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 ال تتتتت ا ي   ل قييم   الم جعيتتتتت    والمؤشتتتتتتتتت ا    دارفور   في   الحتتتتت لتتتتت    استتتتتتتتت   ا    
   ارفور  الم  لق  

  
 ال  م  األمين  تق ي   

  
 مق م   -   أول  

  اســــتعرا ـــا يجري   أن، (2021)  2562  قراره  من 5  الفقرة في، العام  األمين إلى األمن  مجلس  طلب - 1
 رئيســــية مرجعية  مؤشــــرا   و ــــ  بشــــ ن توصــــيا  يقدم  وأن  2021  يوليه/تموز 31 بحلول  دارفور في  للحالة
ه األمن مجلس  منها يستفيد أن يمكن جيدا ومحددة وا حة  بدارفور. المتعلقة التدابير استعراض في له كموج ِّ

  وجنوب؛  وةـياا؛ )الخرطوم الســــــــــــــودان  بزـيارة العـامـة  األمـاـةة من  تقييم فريق ـقام،  الطـلب  ـبلـل   وعمال - 2
  أجرى ، الزيارة  وخالل .2021 يوةيه/حزيران 26 إلى 12 من الفترة في دارفور(  وشــــــــــــمال، والفاشــــــــــــر؛ دارفور
  في للسـالم جوبا اتفاق على الموقعة  األطراف من  وغيرها ااةتقالية السـودان حكومة م   مشـاورا   التقييم فريق

 المجموعا   ذل  في بما،  المدةي  والمجتم ،  ( 1) للنازحين  مخيما   ثالثة وممثلي،  السياسية  واألحزاب،  السودان
 المتكاملة المتحدة األمم بعثة موظفي عن فضـال،  السـودان  في  الدبلوماسـي السـل  وأعضـا ،  والشـاابية  النسـائية
، ذل  إلى  وباإل افة  القطري. المتحدة األمم فريق  وأعضا  السودان في ااةتقالية الفترة  خالل  المساعدة  لتقديم
 المعني  الخبرا   فريق  م   التقييم  فريق  تشـــــــــــــــاور،  دارفور  في  للحــالــة  اإلقليميــة  األبعــاد  تقــدير  تحســــــــــــــين  وبغيــة

 وفريق، الســــــــــــــودان بجنوب  المعني  الخبرا  وفريق،  بليبيا المعني الخبرا   وفريق، الوســــــــــــــطى أفريقيا  بجمهورية
 األمن  مجلس  لجنة  أعضـــــــا  م ،  ةيويورك إلى عودته لدى،  التقييم فريق وتشـــــــاور  بالســـــــودان.  المعني  الخبرا 
 .( 2) المنطقة دول وممثلي السودان بش ن (2005) 1591 بالقرار  عمال المنش ة

  

 __________ 

 دارفور. شمال في شوك أبو ومخيم دارفور جنوب في وكلمة كاس مخيما (1) 

 السودان. إلى باإل افة وإريتريا مصر حضر  مشاورا ، إلجرا  دعيت التي المنطقة في والمنظما  الدول  بين من (2) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2562(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2562(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)


 S/2021/696 

 

2/16 21-09831 

 

 السي ق  -  ث ني   

نـت - 3   مرة  ألول  األمن مجلس  اعتمـد  عنـدمـا،  2004  يوليـه/تموز  منـل  دارفور  في  العـامـة  الحـالـة  تحســــــــــــــ 
  الديمقراطية الثورة  بســـــــــبب  كبير حد إلى  التغيير هلا  وجا  اإلقليم.  في  المتدهورة األمنية  الحالة  لمعالجة  تدابير
  هياكل إةشـــــا  على الســـــياســـــي  ااتفاق مثل،  اإليجابية  التطورا   من وغيرها 2018  ديســـــمبر/األول  كاةون  في

  في الموق   والتغيير  الحرية  إعالن وقوى  ااةتقالي العســكري   المجلس  بين ااةتقالية الفترة  في الحكم  ومؤســســا 
  تحالف  قبل  من الموق ، 2019  أغســـــطس/آب  17 في  الصـــــادر الدســـــتوري   واإلعالن؛  2019  يوليه/تموز 17
 /أيــار  21  في  المــدةيين  لحمــايــة  الوطنيــة  العمــل  وخطــة؛  ااةتقــالي  العســــــــــــــكري   والمجلس  والتغيير  الحريــة  قوى 
  .2020 أكتوبر/األول  تشرين 3 في الموق  للسالم جوبا واتفاق؛ 2020 مايو

 تهم   محددة قضــايا  لمعالجة  منفصــلة  ومســارا  وطنيا  إطارا  يتضــمن اللي،  للســالم  جوبا  اتفاق  ويمثل - 4
 اتفاق ويتضــــمن مواطنيه. لجمي  ومســــتدام شــــامل ســــالم لتحقيق للبلد  فرصــــة  أفضــــل، الســــودان  في إقليم كل

ــودان  حكومة  بين  المبرم دارفور ــلمية العملية  وأطراف  ااةتقالية السـ ــ ن  بروتوكوا   ( 3) دارفور في السـ ــم بشـ   تقاسـ
ــا لة والعدالة؛  الثروة وتقاســــــم؛  الســــــلطة ــالحة  والمســــ  والرعاة  الرحل  قطاع  وتنمية؛  والالجئين  والنازحين؛  والمصــــ
  لتنفيــل  ويمكن  النهــائيــة.  األمنيــة  والترتياــا ؛  الــدائم  النــار  إطالق  ووقف؛  ( 4) الحواكيرو   واألرض؛  دارفور  بــلقليم

  دارفور. في النزاع ورا  الكامنة األسااب شامل بشكل  يعالج أن  البروتوكوا 

  الســياســية  اإلصــالحا  بعض  ااةتقالية  الحكومة ةف ل ، الســودان  في الديمقراطي  التحول بداية  ومنل - 5
ــا لها  كان التي  الطموحة   وتوســــــــي  ، وزاريا  تعديال  اإلصــــــــالحا  هله  وتشــــــــمل دارفور.  على إيجابي ر  أث  أيضــــــ
، ااتفاق على  الموقعة  المســــلحة  الجماعا  ليشــــمل  2021  فبراير/شــــاا  في  الحاكم الســــوداةي الســــيادة  مجلس
 وايا  )واة( حكام من  اثنين  وتعيين،  2021  أبريل/ةيســــــــــــان 29  في دارفور إلقليم حاكما  مناوي  مني  وتعيين
  مفو ية بموجبها أةشئت قواةين  إقرار من  مؤخرا  جرى  ما ويمثل  .2021  يوةيه/حزيران  14  في  الخمس  دارفور
 مهمة. خطوة أيضا ااةتقالية العدالة ومفو ية الفساد مكافحة ومفو ية السالم

 
 دارفور  في   الس ق ار   ته د  ال ي   المخ ط   -  ث لث   

 الن ق لي   الحكوم   آراء -  ألف 

 في  األمنـية الحـاـلة أن  التقييم لفريق  دارفور في الواـيا  وســــــــــــــلطـا  الوطنـية الســــــــــــــلطـا  ممثلو  أكـد - 6
  ألول دارفور في  للحالة  اســـــــــتجابة  جزا ا   تدابير  األمن  مجلس  فرض  أن منل  هائال تغيرا شـــــــــهد   قد دارفور
ر قد  الوطني الصــــعيد على  الديمقراطي التحول أن إلى وأشــــاروا مرة. ــ    وأدى الســــودان  تاريخ في جديد بعهد بشــ
ــيادة  مجلس في شـــريكة الدارفورية المســـلحة  الجماعا   أصـــاحت وقد دارفور. في األمنية  الحالة  تغيير إلى  السـ

ــتوى   على وممثلة، الوزرا   ومجلس ــتَّمث ل، دارفور وايا  حكام  مسـ ــا وسـ ــريعي المجلس في أيضـ  ااةتقالي. التشـ
 األمن الحكومية  القوا  وفر  وقد الســالم. عملية  خارج  تزال ا  التي تل  أمام مفتوحا المفاو ــا  باب  ويظل
ــر على للســــــــــالم  جوبا  اتفاق  على  الموقعة  األطراف عملت حين  في، اإلقليم في  إقليم  في األمن حفظ  قوة ةشــــــــ

  والجمــاعــا   األســــــــــــــلحــة  تــدفق  عــدم  تكفــل  ااةتقــاليــة  للحكومــة  التــابعــة  األمن  قوا   أن  كــللــ   واحظوا  دارفور.
ــلحة ــتركة  الثالثية  الحدود قوة في  تعاوةها  خالل من  ذل   في  بما، دارفور إلى  المجاورة البلدان  من  المســــــ  المشــــــ

  والسودان. وتشاد الوسطى أفريقيا جمهورية  بين

 __________ 

 مناوي. مني بقيادة السودان تحرير جيش حركة وفصيل السوداةية الثورية الجبهة قيادةب المسلحة المعار ة جماعا  من تحالف (3) 

 معين. قبلي مجتم  تقليديا يستخدمها التي األرا ي هي الحواكير (4) 
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  لخطـة  وفقـا  المـدةيين  حمـاـية  عن  بمســــــــــــــؤوليتهـا  تفي  أةهـا  ااةتقـالـية  الحكومـة  تؤكـد،  ذلـ   على  وعالوة - 7
 يتعلق  وفيمـــا  المرفق(.،  S/2020/429)  عليهـــا  األمن  مجلس  أَّطل     التي،  المـــدةيين  لحمـــايـــة  الوطنيـــة  عملهـــا
  وصــول  بتوفير 2019 عام  في الصــادر  قرارها إلى ااةتقالية الحكومة أشــار ، اإلةســاةية المســاعدا  بوصــول
، ذل  إلى  وباإل افة السودان. أةحا   جمي  إلى  عراقيل دون  اإلةساةي العمل  مجال في  الفاعلة الجها  جمي 
 أةشـ  ،  اإلةسـان   لحقوق  السـامية   المتحدة   األمم   مفو ـية  م    2019  سـبتمبر / أيلول  26  في  الموق   بااتفاق   وعمال 

،  الصــدد  هلا   وفي   . ( 5) الفاشــر   في  أحدها ،  إقليمية  دون  مكاتب  وثالثة  الخرطوم   في   مكتاا   اإلةســان   حقوق  مفو ــية 
 اإلةســان  حقوق   وحالة اإلةســاةية  للحالة  رصــد  ب ي  الخبرا  فريق  يضــطل   أن   ــرورة  ااةتقالية  الحكومة ترى  ا
 رصــد في ااســتشــاري  الدعم في  مفيدا  دورا  يؤدي أن  يمكن الفريق أن  اعتقادها  عن  أعربت ولكنها، دارفور في
 اتفـاق  لتنفيـل    ـــــــــــــروري ،  المـالي   الـدعم   ســـــــــــــيمـا   وا ،  الـدولي   المجتم    دعم   أن   الممثلون   ويرى   األســـــــــــــلحـة.   جم  
   .للسالم  جوبا 

 
 سالملل  جوب   اتف ق  تنفيذ -  ب ء 

 من ولكن، واســــــــــــ  ةطاق على بااعتراف  يحظى للســــــــــــالم جوبا باتفاق  ااةتقالية  الحكومة التزام إن - 8
 اهتماما  صــــــدارة  في  البلد  في  المتردية  ااقتصــــــادية  الحالة  تزال  وا بطيئا.  كان ااتفاق  تنفيل أن  القلق  دواعي

ــية  األحكام  تنفيل  في المحرز التقدم  ولكن،  ااةتقالية  الحكومة ــم أمر لالتفاق  الرئيسـ ــاة حاسـ ــتقرار بالنسـ   في لالسـ
ل ولم دارفور.  تَّو ـــــ   ولم ااتفاق.  في إةشـــــائها  على  المنصـــــو  والمفو ـــــيا   اآلليا   من العديد  بعد  تَّشـــــك 

د  لم  كمـا ،  الواـيا   واة  إزا   دارفور  إقليم   حـاكم   ســـــــــــــلطـا   ق  ممـا ،  والواـيا    لإلقليم   اإلدارـية   الهـياـكل  تَّحـد   تنفـيل  يعو ِّ
 تقاعس ااتفاق   على  الموقعة   المســـــــــلحة  الجماعا   اةتقد   ولقد  الموقعة.   األطراف  عليها  اتفقت   التي  التفاصـــــــــيل 
 الواحد   عبد   جناح / الســــــــــــودان  تحرير   جيش  حركة   تزال   ا  حين   في ،  األمنية   الترتياا    تنفيل  عن   ااةتقالية  الحكومة 
ــه  الوقت  وفي  النازحين. مخيما  بعض  في  كبير  بدعم  وتتمت ، ااتفاق  خارج ــود، ةفســـــــــ  أن من  بالغ  قلق يســـــــــ
  الوليدة. السالم وعملية ااةتقالية الحكومة تقويض إلى السابق بالنظام المرتاطة الفاعلة الجها  تسعى

 وعدم األمن  اةعدام  ورا   ( 6) الكامنة  األســااب  من العديد أن للســالم جوبا اتفاق  تنفيل وتيرة بط   ويعني - 9
ــتقرار ــاياال  تزال وا  بعد.  تَّعالج لم  دارفور في  ااســــ ــيب  المتعلقة قضــــ  العوامل من  والبيئة والمناخ  والمياه  األرا ــــ
 القضـــــايا هله  وتؤثر  بعد.  تَّعالج لم  ولكنها  ااتفاق  تناولها قضـــــايا وهي،  النزاع ةشـــــوب إلى أد  التي  الرئيســـــية

ل؛  القبليــــة  المجتمعــــا   بين  العالقــــا   على  والنــــازحين؛  الهجرة  ممرا   طول  على  والمزارعين  والرعــــاة  والرَّحــــ 
 والنظام  القاةون   هياكل  اةهيار عن دارفور في  النزاع  أســـفر  ولقد  أرا ـــيهم. إلى للعودة  يســـعون  اللين  والالجئين
  ول د  النزاع أثنا   ارتكبت التي اإلةســــان حقوق  واةتهاكا  الفظائ   أن كما  بعد. بالكامل  تَّســــترد لم التي والحكم
  التنفيل   في المتكرر  بالفشل مقترةة  ، العوامل  هله  ول د   وقد .( 7) والمصالحة  المسا لة  أجل من  تتحقق لم  مطالب
 الحكومية. والسلطا  دارفور سكان بين الثقة اةعدام من كبيرا قدرا، السابقة السالم اتفاقا  الكامل

 
 __________ 

  الفترة خالل  المســـــــــاعدة لتقديم  المتكاملة  المتحدة  األمم بعثة في اإلةســـــــــان  حقوق  مفو ـــــــــية  أدمجت  ،2021 الثاةي/يناير  كاةون   1 في (5) 
  (2020)  2524 األمن  مجلس  قرار  بموجب  إحداهما  السـودان  في  وايتين حاليا اإلةسـان  حقوق  مفو ـية وتنفل  السـودان. في ااةتقالية
 .2019 أيلول/سبتمبر في والسودان اإلةسان حقوق  مفو ية بين الموق  المضيف البلد اتفاق بموجب واألخرى 

  األفريقي، لالتحاد التاب  بدارفور  المعني  المســـــــــتوى   الرفي   الفريق تقرير  اةظر دارفور، في  النزاع  ورا   الكامنة  األســـــــــااب على  لالطالع (6) 
 .2009 األول/أكتوبر تشرين في الصادر السابق، أفريقيا جنوب رئيس مبيكي،  ثابو  بقيادة

 تنفل لم توقيف  ملكرا   بحقهم  صـدر  اللين  األشـخا  تسـليم في  القوية الرغاة  المدةي  المجتم  وأفراد النازحين  م   المشـاورا   تعكس (7) 
 الدولية. الجنائية المحكمة إلى بعد

https://undocs.org/ar/S/2020/429
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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 دارفور  في  األمني   الح ل  -  جيم 

نت  المنطقة إلى عاد قد  ااســـتقرار  يشـــاه ما أن  حين  وفي،  باألمن  يتعلق فيما - 10   وصـــول إمكاةية وتحســـ 
  ثير ت  تزال  ا  دارفور  من  أةحـا   في  الراهنـة  األمنيـة الحـالـة  فـلن،  اإلةســــــــــــــاةي  العمـل  مجـال  في  الفـاعلـة  الجهـا 
ر القلق.  )العملية دارفور  في المتحدة واألمم  األفريقي لالتحاد  المختلطة  العملية  اةسـحاب  أن كبير حد إلى ويَّقد 

  .( 8) الوايا  مستوى  على  السلطا  أو ااةتقالية  الحكومة بعد تمأله لم  وبرةامجيا  أمنيا  فراغا ترك  قد  المختلطة(
  وقوا  الموقعـة  األطراف مختلف  بين ـبااقتـتال الغـاـلب في  تتســــــــــــــم  تعـد  لم النزاع  ديـنامـيا   أن  من الرغم  وعلى
؛  ( 9) القبلي   العنف  وتيرة  تزايــــد  القلق  دواعي  أبرز  ومن  قــــائمــــا.  األمن  اةعــــدام  يظــــل،  للوايــــا   التــــابعــــة  األمن

ل   بين   وااشـــــــتااكا     وقوا   الواحد   عبد / الســـــــودان  تحرير   جيش  حركة  بين   وااشـــــــتااكا  ؛  والمزارعين  والرعاة   الرَّح 
 /الســـــــــودان تحرير جيش  حركة  داخل  الفصـــــــــائل  بين  وااشـــــــــتااكا ؛  ( 10) دارفور غرب  في مرة  جبل في األمن
  األفراد وأعمال؛ للعمليا   خلفية كقاعدة دارفور تســتخدم أخرى  بلدان  من  مســلحة  جماعا   ووجود؛ الواحد عبد

  الصــــغيرة  األســــلحة  واةتشــــار؛  اإلجرامية  واألةشــــطة؛ الســــابق بالنظام مرتاط  وبعضــــهم، والميليشــــيا  المســــلحين
  واس . ةطاق على الخفيفة واألسلحة

ــادر وةتيجة - 11 ــون   المدةيون  يزال  ا،  هله األمن  اةعدام  لمصــ ــايقة  عنيفة  لهجما   يتعر  ــ  وترهيب  ومضــ
 على والقائم الجنســـــي العنف  يزال وا للوايا .  التابعة األمنية  األجهزة وبعض  المســـــلحة  الجماعا  جاةب من
ــي العنف ذل   في  بما، الجنس ةوع ــل الجنسـ ــدر، بالنزاع المتصـ  األمم  تحققت، 2020 عام وفي  بالغ.  قلق مصـ

 وصــبي فتاة 39 و  امرأة  65 لها  تعر  ــت  بالنزاع المتصــل الجنســي العنف من  حاا  105 وقوع من المتحدة
ل الواحد عبد/السودان  تحرير  جيش حركة من عناصر إلى  الحوادث وةسبت واحد.   تورطت  كما، مسلحين  ورَّح 
 تحق قت،  األطفال على  األمن اةعدام ب ثر  يتعلق وفيما  .( 11) السري  الدعم وقوا  السوداةية  المسلحة القوا  فيها
ــبيا 143) طفال 274  بحق 2020 عام  في  خطيرا  اةتهاكا 292 وقوع من المتحدة األمم ، ( 12) فتاة( 131 و صــ
  المناطق وفي للســـــــــــالم. جوبا اتفاق على  الموقعة  وغير  الموقعة  األطراف قبل من  األطفال  تجنيد ذل   في  بما

  وحصـــاد الحالي  األمطار موســـم  خالل  األرا ـــي زراعة دون  األمن  اةعدام  يحول،  النازحين م   وكلل ، الريفية
 اللين  النســا ( من )ومعظمهم  النازحون   ويواجه شــاا ./وفبراير  ةوفمبر/الثاةي  تشــرين  بين الفترة  في المحاصــيل
  مشروعة. غير بصورة األرض يحتلون  من لهجما  التعر ض خطر لزراعتها أرا يهم إلى  يعودون 

 __________ 

 في ســـــيما وا  كامل،  بشـــــكل الوصـــــول  إمكاةية اآلن حتى  الحكومة  قوا  فيها  تمل  ا  التي  األماكن في خاصـــــة  بصـــــفة  الحال هو  هلا (8) 
  المعلوما ، من  لمزيد  الواحد. الســودان/عبد  تحرير جيش  حركة ةفوذ  ــمن  الواقعة  كلمة( مخيم )مثل  بها  المحيطة  والمناطق مرة جبل
 .22 الفقرة ،S/2020/1115 اةظر

  ةزح   للهجرة،  الدولية  للمنظمة ووفقا  دارفور. وجنوب  وشمال غرب  في سيما  وا  الما ي،  العام  خالل وةطاقه  القبلي  النزاع  وتيرة  ازداد  (9) 
 الثاةي/يناير كاةون  بين الممتدة الفترة في دارفور، في  (2020  عام في شـــــخ   58,000  م   )بالمقارةة شـــــخ   261,000 من  أكثر

ر ِّد  ةازح،  261  000 بين ومن اآلن. حتى  ةازحين يزالون   ا شـــــــــخ   181,000 بينهم من  ،2021 وتموز/يوليه   المائة في  99,8 شـــــــــَّ
 النزاع.  ةتيجة

 ةزوح  إلى  السـري  الدعم  وقوا   السـوداةية  المسـلحة  والقوا   الواحد  السـودان/عبد تحرير  جيش حركة  بين  ااشـتااكا   أد  مرة، جبل في (10) 
ــرا  ــائلال  بين  عنيفة  مواجها   وقعت  كما األشــــــخا .  من  اآلاف عشــــ ــودان/عبد تحرير جيش  حركةل الفرعية  فصــــ   التي  الواحد، الســــ

 السالم. عملية بش ن الفرعية لفصائلا مواقف تااين بسبب مجزأة  تزال ا

 (.S/2021/312) بالنزاع المتصل الجنسي العنف عن العام األمين تقرير اةظر (11) 

 .28 الفقرة ،S/2021/199 أيضا اةظر (؛A/75/873-S/2021/437) المسل  والنزاع األطفال عن التقرير اةظر (12) 

https://undocs.org/ar/S/2020/1115
https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://undocs.org/ar/A/75/873
https://undocs.org/ar/S/2021/199
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ــا هلا األمن اةعدام  وكان -   12   / الثاةي  كاةون   ومنل  المختلطة. للعملية التدريجي الخفض على أثر    أيضــــــــــ
ــل   من   11  للنهـب   تعر ض ،  2021  ينـاير ل ِّمـت   التي  المختلطـة   للعمليـة   التـابعـة  لألفرقـة   موقعـا   14 أصــــــــــــ   إلى   ســـــــــــــَّ

  خارج   الموقعة  المســـــــــلحة  الجماعا   من   مختلفة   قوا    اةتشـــــــــر  ، 2021  يوةيه / حزيران  ومنل   المدةية.   الســـــــــلطا  
  هله  أعاقت ،  المناســاا   من  عدد   وفي  الفاشــر.  في   المختلطة  للعملية   التابعة  اللوجســتيا   لقاعدة  الحدودي  الســياج 

  على   لالســتيال   ةفســها  تجهز  كاةت   وربما ،  أمنهم   واةتهكت  المختلطة  العملية   أفراد  تنقل  حرية   المســلحة  الجماعا  
ك ِّلت ، 2021  يوليه / تموز  أوائل  وفي   المختلطة.   العملية   مغادرة  لدى  المخيم   أصـــــــــول    من ،  مشـــــــــتركة   أمنية   قوة   شـــــــــَّ
ــيق   خالل  ــلحة  القوا   تنسـ ــوداةية  المسـ ــورة   األمن  لتوفير ،  السـ ــتمرة   بصـ ــفية   عملية   حول   مسـ ــر.  في   التصـ   وفي  الفاشـ

 القوة  في   والســـــــيطرة  القيادة  مســـــــتوى  على   تحســـــــن   بعد   يحصـــــــل  لم  ب ةه   المختلطة   العملية   أفاد  ،  يوليه / تموز  23
   المختلطة.   للعملية  التابعة  اللوجستيا   قاعدة  بجوار   المسلحة  الجماعا    وجود   اةخفض   ولكن ،  المشتركة  األمنية 

ــا يشـــــكل بدارفور المتعلقة األمنية  للحالة اإلقليمي  الاَّعد  يزال وا - 13 ــديد.  قلق  مصـــــدر  أيضـــ  ةظم ولقد شـــ
د   الصـــــلة. ذا   الخبرا   أفرقة م  مســـــتديرة  مائدة  مناقشـــــة، الخرطوم  في  وجوده  أثنا ،  التقييم فريق  هله  وشـــــد 
ــها التي األمنية التحديا  على  األفرقة ــهولة  تفر ـــــــــ ــودان في دارفور إقليم  بين  الحدود  اختراق ســـــــــ   وليبيا  الســـــــــ

د   السـودان.  وجنوب  وتشـاد  الوسـطى أفريقيا وجمهورية   المسـلحة والجماعا   األسـلحة  تدفق اسـتمرار على  وشـد 
 وأطل   واستقرارها. البلدان تل  أمن  وكلل ، واستقرارها  دارفور أمن يهدد  مما،  وإليها  المنطقة وبلدان  دارفور من
  (13)المقـاتلين بـتدفق المتعلقـة  المعلومـا  على  األمن مجلس  الوســــــــــــــطى  أفريقـيا  بجمهورـية  المعني الخبرا  فريق

ــلحة   من  ( 15) الطبيعية  بالموارد ااتجار  عن  فضـــــــــــــال، الوســـــــــــــطى أفريقيا جمهورية إلى دارفور  من ( 14) واألســـــــــــ
  الوســـــــــــــطى  أفريقيا   جمهورية   بين   الثالثي   التعاون  ب ن   إقرار    هناك  وكان  دارفور.  إلى   الوســـــــــــــطى   أفريقيا  جمهورية
 يمكن اللي  اإلقليمي   لتعاون ا  على   جيد  مثال  وهو ، الحدودية  المناطق   في   الحالة   إدارة   في  يسـاعد  والسـودان  وتشـاد 
 .( 16) عليه   البنا  

 إلى  ليبـيا  من  مســــــــــــــلحـة  دارفورـية جمـاعـا   فيهـا  اةتقـلت  حـاا   بليبـيا  المعني الخبرا  فريق  وث ق  ولقـد - 14
،  (19)ليبيا  في للقتال  ســـــــــوداةيين  مقاتلين  تجنيد وكلل ،  ( 18) ليبيا في  الســـــــــري  الدعم  قوا   ووجود  ( 17) الســـــــــودان

ر  .( 20) لحفتر  التــابعــة  القوا   قبــل  من  ذلــ   في بمــا  دارفوري   مقــاتــل  5  000  و  4  000  بين  يتراوح  مــا  أن  ويَّقــد 
ــتقرار  مزعزعا  عامال  دمجهم  وإعادة  عودتهم  تكون   وقد؛  ليبيا  في زالوا ما  ومعداتهم  تَّنظ م لم إذا دارفور  في لالســـ
  المســلحة الجماعا   قوا  من غفيرة  أعداد  عاد ، للســالم جوبا اتفاق ووفقا،  يناير/الثاةي  كاةون   ومنل  بعناية.
  المقاتلين  هؤا   بين  الســـــخط تزايد إلى  أدى  األمنية  الترتياا   تنفيل في الت خير أن  غير الســـــودان. إلى  الموقعة
  مزيد   يحدث قد، الو ـــ  هلا  اســـتمر وإذا الدمج.  عملية تبدأ  أن إلى  لوجســـتيا  دعما  أو  مرتاا   يتلقون  ا  اللين
   ليبيا. إلى المقاتلين بعض يعود أن احتمال ثمةو ، المسلحة الحركا  داخل  التشرذم من

 __________ 

 (13) S/2021/87،   ــا   41  إلـــى  37  مـــن  الـــفـــقـــرا   ؛5-3  والـــمـــرفـــق  38  الـــفـــقـــرة  ،S/2020/662  ؛10–3  إلـــى  7-3  مـــن  والـــمـــرفـــقـــــ
 .6-3 إلى 1-3 من والمرفقا  31-30 الفقرتان ،S/2021/87 و ؛68 و 66-65 الفقرتان ،S/2019/930 و

 (14) S/2021/87،  و ؛36 إلى 32 من الفقرا S/2019/930،  78 إلى 72 من الفقرا. 

 (15) S/2021/87، 4-3 والمرفق 31-30 الفقرتان. 

 .46 إلى 43 من الفقرا  ةفسه، المرج  (16) 

 (17) S/2021/229، 11 إلى 5 من الفقرا  ،9 والمرفق 19 الفقرة. 

 (18) S/2019/914، و ؛25-24 الفقرتان S/2021/229، 20 الفقرة. 

 (19) S/2021/229، 10 والمرفق 22 الفقرة. 

 .4 الفقرة ،9 المرفق ةفسه، المرج  (20) 
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ــودان  المعني  الخبرا  فريق  واحظ - 15  من للســـــــــــــالم جوبا اتفاق على الموقعة  األطراف بعض  أن بالســـــــــــ
ــاا، المســـلحة  الجماعا  ــتعدون   وهم  المقاتلين  تجنيد تواصـــل، ااتفاق  في المتوخى  القوا   لدمج تحسـ  للعودة  يسـ

 بواية  راجا منطقة  في  صـغيرة قوة  وداةيةالسـ   والمسـاواة   العدل حركة  لدى  يوجد  ،المثال  سـبيل فعلى دارفور. إلى
  وقد ر دارفور. إلى  لعودتها اســـــــــــــتعدادا  مركااتها  وإصـــــــــــــالح  جدد  مقاتلين  بتجنيد تقوم  وهي،  الغزال بحر غرب
 تحرير  قوى  وتجم   مناوي  مني  جناح/السودان  تحرير  جيش  حركة  أقامت، ااتفاق توقي  بعد ،أةه  أيضا الفريق
  صـفوف  في جدد  مقاتلين  لتجنيد، السـودان بجنوب  الوحدة واية في  ييدا من بالقرب صـغيرة  معسـكرا  السـودان
 بعض فلن،  لمعلوماتهم ووفقا  المدةية.  الحياة إلى  عادوا اللين  المحاربين  قدامى فيهم  بمن، الدارفوري  الشـــــــــتا 

 أوائـل  في  دارفور  إلى  وصــــــــــــــلــت  حـديثــا  منــاوي   مني/الســــــــــــــودان  تحرير  جيش  حركـة  جنــدتهــا  التي  القوا   هـله
 مركاة. 27 م   أبريل/ةيسان

 الرئيس  وكان دارفور. في الديناميا   على تشـــاد في  األخيرة  التطورا   تؤثر أن  أيضـــا  المحتمل  ومن - 16
ــامنا، اإلثنية الزغاوة  جماعة إلى  ينتمي كان اللي،  إتنو  ديبي إدريس  الراحل   له  وكان، للســــالم جوبا  اتفاق   ــ
 عملية على  الســياســية  الســاحة  نم  غيابه  ت ثير  يزال وا  المســلحة. الدارفورية  الجماعا  بعض  على كبير  ةفوذ

 اتفق اللي، والســــودان  تشــــاد  بين  التقارب يســــتمر أن المرج  من، ذل   وم  وا ــــ . غير دارفور في  الســــالم
  السابق. النظام م  اعتدا  عدم ميثاق بموجب البداية في عليه

 
 الم نيين  لحم ي   الوطني   ال مل خط  -  دال 

 عمـل  خطـة( 21) األمن  مجلس إلى ااةتـقالـية الحكومة قد مت،  المختلطـة العملـية  اةســــــــــــــحـاب تحســـــــــــــــاا - 17
مـت  المرفق(،  S/2020/429)  المـدةيين  لحمـاـية  وطنـية   المجلس إلى  دورـية مرحلـية  تقـارير  ثالـثة اآلن  حتى وقـد 
متها التي  اإلحاطة وفي  (.S/2021/263 و  S/2021/107و  S/2020/901 )اةظر ــيق  آلية  قد    الوطنية  التنسـ
  اللجنة أن اآللية منســــق  احظ،  التقييم فريق إلى الســــودان بشــــ ن (2005)  1591 بالقرار عمال  المنشــــ ة  للجنة

،  الداخلية   لوزير العام  اإلشــــراف تحت، الوزرا   مجلس شــــؤون   وزير  يرأســــها الوطنية العمل  خطة  لتنفيل الوطنية
 لجان  بلةشــــا  مرســــوم صــــدر قد أةه أيضــــا الفريق  وأَّبلغ الصــــلة.  ذا   التنفيلية  الوزارا   جمي  من  تت لف وهي
  لألمين   الخاصــــــة الممثلة  مكتب م   للتعاون   إطار على  التوقي   وتم الوايا . مســــــتوى   على  العمل  خطة  لتنفيل
 لمن  الوطني الصـعيد على موحدة تشـغيل  إجرا ا   وو ـعت، النزاع  حاا   في الجنسـي بالعنف  المعنية العام
  الجنس.  ةوع على القائم العنف  لمكافحة قاةون  أول إعداد  ويجري   له.  والتصـــدي  الجنس ةوع  على القائم العنف

 الجنســـاةية للشـــؤون  مكتاا 50، اتخل  أخرى   خطوا   ـــمن، الشـــرطة  مراكز في أةشـــ ،  ذل  إلى  وباإل ـــافة
 شــــــــــــــوك(  أبو  مخيم  )من  امرأة   200  تــدريــب  يجري   حين  في،  دارفور(  وايــا   من  وايــة  كــل  في  مكــاتــب  10)

 شرطة. كضابطا 

،  ةياا وفي  وةياا. الفاشـــــــــــــر من كل  في  المدةيين  حماية لجان  م  ااجتماع من  التقييم فريق  وتمكن - 18
  الحالة أن على  وأطلعه الفريق إلى  إحاطة دارفور  جنوب في  المدةيين حماية  لجنة في  الشـــــــــرطة عنصـــــــــر قدم

  والشـرطة  السـري  الدعم  وقوا  السـوداةية  المسـلحة القوا  من مؤلفة  مشـتركة  قوة أةشـئت قد وأةه مسـتقرة األمنية

 __________ 

  العنف  ومكافحة  اإلدماج؛  وإعادة والتســــري   الســــالح  وةزع  اإلةســــان؛  وحقوق  القاةون  وســــيادة والالجئين؛ النازحين  قضــــايا  الخطة  تتناول (21) 
  والخدما  والتنمية  اإلعمار  وإعادة والرعاة؛  الرحل  وقضـايا النزاعا ؛ وفض تجنب  آليا  وتعزيز  ؛اإلةسـاةي  والعمل  والطفل؛  المرأة    ـد

 .البيئة وإصحاح والمياه األساسية؛

https://undocs.org/ar/S/2020/429
https://undocs.org/ar/S/2020/901
https://undocs.org/ar/S/2021/107
https://undocs.org/ar/S/2021/263
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)


S/2021/696  

 

21-09831 7/16 

 

 ةحو  وبهـا  أفراد  1  103  تضــــــــــــــم  التي  المشــــــــــــــتركـة  القوة  هـله  بـ ن  الفريق  وأَّبلغ  .( 22) العـامـة  المخـابرا   وجهـاز
ــابقة  األفرقة مواق  بحماية  تقوم مركاا  104   ت مين  عن فضــــــال، المنطقة  في  والمدةيين  المختلطة للعملية  الســــ

ــرة المخيما  ــتركة القوة هله وكاةت دارفور. جنوب  في  للنازحين  العشـــــــ ــا تقوم  المشـــــــ  الليل.  في  بدوريا   أيضـــــــ
  هــــله   إلى   تنتمي   ا   وهي ،  البلــــدا    في   الموقعــــة   المســـــــــــــلحــــة   للجمــــاعــــة   تــــابعــــة   قوا    بوجود   علم   على   واللجنــــة 
   .المشتركة  القوة 

 العودة ت مين إلى، دارفور جنوب  في اإلةساةية  المعوةة مفوض م  الوثيق  بالتعاون ،  الشرطة وتسعى - 19
ر  لمـا محلـة  21 في قرـية  229  إلى  الطوعـية   وجنوب الوســــــــــــــطى  أفريقـيا جمهورـية  في اج   29 000 ب  يَّقـد 

  جنوب في  المدةيين حماية  لجنة  أطلقتو ،  النازحين مخيما   في شـــــــرطة مركز  الشـــــــرطة وأةشـــــــ    الســـــــودان.
 فيهم بمن، شـــــــرطة   ـــــــاا   تجنيد  إلى ســـــــعت، المخيما   في المجتمعية  للخفارة ماادرة  وجيزة فترة منل دارفور
ــا   ةشــــر  وقد،  والقاائل  الطوائف  بين العنف أعمال  بتتا   الشــــرطة  عنصــــر ويقوم المخيما .  أفراد  بين  من، ةســ
 إلى  الرامـية جهودها  أمام األكبر التحـدي أن اللجـنة وذكر   الحـاجة.  حســــــــــــــب المتضــــــــــــــررة  المـناطق في  قوا 
 ممثل وأكد  الشــــــرطة.  مركاا   وخاصــــــة النقل  وقدرا   اللوجســــــتية  القدرا  الى  اافتقار هو  األمن على  الحفاظ
 كان اللي، اللجنة  في الشـــرطة عنصـــر  م   جيدة عمل  عالقة  للفريق أن  ةياا  في القطري  المتحدة األمم لفريق

ــتااقيا   متنوعا   موحدا  زيا  يرتدون  جنود  وجود  التقييم فريق  واحظ األمنية.  الحوادث  م  التعامل  في  ومتجاوبا  اســــ
   ـــاا   من عدد عن فضـــال، الثقيل العيار  من  رشـــاشـــا  تحمل  مركاا   في  ةياا شـــوارع  في  بدوريا   يقومون 
  اةخفض  قد األمنية  الحوادث عدد  أن ويبدو، هادئة  األمنية  الحالة أن  ويبدو المدينة.  أةحا   مختلف  في  الشرطة

  دارفور. جنوب في

  لجنة تشـــــــكل التي الوزارية الوكاا  من أوســـــــ  بتشـــــــكيلة ااجتماع من  الفريق  تمكن،  الفاشـــــــر وفي - 20
  شـــــــــــمال  في ااجتماعية  الرعاية  لوزارة العام المدير  قيادة  تحت تعمل التي دارفور  شـــــــــــمال في  المدةيين حماية
ــتة  من أكثر اللجنة  عقد  وقد دارفور. ــيقية اجتماعا   ســــ ــائها منل تنســــ  تقييما  وأجر ، 2021 عام في إةشــــ
د ، دارفور جنوب  في  الحال هو  وكما  النزاع. مصـادر  لمعالجة دارفور شـمال  في محليا   لثماةي مشـتركة   شـد 
ــتقرة األمنية  الحالة أن  على  اللجنة ــتة األشـــــهر  خالل كبرى   أمنية  حوادث تق   ولم؛ مســـ ــية. الســـ  وذكر  الما ـــ
ن  والرعاة المزارعين  بين  العالقا   أن  اللجنة ــ  ــراع الطائفي العنف  ب ن  اللجنة وأقر    .( 23) تتحســـــــــــ  القبلي  والصـــــــــــ
ــادر  هي الحكومـة في  الثقـة  واةعـدام   الجهـا  جمعـت  الوطنـية العمـل  خطـة  أن رأ   هـاولكن ،  األمن  اةعـدام  مصــــــــــــ
د  قد  اللجنة  ب ن أيضـــــا الفريق  بلغوأَّ  للتحديا . التصـــــدي  أجل  من المعنية الفاعلة   لوصـــــول مواق  بالفعل  حد 
  األمن. حفظ قوة

 __________ 

  الالحق، والوجود  المختلطة  العملية عن  المتحدة  لألمم  العام واألمين األفريقي  ااتحاد  مفو ــــــــــــية رئيس  قد مه اللي  الخا   التقرير في (22) 
  الســـــــري  الدعم وقوا   الســـــــوداةية  المســـــــلحة  القوا  من  األمن أفراد من  12  000 ةشـــــــر  ااةتقالية  الحكومة  بلعالن  األمن  مجلس  أبلغ

ــوداةية  الشــــــــرطة  وقوا  ــل  ،2020  آب/أغســــــــطس  26  وبحلول فرد. 6  000  إلى بعد فيما  العدد  هلا وةَّق ِّ  دارفور. في الســــــ   عدد   وصــــــ
  الســــــــري  الدعم  لقوا  تابعة  50 و الســــــــوداةية  المســــــــلحة  للقوا   تابعة  10)  مســــــــلحة  مركاة  80 في  المشــــــــتركة  القوا  من  معلن غير
 والســــــــــــــريف  عمرة  وســــــــــــــرف  كاكـابيـة  مواق   في  الزراعيـة المنـاطق لحمـايـة  دارفور  شــــــــــــــمـال إلى  ااحتيـاطيـة( للشــــــــــــــرطـة  تـابعـة 20 و
(S/2020/1115، 21 الفقرة.) 

 تمكنوا قد  السكان  أن  واحظ دارفور،  شمال في  المحليا   جمي   إلى  مؤخرا سافر  اللي دارفور،  شمال في قضاةال رئيس  التقييم هلا  أكد (23) 
ــا .  إلى  ااحتكام من ــل من  11 في  العامة  النيابة  لوكال   مكاتب  وجود على  الفريق  للدولة  العام  النائب  وأطل   القضــــــــ   محلة.  18 أصــــــــ

  الســياســية  الحقوق  في بتحســن أيضــا مصــحوبا كان األمنية  الحالة تحســن أن  دارفور  شــمال في اإلةســان  حقوق  مفو ــية رئيس  واحظ
 الصحافة. وحرية

https://undocs.org/ar/S/2020/1115
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  بالعودة  بدأوا  والالجئين النازحين  أن إلى التوطين  وإعادة  الطوعية العودة مفو ـــــــــــــية  رئيس وأشـــــــــــــار - 21
 وكان دارفور.  شــــمال في  المدةيين حماية  لجنة إةشــــا   قبل حتى، 2020  أغســــطس/آب  في دارفور  شــــمال إلى
  مخيمــا   من  العــائــدين  من  136  276  أو ـــــــــــــــاع  لمعــالجــة،  الموارد  إلى  افتقر   ولكنهــا،  خطــة  اللجنــة  لــدى

 لشـــــــــؤون   الســـــــــامية المتحدة األمم مفو ـــــــــية  طريق  عن تشـــــــــاد من  العائدين  الالجئين من 6 300  و  النازحين
ــاد. في الالجئين مخيما   من  مااشــــــــــرة  العائدين  الالجئين من 18 000  و  الالجئين   يواجه،  للل  وةتيجة تشــــــــ
 المضــــيفة. المجتمعا  على   ــــغطا أيضــــا يشــــكل  مما،  األســــاســــية  احتياجاتهم لتلبية  رديئة  خدما   العائدون 

ــلة عن المعلوما   اللجنة  تاادلت،  األخرى   الحماية ماادرا ب  يتعلق  ماوفي  ــلسـ   مجال في  يةالتدريب   الدورا  من سـ
  مجـال في  ـيةـتدريب   دورا   عن  فضــــــــــــــال،  الـنازحين حمـاـية على  المعنـية الشــــــــــــــريكـة والجهـا  لقوا ا  ـقدرا   بـنا 
   ـابطة 350 ودر بت جن د  كما،  الشـرطة  داخل تحقيق  وحدا  أةشـ   ولقد  القاةون. سـيادةب  المتعلقة مسـائلال

 والطفل. المرأة  لحماية مكتبين وفتحت، شرطة

ــافة - 22 ــتفاد، دارفور  وجنوب  شـــــــمال في  المااشـــــــرة المعاينا  إلى  وباإل ـــــ ــا   آرا  من الفريق اســـــ  أعضـــــ
  المـدةيين   حمـاـية  لجـنة  م  العمـل في  اإليجـابـية  تجربتهم على أيضــــــــــــــا أطلعوا اـللين القطري  المتحـدة األمم فريق
 دارفور. شرق  في

 مجموعـا  عـدة ألن،  وإةجـازاتهـا اللجـان  هـله عمـل  برـةامجب   التعريف  تحســــــــــــــين إلى  الحـاجـة  تبرز وـقد - 23
ــتوى   على  المحاورين من ــا   علم على  تكن لم الوايا   مســـ ــبي  بت ثيرها  أو اللجان هله بلةشـــ ــين على النســـ  تحســـ
  السكان. حياة

 
 األسلح  جمع    ن مج - ه ء 

ــفة،  الفريق  يتمكن لم - 24 ــا ا  أو وثائق أو معلوما  تلقي  من، عامة  بصــــــ ــاملة  إحصــــــ  بجم   تتعلق  شــــــ
 تحديدا للجنة  الوطنية التنســــيق آلية  وأشــــار   .( 24) الوايا  مســــتوى  على  أو ااتحادي المســــتوى   على  األســــلحة

ــابقتين  مرحلتين إلى ــلحة جم   مراحل من  ســـــــ  ثالثة.  مرحلة  تنفيل  حاليا يجري  حين في،  الحكومة  ةفلتهما  األســـــــ
ــابقة الحكومة وكاةت ــ    قد  الســـــــــــ ــلحة لجم  عليا لجنة  أةشـــــــــــ ــان في  األســـــــــــ   في  وأطلقت، 2016  أبريل/ةيســـــــــــ
ــوم  بموجب، 2017 عام ــي  المرســــ ــلحة جم  عملية، 2017 لعام 419 رقم الرئاســــ ــكان من  األســــ   المدةيين   الســــ

ــابقـة  الســــــــــــــوداةـية الحكومـة  كـاـةت،  2018 مـارس/آذار  وبحلول  .( 25) والميليشـــــــــــــــيا   من  أكثر  جمعـت قـد  الســــــــــــ
  200 000 و  دارفور  من  ســالح  قطعة 67 000 ذل   في  بما،  البلد  أةحا   جمي   في  ســالح  قطعة  107 000
  األســلحة عدد وقَّد ِّر الشــعبي.  الدفاع لقوا  أو  الســابقة  للحكومة  تابعة كاةت ميليشــيا  من  أخرى  ســالح  قطعة
ــئيل ب ةه جمعها  تم التي ــبيا  ــــــ ــلحة بتقديرا   مقارةة  ةســــــ ــروعة  غير  األســــــ    بين  تتراوح التي، دارفور في المشــــــ

 .( 26) سالح قطعة مليون  7,1 و 700 000

 __________ 

ــبيل  فعلى معينة.  بحاا   خاصــــــة  أســــــلحة  جم   عن  معلوما  ورد  أةه غير (24)    ب ن   المكلف دارفور شــــــمال واية حاكم  ذكر  المثال، ســــ
 حماية  لجنة  م   اجتماع وفي واحد.  يوم في  الســــــــــــوق  في  وأســــــــــــلحة  ةارية دراجة  86  المناطق  إحدى في  جمعت  الســــــــــــري  الدعم  قوا 

 واحدة. محلة في سالح قطعة 137 جم  عن السري  الدعم قوا  ممثلو تحدث المدةيين،

 المرفق(. ،S/2017/747) المو وع هلا بش ن السابق التقرير من 4 الفقرة اةظر (25) 

ــة  اةظر (26)  ــبتمبر في  الســـــالح ةزع  لاحوث  المتحدة  األمم  معهد أجراها  التي  ةولياأل  الدراســـ ــ ن  2020  أيلول/ســـ ــلحةا إدارة بشـــ  واللخائر  ألســـ
 األزرق. والنيل كردفان وجنوب دارفور على التركيز م  السودان، في ااةتقالية الفترة خالل

https://undocs.org/ar/S/2017/747
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 ةف لتها التي األســــلحة جم   حملة  أد ،  ما  حد وإلى،  (17  الفقرة،  S/2020/1115)  ســــابقا  أفيد  وكما - 25
 العودة عن وأســـــفر  الحضـــــرية  المناطق في األمنية  الحالة تحســـــين إلى 2018  و 2017 عامي في  الحكومة
  المزارع  يزوروا لم  العائدين من العديد ألن، مسـتمرة  تكن لم  التوطين إعادة  أو  العودة أن  بيد للنازحين.  الطوعية

 دائمة. بصورة للاقا  وليس، والحصاد المحاصيل زراعة لغر ي إا

 التعليقا   وتشــــير  األســــلحة. جم  عملية  كبير حد إلى  الســــري  الدعم  قوا  ةف ل ، ذل  على  وعالوة - 26
 عدم من عالية  درجة  هناك  تزال ا أةه إلى  النازحين والســـــكان المدةي  المجتم   في الفاعلة  الجها   من الواردة
 من  يكون   وقــد  دارفور.  في  النزاع  في  لتــاريخهــا  ةظرا،  األســــــــــــــلحــة  بجم   الســــــــــــــري   الــدعم  قوا   قيــام  في  الثقــة

  .2017 عام وماادرة األسلحة لجم  جديد  برةامج  بين  التمييز الضروري 

د - 27  لحمـاية  الوطنـية العمـل  خطـة في اإلدماج  وإعادة  والتســــــــــــــري   الســــــــــــــالح  بنزع المتعلق الجـاةب ويَّحـد ِّ
  التقريرين  في األمن مجلس  وأبلغ، واـللخـائر  األســــــــــــــلحـة  لـقاةون  وفـقا  األســــــــــــــلحـة حـيازةل ـيةتنظيم قواعـد  المـدةيين
لة.  غير والمركاا   األســـــلحة لجم   مشـــــتركة  قوة  بلةشـــــا   والثاةي األول  الدوريين  جوبا اتفاق  ويتضـــــمن  المســـــج 
 ســياق  في  وإدارتها  األســلحة جم   م  التعامل بشــ ن ااتفاق على الموقعة  األطراف من  التزاما   أيضــا للســالم
 أن يبدو  حين  وفي  األمن.  قطاع  وإصـالح، اإلدماج وإعادة  والتسـري   السـالح وةزع،  النار  إطالق  وقف  ترتياا 
ــاريا فت  ما  للســـــــــالم  جوبا  اتفاق  على  الموقعة  األطراف  بين النار  إطالق  وقف  تقدم أحرز  قد أةه  يبدو ا، ســـــــ
  وااتفاق. الوطنية العمل خطة في المبين النحو على األسلحة جم   برةامج  تنفيل في يلكر

  
 الم جعي   ب لمؤش ا   الم  لق    ال وصي    -  راب    

د - 28 ــرا  أربعة الفرع  هلا  في تَّحد  ــية مرجعية  مؤشــــــــــ ــاســــــــــ  المتعلقة التدابير األمن مجلس يقي م لكي أســــــــــ
  لحماية الوطنية العمل  وخطة، للســـــــــــالم  جوبا اتفاق  تنفيل  في  المرجعية  المؤشـــــــــــرا  هله  تســـــــــــهم وقد بدارفور.
 المتعلق  ااتفــاق  بين  القــائمــة  للروابط  وةظرا  الجزا ا .  لتــدابير  واامتثــال  األســــــــــــــلحــة  جم   وبرةــامج،  المــدةيين
  الرئيســية  حكامألل أيضــا  ااهتمام يَّولى، دارفور اتفاق في الواردة  البروتوكوا   مختلف  وتنفيل القومية  بالقضــايا
ــالحب  المتعلقة ــي اإلصـ ــياسـ ــعيد على  السـ ــتعراض  ويناغي الوطني. الصـ ــرا  اسـ   ذا  واألهداف  المرجعية  المؤشـ
 ااقتضا . حسب، فيها المحرز  التقدم  لتقييم أدةاه المبينة الصلة

 
   والق ص دي    السي سي    الحوكم    مس ئل   في   المح ز   ال ق م   :1  الم ج ي   المؤش    

، وااقتصـادية  السـياسـية  الحوكمة مسـائل  تنفيل في المحرز بالتقدم  يتعلق مرجعي مؤشـر و ـ   يَّقترح - 29
  األهداف هله  وتتي  واإلقليمي. الوطني  الصـــعيدين على ااةتقالية  والعمليا   المؤســـســـا  تشـــكيل  في  ســـيما وا
ــا   التصـــــــــدي ةحو ملموس تقدم  إحراز  ااةتقالية  للحكومة  مؤشـــــــــرا   من بها يتصـــــــــل وما  دارفور  إقليم  إلقصـــــــ
 الثقة لبنا    ـــروري  التقدم  وهلا  والبلد. لإلقليم  وااقتصـــادية  الســـياســـية الحياة من،  النســـا  يشـــمل  بما، ســـكاةهو 

  للسالم. جوبا اتفاق بتنفيل اإلقليم وسلطا  ااةتقالية الحكومة بالتزام دارفور سكان  بين

ــر هلا لتحقيق  األول والهدف - 30 ــي  هو المرجعي المؤشـ ــيخوت   توسـ  المؤلفة ااةتقالية الحكومة  شـــرعية  رسـ
 عملية  في  والبد ، الوطنية  اإلدارة  في دارفور ســـــكان  تمثيل  وتعزيز، الوزرا   ومجلس الســـــيادة  مجلس  من حاليا

  يلي بما الهدف هلا قياس ويمكن دارفور. في للنزاع ااقتصادية المسباا  معالجة

https://undocs.org/ar/S/2020/1115
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  األقل على المائة  في 40 بنســاة المرأة  فيه لمث  تَّ  اللي،  ااةتقالي  التشــريعي  المجلس إةشــا  )أ( 
 ؛دارفور من ممثال  المائة في 40 تبلغ التي الحصة هله تشمل  أن  ويناغي  الدستوري. لإلعالن وفقا

  بموجب المالية  واإليرادا   الموارد  ومراقاة وتخصــــــي   لقســــــمة  القومية المفو ــــــية إةشــــــا  )ب( 
، الوزرا (  مجلس  رئيس  يَّعي ِّـنه مســــــــــــــتقـل  رئيس للمفو ـــــــــــــــية  ويكون  دارفور  إقليم  من  عـادل  تمثـيل  )م   القـاةون 

 ؛( 27) دارفور في المستدامة  والتنمية السالم دعم وصندوق ، دارفور وتنمية  إعمار إعادة ومفو ية

 دعاوى  في  والتوســـط الســـماع في والبد ، دارفور في والحواكير  األرا ـــي مفو ـــية إةشـــا  )ج( 
 ويناغي دارفور. في النزاع بســـبب  أرا ـــيهم فقدوا  اللين والمجتمعا   األفراد قبل من المقدمة  األرا ـــي اســـترداد
  قســرا  أخل  أو  صــودر   أةها ثبت  التي  األرا ــي تســجيل وإلغا   اســتعراض في المتمثلة األولى  الخطوة إةجاز
 ؛1989 يوةيه/حزيران  بعد

ل  للرعاة الوطنية المفو ــــــــــية وتفعيل إةشــــــــــا  )د(   تفعيل يشــــــــــمل أن  ويناغي والمزارعين.  والرَّح 
ــيةال ــول جمي  ةقل مفو ــ ــية إلى  القطاع  هلا  في العاملة اآلليا   أصــ ــفا ؛ المفو ــ   إجرا ا  على العلنية وإ ــ

  في  المبينة العناصــــــر  لمعالجة اســــــتراتيجية وو ــــــ ؛  للمفو ــــــية  التنظيمي الهيكل وتطوير؛ المفو ــــــية عمل
ــل  من 8 الفقرة ــنة ميزاةية  وتوفير؛  البروتوكول من 6  الفصـ ــندوق   من  للجنة األولى  السـ  والتنمية الســـالم دعم  صـ

 ؛دارفور في المستدامة

 إلعادة  شـــــــاملة اســـــــتراتيجية لو ـــــــ  أولى  وكخطوة،  والالجئين  النازحين مفو ـــــــية إةشـــــــا  )ه( 
 والالجئين.  النازحين وةوايا آرا  مراعاة م ، الوطن إلى  واإلعادة التوطين

ــاركتها الدارفورية المرأة   تمثيل  بتعزيز  الثاةي الهدف ويتعلق - 31 ــا  في ومشــــ ــســــ   المبينة  والعمليا   المؤســــ
ــا   رجال  تمثيل  بتعزيز الهدف هلا  قياس  ويمكن ااتفاق. في ــلطة القومية  المدةية  الخدمة  في دارفور وةســ   والســ

 من 28 و 27  و 26 المواد في  المبين النحو على  المائة في  20  بنســــــــــــــاة  العام اادعا   ومكتب  القضــــــــــــــائية
 دارفور. اتفاق

ــا  الثالث الهدف ويتعلق - 32 ــلة ذا   آليا  بلةشـــــ ــيما ا،  ااتفاق  تنفيل  وتقييم لرصـــــــد  صـــــ  يتعلق  فيما ســـــ
ــر ــل  فهم  تعزيز إلى  اآلليا  هله  تفعيل  يؤدي أن  ويمكن ااتفاق.  في دارفور  بعنصــــ ــكان لدى  أفضــــ  دارفور ســــ
 هلا  قياس   ويمكن  الدولي.   الدعم  من   المزيد   حشـــــد  على  ويســـــاعد ،  ااةتقالية  الحكومة  و ـــــعتها  التي   تنفيل ال   لخطة 
  يلي   بما   الهدف 

 م  بالتشـــــــاور، الســـــــالم اتفاق وتقييم لرصـــــــد  مصـــــــداقية وذا   وقادرة  مســـــــتقلة آلية تفعيل )أ( 
  الحكومة تضــــــــمن أن  هي األولى  الخطوة ســــــــتكون ،  الصــــــــدد  هلا  وفي  المعنية.  المصــــــــلحة  صــــــــاحاة  الجها 
  تكوين   عن معلوما  تتضــــــمن  أن  يناغي التي، اآللية  اختصــــــاصــــــا  على  الدوليين  شــــــركائها  موافقة  ااةتقالية
 ؛وأماةتها  عملها وأساليب رئيسها( ذل  في  )بما اآللية

ــية  قدرة  تعزيز )ب(  ــالم مفو ــ ل ِّفت  والتي  واحد مفوض  من حاليا تت لف التي، الســ  اتفاق  بتنفيل كَّ
 ؛ الشامل السالم

 __________ 

 لإلقليم  دارفور في  الموجودة والنفطية  المعدةية  الموارد  من  البلد عائدا   صـــافي من  المائة  في  40 ةســـاة  تخصـــي  على  الطرفان  اتفق (27) 
  المناطق في  المحليين  للسـكان الطبيعية  الموارد  إيرادا  من  المائة في 3  دارفور إقليم  يخصـ   ذل ،  إلى  باإل ـافة  أعوام.  عشـرة  لمدة
 دعم لصـندوق  سـنوا   عشـر  ولمدة  سـنويا  دوار مليون   750  مبلغ بدف  أيضـا  السـودان  حكومة  والتزمت  الموارد. هله منها تسـتخرج  التي

 دوار  مليون   100 قدره أولي  مبلغ  توفير  ذل  في بما دارفور، في  الســــــــالم  اتفاق  تنفيل  لتمويل دارفور في  المســــــــتدامة والتنمية  الســــــــالم
 ااتفاق. على التوقي  تاريخ من شهر خالل
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 التعويضــا  وصــندوق ،  ( 28) “دارفور في  والجرحى الشــهدا   بشــؤون  للعناية صــندوق ” إةشــا  )ج( 
له  )اللي  دارفور في والجبر  بنسـاة  المرأة   تمثيل م ، دارفور( في المسـتدامة والتنمية السـالم دعم  صـندوق   سـيمو ِّ

  للصندوق. الوظيفي الهيكل في األقل على المائة في 40

 
 دارفور   في   الن ق لي    األمني    ال  تيب     في   المح ز   ال ق م   :2  الم ج ي   المؤش    

ــر  يركز - 33 ــالم جوبا اتفاق في الواردة األمنية  الترتياا  أحكام على  المقترح  الثاةي  المرجعي المؤشــــ  للســــ
 يســـهم أن  ويمكن  .( 29) دارفور  في للنزاع  الجلرية األســـااب  معالجة إلى يســـعى واللي، الطرفان  عليها اتفق التي
  إطالق وقف على  الحفاظ  في  ملموسـا إسـهاما ااتفاق  في  المبينة  ااةتقالية األمنية  الترتياا  في المحرز التقدم
  خالل  من  ذلـ   في  بمـا،  دارفور  واـيا   في  الفعلي  وأمنهم  لألمن  المـدةيين  تصــــــــــــــور  وتعزيز؛  ( 30) الحـالي  النـار
  واألجهزة  العسكرية  المؤسسة  في  ااتفاق على  الموقعة  األطراف  قوا   إدماج عملية وبد ؛  األمن  حفظ  قوة  ةشر

  وقد اإلدماج.  وإعادة والتســري   الســالح  ةزع  برةامج  خالل  من  فعال  بشــكل  تدمج لن التي القوا  وإدارة؛ األمنية
  اســـــتلزمت  التي دارفور  في األمنية بالحالة المتعلقة  الشـــــواغل  مااشـــــرة  بصـــــورة أيضـــــا األحكام هله  تنفيل  يعالج
 من تزيد أن الخطوا  لهله ويمكن رفعه. أو  الحظر هلا  لتعديل  فرصـــــــــــا  ويتي ،  األســـــــــــلحة  توريد  حظر فرض
ل أن شـريطة،  القاةون  وسـيادة األمن مؤسـسـا   في الجمهور ثقة  تعزيز  المجتمعا  بمشـاركة  الخطوا   تل  تَّتخ 
رة المحلية  اإلةسان. لحقوق  الدولية  المعايير م   تتماشى وأن، المتضر 

ــا   في المرجعي  المؤشـــر  بهلا  المتصـــل األول  الهدف  يتمثلو  - 34  على  والعمليا   ( 31) اآلليا  وتفعيل إةشـ
ــتراتيجي المســـتوى  ــائل وإدارة  تنفيل على  لإلشـــراف للســـالم جوبا اتفاق  في  عليها المنصـــو   ااسـ  المتعلقة  المسـ
  الســـــــالح ةزع  عمليةو  الدائم النار  إطالق  وقف  إدارة  تيســـــــير  الهدف هلا تحقيق شـــــــ ن  ومن األمنية.  بالترتياا 
  يلي بما الهدف هلا قياس  ويمكن القوا . دمج عمليةو  اإلدماج  وإعادة  والتسري 

  الترتياا    لتنفيل  المشــــــــتركة  العليا  العســــــــكرية واللجنة  ( 32) المشــــــــترك  األعلى  المجلس تفعيل )أ( 
 ؛وشفافيته عملهما فعالية  و مان  ( 33) األمنية

 __________ 

 دارفور. اتفاق من 8 الفصل من 12-26 المادة في المحدد النحو على الصندوق  اسم (28) 

 تحرير  حركة/جيش  المسل    الكفاح  وحركا   ااةتقالية  السودان  حكومة هي دارفور  مسار في  األمنية الترتياا  بروتوكول  في  األطراف (29) 
  والتحالف  ااةتقالي؛  المجلس -  الســـودان تحرير  جيش حركة  الســـودان؛ تحرير قوى   تجم  الســـوداةية؛  والمســـاواة   العدل  حركة  الســـودان؛
 الســـوداةية  الشـــرطة وقوا   الســـري ؛ الدعم  وقوا  الســـوداةية  المســـلحة  القوا  من  الســـودان في  العســـكرية  المؤســـســـة  وتت لف  الســـوداةي.
 العامة. المخابرا  وجهاز الموحدة؛

 يؤدي مما اإلةساةية، لألغراض  العدائية  األعمال وقف  استمرار  األولى   المرحلة األمنية   الترتياا  من  مراحل  أرب  على  ااتفاق  ين  (30) 
ــامـلة  األمنـية الترتيـاا  من  وغيره  اـلدائم  الـنار  إطالق وقف اتـفاق تنفـيل الـثاةـية   المرحـلة  الـنار؛  إطالق لوقف  دائم  تـفاقا  إلى   وتنفـيل   الشــــــــــــ

ــة في  اإلدماج  برةامج ــســــــ ــكرية  المؤســــــ ــري  الســــــــالح  ةزع برةامج تنفيل الثالثة   المرحلة األمنية؛  األجهزة  من  وغيرها  العســــــ  وإعادة والتســــــ
 األمني(. )القطاع األمنية واألجهزة العسكرية المؤسسة وتحديث وتطوير إصالح خطة تنفيل الرابعة  والمرحلة اإلدماج؛

  )المرســـوم  النار  إطالق لوقف  الدائمة  واللجنة  (،243 رقم  )المرســـوم  المشـــتركة  العليا  العســـكرية  اللجنة بلةشـــا  مراســـيم رســـميا صـــدر  (31) 
 (.244 رقم )المرسوم القطاعية ولجاةها (245 رقم

  األركان،  هيئة ورئيس  الداخلية،  ووزير  الدفاع،  ووزير  السـري ، الدعم قوا  قائد  عـضويته في  يـضمو   المسـلحة،  للقوا   العام  القائد يرأسـه (32) 
  المســـل   الكفاح  حركا   ورؤســـا   العســـكرية،  ااســـتخاارا   هيئة ورئيس  العامة،  المخابرا   لجهاز  العام  والمدير  للشـــرطة،  العام  والمدير
 والتقييم. والرصد لإلشراف

 والتسـري   السـالح  شـؤون  ومفوض قاةوةي؛ ومسـتشـار طرف؛  كل من  كاار  ـ اا   وخمسـة طرف؛  كل من  كبير عسـكري   قائد من تت لف (33) 
 المتحدة. األمم وممثل األفريقي؛ ااتحاد وممثل تشاد؛ ممثلو  المضيف؛ البلد وممثل اإلةساةية؛ الشؤون  ومفوض اإلدماج؛  وإعادة
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  واألجهزة العســــــكرية  المؤســــــســــــة وتحديث وتطوير  إلصــــــالح العامة  الخطة  واعتماد و ــــــ  )ب( 
 ااتفاق. ذل  إلى دعا كما،  التنفيل ورصد األمنية

 دعا اللي النحو على الدائم  النار  إطالق  وقف اتفاق  النهائية  الصـــــــــيغة و ـــــــــ  هو الثاةي والهدف - 35
  يلي بما الهدف هلا قياس ويمكن إبرامه. إلى ااتفاق

  2019  أكتوبر/األول  تشــرين 21  في  المبرم العدائية األعمال  وقف اتفاق  عن  ااســتعا ــة )أ( 
 ؛ااتفاق في عليه المنصو  النحو على النار إطالق لوقف  دائم باتفاق

ــا  )ب(  ــدر التي النار إطالق  وقف  لجنة إةشـ ــوم صـ ــ ن 245 رقم المرسـ ــائها بشـ  يكون  التي ،إةشـ
 ؛ دارفور إقليم/وايا  كل في قطاعا  إةشا  م  الفاشر في مقرها

  المناطق  تعريف؛  الموقعة  المســـــــــلحة  الحركا   قوا   ارتكاز وةقا    ي التجم  مناطق  تعريف )ج( 
  ورصــــــدها   وتصــــــنيفها أســــــلحتها  من  التحقق بد ؛  هله رتكازاا وةقا   التجمي   مناطق حول  الســــــالح  المنزوعة
ــليم؛ النار إطالق  وقف لجنة  خالل من وجردها ــليم؛ األســـــلحة من معينة فئا  تســـ   لجنة إلى  بقواتها قائمة وتســـ
 ؛ ااتفاق في عليه المنصو  النحو على النار إطالق وقف

 القوا   ســــالح لنزع النار  إطالق  وقف  لجنة إلى  ااةتقالية  الحكومة  من  شــــاملة  خطة  تقديم )د( 
 من 8  الفصـــــــل من 24 للمادة وفقا دارفور  في  الناشـــــــطة األجنبية( الجماعا  فيها  )بما  األخرى   الجماعا  أو

 دارفور. اتفاق

 وقد ااتفاق.  في المتوخى  النحو على  بفعالية عملها وأدا   األمن  حفظ  قوة  ةشـــــــــر هو  الثالث والهدف - 36
ــر  يعزز ــدى الدائم  النار  إطالق  وقف  تنفيل  المناســــب  الوقت في القوة  ةشــ ــادر ويتصــ  األمن واةعدام التوتر لمصــ
  المســلحة.  الحركا  قوا  لدمج المقبلة للعملية  األســاس  يضــ  أن  ويمكن القاائل.  بين ااشــتااكا  مثل القائمة
  يلي بما الهدف هلا قياس  ويمكن

 ؛ ( 34) جميعها الخمس دارفور وايا  في األمن حفظ قوة  وتفعيل ةشر )أ( 

 األولي  التقرير   يتضـــــــــــــمن   أن   ويناغي   القوة.  ةشـــــــــــــر  عن   األمن   مجلس  إلى  أولي   تقرير   تـقديم  )ب(  
  ســـــــــياق  في   ذل    في   بما ،  النشـــــــــر  قبل   التدريب و ؛  وتكوينها  واية   كل   في  ةشـــــــــرها  المقرر  القوة   أعداد  عن  معلوما  
 عليها والســــيطرة  القوة  وقيادة ؛  للنشــــر   الزمني   والجدول ؛  اإلةســــان   لحقوق  الدولي   والقاةون   اإلةســــاةي  الدولي   القاةون 
 ؛ الوايا    في  ستنشر  التي  للقوة  واللخائر   األسلحة  وإدارة ؛  للعمليا   العام   والمفهوم ؛  قليم واإل  الوايا   مستوى  على 

  ةشـر  بشــ ن األمن  مجلس إلى  أشــهر  ســتة  بعد المحرز التقدم  عن  مســتكملة معلوما   تقديم )ج( 
 ؛القوة أفراد جاةب من سلوك سو  ألي للتصدي المتخلة الخطوا  عن فضال،  وعملياتها القوة

  حماية لجان  م ، اإلقليم ومســـــتوى  الوايا  مســـــتوى  على  لالتصـــــاا  اســـــتراتيجية و ـــــ  )د( 
  المتاحة اآلليا  عن معلوما  ااســــتراتيجية  تتضــــمن أن  ويناغي وأدوارها.  القوة ةشــــر لشــــرح،  المعنية  المدةيين
  القوة. جاةب من سلوك سو  أو إسا ة أي  عن لإلبالغ للجمهور

 __________ 

 إدراج في أيضـــــا تنظر وأن  األمن،  لحفظ  القوة هله في  النســـــا ، ذل  في بما  المدةية،  الشـــــرطة دور  تعزز أن ااةتقالية  للحكومة يناغي (34) 
ــر ــغير مدةي  عنصـ ــتمد أن يمكن  القوة، في  الحجم صـ ــتوى  على المدةيين حماية  لجان في  الممثلة  الكياةا  من يسـ  ويمكن  الوايا . مسـ

 القوة. فيها شرتتن التي المحلية والمجتمعا  القوة بين مفيدة وصل همزة المدةي العنصر و/أو المدةية الشرطة تكون  أن
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  اتفق   حســــاما،  اإلدماج  وإعادة  والتســــري    الســــالح  ةزع  برةامج   عملية   اســــتكمال  هو  الراب    والهدف  -   37
  الســـــــالح   ةزع  مفو ـــــــية   وخبرة  هيكل  إلى   مفيد  بشـــــــكل  يســـــــتند  أن   الهدف   لهلا  ويمكن   ااتفاق.  طرفا  عليه 

  يلي   بما  تحقيقها  ةحو  المحرز  التقدم  قياس  ويمكن ،  السودان   في   القائمة   اإلدماج  وإعادة  والتسري  

ــكيل  إعادة )أ(  ــية  اإلدماج  وإعادة  والتســــــــري    الســــــــالح  لنزع  األعلى   المجلس  تشــــــ   والمفو ــــــ
  لنزع   اإلقليمية   المفو ـية   وإةشـا ،  ااتفاق  طرفي   تمثيل  م  ،  اإلدماج  وإعادة  والتسـري    السـالح  لنزع  القومية 
 ؛( 35) دارفور  في   اإلدماج  وإعادة  والتسري    السالح

  والتسـري    السـالح  بنزع  المتصـلة   والتحديا    لالحتياجا    شـامل  تقييم  إجرا   من   ااةتها  )ب( 
  الحركـا   قوا    دمج   إعـادة  الحصـــــــــــــــر  ا  المثـال  ســـــــــــــــبيـل  على   ذلـ    في   بمـا،  دارفور  في   اإلدمـاج  وإعـادة

 ؛(36) اإلدماج  وإعادة  والتسري    السالح  لنزع  األعلى   المجلس  م    والتنسيق  الموقعة   األطراف   المسلحة 

  الخاصــــــــــــة  ااحتياجا    ذوي   وفئا  ،  المقاتلين   األطفال  كافة   ســــــــــــراح  وإطالق  فصــــــــــــل )ج( 
ــابقين   المقاتلين   من   والنســــا  ــل موا  أن   على ،  شــــرو   وبدون   فورا  الســ   الســــالح   لنزع  المشــــتركة   اللجنة   إلى   يَّســ
 ؛دمجهم  إلعادة  اإلدماج  وإعادة  والتسري  

ــ   )د(    للمقاتلين   كاف   بتمويل  اإلدماج  وإعادة  والتســــــــري    الســــــــالح  لنزع  برةامج   وتنفيل  و ــــــ
،  المدةية  الحياة  إلى   العودة  في   الراغبين   ااتفاقية   على   الموقعة   المســـــــــــــلحة   للجماعا    التابعين   الســـــــــــــابقين 

  المهم   من   ســيكون ،  أولى   وكخطوة  األمنية.  المؤســســا    إلى   ااةضــمام  معايير  يســتوفون   ا  اللين   أولئ   أو
 اإلدماج.  وإعادة  والتسري    السالح  ةزع  لبرةامج   األهلية   لمعايير  وواقعية   مناساة   سياسة   و   

  العسكرية  المؤسسة    من   الموقعة   المسلحة   الحركا    قوا    دمج   بلكمال  الخامس  الهدف   ويتعلق -   38
  يلي   بما  الهدف   هلا  قياس  ويمكن   ااتفاق.  في   المحددة  للمعايير  وفقا  األمن   وأجهزة

  في   السابقين   المقاتلين   دمج   عملية   ورصد  وإدارة  وتنفيل  لتخطيط  للدمج   فنية   لجنة   إةشا  )أ( 
 ؛المسلحة   الحركا  

  لال ــطالع   للمخابرا    المشــتركة   الفنية   واللجنة   للشــرطة   المشــتركة   الفنية   اللجنة   إةشــا  )ب( 
  للمعايير   وفقا،  التوالي   على ،  العامة   المخابرا    وجهاز  الشـــــــرطة   في   المســـــــلحة   الحركا    أفراد  دمج   بمهمة 
 ؛  عليها  المتفق

  البرية  والقوا    العامة   القيادة  في   المســــلحة   الحركا    من   الضــــاا   كاار  من   عدد  تعيين  )ج( 
 ؛  المدمجة   وا  الق  حجم  أساس  على   العامة   المخابرا    وجهاز  والشرطة 

  خاللها   تاقى   التي   عليها  المتفق  الفترة  يلة ط  القوا    إلدارة  وســـــــــياســـــــــا    خطط  و ـــــــــ   )د( 
 دارفور.  في   المدمجة   القوا  

 

 __________ 

 للسالم. جوبا واتفاق الوطنية العمل خطة إطار في األةشطة بعض ترشيد إلى الحاجة بش ن )أ( 41 الفقرة اةظر (35) 

 في  النظر في  أيضـــا  ااةتقالية  الحكومة  ترغب قد  بفعالية،  المحلي  المجتم   مســـتوى  على الســـابقين  المقاتلين إدماج  إعادة  لتيســـير  ســـعيا (36) 
 المحلي. المجتم  مستوى  على العنف من الحد ماادرا  أهمية
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 بقيادة  المدةيين  لحماية الوطنية  العمل  خطة  تنفيل  تعزيز على  المقترح  الثالث المرجعي المؤشــر  يركز - 39
  ويمكن  األمنية.  الترتياا  بشـ ن أعاله الملكور المرجعي  للمؤشـر قويا  مكم ِّال  يكون  أن  يمكن ما وهو،  المدةيين

، المـدةيين  لجـان  حمـاـية خالل  من  لألمن  المـدةي الجـاـةب  تعزيز  إلى ومؤشــــــــــــــراـته  المعـيار هـلا  تحقيق  يؤدي  أن
  العدالة. إلى والوصول القاةون  وسيادة، اإلةساةية مساعدةال وإيصال، األسلحة وجم 

 اإلبالغ وإطار  المؤســـــســـــي لإلطار  الكامل الوظيفي األدا    ـــــمان هو المؤشـــــر لهلا  األول والهدف - 40
  يلي بما الهدف هلا قياس ويمكن دارفور. في الوطنية العمل خطة  لتنفيل

  تقارير   والطفل المرأة   ــــد  العنف  مكافحة  وحدة  بتقديم  يقضــــي اللي  الحالي  المرســــوم  تنفيل )أ( 
 يتعلق فيما المحرز  التقدم عن مســــــتقلة  تقارير  تقديم من  تتمكن أن ذل  وســــــيكفل الوزرا .  مجلس إلى مااشــــــرة
 ؛ المسلحة والحركا  األمن قوا  بسلوك يتعلق  فيما سيما وا، الحماية بمسائل

  في  الخمس الوايا   جمي   في  الوزارا   بين المشــتركة  المدةيين حماية لجان وتفعيل إةشــا  )ب( 
ــاركة، مدةية بقيادة دارفور ــطة بمشـ ــلة  ذا   التنفيلية  الوزارا  جمي   من  ةشـ ــيما وا،  الصـ   في العاملة هيئا ال سـ
 ؛ واألطفال النسا  حماية مجال

  شــــــ ةه من  اللي،  الوطنية العمل  خطة  لتنفيل بالوايا   خاصــــــة عمل  خطط وةشــــــر و ــــــ  )ج( 
 ؛ الدولي المجتم  من الدعم على الحصول  تيسير

 األمنية  اللجنة في منهجي بشـكل الوايا   مسـتوى  على  المدةيين حماية لجان رؤسـا   إدراج )د( 
 ؛الوايا  في األمن لتحسين شامل  ةهج  اتااع لضمان )الواة( الحكام يرأسها التي

ــتة كل منتظمة  مرحلية  تقارير  تقديم )ه(  ــهر  ســــ ــ ن األمن  مجلس إلى أشــــ  العمل  خطة  تنفيل  بشــــ
 .( 37) دارفور وايا  من واية لكل الدعم واحتياجا  والتحديا  المحرز التقدم تعكس أن  يناغي التي، الوطنية

ــر لهلا الثاةي والهدف - 41 ــمان هو المرجعي المؤشـــــ ــ ن  تقدم  إحراز   ـــــ ــية  البرةامجية األبعاد بشـــــ  الرئيســـــ
 يلي  ما المحرز التقدم لقياس المؤشرا  وتشمل الوطنية. العمل لخطة

ــتعراض )أ(  ــيد اسـ   الحاجة  ذل   في  بما، للســـالم جوبا اتفاق  لمكافحة  الوطنية العمل  خطة  وترشـ
ــا  إلى ــري   الســــالح ةزع  )مثل مماثلة  أهداف  لتنفيل  جديدة لجان أو لجان إةشــ ــائل، اإلدماج وإعادة  والتســ  والمســ

ل المتعلقة  ؛ والرعاة( بالرَّح 

ــا    حســــــــب ، القيام  )ب(   ــادر   417 رقم  الرئاســــــــي  المرســــــــوم  وتحديث  اســــــــتعراض ب ، ااقتضــــــ   الصــــــ
 دارفور  في   الجديد  واألمني  السياسي   السياق   مراعاة   م  ،  الصلة   ذي   األسلحة   جم    وبرةامج   2017  يوليه / تموز  في 
 ؛ للسالم  جوبا  اتفاق   توقي   بعد 

ــي بالعنف  المعنية العام  لألمين  الخاصـــــــــــــة الممثلة مكتب  م   التعاون   إطار  تنفيل )ج(    الجنســـــــــــ
 ؛ والناجيا  للناجين شاملة خدما  وتوفير الوقاية وتدابير للمسا لة ااهتمام إيال  م ، النزاع حاا  في

 __________ 

 ســـــــبيل على  ،2020 عام  وفي  الواية. باختالف يختلف دارفور  أةحا  جمي  في  األمني  الو ـــــــ   أن حيث  أهمية،  األمر  هلا  يكتســـــــب (37) 
 فحسب. دارفور غرب واية في حادثا 40 عددها والاالغ دارفور في عنها المبل غ القبلي العنف حوادث ةصف وق  المثال،
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  األطفــال   ـــــــــــــــد  الســــــــــــــتــة  الخطيرة  ااةتهــاكــا   جمي   لمن   جــديــدة  وطنيــة  خطــة  و ــــــــــــــ  )د( 
 ؛( 38) عليها  والتوقي ، دارفور في ذل  في بما، السودان في

  الصــلة  ذا  وبرامجها  وصــناديقها المتحدة األمم  لوكاا   المطلوبين  الشــرطة  مرافقي توفير )ه( 
ــاعدة  تقدم التي ــاةية المســــــــــ ــيتطلب  المحتاجة. المناطق  في اإلةســــــــــ ــا ذل   وســــــــــ   في الفاعلة  الجها   من أيضــــــــــ
 الحراسة. مجال في المحدودة الشرطة قدرا  على الضغط لتقليل  طلااتها تنسيق المتحدة األمم

 
 والمس ءل    الن ق لي    ال  ال    في   المح ز   ال ق م   :4  الم ج ي   المؤش    

 م   ذل  ويتماشــى دارفور. في  والمســا لة  ااةتقالية  العدالة تحقيق  بشــ ن  ةهائي  مرجعي مؤشــر  يَّقترح - 42
ــالحة  ب همية تعترف  والتي، للســـالم جوبا اتفاق  أطراف بها تعهد   التي  االتزاما  ــااب  معالجة في  المصـ   األسـ
  المحكمة  بين الجديد  التعاون  عهد على  والبنا ، دارفور شــــــعب تهميش ذل  في بما، دارفور في  للنزاع الجلرية
  وإحسـاسـا للضـحايا  اةتصـاف  سـبل المرجعي  المؤشـر  هلا  تحقيق يوفر  ولن ااةتقالية. والحكومة الدولية الجنائية

 التعايش تعزيز في أيضــــا يســــهم أن  يمكن بل،  فحســــب  النزاع  أثنا  دارفور  في  المرتكاة  الجرائم  عن  بالمســــا لة
  دارفور. في الشعوب مختلف  بين  ااجتماعي والتضامن  والتعاون  السلمي

ــر هلا وهدف - 43  جوبا اتفاق في الواردة  عليها المتفق ااةتقالية العدالة  آليا   تفعيل هو  المرجعي المؤشـــ
ــالم ــا لة  توفير  أجل من للســــــــ ــالحة.  وتعزيز  المرتكاة وااةتهاكا  الجرائم عن  المســــــــ  هلا قياس  ويمكن  المصــــــــ
 يلي  بما الهدف

ــمان  )أ(   ــ    ةطاق  على   ااةتقالية  العدالة   بلجنة   المتعلق   القاةون   تعميم   ــــ ــ   ةطاق  على  واســــ  واســــ
  المحلية   والمجتمعا   والشــــــااب   والنســــــا   الضــــــحايا   يشــــــمل  بما ،  المعنية   المصــــــلحة  صــــــاحاة   الجها   جمي   على 

 ؛ المدةي   والمجتم  

 لتحديد ،فيها  ممثلة    المرأة   تكون  أن  يناغي التي،  والمصـــــــالحة  الحقيقة  لجنة  وتفعيل إةشـــــــا  )ب( 
  في  بما، اإلةســــــان حقوق  واةتهاكا  والجرائم  لالةتهاكا  والتصــــــدي دارفور  في  للنزاع الجلرية األســــــااب  وتقييم
  ـــــــــمن،  1989  يوةيه/حزيران  منل المرتكاة  والثقافية  والبيئية  وااجتماعية  ااقتصـــــــــادية  الحقوق   اةتهاكا  ذل 
 ؛ أخرى  مهام

 مســــــــــتقل عام مدع  تعيين ذل   في  بما، دارفور  جرائمل  خاصــــــــــةال  محكمةال  وتفعيل إةشــــــــــا  )ج( 
ــاة ــاةية   ـــد والجرائم  الجماعية اإلبادة  جرائم  مرتكبي  لمقا ـ ــيمة  وااةتهاكا   الحرب  وجرائم اإلةسـ   للقاةون   الجسـ
  .2002  عام منل  اإلةساةي الدولي والقاةون  اإلةسان لحقوق  الدولي

  
  

 __________ 

 اســتخدام  أو  وتجنيد  األطفال؛  وتشــويه قتل  هي الســتة  الجســيمة  وااةتهاكا   .2018  عام في  2016  لعام  الحكومة عمل  خطة  اكتملت (38) 
 المســاعدة وصــول ومن   المســتشــفيا ؛ أو  المدارس على  والهجوم  األطفال؛ واختطاف  األطفال؛  ــد  الجنســي العنفو   كجنود؛  األطفال
 األطفال. إلى اإلةساةية



 S/2021/696 

 

16/16 21-09831 

 

 خ تم   -   خ مس   

ر  لقد - 44  واتخل  البالد.  تاريخ  في مهم جديد بفصـــــل 2018 عام الســـــودان في  الديمقراطية الثورة بشـــــ 
ــيمة للتحديا  للتصــــــدي الهامة إةما الصــــــعاة  القرارا   من العديد  ااةتقالية  الحكومة ، البلد يواجهها التي الجســــ

  فرض اللي السياق تغي ر، الصدد هلا وفي دارفور.  في ذل  في  بما، السوداةي  الشعب  تطلعا   تلبية  أجل من
ــه ــام  األمن  مجلس  فيـ ــه  وأبقى  دارفور  على  الجزا ا   ةظـ ــ   .عليـ ــللـ ــث  لكي  األوان  آن،  ولـ  األمن  مجلس  ياحـ
ــرا  في ــتعراض ممكنة  مرجعية  مؤشــــ ــة  الجزا ا   ةظام اســــ ــودان على المفرو ــــ ــ  اللي الســــ   لقراره  وفقا    أةشــــ

 .( 39) األسلحة توريد حظر رف  ذل  في بما، (2005) 1591

ــتفاد  - 45  من واســـــــــعة  طائفة  م   المشـــــــــاورا  من  التقرير هلا في  المقترحة  المرجعية  المؤشـــــــــرا  واســـــــ
  كبير   حد إلى  يرتكز اللي،  لتنفيلها  ويمكن  والدوليين. اإلقليميين  شــــركائهم عن  فضــــال،  الســــوداةيين  المحاورين

 تحسين من يزيد أن،  للسالم  جوبا واتفاق المدةيين  لحماية  الوطنية  العمل  خطة  في بها المتعهد  االتزاما   على
  مجلس ينظر ب ن أوصـــــي  وإةني دارفور.  في اإلةســـــان حقوق ب  المتعلقةو  واإلةســـــاةية واألمنية  الســـــياســـــية  الحالة
 التقدم  عن مســتكملة معلوما   العامة األماةة إلى  يطلب  وأن،  يعتمدها  وأن  المرجعية  مؤشــرا ال هله في األمن
 أن المقرر  من اللي،  الجزا ا  ةظام تجديد وقبل  اعتمادها  من  أشــهر  ســتة غضــون   في  تنفيلها بشــ ن المحرز

   ـــــــــــو  في المحرز للتقدم ماكر اســـــــــــتعراض  ويتي  الموعد. هلا حوالي أو 2022  فبراير/شـــــــــــاا  12  في  يتم
  حظر ســــيما وا،  الجزا ا  أن إلثاا  الفرصــــة ااةتقالية  للحكومة  المجلس  و ــــعها التي  المرجعية  المؤشــــرا 

 اةتفت. قد إليها الحاجة أن أو للتعديل تخض  قد دارفور إقليم على، األسلحة  توريد

 جوبـا  اتفـاق  وكـللـ ،  الوطنيـة  العمـل خطـة  بتنفيـل  القوي   التزامهـا  عن  ااةتقـاليـة  الحكومـة  أعربـت  ولقـد - 46
  المؤشــــــرا   وتو ــــــ  بلل . للقيام  المجاورة الدول  وتعاون  الدولي المجتم   دعم إلى ســــــتحتاج  ولكنها، للســــــالم
، وااتفاق  الخطة  لتنفيل  ااةتقالية  الحكومة تحتاجها  التي األولوية  ذا   اإلجرا ا  أيضــا  أعاله الواردة  المرجعية

  أشـــج ِّ   وإةني  .أفضـــل ةحو على دارفور  في وبرامجها  ااةتقالية  الحكومة  خطط دعم  من  شـــركاؤها  يتمكن حتى
  وأحيط  البرةامجيين. والكفا ة ااتسـاق لضـمان  والثنائي  الجماعي  دعمهم تنسـيق على  الدوليين السـودان شـركا 
  اتفـاق  على الموقعـة  غير  األطراف  م  التعـاطي أجـل  من  جهودهـا  ـبلل تواصــــــــــــــل ااةتقـالـية  الحكومـة  ـب ن  علمـا
 بنا  في  والمســـاهمة الســـالم  مفاو ـــا   في للمشـــاركة النور الواحد عبد إلى  دعوتي  ت كيد وأكرر للســـالم. جوبا
 .البلد أةحا  وسائر دارفور في  والتنمية واألمن السالم

 بشــــكل ااةتقالية الحكومة  تشــــارك أن المناســــب من،  الســــودان  في الســــياســــي الســــياق لتحول  وةظرا - 47
 على  وبنا  الســــودان.  بشــــ ن  (2005) 1591 بالقرار عمال المنشــــ ة  األمن  مجلس  لجنة  م  ومااشــــر اســــتااقي

 أن  يمكن، األمن  مجلس إلى  الدورية  وتحديثاتها  المدةيين  لحماية الوطنية  العمل  لخطة  اســــــتحســــــان من  ورد ما
  بالحالة يتعلق  فيما المتاادل  التفاهم  تعزيز إلى واللجنة ااةتقالية  الحكومة  بين المنتظمة المشــــاركة توثيق  يؤدي
مهـا  التي  المنتظمـة  اإلعالمـية  اإلحـاطـا   تعود  أن  ويمكن  دارفور.  في   اللجـنة  إلى  ااةتقـالـية الحكومـة  ممثلو  يَّقـد ِّ

  للمجلس التابعة جنةلالو   المجلس  شــــــــــج أ،  بالجزا ا   يرتاط ما  كثيرا اللي للوصــــــــــم  وةظرا  .( 40) المتاادل  بالنف 
 قائما  يظل بل  ااةتقالية  الحكومة يسـتهدف ا  الجزا ا  ةظام أن  لتو ـي  تواصـللل  اسـتراتيجيتهما  تكثيف على
 .كامل بشكل دارفور في وااستقرار السالم استعادة إلى الرامية الحكومة جهود لدعم

 __________ 

 ذل  في بما  الجزا ا ، ةظام في  النظر  إعادة في  التفكير  إلى  األمن  مجلس فيها  دَّعي  التي  ،49  الفقرة  ،S/2019/816  أيضـــــــــــا  اةظر (39) 
 األسلحة. توريد حظر رف 

 عمال  المنشـــــــــــــ ة  للجنة  الوطنية  التنســـــــــــــيق آلية  منســـــــــــــق ااةتقالية  الحكومة من  إعالمية  إحاطا   تقدم  أن يمكن  التي  الجها   بين من (40) 
 والطفل. المرأة   د العنف مكافحة لوحدة العام والمدير السودان، بش ن (2005) 1591 بالقرار
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