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المتحأة المتكاملة لتقأي  المسوووووا أة الحالة في السووووووأان و بعووووومة    ة األم     
 خالل الفترة االبتقالية في السوأان 

   
 تقرير األمين ال ا   

  
 مقأمة  -    وال  

بعثة  إنشـــ   المجلُس بموجبه قّرر، الذي  (2020) 2524ُيقدَّم هذا التقرير عمال بقرار مجلس األمن  - 1
يقّدم أن ى األمين الع م وَطلب إل ،المتحدة المتك ملة لتقديم المســــ عدة االف ال ترة اانتق لية لس الســــودان األمم

ــية  ه جوانب الح لة لس الســـودان لس يوم . ويغطس التقرير   90تن يذ وايته  كف  تق رير عن  إلى المجلس الســـي سـ
حم ية المتصــــــــلة ب جوانب  لس الاإلنســــــــ نس، و المتعلقة ب لعمف والتطورات    ااقتصــــــــ دية -واألمنية وااجتم عية 

ــي دة الق نون،  إلى   2020مبر تشــــــــــرين الث نس نول  24من الممتدة ال ترة   االفالمدنيين وحقوق اإلنســــــــــ ن وســــــــ
  هذا التقرير  معلوم ت مســــتكملة عن إنشــــ   البعثة. ويرد لس مرلق أيضــــ  ويتضــــمن .2021شــــب ط لبراير   15

يومـ  ويتعلق بـ لا ا التـدريجس للعمليـة الماتلطـة لالتحـ د األلريقس واألمم المتحـدة لس  90تقرير يغطس مـدة 
 .(2020) 2559دارلور، عمال بقرار مجلس األمن 

  
 التمورات الهامة  -   ابيا  

 الحالة السياسية  

ــي د2020 ك نون األوف ديســـــمبر  1لس  - 2 ــ     511 رقم المرســـــوم  ة، أصـــــدر مجلس الســـ الق ضـــــس ب نشـــ
ش، ورئيس سـتة ممثلين عن الجي ، من بينهم مجلس شـرك   ال ترة اانتق لية، الملل  من تسـعة وعشـرين عضـوا

الوزرا ، وثالثة عشـــــر ممثال عن قور الحرية والتغيير، والموقعين الســـــبعة على ات  ق جوب  للســـــالم، ومقعدين  
هم . وليس من شــ يلي   إضــ ليين ماصــصــين لممثَليان عن المســ ر الشــرقس ات  ق جوب  للســالم، لم يذكر اســم 

لية إا امرأة واحدة. وك نت الحكومة اانتق لية بين األعضـــ   التســـعة والعشـــرين لس مجلس شـــرك   ال ترة اانتق 
المجلس اانتق لس الســـالم، وتحديدا ات  ق بعا الموقعين على التس يقوده  المدنيون، وقور الحرية والتغيير، و 

لس  واقد رلضــ  م لك عق ر،لصــيف    ،قط ع الشــم ف -الحركة الشــعبية لتحرير الســودان و لحركة تحرير الســودان 

https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
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الملســــســــ ت اانتق لية األارر،  المرســــوم بســــبب ما و  من أن يقوا مجلس شــــرك   ال ترة اانتق ليةالبداية 
أي ســلط ت أارر ازمة لتن يذ ااتصــ صــ ته ومم رســة ” الشــرك    تمنح مجلسلس المرســوم إلى م دة  إلشــ رة  ب 

 ةيه مجلس الســـي دوبعد اســـتعراا رب عس األطرا ، اشـــترك ل ،. وعلى الريم من ذلك الرلا األولس“ســـلط ته
 الشـرك  لسـالم، عقد مجلس  اوالحكومة اانتق لية وقور الحرية والتغيير والجم عة المسـلحة الموقعة على ات  ق 

ــمبر 16اجتم عه االتت حس لس   ــدر   2020 ك نون األوف ديســــ ــرك  مجلس  . ولس البي ن األوف الذي أصــــ ، الشــــ
ــعت   له  دور المتواى  ولق  لل  “ داعم  ” عمف بوصـــــــــــ ه كي ن  ي المجلس   القواعد التنظيمية التس تنص على أنُوضـــــــــ

بين ماتل  المكون ت الســــي ســــية. ومن المتوق  أن    “ لتنســــيق بين الجه ت ال  علة وتســــوية الاالل ت ا ” لس  أصــــال 
وا تمس به ،  “ تنتهك ســــــلط ت وصــــــالحي ت الملســــــســــــ ت اانتق لية ”   شــــــرك   قوانين داالية ا ال يصــــــدر مجلس  

 . 511رقم   ة مرسوم مجلس السي د   “ تكمف ”  و 

وجرت م  وضــ ت ومشــ ورات بشــين تشــكيف حكومة انتق لية موســعة تضــم الموقعين على ات  ق جوب   - 3
 إلى عدد أعضــــ ئهزي دة مرســــوم  دســــتوري  ينص على  ةشــــب ط لبراير، أصــــدر مجلس الســــي د 4للســــالم. ولس 

ســالم، وهم اله دي إدريس، رئيس الجبهة الثورية لاأربعة عشــر عضــوا ب ضــ لة ثالثة من الموقعين على ات  ق 
المجلس اانتق لس؛ وم لك عق ر، رئيس الحركة الشــــــعبية  -الســــــودانية ورئيس لصــــــيف جيش تحرير الســــــودان 

تجم  قور تحرير  ق ئدحجر،   أبو بكر م لك عق ر؛ والط هرلصـــــــــــيف   ،قط ع الشـــــــــــم ف -لتحرير الســـــــــــودان 
زة حملته  من أجف تمثيف المرأة على قدم المسـ واة وبشـكف ه د  لس السـودان. وواصـلت مجموع ت نسـ ئية ب ر 

. ويت ق ذلك م  االتزام ت الســــــ بقة التس قطعته  الحكومة اانتق لية ةوالتن يذي  ةالتشــــــريعي  ،نتي اانتق لي الهيئتين 
ن المرأة، المســــــ واة بين الجنســــــين وتمكي  الرامية إلى تحســــــينلســــــالم اوييره  من األطرا  الموقعة على ات  ق  

من الم ئة  لس 40 حصــوف المرأة على وكذلك األحك م ذات الصــلة الواردة لس الوثيقة الدســتورية، بم  لس ذلك
حملة   المشـــــ ركون لسلس مج ف حقوق المرأة  ون كحد أدنى. وقدم الن شـــــط المجلس التشـــــريعس اانتق لسمق عد 

ق ئمة النســـــ   المرشـــــح ت لمن صـــــب وزارية إلى قور الحرية والتغيير والجبهة الثورية الســـــودانية،   “كف حقوقن ”
، “ حقوقنـ  كـف”كـ نون الثـ نس ينـ ير، لس اجتمـ ع م  ولـد من حملـة  19وكـذلـك إلى مكتـب رئيس الوزرا . ولس 

س الثورة وكرر تيييد الحكومة ب لدور الح سم الذي أدته المرأة ل  ،حمدوك  السودان، عبد اهلل  اعتر  رئيس وزرا 
 اانتق لية إلشراكه  لس الحي ة السي سية والع مة لس السودان.

شـب ط لبراير، أعلن رئيس الوزرا  عن تشـكيف الحكومة الجديدة الموسـعة، التس تضـم ممثلين   8ولس  - 4
ة الســـــــودانية، التس حقيبة وزارية، وممثلين عن القور الثوري   17عن قور الحرية والتغيير، التس حصـــــــلت على 

ــلت على  ــم   تعلن وزارة، أُ   26حق ئب وزارية. وتتيل  الحكومة الجديدة من  7حصـــــــ من وزرائه  لس  25  أســـــــ
موضـــوع  للمشـــ ورات. وتضـــم  القرار بشـــين من ســـيتواه   زافي شـــب ط لبراير، ب ســـتثن   وزارة التعليم، التس ا  8

التعليم الع لس، وزيرة الحكومة ااتح دية، و وزيرة و   الا رجية، ةالحكومة أرب  نســــ   حصــــلن على من صــــب وزير 
العمف والتنمية اإلدارية. واحت ظ امسة وزرا  من الحكومة الس بقة بمن صبهم، وهم وزرا  الدل ع والعدف وزيرة و 

الحكومـة الجـدـيدة، أعلن رئيس الوزرا  عن عالن أثـن   اإلوالري والتعليم العـ لس والشــــــــــــــلون اـلدينـية واألوـق  . و 
شـــــب ط لبراير وأن تشـــــكيف المجلس التشـــــريعس اانتق لس واللج ن  15الواي ت ســـــيعينون بحلوف   واةضـــــ  أن أي 

المجلس التشـريعس  واة الواي ت ولم ُيشـّكف بعد ُيعّينشـب ط لبراير. ولم  25لسـالم سـيتم لس  االمنبثقة عن ات  ق 
  األطي   الســـــي ســـــية الســـــودانية ومن شـــــدات على الريم من المط لب ت المســـــتمرة الواردة من ماتل ،اانتق لس

ــ ورات  ــتمرار التيجيف إلى المشــ ــكيله  بســــرعة. ويعزر اســ ــودان اإلقليميين والدوليين الداعية إلى تشــ ــرك   الســ شــ
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لســالم، مم  يلدي االج رية بشــين توزي  المق عد بين القور الســي ســية الســودانية، بم  ليه  الموقعون على ات  ق 
 الجدوف الزمنس لالنتق ف السي سس. لسكبيرة ايرات إلى احتم ف حدوث تي

ــمبر ك نون األوف  19لس و  - 5 ــمبر 2020 ديسـ ، ارج 2018، لس الذكرر الث نية لثورة ك نون األوف ديسـ
آا  السودانيين إلى الشوارع لالحتج ج لس الارطوم وال  شر والقض ر  وكسال وك دقلس وبورتسودان وعطبرة 

وأارر اانتق ف الديمقراطس  عملية االتزام المســتمر ب ندا ات إلى ط لب المحتجين بين متنوعت ودنقلة وني ا. و 
اإلط حة ب لســـــــــلط ت اانتق لية. وندد الحزب الشـــــــــيوعس الســـــــــودانس ولج ن المق ومة التس تتاذ من  داعية إلى

ــي د شــــــــرك   وتدهور األوضــــــــ ع الوالحكومة اانتق لية، وبتشــــــــكيف مجلس    ةالارطوم مقرا له  بيدا  مجلس الســــــ
ااقتصــ دية. وب إلضــ لة إلى المن داة بتحقيق أهدا  الثورة المتمثلة لس الحرية والســالم والعدالة  -ااجتم عية 
ــ   دولة ديمقراطية يقوده  المدنيون، دع  المحتجون إلى إق مة  من االف  ــ  لة إنشـــــ هي كف حكم تاضـــــــ  للمســـــ

لى اإلسـراع بتشـكيف مجلس تشـريعس انتق ل س تمثيلس وشـ مف للجمي . وبينم  نزف أنصـ ر قور الحرية والتغيير  وا 
إلى الشــــوارع لالحت  ف ب لذكرر الســــنوية، ق مت قوات األمن بت ريق مح ولتس اعتصــــ م أم م القصــــر الرئ ســــس 

 البرلم ن لس أم درم ن. بنىالارطوم وم لس

 ك نون األوف  25 س لتقرير. واســـــــــتمرت تحوات التح ل  ت الســـــــــي ســـــــــية طواف ال ترة المشـــــــــمولة ب ل - 6
ــمبر ــودان 2020 ديسـ ــعبية لتحرير السـ ــيف عبد العزيز الحلو لس الحركة الشـ ــم لصـ ــم ف إلى -، انضـ  قط ع الشـ

من األحزاب الســــــــي ســــــــية والمجموع ت والحرك ت النســــــــ ئية الســــــــودانية لس تح ل  جديد. وأدان هذا حزب    11
ــي د ــ س مجلس الســــ ــلط ت الم ةالتح ل  مســــ دنية ووايته ، وكرر تيييد  للحكومة التس يقوده  بصــــــالحي ت الســــ

مشــــــــــــترك على ال ت  قاوا ؛صــــــــــــالحي ت رئيس الوزرا  عبد اهلل حمدوك لس قي دة عملية الســــــــــــالملو  ؛المدنيون
واإلســـــــراع  ؛2020 أيلوف ســـــــبتمبر 3الموق  بين عبد العزيز الحلو ورئيس الوزرا  لس أديس أب ب  لس  المب دئ

أعلن كف من ، ك نون الث نس ين ير 12لس و عس اانتق لس، وال صــف بين الدين والدولة. بتشــكيف المجلس التشــري 
 الجبهة الثورية السودانية وحزب األمة الوطنس عن تشكيف تح ل  بينهم .

 
 ال القات الأولية  

ــقة على طوف الحدود بينهم . وأل دت اشــــــتدت  - 7 ثيوبي  بشــــــين منطقة ال شــــ حدة التوتر بين الســــــودان وا 
على طوف المن طق الحدودية التس لم يتم  وحدات عســـــــكريةتق رير بين القوات المســـــــلحة الســـــــودانية نشـــــــرت ال

ــيمه  م  إثيوبي  ــي ت من أثيوبي  بقتف ترســـ . وتصـــــ عدت وتيرة العملي ت واّتســـــ  نط قه  عقب مزاعم بقي م ميليشـــ
أيضـــــ  بين القوات اإلثيوبية   وأليد.  2020ك نون األوف ديســـــمبر  15ثالثة جنود ســـــودانيين وضـــــ بط واحد لس 

، التقى رئيس وزرا  2020 ك نون األوف ديســـــمبر 13عززت وجوده  العســـــكري على طوف تلك الحدود. ولس 
 ،ك نون األوف ديســمبر 20لس أديس أب ب . ثم اجتمع  مرة أارر لس   ،أبس أحمد أثيوبي ، برئيس وزرا  الســودان

للهيئة الحكومية الدولية المعنية لرلســــــ   الدوف والحكوم ت الذي عقدته على ه مش ملتمر القمة ااســــــتثن ئس 
ثيوبي   ، من بينه  التوترات الحدودية. واجتمعت اللجنة الســي ســية المشــتركة بين إةب لتنمية لمن قشــة مســ ئف ثن ئي 

كـ نون األوف ديســــــــــــــمبر. ولس  23و  22 يومسبعـد ذـلك لس الارطوم  المعنـية بترســــــــــــــيم الحـدود والســــــــــــــودان
، اتهم الســودان ميليشــي ت من إثيوبي  بقتف امس نســ   وط ف. وادعى الســودان 2021 ك نون الث نس ين ير 12

دل  السـلط ت السـودانية إلى إعالن أيضـ  أن ط ئرة عسـكرية إثيوبية ارقت مج له الجوي لس اليوم الت لس، مم  
كـ نون الثـ نس ينـ ير، قـدمـت وزارة الاـ رجيـة الســــــــــــــودانيـة ولجـنة  13منطقـة حظر جوي لوق تلـك الرقعـة. ولس 

ن ت  صيف ت ريخ الم  وض ت تضمّ  ،عض   السلك الدبلوم سسألعرض    ةالحدود الوطنية الت بعة لمجلس السي د
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   ااتصــــــــ ات الســــــــي ســــــــية واالتزام الك مف بتســــــــوية النزاع الحدودي الحدودية م  إثيوبي ، ودع  إلى اســــــــتئن 
ــرقية، الذي  ــلس للحدود الشـ ــيم األصـ ــلمية ولق  للترسـ ــ ئف السـ . ومنذ ذلك الحين، أكد البلدان 1903ع م تم ب لوسـ

تحدة من جديد التزامهم  ب لتســــوية الســــلمية لاالل تهم  المتعلقة بترســــيم الحدود. وعرضــــت اام رات العربية الم
 وجيبوتس وجنوب السودان القي م ب لوس طة لس األمر.

تصـــــني  الســـــودان كدولة األمريكية ، ألغت الواي ت المتحدة 2020 ك نون األوف ديســـــمبر  14ولس  - 8
ــت  دة  ــك ليه على ااســ ــكف هذا القرار إنج زا كبيرا للحكومة اانتق لية لس الوقت الذي توشــ راعية لإلره ب. ويشــ

ية واقتصـ دية تشـتد الح جة إليه  لس منعط  ه م من مسـ ر اانتق ف السـي سـس لس السـودان. من مسـ عدات م ل
من  البلدعن ت  لله بين رل   ملتمر صـــــــــــح س ُعقد ترحيب   ب لقرارلس أعرب رئيس الوزرا   اليوم ن ســـــــــــه، ولس 

كـ نون  21ااجتمـ عيـة وااقتصــــــــــــــ دـية. ولس  هقـ ئمـة الـدوف الراعيـة لإلرهـ ب من شــــــــــــــيـنه أن يحســــــــــــــن ظرولـ 
يعيد إلى الســــــودان  تســــــوية مط لب ت الســــــودانبشــــــين األوف ديســــــمبر، والق الكونغرس األمريكس على ق نون 

ــ ن  بهجمــ ت  المتعلقــةقــ نونيــة المطــ لبــ ت ال ســــــــــــــتثنــ   بــ الســــــــــــــيــ ديــة ليمــ  يتعلق بــ لوايــ ت المتحــدة،  تــهحصـــــــــــــ
 اإلره بية. 2001أيلوف سبتمبر  11

وزير ازانة  و  ، الب ري    وزير العدف الســــودانس، نصــــر الدين عبد وقّ   ، 2021 ك نون الث نس ين ير  6ولس   -   9
  لس وا تزاف اآلرا  تتب ين . بشـين تطبي  العالق ت م  إسـرائيف على ات  ق  منوشـين،  ن الواي ت لمتحدة آنذاك، سـتي  

 وضمن المجتم  السودانس.  ة السي سي الدوائر 

لبلد لس ل  تقديم الدعم السـي سـس وااقتصـ دي  مجموعة أصـدق   السـودان تضـطل  بدور ه م لس  وظّلت - 10
، لس اجتمــ ع التراضــــــــــــــس 2021 كــ نون الثــ نس ينــ ير 28المرحلــة اانتقــ ليــة التــ ريايــة التس يمر بهــ . ل س 

اســــــــتضــــــــ لته ألم ني ، قدمت الحكومة اانتق لية لمجموعة أصــــــــدق   الســــــــودان معلوم ت مســــــــتكملة عن أحدث 
ورات عملية الســالم. وأقر أعضــ   المجموعة ب لتقدم المحرز لس العملية التطورات الســي ســية وااقتصــ دية وتط

لسالم على الحرص على تن يذ  بسرعة وت  دي المزيد  اوشجعوا الموقعين على ات  ق  ،السي سية وعملية السالم
ــ   الهيئ ت اانتق لية ولس التحضـــــير  ــدق   الســـــودالمقبف  دســـــتورياللملتمر لمن التياير لس إنشـــ ان . وأقر أصـــ

أيضــ  ب لتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة اانتق لية لس تحريك برن ما اإلصــالق ااقتصــ دي ورحبوا ب لتزامه  
ب إلسـراع لس تن يذ المزيد من اإلصـالح ت التس تدعم األعم ف التج رية وتشـج  ااسـتثم ر لس السـودان. وشـدد 

نظ م أســـع ر صـــر  العمالت كشـــرط أســـ ســـس أعضـــ   المجموعة على الح جة الملحة إلى ااهتم م ب صـــالق 
أريد ألدا  الســـــــــودان لس إط ر البرن ما الذي يت بعه ابرا  صـــــــــندوق النقد الدولس أن يظف على المســـــــــ ر  إذا

الصـــحيح، ومن أجف تمكين الســـودان من ااســـت  دة الك ملة من دعم الشـــرك   والملســـســـ ت الم لية الدولية من 
ن. وقد أكدت الحكومة اانتق لية التزامه  ب صــــالق نظ م أســــع ر صــــر  االف برن ما دعم األســــرة لس الســــودا
 حتي طي ت النقد األجنبس لس المصـــــــــر  المركزي. ب   بضـــــــــرورة ااحت  ظالعمالت، ولكنه  شـــــــــددت على رأيه  

وأثن   ااجتم ع، رحب أعضـــــ   المجموعة ب ألعم ف التحضـــــيرية الج رية التس تقوم به  الملســـــســـــ ت المتعددة 
ــريكة األارر  األطرا    ــتمرار لستا ي  عب  الديون، وأعربوا عن   فمن أجوالجه ت الشـ إت حة  ضـــرورة ااسـ

ب لبلدان ال قيرة  المب درة المتعلقةاســــــتعدادهم لمســــــ عدة الســــــودان لس  وأبدواالموارد إلصــــــالق ااقتصــــــ د الكلس 
ــودان لعملية تا ي  عب  الدي  ــس لتقييم أهلية السـ ــ سـ ــرط أسـ ــت يد منه  البلدان المثقلة ب لديون. وكشـ ون التس تسـ

ــيغة النه ئية لق نون مك لحة  ــعت الصــــــ ال قيرة المثقلة ب لديون، وبدعم من برن ما األمم المتحدة اإلنم ئس، ُوضــــــ
 المشترك اعتم د .المجلس وتم تقديمه لس اجتم ع  ،ال س د
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 الحالة األمبية  

اتسم الوض  األمنس بوقوع اشتب ك ت مسلحة اطيرة لس بعا من طق دارلور. وشهدت منطقة جبف  - 11
لصيف عبد الواحد، أدت إلى سقوط عدة قتلى لس  -مرة اشتب ك ت مسلحة بين عن صر جيش تحرير السودان 

مب رك  و  لح بورسـ  ، صـ المتن حرينال صـيلين ق ئدي  صـ و  المق تلين والمدنيين لس المنطقة. وت يد التق رير أن 
ولدوك، لهم  مواق  متب ينة بشـين عملية السـالم. ل ألوف يع را عملية السـالم وا يزاف يليد الموق  الرئيسـس 

لصـــــيف عبد الواحد بشـــــين الم  وضـــــ ت، بينم  يليد األار عملية الســـــالم. وتســـــبب  -لجيش تحرير الســـــودان 
قرية لس محلية قولو. وتعرضــــت قرر  30من   شــــاص 13  000ااقتت ف الداالس أيضــــ  لس تشــــريد أكثر من 

م  اعتق ف مدنيين أو ضـــــربهم أو قتلهم لالشـــــتب   لس انتم ئهم إلى ال صـــــيف اآلار. وأليد بين م   ،للهجوم ليال
ك مف. ولس منطقة بشــكف رت  مّ دُ قد يقف عن أرب  من أصــف تلك القرر الثالثين )نمرا وكوم  وســ بس ودوو(  ا

لصــيف عبد  -ت المســلحة الســودانية شــنت هجومين على مواق  جيش تحرير الســودان جبف مرة، أليد أن القوا
صـ بة  14. وأسـ ر الهجوم ن عن مقتف 2021 الث نس ين ير ك نون 31 و  24الواحد لس سـ ب نق  لس  شـاصـ  وا 

شـاص. بيد أن تلك الحوادث لم تسـ ر عن مزيد من التصـعيد لس  22 000 آارين وتشـريد م  يقدر بنحو 10
 اانتق مية. الهجم ت ف العن  أوأعم 

قط ع الشــــــم ف، لصــــــيف  -، أعلنت الحركة الشــــــعبية لتحرير الســــــودان 2021  شــــــب ط لبراير 6ولس  - 12
المن طق الا ضــــــــعة لســــــــيطرته لمدة امســــــــة  وق  األعم ف العدائية من ج نب واحد لسلترة  تمديد  الحلو عن

ســن نية لس ســبيف التوصــف إلى تســوية ســلمية للنزاع حزيران يونيه، ب عتب ر ذلك ب درة ح 30أشــهر، أي حتى 
 السالم.ت حة ال رصة لنج ق عملية السودانس وا  

ــدة لس دارلور لس  - 13 ــ د األلريقس واألمم المتحـ ــة لالتحـ ــة الماتلطـ ــ   وايـــة العمليـ ــ نون   31وم  انتهـ كـ
صـــالح ت قط ع األمن2020 األوف ديســـمبر ــية وا  ــسـ ــ   قوة لحم ية بم  ليه  إن  ،، تشـــكف اإلصـــالح ت الملسـ شـ

تحدي  رئيســي  يواجه الحكومة اانتق لية. وتتضــح الثغرات الاطيرة لس حم ية المدنيين لس ، المدنيين لس دارلور
ــودان، بم  لي  ــتداد التوترات وتزايد العن  لس أجزا  كثيرة من الســ  القب ئفمنطقة دارلور. ويظف العن  بين   هاشــ

، مم  أدر إلى 2021 ح د لس ين ير ك نون الث نس  ف العن  بشـــــــــــكفلقد ارت   عدد أعميهدد أرواق المدنيين، 
 مقتف أو إص بة مئ ت المدنيين، من بينهم أحد الع ملين لس المج ف اإلنس نس.

بين قبيلتس المس ليت والمح ميد   2021 ك نون الث نس ين ير  15لس   القب ئفواندلعت أعم ف عن  بين  - 14
شـاصـ  وتشـريد  162شـردين داالي  لس يرب دارلور، مم  أسـ ر عن مقتف لس الجنينة ولس مايم كريندينق للم

صــــــ بة  100  000أكثر من  شــــــاص. وُقتف موظ  وطنس ت ب  لمنظمة دولية يير حكومية   300شــــــاص وا 
كــ نون الثــ نس ينــ ير، عقــدت الحكومــة اانتقــ ليــة اجتمــ عــ  للجنــة األمن الوطنس  17أثنــ   أعمــ ف العن . ولس 

ــ لي  ــلت قوات إضـ ــلون مجلس الوزرا  إلى وأرسـ ــ لر وزير شـ ــتع دة الهدو . وسـ ــ عدة على اسـ ة إلى المنطقة للمسـ
. ولس الت ريخ ن سـه، ُأرسـف أيضـ  ولد حكومس القب ئفك نون الث نس ين ير وأجرر اتصـ ات م   18المنطقة لس 

ويضم ممثلين عن الملسس ت القض ئية والعسكرية واألمنية لتقييم الوض  والمس عدة على  المدعس الع ميرأسه  
ك نون    19الق نون والنظ م. وأصـدرت وزارة الا رجية بي ن  لس تقديم العون لس إع دة بسـط تسـويته، لضـال عن 

اليوم الحم ية. ولس  تيمينالث نس ين ير أدانت ليه تلك األحداث وشـــددت على مســـلولية الحكومة عن اســـتمرار 
ــه، ــمدقلو حمدانوصــــــــــ  اللوا  محمد  ن ســــــــ ــ  ب ســــــــ كلمة ألق ه  أم م لوج من لس  ،دتسي حم ، المعرو  أيضــــــــ

المتارجين من قوات الدعم الســـــــري  األحداث التس وقعت لس الجنينة بينه  من عمف محرضـــــــين يســـــــتادمون 
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لمنتشــرة لس دارلور إلى العمف بنزاهة وســ ئف التواصــف ااجتم عس لنشــر ال وضــى. ودع  قوات الدعم الســري  ا
 واحترام الق نون واتب ع توجيه ت الشرطة والسلطة القض ئية.

، وقعت اشـــــــــــتب ك ت عني ة بين قبيلتس ال التة والرزيق ت لس قرية 2021ك نون الث نس ين ير  18ولس  - 15
ة جنوب دارلور ذلك واي  والسشــــاص. وأدان   20 000أكثر من إثر ذلك تشــــرد و الطويف لس جنوب دارلور. 

الح دث وأصــــدر توجيه ت ب ع دة بســــط الق نون والنظ م، وتعزيز قوات األمن، ومن  اتســــ ع نط ق المواجه ت 
شرت قوات أمنية مشتركة ملل ة من القوات المسلحة السودانية والشرطة من طق أارر. ولس وقت احق، نُ   إلى

ألعم ف للتصــــدي القبيلتين. وريم نشــــر قوات مشــــتركة   وأق مت من طق أمنية ع زلة بين ،وقوات الدعم الســــري 
يرب دارلور وجنوب دارلور، لم يالحظ وجوده  لس واي ت دارلور األارر. ولم يتم وايتس العن  األايرة لس  

ك ن من المتواى أن  سلســــــالم، والت ابعد تشــــــكيف القوة المشــــــتركة لح ظ األمن التس نص على إنشــــــ ئه  ات  ق 
ك نون الث نس ين ير، االف جلســـــــــة ط رئة  21لحكومية والحرك ت المســـــــــلحة الموقعة. ولس تتيل  من القوات ا

قدمت األمينة الع مة المســــــ عدة لشــــــلون ألريقي ، الســــــيدة بينتو كيت ، إح طة إلى مجلس  ،لمجلس األمن مغلقة
 األمن بشين ااشتب ك ت التس وقعت لس دارلور.

، أليد عن وقوع احتج ج ت عني ة شـــــــــــملت 2021 ط لبرايرشـــــــــــب  10إلى  8من الممتدة ولس ال ترة  - 16
حراق ونهب لس يرب كردل ن وشـــم ف كردل ن وجنوب دارلور وشـــم ف دارلور وشـــرق  أعم ف شـــغب وتاريب وا 

إلى إعالن ح ات الطوارئ وحظر التجوف لس الواي ت الواي ت   واةدارلور. ودلعت تلك ااحتج ج ت العني ة  
يّذت ااضـطراب ت المدنية، ل ن عددا هس التس أن المصـ عب ااقتصـ دية المتزايدة  دولس حين ُألي المتضـررة. 

ــ بق ب لتحريا على العن  ــر من النظ م السـ ــودانيين اتهموا عن صـ ــلولين السـ ــق  ،من المسـ نظرا  للتوقيت المتسـ
 الذي اندلعت ليه أعم ف العن  والط ب  السلمس تقليدي   لحركة ااحتج ج السودانية.

 
 االجتما ية - لة االقتصاأيةالحا  

ــ دية لس التدهور. لقد ألغت الحكومة اانتق لية إع ن ت الوقود لس إط ر  - 17 ــتمرت الح لة ااقتصـــــــــــ اســـــــــــ
البرن ما الذي يت بعه ابرا  صــــــــندوق النقد الدولس. وأدت الزي دة لس أســــــــع ر الوقود التس نجمت عن ذلك إلى 

، والذي انعكس لس ين ير  نسالث لس الم ئة لس ك نون  304ت  قم اارت  ع الح د لس معدف التضـــــــام، الذي بل  
 أسع ر الابز والاضروات والمالبس وتك لي  النقف.ح د لس ارت  ع 

عجز ضـــــــــــــام لس الميزانية   لس ظفوتعمف الحكومة اانتق لية على تحقيق اانتع ش ااقتصـــــــــــــ دي   - 18
ــية. وقد أدر العجز التج ري الذي ح د والتج رة ونقص  ــ ســــــ ــل  األســــــ لس الرب   بليون دوار 3,2 ن هزلس الســــــ
ــتمرار تراج  قيمة الجنيه 2020الث لث من ع م  ــر، إلى اســـــــــــ ــتثم ر األجنبس المب شـــــــــــ ، ورالقه انا  ا ااســـــــــــ

ــوق الموازية، لتبل   ــرله لس الســــــــ ــعر صــــــــ ــودانس أم م ســــــــ ــوداني  مق بف الدوار الواحد لس  340الســــــــ جنيه  ســــــــ
 ني  مق بف الدوار الواحد.جنيه  سودا 55، مق رنة بسعر الصر  الرسمس الب ل  2021 شب ط لبراير 1

ــي د،  2021 ين ير ك نون الث نس   19لس و  - 19 ومجلس الوزرا  على ميزانية الدولة لع م  ةوالق مجلس السـ
بســـعر الصـــر   ،بليون دوار 18، أي م  يع دف س. وتســـتند الميزانية المقدرة بنحو تريليون جنيه ســـودان 2021

 التس تشـمفإلى األولوي ت الوطنية للحكومة اانتق لية،  ،وار الواحدجنيه  سـوداني  مق بف الد 55الرسـمس الب ل  
ــام من أكثر من اتن يذ ات  ق  ــالم. وتهد  الحكومة اانتق لية إلى ا ا معدف التضــــ لس الم ئة إلى  250لســــ

ن سوداللهس أوف ميزانية    2021. وت يد التق رير أيض  بين ميزانية ع م  2021لس الم ئة بحلوف نه ية ع م   95
ــبة الماصــــــــــصــــــــــة للتعليم، وهس  بليون جنيه ســــــــــودانس، أي بزي دة   137لس الم ئة ) 12,5تتج وز ليه  النســــــــ
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ــية(، الن ق ت العســــــــكرية، التس اُ  170 ــنة الم ضــــــ ــبة لس الم ئة عن الســــــ لس الم ئة  12,4صــــــــصــــــــت له  نســــــ
للحمـ ـية  لس المـ ـئة من الميزانـية 28,5بليون دوار(. واصــــــــــــــصــــــــــــــت الحكومـة اانتقـ لـية نســـــــــــــــبة  136,99)

بليون    99,01لس الم ئة للادم ت الصـحية ) 9بليون جنيه سـودانس(، ونسـبة   313,22ااجتم عية والمرتب ت )
 بليون جنيه سـودانس( لتن يذ ات  ق جوب  للسـالم. ولس  54,1لس الم ئة )أي م  يقدر بنسـبة  5  جنيه سـودانس( و

 ر عملـية إعـداد الميزانـية إلى الشــــــــــــــ ـ لـية، وذكرت أن كـ نون الـث نس يـن ير، انتقـدت قور الحرـية والتغيير التقـ  9
 ااعتم دات الماصصة لملسس ت الدل ع واألمن قد ارت عت بقدر كبير.

ــودان مذكرة ت  هم  ، وقعت2021 ك نون الث نس ين ير 6ولس  - 20 ــودان لمنح الواي ت المتحدة والســـــــ الســـــــ
ــتحقة للبنك     مرحلي      قرضـــ  ــيمّكن من أدا  المتيارات المسـ ــتي     دوار ح لم بليون   1,2الب لغة  الدولسسـ يتم اسـ

المملكـة المتحـدة لبريطـ نـي   كـ نون الـث نس يـن ير، زار وزير اـ رجـية   21الشــــــــــــــروط المت ق عليهـ  م  البـنك. ولس 
عمر قمر الدين  ب لني بةالا رجية   السـودان لعقد اجتم ع ت م  رئيس الوزرا ، ووزير  العظمى وأيرلندا الشـم لية

، ال ريق أوف عبد ال ت ق البره ن. وأكد الولد الزائر مســ همة المملكة المتحدة ةإســم عيف، ورئيس مجلس الســي د
ــترلينسمليون  40بمبل   ــ همة لس تمويف جنيه اســـــــ ــودان وقدم، كجز  من  للمســـــــ ــرة لس الســـــــ برن ما دعم األســـــــ

مليون جنيه اســــــــترلينس ألدا  المتيارات المســــــــتحقة  330مجموعة تدابير دولية منســــــــقة، قرضــــــــ   مرحلي   قدر   
لمصـــــــــــــر  التنمية األلريقس. ويتوق  دعم المملكة المتحدة على بق   الســـــــــــــودان على المســـــــــــــ ر الصـــــــــــــحيح 

ــندوق النقد ل ــس إدارة صــ ــندوق النقد الدولس، وعلى موالقة مجلســ ــ دية المت ق عليه  م  صــ إلصــــالح ت ااقتصــ
ممـ ثلـة من تـدابير أدا  المتـيارات. وســــــــــــــتمّكن عمليـة أدا  المتـيارات  الـدولس والبنـك الـدولس على مجموعـ ت

المســتحقة للبنك الدولس ومصــر  التنمية األلريقس الســودان من الحصــوف على أكثر من بليون دوار كف ســنة 
ع م . بيد أن الســــــــودان ا تزاف عليه متيارات مســــــــتحقة لصــــــــندوق النقد  27من البنك الدولس ألوف مرة منذ 

 س، مم  يحوف دون الحصوف على أمواف جديدة من الصندوق م  لم يتم أدا  تلك الديون.الدول

، إلى ج نب ب لني بة، أعلنت وزيرة الم لية والتاطيط ااقتص دي  2020 ك نون األوف ديسمبر  9 ولس - 21
اللذان   ،اعس الشــ مفوزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية، عن ت ريخ بد  تعداد الســك ن والمســ كن والتعداد الزر 

ــين ذان . وأكدت وزيرة الم لية والتاطيط ااقتصــــ دي 2022نيســــ ن أبريف  30إلى  15من الممتدة لس ال ترة   ســ
التزام الحكومـة اانتـق لـية الكـ مـف ـب جرا  التعـدادين االف ال ترة اانتـق لـية. وأعلـنت أيضــــــــــــــ  أن الحكومة  ـب لنـي ـبة

ماليين دوار، لس  305من التكل ـة اإلجمـ ليـة للتن يـذ، التس تقـدر بمبل   لس المـ ئـة 53اانتقـ ليـة ملتزمـة بـدل  
 حين التزم الشرك   اإلنم ئيون الدوليون بتقديم األمواف المتبقية.

 
 حقوق اإلبسان وسياأة القابونو حماية المأبيين   

لى ، و واصـــلت الحكومة اانتق لية جهوده  الرامية إلى إجرا  إصـــالح ت ملســـســـية وق نونية - 22 النهوا ا 
ب ط ر تعزيز حقوق اإلنســــــــــ ن وحم يته ، وتحقيق العدالة للضــــــــــح ي  من االف عملي ت تقوده  جه ت وطنية. 

ــتقدام وتعيين هيئة جديدة من المهنيين للعمف لس قط ع العدالة لس أعق ب قي م اللجنة الوطنية  ولم يتم بعد اســــــ
العدف. وبدعم من برن ما األمم المتحدة اإلنم ئس،  من مســـــــــتشـــــــــ ري وزارة   209لت كيك النظ م الســـــــــ بق ب ق لة  

أحرزت وزارة العدف تقدم  لس إصــالق قط ع العدالة ووضــعت اللمســ ت األايرة على اســتراتيجية وطنية بشــين 
اإلصـالق الملسـسـس للسـلطة القضـ ئية ووزارة العدف، تتضـمن اطة إلع دة الهيكلة واسـتراتيجية للموارد البشـرية 

 ملين لس قط ع العدالة.من المهنيين الع 
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 المفوضيات  

جهود الرامية إلى إنشـ   آلي ت العدالة والمسـ  لة المنصـوص عليه  بذف الواصـلت الحكومة اانتق لية  - 23
بدعم من   ،، ااتتمت وزارة العدف2020 لس الوثيقة الدســتورية وات  ق جوب  للســالم. ولس تشــرين الث نس نولمبر

ســلســلة من المشــ ورات م  منظم ت المجتم  المدنس بشــين  ،م ّوضــية األمم المتحدة الســ مية لحقوق اإلنســ ن
ــته األطرا  لس ات  ق الســـالم، مشـــروع ق نون لجنة العدالة اانتق لية. وعُ  را مشـــروع الق نون، الذي اســـتعرضـ

غة النه ئية ألوف مشـروع لق نون الم وضـية على المجلس المشـترك اعتم د . ووضـعت وزارة العدف كذلك الصـي 
القومية لحقوق اإلنســــــ ن، الذي ســــــيكون موضــــــ  تشــــــ ور م  المجتم  المدنس وأصــــــح ب المصــــــلحة المعنيين  

ــ   اللجنــة لجعلهــ  تمتثــف  بمــ  لس ذلــكاآلارين،  للمبــ دئ المتعلقــة بمركز  ليمــ  يتعلق بعمليــة ااتيــ ر أعضـــــــــــــ
. وُقدم مشروع الق نون المتعلق ب لم وضية القومية لمك لحة وحم يته  الملسس ت الوطنية لتعزيز حقوق اإلنس ن

ال ســ د إلى المجلس المشــترك اعتم د  بعد مشــ ورات ع مة ق دته  وزارة العدف بدعم من برن ما األمم المتحدة 
ــ ئية الســـــــودانية 2021ك نون الث نس ين ير  12اإلنم ئس. ولس  لس آلية الطعن   مراجعة، قررت الســـــــلطة القضـــــ

القرارات الصــ درة عن اللجنة الوطنية لت كيك النظ م الســ بق، التس حلت محله  دائرة قضــ ئية جديدة تتيل  من 
ــ ة    تضــــــــــــم ن   األشــــــــــــا ص المعنيين بقرارات اللجنةووضــــــــــــعت اآللية لمنح المحكمة العلي . من ثالثة قضــــــــــ

 ملموسة. قض ئية
 

 التعري ات  

القـ نونيـة، قـدمـت األمم المتحـدة دعمهـ  التقنس إلى الحكومـة اانتقـ ليـة لس لس إطـ ر اإلصــــــــــــــالحـ ت  - 24
صــــــي ية أوف مشــــــروع لق نون مك لحة العن  ضــــــد المرأة. واتاذت الحكومة اانتق لية أيضــــــ  اطوات إلع دة 

التس  امتث ا  للوثيقة الدســتورية واالتزام ت الدولية 1991النظر لس ق نون األحواف الشــاصــية للمســلمين لســنة 
 قطعته  السودان.

 
 حالة حقوق اإلبسان  

الذكرر الث نية لثورة  األي م التس سـبقت وتلت اتسـمت ح لة حقوق اإلنسـ ن ب سـتمرار ااحتج ج ت لس - 25
التس دعت  ،وبزي دة لس أعم ف العن ، وا صـة لس منطقة دارلور. واشـتدت ااحتج ج ت الشـعبية 2018ع م 

ــبة   الحكومةَ  ــيمة ومح ســــــــ لس أعق ب المتهمين ب رتك به  اانتق لية إلى التعجيف ب لتحقيق لس اانته ك ت الجســــــــ
مزاعم تعذيب وقتف الن شـــــط الســـــودانس به   الدين نوري لس أحد مراكز ااحتج ز الت بعة لقوات الدعم الســـــري  

المهنيين الســــــودانيين ويير    تجم. وقد أدت ول ة الســــــيد نوري إلى قي م 2020 ك نون األوف ديســــــمبر  21لس 
بـ لـدعوة إلى تنظيم احتجـ جـ ت، إلى جـ نـب  2021 كـ نون الثـ نس ينـ ير 11من منظمـ ت المجتم  المـدنس لس 

ــلحة  دم ج ألراد قوات الدعم الســــــري  الملهلين لس القوات المســــ ــســــــ ت األمنية، وا  المط لبة ب ع دة هيكلة الملســــ
ــودانية يالق مراكز ااحتج ز الت ب  ،الســــــــ ــري . وبموازاة ذلك، أطلق التجم  حملة توعية لعة وا  قوات الدعم الســــــــ

لى   ضــــــد التعذيب وااحتج ز يير الق نونس، ودع تحقيق ال اّتســــــ مإلى رل  الحصــــــ نة عن الجن ة المزعومين وا 
 ب لش  لية. الج ري ح لي 

 ن الحصـــــــ نة قضـــــــ ي  المتصـــــــلة بقتف المحتجين التس وصـــــــلت إلى المح كم قليف، لالوريم أن عدد  - 26
التحقيق بســـــرعة ولع لية لس  تحوف دونالواســـــعة من المالحقة القضـــــ ئية التس تتمت  به  قوات األمن م  لتئت 

الجرائم واانته ك ت الاطيرة. واســتمر التحقيق الذي تضــطل  به لجنة التحقيق الوطنية المســتقلة، التس أنشــيه  
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أكثر من م ئة متظ هر بســــبب العن  المســــتادم لس  للنظر لس مقتف  2019رئيس الوزرا  لس أيلوف ســــبتمبر 
، وشـــــمف جم  إل دات الشـــــهود واســـــتجواب 2019حزيران يونيه  3لا ااعتصـــــ م الســـــلمس لس الارطوم لس  

. ويســتمر كذلك التحقيق الذي يقوم ةأعضــ   عســكريون لس مجلس الســي د ومنهمكب ر المســلولين الحكوميين، 
دلن يير الق نونية والمق بر الجم عية للضـــــح ي  الذين يزعم أنهم ســـــقطوا به مكتب المدعس الع م لس عملي ت ال

 أثن   لا ذلك ااعتص م ب ستادام العن .

ــتهدلت المشــــــردات وقوع وظلت التق رير ت يد عن  - 27 ــ   وال تي ت، اســــ ــد النســــ حوادث عن  جنســــــس ضــــ
يقف  ا ت ل علة مسلحة أارر م حيث ارتكب ألراد من القوات المسلحة أو من جه ،  داالي   لس معظم األحي ن

ــط دارلور. ولس  ــم ف ووســــــــ ــ نس لس يرب وشــــــــ ــس والجنســــــــ ــعة من حوادث العن  الجنســــــــ ك نون  11عن تســــــــ
للتنديد  أم م وزارة العدف لس الارطوم   اعتصـــــ م ، نظمت مب درة الثورة النســـــ ئية الســـــودانية 2021 ين ير الث نس

أم م محكمة اعتصــ م آار  أة. ولس اليوم ن ســه، ُنظميعم ف اايتصــ ب والتحرش الجنســس والتمييز ضــد المر ب 
. واحتجت مب درة ثورة المرأة الســودانية ب لتع ون م  الجنســ نسال  شــر لس شــم ف دارلور لالحتج ج على العن  

جمعية ك ى النســ ئية على اســتمرار اعتدا ات الجم ع ت المســلحة والكي ن ت األمنية على النســ   وال تي ت لس 
 1991دت التق رير بين المجموعة سـلمت مذكرة إلى وزارة العدف تدعو ليه  إلى تعديف ق نون سـنة  دارلور. وأل 

 بشين التحرش الجنسس واايتص ب.
 

 األمفال والبزاع المسلح  

، تلقت العملية الماتلطة لالتح د الجســـــــــيمة الســـــــــتة المرتكبة ضـــــــــد األط  فليم  يتعلق ب انته ك ت  - 28
  تشــــــــــــرين الث نس  24حدة لس دارلور ومنظمة األمم المتحدة للط ولة لس ال ترة الممتدة من األلريقس واألمم المت 

تق رير عن قي م جم ع ت مسـلحة موقعة على ات  ق جوب  للسـالم   2020ك نون األوف ديسـمبر  31نولمبر إلى 
وســــط دارلور، بدعور ااســــت  دة من القوة ب بتجنيد أعداد كبيرة من األط  ف لس كبك بية بشــــم ف دارلور ونرتتس 

 -حركـة تحرير الســــــــــــــودان  من قـبفلتـي ن  10العـددـية. وتحققـت األمم المتحـدة من عملـية تجنـيد واســــــــــــــتاـدام 
شم ف دارلور(. وب إلض لة إلى ذلك، تم التحقق من ايتص ب لس   8و  لس وسط دارلور    2)نتق لس المجلس اا

ــت لت ة عمره   ــ ب الجم عس  15لت تين، إذ تعرضـ ــط دارلور لاليتصـ ــردين داالي  لس وسـ ع م   من مايم للمشـ
حد ألراد ع م   لاليتصــــ ب على يد أ 17على أيدي امســــة مســــلحين مجهولس الهوية، وتعرضــــت لت ة عمره  

لرقة العمف القطرية للرصد القوات المسلحة السودانية لس الجنينة لس يرب دارلور. وعالوة على ذلك، تحققت 
على يد ألراد قوات الدعم السري  لس ك س، جنوب دارلور،  أيض   من مقتف ثالثة لتي ن وتشويه اثنين واإلبالغ

عمر اثنين من ال تـي ن الـذين ُقتلوا كـ ن يتراوق بين  . وت ـيد التقـ رير أن 2020كـ نون األوف ديســــــــــــــمبر  28لس 
ــ  للســـــــــــرقة، ثم أطلقت عليهم  الن ر وقتال وهم  لس طريقهم  إلى المدرســـــــــــة.  16 و 14 ع م  ، وأنهم  تعرضـــــــــ
 الح ات. هذ  تتاذ أي إجرا ات معرولة لمح سبة الجن ة لس ولم
 

 الحالة اإلبسابية  

ــ نية مرت عة - 29 ــ دية ظلت ااحتي ج ت اإلنســـــــ اتســـــــــمت ب رت  ع معدات  التس ،بســـــــــبب األزمة ااقتصـــــــ
الالجئين من إثيوبيــ  وطوف أمــد  وقــدومالتضــــــــــــــام ونقص الوقود واألدويــة، إلى جــ نــب النزاعــ ت بين القبــ ئــف 

أن انعدام األمن الغذائس ظف  ح ات التشــــرد الداالس. ويشــــير التصــــني  المتك مف لمراحف األمن الغذائس إلى
، وذلك أســ ســ   بســبب الظرو  ااقتصــ دية لس البلد. ولس 2020االف الرب  األاير من ع م واســ  اانتشــ ر 

والدان ب لتجزئة الذرة الرليعة ، ظلت أســــع ر بي  2020 ديســــمبرك نون األوف نولمبر و تشــــرين الث نس شــــهري  
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وزادت سـبعة  ،2019لس الم ئة لس المتوسـط عم  ك نت عليه لس ع م  300و   240مرت عة بنسـبة تتراوق بين 
لس الم ئة من السك ن( ك نوا يع نون  16مليون شاص )  7,1أضع   عن متوسط الامس سنوات. ويقدر أن 

شــــــــــاص مق رنة بتقديرات  700  000من انعدام األمن الغذائس لس ك نون األوف ديســــــــــمبر، أي بزي دة حوالس 
رجح أن ي لمراكز الحضــــــــــــــرية، مليون شــــــــــــــاص. ولس ا  6,4 وقّدرت هذا العدد بنحوأجريت لس حزيران يونيه 

ــر ال قيرة على الغذا  بمق دير دون المتوســـط حتى أي ر م يو  ــف األسـ ــع ر المواد   2021تحصـ ــبب ارت  ع أسـ بسـ
ــو ا م  تدهور قيمة  ــ  سـ ــية. ومن المتوق  أن يزداد الوضـ ــر المعيشـ ــرائية ل سـ الغذائية، التس تحد من القوة الشـ

 العملة السودانية.

لس أجزا  من دارلور الشــــــــوايف المتعلقة ب لحم ية. ل س القب ئف التوترات وأعم ف العن  بين   ول قمت - 30
شــــــــــاص لس الجنينة والقرر المحيطة به  عقب انداع  149  000نحو  ألضــــــــــت إلى تشــــــــــريديرب دارلور، 

 شـاص دااف الجنينة 84  000أكثر من تشـريد . وشـمف ذلك 2021 ك نون الث نس ين ير 15أعم ف عن  لس  
أيضــــــــــــــ  إلى نزوق القـب ئف شــــــــــــــاص إلى مواق  ا رجهـ . وأدت ااشــــــــــــــتـب ك ت بين  64 000وتشــــــــــــــريد زه    

القب ئف شــاص تشــردوا بســبب القت ف بين   19 300شــاص إلى تشــ د. ولس جنوب دارلور، يقدر أن  3 500
ريضـة أحد ق وتسـتضـي ك نون الث نس ين ير، وهم بح جة إلى المسـ عدة اإلنسـ نية.  18ب لقرب من قريضـة لس  

أكبر مايم ت المشـــردين داالي  لس الســـودان. وتقدم المنظم ت اإلنســـ نية الدعم إلى المشـــردين داالي   لس بلدة 
قريضــــــة والمايم ت المج ورة له ، ويحصــــــف المشــــــردون داالي   الق دمون حديث  إلى ني ا وتلس على الادم ت 

 7  800أكثر من  ُشّردوالمي  . وب إلض لة إلى ذلك،   واأليذيةة  ي الصحادم ت الرع ية اإلنس نية، بم  لس ذلك 
لس عدة  2021لس أواار ك نون الث نس ين ير  بين القب ئفالذي دار تور لس أعق ب القت ف   شــاص إلى قرية ك

 دارلور. جنوبشرق جبف مرة الواقعة لس محلية قرر لس 

عـددهـ   والبـ ل  لس دارلور المبّل  عنهـ عن  بين القبـ ئـف ال، وق  نصــــــــــــــ  حوادث 2020ولس عـ م  - 31
ــ م نّ ذ  ألراد الج لية العربية الطرق  40 ح دثة لس واية يرب دارلور. وبعد التصــــــــــعيد األاير، أيلق اعتصــــــــ

وعزف البلدة عن بقية المنطقة. وط لب الجوية تســــــبب لس تعليق الرحالت   الرئيســــــية الملدية إلى الجنينة، مم 
اراج مايم ت المشـــــــردين من الوالسنســـــــ نية واإلنم ئية، وب ق لة المحتجون بتقديم مزيد من المســـــــ عدات اإل ، وا 

ــ ر  ــرطة الجنينة. ولس أعق ب زي رة ق م به  ولد من الحكومة اانتق لية، ُرل  الحصــــ ع دة هيكلة قوة شــــ البلدة، وا 
ــب ط لبراير  7لس  ــتج بة   2021شــــــ ــ نية وتنّقف األلراد. وقد بدأت ااســــــ ــ ف اإلمدادات اإلنســــــ مم  ســــــــمح ب يصــــــ

اإلنســـ نية لس البلدة بتوزي  رزم مواد يذائية ومي   ومواد يير يذائية ك لية لمدة شـــهر واحد على المتضـــررين  
من الســك ن، لضــال عن تيمين ادم ت الحم ية. وأرســلت اللجنة ااتح دية للمعونة اإلنســ نية أيضــ  مواد إي ثة 

 بجروق اطيرة إلى الارطوم.من الارطوم إلى الجنينة، وق مت وزارة الصحة ب جال  المص بين 

اجئ من منطقة تيغراي لس إثيوبي    61 000، لّر أكثر من 2020 تشــــــــــــرين الث نس نولمبر 9ومنذ  - 32
حم ديت لس واية كســـــــــال واللكدي وعبد الرال  لس واية  -إلى شـــــــــرق الســـــــــودان، ووصـــــــــلوا إلى ثالثة مواق  

لنيف األزرق. وقد أبقى الســـودان حدود  م توحة أم م القضـــ ر ، وبدرجة أقف إلى منطقة ود الم حس لس واية ا
ك نون األوف ديســـــــمبر، أطلقت م وضـــــــية   22الالجئين، وتتق ســـــــم المجتمع ت المضـــــــي ة موارده  معهم. ولس 

شــــلون الالجئين وشــــرك له  الاطة اإلقليمية للتيهب وااســــتج بة لالجئين بشــــين الوضــــ  لس إثيوبي  )تيغراي(. 
إلى حزيران يونيه    2020مليون دوار ال ترة من تشـــــــــرين الث نس نولمبر  157قيمته   وتغطس الاطة التس تبل 

شـاص  17  500اجئ وأن يحت ج نحو   100 000  أن يبل  عدد الالجئين توقّ . وولق  لهذ  الاطة، يُ 2021
 من المجتمع ت المضي ة لس السودان إلى المس عدة.
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وبل  عدد  شــــاصــــ  بمرا ليروس كورون  لس الســــودان 29 933  بحســــب وزارة الصــــحة، ُأصــــيبو  - 33
ــ بين   شـــــــــــــــب ط لبراير 15 حتى لس المـ ـئة 6,2معـدف الولـي ت  حـ ـلة ولـ ة، ليكون 1 849الولـي ت من المصــــــــــــ

ضــــــــ لة إلى ذلك، أبلغت ماتبرات ا صــــــــة عن 2021 ، ولم يظهر هذا 19-ح لة إصــــــــ بة بكوليد 3  438. وا 
ــتيثر ــمس. وتســ واية الارطوم بمعظم الح ات المبل  عنه  لس البلد. ومنذ بداية  العدد لس العدد اإلجم لس الرســ

لس الم ئة  78الج ئحة، بلغت نســــبة المصــــ بين بمرا ليروس كورون  من بين الع ملين لس القط ع الصــــحس  
 على الصعيد الع لمس. لس جمي  أنح   السودان. وهذا أحد أعلى المعدات بين الع ملين لس القط ع الصحس

المتحدة  مليون شــاص إلى المســ عدة اإلنســ نية. وتهد  األمم  13,4، ســيحت ج نحو  2021ع م   ولس  - 34
مليون شــــاص من أكثر الن س ضــــع   لس   8,9وشــــرك له  لس مج ف المســــ عدة اإلنســــ نية إلى تقديم الدعم لنحو  

ــودان، وهو م   ــتلزم جمي  أنح   الســــ ــيســــ ــرك   لس    1,9تمويال قدر    ســــ ــ عدة بليون دوار. ويعتزم الشــــ مج ف المســــ
ن إمك نية الوصــوف إلى المن طق الا ضــعة لســيطرة الجم ع ت المســلحة لس واي ت  اإلنســ نية ااســت  دة من تحســّ

ــ نية، تزايد دارلور وجنوب كردل ن والنيف األزرق؛ لضــــــــال عن  حضــــــــور المنظم ت يير الحكومية الدولية اإلنســــــ
 . 2020ع م منظمة جديدة بدأت عملي ته  لس السودان لس    17بوجود 

  
م لومات مسوتكملة  عو ن شبعواع    ة األم  المتحأة المتكاملة لتقأي  المسوا أة  -   ال ا  

 خالل الفترة االبتقالية في السوأان 
ــ عـدة االف ال ترة اانتقـ لـية لس الســــــــــــــودان قـدرتهـ   - 35 بلغـت بعـثة األمم المتحـدة المتكـ مـلة لتقـديم المســــــــــــ

موظ   دولي   32موظ ين والموظ ين الدوليين  5لموظ ين الوطنيين التشـــــــــــــغيلية األولية، حيث أصـــــــــــــبح عدد ا
ل مين العـ م لس  ممـثف الاـ صالشـــــــــــــــب ط لبراير. ووصــــــــــــــف  15قوا أو هم لس طور االتحـ ق ـب لعمـف لس حالت 

شـب ط لبراير، عقد اجتم ع  تمهيدي     14شـب ط لبراير. ولس  2، السـيد لولكر بيرتس، إلى الارطوم لس  السـودان
ــق ســـ ، الذي ل مين الع م لس الســـودان  ممثف الا صالوقد تم تعيين ن ئب الوزرا . م  رئيس  ــ  كمنسـ يعمف أيضـ

ــ نية، ويجري ح لي  إلح قه ب لوظي ة. وقد بدأ تعيين الموظ ين الوطنيين والدوليين لس   ــلون اإلنســ ــق للشــ مقيم ومنســ
د بغية تحقيق التنوع الجغرالس والتوازن  ، وتبذف قصـ رر الجهو 2021البعثة المتك ملة لع م  الوظ ئ  ذات األولوية 

 . ه  بين الجنسين لس السنة األولى من عملي ت 

، بدأت البعثة المتك ملة وضــــ  مجموعة ( 2020)   2524وعلى النحو المطلوب لس قرار مجلس األمن  - 36
ــية والظرلية الواضــــــحة والق بلة للقي س لتتب  التقدم الذي تحرز  من أجف  ك ملة من المع يير  ــ ســــ والملشــــــرات األســــ

تحقيق أهداله  ااســـــتراتيجية وأولوي ته . وســـــتجرر من قشـــــ ت م  لريق األمم المتحدة القطري والحكومة اانتق لية  
دراجه  لس تقرير  إلى   بف الذي سيقدّمه األمين الع م المق  بهد  وض  اللمس ت األايرة على المع يير والملشرات وا 

 . عن الح لة لس السودان وأنشطة البعثة المتك ملة  مجلس األمن 

ــلولون حكوميون   - 37 ــعة من المح ورين، منهم مســـــــــ ــله  م  ط ئ ة واســـــــــ وت بعت البعثة المتك ملة تواصـــــــــ
وممثلون عن األحزاب الســـــي ســـــية والمجتم  المدنس ومســـــلولون عســـــكريون وممثلون عن الحرك ت المســـــلحة. 

  لث نس ين يرك نون ا 28إلى  25مهمته  الرســمية األولى لس وايتس وســط وشــم ف دارلور لس ال ترة من وأجرت 
، بــدعم من العمليــة الماتلطــة. والتقى الولــد الــذي رأســـــــــــــــه الموظ  المســــــــــــــلوف عن البعثــة المتكــ ملــة 2021

بمســـلولين حكوميين وب لمجتمع ت المحلية وممثلين عن المشـــردين داالي  مايم ت ومنظم ت المجتم  المدنس 
ــ ئية. وأت حت الزي رة التمهيدية للبعثة المت  ك ملة العمف مب شــــــــرة م  هذ  المجموع ت ون شــــــــطين وجم ع ت نســــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)
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بشـــــين واية البعثة والحصـــــوف على معلوم ت مب شـــــرة عن األولوي ت والشـــــوايف المحلية. ولس ال  شـــــر، التقى 
ــم ف دارلور. وقد أعرب عن أهمية الدعم الذي تقّدمه  ــ ته ممثال لوالس شــــ ــم الحكومة بصــــ الولد ب لمتحدث ب ســــ

ااحتي ج ت اإلنس نية واإلنم ئية، بم  لس ذلك مس عدة المشردين داالي  على األمم المتحدة تلبية لمجموعة من 
العودة إلى ديـ رهم وتقـديم المســـــــــــــــ عـدة إلى الالجئين من جنوب الســــــــــــــودان. وأعرب عن تـيييـد  لوايـة البعثـة 

 المتك ملة ووجوده  لس شم ف دارلور.

س وقولو وسورتونس وال  شر البعثة المتك ملة وقد أبل  المشردون داالي  وييرهم من المدنيين لس زالنج - 38
بقلقهم الشـديد ليم  يتعّلق ب لحم ية واألمن، بم  لس ذلك ما ولهم من اسـتمرار العن  الجنسـس المرتبط ب لنزاع. 
وأشــــــ روا إلى انســــــح ب العملية الماتلطة من منطقة العملي ت، ويي ب المســــــ  لة عن جرائم الحرب الســــــ بقة، 

المســــلحة، وانداع أعم ف عن  ملارا لس يرب دارلور وجنوب دارلور، ب عتب ره  عوامف ووجود الميليشــــي ت 
 تسهم لس انعدام ثقة المجتمع ت المحلية لس الجهود الوطنية الرامية إلى ضم ن حم ية المدنيين.

  وقد أعرب ممثلو ماتل  الحرك ت السي سية ومنظم ت المجتم  المدنس والجم ع ت النس ئية وممثلو - 39
مايم ت المشردين داالي  لس وسط دارلور عن تصورهم استبع دهم من عملية السالم حتى اآلن، ويي ب أي 

لســــالم، من قبيف تقديم الادم ت األســــ ســــية ودعم ســــبف كســــب العيش. اع ئد ملموس للســــالم ن جم عن ات  ق  
ــ   دارلور والمجموع ت األارر، لس كف م ــ   اللواتس يمثلن منتدر نســـ ن ال  شـــــر وزالنجس، أهمية وأكدت النســـ

مشـ ركة النسـ   لس الحكومة الجديدة، ولس عملية اانتق ف السـي سـس األوسـ  نط ق ، ولس مح دث ت السـالم التس 
ســـــتجري لس المســـــتقبف، ولس هيئ ت التن يذ واللج ن. وطلبن الحصـــــوف على دعم البعثة المتك ملة لس تيســـــير  

لس  اللواتس يعشــنح   الســودان وضــم ن إســم ع أصــوات النســ   التواصــف بين الجم ع ت النســ ئية لس جمي  أن 
 أطرا  البلد لس المن قش ت السي سية التس تجري لس الارطوم.

، عقدت الوحدة أيضــــ  اجتم ع ت لس جوب  م  لصــــيف 2021  شــــب ط لبراير 5إلى  2ولس ال ترة من  - 40
لســــالم، لشــــرق واية اا يزاف ا رج ات  ق   قط ع الشــــم ف الذي -لو الت ب  للحركة الشــــعبية لتحرير الســــودانحال

 المتعلقة بدوره ، بم  لس ذلك بمس عيه  الحميدة لدعم مح دث ت السالم.والرد على األسئلة البعثة المتك ملة 

لسالم، بدأت عملي ته   اوبعد منح دائرة اإلجرا ات المتعلقة ب أللغ م اإلذن ب لوصوف عقب ابرام ات  ق   - 41
بعثــة المتكــ ملــة. ولس وايــة النيــف األزرق، قــ م لريقــ ن من ألرقــة دائرة اإلجرا ات المتعلقــة لس إطــ ر وايــة ال
ــح  ــ حته  مهمة للتالص من معدات مت جرة، وطّهرا م   11كيلومترا من الطرق ونّ ذا   33,62ب أللغ م بمســــ مســــ

ولغم مضـ د للدب ب ت. م دة اطرة، من بينه  لغم مضـ د ل لراد   80مترا مربع  من األراضـس ودّمرا   423 238
لس المــ ئــة من مهبط الطــ ئرات لس أولو، ممــ  أوجــد حيزا لمهبط لطــ ئرات  70ومســــــــــــــح ال ريقــ ن وطّهرا نحو 

 المسح والتطهير. أعم ف أجزا  من الطرق يشتبه لس أنه  ملوثة إلجرا  المزيد من االهليكوبتر، وحّدد

لصــندوق ااســتئم نس المتعدد الشــرك   لبن    ، ُأنشــئ شــب ك جديد ل2020 ولس ك نون األوف ديســمبر - 42
الســـــالم وتحقيق ااســـــتقرار لس برن ما تمويف الســـــودان. وســـــيكون اإلط ر البرن مجس للشـــــب ك هو برن ما بن   

برن ما لس الســودان اســتراتيجية هذا الالســالم وتحقيق ااســتقرار لس الســودان الذي يجري تطوير  ح لي . ويحدد 
متحدة لبن   الســالم وتحقيق ااســتقرار دعم  لتن يذ واية البعثة المتك ملة، ويمثف وســيلة منســقة ومتســقة ل مم ال

للحصــوف على لوائد الســالم والحلوف الدائمة التس تمس الح جة إليه  لس المن طق المتضــررة من النزاع، دعم  
إلط ر البرن مجس لســـــالم. وكاطوة ت لية، ســـــيتم تكيي  ااتصـــــ صـــــ ت الصـــــندوق بحيث تعكس االتن يذ ات  ق 

 الشب ك. ذلكضمن الشب ك الجديد وآلي ت اإلدارة وصن  القرار لس إط ر 
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بعثة المتك ملة بشـــــكف وثيق م  اللجنة الوطنية للتنســـــيق الت بعة للحكومة اانتق لية وقد ُعقد الوتعمف  - 43
، كرر رئيس اللجنـة تـيكيـد  ااجتمـ ع أثنـ  كـ نون الثـ نس ينـ ير. و  19أوف اجتمـ ع م  اللجنـة بكـ مـف هيئتهـ  لس 

 أن اللجنة قد ُشّكلت لتبسيط وتيسير العمف بين البعثة المتك ملة والوزارات المعنية لس الحكومة اانتق لية.

 تموز  1وتم إطالع الحكومـة اانتقـ ليـة على مشــــــــــــــروع ات ـ ق بشـــــــــــــــين مركز البعثـة المتكـ ملـة لس  - 44
البعثة الدائمة لس  نقلتلدر األمم المتحدة لس نيويورك. وقد من االف البعثة الدائمة للســــــــــــودان  2020 يوليه

جرر تُ التغييرات التس اقترحته  الحكومة اانتق لية على مشــــــــــــــروع اات  ق. وـســـــــــــــ   2021ك نون الث نس ين ير  7
مشـــ ورات إضـــ لية لس المســـتقبف القريب بهد  وضـــ  الصـــيغة النه ئية لمشـــروع اات  ق لس أقرب وقت ممكن 

 تيسير عملي ت البعثة المتك ملة الجديدة.من أجف 

لدعم ااحتي ج ت اللوجســــــــــــتية األولية   2020للعملية الماتلطة لس ع م  الق ئمةواســــــــــــُتادمت القدرة   - 45
اللوجســـتية واإلدارية الا صـــة. وبن   على ذلك، يجري  ته قدر ألســـح المج ف للبعثة لتبنس ، مم  المتك ملة للبعثة

نقف األصوف، مثف المواد الهندسية ومعدات ااتص ات والمركب ت من العملية الماتلطة إلى البعثة المتك ملة. 
ــر موظ س البعثة لس ترتيب  ُأنجزتالملقت لس الارطوم بك مف ط قته، وقد  البعثة المتك ملةويعمف مقر  ت نشــــــ

موظ و البعثة المتك ملة مواقعهم  أيضـــ  ليشـــ ركجهود  التبذف و المك تب اإلقليمية لس ال  شـــر وكســـال وك دقلس. 
 م  وك ات األمم المتحدة المقيمة لس زالنجس وني ا وك ودا والدم زين وبورتسودان.

ت م  مركز الاـدمـ ت اإلقليمس لس وقـد أبرمـت البعثـة المتكـ ملـة ات ـ قـ ت بشــــــــــــــين مســــــــــــــتور الاـدمـ  - 46
عنتيبس، أويندا، وقسـم دعم المشـتري ت على الصـعيد الع لمس، وق عدة األمم المتحدة للوجسـتي ت لس برينديزي،  

التكـ لي  ومالك الموظ ين  تقليصإيطـ لـي ، من أجـف تولير اـدمـ ت المعـ مالت يير المرتبطـة ـب لموق ، بهـد  
. وقد أنشــئت ادم ت الدعم المشــتركة م  الوك ات الرائدة لتقديم ط ئ ة دإلى أدنى ح لس الميدان لس الســودان

 واســــــــــعة من الادم ت التس ســــــــــتمّكن البعثة المتك ملة من الح  ظ على بصــــــــــمة ا ي ة تتيح له  تقليص حجم
 ه  أو زي دته دون بذف جهود إدارية وجهود دعم ا داعس له .عملي ت 

  
 مالحظات  -  را  ا  

الشـــــــــــــــديــدة التس يواجههــ  الســــــــــــــودان، ا يزاف البلــد يحرز تقــدمــ  لس عمليــة اانتقــ ف ريم التحــديــ ت  - 47
ــ  محطتين ب رزتين لس تن يذ   ــي دي الموســ ــكيف الحكومة اانتق لية الجديدة والمجلس الســ ــس. ويعتبر تشــ ــي ســ الســ

المنبثقة  على اإلســـراع لس تشـــكيف المجلس التشـــريعس اانتق لس واللج ناألطرا   ات  ق جوب  للســـالم. وأشـــج  
 لسالم من أجف المضس قدم  لس العملية اانتق لية تمشي  م  الوثيقة الدستورية للسودان.اعن ات  ق 

لســــــــــالم. وتكمن التحدي ت الكبيرة اوأرحب ب لجهود المســــــــــتمرة التس يبذله  الســــــــــودانيون لتن يذ ات  ق   - 48
. وأدعو الحكومــة لــذلــكالموارد المــ ليــة الالزمــة وتــيمين   المقبلــة لس الولــ   بــ لمواعيــد الزمنيــة الطموحــة لتن يــذ

دعم م لس وتقنس من الشـــــــــرك  ، وأحث شـــــــــرك   الســـــــــودان على تقديم  من   م  تحت جه حي اانتق لية إلى توـضــــــــ 
ــتعداد، من االف البعثة  الســـالم المســـ عدة الالزمة لتن يذ ات  ق من االف وزارة الم لية. واألمم المتحدة على اسـ

 لدعم لتن يذ اات  ق ولق  لواية البعثة وولق  لم  طلبته األطرا  الموقعة عليه.المتك ملة، لتقديم ا

ب ســــــــــتمرار حركة احتج ج ســــــــــودانية   2018تمّيزت الذكرر الث نية لثورة ك نون األوف ديســــــــــمبر  وقد - 49
أجف ن بضــــــــــة ب لحي ة ا تزاف يير ممثلة لس الملســــــــــســــــــــ ت اانتق لية، لكنه  م  ذلك مواظبة على العمف من 

الحصــــــــــــــوف على حكم ديمقراطس يقود  مـدنيون.   وهسالثورة التس كـ ـنت واضــــــــــــــحـة مـنذ ـبداـية مطـ ـلب  التحقيق 
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ضــــم ن مشــــ ركة المرأة اله دلة لس هيئ ت   فأجوتواصــــف القي دات الســــودانية المعنية بحقوق المرأة التعبئة من 
اة بين الجنســين لس إط ر الوثيقة الدســتورية صــن  القرار اانتق لية والول   ب التزام ت األارر المتعلقة ب لمســ و 

 لسالم. اوات  ق 

 2021اشـتب ك ت العني ة التس وقعت لس دارلور لس ك نون الث نس ين ير لس اويدف التصـعيد السـري   - 50
على وجود تحدي ت معقدة تواجه الحكومة اانتق لية لس الول   بمســــــــلولي ته  والتزامه  بحم ية المدنيين وبســــــــط 
ســـــلطة الدولة لس جمي  أنح   الســـــودان. ل لســـــالم لن يســـــود الســـــودان إا بعد انته   جمي  النزاع ت. وأدعو 
ــينه  أن تلدي إلى  ــ ت التس من شــ ــالم إلى االتزام ب لم  وضــ ــلحة التس ا تزاف ا رج عملية الســ الحرك ت المســ

 سالم ش مف ومستدام لس السودان.

الوطنس للنهوا بجدوف أعم ف حقوق المرأة الســـــــودانية على واتاذت اطوات ه مة على الصـــــــعيد  - 51
لســالم. وم  ذلك، ا تزاف ثمة ما و  من لقدان المرأة االنحو المنصــوص عليه لس الوثيقة الدســتورية وات  ق 

ــودانية  ــبة الدني   التس تحققت لمك ســـب لالسـ ــية، بم  لس ذلك احتم ف عدم بلوغ النسـ لس المراحف اانتق لية الرئيسـ
لس الم ئة، وتحقيق المسـ واة بين الجنسـين على نط ق  40يف المرأة لس المجلس التشـريعس اانتق لس، وهس لتمث 

أوســـــ  لس مجلس الوزرا  ولس الحكومة ولس ييرهم  من هي كف صـــــن  القرار، بم  لس ذلك هيئ ت تن يذ ات  ق 
ــتمرا ــ   وأمنهن لس دارلور، بم  لس ذلك اســ ــ   أل  ر ما طرالســــالم. وتثير ح لة حم ية النســ عم ف تعّرا النســ

من الضـــــروري تقديم الدعم الدولس للحكومة اانتق لية للول    وســـــيكونالعن  الجنســـــس والجنســـــ نس قلق  ب لغ . 
عمف الب لتزام ته  الوطنية تج   جدوف أعم ف المرأة والســــــــــالم واألمن على النحو المنصــــــــــوص عليه لس اطة  

من أجف النهوا بمشــــــــ ركة المرأة مشــــــــ ركة ك ملة وه دلة لس جمي  الوطنية بشــــــــين المرأة والســــــــالم واألمن، 
 جوانب المرحلة اانتق لية، وتعزيز آلي ت حم ية النس   وال تي ت لس المن طق المتضررة من النزاع.

ننس بــ لتــ لس أحيط علمــ  بــ لجهود المتواصــــــــــــــلــة التس تبــذلهــ  الحكومــة اانتقــ ليــة من أجــف تن يــذ   - 52 وا 
على اتب ع نها شـ مف تشـ ركس لس تن يذ   الحكومة اانتق لية ية وعملي ت المسـ  لة. وأحثاإلصـالح ت الملسـسـ 

اإلصـالح ت القضـ ئية واإلصـالح ت الق نونية لس السـودان، وعلى إشـراك الضـح ي  والمجتم  المدنس على نحو 
يال  األولويـة لبنـ   الثقـة بين ســــــــــــــلطـ ت  هـ د  لس الـدولـة والمجتمعـ ت عمليـ ت العـدالـة اانتقـ ليـة الجـ ريـة، وا 
 .المحلية

ــ ت الم لية الدولية إنج زا للحكومة اانتق لية واطوة ه مة   - 53 ــســــــــ لس وتعتبر إع دة العالق ت م  الملســــــــ
تمويف مش ري  البنية التحتية الرئيسية وييره  من   من أجف المنحتولير البلد نحو تا ي  عب  الديون و مس ر 

بليون دوار،  60ســـــــــودان. لديون الســـــــــودان الا رجية تزيد اليوم على المشـــــــــ ري  اإلنم ئية لس جمي  أنح   ال
ويعتبر تا ي  عب  الديون والحصـوف على القروا األجنبية على نط ق واسـ  بوابة السـودان إلى اانتع ش 
ــين هذ   ــخ تمويف دولس جديد من االف وزارة الم لية. ومن شــــ ــودان إلى ضــــ ــرك   الســــ ــ دي. وأدعو شــــ ااقتصــــ

ب اقتران م  اإلصــــــــالح ت التس تن ذه  الحكومة   ،ولر دعم  مركزي  لالســــــــتقرار ااقتصــــــــ ديالمســــــــ عدة أن ت 
اانتق لية. وسـتع لا اإلصـالح ت التشـوه ت الهيكلية لس ااقتصـ د، وتعزز النمو، وتشـج  ااسـتثم ر، وتسـ عد 

حلية المتضــــررة من على بن   اقتصــــ د مزدهر لجمي  الســــودانيين، وا ســــيم  الشــــب ب والنســــ   والمجتمع ت الم
-ااقتصــــــ دية، التس ل قمته  ج ئحة كوليد -الحرب والتهميش. ولس الوقت ن ســــــه، ا تزاف الح لة ااجتم عية 

، تلقس بثقله  على ســـــك ن الســـــودان وت  قم اطر عدم ااســـــتقرار. ولذلك، ل ننس أشـــــج  الحكومة اانتق لية 19
ــم ــ دي الح ســ ــلة تن يذ جهود اإلصــــالق ااقتصــ ــيلة على مواصــ ة التس تبذله ، بم  لس ذلك ضــــرورة مع لجة مســ
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ســــــيمكن الســــــودان من ااســــــت  دة اســــــت  دة ك ملة من الدعم الذي يقدمه شــــــرك ل   توحيد ســــــعر الصــــــر ، مم 
 والملسس ت الم لية الدولية من االف برن ما دعم األسرة لس السودان.

ــح ي  أعم وأع ود التقّدم - 54 ــر ضــــــــ  ف العن  التس وقعت ملارا لس دارلور، بتع زي القلبية إلى ألراد أســــــــ
لجمي  المصــــــ بين. ولس ضــــــو  هذ  المســــــتجدات المقلقة األايرة لس دارلور ونه ية واية  الت موأتمنى الشــــــ    

، أحث الحكومة اانتق لية على اإلســــــــــراع بتن يذ اســــــــــتراتيجيته  الوطنية 2020ع م  آارالعملية الماتلطة لس  
بنشـــــــــــــر القوة المشـــــــــــــتركة لح ظ األمن التس تتيل  من القوات الحكومية والحرك ت لحم ية المدنيين، والتعجيف 

، وهس القوة المن ســـــبة لحم ية الســـــك ن المدنيين لس جمي  أنح   دارلور. الســـــالم المســـــلحة الموقعة على ات  ق
وأحث والهد  النه ئس هو التصــــدي ل ســــب ب الجذرية لهذ  النزاع ت حتى ا تكون قوات الحم ية ضــــرورية. 

والمجلس التشــــــــــريعس اانتق لس بعد تشــــــــــكله  على ااضــــــــــطالع  ةالحكومة اانتق لية الجديدة ومجلس الســــــــــي د
. وتظف األمم المتحدة، من االف البعثة المتك ملة، مسـتعدة لدعم الحكومة من أجف  ته  لس هذا الصـددمسـلولي 

إلى اإلســـراع لس وضـــ  أولوي ته  لس مج ات  الول   بهذ  المســـلولية، وأدعو الحكومة اانتق لية المنشـــية حديث 
 الحم ية وتوضيح الدعم الذي ستحت جه من األمم المتحدة والمجتم  الدولس.

ثيوبي  بشــين منطقة ال شــقة على  - 55 وم  زاف يســ ورنس القلق أيضــ  من تصــ عد التوترات بين الســودان وا 
وضــم ن ســالمة ســك ن المنطقة والعمف على  طوف حدودهم . وأحث ق دة إثيوبي  والســودان على تهدئة الوضــ 

ب لوســــ ئف إيج د حف مشــــترك. وســــيواصــــف اســــتكشــــ   ال رص للتشــــجي  على تا ي  حدة هذ  المســــيلة وحله  
 .ةسلمي ال

لس الوقت الذي تواصــف  المتك ملة للبعثة  الذي قّدمته  المســتمر دعمالوأشــكر الحكومة اانتق لية على  - 56
ن. وأحث الحكومة اانتق لية على وض  الصيغة النه ئية ات  ق مركز البعثة لس ليه تعزيز وجوده  لس السودا

لممثف لأقرب وقت ممكن من أجف تيســــــــير التشــــــــغيف ال ع ف للبعثة الجديدة. وأايرا، أود أن أعرب عن تيييدي 
يواصـــــلون تقديم الدعم لس توليه مســـــلولي ته ولجمي  موظ س األمم المتحدة الذين  الجديدلس الســـــودان الا ص  

 لس السودان.
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 المرفق 
تقرير  ن ال مليوة المختلموة لالتحواأ األفريقي واألم  المتحوأة في أارفور المقوأ    

 ( 2020)   2559 مال  قرار مجلس األمن  
  

 مقأمة  -    وال  
، الــذي طلــب ليــه المجلس إلى األمين (2020) 2559ُيقــّدم هــذا المرلق عمال بقرار مجلس األمن  - 1

الع م أن ُيطلعه ب نتظ م على جمي  التطورات المهمة المتعلقة با ا حجم العملية الماتلطة لالتح د األلريقس 
م المتحـدة المتكـ ملـة لتقـديم واألمم المتحـدة لس دارلور وســــــــــــــحبهـ ، وذلـك كمرلق للتقرير العـ دي عن بعثـة األم

المرلق معلوم ت مســتكملة عن ســي ق عملية الســحب هذا المســ عدة االف ال ترة اانتق لية لس الســودان. ويقدم 
 والتقدم المحرز ليه . 2021ك نون الث نس ين ير  31إلى  2020ك نون األوف ديسمبر  1لل ترة من 

  
جي لل ملية المختلمة لالتحاأ األفريقي م لومات مسووتكملة  عوو ن الخفت التأري  -   ابيا  

 واألم  المتحأة في أارفور 
 شغالق مواقع األفرقة ومرافقها -  لف 

اطة ل وولق أملت ااعتب رات األمنية والجدور اللوجســـــــتية تســـــــلســـــــف إيالق مواق  األلرقة والمرالق.   - 2
ارلور على امس مراحف. وتشمف لس د 14إيالق مواق  األلرقة الـــــــــــــــ من المتواى  الا ا التدريجس الح لية  

شـب ط لبراير(. وسـتشـهد المرحلة  3ك نون الث نس ين ير( وكتم ) 21موقعس سـر  عمرة )إيالق المرحلة األولى 
ــس ) ــس ) 15الث نية إيالق مواق  اور أبشـــ ــب ط لبراير( ومنواشـــ ــب ط لبراير( وك لم  ) 25شـــ آذار م رس(   11شـــ

ــمف    آذار  13وني ا الث نية ) ــتشــ ــورتونس )م رس(. وســ آذار م رس(، وقولو  28المرحلة الث لثة إيالق مواق  ســ
أي ر م يو(،   5نيســــ ن أبريف(. وتشــــمف المرحلة الرابعة إيالق مواق  ك س ) 22نيســــ ن أبريف(، ونيرتتس ) 11)

أي ر م يو(. وأايرا، ســتُنجز المرحلة الا مســة العملية ب يالق موقعس  27م يو(، وزالنجس ) أي ر  11وطويلة )
حزيران يونيه(. وسـتغلق ق عدة اللوجسـتي ت لس ال  شـر بشـم ف  16حزيران يونيه(، وكبك بية ) 5نقف طوب ية )شـ 

موق  واحد  مواق  األلرقة بوتيرة وســُتغلقوكذلك المك تب لس الارطوم وبورتســودان.  ،دارلور لس لترة التصــ ية
نجزت المرحلة أُ  ،يد عمله. وحتى اآلنتقريب  كف أســـــــــــــبوعين أو أقف، اســـــــــــــتن دا إلى حجم كف موق  ودرجة تعق

انتهـ   مهـ مهم الوظي ـية، ـب نهـ   اـدمـة الموظ ين لعلـي  م   عـنداألولى. وســــــــــــــتنتهس اـدمـة الموظ ين المـدنيين 
واإلبق   على الموظ ين األســــــــ ســــــــيين لدعم عمليتس الا ا التدريجس التس يعملون ليه  إيالق مواق  األلرقة  

ون ئب الممثف الا ص المشــترك للعملية الماتلطة  ن الممثف الا ص المشــترك والتصــ ية لقط. وقد تاّلى كف م
، وكـذـلك ـق ـئد القوة وم وا الشــــــــــــــرطـة. 2021كـ نون الـث نس يـن ير  31عن دور  اعتـب را من للعملـية الماتلطـة 

ة وســيعمف الســيد مب يس ب ب ك ر ســيســس، المنســق المقيم ومنســق الشــلون اإلنســ نية ب لني بة لس الســودان، بصــ 
ــرطة مه م القي دة  ــيتولى ن ئب ق ئد القوة ون ئب م وا الشـ ــلوف عن العملية ب لني بة، لس حين سـ الموظ  المسـ

 والتحكم عموم  ليم  يتعّلق ب أللراد النظ ميين االف لترة الا ا التدريجس.

https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
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 التبسيق مع الحكومة والمجتمع المحلي  

، دعــ  مجلس األمن حكومــة الســــــــــــــودان إلى التعــ ون الكــ مــف م  األمم (2020) 2559لس القرار  - 3
ااتح د األلريقس االف عملية الا ا التدريجس للعملية الماتلطة وتصــــــــ يته  لضــــــــم ن اانســــــــح ب و المتحدة 

 المنّظم واآلمن للبعثة.

ــيق - 4 ــعيد واي ت دارلور.  ويجري التنسـ ــعيد ااتح دي وعلى صـ ك نون  18لس و م  الحكومة على الصـ
ُعقد اجتم ع رلي  المســـــــتور م  الحكومة ااتح دية لمن قشـــــــة طرائق التع ون والتنســـــــيق، ، 2021الث نس ين ير 

تب دف  وأّكد ممثلو الحكومة مجددا التزامهم بتيســـــــير عملية الا ا التدريجس. وتم التوصـــــــف إلى ات  ق بشـــــــين
المعلوم ت لتيسـير األنشـطة ذات الصـلة وتيسـير منح التيشـيرات أللراد العملية الماتلطة. وعلى مسـتور واي ت 
دارلور، تعمف العملية الماتلطة م  اللج ن التقنية لواي ت شــم ف وجنوب ووســط دارلور لتنســيق جمي  أنشــطة 

 الا ا التدريجس.

 كــ نون األوف  11حــديــ ت ليمــ  يتعلق بحركــة قواللهــ . ل س ذلــك، واجهــت العمليــة الماتلطــة ت  وم  - 5
، احتجز موظ و الجم رك ق للة تحمف إمدادات للبعثة المتك ملة لس طريقه  من ال  شـــــــــر إلى 2020ديســـــــــمبر 

ك نون األوف ديســمبر، منعت ســلط ت ااســتاب رات العســكرية ق للة ت بعة  18الارطوم وأّاره  لعدة أي م. ولس  
ــر. ولم تتمكن للعملية المات  ــلة طريقه  إلى ال  شـــــــ ــم ف دارلور ومواصـــــــ لطة من مغ درة موق  لريق كتم لس شـــــــ

م  وضـــ ت م  الســـلط ت ااتح دية وســـلط ت انته   الك نون األوف ديســـمبر، بعد  31الق للة من التحرك حتى 
ــم ف دارلور. ولس   ــودانية ب يق   ة، ق مت قو 2021ك نون الث نس ين ير  15واية شــ ــرطة الســ   ق للة متع قدة الشــ

م  العملية الماتلطة لس طريقه  إلى موق  لريق اور أبشــــــس لس جنوب دارلور وأمرته  ب لعودة إلى ال  شــــــر. 
ك نون الث نس ين ير، صـــــــــ درت الســـــــــلط ت الجمركية لس واية شـــــــــم ف دارلور لعدة أي م شـــــــــحنة من   21ولس 

عثة المتك ملة. وقد أدت هذ  الحوادث إلى تكّبد المعدات واألصــــــوف المملوكة للوحدات ك ن يجري نقله  إلى الب 
لى تياّ   ر تن يذ أنشطة الا ا الشديدة األهمية.العملية اس ئر م لية وا 

نقف األصـوف ل الجهود المبذولة وق ومت المجتمع ت المحلية والسـلط ت المحلية، لس بعا الح ات، - 6
بعا المجتمع ت المحلية وكذلك ع رضـت . المعدات من المواق ، مصـرة على ضـرورة تركه  لكس تسـتادمه و 

م  يقتضــــيه النظ م ولق   والســــلط ت المحلية بي  الاردة وييره  من الســــل  األســــ ســــية إلى المتع قدين المحليين
 الم لس والقواعد الم لية ل مم المتحدة.

 
 االستخأا  البهائي للمواقع من ق ل المأبيين  

، دع  مجلس األمن العملية الماتلطة وحكومة الســودان إلى اإلســراع لس (2020)  2559لس القرار   - 7
ــيغة النه ئية ات  ق إط ري منقح يك ف، لس جملة أمور، مبدأ ااســـــــتادام النه ئس المدنس للمواق   وضـــــــ  الصـــــ

سـلمه   ت تلطة. وقد التزمت الحكومة رسـمي  ب سـتادام المواق  والمرالق التس ت واألصـوف التس تسـلمه  العملية الما
لادم ت الرع ية الصــــحية والتعليم وييره  من الادم ت ااجتم عية، وتجري من قشــــ ت بشــــين مشــــروع اات  ق 

عمف لللرقة بين مرالق تعليمية ومرالق صــــــــــــحية ومراكز األاإلط ري. وتتراوق ااســــــــــــتادام ت المقترحة لمواق  
تقديم الادم ت البيطرية. وســــــــتظف مســــــــلولية لمراكز  و لتدريب المهنس للنســــــــ   والشــــــــب ب، لاإلنســــــــ نس ومواق  

دارلور إلى حد كبير هس ضــــــــم ن تن يذ هذ  المقترح ت ب لك مف. وســــــــتســــــــتادم مرالق موق    تحكوم ت واي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
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عية التس تقدم الادم ت ســــر  عمرة كمركز تدريب مهنس، لس حين ســــتشــــترك ج معة ال  شــــر والمراكز المجتم
 البيطرية والتدريب للنس   والشب ب لس استادام موق  لريق كتم.

 
 السياق األمبي للخفت التأريجي للقوة -  اع 

 المستجأات الحالية  

ا تزاف البيئة األمنية الع مة التس يجري ليه  الا ا التدريجس للعملية الماتلطة يير مســتقرة. لمنذ  - 8
، ُنّظمت مظ هرات اّتســــــمت بط ب  ســــــلمس إلى حد كبير ضــــــد اروج العملية 2020األوف ديســــــمبر ك نون  7

ــة ــ ت المحليـ ــ م عـــدة مواق  ل لرقـــة، ووردت عرائا من المجتمعـ ــة أمـ ــة الماتلطـ ــ  لس ذلـــك من الماتل ـ ، بمـ
مظ هرات المشـــــــــردين داالي ، الذين ك نوا قلقين على أمنهم بعد انســـــــــح ب العملية الماتلطة. وشـــــــــملت هذ  ال

مظ هرة استمرت أربعة أس بي  لس مايم ك لم  لس جنوب دارلور ولس مواق  األلرقة لس كبك بية وشنقف طوب ية 
 لس شم ف دارلور، وك س لس جنوب دارلور، ونيرتتس وزالنجس لس وسط دارلور.

ــ بقون معه  احتج ج ت   - 9 ــ بقون لس العملية الماتلطة ومتع قدون ســــ بشــــــين ونّظم موظ ون وطنيون ســــ
ــتحق تهم،  ــتحق ق تهم ومسـ ــر ومظ هرة ق م به   من بينه دل  اسـ ــتي ت لس ال  شـ ــ م مطوف لس ق عدة اللوجسـ اعتصـ

ــ ئف وتتع مف العملية م  هذ  متع قدون ســـ بقون لس العملية الماتلطة أم م موق  لريق شـــنقف طوب ية.  على  المسـ
لي ت العملية الماتلطة حيث ق م المتظ هرون  ترصـــــــــد تبع ته  األمنية وأثره  على عم و أســـــــــ س كف ح لة على حدة،  

 أحي ن  ب يالق البواب ت الملدية إلى مب نس العملية الماتلطة، مم  تسبب لس تعطيف األنشطة الع دية. 

، اســـــتج بت حكومة الســـــودان لضـــــرورة حم ية مب نس العملية 2020ك نون األوف ديســـــمبر   31ومنذ  - 10
ــتركة. ــر قوات مشــ ــوله  بنشــ ــر النظ مية المتبقية الت بعة  الماتلطة وأصــ ــعيد الداالس، ق مت العن صــ وعلى الصــ

   حم ية مرالق العملية الماتلطة وأصــــــــــــــوله  حتى ت ريخ إع دته بتركيز عمله  علىللعملية الماتلطة أيضــــــــــــــ  
 الوطن. إلى

 
 موظفي األم  المتحأة ومبعآتهاالمت لقة  الحواأث   

لت ألراد العملية الماتلطة ومب نيه  االف لترة الا ا تصـــــــــ عدت الحوادث اإلجرامية التس اســـــــــتهد - 11
ك نون  20مســلح، وســرقة الســي رات، واقتح م أم كن العمف، والســرقة. ل س الســطو  الالتدريجس. وشــملت حوادث  

، ق م ُمسـلحون ب اتط   مركبة ت بعة للعملية الماتلطة تحت تهديد السـالق لس ال  شـر، 2020األوف ديسـمبر 
، تعّرا اثن ن من موظ س األمم المتحدة للسرقة وُسرقت 2020ك نون األوف ديسمبر  22لس  شم ف دارلور، و 

، ُقط  الكبــف 2021كــ نون الثــ نس ينــ ير  6مركبــة تــ بعــة ل مم المتحــدة لس كبكــ بيــة، شــــــــــــــمــ ف دارلور. ولس 
ة لس زالنجس، الكهرب ئس الذي يشـّغف مصـ بيح اإلضـ  ة األمنية لس محيط ”المعسـكر الضـام“ للعملية الماتلط

جرت مح ولة أارر ،  شـــــــب ط لبراير 3لس  و وألحق الضـــــــرر ب لســـــــور المحيط لس مح ولة اقتح م المعســـــــكر. 
مركب ت العملية ب  متعلقةمن قبف أشـا ص يط لبون بتعويضـ ت عن حوادث مرور  للداوف ب لقوة إلى المعسـكر

تية بمط لب مم ثلة ومنعته  شــــــــاصــــــــ  حركة ق للة لوجـســـــــ   150الماتلطة. وبعد يومين، واجهت مجموعة من 
 التحّرك. من

وا تزاف هـن ك ماـ و  من أن تزداد هـذ  الحوادث م  تقـدم ســــــــــــــحـب العملـية الماتلطـة. ولس بعا  - 12
المجتمع ت أو الســــــــلط ت المحلية نقف األصــــــــوف من مواق  األلرقة التس يجري  ليه  ع رضــــــــت التسالح ات  
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المجتمع ت المحلية والســــلط ت الحكومية والعملية  م ت  ق ت ا التوصــــف إلىإيالقه ، قد يكون من الضــــروري 
 الماتلطة لضم ن التسليم السلس.

 
 وحأة حراسة األم  المتحأة  

ــتبق   وحدة(2020) 2559أذن مجلس األمن لس القرار   - 13 حراســــــــــة من ضــــــــــمن القوام الح لس   ، ب ســــــــ
للعملية الماتلطة طواف ال ترة التس ســــيســــتغرقه  الا ا التدريجس للعملية الماتلطة وتصــــ يته . واالف معظم 

، سـتواصـف الوحدات النظ مية لس كف موق  ااضـطالع 2021حزيران يونيه   30لترة الا ا التدريجس وحتى 
والمرالق واألصـــــوف. وســـــتكون المهمة الرئيســـــية لوحدة الحراســـــة هس   ب لمســـــلولي ت األمنية ليم  يتعّلق ب أللراد

عند   المرالقةحم ية األلراد والمرالق واألصــــــوف التس تتركز لس مركز ال  شــــــر للوجســــــتي ت، لضــــــال عن تولير 
المســـلولية الرئيســـية أن عملي ت قوة الحراســـة، م  مراع ة و الضـــرورة. ويجري ح لي  وضـــ  ت  صـــيف عن حجم 

 حكومة السودان.تق  على ع تق  لراد العملية الماتلطة ومب نيه  وأصوله عن حم ية أ
 

بقول المهوا  شلب    وة األم  المتحوأة المتكواملوة لتقوأي  المسووووووووووا وأة خالل الفترة االبتقواليوة   - جي  
 السوأان في
طلبـه بضــــــــــــــمـ ن اانتقـ ف من العمليـة الماتلطـة إلى  (2020) 2559كرر مجلس األمن لس القرار  - 14

البعثة المتك ملة على مراحف وبصــورة متســلســلة ولع لة. وواصــلت العملية الماتلطة التنســيق الوثيق م  البعثة 
عقد اجتم ع ت تنســــيق أســــبوعية على مســــتور العمف، لك  لة التزامن م  توســــي  نط ق  بســــبف منه المتك ملة، 
متك ملة. واعتمد إط ر عمف مشترك يحدد األنشطة ذات األولوية التس يلزم نقله  من العملية الماتلطة البعثة ال

إلى البعثة المتك ملة لس ثالثة مســـ رات عمف رئيســـيةم الدعم الســـي ســـس للســـودان لس ســـعيه إلى التوصـــف إلى 
. وقد ُأعّدت منصـــة إلكترونية  طويلة األمد ومســـ ئف بن   الســـالم والشـــوايف المتصـــلة ب لحم يةســـي ســـية تســـوية 

لتمكين العملية الماتلطة من تحميف المعلوم ت ذات الصـــــــــــلة لكس تســـــــــــتادمه  البعثة المتك ملة ولريق األمم 
العملية الماتلطة والبعثة المتك ملة ولريق األمم  يضــــــم ممثّلين عنالمتحدة القطري. وقد أنشــــــئ لريق متك مف 

المتحدة القطري لس اإلشـــرا  على إنج ز األنشـــطة المتبقية، بم  يشـــمف المتحدة القطري لمســـ عدة لريق األمم 
 المش ري  التس تدعمه  مه م ااتص ف لس الواي ت، ولدعم نقف المع ر  إلى البعثة المتك ملة.

  
 الجوابب المالية  -   ال ا  

وكـذلـك لس القرار ، 571 74جيم والمقرر  261 74أذنـت الجمعيـة العـ مـة ل مين العـ م، لس القرار  - 15
تموز يوليــه إلى  1ر لل ترة من مليون دوا 240,2بـ لـداوف لس التزامـ ت للعمليــة بمبل  ا يتجــ وز ، 251 75
كـــــ نون الثـــــ نس ينـــــ ير إلى  1مليون دوار لل ترة من  198,8 بمبل و  2020كـــــ نون األوف ديســــــــــــــمبر  31
 .2021حزيران يونيه  30

، بلغت ااشــــــتراك ت المقررة يير المســــــددة للحســــــ ب الا ص للعملية 2021شــــــب ط لبراير   9وحتى   - 16
ل  مجموع ااشـــــتراك ت المقررة يير المســـــددة لجمي  عملي ت ح ظ الســـــالم مليون دوار. وب  308,4الماتلطة  

ــداد تكــ لي  القوات والشــــــــــــــرطــة المشــــــــــــــكلــة لل ترة حتى  3 173,5حتى ذلــك التــ ريخ  مليون دوار. وتم ســـــــــــــ
 ، وكذلك سداد تك لي  المعدات المملوكة للوحدات، ولق  لجدوف السداد ال صلس.2020آذار م رس  31
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/A/RES/74/261
https://undocs.org/ar/A/RES/74/261
https://undocs.org/ar/A/RES/75/251
https://undocs.org/ar/A/RES/75/251
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 ات مالحظ  -  را  ا  
ــوا   - 17 ــتمرار ســـــحب العملية الماتلطة، ل ن المهمة الملق ة على ع تقن  كبيرة. لحجم العملية، ســـ م  اســـ

من حيث ألراده  أو أصـوله ، إلى ج نب وجوده  الجغرالس وم  يتصـف بذلك من عقب ت لوجسـتية، يقدم صـورة 
 (19-كوليدمرا ليروس كورون  ) ج ئحةأضـ لت  قد معقدة للا ا التدريجس للعملية الماتلطة وتصـ يته . و 

 الما طر. مستور إض لس من

وقد أثبتت العملية الماتلطة، ب ضــف عمله  حتى اآلن، قدرته  على ااضــطالع بهذ  المهمة ضــمن  - 18
رع ليه لس انتظ ر صـــدور القرار النه ئس لمجلس  ر ذلك التاطيط المبكر الذي شـــُ اإلط ر الزمنس المحدد. ويســـّ

   الواية، وأشيد ب لجهود التس بذلته  العملية الماتلطة لس هذا الصدد.األمن ب نه 

وســـــيكون التع ون م  الســـــلط ت الســـــودانية االف ال ترة المتبقية من العملية أمرا ح ســـــم ، وأن  ممتن   - 19
ن المق ومة للحكومة اانتق لية التزامه  بتيســير اانســح ب اآلمن والمنّظم. وم  ذلك، ا يزاف يســ ورنس القلق م

على الصــــــــــــعيد المحلس، بم  لس ذلك من ج نب الســــــــــــلط ت الحكومية لس بعا الح ات. وأشــــــــــــج  العملية 
الماتلطة والحكومة اانتق لية على وضـــــــــــــ  الصـــــــــــــيغة النه ئية لالت  ق اإلط ري على وجه الســـــــــــــرعة، وأدعو 

م  لس عملية الا ا التدريجس الحكومة إلى اسـتادام ن وذه  على جمي  المسـتوي ت لك  لة إمك نية المضـس قد
 لس الوقت المحدد وولق  لقواعد األمم المتحدة وأنظمته .

ــف  - 20 العملـية الماتلطـة لالتحـ د األلريقس واألمم المتحـدة لس دارلور وبعـثة األمم المتحـدة وســــــــــــــتواصــــــــــــ
ــودان ــ عدة االف ال ترة اانتق لية لس الســــــــ ــيق والتع ون  المتك ملة لتقديم المســــــــ وثيق من أجف  على نحوالتنســــــــ

من أجف دعم  الم ضية 13على المعرلة والابرة التس بنته  العملية الماتلطة على مدر السنوات الـــــــــــــ   الح  ظ
 .شعب السودان

وبد  الا ا التدريجس، أود أن أعرب عن عميق امتن نس  بنج ق  وم  انته   واية العملية الماتلطة   - 21
، جيريميـ  مـ مـ بولو، لقيـ دتـه  بـ لنيـ بـةقس واألمم المتحـدة لـدارلور مشــــــــــــــترك بين ااتحـ د األلري الاـ ص الللممثـف 

الـث بـتة، ولبقـية قـي دة وموظ س العملـية الماتلطـة للعمـف اـلدلوب اـلذي أدو  دعمـ  للســــــــــــــالم لس دارلور. وأود أن 
ة لشـــــــــــرك ئن  لس ااتح د األلريقس والبلدان المســـــــــــ هم و    ريق األمم المتحدة القطريلأعرب عن ا لص امتن نس 

 أهدالن  المشتركة.المقّدم لس سبيف تحقيق القّيم  للدعمدوائر العمف اإلنس نس لبقوات وألراد شرطة، و 
 


