـري أنـه أزيـح مـن        . جيش حترير الـسودان ويف كفاحهـا يف دارفـور         /مسامهات جليلة يف حركة   
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جـيش حتريـر    /يف حركـة   “عـادي ”هاسكنايتا وهو اآلن عضو     املعقود يف   ؤمتر  من قبل امل  منصبه  
جيش حتريـر الـسودان يف   /د واحد ميثل حركة وفإال  وبالتايل ال ميكن أن يكون هناك       . السودان

ــه   ــات تعين ــدة ”احملادث ــادة اجلدي ــيت ، “القي ــأي ترتيــب آخــر   ال ــل ب ــن تقب ـــقإذا و .ل ـــرر االحتـ اد ـ
 مـن   “القيـادة اجلديـدة   ” باحلضور يف أبوجا، ستنـسحب       فريقنيي وشركاؤه السماح لل   ـاألفريق

  الفريقـان علـى أيـة حـال، مل يـتمكن    و. أية اتفاقات سابقة ب غري ملزمة  جد نفسها احملادثات وست 
ــراحني املعروضــني عليهمــ     يف حاجــة إىل اوأصــرا علــى أمــ . امــن االتفــاق علــى أي مــن االقت

ـــإج ــع   راء ـ ــشاورات م ــن امل ــد م ــة األاملزي ــرارات مؤمترمهــ نظــرا عــضاء بقي ــادة  الق  ولفكــرة القي
 .اجلماعية

جا للجولـة الـسابعة مـن احملادثـات     يف العودة إىل أبو  القوية  وأعرب الفريقان عن الرغبة      - ١٥
 .حامسةمن أجل أن تكون والعمل هو مقرر كما 
ــل         - ١٦ ــة أم ــة األمريكــي عــن خيب ــر اخلارجي ــساعدة وزي ــت م ــاع، أعرب ــام االجتم ويف خت

املوقـف املوحــد  االجتمــاع وأبلغـت  . احلكومـة األمريكيـة ملــا آل إليـه اجتماعــا نـريويب والفاشــر    
وبينمـا  . نسف عملية السالم يف أبوجا، بنيجرييا     ترمي إىل   اولة  للمجتمع الدويل الرافض ألية حم    

جيش حترير السودان عن متنياا بـالتوفيق يف احملادثـات، فقـد أوضـحت بـصورة             /أعربت حلركة 
ضـد أي   ) مبا يف ذلـك احتمـال فـرض عقوبـات         (قاطعة أن اتمع الدويل سيتخذ موقفا صارما        
يف عـرقال بـذلك اجلهـود الراميـة إلـاء الـصراع             طرف يقرر االنسحاب من حمادثـات أبوجـا، م        

 . املفاوضاتمن خاللدارفور بطريقة سلمية و
رئـيس فريـق الوسـاطة مـن        كذلك  وشدد املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي يف السودان و        - ١٧

وقـاال يف   . جهتهما على تصميم االحتـاد األفريقـي علـى تيـسري عمليـة حمادثـات شـاملة للجميـع                  
 االحتــاد األفريقــي لــن يوصــد البــاب يف وجــه مــن أراد االشــتراك يف حمادثــات   هــذا الــصدد، إن

 الصراعات املتجذرة كما هو الـشأن       وألن،  نظرا ملوقف االحتاد املعارض ملنطق احلرب     السالم،  
تفـاوض وحـوار     عمليـة    مـن خـالل   بالنسبة لصراع دارفور ال ميكـن حلـها يف ايـة املطـاف إال               

 .ةسياسية شامل
 

 ملبادرة التشاديةا -رابعا  
التــشادية لقــد بــات مــن الواضــح أيــضا، عقــب اجتمــاع الفاشــر، أن أهــداف املبــادرة    - ١٨

رغـم اجلهـود الـيت بذلتـها حكومـة تـشاد، بـدعم قـوي مـن االحتـاد األفريقـي                        تتحقـق  السوف  
جنامينـا  اجـيش حتريـر الـسودان يف    /عقد اجتماع لقيـادات حركـة  من أجل    ،واحلكومة الفرنسية 

ــ٢٠يف  ــاين ت ــوفمرب /شرين الث ــسة إحاطــة ســابقة عــن     . (٢٠٠٥ن ــود الــس اإلشــارة إىل جل ي
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املنــاطق ” النــور والــسيد مــيين منــاوي إىل  عبــد الواحــدفقــد عــاد كــل مــن الــسيد  ). املوضــوع
لكل منهما، وأبلغا أما ال يستطيعان احلضور إىل اجنامينـا نظـرا لـضيق الوقـت                التابعة   “احملررة

 .دارفورواللتزامات سابقة يف 
 

 مالحظات وخالصة -خامسا  
ت عملية السالم يف دارفور اآلن مرحلـة حرجـة وحامسـة تتطلـب جهـودا متـضافرة                  غلب - ١٩

يـتم  ومن الواضح أيـضا أن اسـتراتيجية االحتـاد األفريقـي وأهدافـه لـن تتحقـق مـا مل                     . لتوطيدها
 حــرازالراميــة إل حــىت اآلن املــساعي قوضــتلمــشاكل الــيت  لةقستــ بطريقــة حامســة ومالتــصدي

قـضية الوحـدة، والوئـام ومتثيـل احلركـات، وال سـيما        هنـاك   ويف مقدمـة هـذه املـشاكل،        . تقدم
ال ميكـن جتاهلـها     مـشكلة مماثلـة     حركة العـدل واملـساواة      تواجه  و. جيش حترير السودان  /حركة

ة ت التجـارب يف اجلـولتني اخلامـس       أثبتـ وعلى غـرار مـا       .بل جيب معاجلتها يف وقت ما مستقبال      
ي ـ فــهيمنــة املدجــيش حتريــر الــسودان، وهــي قــوة التمــر  /والــسادسة، فــإن قــضية متثيــل حركــة 

ـــاملي ــوض  ــ ــور، ظلـــت تقـ ــة  دان يف دارفـ ــساعي الراميـ ــرازإىل املـ ــا إحـ ــدم يف أبوجـ ــل .  تقـ وتظـ
جيش حترير الـسودان، واهلجمـات      /االنقسامات الداخلية، ال سيما بني القيادة السياسية حلركة       

ت بعثـــة االحتــاد األفريقــي يف الـــسودان والقوافــل اإلنــسانية، واألعمـــال     الــيت اســتهدفت قــوا   
عـن ارتكـاب انتـهاكات حقـوق     الـيت تتحـدث   األنبـاء  قبيل اللصوصية املسلحة، وغري ذلك من      

ه إىل التفكـــك احلاصـــل يف كـــل مـــن  عـــزواإلنـــسان، تـــشكل مـــصدر قلـــق كـــبري ممـــا ميكـــن   
وإىل األعمـال الـيت ترتكبـها ميليـشيات         جيش حترير السودان وحركـة العـدل واملـساواة          /حركة

 .اجلنجاويد
 “باالنتخابـات ”جيش حترير السودان بوجه خاص، فشل ما مسـي          /ففيما يتعلق حبركة   - ٢٠

ومل تفلـح احلركـة     . اليت جرت يف هاسكنايتا يف حل املشكلة األساسية لالنقسامات يف احلركـة           
ــشأن موقفهــا التفاوضــي   التوصــل إىل يف  ــد املوحــد املــشارك يف   توافــق يف اآلراء ب ــشأن الوف وب

حكم والـسيطرة إلـاء اللـصوصية وغريهـا     تكمـا مل تفلـح يف اسـتعادة زمـام الـ     . حمادثات أبوجا 
لحركــة ومــن التابعــة لالعناصــر الــضالة مرتكبيهــا مــن مــن األعمــال اإلجراميــة الــيت يــدعى أن  

جـيش  /ة يف حركـة تقـارير مربكـة عـن إلقـاء القـبض علـى قـاد          تتحـدث   منذ املؤمتر،   و .خارجها
وبـذلت  . راء السيد ميين مناوي واعتقـال هـؤالء القـادة   آلحترير السودان أعربوا عن آراء مباينة       

 مـن أجـل احتـرام حقـوق مـن خيـالفوم الـرأي وفـتح بـاب احلـوار           فريقمساع مع ممثلني عن ال  
 .شرائح والتيارات داخل احلركةالمع مجيع والتوافق أكثر 

علـى أنـه ومنـذ مـؤمتر هاسـكنايتا، مل يعتـرف أحـد مـن         مرة أخرى د  التشديمن املهم   و - ٢١
. ومل يرفـضها أحـد أيـضا      . أعضاء االحتاد األفريقي وال اتمع الدويل رمسيا بنتيجـة هـذا املـؤمتر            
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علـى  ترمـي إىل التـشجيع      حـىت اآلن    اليت بذلت    مجيع اجلهود    كانتبل على العكس من ذلك،      
فاالحتـاد األفريقـي    . ة، وذلـك ألسـباب بديهيـة للغايـة        األخذ بنهج شامل للجميع ضـمن احلركـ       

جيش حترير السودان يف أبوجـا مـرارا   /يؤيد متاما اآلراء اليت أعرب عنها القادة امليدانيون حلركة       
مؤداها أنه ينبغي احلفاظ علـى وحـدة احلركـة     واليت  وتكرارا أثناء اجلولة السادسة للمحادثات،      

فكك احلركة ال خيدم مـصلحة أحـد، وال هـو قطعـا يف              فت. ومتاسكها مهما كلف ذلك من مثن     
 إىل نـصائح    صـغاء ومـن املهـم اإل     .يش املعانـاة  مصلحة عملية السالم أو شعب دارفور الـذي يعـ         

القادة امليدانيني، الذين يقولون بضرورة إجياد ترتيبات مؤقتة، رغم كل التطـورات الـيت طـرأت                
جـيش حتريـر   /ميـع التيـارات ضـمن حركـة    يف اآلونة األخرية، وذلـك لـضمان إتاحـة الفرصـة جل           

السودان لتكون جزءاً من عملية السالم يف أبوجا، والتأكيد على أن تظـل ملتزمـة بتنفيـذ مجيـع            
اتفــاق اجنامينــا لوقــف إطــالق النــار، وبروتوكــوالت إعــالن مبــادئ   ب بــدءااالتفاقــات الــسارية 

ويف هـذه األثنـاء،    . ه يف أبوجـا   إىل اتفـاق الـسالم الـشامل اجلديـد املزمـع إبرامـ            ووصوال  أبوجا،  
 .تشجيع زعماء احلركة على العمل يف هذا االجتاهاجلهود لكل بذل  يينبغ
 

 توصياتال -سادسا  
إمكانيـة  بغـرض  فيما يلي التوصيات اليت قد يرغـب جملـس الـسالم واألمـن النظـر فيهـا                - ٢٢

 :اطةمبادئ توجيهية واضحة للوس، وذلك إلعطاء هاعتمادها يف ختام مداوالت
ســيما انتــهاكات  اليف امليــدان، اإلعــراب عــن القلــق إزاء التطــورات األخــرية   )أ( 

 ؛ات االنتهاكه هذمسوغاتاتفاق وقف إطالق النار، أيا كانت 

حث مجيـع األطـراف علـى العـودة فـورا إىل أبوجـا حملادثـات اجلولـة الـسابعة،               )ب( 
اجلولـة احلامسـة للتوصـل إىل       كـون هـذه اجلولـة هـي         أن ت  علـى ضـمان   دون أية شروط مـسبقة و     

  يف اجلولة السادسة؛ى ذلكتفق علااتفاق سالم شامل إلاء الصراع يف دارفور، كما 

ــدعو    )ج(  ــه ال  حلــضور اتالطلــب إىل مفوضــية االحتــاد األفريقــي ألن تكفــل توجي
 جيش حترير السودان حسبما تراه مناسبا؛/ يف حركةفريقنياجلولة السابعة من احملادثات إىل ال

 عــدمجــيش حتريــر الــسودان مبــسؤوليام اجلــسام عــن  /تــذكري زعمــاء حركــة )د( 
ــهم بإحلــاح        ــاة شــعبهم يف دارفــور، ومطالبت ــة أمــد معان ــصدد  يف إطال  خالفــام تــركبهــذا ال

ــز علــى املفاوضــات إلــاء الــصراع     ــا والتركي ــة كــذلك  . وطموحــام الشخــصية جانب واملطالب
بطريقـة مجاعيـة وأن تـسوى       كثر الفرص مالءمة،    كة، يف أ  بضرورة معاجلة أزمة الزعامة يف احلر     

االحتــاد الــيت ميكــن أن يؤيــدها  هــا الدميقراطيــة ومبادئروح  وفقــا لــمنــصفعلــى حنــو شــفاف و 
 ؛فريقياأل
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، بالتعــاون الوثيــق مــع جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة والتــشاور  أن يقــرر )هـ( 
يعمـل  طـرف   ي  ضـد أ  ) مبا فيهـا العقوبـات    (تقبال  معه، النظر يف إمكانية اختاذ تدابري مالئمة مس       

 عمليــة الــسالم يف دارفــور، مبــا فيهــا حمادثــات أبوجــا واحتــرام اتفــاق    ةض أو عرقلــيقــوعلــى ت
 ار وبروتوكوالت أبوجا املتصلة به؛اجنامينا اإلنساين لوقف إطالق الن

ريقـي  مناشدة مجيع الشركاء الدوليني تقدمي دعمهم القوي ملوقف االحتـاد األف           )و( 
املظـامل املـشروعة لـشعب دارفـور ومواصـلة      تناول بشأن عملية السالم الشاملة للجميع الـيت سـت      

د األفريقـي   تقدمي الدعم باملوارد املالية واملادية حملادثات السالم وكذلك لنشر قوات بعثـة االحتـا             
 يف السودان يف دارفور؛

ة التـــشادية تـــشجيع املبعـــوث اخلـــاص ورئـــيس الوســـطاء وفريقـــه، والوســـاط  )ز( 
اتفـاق  مـن أجـل التعجيـل بـإبرام     وسـعهم  يف نسقني، واملراقبني على بذل كـل مـا        املشتركة، وامل 

لسالم شامل بشأن الصراع يف دارفـور يكـون منـسجما مـع اتفـاق الـسالم الـشامل والدسـتور                      
ــة اخلامــسة       ــاء اجلول ــه األطــراف يف أبوجــا أثن ــادئ الــذي اعتمدت املؤقــت للــسودان وإعــالن املب

 حثاا اليت دارت هناك؛ملبا

الراميـة إىل  أن يقرر أن يبقـي التطـورات يف عمليـة الـسالم يف أبوجـا واجلهـود           )ح( 
 .استقرار الوضع األمين يف دارفور قيد نظرهحتقيق 

 


