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                جملس حقوق اإلنسان
        الثالثة       الدورة 

                        من جدول األعمال  املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "لس حقوق اإلنسانجم"املعنون 

  موجهة من البعثة الدائمة للسودان لدى٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦مذكرة شفوية مؤرخة 
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

              حقوق اإلنسان،  ُ                                                                                          ُتهدي البعثة الدائمة للسودان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف حتياهتا إىل أمانة جملس                
        اتفاقية  ( ُ                                                                                               ُتحيل طي هذه املذكرة، نسخة من خطة حكومة مجهورية السودان لتنفيذ اتفاقية سالم دارفور                               وتتشـرف بـأن   

  .∗       ً      ً                                      ، وسرداً موجزاً لإلجنازات اليت مت حتقيقها منذ إبرام االتفاق    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار ٥           اليت وقعت يف   )      أبوجا

                                         يم هذه املذكرة كوثيقة رمسية من وثائق                                                                                 وتغتـنم بعثة السودان الدائمة هذه الفرصة، وهي تطلب إىل األمانة تعم            
  .                                                                                    الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان، لتعرب ألمانة جملس حقوق اإلنسان مرة أخرى عن فائق تقديرها

                                                      

  .                                                                  ينشر النص يف املرفق كما ورد، باللغة اليت قدم هبا وباللغة اإلنكليزية فقط ∗
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 املرفق

 باسم اهللا الرمحن الرحيم

     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٩        التاريخ 

                   خطة إنفاذ االتفاقية

  :                          يقدم يف إطار خطة اإلنفاذ اآليت 

            ما مت إجنازه؛ - ١ 

                                    اخلطة العاجلة ملرحلة الستة أشهر األوىل؛ - ٢ 

  .                          تواصل التطبيق وفق االتفاقية - ٣ 

                اهلدف االستراتيجي

                                                                                                    يتمـثل اهلدف االستراتيجي يف التنفيذ الكامل والفعلي التفاق سالم دارفور الذي يشمل تقاسم السلطة والثروة،     
                                                        ن احلوار الدارفوري الدارفوري، وذلك لتحقيق االستقرار          ً   فضالً ع   .                                                         وقـف إطالق النار الشامل والترتيبات األمنية النهائية       

  .                                                                                               واألمن وتطبيع احلياة بصورة شاملة يف دارفور خالل النصف الثاين للعام احلايل واستمرار تعزيز السالم وتواصله

              آليات التنفيذ

                                                            اللجنة العليا ملعاجلة قضية دارفور برئاسة السيد رئيس اجلمهورية؛ - ١

                                                           ملعاجلة قضية دارفور برئاسة السيد وزير شؤون رئاسة اجلمهورية؛                اللجنة التنفيذية - ٢

                                                                غرفة عمليات تطبيق سالم دارفور برئاسة السيد مستشار رئيس اجلمهورية؛ - ٣

  :                      جلنة دارفور إلنفاذ اتفاق - ٤

                                                                   جلنة برئاسة الوايل أو الرئيس املناوب للسلطة االنتقالية املؤقتة لدارفور؛  ) أ ( 

        ل والية؛             جلان فرعية يف ك  ) ب ( 

  .                                                                                              تعمل جلان حكومة الوحدة الوطنية باملشاركة والتنسيق مع اآلليات الرمسية اليت تنشؤها اتفاقية سالم دارفور - ٥
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                   ً                 ما مت حىت اآلن إنفاذاً التفاق سالم دارفور - ١ 

            العفو العام  ) أ ( 

                            ق سالم دارفور واملعتقلني ألسباب                               ً       ً                                أصدر السيد رئيس اجلمهورية قراراً مجهورياً بالعفو العام عن املوقعني على اتفا - ١
  .                  متصلة بقضية دارفور

  .                                            مت إطالق كافة املعتقلني ألسباب متصلة بقضية دارفور - ٢

               إجازة االتفاقية  ) ب ( 

   ).                       اجمللس الوطين وجملس الواليات (                                                         متت إجازة اتفاق سالم دارفور من قبل اهليئة التشريعية القومية   ) أ ( - ٣

  .                         الثالث لتتواءم مع االتفاقية                      مت تعديل دساتري الواليات   ) ب ( 

  .                                                                  أنشأت وجاري إنشاء ومراجعة حمليات للوفاء باالستيعاب حسب نصوص االتفاقية  ) ج ( 

  )                        االجتماعي والصحي والغذائي (               يف اجلانب اإلنساين   ) ج ( 

       وذلك                                                                                                   مت سد العجز يف االحتياجات الغذائية والذي نتج عن ختفيض املساعدات الغذائية من قبل املنظمات الدولية         - ٤
  .                    طن من املواد الغذائية  )          عشرون ألف   (  ٢٠     ٠٠٠      بتوفري 

  .                                                                                    مت توفري كميات شهرية من املواد الغذائية للواليات لتغطية العودة التلقائية للنازحني والالجئني - ٥

                                                                                                               يف جمـال االحتياجات غري الغذائية كاملأوى، الصحة، صحة البيئة، املياه، والدواء، مت توفريها بواسطة احلكومة                - ٦
  .         يف املائة  ٤٥     إىل   ٤٠                         يف املائة واملنظمات بنسبة   ٥٥     إىل   ٦٠      بنسبة 

                                                                                                                      مت تقـدمي خطـة الطوارئ لوزارة املالية حيث التزمت بالتصديق باملواد الغذائية، أما املواد غري الغذائية فتتطلب                   - ٧
  :                 سرعة اإلنفاذ وتشمل

  ؛ )       لتقارير                                            هنالك خطة أعدهتا وزارة الصحة االحتادية بضمنه با (           صحة البيئة   ) أ ( 

                                                      املأوى، اخليام، املشمعات، البطاطني، الناموسيات، والفرشات؛  ) ب ( 

  .                             االحتياجات اخلاصة بتغذية األطفال  ) ج ( 

                                                                                                                وعـلى الـرغم من عدم إلزاميتها هلا، قامت احلكومة بتوفري كامل االحتياجات الغذائية للحركات املوقعة واليت                  - ٨
                                                                     وقد كان لذلك األثر الكبري واإلجيايب يف تعزيز األمن ووقف االعتداءات              ).              احلركات الثالث  (                              أعلنـت التزامها باالتفاقية     

                                                                                                                            عـلى الطـرق ونوصي باستمراره ونتيجة للتدابري األمنية اليت تلت التوقيع على اتفاق السالم وااللتزام هبا كافة األطراف                   
  .                        املتصلة بالرتاع يف دارفور                                                                   املوقعة فقد حدث احنسار كبري يف معدل احلوادث حيث قلت بالغات احلوادث اجلنائية
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                                                                                                          قامـت الدولـة جبهد كبري يف رقد النسيج االجتماعي وذلك بعقد العديد من املصاحلات بني قبائل وجمتمعات                   - ٩
   ).                     مفصل يف تقارير الواليات (                                                                       دارفور مما كان لـه األثر الكبري يف بناء جدار الثقة بني قبائل وجمتمعات دارفور 

                      ً                                                                  كاملة للمعسكرات تعزيزاً خلطة عمل دارفور حيث مل تقع أي حادثة اعتداء على أي من                                       وفرت الدولة احلماية ال    -  ١٠
                                                                                                                  املعسـكرات اإلحدى عشر إال حالة واحدة داخل معسكر كلمة وتقع مسؤولية ذلك على االحتاد األفريقي، إذ إن حفظ                   

  .                                    ً األمن داخل املعسكرات من مسؤوليتها متاماً

                          ما مت إنفاذه يف اجلانب الصحي

                                                                                                   تكويـن جلـان للطوارئ على املستوى االحتادي والوالئي بغرض االستعداد واالستجابة للطوارئ يف احلقل                  مت   -  ١١
  .                   الصحي وتقليل آثارها

  :                           على مستوى معسكرات النازحني مت -  ١٢

                   مليون نازح من       ١,٢                                   ّ          بوحدات الرعاية الصحية األولية مما مكّن          ٤٨                               تغطـية كل املعسكرات وعددها        ) أ ( 
  .                                         الرعاية الصحية األولية وباملواصفات القياسية                احلصول على خدمات 

         طبيب أو   (                                                                                         اسـتحداث نظام وجود مدراء ملعسكرات النازحني يتم انتداهبم من وزارة الصحة االحتادية                ) ب ( 
  .                               لإلشراف املباشر على اخلدمات الصحية  )         ضابط صحة

                         بكة التقصي للوفيات من                                                                               تقويـة نظام التقصي املرضي واالستجابة للوبائيات وذلك من خالل إنشاء ش             ) ج ( 
  .                                                           خالل عيادات املعسكرات حيث كانت البداية يف عشرة معسكرات للنازحني

                    ً      ً                                                                            شـهدت صـحة البيئة حتسناً واضحاً يف املعسكرات نتيجة حلمالت النظافة املستمرة ومحالت مكافحة العوائل                 -  ١٣
  .                ومحالت الرش املتصلة

              يف جمال الزراعة

                                                                   مقدرة من البذور احملسنة مشلت احلاصالت الرئيسية كالذرة والدخن                                                مت تسـليم صـغار املـزارعني كمـيات         -  ١٤
  .                                             واخلضروات ومت ختصيص نصيب منها للمزارعني باملعسكرات

  .                                             مت تزويد صغار املزارعني باألدوات الزراعية اليدوية -  ١٥

  .                                                                              اختذت كافة اإلجراءات ملقابلة أي طوارئ مثل اآلفات والوقاية منها خاصة اجلراد الصحراوي -  ١٦

        املسارات

  :                                            عقب صدور قرار مجهوري بتشكيل جلنة املسارات مت اآليت 
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  .         كيلومتر ١     ٣٧٤         فتح حوايل  -  ١٧

  .                                                                                           مت التعويض عن األضرار نتيجة فتح املسارات بالتزامن مع فتح املسار احملدد وجيري العمل إلكمال التعويضات -  ١٨

                      منطقة زالنجي كنموذج-                      برنامج العودة الطوعية   ) د ( 

  .                            طلمبة زراعية للمناطق األخرى   ١٠٠                               طلمبة زراعية، باإلضافة إىل عدد    ١١٥                    ويد منطقة ابطا بعدد     مت تز - ١

  .                                                            طلمبة زراعية لواليات دارفور الثالث، تسلم للبنك الزراعي بنياال   ٦٥٠          مت شحن عدد  - ٢

  .    نطقة                    طلمبة زراعية لكل م   ١٠٠                                                          بدأت العودة الطوعية ملناطق مكجر وبندس واجلنينه، ومت تأمني عدد  - ٣

  .                                   طاحونة، حيث مت توزيعها عرب املعتمدين   ٨٠٠                          مت تسليم الواليات الثالث عدد  - ٤

                  مليون جنيه يف      ٤٠              مليون إىل     ٦                                                                ونتيجة لذلك فقد ارتفع الدخل بعد تسليم هذه الطلمبات من            - ٥
  .    ٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥     موسم 

            ألماكن اليت مت                                                                    مت تسليم عدد من الطواحني ملناطق ابوعجورة، بارا وامكاسارا، حيث وضعت يف ا - ٦
                                                 ً          وسلمت بعض هذه الطواحني لشخصيات مؤثرة سامهت هبا إجياباً           .                                    سحب الطلمبات منها أثناء النـزاع    

  .              يف عودة النازحني

               يف اجلانب اإلعالمي    ) ه ( 

  :                                        يف إطار شرح االتفاقية والتبشري هبا فقد مت اآليت - ٨

                                               اهليئة التشريعية القومية واجلهاز التنفيذي                                                                     طـواف عـلى واليـات دارفور الثالث مبشاركة أبناء دارفور يف             ) أ ( 
  .         والقيادات

  .                                                                               متت طباعة االتفاقية وتوزيعها وينتظر استالم كميات إضافية ليتم توزيعها على أوسع نطاق  ) ب ( 

  .                      متت طباعة ملخص االتفاقية  ) ج ( 

                      فور للتنوير والتبشري                                                                                             مت تنفـيذ عـدة لقـاءات عـرب اإلذاعة القومية واإلذاعات الوالئية خاصة يف واليات دار                  ) د ( 
  .         باالتفاقية

  .                                                                           مت عقد لقاءات بالقيادات األهلية والقيادات من أبناء دارفور وهيئات شورى القبائل    ) ه ( 

  .                                                                         ً        مت عقد الكثري من التنويرات بوالية اخلرطوم ولقاءات نوعية وندوات إعالمية وتنويراً باالتفاق  ) و ( 

                                                             ليت هبا أعداد كبرية من السودانيني كالسعودية وليبيا وغريها                                                   مت عمل تنويرات للمغتربني خاصة بالدول ا        ) ز ( 
  .                      ً وما زال التنوير مستمراً
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                                   يف جانب نزع السالح والترتيبات األمنية    ) و ( 

     جنوب  (                                                                                      مت نزع السالح من جمموعات من املتفلتني يف وجود االحتاد األفريقي واألمم املتحدة والواليات وبريطانيا  - ٩
   ).               دارفور حملية كاس

                         يوم من تاريخ إنفاذ       ٣٧                                                                                          مت تسـليم خطة نزع السالح من امليليشيات املسلحة لالحتاد األفريقي قبل وقته احملدد ب                   -  ١٠
   ).                     ً                     يونيه الذي اعترب عملياً بواسطة االحتاد األفريقي /                      يف اليوم األول من حزيران (         االتفاقية 

  .                               االحتاد األفريقي خبطاب إلنفاذ االتفاق                                                     مت إعداد جداول اإلنفاذ يف اجلوانب األمنية وغريها ومتت خماطبة  -  ١١

                                                                    أعلنت القوات املسلحة تعزيز وقف إطالق النار الساري بااللتزام              ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٥                           فـور توقـيع االتفاق يف        -  ١٢
                                                                                                            الكـامل بـه، وأخطـرت كافـة الوحدات اخلاصة هبا يف دارفور بذلك ومل يسجل عليها أي خروقات من قبل االحتاد              

  .       األفريقي

                                                                                                         عـالن االلتزام بوقف إطالق النار من احلركات املوقعة واليت أعلنت االلتزام به، حيث أعلنت ذلك احلركة                     مت إ  -  ١٣
             وحركة العدل    )                                 جمموعة الدكتور عبد الرمحن موسى     (                      وحركة حترير السودان      )                   جيش حترير السودان   /      حـركة  (            الرئيسـية   
  .                                                 قب التوقيع أي قبل انقضاء مدة ثالثة أيام حسب االتفاق                             ومت إعالن االلتزام اليوم الذي أع  )                جمموعة أبو الريش (         واملساواة 

                                                                                                                ويف إطار حتسني العالقة مع تشاد فقد استقبلت البالد وزير خارجية تشاد يف إطار تفعيل اتفاق طرابلس وتعزيز                   -  ١٤
  .       الثامنة  )  ص  .  س (            ً            وكذلك إنفاذاً ملقررات قمة   .                      األمن بني السودان وتشاد

                  يف جانب قسم السلطة  ) ز ( 

                    باإلسراع باالتصال       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٤                                                          خماطـبة االحتـاد األفـريقي خبطاب من حكومة السودان يف               مت   -  ١٥
  .                                   ً             باألطراف املوقعة لرفع ترشيحاهتا إنفاذاً لقسمة السلطة

                                           منصب كبري مساعدي رئس اجلمهورية واملناصب األخرى  ) ح ( 

                                 نصب كبري مساعدي رئيس اجلمهورية           مللء م   )            كربى احلركات  (                                             مت اسـتالم ترشيح حركة جيش حترير السودان          
  .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١١    يوم 

                       االتصال بالذين مل يوقعوا  ) ط ( 

                                                             مايو وحىت اليوم تواصلت اتصاالتنا بالذين مل يوقعوا من حركة        /                                                 مـنذ التوقـيع على االتفاق يف اخلامس من أيار          
                                    االتصاالت أن احنازت جمموعات كبرية                                                                                     حترير السودان جناح عبد الواحد وحركة العدل واملساواة وقد كانت نتيجة تلك           

  .                                  إىل اتفاق السالم وأعلنوا التزامهم به

                                                          وحىت باألمس القريب أعلنت جمموعة من قيادات حركة العدل           .                                               ومن بني هؤالء قيادات فاعلة سياسية وميدانية       
                                ح املهمات وقائد اللواء اخلامس                                                                                                 واملساواة احنيازها التفاق السالم ومن بينهم نائب القائد العام وقائد العمليات وقائد سال            
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                                           ً                                             جندي، ومن املتوقع أن تنضم جمموعات أخرى علماً بأن يف حوزة اجملموعة العائدة عدد                 ١٦٥                          لـلحركة ويف معيته عدد      
                                                                                                                 عـربات الندكروزر وشاحنة كبرية وكمية كبرية من األسلحة املختلفة وما زالت أبواب التواصل مفتوحة مع البقية                   )  ٦ (

   ).         جبهة اخلالص (                                                  ت وجمموعات حمدود معها تورطت يف أعمال إرهابية وخروقات                  غري أن بعض القيادا

                                                 اللقاءات واالجتماعات إلنفاذ االتفاقية يف كافة حماورها  ) ي ( 

                                                                           مت عقد عدد من اللقاءات مع بعثة االحتاد األفريقي باخلرطوم ودارفور وهي              :                        احلكومة واالحتاد األفريقي   - ١
  .             لقاءات مستمرة

                                                                      مت عقد عدد من اللقاءات مع احلركات املوقعة بغرض التنسيق يف كافة              :               حركة على حدة               احلكومة وكل    - ٢
  :                                                       حماور االتفاق ومت تكوين جلان مشتركة متخصصة إلنفاذ االتفاق وهي

 اسم اللجنة املشرف

                    جلنة قسمة السلطة- ١                     رئيس اللجنة السياسية /                    حتت إشراف رئيس الغرفة

                         جلنة الترتيبات األمنية- ٢           نة األمنية                                حتت إشراف وزير الدفاع ورئيس اللج

                     جلنة قسمة الثروة - ٣                        حتت إشراف الوزراء املختصني

                                  جلنة احلوار الدارفوري الدارفوري- ٤                                 حتت إشراف السيد عبد الباسط سبدرات
                   اللجنة اإلعالمية- ٥                          حتت إشراف السيد وزير اإلعالم
    نية                 اللجنة القانو- ٦                          حتت إشراف السيد وزير العدل

                               اللجنة التنظيمية واإلدارية - ٧                حتت إشراف الغرفة

                               لقاء شامل يف حضور االحتاد األفريقي - ٣

                                                                ً                                         مت االتفاق مع رئيس االحتاد األفريقي بالسودان على عقد لقاء شامل إيذاناً بانطالقة التنفيذ وفق جدول                 
                                      ات دارفور الثالث، إلنزال االتفاق على أرض                                         ً                       زمين تتفق عليه كافة األطراف املذكورة إيذاناً بانطالقة العمل بوالي   

      يونيه  /                                         ً                  ً                               وسوف يكون عمل اللجان املشتركة املتخصصة وفقاً جلدول زمين، اعتباراً من األول من حزيران               .         الواقـع 
                                                                     وقد مت رفع تقديرات التكلفة لعمل اللجان املختلفة يف وقت سابق ضمن تقريرنا   .                            على فترتني كل منها ثالثة أشهر

   ).     يونيه /                               ا مت من خالل الشهر األول من حزيران     رصد م (       السابق 

                           املفوضيات واللجان والصناديق  ) ك ( 

  :                                                  متت خماطبة رئاسة اجلمهورية إلصدار مراسيم مجهورية بإنشاء 

                                        إعالن السلطة االنتقالية اإلقليمية لدارفور؛ - ١ 

                                          إنشاء صندوق دارفور إلعادة اإلعمار والتنمية؛ - ٢ 
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                           ادة التأهيل وإعادة التوطني؛                      إنشاء مفوضية دارفور إلع - ٣ 

  .             جلنة التعويضات - ٤ 

   .                                                                     وينتظر أن تصدر مراسيم رئاسية إلنشائها توطئة للترشيح هلا ومباشرة مهامها 

                جلنة قسمة الثروة  ) ل ( 

 :يف إطار عمل جلنة إعادة اإلعمار والتنمية، ويف إطار تقدير احتياجات دارفور يف أسرع وقت ممكن فقد مت اآليت 

              مببادرة من       ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٦                                                           ماع مشترك بني احلكومة وحركة جيش حترير السودان يف يوم                       عقـد اجـت    
                                                                                                      احلكومـة اهلولندية واحلكومات املاحنة وقد حضر االجتماع ممثلون من األمم املتحدة واالحتاد األورويب وبنك               

       حيث مت    .                    معة الدول العربية                                                                                   التنمـية األفـريقي واالحتاد األفريقي وبريطانيا والنرويج والواليات املتحدة وجا          
  ؛(CCG)                                                                            االتفاق على اإلسراع بتكوين بعثة تقدير االحتياجات وتكوين اجملموعة اإلشرافية احملورية 

                                                                                          مت عقـد اجـتماع أويل بني احلكومة واحلركات يف نريويب يف إطار التحضري لعمل بعثة تقدير                  - ١ 
                 احتياجات دارفور؛

  .                                  عة اإلشرافية احملورية مبوجب قرار مجهوري                         مت حتديد ممثلي احلكومة يف اجملمو - ٢ 

-  ٢٠                                                                                             مت عقد االجتماع األول للمجموعة اإلشرافية احملورية بكامل عضويتها يف هولندا يف الفترة من                - ٣ 
                      وعضوية البنك الدويل،     )  ٦ (                      وحركة حترير السودان      )  ٦ (                              مبشاركة أعضاء اجلانب احلكومي       .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٢

                                                                                               تنمية األفريقي، االحتاد األفريقي، بريطانيا، النرويج، أمريكا، اجملموعة األوروبية بإشراف مملكة                                   األمـم املتحدة، بنك ال    
                                                                                                           وقد عقدت االجتماعات برئاسة وزارة التعاون الدويل اهلولندية، حيث شرفت وزيرة التعاون الدويل اهلولندية                .       هولندا

  :                        ا االجتماع االتفاق على اآليت       ومت يف هذ  .                                           االجتماع بافتتاحه وخاطبت اجللسة اخلتامية كذلك

                                إجازة مهام جمموعة اإلشراف احملورية؛  ) أ ( 

  مت  (              يوليه باخلرطوم  /                                                                عقد االجتماع الثاين للمجموعة اإلشرافية احملورية يف األسبوع الثاين من متوز  ) ب ( 
  ؛ )    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١٢  يف 

            ، وقد مت عقد     ٢٠٠٦      يونيه  /                                                          عقـد ورشـة عمل الفنيني من الطرفني يف نريويب يف أواخر حزيران       ) ج ( 
    ً            عضواً مناصفة بني   )   ٥٠ (         مبشاركة     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٣         يونيه إىل  /        حزيران  ٣٠                                    الورشـة بـالفعل يف الفـترة من        

                                         وقد وافقت احلكومة اهلولندية باملسامهة يف ذلك؛  .               احلكومة واحلركات

                 ق العمل وتوحيد                                                                             مت عقد عدة اجتماعات بني ممثلي احلكومة وممثلي حركة حترير السودان لتنسي             ) د ( 
  .                                     الرؤى حول عملية تقدير احتياجات دارفور
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     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠  (D-JAM)                              ورشة عمل حتديد احتياجات دارفور 

  .                                عقدت الورشة حتت إشراف البنك الدويل - ١

  .                      من حركة حترير السودان  ٢٥                    ممثل للطرف احلكومي و  ٢٥          شارك فيها  - ٢

  :                       ومت التركيز يف الورشة على - ٣

                             يف مبضمون فرق حتديد االحتياجات؛     التعر  ) أ ( 

                                             تدريب املشاركني على كيفية مجع املعلومات وحتليلها؛  ) ب ( 

                                             االستفادة من التجارب السابقة خاصة جتربة اجلنوب؛  ) ج ( 

  :                                                          خلص االجتماع بأن يتم تقسيم املشرعات التنموية عدد من احملاور هي  ) د ( 

                             حمور الزراعة والتنمية الريفية - 

      املياه          حمور خدمات  - 

                    حمور البنيات التحتية - 

                     حمور اخلدمات االجتماعية - 

                حمور احلكم الراشد - 

  .                        حمور الصناعة والقطاع اخلاص - 

                                                                                                     ومت عقد اجتماع ملمثلي احلكومة يف جمموعة اإلشراف احملورية مت فيه تناول اجلوانب املتعلقة مبحور قسمة                 
                                                           قسمة الثروة وتلى االجتماع مؤمتر صحفي بوزارة املالية                                                              الـثروة والواردة يف االتفاقية ووضعت خطة عمل جلنة        

                                            جتدون أدناه جدول يبني خطة عمل جلنة قسمة          .                                                             حضره عدد كبري من ممثلي وكاالت األنباء والصحافة السودانية        
  .           ً                                           الثروة وفقاً ملوجهات غرفة عمليات تطبيق اتفاق سالم دارفور

 (CCG)            افية احملورية                                          مقترح احلكومة بتوسيع املشاركة يف اجملموعة اإلشر

      ً                    ً                                                                                       توسيعاً لدائرة املشاركة ومتثالً ملختلف الفصائل املوقعة على االتفاق وامللتزمة به، فقد رئي متثيل الذين احنازوا                 - ٤
                                بشخصني لكل جمموعة، ليصبح متثيل       )                 عبد الرمحن موسى   (                                                         للسالم من جمموعة العدل واملساواة وحركة حترير السودان         

   ). ٦ + ٦ (   ً     بدالً من   )   ١٠ +  ١٠ (        ً                               تفع تبعاً لذلك متثيل احلكومة لعشرة أشخاص                      احلركات عشرة أشخاص وير
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  )                        اخلطة اإلسعافية للستة أشهر (                                     وفيما يلي جدول إنفاذ حمور قسمة الثروة 

 احملور النشاط/اخلطة اجلهة املنفذة الفترة الزمنية

ــوز ــيه  /      متـ   �         يولـ
      سبتمرب /     أيلول

D-JAM   بقيادة مفوضية                  
             العون اإلنساين

                        ياجات دارفور يف اجلانب                  حتديـد احت   - ١
       اإلنساين

             قسمة الثروة 

ــوز ــيه  /      متـ   �         يولـ
      سبتمرب /     أيلول

D-JAM ــيادة وزارة                  بق
                      املالية واالقتصاد الوطين

                                     حتديـد احتياجات دارفور يف جانب       - ٢
  )            البىن التحتية (                      إعادة اإلعمار والتنمية 

ــياجات   )  أ ( ــد احت                   حتدي
ــور  ــور يف حمـ                    دارفـ
                      االحتـياجات اإلنسانية   

        لتحتية            وحمور البىن ا
ــة D-JAM      يوليه /     متوز  ١٧-  ١٥              احلكومــ

         اهلولندية
                                           التحضري لقيام الورشة التدريبية تنسيق      - ٣

                                        العمـل يف احملور اإلنساين وتشكيل الفرق       
                                          الفنـية مـن مفوضـية العـون اإلنساين         

                 والوزارات املعنية

 

ــوز ــيه  /      متـ   �         يولـ
      أغسطس /  آب

D-JAM املسح يف مسار االحتياجات اإلنسانية- ٤                                  

                                           إعـداد التقرير اخلاص مبسار االحتياجات       - ٥ D-JAM      سبتمرب /   لول    أي  ٣٠-  ٢٣
                                 اإلنسانية ودجمه مبسار البىن التحتية 

 

    ١٥           يوليه إىل    /      متوز   ١٠
       أغسطس  /  آب

D-JAM 
 
 
 
 
 

D-JAM 

                                إعداد برنامج حمور البىن التحتية- ٦
              مجع املعلومات-
                                            املوقـف السابق للمشروعات التنموية من       -

                لتنفيذ واملعوقات                      حيث اإلعداد والتمويل وا
                 حتديد االحتياجات-
                      حتديد تكلفة املشروعات-
                        البدء يف كتابة التقرير-

 

          أغسطس إىل   /     آب   ١٥
       سبتمرب  /       أيلول  ٢١

D-JAM إكمـال كـتابة التقارير ودجمها يف تقرير         - ٧                                               
     واحد

 

  /          أيلــول  ٣٠     إىل   ٢٣
      سبتمرب

D-JAM دمج تقرير حمور االحتياجات اإلنسانية      - ٨                                        
                   تحتية يف تقرير واحد            وحمور البىن ال

 

ــاء   -               رئاسة اجلمهورية     ً عاجالً ــي بإنش ــرار رئاس ــدار ق                                     إص
               املفوضية 

ــية   )  ب ( ــاء مفوض                  إنش
                      التوطني وإعادة التأهيل

      وزارة   +                  النائـب العام         ً عاجالً
        رئاســة   +           الــزراعة 
         اجلمهورية

                                         إنشاء املفوضية بالتنسيق بني النائب العام -
                                         ووزارة الـزراعة إلصـدار قرار قانوين      

                     بواسطة رئيس اجلمهورية

ــية   )  ج ( ــاء مفوض                  إنش
             أراضي دارفور

  +          احمللــيات   +           الواليــات      ً عاجالً
                   غرفة عمليات دارفور

                    إنشاء جلان الدعاوى     )  د ( 
      اخلاصة

              ديوان النائب    +                وزارة املالية        ً عاجالً
               رئاسة اجلمهورية  +       العام 

                                         إنشاء مفوضية التعويضات بالتنسيق بني وزارة 
                    ب العام وقرار رئاسي                   املالية وديوان النائ

                 مفوضية التعويضات    )  ه (

                                       إنشـاء صـندوق شـعيب تساهم الدولة              ً عاجالً
                                        واملقـتدرين من أهل السودان واملنظمات      
                                        الوطنية والواجهات االجتماعية واملنظمات    

              اإلسالمية وغريها

                صندوق التعويضات  )  و (
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     ٢٠٠٦      ديسمرب  /                   يوليه حىت كانون األول /                                    خطة املنظمات لعودة الطوعية من شهر متوز

             حمور املنظمات 

      ٢٠٠٤      مارس   /                                                                                   نشـطت املنظمات الوطنية يف تقدمي اخلدمات ملواطن دارفور بعد أحداث من شهر آذار              
                                                                                                           وكـان هلا جناحات متعددة يف جانب اخلدمات والعودة الطوعية يف املعسكرات كما وأهنا أقنعت مواطن دارفور                 

                                                                   جيايب واخلدمات احلقيقية تعود على مواطن املنطقة بالنفع، لذا نرى                                                           باهتمام املنظمات الوطنية هبذه القضية اهتمام إ      
                                                                                                                 أن للمـنظمات سـواء مـنظمات دارفور أو املنظمات العاملة يف دارفور األثر األكرب يف العودة الطوعية وتوفري                   

  .                     اخلدمات يف مواقع العودة

               العودة الطوعية

                                            حبكم اخلدمات اليت تقدمها للمواطنني وحبكم                                                                 تبحث املنظمات الوطنية يف برامج العودة الطوعية الوطنية        
                                                                                                            احلياد حسب قانون العمل الطوعي وكانت هناك جتارب ناجحة مثل العودة الطوعية اليت نفذهتا مؤسسة الزبرييف                

  .                               مشال كردفان يف معسكر أبوشوك وزمزم

              طوعية جاذبة ال                                                                                      النشاط الذي قامت به الوكالة اإلسالمية يف غرب دارفور وكعادهتا لكي تكون العودة ال           
  .                                                              بد من تقدمي خدمات حقيقية وملموسة يف كل من املعسكرات ومناطق العودة

                                                                                                        املعسـكرات لبـناء الثقة بني املنظمات الوطنية ومواطن املنطقة ويف مناطق العودة لكي يضمن استمرار                 
  :                                                                    اخلدمات لذا نرى دعم حمور نشاط املنظمات الوطنية يف العودة الطوعية كما يلي

 املنشط العدد مليون دينار/يةامليزان

                   صيانة وتأهيل مدارس    ٢٠٠   ٨٠

                       صيانة وتأهيل حمطات مياه        طلمبة   ٢٠٠    ١٧٠

                        صيانة وتأهيل وحدات صحية    ١٠٠    ١٢٠

             انديي مشاهدة    ٢٠٠   ٥٠

                  صيانة وبناء مساجد    ٢٠٠   ٧٥
                                       برامج رقد النسيج االجتماعي وتذكية اجملتمع    ٢٠٠   ٥٠
                        طواحني وحدات كهرباء مشسية   ٥٠   ٥٠
      اجملموع      ٦٩٥
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 حمور خدمات املعسكرات

 املنشط العدد مليون دوالر/امليزانية
           صحة البيئة             مجيع املعسكرات   ٥٠
              برامج التعليم             مجيع املعسكرات   ٨٠
                     برامج التأهيل النفسي                  املعسكرات الرئيسية   ٤٠
                       برامج صحية ومعدات طبية     ٢٥٠
      اجملموع      ٤٢٠

               الربامج املصاحبة

 الربنامج العدد يون دينارمل/امليزانية
                   منظمات حقوق اإلنسان  ٥   ٦٥
                      برامج اإلعالمية والصحية  ٥   ٣٠
                                 قيادات أهلية وأجسام طوعية مشتركة  ٥   ٤٠
      اجملموع    ١٥    ١٣٥

                  املعسكرات الرئيسية

 الوالية العدد         املعسكرات
                                                             أبو شوك، زمزم، طويله، كتم، كبكابية، مليط، السريف، أم         

             كورما، املاحله                    برو، الطينه، كرنوي، 
           مشال دارفور   ١٢

                                                        اجلنيـنه، مـورىن، كريندق، زالنجي، مكجر، وادي صاحل،         
                  كلبس، صليعه، هبيال

           غرب دارفور  ٩

                                                           كـلمة، كاس، شطايه، كايليك، أبو عجورة، سانية دليبه،         
                    مرشينج، امللم، شعرييه

            جنوب دارفور   ١٠

 
 الوالية العدد املعسكرات

                              األمحر، جبل مره، هيئة س الك                                  مؤسسة الزبري اخلريية، اهلالل     
                                                            العزة، املسار اخلريية، العون اإلنساين للتنمية، لبنة اإلصالح        
                                                              واملواسـاة، احتاد الشباب، الوكالة السودانية خلدمات البيئة        

         والتنمية

           مشال درافور   ١٣

                                                            املؤسسـة الصحة العاملية، منظمة أم املؤمنني اخلريية، اجلزور         
                            العون املباشر، اهلالل األمحر،                                     للتنمـية، اجلمعـية األفريقية،      

                   مشكاة، صندوق إعانة  /                                 السقيه، اليافعني، سند، رفيده، أحالم
             املرضي الكوييت

            جنوب دارفور   ١٤

                                                           اهلـالل األمحر، هيئة سالم العزة، املسار، الوكالة اإلسالمية         
                                               لإلغاثة، مجعية محاية البيئة، منظمة الدعوة اإلسالمية

           غرب دارفور   ١٣
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  مليون دينار١ ٢٥٠ت مجلة امليزانيا

نرى أن املنظمات هي اآللية الرئيسية للعودة الطوعية وخللق بيئة توازن بني الدعم األجنيب والدعم الوطين  
خاصة مع ظهور منظمات أجنبية المعة أصبح هلا تأثري كبري على مواطن دارفور حبكم اخلدمات اليت تقدمها وبعض 

 .لى اتفاقية أبوجامنها إن مل يكن جلها هلا آراء سالبة ع

 حمور إصحاح البيئة باملعسكرات

     احملور       النشاط /    اخلطة            اجلهة املنفذة               الفترة الزمنية
                                           النظافة العامة وتشمل نقل املخلفات       - ١                    وزارة الصحة االحتادية       ديسمرب  /            كانون األول-      يوليه  /   متوز

       حرق  -                      دفن ورش املراحيض     -          الصـلبة   
                 احليوانات النافقة

      الصحة
                   ماع إصحاح البيئة              اجـت    ) أ (    

                     يف واليات دارفور الثالث
                            مكافحة الذباب والصراصري- ٢                    وزارة الصحة االحتادية       ديسمرب  /            كانون األول-      يوليه  /   متوز
                   مكافحة البعوض- ٣                    وزارة الصحة االحتادية       ديسمرب  /            كانون األول-      يوليه  /   متوز
                                        تـأمني مصـادر مياه الشرب من          - ٤                    وزارة الصحة االحتادية       ديسمرب  /            كانون األول-      يوليه  /   متوز

        التلوث 
 

                توعية صحية- ٥                    وزارة الصحة االحتادية       ديسمرب  /            كانون األول-      يوليه  /   متوز

 خطة العمل يف حمور الترتيبات األمنية النهائية

 قبل توقيع االتفاقية

اجلهة املنفذة ملحوظات اإلجراء املطلوب
الوقت املقترح 

 م ةالفقر النشاط/احلدث للتنفيذ
 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(

                       مت تسليم اخلرائط     - ١
        للوساطة

                         يتم إخطارهم بعدم     - ٢
                     وجود مثل هذه القوائم

ــيع األطــراف                   توق
ــلى   ــا ع                  مواقعه

       اخلرائط

ــراف    *         قبل يوم ي       احلكومة ــدم األط                  تق
                     للوســاطة األفريقــية 
                        مواقـع قواهتا، وقائمة    
ــيات   ــل امليليش                    بك
                   واجملموعـات املسلحة   

           عها وكذلك             املتحالفة م 
ــنجويد   ــع اجل                    مواق

        املعروفة

 - ١  ) ب (       احلقل - ١

ــاد   ــليم االحت                    مت تس
                       األفـريقي شهادة بعدم    
                         زراعة أي ألغام بواسطة    

                احلكومة يف دارفور

                    تقدم األطراف مواقع             قبل يوم ي       األطراف 
                      حقول األلغام للوساطة   

         األفريقية

     ) ه (       احلقل - ٢

                          نفـاذ اتفاقـية دارفور                 يوم التوقيع       األطراف  
     لسالم ل

 - ٣    ) ه (       احلقل - ٤

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ١                                      ي هو يوم بداية إنفاذ االتفاقية وهو يوم   * 
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                   بعد توقيع االتفاقية

 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(

                    يـتم تكليف األجهزة   
                         األمنـية لتجهيز القوائم   
             ً       املطلوبة متهيداً إلطالق  

       سراحهم

                 تسـليم احملتجزين   
            للصليب األمحر

          الق ســراح     إطــ      يوم ي       األطراف
                   احملـتجزين واألطفال   

      اجلنود

 - ٤  ) ب (       احلقل - ٥

                       يــتم توجــيه املــنطقة 
ــية   ــكرية الغرب                       العس
ــية   ــزة األمن                     واألجه
                 األخـــرى بوقـــف 

  (SLA)                 العدائـيات مع    
        فصيل مىن

                       وقف العدائيات وإنفاذ     ٣ +     يوم ي       األطراف 
                    التفاقية دارفور للسالم

 - ٥  ) ب (       احلقل - ٦

                املرحلة التحضريية

اجلهة املنفذة ملحوظات اإلجراء املطلوب
الوقت املقترح 

 م الفقرة النشاط/احلدث للتنفيذ

 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(

                       مت تسليم اخلرائط     - ٣
        للوساطة

                         يتم إخطارهم بعدم     - ٤
                     وجود مثل هذه القوائم

ــيع األطــراف                   توق
ــلى   ــا ع                  مواقعه

       اخلرائط

ــراف    *         قبل يوم ي       احلكومة ــدم األط                  تق
                     للوســاطة األفريقــية 

ـ                    ع قواهتا، وقائمة         مواق
ــيات  ــل امليليش                   بك
                 واجملموعات املسلحة  
ــا   ــتحالفة معه                    امل
ــع   ــك مواق                  وكذل

                اجلنجويد املعروفة

  ١  ) ب (       احلقل - ١

ــاد   ــليم االحت                    مت تس
                       األفـريقي شهادة بعدم    
                         زراعة أي ألغام بواسطة    

                احلكومة يف دارفور

                    تقدم األطراف مواقع             قبل يوم ي       األطراف 
                 حقــول األلغــام  

  ة               للوساطة األفريقي

 - ٢    ) ه (       احلقل - ٢

                        نفـاذ اتفاقية دارفور                يوم التوقيع       األطراف  
      للسالم

 ٣ - 

 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(

                لـيس بعد يوم           احلكومة                رئاسة اجلمهورية
   ٢١ + ي

                      إنشـاء سلطة دارفور    
                      االنتقالــية اإلقليمــية

) TDRA(  

 -  ١١ ) ب (       احلقل -  ١٥

 



A/HRC/3/G/1 
Page 15 

ــنة - ١ ــاء اللج                      إنش
                        بالتنسـيق بـني رئاسة     

 TDRA       ة وال         اجلمهوري
                        تعـيني ممثل رئيس      - ٢

                     هيئة األركان يف اللجنة
                        تعيني ممثل مفوضية     - ٣

DDRيف اللجنة           

                   البـيانات جيب أن    
                    تشـمل القوات شبه    
                     النظامية مبا يف ذلك    
                  خطة ختفيض القوات   
ــلمراحل   ــاً ل     ً              وفق

        املختلفة

                      إنشـاء جلـنة إنفاذ        ٣٠ +     يوم ي       احلكومة
ــية  ــبات األمن                      الترتي

  )DSAIC (        لدارفور 

 -  ١٢ ) ب (    حلقل    ا-  ١٦

                        إدارة عملـيات القوات    
                          الـربية وقـيادة املنطقة     
                          الغربـية بالتنسـيق مع     
                     الدفاع الشعيب والشرطة

                   البـيانات جيب أن    
                    تشـمل القوات شبه    
                     النظامية مبا يف ذلك    
                  خطة ختفيض القوات   
ــلمراحل   ــا ل                   وفق

        املختلفة

                    عـلى احلكومة تقدمي       ٣٠ +     يوم ي       احلكومة
                    حالـة وضع القوات    

ــا يف     ١             وقوهتـــ
     ٢٠٠٤     غسطس  أ /  آب

 -  ١٣ ) ب (       احلقل -  ١٧

                        إدارة عملـيات القوات    
                          الـربية وقـيادة املنطقة     
                          الغربـية بالتنسـيق مع     
                      األجهزة األمنية املختلفة

                    عـلى األطراف تقدمي       ٣٠ +     يوم ي       األطراف 
                     خطـة إعادة انفتاح    
                   قواهتـا خـالل كل     
                     املراحل إىل جلنة وقف    

           إطالق النار

 -  ١٤ ) ب (       احلقل -  ١٨

 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(
                        إدارة عملـيات القوات    
                        الـربية لـتطوير اخلطة     
                        املوجودة وقيادة املنطقة   

                 العسكرية الغربية

ــة   ــلى حكوم                ع
                    السودان تقدمي مواقع  

          امليليشيات  /       اجلنجويد
                   املسلحة مبا يف ذلك    
ــيعها  ــناطق جتم                  م
ــزع   ــناطق ن                 وم

              ً تسليحها هنائياً

                     تقـدمي خطـة شاملة        ٣٧ +     يوم ي       احلكومة
ــالح  ــرتع سـ               لـ

        يليشيات   امل /       اجلنجويد
       املسلحة

 -  ١٥ ) ب (       احلقل -  ١٩

                         يتم تقدمي دراسة الختيار    
                       عناصر الفريق من دول    
                       صديقة ومقترح بامليزانية

               مبـــا يف ذلـــك 
                    التجهيزات اإلمدادية  

               واملالية الالزمة

ــة           احلكوم
             بالتنسيق مع  

       األطراف

                لـيس بعد يوم    
   ٤٥ + ي

                   إنشـــاء الفـــريق 
              االستشاري األمين

 -  ١٦ ) ب (       احلقل -  ٢٠

          لتأكد من               املـراجعة وا  
                           قـيادة املـنطقة الغربية     

               واللجان املختصة

                    توضح التفاصيل على   
                اخلريطة الرئيسية

AMIS إنتاج اخلرائط النهائية      ٣٧ +     يوم ي                        
                    الـيت توضح مناطق     
ــناطق  ــيطرة، امل                     الس
ــناطق   ــة، امل                      العازل
ــالح  ــة الس                 مرتوع
                    ومناطق إعادة االنفتاح

 -  ١٧ ) ب (       احلقل -  ٢١

                        إدارة عملـيات القوات    
          ة املنطقة                  الـربية وقـياد   

ــية   ــكرية الغرب                       العس
                         للمـتابعة والتنسيق مع    

AMISللتنفيذ          

 AMIS  
        واألطراف

      إىل    ٣٧ +      يوم ى 
   ٨٢ +     يوم ى

ــراف  ــحب األط                س
                       لقواهتـا مـن املناطق     
ــالح  ــة الس                  املرتوع
                       واملـناطق العازلة إىل    

             مناطق سيطرهتا

 -  ١٨ ) ب (       احلقل -  ٢٤
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  الفصل بني القوات-املرحلة األوىل 
 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(

                           قـيادة املـنطقة الغربية     
                         بالتنسـيق مع جلان أمن     
                        الواليات وزعماء اإلدارة   

 DDR                   األهلية ومفوضية ال  

ــلى  ــتمل ع               تش
               حتديــد أنشــطة 
ــنجويد يف               اجلـ

           مناطق حمددة

    ٣٨ +      يوم ي        احلكومة
 +          إىل يوم ي  

٦٥   

ــنجويد  ــيد اجلـ  /                   حتيـ
                امليليشيات األخرى

 -  ١٩ ) ب (       احلقل -  ٢٥

                          تفعـيل املكاتب اإلقليمية    
                   وضـية نزع السالح      ملف

                          والتسـريح وإعادة الدمج    
                         بالتنسيق مع قيادة املنطقة

                           إنشـاء جلـنة نزع السالح         ٤٥ +     يوم ي DSAIC              تقام يف الفاشر
                            والتسريح وإعادة الدمج يف     

 DDRC  (D)       دارفور 

 -  ٢٠ ) ب (       احلقل -  ٢٦

                        تشكيل جلان من القيادة    
      وزارة  /            العامــــــة

ــية ــاع  /          الداخل           الدفـ
                     الشـعيب لوضـع خطة     

           الوحدات              إلعادة ترتيب 
                        املذكـورة والتنسيق مع    
ــيت ســيتم                        اللجــنة ال
                       تشـكليها بواسطة جلنة    

                       إنفاذ الترتيبات األمنية

ــان  ــكل جل              تش
               للتوصية لإلصالح  
                يف شرطة الوالية   

              وتشمل الشرطة   (
                 الشعبية والشرطة  

           ، والدفاع   )       الظاعنة
              الشـعيب وحرس   

      احلدود

DSAIC جلـنة إنفاذ الترتيبات األمنية        ٦٠ +     يوم ي                                
               م بتشكيل جلان                  النهائـية تقو  

                    إصالح املؤسسات األمنية

 -  ٢١ ) ب (       احلقل -  ٣١

                إعادة االنفتاح-               املرحلة الثانية 

 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(
                        إدارة عملـيات القوات    

       الربية 
                        املنطقة العسكرية الغربية

                   باسـتثناء القوات   
                 اليت تقوم حبراسة   
            املنشـــــآت 
ــتراتيجية                 االسـ

        واحليوية

    ٨٣ +      يوم ي        احلكومة
 +      يوم ي     إىل  
١٠٠    

ــوات  ــتاح الق ــادة انف                           إع
                            احلكومية إىل مستوى الكتيبة    

               يف مناطق سيطرهتا

 -  ٢٢ ) ب (       احلقل -  ٣٣

                           قـيادة املـنطقة الغربية     
                     وجلـان أمن الواليات    
                     وفـق خطة نزع سالح     

          امليليشيات /         اجلـنجويد 
                       املسـلحة بالتنسيق مع    
ــيمي   ــب اإلقل                    املكت

 DDR           ملفوضية ال  

             يشــمل حصــر 
            األســـــلحة 

       األسلحة  /      الصغرية
        الثقيلة

    ٨٦ +      يوم ي        احلكومة
 +          إىل يوم ي  

١٠٠    

                          اسـتمرار إجـراءات نزع     
ــنجويد ــالح اجلـ  /                 سـ

                 امليليشيات املسلحة

 -  ٢٣ ) ب (       احلقل -  ٣٦

ــية   ــب اإلقليم                      املكات
                     ملفوضـية نزع السالح    
                      والتسريح وإعادة الدمج 
                        املنطقة العسكرية الغربية

              تشـتمل اخلطط   
               على االحتياجات  
               التدريبـــــية 

           والتوقيتات

DDRC (D) إعـداد وتقدمي خطط نزع        ٩٠ +   م ي  يو                         
                          السـالح والتسريح وإعادة    
                          الدمـج االجتماعي بواسطة    

DDRC (D) إىل     DSAIC 

 -  ٢٤ ) ب (       احلقل -  ٣٧

ــية ال    /DDR              مفوضـ
                      املكاتـب اإلقليمية يف    

              قيادة املنطقة    .         دارفـور 
                 العسكرية الغربية

              تشـتمل اخلطط   
              عـلى موجهات   
               وجداول التنفيذ

DDRC (D) خطة إعادة                 إعـداد وتقدمي     ٩٠ +     يوم ي              
  DDRC (D)             الدمج بواسطة 

 DSAIC   إىل 

 -  ٢٥ ) ب (       احلقل -  ٣٨
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 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(
                         تشـكيل جلان من القيادة    
                          العامـة، الدفـاع املدين     
                       الشعيب واألجهزة األمنية   
                       لتقدمي دراسة الستيعاب    

                  مقاتل سابق يف     ٥     ٠٠٠
                        القوات املسلحة والشرطة   
                          والدفاع الشعيب، والتنسيق   

                  فوضية نزع السالح        مع م 
                    لتدريـــب وتأهـــيل 

                   آخـرين وإعادة     ٣     ٠٠٠
                       دجمهـم يف اجملتمع املدين     
                        مـن خالل برامج الدمج     
                   االجتماعي واالقتصادي

ــة  ــمل اخلط               تش
                موجهـات التنفيذ 

        واجلداول

DSAIC إعـداد وتقدمي خطة إدماج        ٩٠ +     يوم ي                           
 (TIC)                املقاتلني السابقني 

 -  ٢٦ ) ب (       احلقل -  ٣٩

                        إدارة عملـيات القوات    
                         ربية بالتنسيق مع قيادة      ال

               املنطقة الغربية

                    تقوم احلكومة إعادة   
ـتاح األسلحة                     انف
                   الثقيلة إىل مستوى   
                       رئاسـة اللواء بينما    
             تقـوم احلركات 
ـتاح  ــادة انفـ                   بإع
                     أسلحتها الثقيلة إىل   

              رئاسة مناطقها

AMIS  ١٠١ +      يوم ي     
 +          إىل يوم ي  

١٢٨    

 -  ٢٧ ) ب (       احلقل -  ٤١                            إعادة انفتاح األسلحة الثقيلة

ــنة  ــورة يف          اللج             املذك
         للمتابعة   )   ٢٠ (          الفقـرة   
         والتنفيذ

ــة  ــمل اخلط               تش
                موجهات التنفيذ  

        واجلداول

DSAIC/  
       احلكومة

                        تقدمي توصيات إصالح بعض       ١٢٠ +     يوم ي
                            القطاعات األمنية يف دارفور    

            إىل سلطة   DSAIC        بواسطة  
                              دارفـور اإلقليمية االنتقالية    

TDRAألغرض تطبيقها               

 -  ٢٨ ) ب (       احلقل -  ٤٢

                     الضبط احملدود لألسلحة-               املرحلة الثالثة 
 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(

                          قـيادة املنطقة العسكرية    
        الغربية

  AMIS        تقـــوم 
ــبط  ــبة ض                مبراق
ــن  ــلحة م               األس
              خـالل زيارات   

             ملواقع التجمع

     ١٢٩ +      يوم ي        األطراف
 +          إىل يــوم ي

١٥٩    

                           الســيطرة واملراقــبة عــلى 
                           األسـلحة يف مـناطق آمنة      

      وحمددة

 -  ٢٩ ) ب (       احلقل -  ٤٣

              طقة الغربــية              قــيادة املــن
ــع  ــيق م   AMIS                بالتنس

                        لتطبـيق شـروط مناطق     
       التجمع

ــع  ــيار مواق                  اخت
                  التجميع وتوقيعها  

           على اخلرائط

AMIS/  
       األطراف

     ١٣٠ +      يوم ي 
 +          إىل يــوم ي

١٥٩    

                            اختـيار وحتديد مواقع جتميع    
            قوات احلركات

 -  ٣٠ ) ب (       احلقل -  ٤٤

                           قـيادة املـنطقة الغربية     
                     وجلـان أمن الواليات    
                       للمــتابعة مــع اجلهــة 

   صة    املخت

                          استمرار إجراءات نزع سالح       ١٥٩ +     يوم ي       احلكومة CFC       حتت حتقق 
                 امليليشيات املسلحة /       اجلنجويد

 -  ٣١ ) ب (       احلقل -  ٤٥
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          التجميع-               املرحلة الرابعة 
                            قيادة املنطقة بالتنسيق مع    

CFC    والتأكد من جتميع                     
                     قـوات احلركات ونزع    

      سالحها

 CFC/  
       األطراف

     ١٦٠ +      يوم ي 
 +          إىل يــوم ي

٢١٩    

ـ         ركات                   جتمـيع قـوات احل
                         وأســـلحتها الثقـــيلة يف 

                 مواقع جتميع خمتارة /     مناطق

 -  ٣٢ ) ب (       احلقل -  ٤٦

                            الدمج وإعادة بناء املؤسسات-              املرحلة اخلامسة 

 )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز(
                          اللجنة الوزارية املذكورة   

        للتنفيذ  )   ٢٥ (         يف الفقرة 
 /SAT 

DSAIC/ 
       األطراف

     ٢٢٠ +      يوم ي 
 +          إىل يــوم ي

٧٠٠    

        ابقني يف                       إدمـاج املقاتلني الس   
                          القـوات املسلحة واألجهزة    

               األمنية احلكومية

 -  ٣٣ ) ب (       احلقل -  ٤٧

                      جلـنة ترتيب الوحدات    
        للتنفيذ  )   ٢٠ (         يف الفقرة 

 DSAIC/ 
        احلكومة 

     ٢٢٠ +      يوم ي 
           وإىل ما بعد

                       إصـالح بعـض املؤسسات     
                            األمنـية يف دارفور، وتشمل     
                           التخفـيض وإعـادة إدماج     

                املقاتلني السابقني

 -  ٣٤ ) ب (       احلقل -  ٤٨

     ٢٢٠ +      يوم ي        احلكومة             رة الداخلية   وزا
           وإىل ما بعد

                           التأهـيل والتدريب لقوات    
ــيت خضــعت                        الشــرطة ال
                           لإلصالح للزيادة يف الكفاءة    

         واالحتراف

 -  ٣٥ ) ب (       احلقل -  ٤٩

         ، قيادة  DDR              مفوضية ال     
               املنطقة الغربية

 DSAIC  ٢٢٠ +      يوم ي     
           وإىل ما بعد

                           نـزع األسـلحة، التسريح،     
                           وإعـادة اإلدماج االجتماعي    

ــلمقاتلني     واال ــادي ل                      قتص
        السابقني

 -  ٣٦ ) ب (       احلقل -  ٥٠

                                                                    إكمال نزع السالح، التسريح وإعادة الدمج وإصالح األجهزة األمنية املختارة-               املرحلة السادسة 

                     مفوضـية نزع السالح    
                      والتسريح وإعادة الدمج

 DSAIC/ 
       األطراف

ــوم ي  +         يف ي
١     ٠٦٥  

                          اسـتكمال إعــادة الدمــج  
ــتماعي واالقتصــادي                         االج

          السابقني        للمقاتلني

 -  ٣٧ ) ب (       احلقل -  ٥١

                      جلـنة ترتيب الوحدات    
         للمتابعة  )  ب (       الفقرة 

 DSAIC/ 
       احلكومة

ــوم ي  +         يف ي
١     ٠٦٥  

                       استكمال إصالح املؤسسات   
               األمنية املختارة

 -  ٣٨ ) ب (       احلقل -  ٥٢

                                       جلنة احلوار الدارفوري الدارفوري والتشاور

                                 وجهات العامة للجنة ومهامها يف                                                                      هـذه اللجنة حتت إشراف األستاذ عبد الباسط سبدرات وتتلخص امل           
  :   اآليت

  ؛ )     عضو  ٢٥ (                                 كيفية حتديد عضوية اللجنة التحضريية  - ١

  ؛ )   ١٠٠-   ٨٠٠ (                                     حتديد كيفية ومعايري اختيار عضوية املؤمتر  - ٢
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                    حتديد عضوية املراقبني؛ - ٣

                      حتديد عضوية جلنة اخلرباء؛ - ٤

                               حتديد مكان وتاريخ انعقاد املؤمتر؛ - ٥

                         يت للجنة التحضريية واملؤمتر؛                    رؤى حول الدعم اللوجس - ٦

            تأمني املؤمتر؛ - ٧

  .          متويل املؤمتر - ٨

  :                      وقد وصلت اللجنة إىل اآليت

                           حتديد عضوية اللجنة التحضريية - ١ 

                                                                                                      يـتم الترشـيح لعضوية هذه اللجنة بدقة متناهية بعد مشاورات واسعة، وأن يكون أعضاؤها أشخاص                 
      واهلدف   .                                                 الية يف التعامل مع أمناط متباينة من البشر واإلثنيات                                         مترسوا يف العمل االجتماعي وأصبحت هلم مقدرات ع

                                                   واليت عليها صياغة األجندة واختيار جلنة اخلرباء        -                                                                مـن كل ذلك أن جناح املؤمتر يعتمد على فاعلية هذه اللجنة             
             ل طرف بترشيح                  واملطلوب أن يقوم ك  .   إخل    ...                                                               واألمانة العامة والتأكد من متثيل املرأة والشباب يف العضوية العامة 

  .                      أعضائه حسب اجلدول أدناه

  م       األطراف      العدد  م       األطراف      العدد

  ١                     حكومة الوحدة الوطنية  ٨  ٢       احلركات  ٨

  ٣                  منظمات اجملتمع املدين  ٢  ٤              االحتاد األفريقي  ١

  ٥                    زعماء اإلدارة األهلية  ٣  ٦             االحتاد األورويب  ١

  ٧                    جامعة الدول العربية  ١  ٨            األمم املتحدة  ١

                                  د كيفية ومعايري اختيار عضوية املؤمتر   حتدي - ٢ 

                                                                                        ً             تشتهر دارفور بآليات تقليدية حلل النـزاعات باألعراف والتقاليد، وجعل النسيج االجتماعي متماسكاً             
                                                                          والظروف اآلنية تتطلب توسيع دائرة املشاركة لتشمل مجيع قطاعات املواطنني            .                              باسـتدامة السـالم االجتماعي    

                                                                                  لسياسية حىت جيد كل شخص نفسه أو من ميثله يف هذا احلوار، وحيس أن هذا السعي                                             مبختلف انتماءاهتم القبلية وا   
                                                  ويتم اختيار العضو حبكم املنصب أو املوقع أو         -                                                                  الغرض منه حتقيق التوافق حول كافة املسائل احلياتية يف دارفور           

  :                شخص والفئات هي ١     ٠٠٠                         لتصبح العضوية واملراقبني -                     باختيار من فئة معينة 
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             النظام األهلي -   ً  أوالً 

        السالطني،   :                                                    ويعين قيادات القبائل مبسمياهتا العرفية املختلفة      -                                    يف املائة من مجلة عضوية املؤمتر          ٦٠       وميثله   
               رؤساء شورى   -            العقداء   -           املشائخ   -          الفرش   -          العمد   -           األمراء   -           الشرايت   -              الدمينقاوي   -           النظار   -         امللـوك   
  .   جئني          قادة الال-          احلكامات -         اهلدايني -        القبائل 

                                   األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين -     ً  ثانياً 

            النقابات  -                        رجال املال واألعمال     -                                   منظمات العمل الطوعي واإلنساين      -                           وهـي األحـزاب السياسية       
  .       الطالب-         الشباب -        املرأة -          املغتربني -                 احتادات املزارعني -                احتادات الرعاة -        واملهنيني 

             حتديد املراقبني -     ً  ثالثاً 

                                                                                                         املقـدرات الذاتية للمراقبني ومعرفتهم الواسعة يف كيفية التعامل مع أطراف متباينة سوف تعطي املؤمتر                
                                             وعلى كل طرف ترشيح املراقبني حسب املواصفات         .                                      وكما أن املؤمترين يتأسون بوجودهم     -                    املصـداقية واألمهية    

  :            اليت ذكرت وهم

                        من واليات السودان األخرى؛ - ١ 

   ي؛            االحتاد األفريق - ٢ 

                    منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ - ٣ 

        املسهلني؛ - ٤ 

                     جامعة الدول العربية؛ - ٥ 

                     جتمع الساحل والصحراء؛ - ٦ 

             اجملتمع الدويل؛ - ٧ 

  .           األمم املتحدة - ٨ 

                     حتديد عضوية جلنة اخلرباء -     ً  رابعاً 

  .              ا يوضح أمهيتها                                                                              تعترب هذه اللجنة اجلهة الفنية اليت تستعني هبا اللجنة التحضريية يف كل أعمال املؤمتر وهذ  
                                                                                                                لذا على األطراف والشركاء الدوليني اختيارهم ممن تزودوا بالعلم وأصقلتهم التجارب يف معرفة املشاكل القبلية               

                                                                                   ونتوقع أن تكون اللجنة من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف علم االجتماع وإدارة             -                           وحـلها باحلكمة والدراية     
  :              اجملموعات اإلثنية
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                                     حوث املتخصصة يف دراسة اجملتمعات البشرية؛                أساتذة مراكز الب - 

  .                                                                               قدامى اإلداريني والتنفيذيني الذين خدموا يف مواقع خمتلفة وتعاملوا مع أمناط قبلية خمتلفة - 

            مقر املؤمتر-     ً  خامساً 

  :                                           مت اختيار مدينة الفاشر ألسباب موضوعية عدة وهي 

                   قاعات االجتماعات؛                                               وجود بيئة صاحلة لقيام املؤمترات لتوفري السكن وتواجد - ١ 

                                                     اخلربة الطويلة للسكان باملسؤولني يف قيام املؤمترات املختلفة؛ - ٢ 

  .                             وجود رئاسة االحتاد األفريقي فيها - ٣ 

                                      الدعم اللوجسيت للجنة التحضريية واملؤمتر-     ً  سادساً 

  :                                              يتم تنظيم الدعم اللوجسيت للحوار بني األجهزة أدناه 

                      حكومة الوحدة الوطنية؛ - ١ 

             حتاد األفريقي؛  اال - ٢ 

                 الشركاء الدوليني؛ - ٣ 

             األمم املتحدة؛ - ٤ 

  .                   جامعة الدول العربية - ٥ 

             تأمني املؤمتر-     ً  سابعاً 

                                                                                                  سيادة الدولة وقوهتا تكمن يف قدرهتا على تأمني أرواح املواطنني وضيوفها هلذا ترى اللجنة أن يتم اختيار        
                                     وميكن مشاركة االحتاد األفريقي حبكم تواجده   .     شرطة    ال-       األمن - ٠                                      أقوى العناصر وأحرصها من القوات املسلحة 

  .                     بكثافة يف مدينة الفاشر

             متويل املؤمتر-     ً  ثامناً 

                                                                        الدارفوري كبرية وحتتاج ملسامهة وتضافر من اجلميع لتغطية االحتياجات،          -                           تكلفـة احلوار الدارفوري      
         هلذا تطلب   .                       اء روح املشاركة والتآزر                                   وسيلة من وسائل التآخي والتكافل وإعط  :                             واملسامهة نفسها هلا بعد آخر وهو

  :                                           وترى اللجنة أن تشارك األطراف أدناه يف التكلفة  .                                          مسامهة أهل دارفور واخلريين من بقية السودانيني
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                      حكومة الوحدة الوطنية؛ - 

               االحتاد األفريقي؛ - 

                          املقتدرين من أبناء دارفور؛ - 

                          األغنياء من أبناء السودان؛ - 

             السودانية؛                الشركات واملنظمات - 

                 الشركاء الدوليني؛ - 

               الدول الصديقة؛ - 

                     جامعة الدول العربية؛ - 

                          املنظمات الطوعية اإلنسانية؛ - 

  .           األمم املتحدة - 

            تاريخ املؤمتر -     ً  تاسعاً 

  .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١٥            ً      يوم اعتباراً من   ٦٠-  ٤٥                                ترى اللجنة أن يتم عقد املؤمتر خالل  

                موضوعات املؤمتر-     ً  عاشراً 

                       تعريف باالتفاق وتطبيعه؛  ال - ١ 

                            املصاحلة بني الكيانات املختلفة؛ - ٢ 

                              العودة اآلمنة للنازحني والالجئني؛ - ٣ 

                                              األرض واملاء واملوارد الطبيعية وتنظيم طرق الرحل؛ - ٤ 

                                           األمن اإلنساين واملواضيع االقتصادية واالجتماعية؛ - ٥ 

                        تنظيم محل السالح بدارفور؛ - ٦ 

            ورها املرجتى؛                اإلدارة األهلية ود - ٧ 

                                النسيج االجتماعي وبنائه وتقويته؛ - ٨ 

  .           قضايا املرأة - ٩ 
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              جلنة التعبئة-          احلادي عشر 

                          وادي صاحل هذا يف غرب      -           زالنجي   -                                                              مت تكوين وفود لواليات دارفور الثالث ويشمل الطواف اجلنينة           - ١
                           مشال دارفور تشمل الزيارات        ويف والية  .        الضعني-      كاس -                                              دارفـور ويف جـنوب دارفور تشمل الزيارات نياال    

  .          أم كداده-       مليط -          كبكابية -      كتم -       الفاشر 

    ٣٠                       زيارتني لكل والية حىت      (          دينار     ١٥     ٠٠٠     ٠٠٠                                                  مت رصد ميزانية لتحرك الوفود للواليات يف حدود          - ٢
   ).    ٢٠٠٦      ديسمرب  /          كانون األول

                 دينار للوثبة     ٢٥   ٠  ٠٠     ٠٠٠                                                                          مت رصـد ميزانـية للواليـات للتحرك للربنامج الداخلي وهي عبارة عن               - ٣
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /                        وثبات حىت هناية كانون األول  )  ٦ (         بعدد كلي   .        الواحدة

                            حمور التعبئة السياسية واإلعالم

  :                                                 تشمل حماور عمل جلنة التعبئة السياسية األنشطة التالية 

                                                            ندوات لشرح االتفاقية مع األخذ يف االعتبار مشكلة القوات الدولية؛  ) أ ( 

          القيادات؛               جلسات توعية مع   ) ب ( 

                         جلسات مع زعامات القبائل؛  ) ج ( 

                                لقاءات مع الشباب والطالب واملرأة؛  ) د ( 

                   وذلك بالتنسيق مع     .                                                                          الزيارات إىل املعسكرات مع تقدمي دعم عيين من النفرات الوالئية لدارفور              ) ه ( 
                     مفوضية العون اإلنساين؛

                                                     لقاءات مجاهريية بعواصم الواليات واملدن الرئيسية بدارفور؛  ) و ( 

                                                                                                التركيز على اجلوانب األمنية يف االتفاقية يف هذه املرحلة مع مشاركة فاعلة من أحزاب الوحدة                 ) ز ( 
                                                                                                 الوطنية مع التركيز على أبناء دارفور يف هذه األحزاب وأعضاء اجمللس الوطين وجملس الواليات واإلدارات األهلية؛

                                    القومية والوالئية والعاملية واحمللية مع                                                  ضرورة عكس هذه اجملهودات على كافة األجهزة اإلعالمية      ) ح ( 
                                                      ويرافق كل هذه الوفود أعضاء وفد التفاوض وقيادات احلركات   .                                              عقـد حلقـات إذاعية وتلفزيونية يف الواليات      
                                         املوقعة للسالم مع توفري التمويل الالزم لذلك؛

                     القبائل باخلرطوم مع        ُ                                                                    متليك ُنسخ من االتفاقية ألعضاء اجملالس التشريعية الوالئية وجمالس شورى             ) ط ( 
                                          استصحاب الكوادر السياسية من أبناء دارفور؛

                                                         أن تتم الزيارات داخل الواليات للمحليات بالطائرات املروحية؛  ) ي ( 
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                               تستمر احلملة حىت إنفاذ االتفاقية؛  ) ك ( 

                                                                                           يشـمل الربنامج زيارات للتعريف باالتفاق لواليات اجلزيرة، القضارف، سنار، النيل األبيض،              ) ل ( 
                                    نيل األزرق، وواليات مشال وجنوب كردفان؛  ال

  .                              السعودية وبعض الدول األوروبية-      ليبيا   :                      زيارات لبعض الدول مثل  ) م ( 

  :                                  أدناه خطة عمل جلنة التعبئة السياسية 

 التعبئة السياسية

                 والية جنوب دارفور

 
 الفترة الزمنية

عدد لقاءات 
 التوعية

عدد 
 الندوات

 
 فترة التنفيذ

 
 اجلهة املنفذة

ـــدد ع
 املشاركني

 
 خطة اإلنفاذ

 
 احملور

         كانون  -       يوليه   /     متـوز 
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

  -         يولـــيه  /      متـــوز  
     ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

ــة الوحــدة                   حكوم
                   الوطنـية واحلركات   
                     املوقعـة على اتفاق    
                 الســالم وأحــزاب 

              الربنامج الوطين

                      تغطية زيارات احملليات    
                 والوحدات اإلدارية

                 لـية نياال، ساين       حم - ١ ١٠   ٣ ٥ 
                دليبه، املعسكرات

ــعريية، - ٢ ١٠   ٢ ٣  ــية ش                   حمل
               شعريية  املعسكرات

                        حملـية عد الفرسان،     - ٣ ١٠   ٢ ٣ 
                مركندي، املعسكرات

                  الضعني، عسالية،   - ٤ ١٠   ٢ ٣ 
         املعسكرات

                     رهيد الربدى رهيد    - ٥ ١٠   ٢ ٣ 
      الربدى

  -                      حملـية برام، برام    - ٦ ١٠   ٢ ٣ 
      فريقه

                  كتيله، املعسكرات- ٧ ١٠   ٢ ٣ 
                    حملية كاس، كاس،    - ٨ ١٠   ٢ ٣ 

         املعسكرات

ــئة            التعب
         السياسية

                        حملية عديلة، عديلة،    - ٩ ١٠   ٢٠ ٢٩ 
         املعسكرات

 

     ٩٥   
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 التعبئة السياسية
                والية غرب دارفور

 
 الفترة الزمنية

عدد لقاءات 
 التوعية

عدد 
 الندوات

 
 فترة التنفيذ

 
 اجلهة املنفذة

عـــدد 
 املشاركني

 
 خطة اإلنفاذ

 
 احملور

         كانون  -       يوليه   /   متوز
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

  -        يولــيه  /     متــوز  
     ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

                حكومـة الوحدة   
                 الوطنية واحلركات  
                   املوقعة على اتفاق   
                السـالم وأحزاب   

              الربنامج الوطين

                        تغطـية زيارات احملليات     
ــية  ــدن الرئيسـ                      واملـ

                 والوحدات اإلدارية

                      لية اجلنينه، اجلنينة،       حم - ١ ١٥   ٣ ٤ 
         املعسكرات

ــنجي،  - ٢ ٧   ٢ ٢  ــية زال                     حمل
                 زالنجي واملعسكرات

                 حملية وادي صاحل،- ٣ ١٠   ٢ ٢ 
      قارسال  -      
         أم دخن-      
           املعسكرات-      

              حمليةجبل مرة- ٤ ٧   ٢ ٣ 
                 نربسيت واملعسكرات-      

             حملية كلبيس- ٥ ١٠   ١ ٢ 
        كلبيس-      
           املعسكرات-      

             حملية دبيال،- ٦ ١٠   ٢ ٢ 
       دبيال-      
       بيضة-      
           املعسكرات-      

ــئة            التعب
         السياسية

 ٥٩   ١٢ ١٦   
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 التعبئة السياسية
                والية مشال دارفور

 
 الفترة الزمنية

عدد لقاءات 
 التوعية

عدد 
 الندوات

 
 فترة التنفيذ

 
 اجلهة املنفذة

عـــدد 
 املشاركني

 
 خطة اإلنفاذ

 
 احملور

         كانون  -       يوليه   /     متـوز 
     ٢٠٠٦    سمرب   دي /    األول

ــيه  /     متــوز     ٣٠  -        يول
     ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

ــة الوحــدة                   حكوم
                   الوطنـية واحلركات   
                     املوقعـة على اتفاق    
                 الســالم وأحــزاب 

              الربنامج الوطين

                        تغطـية زيارات احملليات     
                 والوحدات اإلدارية

ــر، - ١ ١٥   ٤ ٥  ــية الفاش                    حمل
                      طويلة، ثنقل طوباية،   

         املعسكرات

      مليط،       حملية - ٢ ١٠   ٢ ٣ 
                مليط وما حوهلا-        
           املعسكرات-        

                حملية ام كداده- ٣ ١٥   ٤ ٣ 
           ام كداده-        
          الطويشه-        
              جابر اللميت-        
           املعسكرات-        

             حملية أكتم،- ٤ ١٠   ١ ٢ 
       اكتم-        
           املعسكرات-        

               حملية الطينة،- ٥ ١٠   ١ ١ 
                           الطينة واملعسكرات

               حملية كبكابيه- ٦ ١٥   ٣ ٤ 
           كبكابية،-        
          الشريف،-        
          بين حسن،-        
            شرف عمرة،-        
           املعسكرات-        

ــئة            التعب
         السياسية

               حملية الواحة- ٧ ١٠   ٢ ٣ 

 ٨٥   ١٦ ١٨   

                                        الدعم اإلداري لالحتاد األفريقي بعثة السودان

                  يتسىن لـه القيام          ، حىت       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                                             احتياجات بعثة االحتاد األفريقي لدارفور حىت        
   ).                                  لوحظ تراخي عملهم مع ضعف إداري ومايل (                                بدوره وبفاعلية يف إنفاذ االتفاقية 

  :                                    تنقسم ميزانية البعثة بدارفور إىل جزئني - ١
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  .      دوالر   ١٧٠     ٣٣٣     ١٦٢       مببلغ     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠     حىت     ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان ١             اجلزء األول من   ) أ ( 

        مببلغ      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١       حىت       ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ١                   اجلـزء الثاين من       ) ب ( 
  .      دوالر   ٢٥٤     ٨٨٤     ١٥٢

      ٢٠٠٦       سبتمرب   /                 فرد حىت أيلول    ٧     ١٥٠                                           ً                  اجلـزء األول يشمل استحقاق القوات املوجودة حالياً وعددها           - ٢
  .                                                   وهي املدة احملددة بواسطة جملس السلم واألمن لالحتاد األفريقي

                                 فرد مقترحة يف خطة العمليات       ٣     ٥٠٠      ً                        حالياً باإلضافة إىل زيادة                                          اجلـزء الثاين يشمل القوات املوجودة      - ٣
  .     فرد  ١٠     ٥٠٠                         اجلديدة، ليكون إمجايل القوة 

     ٧٦٣       ٣٦١,٠             بإمجايل مبلغ     )                   املسؤول عن البعثة   /                 السفري سام ايبوك   (                                           املوازنة اخلاصة مبكتب تسيري تنفيذ االتفاق        - ٤
                   ألف دوالر حتتاج إىل   ١٣                   ألف دوالر، ومتبقي    ٤٥٠          لى تغطية                                                            دوالر، وقـد أفاد السيد السفري أن األمريكان سيعملون ع         

  .              تدبري من احلكومة

  ،     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٣٠       حىت       ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول   ١                                                آخـر الورقة مقترح بتحمل الدولة للقوة من          - ٥
  .    تسيري  +     يات    عمل  +                                                           وهو مبلغ ال يشمل تنفيذ االتفاق واإلنشاءات، وإمنا فقط مرتبات   ٢٠                     حسب ما موضح يف الفقرة 

                            خطة احلكومة لتدبري الدعم املايل

                                             ، مع أمل أن ينتج عنه التزام فعلي بتكلفة قوات     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز  ١٧                              املشاركة الفاعلة يف مؤمتر بروكسل  - ١
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                 االحتاد األفريقي حىت 

             مليون دوالر    ٢٢٠                 حتاد األفريقي مببلغ                                                        مت بالفعل بوفد رفيع املستوى حيث كانت مقررات املؤمتر بدعم اال - ٢
  .                                                  والتأمني على حتويل القوات إىل قوات أممية حىت هناية العام

  .                                       تفعيل قرارات اجلامعة العربية يف هذا الصدد - ٣

  .                                                                            اتصاالت حكومة السودان باألشقاء واألصدقاء واملنظمات بصورة ثنائية لتوفري الدعم املايل - ٤

  .                    التزام احلكومة مباشرة - ٥

       يزانية  امل

      وكذلك   )    رفع (                                                                                               يلـزم إلنفاذ اخلطة االستباقية للفترة املتبقية حىت آخر العام، التزام مايل للتسيري اإلداري                
  .                                                                                              احتياجات عمل اللجان املختلفة إلنفاذ بعض بنود االتفاقية يف املوقع، مع مراعاة دعم حمسوب للحركات املوقعة

      املالحق

  .                        لفرعية لدى اللجان املختصة                                  هنالك مالحق تفصيلية للخطط العامة وا 
----- 


