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السوووو وان  ة بوووواة معاة األمم المتحوم المتقاملة لتقويم  تقرير األمين العام عن الحالة في   
 المساعوم خالل الفترم اال تقالية في الس وان

 
 مقومة  -   ة ال  

يومًا األولى عن  90، هو تقرير الــــــــــــ  (2020) 2524هذا التقرير، المقدم عمال بقرار مجلس األمن  - 1
تنفيذ الوالية المتصـلة ببثةة األمم المتحدة المتااملة لتقديم الماـاعدة لالا الفترة االنتقالية  ا الاـودان )البثةة 

منية واالجتماعية واالقتصــادية والتطورات  ا مجاا حقو  المتااملة(. ويغطا التقرير التطورات الاــيااــية واأل
، ويتضـمن 2020أيلوا/اـبتمبر  8حزيران/يونيه إلى  3اإلناـان والؤـنون اإلناـانية  ا الاـودان  ا الفترة من 

مثلومات ماــــــــتاملة عن عملية التلطيط إلنؤــــــــاي البثةة. ويرد  ا مر قا هذا التقرير تقرير األمين الثام عن 
ــمن ال ياا البثةة المت  ــودان، الذ  يتضـــــــ ــاعدة لالا الفترة االنتقالية  ا الاـــــــ ااملة لألمم المتحدة لتقديم الماـــــــ

يومـا عن الثمليـة الملتلطـة لالتحـاد األ ريقا  90المقترح للبثةـة ونؤــــــــــــــرهـا الجغرا ا، والتقرير الـذ  يقـد م اـا 
 واألمم المتحدة  ا دار ور.

 
 التا رات الهامة  -  اا يا  

 سيةالحالة السيا  

لالا الفترة المؤــــمولة بالتقرير، واصــــلت الحاومة االنتقالية الاــــثا إلى إجراي إصــــالحات اــــيااــــية  - 2
ــادية،  ا حين واج ت  حراز تقدم  ا عملية الاـــــــــــالم، ومثالجة التدهور الاـــــــــــري  للحالة االقتصـــــــــ طموحة، وا 

فذت الحاومة االنتقالية إلى ضــغوطا متزايدة من جانا الاــاان الاــودانيين من أجا تلبية مطالب م باــرعة. ون 
حد ابير المثـايير الريياـــــــــــــــية للمرحـلة االنتـقالـية المنصــــــــــــــود علي ـا  ا الوةيـقة الداــــــــــــــتورية الصــــــــــــــادرة  ا 

ــد  لجايحة 2019آا/أغاـــــطس   ــا ا المتمةا  ا التصـــ ــارا األولويات والتحد  اإلضـــ ، على الرغم من تضـــ
لاا تثديالت على القانون الجنايا من ؤأن ا (. وؤملت إنجازات ا إد19-جايحة مرض  يروس اورونا )او يد

ــ  ، 18أن تند  إلى تحاــــــين حماية الحقو  األاــــــااــــــية، وتثيين والة مدنيين منقتين  ا جمي  الواليات الــــــــــــــــــ
 والتوصا إلى اتفا  االم ؤاما م  بثض الجماعات المالحة  ا دار ور والمنطقتين. 
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اــار  والمدنا للحاومة، ر رت أيضــا انقاــامات و ا لضــم التوترات الماــتمرة بين الثنصــرين الث - 3
عميقة دالا قوى الحرية والتغيير وتجم  الم نيين الاــودانيين، مما زاد من تصــدم المؤــ د الاــيااــا. وانؤــ  
تجم  الم نيين الاـودانيين، وهو المنرمة البارزة التا انضـوت تحت لواي ا النقابات طيلة  ترة الةورة، عن قوى 

ــبة إلى قوى الحرية والتغيير،   ن الحرية والتغيير   ــايا. وبالناـ ــه إلى  صـ ــم هو نفاـ ا حزيران/يونيه، اما انقاـ
ــا إلى توا    ا ادراي قد أةر على نفوذها وقدرت ا على اتلاذ القرارات. وبرزت لجان  عدم القدرة على التوصــــ

عا اـــــيااـــــا ريياـــــا م  المقاومة، التا اا حت  ا البداية لتحويا دعم الجم ور ل ا إلى نفوذ اـــــيااـــــا، افا
 تجدد المراهرات  ا جمي  أنحاي البلد.

حزيران/يونيه،  3وعند بدي  ترة االحتجاجات المتزايدة، تراهر ميات األؤـــــــــــــلاد  ا اللرطوم  ا  - 4
بمناابة الذارى الانوية األولى لل جوم الثنيف الذ  تثرض له متراهرون الميون  ا موق  االعتصام لارج 

باــبا تألرها   2019حزيران/يونيه  3ية. وانتقد المتراهرون ال يية التا تحق   ا أحداث  مقر القيادة الثاــار 
حزيران/يونيه، عؤـــــــــية االحتجاجات الجماهيرية، تم   29بؤـــــــــاا متارر  ا اإلعالن عن نتاي. التحقي . و ا 

ــو  ــابقين  ا حزا المنتمر الوطنا، بمن  ي م إبراهيم الغندور، وزير لارجية الاــــ ــاب . اعتقاا قادة اــــ دان الاــــ
حزيران/يونيه، تراهر ميات ادالف من الناس  ا جمي  أنحاي الاـــــــــــــودان مطالبين بتاـــــــــــــري  وتيرة   30و ا 

اإلصـــــــــــالحات وتواـــــــــــي  نطا  الحام المدنا  ا عملية االنتقاا نحو الديمقراطية  ا البلد. و ا حين تباينت 
عوات م الموج ة إلى الحاومة االنتقالية من مطالا المحتجين  ا مناط  ملتلفة من البلد،  قد جددوا جميثًا د

 أجا اإلارام  ا تنفيذ المثايير الايااية الريياية الواردة  ا اإلعالن الداتور .

حزيران/يونيه لجان المقاومة، وها جماعات ؤـثبية على ماـتوى األحياي  30وتولى قيادة مراهرات   - 5
وم جديد من التنريم الاـــــــــــــيااـــــــــــــا يتجاوز األحزاا ترتبط  ي ا بين ا من لالا ؤـــــــــــــباة وطنية، وقد برزت ان 

ــية االنت اي من تؤــــايا الحاومة االنتقالية، وتثيين والة مدنيين،   ــية التقليدية. وؤــــملت المطالا الريياــ ــيااــ الاــ
جراي إصــالح  برام اتفا  بؤــأن الاــالم الؤــاما، وا  وتثيين أعضــاي المجلس التؤــريثا والمفوضــيات الماــتقلة، وا 

جراي إصــــــــــــــالحـات  ا مجـاا الثـداـلة االنتـقالـية و ا المجـاا االقتصــــــــــــــاد  بمـا يحق  لقطـام اـلدـ ام واأل من، وا 
تموز/يوليه، وااـــــــتجابة  9الماـــــــاواة والثدالة، ووضـــــــ  لارطة طري  لالنتثال والتنمية لصـــــــال  الفقراي. و ا 

حاومته   للمطالا الؤــــثبية وعقا تقييم األداي، طلا رييس الوزراي، عبد اد حمدون، من اــــبثة من أعضــــاي
ــتقالة. وقد تم على الفور تثيين وزراي بالنيابة للثما إلى حين تثيين وزراي جدد، الذ  اان يتوق  أن يتم   االاـــــ

 تؤرين األوا/أاتوبر. 2بثد توقي  اتفا  الاالم المقرر  ا 

ــ    22و ا  - 6 م ، بمن  ي 18تموز/يوليه، عين رييس الوزراي والة مدنيين منقتين  ا جمي  الواليات الـــــــــ
ــرين األوا/ ــالم  ا تؤــــــ ــتاما التثيينات التا اان من المتوق  أن تتم بثد توقي  اتفا  الاــــــ  امرأتان، ريةما ُتاــــــ
ــارف  أاتوبر. وتم االعتراض على التثيينات المنقتة لثدد من الوالة، بما  ا ذلن  ا واليات ااـــــــــــــال والقضـــــــــــ

وا قت  ا البداية على تثيين والة  وؤــــــــــر  دار ور وؤــــــــــماا ارد ان. و ا حين أن الجب ة الةورية الاــــــــــودانية
 منقتين، انتقدت  يما بثد عملية التثيين التا قالت إن ا اتند  إلى انقاامات وتوترات قبلية.

آا/أغاـطس، الذ  يوا   الذارى الاـنوية األولى لتوقي  اإلعالن الداـتور ، أطلقت لجان   17و ا  - 7
مطالا مماةلة للمطالا التا ُأعرا عن ا  ا احتجاجات المقاومة حملة جديدة من المراهرات  ا اللرطوم، ب 

حزيران/يونيه. واؤــتبن المتراهرون م  الؤــرطة التا ااــتلدمت الغاز الماــيا للدموم وألقت القبض على  30
ــوحًا اتبثته لجان  77 ــ ا بمةابة ن . أاةر وضـــــ ــبما تفيد به التقارير. واانت االحتجاجات نفاـــــ ــًا حاـــــ ؤـــــــلصـــــ

آا/أغاــــــــــــطس، ااــــــــــــتمرت االحتجاجات  17م رضــــــــــــاها عن وتيرة االنتقاا. ومنذ المقاومة لإلعراا عن عد
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ــودان. و ا لطاا ألقا  رييس الوزراي  ا   ــيرات اليومية  ا جمي  أنحاي الاـ ــبة  21والماـ آا/أغاـــطس بمنااـ
الذارى الاـنوية األولى لتوليه منصـبه، أقر بأن ةمة صـثوبات تواجه المرحلة االنتقالية، بما  ا ذلن اللال ات 
ــيما  ــية، وال اــ ــالحات الريياــ ــأن اإلصــ ــات الحاامة بؤــ ــاــ ــار   ا المناــ ــرين المدنا والثاــ القايمة بين الثنصــ

ــادية، ونقا األعماا التجارية   يما ــالح القطام األمنا، والتدابير الرامية إلى مثالجة األزمة االقتصـ يتثل  ب صـ
 المملواة للجيل إلى وزارة المالية والتلطيط االقتصاد .

آا/أغاــطس، تم التوصــا إلى اتفا  اــالم بين الحاومة االنتقالية وتحالف الجب ة الةورية   29و ا  - 8
الاـــــــــــودانية وحراة جيل تحرير الاـــــــــــودان/جناح منا مناو ، وقد جاي االتفا  تتويجًا لما يقرا من عام من 

الجب ة الةورية المفاوضـــــات التا تواـــــطت  ي ا حاومة جنوا الاـــــودان. واان من بين الموقثين تحت مرلة  
ــودان   ــودانية، وحراة تحرير الاــ ــاواة الاــ ــودانية حراة الثدا والماــ ــثبية  -الاــ المجلس االنتقالا، والحراة الؤــ

قطام الؤـماا جناح مالن عقار. ويتضـمن االتفا  عددا من البروتواوالت ويغطا القضـايا  -لتحرير الاـودان  
دماج المق اتلين  ا الجيل الاــــــــــــودانا، وملاية األراضــــــــــــا، والثدالة الريياــــــــــــية المتثلقة بالترتيبات األمنية وا 

االنتقالية، وتقاام الالطة، وعودة النازحين. ولم تؤارن حراة جيل تحرير الاودان/جناح عبد الواحد نور  ا 
 المفاوضات التا أجريت  ا جوبا، ور ضت االتفا .

قطام الؤــماا  -ة لتحرير الاــودان أيلوا/اــبتمبر، وقثت الحاومة االنتقالية والحراة الؤــثبي  3و ا  - 9
جـناح عـبد الثزيز الحلو اتـفاـقا مؤــــــــــــــتراـا على جمـلة أمور من ـا مـبادو ت ـدف إلى الحـفار على وقف األعمـاا 
الثـداييـة  ا جمي  مراحـا عمليـة الاــــــــــــــالم إلى أن يتم االتفـا  على الترتيبـات األمنيـة. امـا أاـد الطر ـان  ا 

و ا غياا ذلن يجا احترام ، “الفصـا بين الدين والدولة”وم على مبدأ االتفا  أن الداـتور المقبا يجا أن يق
ــه أنه ال يزاا ملتزما بثملية جوبا على  ــيد الحلو نفاــ ــ  الاــ ــير  ا المنطقتين. وقد أوضــ الح   ا تقرير المصــ

 .2019تؤرين األوا/أاتوبر  18النحو المبين  ا وةيقة قضايا التفاوض المنرلة 

 
 الحالة األم ية  

ا الفترة المؤــمولة بالتقرير، اتاــمت الحالة األمنية بزيادة التوترات القبلية، بما  ا ذلن  ا ؤــر  لال - 10
البلد وغربه وجنوبه.  فا المنطقة الغربية من دار ور، وقثت عدة حوادث بين مجتمثات الرحا والمزارعين  ا 

ضـا والوصـوا إلى الموارد الطبيثية اـيا  ال جرة المواـمية والحصـاد، وتفاقم الوضـ  باـبا قضـايا ملاية األرا
التا لم ُتحا بثد. و ا غرا ارد ان، وقثت اؤتبااات بين أ راد من قبيلتا المايرية والنوبة  ا حزيران/يونيه  
 ا لقـاوة، ممـا أدى إلى مقـتا عـدة أؤــــــــــــــلـاد حاــــــــــــــبمـا أ ـادت ـبه التقـارير. و ا أعقـاا أعمـاا الثنف، وق   

  لوقف األعماا الثدايية. اما وقثت اؤتبااات قبلية  ا والية انار. و ا ممةلون عن التا القبيلتين على اتفا
الماــلحة من   “ؤــفتا”والية القضــارف، ااــتمر لطر نؤــوا النزام بين القوات الماــلحة الاــودانية وميليؤــيات 

ةيوبيا  حزيران/يونيه، ؤـــــاا اا من الاـــــودان و   24إةيوبيا، بديًا من أيار/مايو وانت اًي  ا حزيران/يونيه. و ا  ا 
لجنة وزارية مؤـتراة للنرر  ا قضـية التوترات الحدودية. و ا ؤـر  الاـودان، أاـفرت االؤـتبااات القبلية بين 

ؤــــــــــلصــــــــــا   30أ راد من قبيلتا بنا عامر والنوبة واذلن بين قبيلتا بنا عامر وال دندوة عن مقتا أاةر من 
صــــــابة أاةر من  بنا عامر والنوبة اتفاقا بحضــــــور ممةلين  تموز/يوليه، وقثت قبيلتا   13آلرين. و ا   100وا 

 عن مجلس الايادة وقوى الحرية والتغيير وحاومة الوالية.
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وعقا االنت اي من وض  ااتراتيجية الحاومة االنتقالية لحماية المدنيين، أعلن رييس الوزراي تؤايا  - 11
تقلُّا األوضـــام. وحرا القرار قوة مؤـــتراة بين الجيل والؤـــرطة بغرض نؤـــرها  ا المناط  التا يزداد  ي ا 

بدعم مجلس األمن والد ام. و ا الوقت نفاـــــــــــه، ُنؤـــــــــــرت قوات األمن وتدللت الحاومة االنتقالية ااـــــــــــتجابة 
للحوادث المتصــــــــــــــلــة بــالحمــايــة  ا جمي  أنحــاي البلــد. و ا أعقــاا االؤــــــــــــــتبــااــات، ُ رض حرر التجوا  ا 

الثنف. و ا والية ااـال، تم تجديد اتفا  للمصـالحة  بورتاـودان، وُنؤـرت قوات الدعم الاـري  للتصـد  ألعماا
ــالم المحلية  ا دار ور  بين قبيلتا بنا عامر والنوبة من أجا من  نؤـــــــوا النزام القبلا. وتمةا عمليات الاـــــ

 إحدى ابا زيادة االاتقرار؛ ويجر  تارارها  ا جمي  أنحاي البلد. 

 
 الحالة االجتماعية  االقتصاوية  

ــتمرت بذلن  ا زيادة رلت الحالة   - 12 ــبا الجايحة،  ااــــــ ــادية مزرية وتفاقمت باــــــ االجتماعية واالقتصــــــ
زعزعة االاـــتقرار. ورا انلفاض قيمة الثملة والتلفيضـــات الحادة  ا دعم اللبز والوقود يتاـــبا  ا تضـــلم 

  ا المـاية  ا تموز/يولـيه. ويتوق  صـــــــــــــــندو  النـقد الدولا أن ينلفض الـنات. المحلا 140تجـاوزت ناــــــــــــــبـته 
 ، م  ما يرا   ذلن من زيادة  ا ماتويات الفقر.2020 ا الماية  ا عام  8اإلجمالا بنابة 

ــلة بالميزانية باــــــبا القيود التا تفرضــــــ ا تدابير اإلغال  وغيرها من  - 13 وقد تفاقمت الضــــــغوط المتصــــ
 ا الماية منذ  39ة القيود المتصــــــلة ب ذ  الجايحة، مما أدى إلى تزايد الثجز الثام وانلفاض اإليرادات بناــــــب 

منتصـــــف نياـــــان/أبريا،  ا الوقت الذ  تزداد  يه النفقات الثامة. ونررًا للحاجة إلى التايف ال يالا، أعدت 
 ا آا/أغاـطس لتثاس إلغاي دعم الوقود، م   2020وزارة المالية والتلطيط االقتصـاد  ميزانية مثد لة لثام 

عُتمد نرام أاـــــــــثار الصـــــــــرف الثايمة، ومن المقرر تنفيذ  على الحفار على الدعم لغاز الط ا والقم . وقد ا
 .2020مراحا على مدى انتين. واعترضت قوى الحرية والتغيير بؤدة على تثديالت ميزانية عام 

وقد تأةرت الناــاي واألطفاا والماــنون  ا األاــر المثيؤــية المنلفضــة الدلا،  ضــال عن الالجيين   - 14
والنازحين، تأةرا غير متنااـــــــا باألزمة االجتماعية واالقتصـــــــادية. وعلى الرغم من وجود نرام وطالبا اللجوي  

للتحويالت النقدية المباؤرة  ا إطار برنام. دعم األارة  ا الاودان،   ن لطط الحماية االجتماعية  ا البلد 
ــبا ــمان االجتماعا وؤـــــــ ــ  ال تزاا متناةرة، مما يزيد من الحاجة إلى تقييم نرم الضـــــــ ات األمان القايمة ووضـــــــ

 األاس لنرام حماية اجتماعية منصف ومتااما يتضمن الحد األدنى من الحماية االجتماعية.

ــرااة،   25و ا  - 15 ــتوى للؤــــ ــباة اإلنترنت منتمرا ر ي  الماــــ ــا ت ألمانيا على ؤــــ ــتضــــ حزيران/يونيه، ااــــ
بلدا  40ن، وحضــــــر  ممةلون عن ؤــــــارات  ا ااــــــتضــــــا ته األمم المتحدة واالتحاد األوروبا وحاومة الاــــــودا

منرمـة دولـية. واـان ال ـدف من المنتمر هو ـتأمين اـلدعم الاـــــــــــــــيااــــــــــــــا والمـالا للثملـية االنتقـالـية  ا  15 و
بليون دوالر لدعم اإلصـــالحات االقتصـــادية على  1,8الاـــودان. وتث دت الو ود المؤـــارقاة بتقديم ما مجموعه  
لتـدابير اإلصــــــــــــــالح. ومن هـذا المبلد، تم التث ـد بتقـديم وجـه اللصــــــــــــــود، وللتلفيف من األةر االجتمـاعا 

مليون دوالر لدعم برنام. دعم األاــــرة  ا الاــــودان، الذ  صــــم مه البنن الدولا، للتلفيف  500يقرا من  ما
من أةر إلغاي دعم الوقود على غالبية الاــــــــاان. و ا حين راز المنتمر على الدعم الاــــــــيااــــــــا والمالا مثًا 

ية،   ن التث دات المالية اانت ت دف  ا المقام األوا إلى تماين اإلصـــــــــالحات االقتصـــــــــادية للمرحلة االنتقال
التا تتوقف على إطال  برنام. دعم األاــــرة  ا الاــــودان والبرنام. الذ  يتابثه لبراي صــــندو  النقد الدولا 

ــاد البلد وتم يد الطر  ي  لتلفيف عاي بؤـــــــــــــاا متزامن. وي دف هذان البرنامجان بدورهما إلى إنثال اقتصـــــــــــ
الديون الذ  تمس الحاجة إليه. ويوجد برنام. دعم األاـــــــــــرة  ا الاـــــــــــودان حاليًا  ا المرحلة التجريبية، ومن 
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ــابي  المقبلـة. واتفقـت الحاومـة وصـــــــــــــــندو  النقـد الـدولا على برـنام. يـتابثـه لبراي  المتوق  إطالقـه  ا األاــــــــــــ
وما بثد . وقدمت مجموعة أصدقاي   2020لير من عام الصندو ، على أن تار م وتيرة تنفيذ  لالا الرب  األ

الاودان، التا تضم عددا من الدوا األعضاي والمنرمات المتثددة األطراف، الدعم لمنتمر الؤرااة وواصلت 
آا/أغاــــــــــــــطس،  12اجتمـاعـات ـا المنترمـة دعمـا للثمليـة االنتقـاليـة  ا البلـد. وقـد عقـد آلر اجتمـام ل ـا  ا 

 ربية الاثودية على ؤباة اإلنترنت.وااتضا ته المملاة الث

ــيتم  ا نياــــان/أبريا  - 16 ــُيجرى 2022ولالا الفترة المؤــــمولة بالتقرير، ُأعلن أن تثداد الاــــاان اــ . واــ
ــية. ومن المتوق  أن يلقا تثداد ميزانيات  ــر المثيؤــ هذا التثداد إلى جانا تثداد زراعا وتثداد لميزانيات األاــ

ماـتويات الفقر وعدم الماـاواة دالا البلد. وبما أن الاـودان بصـدد االنتقاا من األاـر المثيؤـية الضـوي على 
عملية التثداد الورقا إلى عملية التثداد الرقما،  قد بدأ صـــــــــــــندو  األمم المتحدة للاـــــــــــــاان ومنرمة األغذية 

ــاي  ا الاــــودان من أجا تلطيط الثمل ية الجديدة والزراعة لألمم المتحدة التثاون م  الج از المراز  لإلحصــ
دارت ا.  وتنفيذها وا 

 
 حالة حق ق اإل سان  

ــر    3منذ  - 17 ــتبااات طايفية  ا ؤــــــ ــودان باؤــــــ ــان  ا الاــــــ ــمت حالة حقو  اإلناــــــ حزيران/يونيه، اتاــــــ
عادة هيالت ا. وتؤــير التقارير إلى أن قوة  الاــودان، وتزايد المطالا الؤــثبية ب صــالح المناــاــات الحاومية وا 

آا/أغاطس  ا اللرطوم لتفري  التجمثات  18تاون قد ااتلدمت القوة المفرطة  ا  الؤرطة الاودانية ربما 
واالحتجاجات التا أعرا  ي ا عن مطالا باإلصـــــالح والماـــــايلة عن االنت ااات الجاـــــيمة لحقو  اإلناـــــان 

ــاب ، واذلن عن قتا المتراهرين المدنيين  ا    . و ا2019حزيران/يونيه  3التا ارتابت  ا را النرام الاـــــ
أعقاا تصــاعد االحتجاجات، اتلذت الحاومة االنتقالية لطوات إيجابية نحو تلبية مطالا الؤــثا الاــودانا 
وتحاـــــــــين حماية الحقو  األاـــــــــااـــــــــية، بما  ا ذلن عن طري  تثديا بثض القوانين المةيرة للجدا والتمييزية  

 ناان.واتلاذ عدة تدابير لتثزيز الديمقراطية وايادة القانون ولتثزيز حقو  اإل

و ا اـــــيا  و اي المجلس المؤـــــترن، وهو ال يية التؤـــــريثية االنتقالية الحالية  ا الاـــــودان، بالتزامه  - 18
صالح القوانين الوطنية و قا للمثايير الدولية، وا    ا تموز/يوليه على عدة تثديالت  بتحاين نرام الثدالة وا 

ــنة  ــاا اعتماد  لتلن 1991على القانون الجنايا لاـــــ التثديالت تقدمًا ابيرًا نحو تحقي  أهداف الةورة . وقد ؤـــــ
ــتور . وقد أدت التثديالت األليرة  ــنى اعتماد قانون جنايا جديد اما هو مبين  ا اإلعالن الداــــ إلى أن يتاــــ
إلى تحاـين الحماية القانونية ألاةر  يات الاـاان ضـثفًا، بواـايا من ا الماـاهمة  ا القضـاي على المماراـات 

لغاي عقوبة اإلعدام الضــــــارة ضــــــد الناــــــا ي والفتيات من لالا حرر تؤــــــويه األعضــــــاي التنااــــــلية األنةوية، وا 
عـامـًا، وماـا حـة التمييز، وتثزيز احترام حرـية الـدين والمثتقـد من لالا إلغـاي تجريم  18لألطفـاا دون اــــــــــــــن 

ة البــدنيــة، إال أن الردة. وُأدللــت تثــديالت على قــانون ماــا حــة جرايم المثلومــاتيــة، بمــا  ا ذلــن إلغــاي الثقوبــ 
المجلس المؤــترن ضــاعف عقوبة الحبس  يما يلد بثض األنؤــطة على ؤــباة اإلنترنت التا يضــطل  ب ا 
الصــــــــحفيون والثاملون  ا واــــــــايط اإلعالم، وهو ما يمس بحيز الحقو  المدنية وبأؤــــــــااا الحماية الممنوحة 

وصـــــــــية، والح   ا المحاامة و   لحرية التثبير، والح   ا الحصـــــــــوا على المثلومات، والح   ا اللـصــــــــ 
ــيااــــات لففت من  نت اــ ــُ ــية  ا عملية االنتقاا الديمقراطا. اما اــ ــااــ األصــــوا القانونية، وال ا عناصــــر أاــ
لغاي ؤـــــــرط  ــاري  اللروج وا  القيود المفروضـــــــة على حرية تنقا المواطنين الاـــــــودانيين ب لغاي الحاجة إلى تصـــــ

 الالتا ياا رن بر قة أطفاا.الحصوا على إذن من ولا األمر بالنابة للنااي 
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آا/أغاـــــــطس، أصـــــــدرت اللجنة الوطنية المالفة بتفاين النرام الاـــــــاب  ومحاربة الفاـــــــاد   23و ا  - 19
وااـــترداد األمواا المن وبة قرارًا بتثديا مجلس مفوضـــا اللجنة الوطنية لحقو  اإلناـــان  ا الاـــودان، وطلبت 

ــب م.   إلى الحاومة تثيين مفوضــــــين جدد. وأقيا المفوضــــــون ــاب  البؤــــــير من مناصــــ الذين عي ن م الرييس الاــــ
ويند اإلعالن الداــــتور  على تؤــــايا مفوضــــية وطنية ماــــتقلة جديدة لحقو  اإلناــــان و قا لمبادو باريس 

 باعتبارها من المفوضيات المواضيثية الماتقلة االةنتا عؤرة.

حزيران/يونيه أن علا  9ية  ا و ا تطورات ذات صـــــلة بالموضـــــوم، أعلنت المحامة الجنايية الدول - 20
محمد علا عبد الرحمن، وهو زعيم مزعوم لميليؤــيات الجنجويد لالا النزام  ا دار ور، قد اــلم نفاــه طوعًا 
 ا جم ورية أ ريقيا الواـــطى وُوضـــ  رهن االحتجاز لدى المحامة الجنايية الدولية. وال تزاا مذارات التوقيف 

لاد اــودانيين آلرين، بمن  ي م الرييس الاــاب  البؤــير، مثل قة. وقد التا أصــدرت ا المحامة بح  أربثة أؤــ 
 أعربت الحاومة االنتقالية عن ااتثدادها للتثاون م  المحامة.

 
 الحالة اإل سا ية  

الثالمية إلى تفاقم الفقر المتأصـا واألزمة االقتصـادية القايمة والصـدمات  19-لقد أدت جايحة او يد - 21
احتياجات إناــــــــــانية متزايدة  ا الاــــــــــودان. وقد ازداد مثدا الجوم  ا جمي  أنحاي البلد، المنالية، وأنؤــــــــــأت 

 ا  65ماليين ؤــــــــلد بؤــــــــدة من انثدام األمن الغذايا، وهو ما يؤــــــــاا زيادة قدرها   9,6ويثانا أاةر من 
 .2019الماية مقارنة بالفترة نفا ا من عام 

د قد ةبتت إصــــابت م بفيروس اورونا، وتو ا ؤــــل 13  100أيلوا/اــــبتمبر، اان أاةر من  3و ا  - 22
ؤــــلصــــًا. وقد أدى تزايد عدد حاالت انتقاا المرض إلى الضــــغط على نرام الرعاية الصــــحية   820أاةر من 

ــلا األطفاا منذ أاةر من عقد من الزمن،  ــا ؤــــــ ــودان أوا حالة لتفؤــــــ ال ل  ا البلد  ا وقت يواجه  يه الاــــــ
ي البلد. وتقوم وزارة الصـــحة االتحادية حاليا، بدعم من منرمة األمم أةر على تاـــ  واليات  ا جمي  أنحا مما

ــوا  ــين جماعية للوصـ ــحة الثالمية وبرنام. األغذية الثالما، ب عداد حملة تحصـ المتحدة للطفولة ومنرمة الصـ
والاـــتيناف عملية التحصـــين الروتينا  -ماليين طفا  9أ  ما يقرا من  -إلى اا طفا دون اـــن اللاماـــة 

 واد ما يثتري ا من ةغرات. 19-طلت لالا تفؤا جايحة او يدالتا تث

ألف ؤـــــــــــلد منذ بداية مواـــــــــــم  400وقد أةرت األمطار الغزيرة والفيضـــــــــــانات على ما يقرا من  - 23
منزا، ولحقت أضـرار   37 000األمطار  ا تموز/يوليه. وبحلوا ن اية آا/أغاـطس، اان قد ُدمرر أاةر من 

مر   صحا. وقد أدت الفيضانات إلى زيادة تثريض األمن الغذايا لللطر  2 600مدراة وأاةر من   34بــــ 
وأةرت على إماانية الحصـــــوا على الميا  النريفة. واانت الحاومة ووااالت منرومة األمم المتحدة والج ات 

ؤـلد قبا بدي هطوا األمطار،   250 000الؤـرياة ل ا قد قامت بتج يز اإلمدادات ماـبقًا لتلبية احتياجات  
 ال أن الملزونات يجر  ااتنفادها بارعة، وايلزم تو ير موارد إضا ية.إ

وأدت جيوا الثنف  ا واليــات جنوا ارد ــان وااــــــــــــــال والبحر األحمر  ا ؤــــــــــــــ ر  تموز/يوليــه  - 24
لى إلحا  أضـرار بالمنازا واألاـوا  وغيرها من البنى  وآا/أغاـطس إلى حاالت نزوح ولاـاير  ا األرواح وا 

 ة، مما زاد من االحتياجات اإلناانية.التحتية الريياي 
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ــاعدات منقذة للحياة  ا    5,4وتلقى ما يقرا من  - 25 ــا   179ماليين ؤـــــلد ماـــ محلية   189من أصـــ
ــان/أبريـــا وحزيران/يونيـــه، مقـــابـــا  مليون ؤــــــــــــــلد  ا الرب  األوا من  2,3 ا البلـــد  ا الفترة بين نياــــــــــــــ

لاد  ا قطاعات األمن الغذايا واــــبا الثيل . واان تواــــي  نطا  االاــــتجابة واضــــحًا بؤــــاا  2020 عام
والميا  والصــــــرف الصــــــحا والنرا ة الصــــــحية. غير أن تنفيذ أنؤــــــطة التةقيف والحماية، بما  ا ذلن لدمات 

. ولم 19-حماية الطفا وماا حة الثنف الجناـــانا، قد تأةر بصـــورة غير مباؤـــرة بتدابير احتواي جايحة او يد
ؤــــــــــــلد  ا الفترة من   120 000ماا حة الثنف الجناــــــــــــانا اــــــــــــوى   ياــــــــــــتفد من الدعم المقدم  ا مجاا

ؤــلد عن الرب  األوا من الاــنة، بيد أن تفؤــا   100 000نياــان/أبريا إلى حزيران/يونيه، أ  أقا بمقدار 
 هذ  الجايحة وتدهور الحالة االقتصادية ربما زادا من لطر الثنف الجناانا ضد النااي والفتيات.

  
 التخايا إل باء المعاة عملية   -  االاا  

نررًا لمـا أعلنـه مجلس األمن من اعتزامـه إنؤــــــــــــــاي وجود الح  للثمليـة الملتلطـة لالتحـاد األ ريقا  - 26
ــدة  ــا دار ــور  ــا الــقــراريــن  ــه  ــا الــقــرار (2020) 2517و  (2019) 2495واألمــم الــمــتــحـــــ ــبـــــ ، ولــطــل

أن أؤـــــــــــرم على وجه الاـــــــــــرعة  ا التلطيط إلنؤـــــــــــاي البثةة المتااملة لألمم المتحدة لتقديم  (2020) 2524
اــــــان/أبريا الماــــــاعدة لالا الفترة االنتقالية  ا الاــــــودان، تم تؤــــــايا  ري  من مورفا األمانة الثامة  ا ني 

ــتؤــــــار  اللاد المثنا بالاــــــودان، نياوالس هاياــــــوم. وقد مضــــــى الفري   ا عملية   2020 بتوجيه من ماــــ
ــتمرار تفؤـــا جايحة او يد ــاملة للجمي . ونررًا الاـ ــاورية ؤـ وما يتصـــا ب ا  19-التلطيط من لالا عملية تؤـ

اجتماعات للايانات المثنية على من تدابير التلفيف، ااــــُتلدمت الواــــايا المتاحة على ؤــــباة اإلنترنت لثقد 
نطــا  منرومــة األمم المتحــدة، بمــا  ا ذلــن  ري  األمم المتحــدة القطر  والثمليــة الملتلطــة لالتحــاد األ ريقا 
واألمم المتحدة  ا دار ور،  ضـاًل عن البنن الدولا. اما جرى التؤـاور بنؤـاط م  ج ات ؤـرياة لارجية، وال 

ــمة اـــــيما االتحاد األ ريقا وال يية  الحاومية الدولية المثنية بالتنمية واالتحاد األوروبا. ورلت األهمية الحااـــ
 لاا من المااواة بين الجناين وتماين المرأة والؤباا  ا صلا عملية التلطيط.

تموز/يوليه، أنؤـــأت الحاومة االنتقالية اللجنة التنفيذية للتناـــي  م  البثةة المتااملة. وتضـــم  5و ا  - 27
ضـوا  ا الاـلطات االنتقالية والمناـاـات األمنية والمجتم  المدنا. وها مالفة،  ا جملة أمور، ع 16اللجنة  

بالتناـي  المباؤـر بين الحاومة االنتقالية والبثةة المتااملة على الصـثيد االتحاد  وعلى صـثيد الواليات بؤـأن 
 يذ .مجاالت عما البثةة، والتفاوض بؤأن مؤروم اتفا  مراز البثةة ومتابثة تنف

آا/أغاـــــطس. و ا اللرطوم،  11تموز/يوليه إلى   26وزار  ري  التلطيط الاـــــودان  ا الفترة من  - 28
التقى الفري  بالثديد من الج ات الاــودانية المثنية، بما يؤــما ماــنولين حاوميين وأمنيين، ومنرمات ناــوية 

قلا والفاؤــــــر ونياال وزالنجا، وغيرها من منرمات المجتم  المدنا والجماعات الاــــــيااــــــية. و ا ااــــــال وااد
التقى الفري  أيضـــــــــا بالوالة المدنيين المثينين حديةا أو ممةلي م، وزار أربثة مليمات للنازحين، بما  ي ا مليم 
االما. اما التقى الفري  بالاــلن الدبلومااــا، بما  ا ذلن مجموعة أصــدقاي الاــودان التا تتلذ من اللرطوم 

 ريقيــة. وتثــاون  ري  التلطيط عن اةــا م   ري  األمم المتحــدة القطر  نررا مقرا ل ــا واــــــــــــــفراي البلــدان األ
للطبيثــة المتاــاملــة للبثةــة، واــذلــن م  الثمليــة الملتلطــة لالتحــاد األ ريقا واألمم المتحــدة  ا دار ور نررا 

 ألهمية التناي  بين البثةتين  ا دار ور.

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2517(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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لبثةـة اللـاد بـالبثةـة المتاـاملـة، الـذ  ترجم ووضــــــــــــــ   ري  التلطيط الصــــــــــــــيغـة الن ـاييـة لمف وم ا - 29
األهداف االاـــــــتراتيجية األربثة المبي نة  ا والية البثةة إلى األولويات االاـــــــتراتيجية التاـــــــ  التالية التا يتثين  

ــ   :الاــــــثا إلى تحقيق ا لالا الثمر المتوق  للبثةة )أ( دعم االاــــــتقرار الاــــــيااــــــا؛ )ا( دعم عمليات وضــــ
ات وتثداد الاــــاان؛ )ج( دعم اإلصــــالحات المناــــاــــية وتثزيز حقو  اإلناــــان وحمايت ا؛ الداــــتور واالنتلاب 

ــاملة للجمي ؛ )ف( دعم تنفيذ اتفا  أو اتفاقات الاـــالم؛ )و( دعم تثزيز   ()د دعم التوصـــا إلى عملية اـــالم ؤـ
ثـايل الاــــــــــــــلما بيـية تو ر الحمـاـية، وال اــــــــــــــيمـا  ا مـناط  النزام ومـا بثـد انت ـاي النزام؛ )ز( دعم تحقي  الت 

ــادية الوطنية؛  ــالحة بين الطوايف؛ )ح( دعم تثبية الموارد الدولية واإلصـــــــالحات االجتماعية واالقتصـــــ والمصـــــ
 )ط( دعم إنؤاي هياا وطنا للتلطيط اإلنمايا و ثالية المثونة.

ــا ة إلى ذلن، وضـــــــــــــ  الفري  ملططًا ل ياا منقت للبثةة المتااملة ولوجودها   - 30 الجغرا ا، وباإلضـــــــــــ
)انرر المر   الةانا(. ويو ر  2021اــــــياون بمةابة أاــــــاس لألعماا التحضــــــيرية الجارية لتقديم ميزانية عام 

ال ياا القدرة الالزمة لدعم عملية االنتقاا الاـيااـا، والج ود الوطنية لحماية المدنيين ومن  نؤـوا النزاعات، 
ن ياون مقر البثةة المتااملة  ا اللرطوم، وأن تاون ل ا وتناــي  ج ود بناي الاــالم والتنمية. ومن المتولى أ

 مااتا ميدانية  ا دار ور والمنطقتين وؤر  الاودان.

ــيين هما  التثاون م   ري   - 31 ــتتمةا ترتيبات الدعم التؤـــــغيلا للبثةة المتااملة  ا عنصـــــرين ريياـــ واـــ
جا للثملية الملتلطة. وتمؤـــيا م  توجي ات األمم المتحدة القطر  وااللتزام باالنتقاا من عملية اللفض التدري 

مجلس األمن بــدم. وجود األمم المتحــدة  ا الاــــــــــــــودان، ُأدرج  ري  األمم المتحــدة القطر   ا تلطيط دعم 
البثـةة مـنذ الـبداـية، ب ـدف وضــــــــــــــ  ترتيـبات دعم مؤــــــــــــــتراـة من لالا مزي. من الترتيـبات المتثلـقة ـباللـدمـات 

موق  واحد، حيةما أمان. ويتي  ااــتمرار وجود الثملية الملتلطة  رصــة المؤــتراة، بما  ا ذلن االؤــتران  ا 
ــتفادة منقتا من قدرات الدعم القايمة،  ا حين يجر  تنفيذ نموذج دعم البثةة المتااملة، الذ  يتألف من  لالاـــــ
ــحاا المتوق  للثملية الملتلطة، الذ   ــاا االناــــــ ــتراة ومراز لللدمات والدعم عن بثد. ويؤــــــ اللدمات المؤــــــ
طالما و ر القدرة لفري  األمم المتحدة القطر   ا دار ور، ضرورة ملحة للمضا قدما  ا هذا المجاا وضمان 
عدم وجود ةغرات  ا قدرات الدعم قد تنةر اــــــــلبًا على بدي تؤــــــــغيا البثةة المتااملة. و ا هذا الاــــــــيا ، من 

األصــوا والقدرات األلرى التا يمان  المتولى أن ياــتفيد وجود األمم المتحدة الموحد الجديد  ا الاــودان من
غالق ا  ا ن اية المطاف.  نقل ا من الثملية الملتلطة عقا لفض ا تدريجيًا وا 

واما هو الحاا  ا جمي  البثةات الميدانية  ا أ ريقيا، اـــــــوف تاـــــــتفيد البثةة المتااملة أيضـــــــا من  - 32
اإلقليما  ا عنتيبا، أوغنـدا، ومن مجموعـة اـاملـة من لـدمـات المثـامالت التا اــــــــــــــيقـدم ـا مراز اللـدمـات 

الماـــاعدة المقدمة من قاـــم دعم المؤـــتريات على الصـــثيد الثالما، ولدمات االتصـــاالت واللوجاـــتيات التا 
ــتيات  ا برينديز ، إيطاليا، ومر   األمم المتحدة لتانولوجيا المثلومات  ــتقدم ا قاعدة األمم المتحدة للوجاــــ اــــ

 واالتصاالت  ا  النايا.

وا قــت على مجموعــة تمويــا أوليــة من لالا االعتمــاد الملصــــــــــــــد للنفقــات غير المنرورة  وقــد - 33
ــتةنايية لدعم االحتياجات من الموارد الالزمة لبدي تؤــــــــــغيا البثةة الجديدة ولالضــــــــــطالم بثمليات ا  ا  واالاــــــــ

 األؤ ر األولى.
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ــاي الفري  المتقدم للبثةة المتااملة. وبمجر  - 34 ــر   ا الرب  األلير من ويجر  حاليا تثيين أعضـــــــــ د نؤـــــــــ
ــأن طراي  التااما 2020 عام ــات بؤــ ــيقود الفري  المتقدم المناقؤــ ــلة التلطيط. واــ ــنولية مواصــ ــيتولى ماــ ، اــ

والتناـي  م   ري  األمم المتحدة القطر  والثملية الملتلطة لالتحاد األ ريقا واألمم المتحدة  ا دار ور، على 
ت األاـــــااـــــية والرر ية الواضـــــحة والقابلة للقياس التا طلب ا مجلس التوالا. اما اـــــيضـــــ  المثايير والمنؤـــــرا

ــيتطلا مؤـــــــــاراة متثمقة وماـــــــــتمرة م  (2020) 2524األمن  ا قرار    ، نررا ألن وضـــــــــ  هذ  المثايير اـــــــ
 أصحاا المصلحة  ا الاودان.

  
 مالحظات  -  رامعا  

الاــــــــــودان تقدما  ا عمليته االنتقالية. ويجا أن يرا الاــــــــــودان والمجتم  الدولا ةابتين  ا يحرز  - 35
. 2019التزام ما ببلورة الرنية الاــيااــية الؤــاملة الماراــة  ا اإلعالن الداــتور  الصــادر  ا آا/أغاــطس  

ننا أؤــيد بالتدابير التا اتلذت ا الحاومة االنتقالية حتى ادن لتنفيذ المثايير ال واردة  ا اإلعالن الداــتور . وا 
وتؤـما هذ  التدابير إجراي  إصـالحات اقتصـادية، والتوصـا إلى اتفا  اـالم ؤـاما م  الجماعات الماـلحة  ا 
دار ور والمنطقتين، وتثديا التؤـريثات لتحاـين اـيادة القانون وحماية الحقو  األاـااـية، م  تحقي  تحاـينات 

 جه اللصود.ملحورة  يما يتثل  بحقو  المرأة على و 

ــودان آةار جايحة او يد - 36 ــم هذا التقدم، ياا   الاــــ ــغط على  19-و ا لضــــ التا أدت إلى تفاقم الضــــ
الحاومة االنتقالية من لالا إلقاي عاي إضــا ا على النرم الصــحية، وتثطيا النؤــاط االقتصــاد ، وتثمي  

ذلن، ؤـ د الاـودان  ا األؤـ ر األليرة  المرالم االجتماعية واالقتصـادية واالحتياجات اإلناـانية. وعالوة على
عاما، وهما يؤــــاالن   25 يضــــانات مدمررة وتضــــرر من أاــــوأ غزو للجراد الصــــحراو   ا القرن األ ريقا منذ 

ت ديدا ابيرا لألمن الغذايا واـبا الثيل. وتبذا األمم المتحدة قصـارى ج دها لماـاعدة الحاومة  ا التصـد  
ــ  نطاقا، بما  ا ذلن من لالا الدعوة إلى دعم ج ود وتلبية االحتيا 19-لجايحة او يد ــانية األواـ جات اإلناـ

 اإلصالح االقتصاد .

آا/أغاــطس م  تحالف الجب ة الةورية الاــودانية  29ويثد اتفا  الاــالم الذ  تم التوصــا إليه  ا   - 37
أيلوا/اـبتمبر   3ا وحراة جيل تحرير الاـودان/جناح منا مناو ، واالتفا  المؤـترن بؤـأن المبادو الموق   

قطام الؤـــــماا/جناح عبد الثزيز الحلو، من أهم المحطات التاريلية  -م  الحراة الؤـــــثبية لتحرير الاـــــودان 
ــية لدى جمي  األطراف  ا هذين االتفاقين  ــيااــــــ ــتمرار اإلرادة الاــــــ ننا أةنا على ااــــــ  ا المرحلة االنتقالية. وا 

المتمةـا  ا إحالا الاــــــــــــــالم، على الرغم من وتصــــــــــــــميم ـا على الثمـا من أجـا تحقي  ال ـدف المؤــــــــــــــترن 
. وأدعو أيضـا من ال يزالون لارج عملية الاـالم إلى المؤـاراة  ا 19-الصـثوبات التا تطرح ا جايحة او يد

 مثالجة الصراعات الداللية التا طاا أمدها  ا البلد واإلا ام  ا نجاح الثملية االنتقالية  ا البلد.

واــــــــيتطلا تنفيذ جمي  االتفاقات التا تم التوصــــــــا إلي ا لالا عملية الاــــــــالم  ا الاــــــــودان دعما  - 38
اـــيااـــيا ماـــتمرا وبذا ماـــاما حميدةا لافالة الحفار على الةقة بين الموقثين وعلى حا المنازعات الناؤـــية عن 

ريخ البلد الحديث، ولان ا أوا تحديات التنفيذ. وهذ  لياـت اتفاقات الاـالم األولى التا تم التوصـا إلي ا  ا تا
اتفاقات يتم التوصــــــا إلي ا  ا اــــــيا  المرحلة االنتقالية. ويجا اغتنام هذ  الفرصــــــة الفريدة لتنفيذها بالااما. 
ــالم المقبلة لالا الفترة االنتقالية، على  ــالم هذ  واتفاقات الاــــ ــتقدم األمم المتحدة الدعم لتنفيذ اتفاقات الاــــ واــــ

طراف و ا حدود قدرت ا وواليت ا. واــــــــــــتقوم بذلن بالتثاون م  ؤــــــــــــرااي دوليين آلرين، النحو الذ  طلبته األ
 ايما االتحاد األ ريقا. وال

https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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ويناد تصـــــــــاعد أعماا الثنف وتقلا األوضـــــــــام  ا ادونة األليرة  ا دار ور والمنطقتين وؤـــــــــر   - 39
والتحديات الفريدة من نوع ا التا  الاودان أن الاالم لم يتحق  بثد. ويبرز تقلا األوضام ال ؤاؤة المتأصلة

ننا أةنا على  ــاما على نطا  البلد. وا  تواج  ا البلدان التا تمر بمرحلة انتقالية. ومن ةم، يلزم اتبام ن . ؤـــــــ
ــاملة لحماية  ــاي لجنة وطنية لحماية المدنيين، وأؤـــج  الحاومة على اإلاـــرام  ا تنفيذ لطت ا الوطنية الؤـ إنؤـ

لى تلبيـة الحـاجـة الفوريـة إلى ااــــــــــــــتمرار الحمـايـة المـاديـة لجمي  المـدنيين  ا جمي  المـدنيين، التا ت ـدف ال إ
ننا  نما إلى اتلاذ تدابير ألرى أيضــا يمان أن تحاــن الحالة على نحو ماــتدام. وا  أنحاي الاــودان  حاــا، وا 

ا  ا ذلن أتث د بدعم األمم المتحدة لتنفيذ هذ  االاـــــتراتيجية. وتق  على عات  جمي  أصـــــحاا المصـــــلحة، بم
الجماعات الماـــــــلحة، ماـــــــنولية ت يية بيية آمنة لجمي  الاـــــــودانيين، وال اـــــــيما الناـــــــاي والفتيات والفتيان  ا 
المناط  المتضـــررة من النزام. و ا غياا هذا األمان، لن يتمان ؤـــثا الاـــودان من التمت  بحقو  اإلناـــان 

 اللاصة به أو ممارات ا.

لاـــــالم بذا ج ود تتجاوز تنفيذ اتفاقات الاـــــالم. و ا هذا الصـــــدد، وعالوة على ذلن، يتطلا بناي ا - 40
اــــتدعم األمم المتحدة أصــــحاا المصــــلحة الاــــودانيين  ا مثالجة دوا   النزام وأاــــبابه الجذرية،  ضــــال عن 
إرث النزاعات الماضـية. واـتواصـا األمم المتحدة أيضـا دعم ج ود بناي الاـالم  ا جمي  أنحاي البلد، بما  ا 

زيز مناـــاـــات اـــيادة القانون وافالة الماـــايلة المنااـــبة عن االنت ااات الجاـــيمة لحقو  اإلناـــان من ذلن تث
 أجا توطيد الاالم وتحقي  ماااا أمنية.

وقد أدى تصــــــاعد التضــــــلم وااــــــتمرار النقد  ا الاــــــل  األاــــــااــــــية وتزايد الثجز الثام وانلفاض  - 41
ــاد البلد  ا حالة حرجة. ــادية التا اانت   اإليرادات إلى وضـــ  اقتصـ ــايقة االقتصـ ولم يتم التغلا بثد على الضـ

، والتا أدت إلى 2018ها الاــبا الاامن وراي المراهرات  ا الؤــوارم التا بدأت  ا اانون األوا/دياــمبر 
الةورة. و ا هذا الاـيا ، ال بد من تقديم الدعم الدولا  ا الوقت الذ  تاـثى  يه الحاومة االنتقالية إلى تنفيذ 

ننا أةنا  برنام ج ا الصــثا لإلصــالح االقتصــاد . وقد اان ذلن أحد أولوياتا الريياــية  ا دعم الاــودان. وا 
ــرااي  ــودان أةناي منتمر ؤـ ــرة  ا الاـ ــاهمات  ا برنام. دعم األاـ على الج ات المانحة لما تث دت به من ماـ

من تمويا للماــــــــــاعدات حزيران/يونيه، ولما قدمته    25الاــــــــــودان الر ي  الماــــــــــتوى، الذ  عقد  ا برلين  ا 
ــانية واألنؤــــــــــطة اإلنمايية. وأحث الج ات المانحة على اإل راج عن تلن األمواا  ا أقرا وقت ممان  اإلناــــــــ
لاا يتاــــــنى لبرنام. دعم األاــــــرة  ا الاــــــودان االنتقاا من مرحلته التجريبية إلى مرحلة التنفيذ الااما. وهذا 

لنحو المتف  عليه بين الحاومة االنتقالية وصـــــندو  عنصـــــر حااـــــم  ا برنام. اإلصـــــالح االقتصـــــاد  على ا
النقد الدولا. واــــــياــــــاعد التقدم المحرز  ا تنفيذ البرنام. الذ  يتابثه لبراي صــــــندو  النقد الدولا الاــــــودان  
ــاعدة اإلنمايية  ــوا على تمويا ابير للماــ ــا قدما نحو تلفيف عاي الديون وتأمين إماانية الحصــ على المضــ

تم تناوا الجزايات االقتصـــادية، بما  ا ذلن ااـــتمرار إدراج الاـــودان  ا قايمة الدوا الراعية الدولية. وما لم ي 
ــوا البلد  ــا آةار هامة على إماانية حصــ ــياون ل ا أيضــ ــثت ا الواليات المتحدة األمرياية، اــ لإلرهاا التا وضــ

 ر والمتواط.على المااعدة المالية الدولية واالاتةمار وتلفيف عاي الديون  ا األجلين القصي 

وينبغا أن ياــتند الدعم المالا والاــيااــا للثملية االنتقالية بقوة إلى ااــتمرار التقدم نحو إقامة نرام  - 42
اـــيااـــا ديمقراطا بقيادة مدنية  ا الاـــودان.  الاـــودان المزدهر والديمقراطا اـــياون دعامة هامة لالاـــتقرار 

لا ياــــتطي  تحما تااليف الدعم الذ  يحتاجه الاــــودان،  ا المنطقة. والاــــناا ليس ما إذا اان المجتم  الدو 
ــثيه إلى  ــودان  ا اــ ــه عن دعم الاــ ــتطي  تحما تبثة تقاعاــ ــناا هو ما إذا اان المجتم  الدولا ياــ نما الاــ وا 

 مواج ة التحديات ال ايلة الماةلة أمامه.
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ننا أرحـا بـالتثـاون الوةي  م  الحاومـة االنتقـاليـة  ا جمي  مراحـا عمليـة ا - 43 لتلطيط التا تجري ـا  وا 
البثةة المتااملة، مما اـــــــــيماننا من تحقي  ما هو متف  م  إرادة الؤـــــــــثا الاـــــــــودانا  ا أن ياون بلدا ينثم  
بالاـالم واالزدهار. وبالمةا،   ن ااـتمرار الؤـرااة الفثالة بين األمم المتحدة واالتحاد األ ريقا اـوف يزيد إلى 

بما يدعم الثملية االنتقالية  ا الاـــودان. وااـــتفادت عملية التلطيط أقصـــى حد من المزايا الناـــبية للمنرمتين 
أيضـا من مؤـاورات ماةفة م  ؤـرااينا  ا المجتم  الدولا األواـ  نطاقا، وأاـفرت عن نتاي. ريياـية. وأود أن 
أعرا عن امتنانا لماــــــــــتؤــــــــــار  اللاد المثنا بالاــــــــــودان على قيادته ل ذ  الثملية وعلى ج ود   ا دعم 

 االنتقالية  ا الاودان. الثملية

وم  ذلن، ال يزاا يتثين على البثةة القيام بأعماا هامة قبا أن يتاـنى ل ا إنجاز أنؤـطت ا الصـادر  - 44
ــاراتام إذ نثما مثا 2021اانون الةانا/يناير  1ب ا تاليف بحلوا   ــتمرار دعمام ومؤـــ ننا أعوا على ااـــ . وا 

 .من أجا إنجاح الثملية االنتقالية  ا الاودان
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 المرفق األ ل 

تقرير عن العمليوة المختلاوة لالتحواو األفريقي  األمم المتحووم في وارف ر عمال    
 ( 2020)   2525مقرار مجلس األمن  

 مقومة  - ة ال   

، التا طـلا المجلس  ي ـا (2020)  2525من قرار مجلس األمن  10يـقد م هـذا المر   عمال ـبالفقرة   - 1
ــتاملة عن تنفيذ والية الثملية الملتلطة لالتحاد األ ريقا واألمم المتحدة إلى األمين  الثام تقديم مثلومات ماـــــــــ

يوما، وذلن امر   للتقارير المنترمة المطلوبة بؤــــــــأن بثةة األمم المتحدة المتااملة لتقديم   90دار ور اا  ا 
الماــاعدة لالا الفترة االنتقالية  ا الاــودان. ويتضــمن هذا المر   مثلومات ماــتاملة عن الحالة  ا دار ور 

 .2020آا/أغاطس  31حزيران/يونيه إلى  1للفترة من 

  
تا رات المسوووووووووتجووم في الحوالوة السوووووووووااووم في وارف ر  ت فيو  ال اليوة الم  اوة ال  - اا يا  

 مالعملية المختلاة لالتحاو األفريقي  األمم المتحوم في وارف ر 

 الحالة السياسية -ةلف  

 التا رات السياسية في الس وان  

ــتور  المنر  - 2 ــودان تنفيذ أحاام اإلعالن الداــ ــلت الحاومة االنتقالية  ا الاــ آا/أغاــــطس  17 واصــ
تموز/يوليـه، طلـا رييس الوزراي ااــــــــــــــتقـالـة اــــــــــــــبثـة وزراي  ا اــــــــــــــيـا  تثـديـا وزار . و ا  9. و ا 2019

. و ا دار ور، قوبلت 18تموز/يوليه، عي ن والة مدنيين منقتين، من بين م امرأتان،  ا جمي  الواليات الـــــ   22
 و  تثيينات حزبية.هذ  التثيينات بترحيا ابير، بيد أن البثض انتقدوا ما اعتبر 

وُنررمــت مرــاهرات  ا اللرطوم وأجزاي ألرى من البلــد، بمــا  ا ذلــن  ا مليمــات النــازحين  ا  - 3
دار ور. وطـالـا المترـاهرون بـالثـدالـة لضــــــــــــــحـايـا حملـة القم  التا ااــــــــــــــت ـد ـت المترـاهرين الاــــــــــــــلميين  ا 

ــين األمن وتقديم اللدمات، وغي   2019حزيران/يونيه  ر ذلن من اإلصــــالحات. وقد أبرز  ا اللرطوم، وبتحاــ
ــتر ، التحديات  ــثين وماـــ ــر والضـــ المحتجون  ا دار ور، بما  ا ذلن  ا نيرتتا واباابية وااس واتم والفاؤـــ

 التا تواجه الحماية وطالبوا الالطات بنزم االح الميليؤيات وتحاين األمن.

 
 عملية السالم  

الية والجب ة الةورية الاــودانية وحراة جيل تحرير لقد تواصــلت محادةات الاــالم بين الحاومة االنتق - 4
ــبا  ــباة اإلنترنت  ا مثرم ا باــ ــودان، على ؤــ ــاطة من حاومة جنوا الاــ ــودان/جناح منا مناو ، بواــ الاــ

آا/أغاـــــــطس م  توقي  اتفا  للاـــــــالم  31، وتاللت بالنجاح  ا  19-القيود المتصـــــــلة بتفؤـــــــا جايحة او يد
آا/أغاــطس على ةمانية بروتواوالت للاــالم رازت   29و  28توقي   ا باألحرف األولى. واــب  االحتفاا  ال

على تقااـــم الةروة والاـــلطة، والنازحين والالجيين، وملاية األراضـــا واألراضـــا التا ياـــتلدم ا تقليديا مجتم  
عادة التأهيا، والماـــــــــــايلة والمصـــــــــــالحة، والقطام الرعو ، والترتيبات األمنية . قبلا )الحوااير(، والتثويض وا 

ورلت المؤـــــاراة الراـــــمية للمرأة  ا المحادةات هامؤـــــية. وقدمت الثملية الملتلطة الدعم اللوجاـــــتا والتقنا 
 لثملية الاالم.

https://undocs.org/ar/S/RES/2525(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2525(2020)
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ــقة عن حراة جيل تحرير   - 5 ــو  تحت ا الجماعات المنؤــ ــودانا، وهو مرلة تنضــ ــم التحالف الاــ وانضــ
الاودانية، إلى ماار دار ور لمحادةات جوبا  ا أيار/مايو.  الاودان/جناح عبد الواحد وحراة الثدا والمااواة  

وعلى الرغم من اناــــــــــــحاا حراة جيل تحرير الاــــــــــــودان/جناح منا مناو  من الجب ة الةورية الاــــــــــــودانية، 
آا/أغاـــــطس.  31واصـــــا مؤـــــاراته أيضـــــا، حيث وق  الاـــــيد مناو  نفاـــــه باألحرف األولى على اتفا    قد

 ان/جناح عبد الواحد ر ض ا لثملية الاالم.وواصلت حراة جيل تحرير الاود

 
 الحالة األم ية -ماء  

لقــد تــدهورت الحــالــة األمنيــة عمومــًا  ا دار ور لالا الفترة المؤــــــــــــــمولــة بــالتقرير، ويرج  ذلــن إلى  - 6
ابير إلى زيادة الثنف القبلا واإلجرام وااـتمرار االقتتاا دالا صـفوف حراة جيل تحرير الاـودان/جناح  حد

 لواحد.عبد ا

 
 القتال مين ق ات الحق مة اال تقالية  الجماعات المسلحة   

ؤـلصـًا،   115حادةًا من حوادث النزام الماـل  التا أاـفرت عن مقتا  48اـجلت الثملية الملتلطة   - 7
. و ا 2020أيـــــار/مـــــايو  31آذار/مـــــارس إلى  1حـــــالـــــة و ـــــاة  ا الفترة من  34حـــــادةـــــا و  37مقـــــابـــــا 

ــلحة  حزيران/يونيه، هاجمت 1 ــودان/جناح عبد الواحد نقطة تفتيل تابثة للقوات الماــــ حراة جيل تحرير الاــــ
ــماا دار ور، مما أدى إلى مقتا  ــودانية  ا اتروم، ؤـــ ــودانية و  27الاـــ ــلحة الاـــ من  9من جنود القوات الماـــ

ــيلا مبارن  ــا المواج ات بين  صــــ ــلت أيضــــ ــودان/جناح عبد الواحد. وتواصــــ ــر حراة جيل تحرير الاــــ عناصــــ
وصــال  بوراــا دالا حراة جيل تحرير الاــودان/جناح عبد الواحد، حيث وقثت اؤــتبااات  ا الفترة علدون 

قتيال ونزوح   17حزيران/يونيه  ا منطقة داية، واــــــط دار ور، أاــــــفرت عن اــــــقوط  11أيار/مايو و   21بين 
د  ا الفترة أاـــــرة. وااـــــتمر االقتتاا الداير  ا صـــــفوف حراة جيل تحرير الاـــــودان/جناح عبد الواح 6 887
آا/أغاــــــــــــــطس  ا بو  وتورون  تونقـــا، جنوا دار ور، ممـــا أاــــــــــــــفر عن مقتـــا  3تموز/يوليـــه و  26بين 
 ؤلصًا ونزوح عدد ابير من الناس. 48

 
 ال زاع القملي  مساال األراضي  

اؤــتبااا بين القبايا  15ازداد الثنف القبلا  ا جمي  أنحاي دار ور، حيث اــجل ت الثملية الملتلطة  - 8
اؤــــــــتبااا أاــــــــفرت عن مقتا   13ؤــــــــلصــــــــًا لالا الفترة المؤــــــــمولة بالتقرير، مقابا   126أاــــــــفرت عن مقتا 

. اما أدى الثنف القبلا إلى حاالت نزوح 2020أيار/مايو  31آذار/مارس إلى  1ؤــلصــًا  ا الفترة من  93
لى تدمير القرى والمزارم. و ا عدة حاالت، تثرضـت مرااز الؤـرطة والمبانا ا لحاومية، بما  ا ذلن جديدة وا 

ماــــتودعات األاــــلحة، لل جوم والن ا. و ا غرا دار ور، وقثت اؤــــتبااات بين قبيلتا الماــــاليت والرزيقات 
مدنيًا ونزوح    75الؤــــــــــــمالية  ا منطقة ماــــــــــــتر  والجنينة  ا أوالر تموز/يوليه، مما أاــــــــــــفر عن مقتا نحو 

الجنينة، حيث تضـــررت أاةر من  ؤـــلد  ا 13 000ؤـــلد  ا ماـــتر  وأاةر من  7 000يقرا من  ما
ــماا دار ور، تثرض النازحون  ا مليم  تابرنو ل جوم  ا  1 500قرية وأحر    30 تموز/  13منزا. و ا ؤــ

يوليه من قبا ميليؤــــيات البدو، مما أاــــفر عن مقتا تاــــثة أؤــــلاد. و ا جنوا دار ور، أدى النزام الداير 
 ؤلصًا. 18تموز/يوليه إلى مقتا  26إلى  23بين قبيلتا المااليت والفالتة  ا الفترة من 

وازدادت النزاعات القبلية المتصــلة باألراضــا م  بداية المواــم الزراعا، حيث بلد مجموم النزاعات  - 9
نزاعا تتصـــا باألراضـــا أدت إلى مقتا  47ؤـــلصـــًا مقابا  17نزاعا أدت إلى مقتا  85المتصـــلة باألراضـــا  
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. وال جمات التا ؤـــــنت ا قبيلة الماـــــيرية 2020أيار/مايو  31إلى آذار/مارس  1ؤـــــلصـــــًا  ا الفترة من  20
حرا    31و   26المؤتبه  ي ا على بورونغا، جنوا دار ور،  ا   تموز/يوليه، أافرت عن مقتا ؤلد واحد وا 

ؤــــــــــلد، وأدت إلى احتجاجات  ا ااس ُأحر  لالل ا مراز  20  500منزال ونزوح ما ال يقا عن   28نحو 
 نية وُن ا ماتودم األالحة.لقوات الؤرطة الاودا

ــا ية  ا دار ور لحماية   26و ا  - 10 تموز/يوليه، أعلن رييس الوزراي عن نؤــــر قوات أمن مؤــــتراة إضــ
الاــــــــــــاان المحليين لالا مواــــــــــــم الزراعة. وما  تيت الثملية الملتلطة تتثاون عن اةا م  اــــــــــــلطات البلد 

قـدرة الحاومـة على تو ير الحمـاـية. وقـد تم تفـاد   والمجتمثـات المحلـية من أجـا تلفيف حـدة التوترات وتثزيز
نؤــــــــــــــوا أعمـاا عنف وااــــــــــــــثـة النطـا  حوا مليم االمـا للـنازحين باـــــــــــــــبا مقـتا اةنين من الـبدو الرحا  ا 

حزيران/يونيه، وذلن بفضــــــــــا تدلا الثملية الملتلطة ونؤــــــــــر قوات األمن الحاومية. وردا على الحوادث  10
يــة الملتلطــة من وجودهــا للحيلولــة دون وقوم المزيــد من أعمــاا الثنف التا وقثــت  ا  تــابرنو، زادت الثمل

ودعم الحاومـة. وبـالمةـا،  ا مليم حميـديـة للنـازحين  ا واــــــــــــــط دار ور، عززت الثمليـة الملتلطـة دوريـات ـا  
الثاـارية والؤـرطية لردم أعماا الثنف بثد أن أاـفر الصـرام على الاـلطة من أجا قيادة المليم عن أعماا 

 ث  رت الثديد من األار من المليم.عنف، حي 

 
 الح اوث التي  قعت ضو م ظفي األمم المتحوم  م بآتها  

ــتثراض ما مجموعه  - 11 ــمولة باالاــــ ا لالا الفترة المؤــــ جر ــُ ــت د ت  ا مثرم ا   65اــــ حادةا إجراميا ااــــ
 وأماان عمل م.الثملية الملتلطة ومورفا األمم المتحدة والثاملين  ا مجاا تقديم المااعدة اإلناانية 

 
 حماية المو يين -جيم  

وال يزاا المدنيون  ا دار ور عرضة لل جمات بابا ااتمرار ضثف بيية الحماية. وعلى الرغم من  - 12
، واصــــــــــــــلـت الثمليـة الملتلطـة اإلاــــــــــــــ ـام  ا 19-القيود المفروضـــــــــــــــة على الحراـة باــــــــــــــبـا جـايحـة او يـد

ماـاعدة اإلناـانية. وأجرى الثنصـر الثاـار  ما مجموعه المدنيين، بما يؤـما إماانية حصـول م على ال حماية
ــرطة   888دوريات، بما  ا ذلن  4 605 ــر الؤـ ــر عنصـ دورية، من ا  893دورية تتثل  بحماية المدنيين. ونؤـ
دورية لجم  الحطا أو الحؤــايل أو لحرااــة األراضــا الزراعية،   199دورية  ا مليمات النازحين، و  352
دورية  ا األاوا ، ودوريتان  ا مناط  الثودة،  32دوريات  ا البلدات، و   106دورية  ا القرى و   172و  
ــانية  51دورية على طوا طر  ال جرة. وياــــــــــــرت الثملية الملتلطة    30و  عملية حرااــــــــــــة للثمليات اإلناــــــــــ

قطثة اـــــالح  200من الماـــــتفيدين  ا جبا مرة. اما دعمت البثةة تاـــــليم  50 000اااـــــتجابة طارية لنحو  
من  64منطقــة لطرة من مللفــات الحرا من المتفجرات، ودمرت  20واــــــــــــــط دار ور، وتط ير طوعــا  ا 

 طلقة من ذلاير األالحة الصغيرة. 34مللفات الحرا من المتفجرات و 

لمليمــات النــازحين  ا منطقــة جبــا مرة  19-وقــدمــت الثمليــة الملتلطــة الــدعم للوقــايــة من او يــد - 13
ــتفاد منه أاةر من  ؤـــلد. وبالتثاون م  اـــلطات الواليات، اـــاهمت البثةة  ا حمالت  5  000الابرى، وااـ

و ا توزي  مواد النرـا ـة الصــــــــــــــحـية ومثـدات الوقـاـية. ونرمـت البثـةة حلقـات عمـا  19-التوعـية بمرض او ـيد
 ا الاـــجون ومناـــاـــات الثدالة  ا دار ور وتواصـــلت م  الاـــلطات الاـــودانية بؤـــأن من   19-بؤـــأن او يد

 انتؤار المرض هنان.
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، ااـــــــتلدمت الثملية الملتلطة و ري  األمم المتحدة القطر  المرونة 19-وم  تفؤـــــــا جايحة او يد - 14
مليون دوالر لتج يز وصـــــــيانة مرااز  1,9التا تتيح ا مبادرة م ام االتصـــــــاا  ا الواليات إلعادة توجيه مبلد 

أنؤـطة م ام االتصـاا التا تقوم  الثزا الحاومية  ا جمي  أنحاي دار ور. وعلى الرغم من حاالت التألير  ا
ب ا الدولة بابا هذ  الجايحة،  قد تم بناي مراز للؤرطة  ا منطقة الثودة ؤوبا  ا ؤماا دار ور  ا الموعد 

ــاا  ا الواليات، ُوزرعت مواد إغاةة غير غذايية على  ــية   400المحدد. ومن لالا م ام االتصــــــ ــرة مثيؤــــــ أاــــــ
 ضثيفة من النازحين.

ملية الملتلطة بناي ال يااا األاـــااـــية المناـــاـــية والمادية للماـــاعدة على من  اندالم وواصـــلت الث - 15
أعماا الثنف والتلفيف من األضــرار الناجمة عن ا. و ا غرا وؤــماا دار ور، ُعقدت حلقات عما بالتثاون 

ــانا علي   ا. و ا م  الاـــــــلطات الاـــــــودانية لتثزيز قدرة المرأة على الصـــــــمود والتلفيف من أةر الثنف الجناـــــ
جنوا دار ور، ُعقدت حلقتا عما لبناي القدرات بؤأن حماية الطفا وحقو  الطفا لتثزيز م ارات األلصاييين 

ــباط الاــــــــجون، بمن  ي م  امرأة،  28االجتماعيين واألؤــــــــلاد ذو  اإلعاقة. اما ُنررمت دورات تدريبية لضــــــ
 اان  ا إدارة الاجون.ؤماا وجنوا دار ور بؤأن اتبام الن . القايم على حقو  اإلن   ا

ولالا الفترة المؤــــــــــــــمولــــة بــــالتقرير، تثــــاونــــت الثمليــــة الملتلطــــة عن اةــــا م  الحاومــــة لــــدعم  - 16
 2020أيــــار/مــــايو  21الاــــــــــــــودان الوطنيــــة لحمــــايــــة المــــدنيين بثــــد لروج الثمليــــة الملتلطــــة  ا  لطــــة
تموز/يوليه، عقدت الثملية الملتلطة والحاومة اجتماعات لمناقؤــــــة  28و   16(. و ا S/2020/429 )انرر

 14و  13الـدعم الـذ  تقـدمـه الثمليـة الملتلطـة واتفقتـا على إنؤــــــــــــــاي آليـة تناــــــــــــــي  ر يثـة الماــــــــــــــتوى. و ا 
حلقة عما مؤـتراة ر يثة الماـتوى لتحاـين التثاون اومة الاـودان  آا/أغاـطس، عقدت الثملية الملتلطة وح

 ا التصـــــد  لتحديات الحماية  ا دار ور، واتف  الطر ان على وضـــــ  آلية للتناـــــي  وعلى إنؤـــــاي  رقة عما 
 لتثزيز التثاون.

 
 الحالة اإل سا ية -وال  

ــانية تثزى إلى حد ابير إلى زيادة وتيرة لالا الفترة المؤـــــــــــمولة بالتقرير، اانت االحتياجات   - 17 اإلناـــــــــ
. وؤــملت هذ  الثواما الثنف 19-االؤــتبااات القبلية، والحالة االقتصــادية، والفيضــانات، وتأةير جايحة او يد

القبلا  ا غرا وؤـــــــــماا وجنوا دار ور، حيث أجرى الؤـــــــــرااي  ا مجاا الثما اإلناـــــــــانا تقييمات وقدموا 
ولالا األؤــ ر التاــثة الماضــية، قدم الؤــرااي  ا مجاا الثما اإلناــانا أيضـا الماــاعدة  ا التصــد  لذلن. 

ؤــــــــــلد  ا أجزاي لم يان من الممان الوصــــــــــوا إلي ا من قبا  ا جنوا   350 000الماــــــــــاعدة إلى نحو 
دار ور. ويثزز ذلن التحاـــــــــــينات التا طرأت منلرا على إماانية الوصـــــــــــوا إلى المناط  التا تحتل ا حراة 

اـــودان/جناح عبد الواحد، على إةر التواصـــا م  الحاومة وحراة جيل تحرير الاـــودان/جناح جيل تحرير ال
 عبد الواحد.

ــمية قد أةرت على أاةر من  6و ا  - 18 ــانات المواــ ــطس، اانت الفيضــ ؤــــلد  ا  16  000آا/أغاــ
ؤــــــــــماا وجنوا وؤــــــــــر  وغرا دار ور، حيث قدمت الحاومة والؤــــــــــرااي  ا الثما اإلناــــــــــانا الماــــــــــاعدة 

والقيود التا  رضــــــــت من جراي ا إلى تفاقم  19-ضــــــــررين. و ا الوقت نفاــــــــه، أدى تفؤــــــــا جايحة او يدللمت 
التحـدـيات االقتصــــــــــــــادـية الـقايمـة. وو ـقًا دلر تقرير للتصــــــــــــــنيف المتاـامـا لمراحـا األمن الغـذايا، يواجـه نحو 

لغذايا  ا دار ور مليون ؤــــــلد ماــــــتويات تصــــــا إلى حد األزمة أو الحالة الطارية من انثدام األمن ا 2,8
 لالا الفترة الحالية.

https://undocs.org/ar/S/2020/429
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 حالة حق ق اإل سان -هاء  

حـاـلة من االنت ـااـات   93 ا الفترة من حزيران/يونـيه إلى آا/أغاــــــــــــــطس، وةقـت الثملـية الملتلطـة  - 19
قـاصــــــــــــــرا،  28امرأة و  40من الضــــــــــــــحـاـيا، من بين م  403والتجـاوزات المزعومـة لحقو  اإلناــــــــــــــان، طـاـلت  

ضحية وجرى توةيق ا  ا الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو   299حالة طالت   97رنة بـــــــــــ يثاس زيادة مقا مما
، قد ال تاون هذ  ها 19-. ونررا لثواما ؤـــــــــتى، بما  ا ذلن أةر القيود المفروضـــــــــة من جراي او يد2020

 األرقام الفثلية.

وةقت الثملية  وال تزاا الناـــــــــاي عرضـــــــــة بؤـــــــــاا لاد النت ااات وتجاوزات حقو  اإلناـــــــــان.  قد - 20
حـاـلة من حـاالت الثنف الجناــــــــــــــا والجناــــــــــــــانا والثنف الجناــــــــــــــا المرتبط ـبالنزاعـات طـالت  20الملتلطـة  

حاالت مقارنة بنفس الفترة من الثام الاــــــاب . وؤــــــملت هذ  الحاالت  10ضــــــحية، مما يمةا زيادة قدرها   28
حزيران/يونيه    25على يد بدو ُرحا  ا  االعتداي على امرأتين من قبيلة الفور واغتصــاب ما، ويزعم أن ذلن تم
تموز/يوليه  ا منطقة تيغا الزراعية   16بالقرا من قرية بلة الاريف  ا واط دار ور، واغتصاا امرأتين  ا  

ــماا دار ور. وتحققت الثملية الملتلطة من وقوم  ــرر  364 ا ؤــ ــيمة تضــ حادةا من حوادث االنت ااات الجاــ
ــبيا و   37طفال ) 77من ا  ــملت هذ  االنت ااات  5، و  تاة( 40صـ ــفيات. وؤـ ــتؤـ هجمات على المدارس والماـ

االغتصـــــــــاا وغير  من أؤـــــــــااا الثنف الجناـــــــــا، والقتا والتؤـــــــــويه، وااللتطاف، وال جمات على المدارس 
والماـــتؤـــفيات، وااـــتلدام الذلاير غير المنفجرة. وؤـــملت أيضـــا االغتصـــاا الجماعا ألنةى تبلد من الثمر 

حزيران/يونيــه بــالقرا من مليم عطــال للنــازحين  ا  3ذلــن تم على يــد بــدو رحــا  ا عــامــا، وُيزعم أن  15
ــنة و   11جنوا دار ور، واالعتداي الجناـــا على  تاتين تبلغان من الثمر  ــنوات  ا   8اـ تموز/يوليه من  8اـ

ات قبــا ر جلين  ا منطقــة بور  الزراعيــة  ا واــــــــــــــط دار ور. واــان من بين الجنــاة المزعومين أ راد من القو 
الماـلحة الاـودانية، وقوات الدعم الاـري ، وحراة جيل تحرير الاـودان/جناح عبد الواحد. ونررًا لال تقار إلى 
الموارد والقدرات  ا الميدان، ال تزاا إماانية اللجوي إلى القضــاي واتلاذ تدابير الماــايلة بالناــبة لألطفاا من 

 ضحايا االنت ااات الجايمة محدودًة.

ترة المؤمولة بالتقرير، عد لت الحاومة القوانين التا تثو  حقو  اإلناان، وال ايما حقو  ولالا الف - 21
المرأة؛ وألغت عقوبة اإلعدام على الردة، وجر مت تؤــــــــويه األعضــــــــاي التنااــــــــلية لإلناث، وألغت قوانين النرام 

ا إطارا للتثاون م  األمم الثام التا تند على ايفية تصـرف المرأة  ا األماان الثامة. ووق ثت الحاومة أيضـ 
المتحدة بؤـأن التصـد  للثنف الجناـا المرتبط بالنزاعات. وأنؤـأت الثملية الملتلطة ومفوضـية األمم المتحدة 

من أجا تاــــليط الضــــوي على  19-لحقو  اإلناــــان مثًا مبادرة رصــــد حقو  اإلناــــان  ا اــــيا  تفؤــــا او يد
وطــأة تقويض إجرايات إراـــــــــــــــاي حقو  اإلناـــــــــــــــان الؤــــــــــــــواغــا المتثلقــة بــالفيــات الضــــــــــــــثيفــة والتلفيف من 

 القانون. وايادة

  
الت سووووووووويق مم معاوة األمم المتحووم المتقواملوة لتقوويم المسوووووووووواعووم خالل الفترم  - االاا  

 اال تقالية في الس وان  التخايا للمرحلة اال تقالية 

آا/أغاـــــــــطس. واـــــــــا ر   8إلى  5لقد زار  ري  التلطيط  ا البثةة المتااملة دار ور  ا الفترة من  - 22
الفري  إلى زالنجا والفاؤر ونياال لالجتمام م  الوالة المدنيين الجدد وجماعات المجتم  المدنا، وزار مليما 
االما والحصــــــــاحيصــــــــا للنازحين  ا جنوا وواــــــــط دار ور. ولم تتاــــــــن زيارة الفري  لقاعدة الثمليات المنقتة 

ارة المقررة لموق ا لتجم  النـــازحين هنـــان، حيـــث منثـــت للثمليـــة الملتلطـــة  ا قولو، بواــــــــــــــط دار ور، والزيـــ 
 االاتلبارات الثاارية الاودانية الوصوا إلى تلن المواق .
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و ا الوقت نفاـه، تواصـلت البثةة م  الاـلطات الاـودانية بؤـأن إنؤـاي ال يااا الالزمة لدعم عملية  - 23
ريقــة ماــــــــــــــنولــة. و ا حين أن مثرم اللفض التــدريجا للثمليــة الملتلطــة ولروج ــا  ا ن ــايــة المطــاف بط

األعماا المضـــــطل  ب ا لالا الفترة المؤـــــمولة بالتقرير اانت تراز على دعم ماـــــنوليات الحاومة  ا مجاا 
ــااا من ا على  ــاراة  ا مجاالت ألرى، بأؤـ ــا المؤـ ــملت أيضـ حماية المدنيين على النحو المبين أعال ،  قد ؤـ

ــبيا المةاا حلقة عما عقدت  ا  ــطس 12اــــــــ م  وزارة الثما والتنمية االجتماعية. وأدى ذلن إلى   آا/أغاــــــــ
إنؤــاي لجنة تقنية مؤــتراة لالضــطالم بأنؤــطة دعم مؤــاراة المجتمثات المحلية  ا ت يية بيية تو ر الحماية 

 والحد من التوترات بين القبايا.

  
 الج ا ب المالية  - رامعا  

، 2020حزيران/يونـيه  30جيم المنر   74/261 لقـد أذـنت الجمثـية الثـامـة لألمين الثـام،  ا قرارهـا - 24
تموز/يوليـه   1مليون دوالر للفترة من  240,2بـالـدلوا  ا التزامـات ألجـا الثمليـة الملتلطـة بمبلد ال يتجـاوز 

 .2020اانون األوا/ديامبر  31إلى 

ــطس    27و ا  - 25 ــاا اللاد للثملية ، 2020آا/أغاــ ــددة للحاــ ــترااات المقررة غير الماــ بلغت االؤــ
مليون دوالر. وبلد مجموم االؤـــــترااات المقررة غير الماـــــددة لجمي  عمليات حفر الاـــــالم  320,8الملتلطة  

 مليون دوالر. 4 657,0 ا ذلن التاريخ 

دردت تااليف القوات والؤـــــــــرطة المؤـــــــــا لة للفترة الممتدة حتى  - 26 ،  ا حين 2019وز/يوليه تم 31واـــــــــُ
ــاليف المثـــدات المملواـــة للوحـــدات للفترة الممتـــدة حتى  دردت تاـ ــُ ــًا لجـــدوا 2019آذار/مـــارس  31اــــــــــــــ ، و قـ

 الفصلا. الاداد

  
 مالحظات  - خامسا  

إننا أةنا على األطراف لتوقيث ـا بـاألحرف األولى على اتفـا  الاــــــــــــــالم وعلى ةمـانيـة بروتواوالت  - 27
ت جوبا. ويؤـاا ذلن محطة هامة  ا عملية االنتقاا الاـيااـا  ا البلد، ويراـا أاـاـا هامة  ا لتام محادةا

متينة لماـــــتقباا ينثم  يه ؤـــــثا الاـــــودان بالاـــــلم واالزدهار. وعلى الرغم من طوا الثملية،   ن نتايج ا دليا 
ثما دون على االلتزام القو  من جانا جمي  أصــــحاا المصــــلحة ب حالا الاــــالم. وأدعو األطراف إلى أن ت 

ــا ونرام الحوااير  ــايا ملاية األراضـــــــــ ــيما األحاام التا تتناوا ماـــــــــ إبطاي على تنفيذ جمي  األحاام، وال اـــــــــ
والالجيين والنازحين والقطام الرعو  واألمن والثدالة؛  ذلن من ؤـأنه أن يمد اـاان دار ور الذين عانوا طويال 

ــا أولين ا ــج  أيضـ ننا أؤـ ــاعدات والمنا   الفورية. وا  ــالم حتى ادن على بالماـ ــموا إلى عملية الاـ لذين لم ينضـ
إبداي الؤجاعة والتصميم الالزمين لتاوية لال ات م من لالا المؤاراة والحوار لصال  الدواير التا يمةلون ا. 

 وأليرا، أةنا على الج ود الحازمة التا تبذل ا حاومة جنوا الاودان من أجا إن اي هذ  الثملية بنجاح.

تقـدم الحاومـة االنتقـاليـة  ا عمليـة االنتقـاا الـديمقراطا، بمـا  ا ذلـن تثيين والة مـدنيين منقتين  إن  - 28
ننا أؤيد بالتقدم المحرز  ا مجاا االلتزامات المتثلقة   ا جمي  واليات دار ور اللمس، أمر مؤج  للغاية. وا 

 ا  40الة تحقي  تمةيا المرأة بناــبة بالماــاواة بين الجناــين وحقو  المرأة، وأحث الحاومة االنتقالية على اف
 الماية، على النحو الذ  دعا إليه اإلعالن الداتور .

https://undocs.org/ar/A/RES/74/261
https://undocs.org/ar/A/RES/74/261
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غير أن الزيـادة األليرة  ا الثنف القبلا  ا دار ور أمر مقل  للغـايـة. و ا الوقـت الـذ  تجر   يـه  - 29
ــتبااات والمطالبة بمز  ــتقبا دار ور، ُتذاررنا زيادة وتيرة االؤـــ ــأن ماـــ ــات بؤـــ يد من األمن بأن الثديد من المناقؤـــ

ننا أرحا بتصـد  الحاومة  اـاان دار ور ال يزالون يؤـثرون بالقل  من أن االتفا  الجديد قد يتللى عن م. وا 
ألعمـاا الثنف وـباإلرادة التا أـبدت ـا  ا مثـالجـة المطـاـلا األمنـية المؤــــــــــــــروعـة للـنازحين وغيرهم من اــــــــــــــاـان 

آا/أغاـــطس نقطة تحوا تحما جمي    31  تم التوصـــا إليه  ا دار ور. وينبغا أن ياون اتفا  الاـــالم الذ
 القبايا المتضررة على االنلراط  ا اثي ا من أجا إحالا الاالم.

واللطوات الجريية التا اتلذت ا الحاومة االنتقالية نحو وضـ  لطة وطنية لحماية المدنيين تاـتح   - 30
مال بتقديم الدعم الفثاا الضـــــــــطالم الحاومة بماـــــــــنوليات ا  التقدير والدعم. وتلتزم الثملية الملتلطة التزاما اا

ــدد،  ــثر باالرتياح إزاي االلتزامات التا ُقطثت  ا ادونة األليرة  ا هذا الصـــــــــ عن الحماية  ا دار ور، وأؤـــــــــ
ــتوى التا ُعقدت  ا آا/أغاــــــــطس   بما ــاا حلقة الثما الر يثة الماــــــ . ومن الم م أن 2020 ا ذلن  ا ؤــــــ

نتـاي. ملمواـــــــــــــــة وأن تند  ادليـات المنؤـــــــــــــــأة  ا تلـن االجتمـاعـات إلى تثـاون أعم  تند  االلتزامـات إلى 
 الحماية. بؤأن
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 المرفق الاا ي 
الهيقول الت ظيمي المقتر  لمعاوة األمم المتحووم المتقواملوة لتقوويم المسوووووووووواعووم خالل الفترم اال تقواليوة في السووووووووو وان    

 2021 لعام 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وماتا تناـــــــــي  الؤـــــــــنون اإلناـــــــــانية، وبرنام. األمم المتحدة اإلنمايا، وبرنام. األمم   منرمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والواالة الدولية للطاقة الذرية، والصـــــــــندو  الدولا للتنمية الزراعية، ومنرمة الثما الدولية، )أ( 

جيين، ومنرمة األمم المتحدة للطفولة، تربية والثلم والةقا ة، وصـــــندو  األمم المتحدة للاـــــاان، وبرنام. األمم المتحدة للماـــــتوطنات البؤـــــرية، ومفوضـــــية األمم المتحدة لؤـــــنون الالالمتحدة للبيية، ومنرمة األمم المتحدة لل
ة للماــاواة بين الجناــين وتماين المرأة، وبرنام. األغذية الثالما، ومنرمة الصــحة الثالمية، وصــندو  النقد الدولا، ومنرمة األمم المتحدة للتنمية الصــناعية، وماتا األمم المتحدة للدمات المؤــاري ، وهيية األمم المتحد

 األمم المتحدة لحقو  اإلناان. الدولية لل جرة، ومفوضية والبنن الدولا، وبرنام. متطوعا األمم المتحدة، وبرنام. األمم المتحدة المؤترن المثنا بفيروس نقد المناعة البؤرية/اإليدز، والمنرمة

 

 لخاص لألمين العام/رايس المعاة/المسؤ ل المعيَّن  الممال ا
 ) قيل األمين العام( 
 ماتا رييس المورفين
 االتصاالت االاتراتيجية
 ماتؤار للؤنون الجناانية

 ااب الممال الخاص لألمين  
العام/الم سق المقيم/م سق 

  اإل سا ية البؤ ن
 )األمين العام المساعو( 

 المتحوم القاريفريق األمم 
 )أ(الصنادي  والبرام. والوااالت المتلصصة

 األ رقة الثاملة )الثنصر الفنا وعنصر الدعم(

وعم عملية اال تقال   مف ض البراة  رايس وعم المعاة  رايس مستباري األمن 
 السياسي 

 الدعم الداتور  

تنفيذ الثملية الايااية 
 وعملية الاالم 

المااتا اإلقليمية  ا دار ور 
 الاودان والمنطقتين وؤر  

المساعوم اال تخامية  
 الباملة 

وعم حماية المو يين  
  ال قاية 

 الحماية المتااملة

الممال  المقتب المتقامل ل ااب  
الخاص لألمين العام/الم سق  
 المقيم/م سق البؤ ن اإل سا ية 

 دعم بناي الاالم 
 عنصر الدعم 


