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التقرير الخاص لرئيس مفوضييييييييي  افرياي األألريق  لاألم ن ال ال لحمة ال تي     
بشيييييييلي ال  لي  ال ختلا  لألرياي األألريق  لاألمة ال تي   أل  يانألون ل  شيييييييا   

 كياي متاب   
  

 مق م   - ألف 
رئيس مفوضـــي   إلى، 2020حزيران/يونيه   3المؤرخ  (2020)  2525طلب مجلس األمن، في قراره   - 1

تقرير خاص مع توصـــــيان مســـــعن ماـــــار العم  الم ا ـــــب  تقديم االتحاد األفريقي واألمين العام لألمم المتحدة  
. ويقــدم اــ ا  (العمليــ  الملتلحــ ) المتحــدة في دارفور فيمــا يتعلب مــالعمليــ  الملتلحــ  لفتحــاد األفريقي واألمم

التقرير اللاص لمح  عام  إلى الحال  الاــــيا ــــي  واألم ي  في دارفور، والج ود التي تح ل ا الحتوم  االنتقالي  
لدفع عملي  الاــــــــفم وحماي  المدنيين قدما، ادعم من العملي  الملتلح ، واللياران المتعلق  مالعملي  الملتلح   

 .2020كانون األول/ديامحر  31عد انت اء واليت ا الحالي  في م
  

 اليال  أل  يانألون  - ثا يا   
اتفاق  ــــفم  توقيع   شــــ دن دارفور تحوران  ــــيا ــــي  ووم ي  اام . وم   ، في الفترة قيد اال ــــتعرا  - 2

 2020وكتو ر  ل/تســــرين األو  3اين الحتوم  االنتقالي  وتحالف الجماعان الماــــلح  الاــــوداني  في  و ا في 
ــيا  ــيا ـ ــ  لمعالج  الممالم التي طال ومداا لمعلما  ـ   ،العملي  االنتقالي . ولكن في إطارلم حق  واو يتيح فرصـ

، فقد حدثت زيادة في االشــــــتعاكان على  2020 في عام  و ريتاتفاق الاــــــفم  مســــــعنوإن كانت المفاوضــــــان 
على ع ف اين القعائ  واضــــحرامان مدني .  المتمردين، وانحونمن الماــــتوم المحلي شــــاركت في ا ع اصــــر 

التي لم ت ضـم إلى عملي  الاـفم رير ماـتقرة. وتتعثر دارفور،   جماعانوال تزال الم اطب الواقع  تحت تعثير ال
  .واي وك ر الم اطب فقرا في الحلد، تعثرا خاصا مارتفاع معدل التضلم وندرة الوقود والالع األ ا ي  األخرم 

 
 أل  السوياي سألللبا لارفاق جو   -ألف 

اتوقيع اتفاق  ـفم   2020تسـرين األول/وكتو ر  3في  تو ت محادثان الاـفم التي عقدن في  و ا - 3
مع  و   لجح   ال وري  الاـوداني ل  التامع  ماـلح المعارضـ  الجماعان تحالف الاين الحتوم  االنتقالي  للاـودان، و 

لم اطب معي  ا   في الاودان اروتوكوالناتفاق  و ا للافم   يتضمنتحرير الاودان مقيادة م ي م اوي. و   يش
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ــودان  ، على التوالي،تتعلب ــمال/   -ادارفور، والم حقتين ذواتي الصـــل  مالحرك  الســـعحي  لتحرير الاـ قحاع السـ
ــمالمالك عقار ي فصـــ  ــودان وشـ ــرق الاـ ــودان ، وشـ ــ  الاـ ــودان وو ـ ــف والو روتوك، الاـ ــعن  م فصـ ــايا  مسـ القضـ

دنالحروتوكول المتعلب   مو ب. و القومي  ش رًا من تاريخ توقيع    39 اــــــــــــ الفترة االنتقالي    مالقضايا القومي ، ُحد 
في المائ  من   25 و في المجلس الاــــــياديمن المتمردين ثفث  مقاعد للج ان الموقع   تخصـــــــصـــــ و  االتفاق

على إنسـاء   اروتوكول القضـايا القومي  ويضـا وي ص .ومجلس الوزراءالمقاعد في المجلس التسـريعي االنتقالي  
المتعلق  او ـــــــ    الحروتوكوالنالحوار الوط ي واإلصـــــــفو الد ـــــــتوري. وتت اول   وعلى نمم للحتم في الم اطب

ــادي ، والاـــــيا ـــــي ، واال تما ي  وال قافي  في ك  م حق . وي ص   ــائ  االقتصـــ ــرقه وشـــــماله الماـــ ــودان وشـــ الاـــ
على ترتيعان لتقا ــم   فصــي  عقارالســمال/ قحاع -ال ي يســم  الحرك  الســعحي  لتحرير الاــودان  الحروتوكول

ــد،   ــم  إصــــــــفو الجيش الوط ي، والي  دائم  لوقف إطفق ال ار والرصــــــ ــلح  وال روة وترتيعان وم ي  تســــــ الاــــــ
 و رنامج شام  ل زع الافو والتاريح وإعادة اإلدماج.

ال زوو،  ك لك لق  ادارفور الترتيعان األم ي ، وتقا ــــــــم الاــــــــلح  وال روة، و المتع الحروتوكوالنوتت اول  - 4
والماــــــاءل  والعدال ، واألر  والمصــــــالح  اين القعائ . وتتضــــــمن الترتيعان األم ي  وقفا دائما إلطفق ال ار،  

ن  يوما تتعلف من قوان م 90فرد في رضــــون  12  000وإنســــاء الي  للرصــــد، ونســــر قوة لحفا األمن قوام ا 
الحتوم  والجماعان الماــــــــلح . وتتضــــــــمن األحتام الرئياــــــــي  األخرم ا ــــــــتعادة الوضــــــــع اإلقليمي لدارفور،  
ــلح    ــتويان الاــــ ــحي لم اصــــــب الواليان والحتومان المحلي ، وإدماج المروة على  ميع ماــــ والتلصــــــيص ال اــــ

ــ وي  تحل   ــ دوق إنمائي لدارفور مميزاني   ــــــ ــاء صــــــ ــ وان،    10الر لمدة مليون دو   750واتلاذ القرار، وإنســــــ  ــــــ
وتاــوي  ماــعل  االحتفل القاــري لألراضــي وإنســاء مفوضــي  ألراضــي دارفور، وإنســاء محتم  خاصــ  للجرائم 
ــعن   ــمانان مسـ ــتق  والعودة الحو ي  لل ازحين داخليا والف  ين مع ضـ المرتكع  في دارفور وتعيين مدع عام ماـ

  .األمن، وإعادة األراضي، والتعويض واللدمان األ ا ي

ــت ســـــع، والتي ـ ــــ  - 5 ــُيدعم ت في  ا ه األحتام من خفل مجموع  من اللجان التي  ـــ وفر ثفث م  ا تو ـــ
اآللي  الرئياــــــــي  التلاذ   ــــــــتم  عاــــــــتري  مســــــــترك  للترتيعان األم ي ، عليا دورًا محددًا لألمم المتحدة: لج   

متحـدة مم لـ  في ـال ولج ـ  دائمـ  لوقف   ــــــــــــــتكون األمم الو  القراران وحـ  الم ـازعـان فيمـا يتعلب ات فيـ  االتفـاق
ــ ا  ــؤول  ومام اللج    ماعتعاره طرفا ثال ا، ألمم المتحدةمم   لإطفق ال ار، يرو ــــــ ــتري   العليا وتكون ماــــــ العاــــــ

يومًا، ادعم من األمم   30المســـترك ل ولج   إقليمي  ل زع الاـــفو والتاـــريح وإعادة اإلدماج، ُت ســـع في رضـــون 
ألمم المتحدة. وإضـــــــاف  إلى ذلك، ت ص  من م موم  اوكاالن وخرم ك لك من و  ا ثال ا،ماعتعاراا طرفالمتحدة 

ــراك  مع العملي  الملتلح  وو مع  الحروتوكوالن وكال  وخرم من  المتعلق  مال ازحين داخليًا والف  ين على الســــــ
، ووكاالن األمم المتحدة، والوكاالن الوط ي  والدولي  ذان الصــل ،  ماعتعاراا طرفا ثال ا األمم المتحدة م موم 

م ممان المعون  الدولي  والوط ي ، لتاـ ي  إيصـال الماـاعدان اإلناـاني  وضـمان الحماي  والمعامل  الكريم  و 
على  ا االتفاق ويـضــــــــــ  ي صلل ازحين داخليًا والف  ين خفل عملي  العودة وإعادة اإلدماج وو إعادة التوطين. و 

دعم رصـــــد االتفاق  ل  ان ضـــــام   من االتحاد األفريقي، واألمم المتحدة، و  وو الاـــــودان والمجتمع الدولي 
 .ل اإلعفن الد توري ليعتس وحتام اتفاق  و اووخيرا، ُعد   وت في ه وتقييمه.

ويمتن   اتفاق  و ا فرصــــــــ  لمعالج  ماــــــــح لعان ال زاع في الاــــــــودان، مما في ذلك في دارفور.  يئوي - 6
طفق ال ار، وتســـــــــتي  قوة لحفا األمن تكون ماـــــــــؤول  وتم يلي  وإدماج المقاتلين الاـــــــــامقين في  دائم إللوقف 

شـــريح  ون تتل  الجيش الوط ي، الحد من الع ف وتعزيز ثق  الجم ور في مؤ ـــاـــان األمن و ـــيادة القانون، 
ع المعايير الدولي  لحقوق اإلناـــــــــــان.  ممســـــــــــارك  المجتمعان المحلي  المتضـــــــــــررة و ما يتواءم م تلك اللحوان
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  تدااير العدال  والماـاءل  والمصـالح  ماالقتران مع ،دارفورخاصـ  للجرائم المرتكع  في و ـيتون إنسـاء محتم  
ــدالتي ت األخرم  ــان، مما في ا   متصــ لإلففن من العقاو على  رائم الحرو واالنت اكان اللحيرة لحقوق اإلناــ

تعزيز ال ق  في الترتيعان الجديدة. وتســـــــت  ا ـــــــتعادة اإلدارة من ضـــــــروريا زءا   تلك المرتكع  ضـــــــد األطفال، 
ــ دوق الملصــــــــــص لدارفور، إلى زيادة التركيز   ال اتي  للم اطب خحوة اام  يمتن ون تؤدي، إلى  انب الصــــــــ

تلصــــيص الموارد مســــت  عادل وم صــــف لت مي  الم حق . وإضــــاف  إلى ذلك،  فيما يتعلب اواالاتمام اإلداريين  
إن إنســـــاء اليان وعمليان شـــــامل  لتعليم حدود األراضـــــي والحواكير)األراضـــــي التي تاـــــتلدم ا عادة عســـــيرة  ف

ــعاو، يمتن ون   وو ــاء والســــــــ مجموع  قحلي  معي  ( ورداا إلى مالكي ا واالعتراف ا ا قانونا، مما في ذلك لل اــــــــ
   اين القعائ .ييار التوص  إلى حلول دائم  لل زوو القاري والحوعي، وون يعزز المصالح

حســــــد ي ت  او عحد الواحد خارج عملي  الاــــــفم الجاري  وا -زال حرك   يش تحرير الاــــــودانتوال  - 7
معض مليمان ال ازحين داخليا، مما يســــــــت  تحديا للتاــــــــوي  الســــــــامل  لل زاع،  داخ   و االمعارضــــــــ  التفاق 

ــحتمحر، وعلن عحد الواحد،  1وك لك لحماي  المدنيين. وفي    ال ي تكلم ما ـــــتلدام وصـــــل  صـــــوتي  ومامويلول/ ـــ
من المؤيدين ال ين تجمعوا في مليم حميرة في كاس،   وو دارفور، عن معادرته اللاصـــ    1  500وك ر من 

والج ان الفاعل  على المســـــارك . وفي   جماعانللاـــــفم في شـــــت  حوار وط ي من شـــــعنه ون يســـــجع  ميع ال
ى عحد الواحد إل راء حوار داخلي مسعن عملي  الافم للاماو   حتمحر، وُعلن عن مقترو م اوو إل  ويلول/ 17

ح  الممالم القائم  م   ومد معيد والتصـــــــــــــدي   مســـــــــــــعنللدارفوريين، وال  ـــــــــــــيما ال ازحين داخليا، مإاداء ارائ م 
ــعاو الج ري  لل زاع. ــحتمحر، تماار االف من ال ازحين داخليا الموالين   8 إلى 6 الفترة من وفي لأل ـــــ ويلول/ ـــــ

و ـــــ  دارفور، معر ين   في د الواحد في مليمان الحميدي ، والحصـــــاحيصـــــا وخمس دقائب لل ازحين داخليالعح
  وو دارفور، وعرو ال ازحون داخليا ويضـــــــــا عن  في . وفي كاس وم واشـــــــــي،  و اعن معارضـــــــــت م التفاق 

 رفض م لفتفاق لدم العملي  الملتلح .

ــودان  واناـــــحب - 8 قحاع الســـــمال مقيادة عحد العزيز الحلو في  -فصـــــي  الحرك  الســـــعحي  لتحرير الاـــ
ــتيائهاو/وراـــــــــــــحس  20الحداي  من المحادثان في  ــتيل  وفد الحتوم  للتعحير عن ا ـــــــــــ . وفي ن اي  من تســـــــــــ

ــودان ع 3اتوقيع إعفن معادئ في قام  المحاف، ــفاء الحامع الديمقراطي على الاــ ــحتمحر لدعم إضــ لى  ويلول/ ــ
تسرين األول/وكتو ر،    3في و اس الفص  اين الدين والدول  وشرع فيما معد في المسارك  في عملي  الافم. و 

ــدر ائتفف من ثمـاني  مـاعـان  ـماعتـعاره رير متتمـ ، نمرا    وـ ا اتـفاق النتـقاداـياـنا  م ســـــــــــــــق متمردين وصــــــــــــ
 ال تععاده معض الجماعان من المفاوضان.

 
 منال رأ  لالسألل لاأل - با  

امروة من دارفور وم ـاطب وخرم المحـادثـان في  و ـا   20اـدعم من العمليـ  الملتلحـ ، حضــــــــــــــرن  - 9
تســــــــرين األول/وكتو ر، قدمت العملي  الملتلح  الدعم ل فث  3وقدمن ورق  موقف إلثراء المفاوضــــــــان. وفي 

ــ دن على توقيع اتفاق  ــائي  في دارفور كي يســـــــــــ يزال تم ي  المروة في  . ومع ذلك، ال  و امن القيادان ال اـــــــــــ
ــا، ممـا في ذـلك في قحـاع األمن، على الررم من الج ود التي تـح ل ـا الحتومـ    مجـال اتلـاذ القراران م لفضــــــــــــ

السـرط . ويواصـ  م تدم المروة في دارفور، واو م مم   امع  تضـم شـعتان حماي  المروة   إلىال ـتقدام ناـاء  
 او ال اــــائي لقوم الحري  والت،يير، وم ممان من المجتمع  والو ــــاط  ال اــــائي ، ورامحان ناــــائي  م  ي ، والج

 المدني ذان قيادة ناائي ، ومم فن لل ااء ال ازحان، الدعوة إلى إشراك المروة في العملي  الايا ي .
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 القتال الذي شانكت فيه اليركات ال سلي  - جية 
ؤلف  و ــــــا ــــــًا من القوان الماــــــلح   الم –على الررم من ترا ع ماــــــتوم القتال اين القوان الحتومي   - 10

وحرك   يش تحرير الاـــــــــودان/  او عحد الواحد معد الحدء في محادثان   –الاـــــــــوداني  وقوان الدعم الاـــــــــريع 
ــاعــد في عــام  توتري ال زاع، ظــ  2019وراــــــــــــــحس او/الاــــــــــــــفم في  و ــا في    . وفي ويــار/2020وتصـــــــــــــ

ــتعنفت حرك   يش تحرير الاـــــــودان/  او عحد الوا2020 مايو حد اجمات ا على القوان الحتومي . وفي  ، ا ـــــ
ــوداني  في ُكتروم، على معد   1 ــلح  الاـــــــ حزيران/يونيه، اا مت قوان الحرك  نقح  تفتيش تامع  للقوان الماـــــــ
  ديا من القوان الماــلح  الاــوداني    27كيلومترا شــمال شــرق نرتتي، و ــ  دارفور، مما و ــفر عن مقت   22

االشتعاكان المتقحع  اين قوان الحتوم  والحرك  حول قولو وشرق نرتتي، الحرك . وتتركز   مقاتليوتاع  من 
مالقرو من  ك لك و  ،و ــ  دارفور. وتتركز االشــتعاكان اين فصــائ  الحرك  في الم حق  الواقع  اين قولو ودايا

 وتتاـــــــــــــــحب  .  وو دارفور في مـ اطب تورونب تونـقا، ودريـعان وكـيدي جيرفي و ــــــــــــــ  دارفور، و في روكيرو، 
تجمع توقا و ـــامانقا شـــرق قولو وروكيرو في و ـــ  دارفور،  قعي في عمليان نزوو  ديدة إلى مو  االشـــتعاكان

، ُوال  عن  2020  وو دارفور. وفي الفترة من ويار/مايو إلى تســــــــرين األول/وكتو ر  وإلى كيدي جير وليعا في
 شلص. 27 000 نزوو ما يقرو من

ــا االقتتال اين  - 11 ــتد ويضــــ ــائ  داخ  حرك   يش تحرير الاــــــودان/  او عحد الواحد ماــــــحب واشــــ الفصــــ
ــاركته في عملي  الاــــــفم. وفي الفترة من ويار/مايو إلى تســــــرين األول/وكتو ر،  ــــــجلت العملي  الملتلح    مســــ

وك ر من ور ع  تحل  زيادة  يرقى إلى ماــــــلح ، وي ما  انموا  انحون على حادث    82حال  وفاة نتيج     162
في الفترة من كانون ال اني/ي اير إلى ويار/مايو، وزيادة  جلت حادث     53حال  وفاة نتيج     39ن  اـ  وم ال مقار 

ــجلت حادث    35حال  وفاة نتيج     25وك ر من  ــــــت  وم ال مقارن  اـــــــــــــــــــــ تحل   في الفترة من او/وراــــــحس   ــــ
ــمحر  إلى رك   يش تحرير  ويار/مايو،  دد فصــــــيف ح 21. فعلى  ــــــحي  الم ال، في 2019كانون األول/دياــــ

وصالح اورصا اجمات ما على   (“قدورةعحد الرحمن )” الاودان/  او عحد الواحد اللاضعين لقيادة عحد القادر
في دايا، و ــــــ  دارفور، من و   تعزيز  ــــــيحرت ما على  ميع ع اصــــــر   ،يقوده معارك ولدوك ،فصــــــي  اخر

في تورونب تونقــا في الفترة من   عن اشــــــــــــــتعــاكـان ممــا و ــــــــــــــفرالحركـ . وقـد عـار  قـادة اخرون المحــاولـ ، 
ــحتمحر، ُوال  عن   30شـــــلص. وم     48مقت   ودن إلى  2020او/وراـــــحس  3تموز/يوليه إلى  26 ويلول/ ـــ

وقوع اقتتال داخلي للاـيحرة على م ا م ال اب المحلي  و مع الضـرائب في م حق  ديو، شـمال ررو م واشـي  
ن، وفقا لدوري  تحقب  ــــــــــــــيرت ا العملي  الملتلح  في  في   وو دارفور، مع و ود عدد رير مؤكد من ال ازحي

 تسرين األول/وكتو ر. 13

ــحتمحر، وفادن التقارير ون ما مجموعه   16 إلى 5 الفترة من وفي - 12 تعيل ا  و ـــرة مييســـي   392ويلول/ ـ
ــورتوني ون ى ــامانقا وتوقا في نزحت من موقع تجمع ال ازحين داخليا في  ــ ــمال دارفور إلى موقعي تجمع  ــ   شــ

على التوالي، في و ــ  دارفور. ووفيد معن ا ا ال زوو الجديد  اء عقب   ،في الم اطب المجاورة لروكيرو وقولو
ـمعن م  زء  المـ اوئين للـ ازحين داخلـيا احتجـاز عـدد من الـ ازحين داخلـيًا ات م م وحـد ـقادة قوان اـلدعم الاــــــــــــــريع

ل اـــــــــــاء عن اعتداءان  اـــــــــــدي  قام ا ا  من حرك   يش تحرير الاـــــــــــودان/  او عحد الواحد. ووال،ت معض ا
حوالي عســــــــرة وشــــــــلاص اخرين من ال ازحين داخليًا محج   ويضــــــــا قوان، في حين اعتقلت القوانالوعضــــــــاء 

ــايق  من  و حمفن متافح  الجريم .  ــا عن وقوع عدة حوادث اعتداء، واحتجاز ومضــ وال  ال ازحون داخليا ويضــ
،  ا ه المواقع المزدحم في نقا. وتســم  االحتيا ان اإلناــاني   في موقع  ــاما  انب القوان الماــلح  الاــوداني 

المــعوم وريره من المواد رير ال،ــ ائيــ ، وورــ يــ  األطفــال،   الوافــدين ــديــدة من  اوعــداد تاــــــــــــــتقحــ  التي ال تزال



S/2020/1115 
 

 

20-14922 5/15 

 

وخدمان الحماي . وكان من المقرر   (19-كوفيدمر  فيروس كورونا )  ـيما في ضـوء والماـاعدة الححي ، ال
ــاعدان اإلناــــاني  من الج ي  ، ررو دارفور، إلى زال جي في   ا  ويلول/ ــــحتمحر ولك   24ون تصــــ  قواف  الماــ

ــد ن من  انب ــاعد  القحيل    صــ ــتمرة في ا في وعقاو تصــ ــاليت في م حق  مورني، التي ال تزال التوتران ماــ ماــ
ــه، زارن العمليـ  الملتلحـ  موقع  ــــــــــــــورتوني 2020التوتران اين القـعاـئ  في تموز/يوليـه  . وفي الوـقت نفاــــــــــــ

 للتحقب من التقارير ووال،ت الالحان المحلي .
 

 ال نف ب ن القبائل - يال 
. وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى 2020وا ـــــــــــتمر في عام   2019ازداد ال زاع اين القعائ  في عام  - 13

حال  في تموز/يوليه وحده(   111حال  وفاة )  146لملتلح  ،  ــــــــــجلت العملي  ا2020تســــــــــرين األول/وكتو ر 
وك ر من ور ع  وم ال في عدد الضــحايا مقارن  مالفترة تحل  زيادة   يرقى إلىاشــتعاكًا وم ازع ، وي ما  31نتيج   

وك ر من ثـمانـي  ومـ ال  تحل  حـادـث ، وزـيادة   23حـاـل  وـفاة نتيجـ     31 شـــــــــــــــ دنالتي ،  2019نفاـــــــــــــــ ا من عـام 
حادث . وظلت ال زاعان المتعلق  ماألراضــــي،   15حال  وفاة ماــــحب  17، ال ي  ــــجلت فيه 2018م عامقارن  م

وفي     32التي ت حوي في ال،الب على تدمير المحاصـــــي  من قح  الرعاة، ثاات  تقريعا، حي  ال  عدد الوفيان 
حادث  خفل   171نتيج   حال  وفاة  49 وتسرين األول/وكتو ر مقارن  اـــــــــ  يونيه/حادث  اين حزيران 134نتيج   

 .2018حادث  خفل الفترة نفا ا من عام  126حال  وفاة نتيج   20و 2019الفترة نفا ا من عام 

ووك ر الم اطب تضررا من الحوادث المتصل  ماألراضي اي كتم، و ورتوني و رف عمرة في شمال   - 14
ونيرتتي في و   دارفور، وكاس وقريض  في  دارفور، والج ي  ، وماتري و ح  مون في ررو دارفور، وقولو 

و ـفرن ال جمان التي شـ  ا رعاة قحيل  الففت  على    ،2020 تموز/يوليه  23في    وو دارفور. وفي قريضـ ،
اخرين   20شــــــلصــــــا من العائدين وإصــــــام   15مزارعي قحيل  الماــــــاليت في قري  عحدوس للعائدين عن مقت  

اشـــــتعاكان اين الماـــــاليت والرزيقان الســـــمالي  في تموز/يوليه   في مدنياً  84قت  مجروو. وفي ماـــــتري، حي   
في الم اطب المحيح    ولكن ليس انســـرن القوان الماـــلح  الاـــوداني  وقوان الدعم الاـــريع في الحلد، نُ 2020

إلى ا ــــــــــــتمرار التوتران اين القعائ .  واو ما ودم ادورها ا، مما حال دون وصــــــــــــول المزارعين إلى األر ، 
تقــديم الــدعم  و ررو دارفور  واليــ العمليــ  الملتلحــ  للعمــ  في نفس موقع عمــ  حــاكم  ظف منمو  ســــــــــــــرونُ 

اال ـتسـاري، ووافقت لج   ومن الوالي  على إر ـال قوان مت قل  إلى م حق  ماـتري لحماي  المزارعين ووراضـي م  
 خفل مو مي الزراع  والحصاد الا ويين في الماتقح ، ولكن ا ا لم يتحقب معد.

ماــــــــــتوم اإل رام ال ي يســــــــــم  الاــــــــــحو الماــــــــــلح، والاــــــــــرق  ووعمال الع ف األخرم  ظ و الم  ،  - 15
ــحيا في عام  دون  ــجلت العملي   2020ت،يير ناــــــ ــرين األول/وكتو ر،  ــــــ . وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى تســــــ

خفل الفترة  حادث   812حال  وفاة نتيج   78حادث  إ رامي ، مقارن  اـــــــــــ    882حال  وفاة نتيج    97الملتلح  
شـلصـا نتيج    129مقت    2020شـ دن الفترة من كانون ال اني/ي اير إلى ويار/مايو و   .2019نفاـ ا من عام 

حادث  ع ف ومضـــــــايق  ضـــــــد ال ازحين داخليا في فترة األشـــــــ ر اللماـــــــ  من    166حوادث. ووقعت  1  107
فترة األش ر اللما  الممتدة من   حال  خفل  247، مقارن  اـــــــــــــ 2020حزيران/يونيه إلى تسرين األول/وكتو ر 

. وزادن حوادث الع ف الج اــــــــــــــي المرتع  مـال زاع التي ُوال،ـت ا ـا  2020كـانون ال ـاني/ي ـاير إلى ويـار/مـايو 
ــع     2020العملي  الملتلح  في الفترة من ويار/مايو إلى او/وراــــــــــــحس  في المائ  مقارن  مالفترة   10,5ا اــــــــــ

الحـياـنان المتعلقـ  ـمالحوادث األم يـ  في دارفور زـيادة في الع ف م ـ    حين. وإ مـاال، ت2019نفاــــــــــــــ ـا من عـام 
ــحب  ــلحين، و  الرح اداي  العام، مع ارتفاعان حادة في ال زاع اين القعائ  ماــ ــع في األالماــ ــي حدوث تو ــ راضــ
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محرك   يش تحرير الاــــــــودان/  او عحد الواحد وقوان   ينالمرتعح المقاتلينوتصــــــــاعد للقتال اين  المتضــــــــررة
 . 2020من الحتومي  م   ويار/مايو األ

من  ،والمزارعين تزداد خفل مو ــــــــــــــم الزراعـ  المجتمعـان المحلـي  للرحـ وفي حين ون التوتران اين  - 16
مرتع  مالعملي    2020ويار/مايو إلى تســـــــــــــرين ال اني/نوفمحر، يحدو ون تصـــــــــــــاعد الع ف اين القعائ  في عام 

الزرا ـي  والـ ازحون داخلـيا في دارفور ـماللـدمـان  المحلـي  راد المجتمعـانحـاـلب وفياالنتـقالـي  الوط ـي  الجـارـي . و 
  .المالحين وتوفير الحماي  م  م، وإخراج الرعاة من وراضي م  الرح  زع  فو الميليسيان و ك لك ااأل ا ي ، و 

ــر في شــــــمال دارفور، ونيرت ن  ممو ي ولإلعراو عن محالح م، ــلمي  في كعتااي ، وكتم والفاشــــ تي احتجا ان  ــــ
وكاس في و ـــــ  دارفور، والضـــــعين في شـــــرق دارفور والج ي  ، وماـــــتري ومورني في ررو دارفور. ولم تعد  

ــل  ادون في نيرتتي في  تلك ــام متواصـــــ  يونيه /حزيران 28االحتجا ان حوادث م عزل . وقد ودن حرك  اعتصـــــ
زالون يس،لون م اصح م م   ح   إقال  ماؤولين محليين كانوا ال يمالحتوم  االنتقالي   اتل ته  وو فرن عن قرار 

ردا على  و في فتاارنو، وكتم وكامتااي .  عن طريب االعتصـــــــــــام الحتوم  الاـــــــــــامق  إلى مزيد من االحتجا ان
ــل  من التدااير االحتجا ان، ــلاــ ــ ا معد،  لم ،وعل ت الحتوم  عن  ــ ــيان  من قحي ي ف  معضــ نزع  ــــفو مليســ

ي عن طريب لجان مســــترك  في كتم. وفي مورني، نممت  في نيرتتي وتاــــوي  الم ازعان على األراـضـــ  الرح 
معد ون ودن م ازع  على تدمير األراضـــي الزرا ي   عن طريب االعتصـــام  ـــلميا  احتجا االمجتمعان المحلي   

محلب  وقدمت  ـلاـل  من المحالب إلى حاكم الوالي ، مما في ذلك  .ويلول/ ـحتمحر 17إلى مقت  شـلصـين في 
ــل من   ومل جلح  الاــــوداني  وقوان الســــرط  الاــــوداني . وتعر  معض االحتجا ان نق  قادة من القوان الماــ

ــلح ،  ــيان الماـــ ــحي  الم ال  في فتاارنو من قحي  ال جومقح  الميليســـ . وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى على  ـــ
  فاةحال  و حال  اضحراو مدني، مقارن  م  100إصام  نتيج     86و  حاالن وفاة  6تسرين األول/وكتو ر، وقعت 

   .مايو/ي اير إلى ويار/كانون ال انيفي الفترة من اضحراو مدني حال   72إصام  نتيج   18واحدة و

ــودانيين  - 17 ــاني واللحراء الاـــــــ ــاوران مع العملي  الملتلح ، والســـــــــركاء في المجال اإلناـــــــ ووفرن المســـــــ
ودن حمل   مع  إلى حد ما، الماضـــــي . و لتوتران اين القعائ  في الاـــــ وان القليل   لالميدان  ـــــياقا إضـــــافيا  في

إلى تحاــــين الحال  األم ي  في الم اطب الحضــــري    2018و   2017األ ــــلح  التي نف ت ا الحتوم  في عامي 
ألن العديد من   ماتمرة، لم تكن توطينالوو فرن عن العودة الحو ي  لل ازحين داخليا. ايد ون العودة وو إعادة 

ــاد، وليس للعقاء مصــــورة دائم .ال  إالمزارع  لم يزورواالعائدين  ــي  والحصــ وفي الوقت   ل،رضــــي زراع  المحاصــ
ــه، يعاني  ــًا من  الرح نفاـ ،  التحوالن الديم،رافي  تؤديالمو ـــمي ، حي   المتعع  في اجرت م ممار ـــانالويضـ

حا ت م    وخاص إلى ت،يير احتيا ات م اإليتولو ي ،   ،في ال مو الاتاني، وال زوو والتحضر  وال  يما التحوالن
ــول على إلى ــتد حدة ا ه العوام  .المياه وال،امان الحصـ ــحب ت،ير الم اخ.  وتسـ معض الرح  إعادة   ويلتارماـ

الم ازعان  في ذلك إلى زيادة   يؤديذلك في األماكن األصــــــــــلي  للاــــــــــتان ال ازحين داخليا. و  في التوطين، مما
، مع اناـحاو قوان األمن  2019ي عام مجتمعان الرعاة، التي تحولت إلى وعمال ع ف ف على األراضـي مع

اللرطوم ا ـتجام  للتحوران الاـيا ـي  في العاصـم . وكان تصـاعد الع ف اين القعائ  في ررو   الحتومي  إلى
ــالـيت والرزيـقان 2019دارفور في كـانون األول/دياــــــــــــــمحر  مـ ااًل على اـ ه التوتران. ومن   اين قحيلتي الماــــــــــــ

توميـ  احتوم الحـالـ  لععض الوقـت، ررم ون التوتران ا ــــــــــــــتمرن الجـدير مـالـ كر ون نســــــــــــــر قوان األمن الح
   شلص. 67، مما و فر عن مقت  2020وتصاعدن مرة وخرم في تموز/يوليه 

الماــــــلح  إلى م ا م  ال ازحين  الرح   ماعانلجعن ، حي  2020وا ــــــتمر ا ا االتجاه في عام  - 18
ما ـــــــتعادة ومحول  عن طريب االعتصـــــــام للمحالع  نمموا احتجا ان وا ـــــــع  ال حاق داخليا والمزارعين ال ين 
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ــواد  حقوق م في األراضـــــي ــمال دارفور، في على نحو ما شـــ ــتلت    .2020تموز/يوليه  13في فتاارنو، شـــ وشـــ
 ـتكمال  ا ون ا تعتزمويضـا تحديا لقوان األمن الحتومي . وفي الوقت نفاـه، وشـارن الحتوم  إلى  االحتجا ان

ويلول/ ـــــــــحتمحر ملحت ا الرامي  إلى الســـــــــروع في    9لعملي  الملتلح  في حمل   مع األ ـــــــــلح ، حي  وال،ت ا
ومصــــــــــادرت ا مالقوة. وتتواصــــــــــ  العملي  الملتلح  مع الاــــــــــلحان    قانوني تفتيش عن األ ــــــــــلح  رير ال  عملي

اثــار وم يــ  في   يمتن ون تتاــــــــــــــحــب في عمليــ  من اــ ا القحيــ نمرا ألن الحتوميــ  فيمــا يتعلب ا ــ ا ال  ج، 
 اين الجماعان القحلي  المالح .ك لك والحميدي  و ورتوني، و  ،الماتقرة، م   مليمان كلم  المليمان رير

 
 الق وي ال فرلض  على إمكا ي  الوصول - ها  

الوصــــــــول  في ما ، وقعت حادثتان م ع2020الفترة من حزيران/يونيه إلى تســــــــرين األول/وكتو ر  في - 19
او/وراحس، ُم ع فريب التلحي  لعع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم المااعدة خفل    7. وفي أل عاو وم ي 

لعملي   اويلول/ ـحتمحر، ُم عت دوري  تامع  لسـرط   4وفي  الفترة االنتقالي  في الاـودان من الوصـول إلى قولو.
تيش ـتامعـ  للقوان الماــــــــــــــلحـ  الملتلحـ  ـكاـنت ترافب إحـدم الم ممـان رير الحتومـي  من المرور عـ د نقحـ  تف

 الاوداني  مالقرو من قولو.
  

 ح اي  ال     ن  -   ا لث ثا  
 الخا  الوطني  لي اي  ال     ن - ألف 

الماـــــــــــــؤولي  الكامل  عن معالج  حماي   تتولى عل امن الم م ون الاـــــــــــــلحان االنتقالي  الاـــــــــــــوداني   - 20
معـد خروج العملـي   الوط ـي  لحمـاـي  المـدنيين ت ـاخح المـدنيين ألول مرة مـ   ـاداـي  ال زاع في دارفور. وتســــــــــــــمـ 

ــميا إلى مجلس األمن، المرفبS/2020/429انمر ) الملتلح  ، 2020ويار/مايو  21في  (، التي قدمت ر ــــــــ
ــمن ثماني  مجاالن مواضـــييي  ــع اللح   وتتضـ ــرافلالوط ي  مجموع  وا ـــع  من االلتزامان. وتلضـ من   إلشـ

حاليا وضــــــــع خح  عم .   ويجري  .الوزاران الرئياــــــــي وتســــــــارك في ا  في اللرطوميقع مقراا الي  ت في   خفل
الســــــــــــــرطـ   وفراد لعاــــــــــــــتريين و لألفراد الى توفير المزـيد من الـتدرـيب والحوافز المـالـي  عاللحـ  الوط ـي    صوت

 إنساء شرط  مجتميي .على مليمان ال ازحين داخليا و نسر السرط  في على و  ،مم ام الحماي  المتلفين

فرد من   12 000ل ســــــــر   في الحداي  الحتوم  االنتقالي  التي وعل ت ا ت اللح وفي وقت الحب، نقح - 21
وفراد األمن من القوان الماـلح  الاـوداني ، وقوان الدعم الاـريع وقوان السـرط  الاـوداني  في دارفور، فعصـعح  

ــترك  في   26و حلول  فرد. 6  000العدد  مركع   80او/وراــــــحس، وصــــــ  عدد رير معلن من القوان المســــ
ــلح  ) ــوداني  و ل تامع  10ماـــ ــلح  الاـــ ــريع و ل 50لقوان الماـــ لســـــرط  االحتياطي ( إلى ل  20قوان الدعم الاـــ

ــمال دارفور لحماي  الم اطب الزرا ي  في  ــاعدة العملي    مواقعشــــــــ كعتااي ، و ــــــــــرف عمرة والاــــــــــري . و ماــــــــ
تلح ، ووفدن الحتوم  ويضــا موظفين مدنيين ووفرادا وم يين ا ــتجام  للحوادث التي وقعت في مليم كلم   المل

مليم فتـاارنو في حزيران/يونيـه، و  29مليم الحميـديـ  في في ، و 2020حزيران/يونيـه  11لل ـازحين داخليـا في 
ــا قوان األمن الحتومي  في عحدوس،   وو دا تموز/يوليه. 13في  إلى  23رفور، في الفترة من وُنســـرن ويضـ
 تسرين األول/وكتو ر. 3نيرتتي في في تموز/يوليه و  25ماتري في في تموز/يوليه، و  25

وتم   الج ود التي ا لت ا الاـــــلحان الاـــــوداني  في وعقاو وعمال الع ف اين القعائ  واالضـــــحرامان   - 22
ــم المدني  تحورا  ديرا مالترحيب. ويركَّز و وداا حتى اآلن على ا ــم الواليان وو يتاـــــ لم اطب المحيح  معواصـــــ

https://undocs.org/ar/S/2020/429
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ــارك ،  و وداا ويتحلب  .محامع مؤقت في وعقاو الحوادث الوا ـــــــع  ال حاق ــمان المســـــ مزيدا من القدران لضـــــ
والحماي  والوقاي  مست  ماتدام في المجاالن التي ت ير القلب. وفي األماكن التي ال تملك في ا قوان الحتوم   

الكامل ، وال  ـــــــيما في  ح  مرة والم اطب المحيح  مه )م   مليم كلم ( الواقع   حتى اآلن إمتاني  الوصـــــــول 
ضـــــــــمن نفوذ حرك   يش تحرير الاـــــــــودان/  او عحد الواحد، تواصـــــــــ  العملي  الملتلح  االضـــــــــحفع ادور  

وفي    ، حي  تيار الحوار وتعزز تدااير ا اء ال ق  مع الف ان المتضررة من ال زاع.اثال  اطرفماعتعاراا ري و مح
مليم الحميدي ، ردن العملي  الملتلح  على الزيادة في ال جمان الع يف  واللاـائر العسـري  المتصـل  ماالقتتال 

على مدار الاــاع  ادعم من   و ود إحدم وحدان الســرط  المســتل  التامع  ل اضــمان الداخلي اين الفصــائ  م
ــتري  ــريع ل قوة عاــ ــحس  3من  ادءالرد الاــ ــلحان على  . وتتواصــــ  2020او/وراــ العملي  الملتلح  مع الاــ

، مما في ذلك من خفل اقتراو القيام ادوريان مســـــترك  مع قوان الســـــرط  الاـــــوداني ، ولكن  انماـــــتوم الوالي
وي دخول لقوان األمن التامع  للوالي  إلى المليم. وال يزال ال ازحون داخليا يحل،ون   يرفضــــــــون ال ازحين داخليا 

عن وقوع انت اكان، مما في ذلك في  ـورتوني، وال  ـيما ضـد ال اـاء اللواتي يضـحلعن معنسـح  لكاـب الييش  
 خارج المليم.

ومان اني  عن التوتران وتواصـــــــــــــ  شـــــــــــــعتان حماي  المروة التي تدعم ا العملي  الملتلح  تقديم معل - 23
ــتوم المجتمعان   ــعتان العامل  على ماــ ــيت . وتتعاون ا ه الســ ــحراو وال جمان الوشــ ــ  ، وم اطب االضــ ال اشــ

المســــترك  لتحديد م اطب االضــــحراو وتقديم معلومان ياــــت د الحتومي  المحلي  مع العملي  الملتلح  والقوان 
وكانت السـعتان المحلي  لحماي  المروة وول من   ليان.إلي ا في وضـع خح  تاـيير الدوريان على ماـتوم المح

 .2020وال  عن ال جمان التي ش ت على المدنيين في كتم، وكاس و ورونقا في حزيران/يونيه وتموز/يوليه 

المواقع التي اناــــــــــــــححــت م  ــا العمليــ  الملتلحــ ، كمــا او الحــال في ررو دارفور،  مــا يتعلب مــ وفي - 24
ن مع الاـلحان الاـوداني  عن معد، حي  ي قلون إشـاران اإلن ار المعتر، ويقدمون  يواصـ  حفم  الاـفم التعاو 
التي تضــــحلع ا ا  معادران ا اء الاــــفم من خفل م ام االتصــــال   ماــــرع  وي ف ون الدعم، ويح ون ا على الرد  

تدااير  اتلاذمالعملي  الملتلح   ــــــــلحان الوالي   نصــــــــحتفي الواليان. وفي ررو دارفور، العملي  الملتلح  
وم ي  وتدااير مصـالح  من و   نزع فتي  التوتران في ماـتري. وإضـاف  إلى ذلك، اقترحت العملي  الملتلح ،  
في إطار دعم ا لت في  اللح  الوط ي  لحماي  المدنيين، على الحتوم  االنتقالي  ون يتســــــــــارك ماــــــــــتســــــــــارواا  

الواليان في  ميع ونحاء دارفور لتقديم الدعم   العاـتريون وماكن العم  مع وفراد األمن الاـودانيين في عواصـم
. (S/2020/202) اال ــــتســــاري مســــعن ماــــائ  الحماي ، على ال حو الموصــــى مه في التقرير اللاص الاــــااب

عمـًا ذا طحيعـ  لو اــــــــــــــتـي  اـل ين طلحوا ـاداًل من ذـلك د في الحتومـ العر  لم يلب ـتعيـيد ال مراء  ذـلكرير ون 
 ومالي  في معممه من األمم المتحدة لت في  اللح  الوط ي .

 
 سياي  القا وي لحقوق اإل ساي - با  

في دارفور،  رم، ـادعم من العملـي  الملتلحـ  وفريب األمم المتحـدة القحري، تو ــــــــــــــيع نحـاق عمـ   - 25
مما في ذلك المحاكم المحلي ، ومتاتب االدعاء مؤ ــــاــــان  ــــلاــــل  العدال  ليســــم  العديد من األماكن ال ائي ،  

ــاطاا في الم اطب   ــرط  وملافراا التي يجري إنسـ ــرط . وحدثت زيادة في عدد مراكز السـ ــجون ومراكز السـ والاـ
ــعاو، مما في ذلك   ــت  تحديا لعدد من األ ــــ ــان ال يزال يســــ ــاــــ ــتلدام الفعال ل  ه المؤ ــــ ال ائي . رير ون اال ــــ

ارد. وفي حين ون عددا قليف من الاـــــــــــــجون في دارفور خضـــــــــــــع إلعادة تعاي ،  ال قص في القدران وقل  المو 
قاضــــــيا ر ــــــميا    115الاــــــجون في الم اطب ال ائي  متردي . ويو د حاليا  حال ون ا ال تزال متتم  وال تزال   إال

https://undocs.org/ar/S/2020/202


S/2020/1115 
 

 

20-14922 9/15 

 

ث  مد يا عاما في دارفور. وردا على اشــتداد التوتر والع ف، نســرن الحتوم  ثف 58من  ميع الماــتويان و 
 نيرتتي خفل الفترة المسمول  مالتقرير. محلي من المدعين العامين في 

المجتمعان المحلي  في قدرة اين   ق  الومع ذلك، ال يزال ا اك عدد من التحديان، مما في ذلك ا اء   - 26
لضييف ،  مؤ اان  يادة القانون على تحقيب العدال ، وضمان المااءل  وتوفير الحماي  القانوني  للمجتمعان ا

مالتحيز القحلي وعدم الفعالي ،  لفت ام  تعر  معض وفراد الســـــــرط  الاـــــــوداني يوال  ـــــــيما ال اـــــــاء واألطفال. و 
. وـ الم ـ ،  انمراكزاـا ومرافق ـا في كتم، وكعـاايـ ، وكـاس، ونيرتتي والج ي ـ  ل جمـان وث ـاء االحتجـا ـ تتعر  و 
نـق  المحتجزين   ا  ـع  من الضــــــــــــــروري واو مـ  ،اــــــــــــــتـ دف المتمـاارون مرافب الاــــــــــــــجون في ـكاس ووردمـتاي

لتعزيز   من المـعادران مع قوان الســــــــــــــرطـ  الاــــــــــــــودانـي  طـائـف ك ف العملـي  الملتلحـ  تنـياال. و و اللرطوم  إلى
عفقان السـرط  مع المجتمعان المحلي ، مما في ذلك تاـيير دوريان مسـترك  داخ  مليمان ال ازحين داخليًا 

دوري    84مجموعه  ر ماالمجتميي  وإنســاء مراكز لف ــتجام  لحاالن الحوارئ. و ــي  وحول ا، ووعمال الســرط  
، مما في ذلك في زال جي، و ـرف عمرة،  2020مسـترك  في الفترة من او/وراـحس إلى تسـرين األول/وكتو ر 

ــ ق  طو ايا والم اطب الزرا ي  حول كتم، وفتاارنو وطويل ، و  تمعان  كلم . وفي كتم وكلم ، طلحت المجفي وشـ
ــلحان االدعاءون تجري المحلي   ــوداني  و ــــــــ ــترك  في   العملي  الملتلح  وقوان الســــــــــرط  الاــــــــ تحقيقان مســــــــ
 الع ف. حوادث

ــان  179ومن اين  - 27 في الفترة اين ويــار/مــايو   الموثقــ حــالــ  من انت ــاكــان وتجــاوزان حقوق اإلناـــــــــــــ
قوان  وعضـاء في حال  من انت اكان حقوق اإلناـان في دارفور إلى  36، ُناـحت 2020وتسـرين األول/وكتو ر 

والقوان الماــلح  الاــوداني  وقوان الســرط  الاــوداني .   ،، مما في ذلك قوان الدعم الاــريعدول األمن التامع  لل
حـاـل ، ولكن ُوفـيد ـمعن ملـفان الحـاالن  137دانـي  ممـا مجموعـه المجموع، ُوال،ـت قوان الســــــــــــــرطـ  الاــــــــــــــو  وفي

ــ  لم ما ــت  اء تاــجي  الســتوم    حاالن اإلافغحال . ولم تتل  الســرط  إ راءان مســعن معمم   46تفتح إال لــــــــــــــ
إللقاء القعض على مت مين مارتكاو  عملي  66وفتح ملف ل ا. وكانت االعتقاالن قليل ، حي  لم ُتوثَّب  ــوم 

متــامــ  إ راءان العــدالــ  الج ــائيــ  المتم لــ  في االعتقــال، والتحقيب والمحــاكمــ    حــاالننــادرًا مــا تمر ال رائم. و 
ــدار األحتام ــاءوإصـــــ ــب االقتضـــــ ــيما المركعان وريراا من المعدان الفزم  وتؤدي قل  . ، حاـــــ الموارد، وال  ـــــ

. ويســــــــت   إلى إعاق  الج ود إمتاني  الوصــــــــول،، وك لك غياو القدران و إل راء التحقيقان ومتامع  الســــــــتاوم 
  امفافتقار الضـــحايا إلى معرف  وف م حق م في التماس االنتصـــاف القانوني وو في المســـارك  في التحقيقان ع

 حد من عدد الحاالن التي تمر من خفل نمام العدال  الج ائي .ي اإضافي

لع ف الج اــــــــــــــي المرتع  حـاـل  من حـاالن ا 11، وثـقت العملـي  الملتلحـ  2020وفي حزيران/يونـيه  - 28
مال زاع في شـمال دارفور ورر  ا وو ـح ا، حي  تعرضـت تاـع من الضـحايا لفرتصـاو الجماعي. وم   ا ا  

، ال ي وثقت فيه حالتان من حاالن الع ف الج اـــــــــي المرتع   2019زيادة كحيرة مقارن  مســـــــــ ر حزيران/يونيه  
ــمال وو ـــــ  دارفور،  ، وقعت تاـــــع حاالن ع ف   ـاــــ 2020مال زاع. وفي تموز/يوليه  ي مرتع  مال زاع في شـــ

جرائم معن م ر ال ماــلحون يرتدون الزي  الد مرتكحو د  انحون  ــت حاالن م  ا على ضــحايا من األطفال. وحُ 
حرك   يش تحرير الاودان/  او عحد الواحد. وكان  عضاء في وو   الرح الر مي، ووشلاص وصفوا معن م من 

من الفتيـــان دون  ــــــــــــــن   2020في عـــام المرتكـــب تع  مـــال زاع معمم ال ـــا يـــان من الع ف الج اــــــــــــــي المر 
 عسرة. ال ام  

وفي الفترة من  متفســــــــــــــي . ضــــــــــــــد األطفال في دارفور حقوق اإلناــــــــــــــان المرتكع  وال تزال انت اكان  - 29
القتــ  والتســــــــــــــويــه   ي، تم لــت وك ر اــ ه االنت ــاكــان تواترا ف2020حزيران/يونيــه إلى تســــــــــــــرين األول/وكتو ر 
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ــي )  41من اي  م  طفًف، 123) ــياق الع ف   19فتاة( والع ف الج اـ فتاة(. وقد وقعت رالحي  االنت اكان في  ـ
والمزارعين في الم ــاطب الريةيــ . وفي  حــ  مرة، يؤدي االقتتــال الــداخلي   الرحــ اين القعــائــ  وو ال زاعــان اين 

اين الجماعان الم ســق  من حرك   يش تحرير الاــودان/  او عحد الواحد إلى تفاقم االنت اكان المرتكع  ضــد  
 . وال يزال  ما ــــــــــتلداماألطفال و تج يد ، و األطفال، مما في ذلك االرتصــــــــــاو، والقت  والتســــــــــويه، واالختحاف

ويضـا. وُعزي   األطفال ال ين يييسـون في الم اطب التي تاـيحر علي ا الحتوم  في  ح  مرة عرضـ  لل جمان
نحو ثل  مجموع االنت اكان المرتكع  ضـــد األطفال إلى قوان األمن الحتومي ، واو ك يرًا ما  رم في  ـــياق  

المفرط للقوة ضد المتماارين. وكانت  العمليان العاتري ، وو االعتداءان على الاتان المدنيين وو اال تلدام  
   قوان األمن الحتومي  ماؤول  ويضا عن احتفل ثفث  ماتسةيان وثفث مدارس.

تــدااير إلن ــاء وم ع انت ــاكــان حقوق  تتلــ وفي ضــــــــــــــوء مــا تقــدم، من الجــدير مــال  ــاء ون الحتومــ   - 30
ت دف  قامت محمل  تو ي  وط ي  ن ا و، مما في ذلك تج يدام وا ــــــتلدام م في الجماعان الماــــــلح ، و طفالاأل

م ع االنت ــاكــان المرتكعــ  ضــــــــــــــــد األطفــال. و ــدعم تق ي من العمليــ  الملتلحــ  وم ممــ  األمم المتحــدة إلى 
الدعم لتدريب قوان  واي تقدم  للحفول ، وضـعت الحتوم  خح  وط ي  لم ع االنت اكان المرتكع  ضـد األطفال

المرحب   األخرم  عان المحلي  في مجال حقوق الحف . ومن التحوراناألمن، والاـلحان المحلي  ووفراد المجتم
لحقوق   خاصـــــــ  ا ا تعاون ا مع العملي  الملتلح  إلنســـــــاء وحدة تواصـــــــ  ا ا ويضـــــــا ون قوان الدعم الاـــــــريع

اإلناـان وحماي  الحف . ووخيرا، تواصـ  الحتوم  العم  مع العملي  الملتلح  إلنسـاء شـعتان مجتميي  لحماي   
عضـــــــــــــــاء لجــان حمــايـ  الحفــ ، وال  ــــــــــــــيمــا على  على حمــايـ  الحفــ  وحقوق الحفــ  أل تـدريـبقـامـ  إالحفــ  و 
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 مسائل الي اي  لسبل ال ض  ق ما   - جية 
ا اك ف م عام لو ود نوعين رئياـيين من الملاطر الح يوي  في دارفور يؤثران على الاـتان المدنيين  - 31

ــاابوعلى العفقان اين المجتمعان ال ــيا ــــ  متافح  التمرد التي انت ج ا ال مام الاــ   ،رعوي  والزرا ي : مقايا  ــ
ال  ــــــــيما االنلفا  في  ــــــــقوط األمحار وتعثيره على طرق الرعي  فيما يتعلب ات،ير الم اخ، و  .ت،ير الم اخو 

يتحلب  إلى ت،يير خحير في العفق  اين نمم اإلنتاج التكميلي  ا ه. و  ف و يؤديوحصــــــــــــاد المزارعين،  للرح 
ــريد العديد من مجتمعان المزارعين   ــار تعثير ال زاع في دارفور، ال ي مت ن  ماعان الرح  من تســـــ عتس ماـــــ

معالج  ماـــائ  األراضـــي وال زوو الداخلي في  لإلى مليمان ال ازحين داخليا، حوكم  رشـــيدة وقراران شـــجاع  
ي ع،ي ون ت ــدف إلى ت ي ــ  و  من المــاديالمقــام األول. ومن اــ ا الم مور، تتجــاوز حمــايــ  المــدنيين توفير األ

 .في ا حماي   ح  الييش واألمن ال، ائي إلدماجاي   حمائي  وو ع نحاقًا 

لى تولي ماؤوليات ا إحتوم  الاودان  التي يمر ا ا الاودان حاليا  الايا ي    حال  االنتقال  وقد دفعت - 32
 حلق  عم  مسـترك   في. و للقيام ا لكي الفزم الرئياـي  في مجال الحماي  وإنسـاء اإلطار الاـيا ـاتي والمؤ ـاـ 

الحتوم   حددن  ،او/وراــحس 14و  13نممت في  ،مســعن ت في  اللح  الوط ي  لحماي  المدنيين في دارفور
الماــــــــــائ  المتعلق  ممليمان ال ازحين  ، واي تتحلب ااتماما فورياالتي ترم ون ا ماــــــــــائ  الوالعملي  الملتلح  

و ـ اء ـقدران الج ـان الـفاعـل    االضــــــــــــــحراو وال زاعـان اين القـعاـئ ، و مع األ ــــــــــــــلحـ ، وتحـدـيد مـ اطبداخلـيا 
ــيب وت في   ــترك  لت اـ ــ ت فرق  عم  مسـ ــارك  في اللح  الوط ي  لحماي  المدنيين. وُونسـ إ راءان  مجموع المسـ

ياــــمحر. وقد طلحت الاــــلحان  كانون األول/دإلى تســــرين األول/وكتو ر  من المواعيد ال  ائي  التي تراوومحلول 
موضوعا، معمم ا   15 ما يتعلب اـــــــــــ الحتومي ، من خفل فرق  العم  المسترك ، مااعدة العملي  الملتلح  في



S/2020/1115 
 

 

20-14922 11/15 

 

في مجاالن التدريب، والدعم اللو اــــــــــــتي، م   توفير المعدان وإصــــــــــــفو الح ى التحتي ، وإزال  ال خائر رير  
جتمييــ . وتعتزم العمليــ  الملتلحــ  تقــديم الــدعم في اــ ه  الم فجرة من مللفــان الحرو ووعمــال الســــــــــــــرطــ  الم

 المجاالن في ما تعقى من واليت ا.

ــعل  حماي  المدنيين محريق  متعددة األو ه من خفل  - 33 ــامف لمعالج  ماــــــ ــع اتفاق  و ا إطارا شــــــ وونســــــ
ــالحـ ، والف  ين والـ ازحين داخلـيا، واألر  و  الحواكير، و ـــــــــــــــح  توفير حلول ألمـعاد األمن، والـعداـل  والمصــــــــــــ

 ــــــــــــــيتحلـب وقتـًا يتجـاوز مت ير الواليـ    لفتفـاق حتـام الواردة في الحروتوكول األم ياألالييش. رير ون معض 
فرد، والتي    12 000ومن المقرر ون ت سـع قوة حفا األمن الجديدة التي يحل  قوام ا  الحالي  للعملي  الملتلح .

فرد من الجماعان الماــلح ، في رضــون   6  000داني  و فرد من  ميع قوان األمن الاــو  6  000تتعلف من 
يوما من توقيع االتفاق ومن المزمع ون تكلف مماــؤوليان إنفاذ القانون في دارفور لاــد الفجوة معد م،ادرة   90

و ـــــتتوقف الجداول الزم ي  للتســـــتي  الفعال لقوة حفا األمن على عدد من العوام  ال ام .   .العملي  الملتلح 
تتحلب   يمتن ونارير معن القوان التامع  للجماعان الماـــــــــــــلح  الموقع  مو ودة خارج الاـــــــــــــودان. و وتفيد التق

  حفا األمن وتجميع وةالعملي  إ راء مزيد من المفاوضـــــان مع قوان األمن الحتومي  مســـــعن تفاصـــــي  حرك  ق
ــعن إدماج قوان المتمردين في  يش وط ي في ن اي  المحاف.قوات ا  ــيعتمد نجاو   وت ميم ا، وك لك مســـــــ و ـــــــ

المجتمعــان   اينفي عمل ــا في دارفور إلى حــد معيــد على تــدريــب القوة واألام من ذلــك على ا ــاء ال قــ   القوة
  المو ودة م  ا في مليمان ال ازحين داخليا ال ين وعر وا عن شـتوك م إزاء اتفاق  و ا.اين  ـيما  المحلي ، وال

تلحيحا متكامف   ،العدال ك لك مو  ،التاـــــريح وإعادة اإلدماج زع الاـــــفو و العمليان المتعلق  او ـــــيتحلب ت في   
 و رنامجيا كافيا من ال مراء الوط يين والدوليين. تس،يلياوُن جا متكامل ، وت ايقا فعاال، ودعما 

ي  الملتلح  ت في  تلحي  شـــام  وتقييم ، ادون العمل(2020)  2525 مجلس األمن وتمســـيا مع قرار - 34
وإنسائ ا واختعاراا وإطفق ا محلول ذان الصل  ألداء في تموز/يوليه. وقد وضـع  دول زم ي للتلحي  لألداة ل

تسـرين ال اني/نوفمحر، مع التركيز على خماـ  مواضـيع، اي األمن، وعملي  الاـفم، وحماي  المدنيين وحقوق  
 .وإمتاني  الوصول إلى الالحان على ماتوم الوالياناإلناان، والحصول على اللدمان األ ا ي  

 
 لتق ية ال ساع   خألل الفتر  اف تقالي  أل  السوياي  شر ب ث  األمة ال تي   ال تكامل  - يال 

، ال ي ونســـــع ممو عه مع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم (2020)  2524قام مجلس األمن في قراره  - 35
 اتـقديم   ،  ، كـ دف من وادافـ ا اال ــــــــــــــتراتيجـي الماــــــــــــــاعدة خفل الفترة االنتـقالـي  في الاــــــــــــــودان، اتكلي  العع

ــيادة القانون، وخاصـــ  في دارفور والم حقتين” ــاعدة في ا اء الاـــفم وحماي  المدنيين و اـــ   ـ ــيا   .“الماـ وتمسـ
مع ا ا ال دف،  ــتدعم العع   تعزيز المؤ ــاــان لتحقيب العدال  والماــاءل  وت اــيب ونســح  األمم المتحدة في  

و  اء الاـفم، م   م ع نسـوو ال زاعان والتلةي  من حدت ا والمصـالح  على الصـعيد مجالي حماي  المدنيين  
 تتم   المحلي، والحد من الع ف المجتمعي، وال  ـــــــيما فيما يتعلب مال اـــــــاء واألطفال والف ان الضـــــــييف . وـ ــــــ 

الوط يين والدوليين،    للسركاء دعما  الدعوة، والمسورة التق ي  و  اء القدران  فيللعع       المسارك  الرئياي   اليبو
وصــــــــــــــ ــاديق ــا و رامج ــا. ومن المتوقع ون يتون للعع ــ  متتــب   ،األمم المتحــدةم مومــ  ممــا في ذلــك وكــاالن 

 التصال في ك  من زال جي ونياال.ا ووشتال من التوا د ألررا  ميداني في الفاشر

ــيع و وداما في م - 36 ــعي العع   وفريب األمم المتحدة القحري إلى تو ـــــــ عض عواصـــــــــم واليان ومع  ـــــــ
ــاركت مـا في حمـاـي  المـدنيين  ــــــــــــــتكون ملتلـف  اختفـفا  وارـيا عن  2021دارفور في عـام  ، ـفإن طحيعـ  مســــــــــــ

و ــــــــتقدم العع   الدعم إلى الاــــــــلحان    .والعع   رير متلف  اتوفير الحماي  المادي  مســــــــارك  العملي  الملتلح .

https://undocs.org/ar/S/RES/2525(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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ن من و   ا اء اي   حمائي  وكحر للاتان المدنيين في  الاوداني  في مجال ت في  اللح  الوط ي  لحماي  المدنيي
فريب األمم المتحـدة القحري مـالفعـ  مـعنســــــــــــــحـ  حمـايـ  في دارفور،   ويقوم .م ـاطب ال زاع ومـا معـد انت ـاء ال زاع

، يمتن ون  19-التي تزداد  ــــــوءا ماــــــحب الم اخ المالي الحالي وتكلف  اال ــــــتجام  لكوفيد، القيود المالي  ولكن
و ـتاـعى العع   ويضـا إلى الماـاام  في   وي   ود إضـافي  تح ل ا العع  . ونحاق األنسـح  تلكتحد من نحاق 

و ــتقوم العملي     .ي حســد الدعم ألنســح  ا اء الاــفم التي يقوم ا ا الفريب القحري من و   تعزيز الحي   الحمائ
الملتلح  ادور رئياــي من خفل اال ــتفادة من القدران القائم  لدعم ادء عم  العع   من خفل نق  األصــول  

   فريب القحري على مرافقـ الوتقـديم الـدعم اإلداري على و ـــــــــــــــاس ا ــــــــــــــترداد التكـالي  في تلـك الفترة. ويعتمـد 
ممــــا في ذلــــك مليم كلمــــ  في   وو دارفور،   حتى اآلن من دخول معض المليمــــان، تتمتن ، لم حتوميــــ 

ومليمان الحميدي ، والحصــــــــاحيصــــــــا وخمس دقائب والم حق  من نيرتتي ماتجاه  عال روكيرو ومحليان قولو  
 دارفور. في و  

العع   وقوان األمن الحتومي  في دارفور، فإن التدااير الفعال  ا ا  ســـــــــــــر التي ت وتيرةالو ال مر إلى  - 37
ت في  خح  الحماي  الوط ي  وإطار التعاون مسـعن الع ف  الرامي  إلى لحتوم  ج ود الحماي  دعما للتعزيز اي   ا

 األمم المتحدة تتام ماألولوي  القصوم.  ا و ينالج اي المرتع  مال زاع الموقع اي 

ــادي  المتفاقم  في الاــــــــودان عامف ااما في الحال  األم ي  ال ســــــــ  في  - 38 . لحلداوتم   األزم  االقتصــــــ
التي تح ل ا حتوم  الاــــــودان،    ينونمرًا للحا   إلى دعم دولي م اــــــب لج ود اإلصــــــفو والتعافي االقتصــــــادي

تضـــــــحلع العع   اوالي  دعم تعح   الماـــــــاعدة االقتصـــــــادي  واإلنمائي  وتعزيز التعاون مع المؤ ـــــــاـــــــان الدولي  
ــعن إعفن الوالـيان المتحـدة عن قراراـا رف ع الاــــــــــــــودان من ـقائمت ـا لـلدول الرا ـي   والج ـان المـانحـ . ومن شــــــــــــ

 .لإلرااو ون يفتح العاو ومام حصـــول الحلد على الماـــاعدة المالي  واال ـــت ماران الدولي  وتلةي  عبء الدين
 و يتون التعافي االقتصادي ع صرا حا ما في ا تعادة الافم واألمن في الاودان، و التالي في دارفور.

  
   للب ث  الخفض الت نيج  في ا يت لق ب ل  ل ال ناسب روصيات بشلي مسان ا  - ناب ا  

 ال شالنات مع السلاات السويا ي  اف تقالي  - ألف 
في إطـار الـي  الت اــــــــــــــيب ال فثـي  المع ـي  ـمالعملـي  الملتلحـ ، ا تمع مم لو االتحـاد األفريقي، واألمم  - 39

رين األول/وكتو ر وعلى ماــتوم كعار  تســ   22المتحدة وحتوم  الاــودان في اللرطوم على ماــتوم اللحراء في 
، ممســــــــــارك  مفو  الاــــــــــلم واألمن في االتحاد األفريقي، 2020تســــــــــرين األول/وكتو ر  25 الماــــــــــؤولين في

ــرقي، ووكي  األمين العام  ــماعي  شـــــ لدعم  لووكي  األمين العام  ، ان ايير الكروا دارة عمليان الاـــــــفم،إلإ ـــــ
حتوم   كان وفد و .  يريَمياه مامااولو ،والمم   اللاص المســـــــــــــترك للعملي  الملتلح  ،وتول ك اري  العملياتي،

رئيس اللج    ،عمر الســـــيخو  وكي  وزارة اللار ي ، محمد شـــــري  عحد ه مؤلف  منالاـــــودان مقيادة مســـــترك  
.  االنتقالي  في الاودان  الت في ي  الوط ي  للت ايب مع مع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم المااعدة خفل الفترة

  ماار العم  المقح . وامعلومان ماتكمل  عن حماي  المدنيين في دارفور وناقس ى المساركون وتلق

االتحـاد األفريقي واألمم المتحـدة ماللحوان العملـي  الملمو ــــــــــــــ   مم ف اال تـماعان، وقرتـلك وخفل  - 40
ــارين، الحمـاـي  المـادـي  و  كف على طولنيين والتـقدم المحرز في ت فـي  اللحـ  الوط ـي  لحمـاـي  المـد حيـ   الالماــــــــــــ

ي . ووقرا ويضــــا مالتعثير اإليجااي للتحول الاــــيا ــــي في الاــــودان على حماي  المدنيين في دارفور ووكدا  ئالحما
الصـــــــــدد، رحعا مإنســـــــــاء قوة حماي    ذلكلحتوم  عن حماي  مواط ي ا. وفي لمن  ديد الماـــــــــؤولي  الرئياـــــــــي  
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ــوم رقم ب ، ممو المدنيين ــرين األول/  13المؤرخ   360المر ــ ــار في  2020 وكتو ر تســ ، التي ادون في االنتســ
موقعـا   18 فيفي ثفثـ  قحـاعـان يتمركزون   ـدي  12 000من وتتـعلف القوة  تســــــــــــــرين األول/وكتو ر. 15

جمع  ويضــا م رحعاو .  ــت  مواقع وخرم في و  ،في ذلك المواقع الحالي  للعملي  الملتلح  لألفرق  في دارفور، مما
قحع   فول وتعزيز و ود السرط  الاوداني  في دارفور عن طريب وحدان متلر     300  000وتدمير نحو 

ــاء واألطفالل وتدريب ال ازحين داخليا على وعمال   ــامحان شــــــــــرط  فق  لتلحي  احتيا ان ال اــــــــ حدي ًا من ضــــــــ
  اء ال ق ل واعتماد تســــــريعان  ديدة و   لتلحي  احتيا ات م اللاـصـــــ كتداير الســــــرط  المجتميي  واإلن ار المعتر 

ــ  مع مجتمعان ال ازحين داخليًا في إيجاد حلول طويل  األ   الحتيا ات مل وت ميم عدد من  ك لك و  التواصــــــــــ
 مؤتمران المصالح  اين القعائ  في ررو وشمال دارفور.

على ماـــــــــتوم كعار   المعقود  الي  الت اـــــــــيب ال فثي المســـــــــاركون في ا تماع وعفوة على ذلك، وقر  - 41
كانون    31الماؤولين مالموقف القاطع للالحان االنتقالي  الاوداني  مسعن إن اء والي  العملي  الملتلح  محلول  

و لوغ كام  القدرة التســ،يلي  لو ود مع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم الماــاعدة خفل    2020األول/دياــمحر 
. وفي رضـون ذلك،  (2020)  2524قرار مجلس األمن  مما يتماشـى معك الاـودان معد ذل الفترة االنتقالي  في

كانون   31لي  على ون تواصـــــ  العملي  الملتلح  عمل ا في مجال ا اء القدران حتى اآل اتفب المســـــاركون في
ــمحر ــيجري إعداد وثيق وفقا للم ام الموكل    2020 األول/دياــــ ــاف  إلى ذلك،  ــــ ــي   إلي ا. إضــــ ــمن تفاصــــ  تتضــــ

ماعتعاراا إرثا لفتحاد األفريقي واألمم    من تجر ت ا العملي  الملتلح التي ا ـــــــــتللصـــــــــت ا لدروس الماـــــــــتفادة ا
ــم ا مع نمرائ ماالمتحدة  ــوداني ولتقا ـــ ــ  ن وم ممان المجتمع المدني. واتُ يالاـــ   واراءفب على ون تدرج الم اقســـ
ــترك لألمين العام ورئيس االتحاد األفريقي عن العملي    حتوم  ــودان على ال حو الوا ب في التقرير المســـــ الاـــــ

ــرين األول/وكتو ر  31ال ي  ـــــيقدم إلى مجلس األمن محلول  حتوم  مرة وخرم  ال. ووعيد تعكيد اراء 2020تســـ
رئيس المجلس   ومع ، مع رئيس الوزراء2020تســــــــــــــرين األول/وكتو ر  25 في اال تمــاعــان التي عقــدن في

 الفتاو الحراان. عحد ،الايادي

ــاركون في االووحاط  - 42 ــيري  الجاري  التي تقوم ا ا العملي  الملتلح   المسـ  تماع علما ماألعمال التحضـ
مجلس   قرار مما يتماشـى معتو ي ان ووطر زم ي   مانتمار صـدورمن و   خفض تدريجي متاـلاـ  وماـؤول 

. ووكدن حتوم  الاــــــودان من  ديد التزام ا مالتياــــــير الكام  لجميع ونســــــح  اللفض  (2020)  2525 األمن
ووطان م والمعدان   قوان عاـتري  ووفراد شـرط  إلىم من الحلدان الماـاام   فراداألالتدريجي، مما في ذلك إعادة 

 الملتلح .   ذ قرار مجلس األمن مسعن إن اء والي  العملي المملوك  للوحدان اللاص  ا م فور اتلا
 

 روصيات بشلي مسان ال  ل ال ناسب - با  
تقديم توصــيان مســعن ماــار العم   ،(2020)  2525 قرارهالوارد في  ،ا ــتجام  لحلب مجلس األمن - 43

  اــــــــــــــودانالمـ ا ــــــــــــــب فيـما يتعلب ـماللفض الـتدريجي للعملـي  الملتلحـ ، وفي ضــــــــــــــوء التحوران األخيرة في ال
ا ا التقرير مإن اء والي  العملي  الملتلح  محلول  معدو ، يوصــــي في الحلدوالمســــاوران مع الاــــلحان االنتقالي   

  القدرة التســــــــــــــ،يلي  لو ود مع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم و لوغ كام  2020كانون األول/دياــــــــــــــمحر  31
 . (2020) 2524المااعدة خفل الفترة االنتقالي  في الاودان وفقا لقرار مجلس األمن 

 و ا ووعمال ا اء القدران حتى  وفي رضــــون ذلك،  ــــتواصــــ  العملي  الملتلح  دعم ا لت في  اتفاق - 44
يوصــــى معن يواصــــ  المجتمع الدولي، وال  ــــيما  و كانون األول/دياــــمحر، تمســــيا مع الم ام الموكل  إلي ا.  31

واالتحاد األفريقي وال ي   الحتومي  الدولي  المع ي  مالت مي ، مالتعاون مع الاـــلحان الاـــوداني ،  ،األمم المتحدة

https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2525(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2525(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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و زاء وخرم من الاـودان  و   ا ـع  لمواصـل    ود الاـفم واألمن والت مي  في دارفورا ـتكسـاف تدااير الدعم الم
من و   الماــاعدة على إن اء دورة الع ف. ووخيرا، يوصــى معن ت ف  عملي  للدروس الماــتفادة من و   توثيب  

يجري تقا ــــــم  حدة وون المت العملي  الملتلح  توثيقا كامف كترك  لفتحاد األفريقي واألمم التي راكمت ا تجاروال
 المدني.  ذلك م ممان المجتمع في ، مماوالج ان السريت  المع ي  األخرم ال مراء الاودانيون  الوثيق  مع

ووفراد   الموظفين والج ودوإعادة  العملي وإزال  اآلثار التي خلفت ا  ،وعمال ت مي  الحي   و ــــــــــــتاــــــــــــت،رق  - 45
ومو ـــــم األمحار.   19-را ًا اتحوران كوفيد ،يقدر ماـــــت  وشـــــ رما  إلى ووطان م الســـــرط  من المواقع الم،لق 

  العمليتين المتعقيتين الفزمتينوفي رضـون ذلك،  ـيم   مركز الفاشـر للو اـتيان وفريب صـ،ير في اللرطوم 
 .العملي تصةي  ل

ــيب ال فثي ، من المقرر ون تعقد العملي  الملتلح  واللج    إطار ووفقا لما اتفب عليه في - 46 الي  الت اــــــــ
الت في ي  الوط ي  للت اــيب مع مع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم الماــاعدة خفل الفترة االنتقالي  في الاــودان  

را ا اتو ي ان مجلس   كانون األول/ديامحر،  31ا تماعان م تمم  مسعن الترتيعان المتعلق  مالفترة التالي  لــــــ 
األمن، لكفال  تمتن موظفي العملي  الملتلح  من إنجاز ونســـــح  اللفض التدريجي المتعقي  وونســـــح  المراح   

ووعيـد تـعكيـد معـادئ ال مـام المـالي والقواعـد المـاليـ  لألمم المتحـدة فيمـا يتعلب   .ال  ـائيـ  المرتعحـ  مـالتصــــــــــــــةيـ 
يب اإلاداء، حي  وكدن العملي  الملتلح  ون  ميع المعدان  مالتصــــــــرف في الممتلكان، مما في ذلك عن طر 

المملوك  لألمم المتحدة ملصـصـ  و ـا ـا لألنسـح  التي كلفت ا ا العملي  الملتلح ، والتي تسـم  تقديم الدعم  
الي  فرق  العم  المســــترك  وم ام   ونســــح  لللح  الوط ي  لحماي  المدنيين على ال حو ال ي تدار مه من خفل

ل مع الدول ، وون األولوي  قد وعحيت فيما يتعلب معي فائض للكيانان األخرم التامع  للم مم ، من  االتصـــــــــــــا
ــودان وفريب األمم المتحدة  ــاعدة خفل الفترة االنتقالي  في الاـــــــ قحي  مع   األمم المتحدة المتكامل  لتقديم الماـــــــ

  .مجتمعان المحلي القحري، ال تلدام ا في مصلح  الماتلدمين ال  ائيين المدنيين وال
 

 است راض مال  عال - جية 
ــا  - 47 ــ ، في قراراــ ــامــ ــ  العــ ــدن الجمييــ ــه  30 يم المؤرخ  74/261اعتمــ ــا 2020حزيران/يونيــ ، محل،ــ
. 2020ول/دياــــــــــــــمحر كانون األ 31تموز/يولـيه إلى  1للفترة من  الملتلحـ  مليون دوالر للعملـي   240,2 قدره

ــرين األول/وكتو ر  8وفي  ــاو اللاص للعملي   2020تســـــــ ــددة للحاـــــــ ــتراكان المقررة رير الماـــــــ ، ال،ت االشـــــــ
مليون دوالر. و ل  مجموع االشـــــتراكان المقررة رير الماـــــددة لجميع عمليان حفا الاـــــفم    168,7الملتلح  
د دن تكالي  القوان والســـــــــرط  المســـــــــت   2  723,3   كانون األول/  31ل  للفترة الممتدة حتى مليون دوالر. و ــــــــُ

د لدن2019دياـــــــمحر  كانون   31تكالي  المعدان المملوك  للوحدان للفترة الممتدة حتى  ويضـــــــا ، في حين  ـــــــُ
 ، وفقًا لجدول الاداد الفصلي.2019األول/ديامحر 

 
 مألحظات - يال 

ماـــــــــــــتدام في  ميع ونحاء الحلد، اتل ن الحتوم  االنتقالي  خحوتين اامتين نحو تحقيب الاـــــــــــــفم ال - 48
ــ ر  ت ا الإلى مجلس األمن خحوحالت في ذلك في دارفور. فعواًل،  مما وط ي  لحماي  المدنيين. وثانيا، معد وشــــــــ

ــان،  التزامـان اـامـ  فيمـا يتعلب محمـاـي  المـدنيين  ، تحـددكلـتا الوثيقتين وفياتـفاق  وـ ا.  وقعـتمن المـفاوضــــــــــــ
ومعـالجـ  األ ــــــــــــــعـاو الجـ ريـ  لل زاع في  ميع ونحـاء الحلـد، ممـا في ذلـك دارفور. وكلتـاامـا خحتـان طموحتـان  

  تتحلعان التزاما كحيرا لت في اما.و   تستفن إطارا لمسارك  األمم المتحدة واالتحاد األفريقي

https://undocs.org/ar/A/RES/74/261
https://undocs.org/ar/A/RES/74/261


S/2020/1115 
 

 

20-14922 15/15 

 

ميع الج ود الاامق  الرامي  إلى تحقيب  فم شام  للجميع في الاودان.  ويم   اتفاق  و ا تتويجا لج - 49
وتسـم  تلك الج ود االتفاقان الاـامق ، م   اتفاق  ـفم دارفور ووثيق  الدوح  للافم في دارفور، وك لك عم   

ــت مار الدولي  ال ي وظف  االتحاد األفريقي وفريب الت في  الرفيع الماــــــــــتوم التامع له. و ال مر إلى حجم اال ــــــــ
حتى اآلن في   ود الاــــــــفم في الاــــــــودان ودارفور، فإن الزخم والفرصــــــــ  المتاحين ومام مجلس األمن التامع  
لألمم المتحدة ومجلس الاـــــلم واألمن التامع لفتحاد األفريقي لم ياـــــحب ل ما م ي . وفي مقاا  ذلك،  ـــــيتحلب  

ــامق  إرا ــاف  إلى دعم تق ي إلدارة ال جاو في المجاالن التي تع رن في ا العمليان الاــ ــي  كحيرة ماإلضــ ــيا ــ دة  ــ
ــلاــــــــل  من العمليان المترامح  والمعقدة. وفي  الاــــــــياق، ومع دخول الحرفين مرحل  ت في  اتفاق  و ا،   ذلك ــــــ

ــيما تلك التي  ــاء ون ت مر في تقديم دعم ث ائي من و   ت في  وحتام محددة، ال  ـــ توخى ييمتن للدول األعضـــ
تمســـيا مع ترتيعان مماثل  من الماضـــي في م اطب وخرم من الاـــودان وا ـــت ادا إلى ، في ا إشـــراك طرف ثال 

 االحتيا ان التي وعر ت ع  ا الالحان االنتقالي  في الاودان. 

ويحرز االرتفــاع الحــاد في الع ف في الفترة األخيرة في دارفور، وإن لم يتن محجم الع ف في األيــام  - 50
تعصــــل  في وي عملي  انتقال  ــــيا ــــي كحرم. ويؤدي ويضــــا التحول في ميزان  األولى من ال زاع، ال ســــاشــــ  الم

ــتوك ال مفر م  ا. رير ون   -مع إقام  تحالفان  ديدة، على الماــــــــــــتويين الوط ي والمحلي  -القوم  إلى شــــــــــ
 مع ما يصــــــــاحب ذلك من إعادة تحديد  ــــــــتل،ى،  الاــــــــامق الترتيعان  ال ياك  و  اتفاق  و ا يعزز الســــــــعور معن

ــلح ، وك لك اين المجتمعان اإلث ي  والف ان األخرم ذانالعفقان  ــل . اين الحتوم  والجماعان الماــــــــ   الصــــــــ
في عملي    الحاكم في المجلس الاــــــيادي وريره من ال ي ان  الجماعان الماــــــلح و ــــــيؤثر ا ــــــتيعاو مم لي 

توري واألاداف العارزة  إلى إ راء المزيد من التعديفن في ت في  اإلعفن الدـ ــــــــ  دفعاالنتقال الوط ي ، مما قد ي
الواردة فيــه. وفي حين ون دارفور تحرو تحــديــان متميزة في مجــالي األمن والحمــايــ ، يتعين ال مر في اــ ه  

ــاـئ  ـماالقتران مع التـقدم العـام المحرز في الحـلد واـلدعم العـام المـقدم من م مومـ  األمم االتحـاد و المتحـدة  الماــــــــــــ
لألزم   واي تتصـدم  والمتعددة األو ه التي توا ه الحتوم  االنتقالي   األفريقي. و ال مر إلى التحديان العا ل

مج ود إنقاذ  وتضــــــحلعالم ام االنتقالي  المتعقي   ت جزو  ،تعدي  الجدول الزم ي تعيداالقتصــــــادي  الماــــــتمرة، و 
ي  الفرصــــ  األرواو في الم اطب المتضــــررة من ال زاعان الحويل  األمد، ال اد ون ت،ت م الج ان الســــريت  الدول

 واتفاق  و ا.لحماي  المدنيين لح  الوط ي  الوون تدعم الحتوم  في ت في  

ــا ون نعترف اتعدد التحديان التي   - 51 ــلحيا دائما ال تزال وي ع،ي ل ا ويضــ توا ه الحلد، والتي تؤثر تعثيرا  ــ
  هفي تعافي ودانالـاـــــــ لمجتمع الدولي من الم م او ه خاص ون ياــــــــاعد االصــــــــدد،  ذلكعلى وم ه العام. وفي 

 لحلد.في ا  العام  واألم ي  الايا ي الحال  االقتصادي من و   المااام  في تحقيب ا تقرار

 لرئيس مفوضــــــي  االتحاد األفريقيوفي اللتام، نود ون نعرو عن امت ان ا للمم   اللاص المســــــترك  - 52
 يريَميـاه مـامـااولو، وقيـادة العمليـ  الملتلحـ  و ميع  المتحـدة المع ي مـالعمليـ  الملتلحـ ،  ألمماألمين العـام لو 

المتحدة القحري والسـركاء في العم  اإلناـاني ال ين يواصـلون العم  على نحو ملتزم في   وفريب األمماا، وفراد
 .مجال االنتقال إلى خروج العملي  من دارفور

 


