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المتحدة المتكاملة لتقدي  المسوووووا دة الحالة في السووووووأاش ة بعووووومة    ة األم     
 خالل الفترة االبتقالية في السوأاش 

  
 تقرير األمين ال ام  

 

 المقدمة  -    ةال  

تمـدـدد يةـي  المس ُا رموجبـ    قرمالـ      (2021) 2579ُيقـدم  ذـ ا التقر ر المب رقرام مس ا األم    - 1
  ،2022حز ران/دوني     3حتى   رعث  األمم المتحدة المتكام   لتقديم المساالدة خبل الفترة اةنتقالي  في السودان

يةي  البعث . ي غطي ذ ا التقر ر ما شـــــــودا الســـــــودان م  دوما تقر را ال  تنفي    90كل ل   يَط ب إليم أن أقّد  
اقتصـــــــادي  يتطومات تتع   رحقون اسنســـــــان يســـــــيادة القانون يالعمل  -  تطومات ســـــــياســـــــي  يأمني  ياجتما ي 

، ي قد  مع ومات 2022شـــــــــــبا /ف رادر   21إلى  2021تشـــــــــــر   الثاني/نوفم ر   22اسنســـــــــــاني في الفترة م   
 .لبعث ، مع إدماج اةالتبامات السنساني  في  راالتبامذا مسأل  شام    امستكم   ال  تنفي  يةي 

  
 التمورات الهامة  -  ثابيا  

 الحالة السياسية - لف   

يتحديات ك يرة خبل الفترة المشـمول  رالتقر ر.   اسـاتكانت ظ ت المرح   اةنتقالي  في السـودان تشـود   - 2
مئيا مس ا الســــــيادة يالقائد العا  ل قوات  ي/نوفم ر بي   تشــــــر   الثان  21يكان اةتفان الســــــياســــــي الم ر  في 

الفر   أيل ال د الفتاح ال رذان يمئيا الوزماء ال د هللا حمديك، ال   تنايلت  في تقر ر   المســـــــ ح  الســـــــوداني   
، دودف إلى حل األزم  السـياسـي  في ال  د في أالقاا اةنقبا العسـ ر  ال   يقع (S/2021/1008)  السـاب 

تشـر   األيل/أتتورر. إة أن اةتفان قورل رددان  ياسـع  النطان م  جانب القوا السـياسـي  المدني  في    25في 
حزا األم  القومي، جميع أنحاء السـودان، كان م  بينوا تسمع المونيي  السـودانيي ، يقوا الحر   يالتغيير، ي 

يز را ح وميـــا مرتبطي  بتحـــالا قوا الحر ـــ  يالتغيير   12يحزا المؤتمر الســــــــــــــوداني. ينتيســـ  لـــ لـــ ، قـــد   
 تشر   الثاني/نوفم ر. 22استقاةتوم في 

يمفضــت أيضــا لسان المقايم  في األحياء في جميع أنحاء الســودان أ  مفاي ــات أي شــراتات مع  - 3
اصـــــــ ت ذ ا السماالات، طوال الفترة المشـــــــمول  رالتقر ر، تنحيم احتساجات يحمبت  . فقد ي القيادة العســـــــ ر  
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ــيان مدني ــعام   الصـ ــدة تحت شـ ــر ي ”حاشـ ــرات ، ة شـ ــامككان ذناك م. كما “ة تفايض، ة شـ ــاء    م شـ النسـ
 رش ل فعال يال ى نحو رامز في اةحتساجات.يالشباا 

ــو  -   4 ــ يل ح وم  جدددة في  ضــ ــر ان اةتفان، يأتد في يقت  يالتز  مئيا الوزماء بتشــ ــ والي  م  ســ ن أســ
ةح  أن تحقيقا ُفتح في أالمال العنا التي يقعت  ــد المتحاذر  . يراس ــاف  إلى  ل ، أال نت األمان  العام   
لمس ا الوزماء ال  مراجعــ  التعيينــات ياسقــاةت الرســـــــــــــميــ  التي أجراذــا السي  منــ  اةنقبا العســـــــــــــ ر  في  

ياجتمع مئيا الوزماء مع القوا الســياســي ، رما في  ل  قوا الحر   يالتغيير، لمناقشــ     تشــر   األيل/أتتورر.  25
تشر   الثاني/نوفم ر، يتشمل تسميد التعيينات الح ومي  يمراجعتوا، يإالادة  21خر ط  طر   تتنايل تنفي  اتفان  

 ر يالتسمع الس مي. الُمقالي  إلى مناص وم، يالتعسيل راسفراج ال  المحتسز  ، يكفال  حر   التع ي 

كانون األيل/ديســــم ر، أصــــدم مئيا الوزماء مرســــوما اســــت دل في  الددا م  يكبء الوزامات   1يفي  - 5
تشـــــر   الثاني/نوفم ر، الي  مس ا   25في مخت ا الوزامات ال   اُلينوا في أالقاا اةنقبا العســـــ ر . ففي  

كان يشـغل منصـب نائب مئيا المح م  الع يا  السـيادة ال د العز ز فضـل الرحم  الابدد  مئيسـا ل قضـاة، ال  
ــاب  المر البشـــير. يفي   ــيادة خ يف  أحمد خ يف    2في الود الرئيا السـ كانون األيل/ديســـم ر، الي  مس ا السـ

ــتوم  ،  ــوا ال يوا في الوليق  الدسـ ــم  المعادير المنصـ نائبا الاما م  مًفا. يرالر م م  إجراء ذ د  التعييني   ـ
ــايمات بي  جميع القوا المعني . يقدإة أن العم ي  تعر ـــــــــت  ــ ب الد  إجراء مشـــــــ تم الطع  في   لبنتقاد رســـــــ

ــ ي   في  ــيادة من  إالادة تشــــ ــتوم   مس ا الســــ ــر   الثاني/نوفم ر، نحًرا ألن الفر   أيل ال رذان قد   11دســــ تشــــ
  الدســتوم   اســت دل، دين التشــايم مع أحد، أمرع  أالضــاء مدنيي  منتوً ا ب ل  األح ا   ات الصــ   م  الوليق

كـانون األيل/ديســــــــــــــم ر، اســــــــــــــت ـدل مئيا الوزماء جميع ح ـا    13التي تنحم ذـ ا النو  م  التعيينـات. يفي  
تشــــــــــــــر   األيل/أتتورر.  ير أنـ  امتنع ال  تعيي  مس ا، جـددـد، ل وزماء،   25الوةيـات الم  مفي  المعيني  منـ   

 إبرا  اتفان سياسي مع القوا السياسي .بينما ياصل السعي إلى التوصل إلى تواف  في اآلماء رشأن 

تشـــــــر   الثاني/نوفم ر مشـــــــري   21كانون األيل/ديســـــــم ر، أصـــــــدمت األطراف في اتفان   16يفي  - 6
إالبن ســياســي رشــأن المضــي قدما ل تشــايم مع األحزاا الســياســي  يالمستمع المدني يلسان المقايم  يأطراف  

التي لم تك  طرفا في المفاي ــات   عددد م  القوا الســياســي أخرا.  ير أن الوليق  قور ت برفض فوم  م  ال
. يفي الوقت نفســـــــــ ، قامت جماالات أخرا م  ق يل قوا الحر   يالتغيير، يحزا األم  القومي، ال ى اةتفان

يتسمع المونيي  الســـــــــــــودانيي ، يحزا المؤتمر الشـــــــــــــع ي، يالدد م  الباحثي  م  السامعات في جميع أنحاء 
 دد إالبنات يمبادمات سياسي  ُمقاب   رشأن الخريج م  األزم  السياسي .السودان، رطرح يتحد

،  كر مئيا الوزماء في 2018كانون األيل/ديســــــم ر، يرمناســــــب  ال كرا الثالث  لثومة الا     19يفي  - 7
ــيرة لومتنا“ ُدن م ”ب داي  اةنزةن نحو ذاي  “. يح م م   خطار  أن الســـــــــــودان يشـــــــــــود ”تراجًعا ك يًرا في مســـــــــ
”المواقا يالرؤا المتـبادـن “ يحـك ”تـافـ  قوا الثومة يكـل المؤمني  ـرالتحول المـدني الـديموقراطي“ ال ى اةتفـان 

يفي اليو  نفســــــ ، يالقب أســــــابيع م  المحاذرات، نحمت لسان المقايم  احتساجات   .”ال ى ميثان، ســــــياســــــي“
ة. يرالر م م  قيا  السي  رد بن ياالتصــــامات حاشــــدة في جميع أنحاء ال بد رمناســــب  ال كرا الســــنو   ل ثوم 

الشــــــــوام  يالسســــــــوم الرئيســــــــي  في ال داي ، إة أن اةحتساجات الحاشــــــــدة تسايزت الحواجز ياخترقت المواقع 
الرئيســي ، رما في  ل  ســاح  القصــر الرئاســي في الخرطو . يقد لقي أحد المتحاذر   مصــرال  يأصــيب أتثر 

مفو ــــي  األمم المتحدة لحقون اسنســــان، نقًب ال    كما أفادتم.  آخر   يأفيد راحتساز المئات  يرذ 300م  
فتيات، فضــب ال  ال ى نســاء ي  ا تصــاا ياالتداء جنســيحال  زالم فيوا يقو   13رأن  حدلت  تقام ر إالبمي ،  

كانون األيل/ديســــــــــــــم ر، تسمعت   23خبل اةحتساجات. يفي   مزاالم رقيا  قوات األم  رالتحرش السنســــــــــــــي
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ــائي  في الخرطو  ي ال  ان يالسماالاتحقون اسنســــ   جماالات ــاا    لبحتساج ال ى  أ  دمماننســ ــتعمال اة تصــ اســ
  د المتحاذرات.

( يمنح قوات  2021/ 3كانون األيل/ديســــــــم ر، أصــــــــدم الفر   أيل ال رذان أمر طوام  )مقم  24يفي   -   8
لشـــــــرط  يالمخابرات األم  النحامي ، رما في  ل  القوات المســـــــ ح  الســـــــوداني  يقوات الدالم الســـــــر ع، يجواز  ا 

العام ، صـــــبحيات شـــــام   جدددة تم نوا م  االتقال األفراد يتفتيشـــــوم يالســـــيطرة ال ى المباني، يتنحيم تحركات 
 إجراءات.  األشخاا، يمصادمة الس ع يالممت كات. يمنح أمر الطوام  أيضا الحصان  ل قوات النحامي  م  أ  

اتفان ســــياســــي، أال   مئيا الوزماء اســــتقالت  في  يفي ســــيان العنا المتزادد  ــــد المحتسي  ي ياا - 9
كانون الثاني/دنادر. يأشــــــام مئيا الوزماء إلى اةختبفات بي  العنصــــــر   العســــــ ر   2خطاا ت فز وني في 

ــتقال  مئيا  ــتكمال اةنتقال الديمقراطي في الســــــــــودان. يمدا ال ى اســــــــ يالمدني يدالا إلى الحوام يالتواف  ةســــــــ
كانون الثاني/دنادر. يأشــــامت   4لسان المقايم  يالنشــــطاء ال  تنحيم مســــيرة م يوني  أخرا في   أال نتالوزماء، 

حيك إن  “طر   الثومة فيالناصــــر م  تسمع المونيي  الســــودانيي  الى أن اةســــتقال  ة ”تقد  أي تؤخر شــــيئا 
 .“دد المس ا العس ر   يزالت ف ”الس ط  الحقيقي  ما

يكيًب   20  ـــ يكيل يزامة كانوا م   م  ال  15در، الي  الفر   أيل ال رذان  كانون الثاني/دنا  19يفي  - 10
ــا يزماء في   ا الـــ د  الينوم مئيا الوزماء حمـــديك يزماء لحي  موالـــد إجراء اةنتخـــارـــات. ياليم  أيضــــــــــــــ م  فـــً

تتألا أنشـأ لسن  م ون  م  أمرع  أشـخاا   يإ ـاف  إلى  ل ،المناصـب الوزام   المتبقي  في الويئ  اةنتقالي .  
ــ يل،  ــاحب  المصـــ ح  ال ى سـ ــيادة ل عمل مع السوات الســـوداني  صـ ــاء في مس ا السـ في المقا  األيل م  أالضـ

 ل مضي قدما يتحددد المرشحي  المحتم ي  لشغل منصب مئيا الوزماء.

تشــــــر   الثاني/نوفم ر، ذدد المس ا   26ية تزال الحال  في شــــــرن الســــــودان  ير قاب   ل تن ؤ. ففي   - 11
ى ل بسا بتسددد الحصـــام المفريض ال ى شـــرن الســـودان إ ا لم ت ب مطالب  ردلغاء مســـام الشـــرن  ـــم  األال 

كانون األيل/ديســــم ر، أال   نائب مئيا مس ا الســــيادة يقائد  16اتفان جورا ل ســــب . يفي يقت ةح ، في 
ــا  ، المعريف راســـــمقوات الدالم الســـــر ع، الفر   أيل محمد حمدان دق و م الشـــــرن  ـــــم   حميدتي، تع ي  مســـ

ــب . يفي  ــ   28اتفان جورا ل ســ ــرن برئاســ ــايا الشــ ــ ل الفر   ال رذان لسن  لحل قضــ ــم ر، شــ كانون األيل/ديســ
تق بـ ، يزاد م  تفـاقموـا مع إليوريـا م  الســــــــــــــودان  ال ى طول حـديد  األمنيـ   ظ ـت الحـالـ   الفر   أيل دق و. كمـا

 استمرام انعدا  األم  في ال  دد .

 
 األمنيةالحالة   - اء   

شـــودت الفترة المشـــمول  رالتقر ر تدذوما مســـتمرا في ال يئ  األمني  في جميع أنحاء ال  د. فقد اتســـمت  - 12
الحال  رصـــــومة مئيســـــي  رالنزا  المســـــ ح، ياةشـــــتباتات الق  ي ، يانتواتات حقون اسنســـــان، رما في  ل  العنا 

  زاد م  تفاقم الحال  ذو تصـــــــــــــد  قوات األم  السنســـــــــــــي المرتبل رالنزا ، يالنشـــــــــــــا  اسجرامي. ياألمر ال 
لبحتساجات ياة ـــــطرارات المدني  الحاشـــــدة. كما امتفع الدد الحوادي األمني  في جميع أنحاء الســـــودان م  

 حادلا خبل الديمة الحالي . 429حادلا في الفترة المشمول  رالتقر ر الساب  إلى  157

ــمول  رالتقر ر   - 13 ــامات مقرمة يالفو   في الخرطو  يفي يجرت طوال الفترة المشـــــــــــ احتساجات ياالتصـــــــــــ
جميع أنحاء ال  د. ياتخ ت  ال ي  المحاذرات طارًعا سـ مًيا، م م يميد أنباء ال  يقو  حوادي مشـ  رالحسامة،  

ــتخدا  القوة المفرط ، رما ــ ل متكرم إلى اســــــــ في  ل    يذسو  ال ى مركز ل شــــــــــرط . يلسأت قوات األم  رشــــــــ
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بل الصــــــوتي  يالغاز المســــــيل ل دمو  لتفر   المتحاذر  . ييمدت أنباء ال  يقو  االتداءات ال خيرة الحي  يالقنا
ال  استوداف المراف  الصحي  يالعام ي  في القطا  الط ي.   كما ُأب غ أيضاال ى الصحفيي  ييسائل اسالب ، 

شــخصــا ال ى  68شــبا /ف رادر، لقي منوم   17في    ،شــخصــا 81يأفادت لسن  أطباء الســودان المركز   رمقتل 
شـخ   يرذم في اةحتساجات   2 500األقل مصـرالوم نتيس  تعر ـوم سطبن ال خيرة الحي ، بينما أصـيب 

 تشر   األيل/أتتورر. كما خرجت رعض المحاذرات الصغيرة نس يا تأديًدا ل سي . 25انقبا  من 

يك ل  في يةدتي النيل  رروا،  شـــــمالوا ي دامفوم ي   يســـــلييمدت أنباء ال  يقو  اشـــــتباتات ق  ي  في   - 14
األزمن يجنوا كردفان، رس ب النزاالات ال ى امتبك األما ي، يالحصول ال ى الموامد، ياألالمال اسجرامي ،  
فضـــب ال  النزا  الطو ل األمد بي  المزامالي  يالرالاة ال   تشـــامك في  قبائل مخت ف . يإجماة، ُأب غ ال  يقو   

ــ ح  الق   24 ــتباتات المسـ ــفرت ال  مقتل نحو حادل  م  اةشـ ــار    60ي  أسـ ــا يإصـ ــخصـ ــا آخر،   52شـ ــخصـ شـ
 .شبا /ف رادر 3، حتى شخ  20 000ال  تشر د أتثر م  ي 

ــاء يفتيـــات   - 15 ــالـــ  في دامفوم محفوفـــ  رـــالمخـــاطر. فقـــد يمدت تقـــام ر ال  تعرض نســــــــــــــ ية تزال الحـ
آخرين  76صـيب  شـخصـا يأ  65كانون األيل/ديسـم ر، قتل  5ي   4طفب. يفي  20لب تصـاا، يال  اختفاء  

في اشــتباتات الرقي  نشــ ت بي  ق ي   مســاليت يالعرا الرّحل في مح ي  كر ني  في  را دامفوم. يقد تأتدت 
ــترك بي  الوكاةت أجر  في  ــم ر. ي  28ذ ا األمقا  خبل تقييم طام  مشـ ــاف  إلى  ل ، كانون األيل/ديسـ إ ـ

يات العرري  يقوات المســير   في ج ل مون في  شــخصــا قت وا خبل اشــتباتات جدددة بي  المي يشــ  21أفيد رأن  
آخرين في حادي   8شــخصــا يُأصــيب   11كانون الثاني/دنادر، ُقتل  21  ي 20كانون األيل/ديســم ر. يفي  8

 آخر م  العنا الق  ي بي  العرا يمساليت في أدي ونغ، رغرا دامفوم.

كانون األيل/ديســـــم ر، ُقتل أمرع  أشـــــخاا، بينوم امرأتان، في ذسو  تعرض ل  ز يم ق  ي  6يفي  - 16
الرري رالقرا م  مخيم زمز  ل مشردد  داخ يا في  واحي الفاشر، رشمال دامفوم. يشود شمال دامفوم أيضا 

مح يات طو     أالمال النا محددة الودف امتكب معحموا الرا مّحل  ــــــد المشــــــردد  داخ يا يالمزامالي  في  
آخرين في ذسومي  منفصـ ي    4أشـخاا يُأصـيب   10كانون الثاني/دنادر، ُقتل  19يدام السـب  يكتم. يفي  

أشـــــخاا   5كانون الثاني/دنادر، يقع  20شـــــنوما الرا مّحل ال ى مزامالي الز اية في ســـــالوما يمومقي. يفي 
ــيات مسوول  بي  زمز  يتابيت ــ ت  مي يشــ ــفر ال  مقت وم. ياحت    م  الرقي  الفوم في كمي  نصــ ــردين أســ  المشــ

  11 ي 10داخ يا م  مخيم زمز  أما  م تب حاتم الوةي  ال ى اســتمرام انعدا  األم . يفي يســل دامفوم، في  
ــم ر  ــد الرا الرز قات يذاجموا مسموال2021تانون األيل/ديســــــــــ قر   تقع في مح ي    12م      تتألا، حشــــــــــ

 تشاد ي را دامفوم. ية دزال الدد اسصارات  ير معريف. ياد  صالح، يذ ا ما أدا إلى حاةت نزيح إلى

بب ات ال  حاةت فرام م  أفراد الحركات   ، كان ذناك أيضـــــــــــــاالفترة المشـــــــــــــمول  رالتقر ر  خبلي  - 17
المســــــــــــــ ح  التي يقعت ال ى اتفان جورا ل ســــــــــــــب . يُ عتقد أن العددد م  ت   الحاةت مرتبل رالعودة السام   

ــامة اسدرادات  ل مقات ي  م  لي يا   ــرمت خســـ ةحًقا سبرا  اتفان يقا إطبن النام ال ي ي. فع ى يج  التحددد، أ ـــ
المس ح  ال ى دفع مرتبات المقات ي  السارقي  ياةستمرام    السماالاتالمتأتي  م  أنشط  المرتزق  في لي يا رقدمة  

حك في  ذؤةء األفراد ال  يســـــــــائل في قيادتوم يالســـــــــيطرة ال يوم، مما زاد م  انعدا  األم  في الوقت ال   دب 
 أنفسوم. دالممشريال  في كثير م  األحيان ل بدد   ي ير

ــع ال   كانت تقو   - 18 ــتودفت المو ـ ــا مسموال  م  الحوادي اسـ ــمول  رالتقر ر أيضـ ــودت الفترة المشـ يشـ
ــر التارع  ل عم ي  المخت ط  لبتحاد األفر قي ياألمم المتحد ــتيات في الفاشـــــــــ ة في دامفوم، ال ي  قاالدة ال وجســـــــــ
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ــيما في ــم ر يم   29إلى  24الفترة م   ةســـــــــ ــم ت   13إلى  10كانون األيل/ديســـــــــ كانون الثاني/دنادر. يشـــــــــ
الحوادي العددد م  الم يات اةقتحا  ل مخيم م  جانب الحركات المســــــــ ح  يأفراد السمووم. يأالقب  ل  نوب 

ــمال دامفوم، ــ طات يةي  شـ ــُ مت إلى سـ ــاحب  إطبن نام متقطع كان كثيًفا  جماالي لمناط  المخيم التي سـ صـ
ــت زمت ذ ا التطومات   في معحم األحيان، يمحايةت لحرن أجزاء م  الحزا  األمني الخامجي ل مخيم. يقد اســــــ

ق ل الموالد المتف  ال ي    2021كانون األيل/ديســـــــــم ر   28الخطيرة التعسيل في التســـــــــ يم النوائي ل مخيم في 
كانون  28رت الم ي  إالادة يحدة حراسـ  األمم المتحدة إلى الوط  في . يج2022آ ام/مامس   31سـارًقا يذو 

ــم ر،  ــبي  التارع ل عم ي  المخت ط     أالق وااأليل/ديســ ــاء في فر   التصــ النقل الكامل ل موظفي  الديليي  األالضــ
 .2021كانون األيل/ديسم ر  29إلى الخرطو  في 

تشــــــــــــــر     27. ففي ي  الســــــــــــــودان يإليورياب الحديد   ىتوترات الالصــــــــــــــعيد اسق يمي، حدلت  يال ى - 19
الـثاني/نوفم ر، أـفادت التـقام ر ـرأن مسموالـ  م  السـناة المســــــــــــــ حي  ال ريا الحـديد ـقادمي  م  إليورـيا يذـاجموا 
أفراد القوات المســــ ح  الســــوداني  في برك  نوم   رالقرا م  القضــــامف، مما أســــفر ال  يقو  الدد  ير محدد  

ــارات بي  أفراد القوات   ــوداني . ينفت إليوريا أ  توم  لوا في الوسو . يفي م  اسصـ ــ ح  السـ ــر      29المسـ تشـ
 ُأب غ ال الثــاني/نوفم ر، زام الفر   أيل ال رذــان منطقــ  الفشــــــــــــــقــ  الحــديديــ  المتنــاز  ال يوــا القــب الحــادي. ي 

في قر   طايع في    2021كانون األيل/ديســــــــم ر  2 ي 1 تشــــــــر   الثاني/نوفم ر ي 30اشــــــــتباتات ممال   في 
 لمنطق  الحديدي  مع إليوريا. يلم تتوفر مع ومات ال  اسصارات الناجم  ال  ذ ا اةشتباتات.ا

 
 االقتصاأية -  الحالة االجتماعية -جي    

أدا   ، ممايقتصاد السودان اةألرت األزم  السياسي  خبل الفترة المشمول  رالتقر ر تأليرا شدددا ال ى  - 20
حد م  فرا كســب الدخل، يأنشــط  الســون، يالتدفقات التسام  . يأدا  إلى تعطيل الوصــول إلى األســوان يال

 ل  إلى امتفا  األســـــــــــعام ينق  اسمدادات م  الســـــــــــ ع األســـــــــــاســـــــــــي ، رما في  ل  األدي   يالقمح يالوقود 
ــرائي  يز ادة انعدا  األم  الغ ائي، مما زاد م   ــــــعا   يالمدخبت الزما ي . كما أدا إلى انخفاض القوة الشــــ

 ال د  ة دزال الكثير منوم رحاج  إلى الخدمات يالمساالدة األساسي .الس ان 

في المائ  في تشـــــــر   الثاني/نوفم ر    340م     يأفاد صـــــــندين النقد الديلي، ران التضـــــــخم انخفض - 21
ــي  2021 في المائ  في كانون األيل/ديســــم ر 318إلى   2021 ــادي  الرئيســ . يســــاذمت اسصــــبحات اةقتصــ

، م  ق يل تخبيض ســــعر الصــــرف الرســــمي يإلغاء دالم الوقود، في يصــــول معدل  2021الا  التي بدأت في 
، يذ ا ما شــــــ ل ز ادة حادة الما كان ال ي  2021في المائ  في المتوســــــل في الا    359التضــــــخم الك ي إلى 

ــل إلى  163يذو   2020في الا   ــيا يصــــــــــ ــخم مقما قياســــــــــ في المائ  في    423في المائ . ير غ معدل التضــــــــــ
 .2021لي   تموز/دو 

ــياســــــــــي إلى ي  - 22 ديةم الوةيات المتحدة خبل الفترة الط ب ال ى في  امتفا   أدت حال  الد  اليقي  الســــــــ
ــمول  رالتقر ر، ــوداني رأتثر م     المشـ ــوداء    5مما أدا إلى انخفاض قيم  السني  السـ ــون السـ في المائ  في السـ

ديةم ال ى ســــــعر صــــــرف مســــــتقر مقابل   ، حافحت العم  2021. يخبل الا  2022في كانون الثاني/دنادر  
 .2021رعد أن انخفضت قيمتوا انخفا ا حادا في شبا /ف رادر  الوةيات المتحدة

يمًدا ال ى اةنقبا العسـ ر ، ُأيقا جزء ك ير م  المسـاالدات الديلي  ل سـودان، رما في  ل  الدالم  - 23
ي يرذــا. يتبــاطــأ التقــد  نحو تخبي  الــبء     يــ األمر    م  ال نــ  الــديلي ياةتحــاد األيميري يالوةيــات المتحــدة

رموجب المبادمة المعززة المتع ق  رال  دان الفقيرة المثق   رالددون نحرا لتردد الدائني     دالددون المستحق  ال ى ال
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في إتما  اةتفاقات  ات الصــــــــــــــ  . يســــــــــــــوف تتباطأ ت   المبادمة أتثر رســــــــــــــ ب الد  يجود أموال لتنفي  يمق   
حد م  الفقر يتحقي  معادير إصـــبح متف  ال يوا ل ســـودان ليتســـنى ل  ب ون محفزات نقا   إنساز، اســـتراتيسي  ال

شــــــــدددة األذمي  في ســــــــيان المبادمة. يتوقا أيضــــــــا برنام  دالم األســــــــرة، يذو خط  ل تحو ل النقد  أط قت  
مبدي    9,2تثر م  ، مما ألر ال ى أ2021رمســاالدة ال ن  الديلي يررنام  األ  ي  العالمي في شــبا /ف رادر  

 .يحرمانوم م  ذ ا المساالدة شخ  م  المستفيدد  المسسم ي 

رــــاسنــــارــــ  ال ى ميزانيــــ  الــــا   2022كــــانون الثــــاني/دنــــادر    22يفي   - 24   2022، ياف  مس ا الوزماء 
تحقي  نمو اقتصــاد  مســتدا ، يتحقي  اةســتقرام في ســعر الحد م  التضــخم، ي  أذداف مع ن  تتمثل في  ات

ــرف، ــات التقاالدي  ل ناس يمرتبات الموظفي  الح وميي ، يز ادة اسنفان ال ى   الصـ ــي  المعاشـ ــب ال  تحسـ فضـ
الترري  الصــــــحي  يالخدمات الضــــــريم  . يتعتمد الميزاني  االتمادا كامب ال ى الموامد المح ي  المحديدة ل ديل ،  

ي ال ـن  المركز  يـردين تموـ ل خـامجي، ســــــــــــــوف تضــــــــــــــطر إلى اةقتراض م  النحـا  المصــــــــــــــرفي المح ي أ
 )الحصول ال ى النقدي (.

  في  600، دخـ ت حيز النـفا  زـ ادة في تعر ـفات الكورـراء تصــــــــــــــل إلى 2022يفي كـانون الـثاني/دـنادر   -   25
المائ . يذدد اتحاد المزامالي  في شـــــــمال الســـــــودان رد بن جميع الطرن في شـــــــمال ال بد إ ا لم ت غ الز ادة في  

لزما ي ، مما ســيضــر رشــ ل ك ير رالتدفقات التسام   مع مصــر. يشــر  المزامالون تعر ف  الكورراء ل مشــريالات ا 
كانون الثاني/دنادر. يامتفعت أســــــــعام    10يلسان المقايم  في إ بن الطر   الرئيســــــــي المؤد  إلى مصــــــــر في  

 . ال ى الات  اةقتصاد  م  الضغو   ا ب ل  مز د  لتضي  شبا /ف رادر   5الوقود امتفاالا حادا في  

يأذداف التنمي  المســــتدام  رعيدا ال  المســــام الصــــحيح. يألرت األزم    2030تنفي  خط  الا  يظل   - 26
ــول ال ى الخدمات اةجتما ي  يزادت م  حدة   ــ  يا ال ى إم اني  الحصـ ــادي  الراذن  تأليرا سـ ــي  ياةقتصـ ــياسـ السـ

وا م  ســــــوء  طفل آخر الان  50 000الفقر ال   تعيشــــــ  األســــــر الضــــــعيف  أصــــــب. يتشــــــير التقددرات إلى أن 
، ممـا درفع العـدد اسجمـالي لاطـفال اـل د  يعـانون م  2020مـقامـن  رعـا    2021التغـ ـي  الحـاد الوخيم في الـا   

 طفل. 570 000سوء التغ ي  في ال  د إلى 

 
 حالة حقوق اإلبساش ةسياأة القابوش ةالحماية -أال   

مع يميد تقام ر ياســــع  اةنتشــــام ال  خبل الفترة المشــــمول  رالتقر ر، ســــاءت حال  حقون اسنســــان  - 27
يقو  انتواتات لحقون اسنســـــان، ة ســـــيما في ســـــيان تصـــــد  قوات األم  لبحتساجات التي شـــــودتوا منطق   
الخرطو   ـــــــد اةنقبا ي ـــــــد مشـــــــامك  السي  في الح وم . يال ى الر م م  الدالوات إلى  ـــــــبل النفا، 

أط قت ال خيرة الحي  يالقنابل الصــوتي  يالغاز المســيل  اســتخدمت قوات األم  القوة المفرط  رشــ ل متكرم، إ 
ــاء ياألطفال. يذاجمت قوات   ــم ت النســــ ــارات خطيرة، شــــ ــفر ال  يفيات يإصــــ ل دمو  ال ى المحتسي ، مما أســــ
األم  أيضــا المراف  الصــحي  يالعام ي  في القطا  الط ي، ياالتر ــت طر   ســيامات اسســعاف، يمنعت في  

ي  م  ت قي الرالاي  الط ي . ينف ت االتقاةت استودفت فيوا أالضاء في لسن   رعض الحاةت المر ى المصاب 
المقايم  ينشــطاء م  المستمع المدني، رم  فيوم ناشــطات في مسال حقون المرأة في الخرطو  يأمات  أخرا  

با  م  ال  د، ية تزال ت   اةالتقال مســتمرة. يقد احتسز معحموم لفترات قصــيرة بينما ُي ــع رعضــوم في الح
 اةنفراد  يدين توجي  توم إليوم.

ــات   22يفي   - 28 ــدافعـ ــدا المـ ــان، إحـ ــت قوات األم  القبض ال ى أميرة الثمـ ألقـ ــادر،  ــاني/دنـ ــانون الثـ كـ
البامزات ال  حقون المرأة، في منزلوا، في أيل قضــي  رامزة تتع   راســتوداف إحدا ز يمات حقون المرأة من  
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شــــــبا /ف رادر. يازدادت القيود المفري ــــــ    6احوا رعد  ل  في  تشــــــر   األيل/أتتورر. يأط   ســــــر  25انقبا 
ال ى حر   الرأ  يالتع ير مع حاةت االتداء ال ى الصـــــــــحفيي  ييســـــــــائل اسالب . يم م إنشـــــــــاء لسان لغرض 
التحقي  في يفاة المحتسي ، كان التقد  محديًدا في التحقي  في مزاالم رامتكاا النا جنســــي يحوادي أخرا.  

  في  ال د  كانوافي األحزاا الســـــــــياســـــــــي ،   الضـــــــــاءرادر، ألقي القبض ال ى الدد م  األيفي مط ع شـــــــــبا /ف  
األمان “،   لسن  التفكي ، م  بينوم يز ر سـاب  في الح وم  يالضـو في مس ا السـيادة، بتوم  ”خيان  الضـو  

 المالي . ، بناء ال ى ش وا م  يزامة1991( م  القانون السنائي لعا  2) 177رموجب المادة 

، يلقــت رعثــ  األمم 2022إلى كــانون الثــاني/دنــادر    2021يفي الفترة م  تشــــــــــــــر   الثــاني/نوفم ر   - 29
 ــــحي ،   778حادلا زالم فيوا امتكاا انتواتات يتسايزات لحقون اسنســــان، انطوت ال ى   161المتحدة يقو  

ــ  ت انتواتات الح  في الحياة في ســــقو    22م  بينوم   امرأة   63مجب ي   295ي  ) ــــح 368طفب. فقد تســ
ــبم  ال دني    10 ي ــحي  انتواتات الســ ــا ) 366أطفال(، ي ذب  ــ ــخصــ ــفرت  26مجب ي   340شــ امرأة(، يأســ

نســــــاء(، في حي  تســــــ ب العنا السنســــــي يالسنســــــاني،  10 ــــــحي  )م  بينوم   14الم يات اةختطاف ال  
حادلا   161طفب. يم  بي     12ينوم   ـحي ، م  ب   30في  ل  العنا السنسـي المرتبل رالنزا ، في يقو   رما

منوا إلى قوات    26مولقا م  حوادي اةنتواتات يالتسايزات لحقون اسنســــــــان، نســــــــ ت المســــــــؤيلي  ال  يقو  
إلى جوـات  ير ح ومـي ، رمـا في  ـل  الحركـات المســــــــــــــ حـ  يجمـاالـات المي يشـــــــــــــــيا،  97  األم  الح ومـي ، ي

 مسوولي  أي  ير محدد  الوو  .حادلا إلى أفراد  38ُنس ت المسؤيلي  ال    بينما

كـانون الثـاني/دنـادر، أمجئـت الز ـامة األيلى لخ ير   19يرنـاء ال ى ط ـب قـدمـ  مس ا الســــــــــــــيـادة في   - 30
 22المعني رحال  حقون اسنســــــان في الســــــودان، التي كان م  المقرم أن يسر وا في الفترة م  األمم المتحدة 

تشــــــــــــــر     12يمنـت  المفو ــــــــــــــ  الســــــــــــــامـي  لحقون اسنســــــــــــــان في كـانون الـثاني/دـنادر. يذـ ا الخ ير ال 27إلى 
الثاني/نوفم ر اســــــــتسار  لط ب م  مس ا حقون اسنســــــــان م  أجل مصــــــــد حال  حقون اسنســــــــان في أالقاا 
اةنقبا العســــــــ ر  يلحي  إنشــــــــاء ح وم  يقودذا مدنيون. ية تزال الموااليد السدددة لز امة الخ ير في انتحام 

 ني .موافق  الس طات السودا

يتحققت فرق  العمل القطر   ل رصـــــــد ياسببن المعني  برصـــــــد اةنتواتات السســـــــيم   ـــــــد األطفال   - 31
ــتوا رعث  األمم المتحدة يمنحم  األمم المتحدة في النزاالات المســــــــ ح   ياسببن النوا ، التي تشــــــــترك في مئاســــــ

ــد  20ل طفوـل ، م  يقو    خبل الررع الرارع م  الـا  فتـيات(   8  فتـيان ي  7طفب ) 15انتوـاتـا جســــــــــــــيمـا  ــــــــــــ
فتيات ل عنا  7فتيان يفتاة ياحدة؛ كما تعر ــــــت  3فتيان يتعرض ل تشــــــو    4. يم  بي  ذؤةء، قتل  2021

ــاالدات   ــول المســــــ ــبيات، يأمرع  حوادي ُمنع فيوا يصــــــ ــتشــــــ ــي. كما يقع ذسو  ياحد ال ى إحدا المســــــ السنســــــ
( يإلى قوات  1   ل قوات المســـــ ح  الســـــوداني  )اسنســـــاني . ينســـــ ت ذ ا اةنتواتات إلى اةســـــتخبامات العســـــ ر 

(. يتم التحق  م  ذـ ا اةنتوـاتـات في شــــــــــــــمـال دامفوم 18(، يإلى جـناة مسوولي الووـ   )1اـلدالم الســــــــــــــر ع )
ــرن دامفوم )11) ــل دامفوم )2(، يجنوا كردفان )3(، ي را دامفوم )3(، يشـــــــــــ (. يذ ا ما يمثل 1(، ييســـــــــــ

ا بنســــــــــــــب  تز د ال      في الدد اةنتواتات التي تم التحق  منوا في الررع الرارع مقامن  في المائ  50انخفا ــــــــــــــً
، ال ى نحو  إلى محديدي  الوصــــــــول إلى األمات يعزا ذ ا اةنخفاض   ة دزال. ي 2021رالررع الثالك م  الا  

في بيـان الـا  مؤم    الفر   العـامـل التـارع لمس ا األم  المعني رـاألطفـال يالنزا  المســــــــــــــ حمـا  كرا ســـــــــــــــارقـا  
. يمن   ل  الحي ، ازداد تدذوم الســـــيان العم ياتي يرالتالي فدن األمقا  الم  غ  2020ر   الثاني/نوفم ر  تشـــــ  6

ية دزال األطفال في يةيات دامفوم ذم األتثر تضرما    النوا ة تع ا األلر الكامل ل نزا  المس ح في السودان.
 موًما.م  اةنتواتات السسيم  التي دتعرض لوا األطفال في السودان ال



 S/2022/172 

 

8/16 22-02437 

 

انتواتا خطيرا لحقون األطفال في ســيان اة ــطرارات   120يتحققت األمم المتحدة أيضــا م  يقو    - 32
تشــــر   األيل/أتتورر. فقد قتل تســــع  أطفال   25المدني  التي حدلت نتيس  لبنقبا العســــ ر  ال   يقع في 

ياســــــــــــتودف معحم اةنتواتات الفتيان آخرين.  13خبل المحاذرات، معحموم في الخرطو ، بينما أصــــــــــــيب 
الــامــا. يتــألر األطفــال جراء الوسمــات المتكرمة   12المراذقي . كمــا احُتس ز فتيــان يفتيــات ة تتســايز أالمــامذم  

 ال ى المراف  الط ي .

يمدا ال ى تزادــد العنا الطــائفي في دامفوم، أال   المس ا األال ى المشــــــــــــــترك ل ترتيبــات األمنيــ ،  - 33
كانون األيل/ديســـــــم ر، ال  إنشـــــــاء فرق  المل خاصـــــــ  مؤقت  تتألا م   7أيل ال رذان، في برئاســـــــ  الفر   

فرد م  األطراف الموقعـ  ال ى اتفـان جوـرا ل ســــــــــــــب ، رمـا في  لـ  القوات الح ومـي  يحركـات    3 300حوالي  
شـــوا ل دامفوم الخما تحت قيادة مشـــترك . يكان م  المقرم منح القوة المؤقت  صـــبحيات ياســـع  لمعالس  ال

في ســـــيان ســـــيادة القانون، يحماي  المدنيي  يممت كاتوم، يجمع األســـــ ح ، يتقديم مرتك ي السرائم إلى العدال .  
ال   ال  يكانت القوات تت قى التدم ب في الفاشــر اســتعدادا لنشــرذا في مناط  اة ــطراا في دامفوم الندما أُ 

بل اجتما  القدا المس ا األال ى المشــترك في  ، خ2022شــبا /ف رادر   3اتخا  الدد م  التدابير السدددة في 
ــم  ــ  الفر   أيل ال رذان. يشــ ــر، برئاســ ــ  رقوة حف     ت ت   التدابيرالفاشــ ــ  ال  فرق  العمل الخاصــ ــتعا ــ اةســ

ــترك ، ال ى نحو ما دالت إلي  الخط  الوطني  لحماي  المدنيي . كما ن  ــامكون في األم  المشـــ اجتما    المشـــ
ــريمة تسميع جميع ــ ح  خامج مدن دامفوم، يك ل  قوات تمازج، في مناط     المس ا ال ى  ــــــ الحركات المســــــ

التسمع، ال ى النحو ال   دالا إلي  اتفان جورا ل سـب . يححرت حرك  المركبات  ير المرخصـ   ير القانوني   
ــترك  ــا الى القيا  رعم يات أمني  مشــ  في دامفوم يدخولوا م  ال  دان المسايمة. يدالت اةجراءات السدددة أيضــ

اةجتما  أيضـا ال ى  المشـامكون في المدن القب مغادمة الحركات المسـ ح . يشـدد فيل تصـد  ةنعدا  األم  
لسـن  يقا إطبن الـنام اـلدائم في دامفوم   التي تقو  بوـا   ـياـناتالاألذمـي  الـبالغـ  التي تكتســــــــــــــيوـا الم ـي  جمع  

 ي  ال ى النحو الم ي  في اتفان جورا ل سب .البزم  ةستكمال إدماج القوات يال دء في تنفي  الترتيبات األمن 
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ــعفا، رم  فيوم  - 34 ــخم دؤلران ال ى الفئات األتثر  ــــ ــتمرة يامتفا  التضــــ ــادي  المســــ ة تزال األزم  اةقتصــــ
مبدي  شـــــخ  يعانون م  انعدا  األم  الغ ائي   9,8، ظل نحو 2021المشـــــردين داخ يا يالبجئون. ففي الا   

أّلر ال ى   الحاد، حيك أدا التضــخم إلى امتفا  أســعام الســ ع الزما ي  ي يرذا م  الســ ع األســاســي  الرئيســي  مما 
  شـــــــــــــخ   494  000أســــــــــــــعام األ ـ ـي . يـراس ــــــــــــــاـف  إلى  ـل ، تزاـدد انـعدا  األم  الـغ ائي ـلدا ـما يقرا م  

ــم األمطام يطول فترة السفاف في يةي  كســـب. يفي الا   نتيس  ــح موسـ ــّ ب الد  انتحا  ذطول  2021لشـ ، تسـ
األمطام يفترة جفاف مطول  في  ــــــمل  حسم المحصــــــود م  المحاصــــــيل، يذ ا ما ألر رشــــــدة ال ى الماشــــــي  

تألرت أحواض المياا، يذي مصـدم المياا الرئيسـي ل ناس يالماشـي ، تألرا ك يرا رفترة السفاف.   يالحيوانات. كما
 لم يعد صالحا لبستخدا . يكانت معحم أحواض المياا في حال  سيئ  أي

، ُأب غ ال  يقو  2022كانون الثاني/دنادر    16إلى  2021تشـــر   الثاني/نوفم ر   22يفي الفترة م   - 35
حادلا أمنيا ألرت ال ى شــركاء األمم المتحدة يالشــركاء في المسال اسنســاني في الســودان. يذ ا ما يمثل  324

كانون األيل/ديســــــم ر،  29  ي 28. يفي 2021-2020نفســــــوا في في المائ  مقامن  رالفترة  17ز ادة بنســــــب  
لبلــ  مخــازن تــارعــ  ل رنــام  األ ــ يــ  العــالمي في الفــاشــــــــــــــر،   ت جمــاالــات مســــــــــــــ حــ  مسوولــ  الوو ــ دخ ــ 
الزماالي يددوان الزكاة   مســـتودالات المصـــرفتانون األيل/ديســـم ر، تعر ـــت ل نوب يزامة الترري ، ي  29 يفي
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ط  متر  م  األ  ي  ياسمدادات التغ ي  ،  5 300ام  األ  ي  العالمي، بنوب في يةي  الفاشـــــــــر. يأفاد برن 
. يقد ألرت ذ ا الحوادي ســ با ال ى توز ع إمدادات الغ اء ياسمدادات التغ ي   لما يصــل  ســتودالاتيتفكي  الم

برنام  إلى م يوني شـــــــخ  في يةي  شـــــــمال دامفوم يفي يةيات دامفوم األخرا. يالقب ذ ا الحوادي، ال م  
ا في مط ع   30في    األ ـ يـ  العـالمي الم يـاتـ  في شــــــــــــــمـال دامفوم كـانون األيل/ديســــــــــــــم ر ليســــــــــــــتـأنفوـا ةحقـً

 .شبا /ف رادر

م يون ةجئ. يفي الفترة  1,1، ب غ العدد اسجمالي لبجئي  في الســــودان أتثر م  2021يفي الا   - 36
شــــــــــــخصــــــــــــا،   105  511دد الوافدد  السدد ب غ ال  2021م  كانون الثاني/دنادر إلى كانون األيل/ديســــــــــــم ر  

في المائ  مما كان ال ي  في العا  ال   ســبق . ير غ مسمو  البجئي  م  جنوا الســودان   11أتثر بنســب   أ 
ةجئا م  جنوا   5  520يحدا، يصــل نحو  2021شــخ . ففي كانون األيل/ديســم ر  800  000أتثر م   

منطق  تيسرا ، إلى شـرن السـودان ييةي  النيل األزمن،   السـودان. كما اسـتمر يصـول البجئي ، ية سـيما م 
 شخ . 59 300يقد ب غ الددذم  

مبدي  شـــخ ، مع يجود أتثر م    3,1ي ز د العدد اسجمالي ل مشـــردد  داخ يا في الســـودان ال ى  - 37
. يمنـ  كـانون األيل/ديســــــــــــــم ر 2021  م  النـازحي  حـددثًـا في دامفوم منـ  تشــــــــــــــر   األيل/أتتورر  89  000
، شــــودت كر ن ، رغرا دامفوم، نزيحا ك يرا رســــ ب تصــــاالد العنا الطائفي. ي قدم الدد األفراد ال د  2021

داخ ـيا في    مشــــــــــــــردد دبحثون حـالـيا ال  مـأيا في قرـ   كر ـن  ير ـدتي أ  تسوك يمرـ ات، يفي مخيم أمدمـتا ل 
شــخصــا   6 730تشــر د  ، أفيد ال  2021شــخ . يفي تشــر   الثاني/نوفم ر    61 621مح ي  السنين ، بنحو 

ــتباتات الق  ي  بي  القبائل العرري  رالقرا م  ب دة مومني في مح ي  كر ن .   ــ ب اةشــ آخر إلى ب دة مومني رســ
شـــخصـــا حاليا ال  مأيا في قر   الغوســـا ير دة الســـرف، رعد النزيح ال    3 155شـــمال دامفوم، دبحك  يفي

 شودت  قرا داخل مح ي  السرف.

ــومة يالعبج م  جانب المر ــــــــى. ففي الفترة م  ا  يظ ت المبم ا - 38 ــ ب الرئيســــــــي ةلتماس المشــــــ لســــــ
حال  إصـار  رالمبم ا، مما مفع   214 875كانون األيل/ديسـم ر، ُأب غ ال     31تشـر   الثاني/نوفم ر إلى  22

  حال . يأفادت يزامة الصـــــــــــح  اةتحادي  أن  تم اسببن ال 2 368  611إلى   2021العدد اسجمالي في الا   
كانون الثاني/دنادر   8 ي 2021تشـــــــر   األيل/أتتورر   5حال  إصـــــــار  مشـــــــتب  بوا رحمى الضـــــــن  بي    869
ــودان. ي كرت الوزامة أن  تم تأتيد    2022 ــبع يةيات في السـ ــار ، مع  155م  سـ اسببن ال  حوالي   حال  إصـ
كردفان، يالحاةت المتبقي  في المائ  م  شـمال   25 في المائ  م  الحاةت المؤكدة م  شـمال دامفوم، ي 60

األيل/ديســــــم ر،   م  كســــــب. يأفادت الوزامة رأن  تم اسببن، خبل الفترة م  تشــــــر   األيل/أتتورر إلى كانون 
 حال  إصار  مشتب  بوا رحمى الضن  في جميع أنحاء السودان. 81ال   

ــار  المؤكدة رمرض فيريس كوفيد )تو  - 39 ــتمر اةمتفا  في الدد حاةت اسصـــــــــــ ، مقامن  (19-فيدياســـــــــــ
ــاب  ــمول  رالتقر ر الســــــــ ــار  رالفترة المشــــــــ ا ر وفيد 61  376. فمن  بداي  السائح ، ل تت إصــــــــ ــً ــخصــــــــ ، 19-شــــــــ

س ت   تما في المائ  م  جميع الحاةت الم  غ النوا  65,3حال  يفاة. يســـــــــــــّس ت يةي  الخرطو   3  901ســـــــــــــُ
ســــوا   19-تطعيم الكامل  ــــد كوفيد. يلم يحصــــل ال ى ال19-في المائ  م  الوفيات المتصــــ   ر وفيد  33 ي

م يون نســم . يتواصــل يكاةت األمم المتحدة يشــركاؤذا   46في المائ  م  ســ ان الســودان البالغ الددذم  4,7
 دالم يزامة الصح  اةتحادي  رال قاحات يلوجستيات التطعيم.
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 ( 2021)   2579أةر األم  المتحدة في السوأاش ةتنفيذ القرار   -  ثال ا  

: المسووووا دة في  ملية االبتقال السووووياسوووويي ةالحي  الديمقراقيي ةحماية حقوق  1الهدف   - لف   
 اإلبساش ةت زيزهاي ةتحقيق السالم المستدام

لامي  العا  المعني  تشـــــــــــر   الثاني/نوفم ر، ياصـــــــــــل الممثل الخاا   21م ر  في ةحًقا لبتفان ال - 40
لدالم السوود ال ناءة الرامي     يالشــركاء الديليي  العمل مع جميع السوات الفاال   الســياســي  يالعســ ر   رالســودان

ــاف  إلى اةجتما  رالفر   أيل ال رذان ــي  السام  . فباس ـــ ــياســـ الفر   ا الوزماء، ي مئي ي  ،إلى إنواء األزم  الســـ
ر   مح يي  يممث ي  ال  مخت ا األحزاا   ــّ  ــع مع ميســــــــــ ــامك الممثل الخاا ال ى نطان ياســــــــــ أيل دق و، شــــــــــ

 السياسي  يلسان المقايم .

يفي كانون األيل/ديســـــــــم ر، اجتمع خ راء في اةنتخارات م  األمم المتحدة، بناء ال ى ط ب مئيا  - 41
ــي  المرتبط  ردجراء اةنتخارات في الا  الوزماء، رموظبي  لتحددد الخطوات يال ــداء  2023تحديات الرئيســـ ، يإســـ

ــتقال  مئيا الوزماء. يفي  ت  المشــــــومة التقني  رشــــــأن  ــائل. يتوقفت ذ ا الحوامات رســــــ ب اســــ تانون  27المســــ
األيل/ديسـم ر، أفيد رأن مس ا السـيادة ط ب ال دء في التحضـير لبنتخارات.  ير أن منحوم  األمم المتحدة 

الســـــــودان لم تتنايل ذ ا المســـــــأل  مسدًدا رســـــــ ب الد  يجود أســـــــاس قانوني لو ا اسجراءات خامج اسطام   في
 اةنتقالي المنصوا ال ي  في الوليق  الدستوم  .

يطوال الفترة المشـــمول  رالتقر ر، ا ـــط عت رعث  األمم المتحدة رالرصـــد ياسببن ال ى نطان ياســـع  - 42
ــل رالمحاذرات يحاةت ــامكت البعث    فيما دتصـ ــ ر . يشـ القتل ياةالتقال التي يقعت في أالقاا اةنقبا العسـ

 أيضا في الدالوة إلى احترا  حقون اسنسان ياةلتزا  رالمعادير الديلي  في التصد  لبحتساجات.

ــي خبل احتساجات   -   43  كانون األيل/  19يةحًقا لتقام ر مثيرة ل ق   أفادت بوقو  حوادي النا جنســ
في   نشــأت رعث  األمم المتحدة، رالتعاين مع فر   األمم المتحدة القطر  يالشــركاء المح يي ، رما ديســم ر، أ 

تنســي  إم اني  الحصــول  ي اةجتما ي ، فر قا الامب متكامب لرصــد المع ومات يتوحيدذا،   تنمي   ل  يزامة ال 
م  العنا السنســي. يســاالد  اةجتما ي  لاشــخاا المتعافي    -   ال ى المســاالدة الط ي  يالقانوني  يالنفســي  

ــأ مس ا   ــام المتع   ردحال  ذؤةء األشــــــخاا لت قي ت   الخدمات. يأنشــــ الفر   العامل ال ى تبســــــيل المســــ
ــيـادة لسنـ  م  النيـارـ  العـامـ  ل تحقي  في تقـام ر ال  يقو  حوادي النا جنســــــــــــــي خبل احتسـاجـات   الســــــــــــ

 تانون األيل/ديسم ر.  19
 

 بدء المشايمات السياسي    

كانون الثاني/دنادر، يالقب اســـــــتقال  مئيا الوزماء، أال نت رعث  األمم المتحدة، رالتشـــــــايم مع   8في  - 44
الشـــــركاء الســـــودانيي  يالديليي ، ال  الشـــــري  في الم ي  ســـــياســـــي  بي  األطراف الســـــوداني  بتيســـــير م  األمم 

ألزم  الســياســي  يشــ   المتحدة بودف دالم السوات الســوداني  صــاحب  المصــ ح  في اةتفان ال ى مخرج م  ا
طر   مستدا  نحو إمساء الديمقراطي  يالسب . يأتد الممثل الخاا أن العم ي  ستكون مستندة إلى المقترحات  
يالمبادمات الســــــوداني ، مما ســــــيؤد  إلى مخرجات ســــــوداني  خالصــــــ . يأشــــــام ك ل  إلى أن العم ي  ســــــتكون  

قوة جميع أصــــحاا المصــــ ح  ال ى كفال  مشــــامك   محديدة زمنيا، مع يجود معادير محددة بو ــــوح. يشــــسع ر 
 المرأة مشامك  مسدي  طوال فترة العم ي .

https://undocs.org/ar/S/RES/2579(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2579(2021)
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يردأت العم ي  التي سو توا األمم المتحدة رمشايمات م ثف  استغرقت شورا ياحدا مع مسموال  ياسع    - 45
موقع  ي ير م  أصحاا المص ح ، رما في  ل  طائف  ياسع  م  األحزاا السياسي ، يالسي ، يالسماالات ال

الموقع  ال ى اتفان جورا ل سب ، يجماالات المستمع المدني، يلسان المقايم ، يالرارطات الموني ، يالسماالات  
ــم ت مسموالات في الخرطو ،   ــردين داخ يا، يالزالماء الددنيون، ياألتاديميون. يشـــــــ ــائي ، يال دي، يالمشـــــــ النســـــــ

شـبا /ف رادر، كان قد   10. يفي  يشـرق السـودان ليدامفوم، يجنوا ي را كردفان، يالوةيات الوسـطى، يشـما
ــامك في العم ي   ــ ح    15مسموالات، رما في  ل    110شـــــــــ ــحاا المصـــــــــ ــائي . كما الرض أصـــــــــ منحم  نســـــــــ

 السودانيون اآلخرين مواقفوم ياأليمان التي تو ح مؤ توم.

ي  يالديلي ، يمحب العددد م  السوات الســـوداني  صـــاحب  المصـــ ح ، يرعض السوات الفاال   اسق يم - 46
)الوةيات المتحدة   المعني  رالســـــــــودان  رسوود التيســـــــــير التي تقودذا األمم المتحدة، رما في  ل  ال سن  الثبلي 

)المم ك  العرري    ل ســـــــــودان يالنري  (؛ يال سن  الررا ي  ل ر طانيا العحمى يأدرلندا الشـــــــــمالي  يالمم ك  المتحدة
يمنحم     ،الوةيات المتحدة(، يجامع  الديل العرري المم ك  المتحدة، ي ، ي الســـــــعودي ، ياسمامات العرري  المتحدة

 18التعاين اسســـــــبمي. يمح ت مسموال  أصـــــــدقاء الســـــــودان أيضـــــــا، في اجتماالوا المعقود في الر اض في  
ــي  التي يســــرتوا األمم ــياســ  يالقب اختتا  المشــــايمات، ســــتعمل األممالمتحدة.  تانون الثاني/دنادر، رالعم ي  الســ

ــامك  في    يالويئ  الح ومي  الديلي  المعني  رالتنمي   ،اةتحاد األفر قيالمتحدة، ي  ــع إطام ل مشـــــــــ مًعا ال ى ي ـــــــــ
 .المرح   المق    م  العم ي 

 
 : أ    مليات السالم ةتنفيذ اتفاق جوبا للسالم ةاتفاقات السالم المستقبلية2الهدف   - اء   

تقد  ُد كر في تنفي  اتفان جورا ل ســـــب  راســـــتثناء لسن  يقا    لم تشـــــود الفترة المشـــــمول  رالتقر ر أ  - 47
 إطبن النام الدائم في دامفوم التي زادت م  أنشطتوا دالما لبتفان.

يـردالم م  رعـث  األمم المتحـدة يفر   خ راء م  مقر األمم المتحـدة، القـدت لسـن  يقا إطبن الـنام  - 48
لمناقشـ  آليات المل ال سن  يتقييم      الثاني/نوفم ر في الفاشـرتشـر   25اجتماالوا الثالك في  في دامفوم الدائم

كانون األيل/ديســــم ر، ال ى  14ي  8طرائ  اةســــتسار  ل حوادي. يرز امة ال سن  إلى السنين  يالضــــعي  دومي 
ــم  ــيان التعر   يالتو ي  إلى جميع الواصــــ ــترك  في ســــ ــا مسموال  م  الز امات المشــــ التوالي، فقد أتم ت أيضــــ

مفوم حيك ســــــي ون مقر الوياتل القطا ي  ل سن . يُأجر ت أيضــــــا ز امة ميداني  مشــــــترك  إلى منطق   يةيات دا
مقاتل م  المس ا اةنتقالي  300تسمع  ير مســـــــمي  في كومما، رشـــــــمال دامفوم، حيك تسمع ما يقدم بنحو 

 لحرك  تحر ر السودان القب الودتوم م  لي يا.

مراتز ـتدمـ ب   في دامفوم  زامت لسـن  يقا إطبن الـنام الـدائم، 2022كـانون الـثاني/دـنادر   10يفي   - 49
القوات المســ ح  الســوداني  في جددد الســيل، رشــمال دامفوم، يذو أحد المراتز المحددة لتدم ب مقات ي الحرك   

جند . يقد    12 000المســــ ح  المزمع دمسوم في قوة حف  األم  المشــــترك  المقرمة لدامفوم التي د  غ قواموا 
عث  األمم المتحدة يمئيا ال سن  )يذو أيضا أحد موظفي البعث ( الس طات ال ى تش يل قوة حف  األم  حثت ر 

ــبات منوا اجتما  القدت  ال سن  مع الفر   أيل ال رذان في  ــبا /ف رادر. يم  المفوو   3المشـــترك ، في مناسـ شـ
في إطام فرق    جددد الســــــيل  مقاتل م  مقات ي الحركات المســــــ ح  ال د  كانوا رصــــــدد التسمع في 1 000أن 

 العمل الخاص  المنح   سينضمون بدة م   ل  إلى صفوف قوة حف  األم  المشترك .

يُت  ل حالًيا جوود ك يرة مع الس طات السوداني  يأالضاء المستمع الديلي لز ادة موامد ال سن  يتعز ز   - 50
يقع في المسمع الساب     م الدائم في دامفوميقا إطبن النا  الم ياتوا. يخص  يالي شمال دامفوم مقرا ل سن 
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ّ م   ــُ ــارق  التارع  لبعث  األمم المتحدة. يقد ســــ ــتيات الســــ لم تب لسن  يقا إطبن النام الكائ  في قاالدة ال وجســــ
  كانون األيل/ديسـم ر رحضـوم نائب  الممثل الخاا  20المسمع مسـميا إلى لسن  يقا إطبن النام الدائم في 

ــودانلامي  العا  المعني   ــاء لسن  يقا إطبن النام رالســـــــــــ . يم م اةتفان ال ى الترتيبات األمني  مع أالضـــــــــــ
  كانون األيل/ 29إلى  24الدائم، فقد تعر ــــــــت ذ ا المباني ل نوب خبل األحداي التي يقعت في الفترة م  

ــتعمال. يمن   ل  الحي ، اختيرت أمات  بدد   في قاالدة ال و  ــالح  لبســ ــم ر مما جع وا  ير صــ ــتيات  ديســ جســ
الســـــارق ، يم  المقرم تسويزذا في حي  ُت  ل حالًيا جوود سنشـــــاء م اتب في الواصـــــم يةيات دامفوم األخرا  

 يتأمي  التمو ل لوا.

يتم خبل الفترة المشــــــــــــــمولـ  رـالتقر ر تعز ز فر   رعثـ  األمم المتحـدة الـ   دـدالم مئيا لسنـ  يقا   - 51
راس ــــــــــــاف  إلى بدء التشــــــــــــغيل التدم سي ل مقر في الفاشــــــــــــر، ال ى أن تتبع  ، في دامفوم إطبن النام الدائم

الم اتب القطا ي  يإنشــــــاء أفرق  ميداني  في كل م  الوياتل القطا ي  ل سن . يقد أالرا الموقعون ال ى اتفان 
ــامك  في ال سن  دين دالم خامجي، رما في  ل  المرت  ــب  مراما ال  ق قوم إزاء قدمتوم ال ى المشــــ بات جورا ل ســــ

ــ ح  في األجوزة األمني  أي نز  ســـــــــــــبحوا  ــتيات. يرالمثل، د ز  دالم الم ي  إدماج الحركات المســـــــــــ يال وجســـــــــــ
يتســــــــــــر حوا يإالادة إدماجوا، ي ل  م  أجل أن ُتعَرض ال ى مقات ي الحركات الموقّ ع  مؤ   ل مســــــــــــتق ل ال   

 السب . ذادنتحرذم في دامفوم يسود

 
ء السووووووالم ةحماية المدبيين ةبسوووووون سووووووياأة القابوش   ياأة  : المسووووووا دة في  نا3الهدف   -جي    

 السوأاشي ةخاصة في أارفور ةالمنمقتين

تألرت بيئ  بناء الســب  يحماي  المدنيي  يســيادة القانون تألرا شــدددا راألزم  الســياســي  في الخرطو .  - 52
 ، دالم المبادمات التي يقودذا   ير أن رعث  األمم المتحدة ياصــــــــــــــ ت، رالتعاين مع فر   األمم المتحدة القطر 

 السودان حيثما أم    ل .

، أيفدت رعث  مشــــــــترك  بي  الوكاةت إلى كر ن  لتقييم اةحتياجات  الق  ي يفي أالقاا اةشــــــــتباتات  - 53
ــح ،   ــرم   م  النزا . يخ صـــــت البعث  إلى أن المأيا يالمواد  ير الغ ائي ، يالطعا ، يالصـــ ــاني  ل متضـــ اسنســـ

يخدمات المياا يالصـــرف الصـــحي يالنحاف  الصـــحي  شـــ  ت اةحتياجات اسنســـاني  األســـاســـي   يســـ ل العي ، 
التي حددذا أيلئ  المتضـــرمين. يفي يقت ةح ، أنشـــئت فرق  المل اســـتراتيسي  متكام   تارع  لامم المتحدة 

ــد الحال  ياقتر  11معني  بدامفوم في   اح اســـــــــتسارات كانون األيل/ديســـــــــم ر رقيادة نائب  الممثل الخاا لرصـــــــ
ياســتراتيسيات منســق  ل مضــي قدما.  ير أن المســاالدات المقرمة، رما في  ل  المســاالدة الغ ائي  الطامئ  لمدة 

 شور ياحد ي يرذا م  األنشط ، تأج ت رس ب انعدا  األم  ال   حد م  فرا يصول ت   المساالدات.

متحــدة اسنمــائي، مسموالــ  م  التقييمــات  يرــدأت رعثــ  األمم المتحــدة، رــالتعــاين مع برنــام  األمم ال - 54
ــمال دامفوم ي رروا يجنوروا، يالنيل األزمن،  ــودان، ذي شــــــ ــبع يةيات في الســــــ ــب  في ســــــ المتعمق  ل ناء الســــــ
يجنوا كردفان، يالبحر األحمر، يكســـــــــــــب. يكان قد ُخطل لو ا التقييمات ق ل يقو  اةنقبا يحافحت ال ى 

يقد أجر ت مشــــايمات مع أصــــحاا المصــــ ح ، رم  فيوم المشــــردين داخ يا، أذميتوا لدالم تنفي  يةي  البعث .  
يالبجئون العائدين، يالمستمعات المضــــــيف ، يالمزامالون، يال دي، يالنســــــاء، يالشــــــباا، يالطبا، يالســــــ طات  

ــي ، يالمستمع المدني، في  ــياســـــــــ مح ي  متألرة   24المح ي ، يشـــــــــــيو  القبائل، يلسان المقايم ، ياألحزاا الســـــــــ
نزا . يتوـدف ذـ ا التقييمـات إلى دالم يكـاةت األمم المتحـدة في ي ــــــــــــــع برام  تراالي خ بـي  النزاالـات في  ـرال
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المناط  المتألرة بوا يتأخ  في اةالتبام الددناميات السياسي  المتطومة ال ى الصعيدد  الوطني يدين الوطني، 
 يتسوم في تعز ز استدام  السب .

م ر، القـدت رعثـ  األمم المتحـدة مسموالـ  م  اةجتمـاالـات مع كـانون األيل/ديســــــــــــــ   15  ي  14يفي   - 55
ســــــــــ طات يةي  دامفوم لتســــــــــ يل الضــــــــــوء ال ى الحال  األمني  المتدذومة يألرذا ال ى حقون اسنســــــــــان يحماي   
ــر قوة حف  األم   ــريمة التعسيل بنشــ ــمال دامفوم، أتدت البعث  ال ى  ــ المدنيي . ففي اجتماالات مع حاتم شــ

في مناط  اة ــــــطراا. يقدمت البعث  أيضــــــا، الند اةقتضــــــاء، دالموا لتوفير التدم ب المشــــــترك ، ة ســــــيما  
المتخص  في مسال حقون اسنسان يالقانون الديلي اسنساني لفرق  العمل الخاص  )التي ح ت مح وا ةحًقا  

ال  فرقــ  حف  األم  المشــــــــــــــتركــ  لــدامفوم(. يفي اجتمــاالــات ممــال ــ  مع حــاتم  را دامفوم، أالررــت البعثــ   
مخايفوا إزاء اةشــــــــــــــتباتات الق  ي  يالوسمات  ــــــــــــــد المدنيي  في  را دامفوم. يم م تشــــــــــــــسيع البعث  ال ى 
 اة طب  رعم يات يساط  موجو  مح ًيا، فقد أبرزت  ريمة م افح  اسفبت م  العقاا يتعز ز المساءل .

البعثــ  اجتمــاالــات المــائــدة  يفيمــا دتع   بتوفير الــدالم التشــــــــــــــغي ي لوي  يــ  حمــايــ  المــدنيي ، دالمــت   - 56
المســــتددرة السام   حاليا ل سان حماي  المدنيي  ال ى مســــتوا الوةي  في دامفوم. يقد توقفت اجتماالات المائدة 

تشـــــر   األيل/أتتورر. ياُلقد اجتما  مائدة مســـــتددرة  25المســـــتددرة نتيس  لالر الســـــياســـــي ال   خ ف  انقبا 
كانون األيل/ديسم ر،  19 ي  18ي  ال ى مستوا يةي  شمال دامفوم في ل متارع  في سيان لسن  حماي  المدني 

 ساالد ال ى ي ع خطل المل.

ــ ر  يما تب  ل  م  محاذرات،   - 57 ــي  ياألمني  التي أالق ت اةنقبا العسـ ــياسـ ــ ب تق ب ال يئ  السـ يرسـ
رط  الســـــــــوداني  في  لم تتم   رعث  األمم المتحدة م  القيا  رأنشـــــــــط  مقرمة تودف إلى تعز ز قدمة قوات الشـــــــــ 

مسال حماي  المدنيي .  ير أن البعث  ياصـــــــ ت التنســـــــي  يالعمل مع قوات الشـــــــرط  الســـــــوداني  في الخرطو   
ــام   الم ثف  لتسويز قيادة القوات يمســـــاالدتوا ال ى  ــتشـــ يمنطق  دامفوم، ينحمت مسموال  م  الس ســـــات اةســـ

ل م تب ل شـؤين السنسـاني  في مقر شـرط   توفير خدمات الشـرط  المستمعي  الفعال . يتحقيقا لو ا الغا ي ، شـ م
 يسل دامفوم، بدالم م  األمم المتحدة، إنسازا م حوظا في ذ ا الشأن.

ــافت رعث  األمم المتحدة، رالتعاين    18كانون األيل/ديســـم ر ي   22يفي  - 58 كانون الثاني/دنادر، اســـتضـ
ــي  األمم المتحدة لحقون اسنســـان يررنام  األمم المت  ــتددرة رشـــأن مع مفو ـ حدة اسنمائي، اجتماالات مائدة مسـ

المعادير يالقواالد الديلي  سنفا  القانون لدا التصـد  لبحتساجات. يرموجب التشـر ع السـوداني، دتمتع النائب 
العا  رسـ ط  اس ن لاجوزة األمني  رالمشـامك  في اسـتخدا  القوة ل سـيطرة ال ى اةحتساجات. يأدت اجتماالات 

ددرة إلى إنشــاء فر   الامل في م تب المدالي العا  لو ــع مباد  توجيوي  رشــأن اســتخدا  القوة المائدة المســت 
 ةحتساجات.خبل ا

ــودان   23يفي  - 59 ــم ر، حضــــرت نائب  الممثل الخاا حفل تخر   أيل دفع  في الســ كانون األيل/ديســ
المتحدة. يشــــــــــــــامكت في الديمات   م  النســــــــــــــاء ال واتي ت قي  التدم ب ال ى إزال  األلغا ، بدالم م  رعث  األمم

ــيات في إزال  األلغا  د تحق  رعم يات دائرة اسجراءات   28التدم  ي    امرأة يمث   أيل مسموال  م  اةختصــــاصــ
 المتع ق  راأللغا  في السودان.

ــمول  رالتقر ر، تم تقييم   - 60 كي ومترا م  طر      أيلو   العالي  يتطوير ســــــــت   16يخبل الفترة المشــــــ
متر مررع يي ــعوا تحت تصــرف المستمعات المح ي    127 000م ول  راأللغا  تغطي مســاح  قدمذا    مناط 

 ل ،  يراس ـاف  إلىقطع  م  ال خائر المتفسرة في يةي  النيل األزمن.  134ةسـتخداموا. يُدمرت أتثر م  
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ة في جنوا كردفان يالنيل أفرق  ل تو ي  رمخاطر ال خائر المتفسر   سـبع أفرق  لتطوير األما ـي ي   الشـرةُنشـرت 
األزمن يدامفوم، فيما ُنشــــــــر النان م  أفرق  التو ي  رالمخاطر في كســــــــب لتوفير التثقي  يالتو ي  رالمخاطر  

 ةجئ م  تيسرا  في مخيماتوم. 50 000ألتثر م   

 
: أ   ت بئة المسووووا دة االقتصوووواأية ةاإلبمايية ةتنسوووويق المسووووا دة اإلبسووووابية  4الهدف   -أال   

 السالم ا دة في  ناءةالمس

ــ   رالتنمي  يالســــب  رســــ ب توقا المســــاالدة اسنمائي  الديلي  رعد اةنقبا  - 61 تضــــرمت ال رام  المتصــ
تشــر   األيل/أتتورر. ياســتمر تمو ل المســاالدة اسنســاني  المنق ة الحياة، يإن كان  25العســ ر  ال   يقع في 

 مشامك  الح وم .  ل  مشفواًلا رقيود فر توا السوات المانح  ال ى

ديةم ل صــــــــــندين    800 000، ســــــــــاذمت ح وم  النري   بنحو 2021ففي كانون األيل/ديســــــــــم ر   - 62
ــيدا  ــتئماني المتعدد الشــــــركاء، ال   ب غ مصــــ ــبا /ف رادر. يقد م نت ذ ا  17 فيديةم   8 211  289اةســــ شــــ

ــي ، تحقيًقا أل راض من  ــياسـ ــايمات السـ ــافي  لدالم المشـ وا كفال   األموال رعث  األمم المتحدة م  ج ب قدمات إ ـ
 ت قت البعث  أيضا أش اة أخرا م  الدالم المحدد الودف.مشامك  النساء م  جميع أنحاء ال  د. ي 

يفي  ــوء األزم  الســياســي  اســتمر تع ي  الخطل الرامي  إلى ي ــع إطام انتقالي تشــامك في  األمم  - 63
رمشــامك  األمم المتحدة في   المتحدة يالســودان، كان م  شــأن  أن يضــع أيلو ات مشــترك  مع الح وم  تتصــل

 يأذداف التنمي  المستدام . 2030تركيز ال ى تنفي  خط  الا  الالسودان خبل الفترة اةنتقالي  مع 

يياصــــــــــــــ ـت رعثـ  األمم المتحـدة العمـل رطر قـ  متكـام ـ  مع فر   األمم المتحـدة القطر ، في العمـل  - 64
ة التنفي ي . يأنسز الفر   الم ي  ت رز األذمي  الحيو   رصــــــــف  مئيا مشــــــــامك لفر   إدامة ال رام  يفر   اسدام 

ل  رنام  بودف دالم الم يات  في جميع أنحاء الســـــــودان. يياصـــــــل أيضـــــــا التعاين في التخطيل اةســـــــتراتيسي  
 يالتخطيل ل طوام  طوال الفترة المشمول  رالتقر ر، كما ا ط ع رأنشط  مشترك  في مسال الدالوة ياةتصال.

  
 المالحظات  - را  ا  

نضــال الشــعب الســوداني م  أجل الحر   يالســب  يالعدال ، كل دو  في شــساال  يتضــحيات دتس ى  - 65
 التط عات. الكثير م  النساء يالرجال، صغاما كانوا أ  كباما، لتحقي  ذ ا

المرأة. يأشـعر رالو ع إزاء التقام ر التي تفيد بتزادد التخو   يالمضـايق  يحاةت العنا السنسـي  ـد  - 66
اســــــتوداف المراف  الصــــــحي  ياســــــتخدا  ال خيرة الحي   ــــــد المدنيي  ال د  ر  الزالم  ي ســــــايمني ق   المي  إزاء

يمامســـــــــون حقوم في اةحتساج. يأدد  ذ ا األالمال يأذيب رالســـــــــ طات الســـــــــوداني  احترا  ح  المحتسي  في  
ــ مي يتكو   السمعيات، يفًقا ةلتزاماتوا الديلي . ي سب   ــد المرأة رسميع  التسمع الســــــــ ــا يقا العنا  ــــــــ أيضــــــــ

أشـــ ال  فوًما. ي نبغي ل ســـ طات إجراء تحقي  مســـتبيض في مزاالم اة تصـــاا يالتحرش السنســـي، فضـــب ال  
ــتخدا  القوة، رما في  ل  ال خيرة الحي ، ال ى نحو مفر . يفي الوقت   ــابتوم نتيس  ةســـــــــ يفاة المحتسي  يإصـــــــــ

  ال سوء إلى اةالتقال التعســـــــفي يأن تحتر  احتراما كامب نفســـــــ ، يسب ال ى الســـــــ طات الوطني  أن تمتنع ال
 حقون اسنسان ل محتسز  ، يأن توفر لوم حقون المحاتم  يف  األصول القانوني  حسبما دن  ال ي  القانون.

ــ ر  ال   يقع في  - 67 ــي  التي أالق ت    25لقد أدا اةنقبا العســ ــياســ ــر   األيل/أتتورر ياألزم  الســ تشــ
ي  اةنتقال في الســـــــــــــودان رشـــــــــــــ ل خطير، يتراجع اسنسازات الرئيســـــــــــــي ، يتعر ض اةنتعاش إلى الرق   الم 
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رعث   يقد بدأتاةقتصـــــــاد ، يالسديا المالي ، يالمســـــــاالدة الغولي  التي تشـــــــتد الحاج  إليوا في ال  د ل خطر.  
ــام   في إطام ديمذا في المســـــــاال ي الحميدة ال ى األمم المتحدة ياختتمت جولتوا األيلى م  المشـــــــايمات الشـــــ

، ي ل  رالســـعي إلى تيســـير التوصـــل إلى اتفان ســـوادني (2021) 2579النحو المحدد في قرام مس ا األم  
خال  رشــــأن إيساد ســــ يل، ل مضــــي قدما. يذ ا أمر موم لمعالس  السمود الســــياســــي الحالي ياســــتعادة الطر    

 نحا  ديمقراطي رقيادة مدني  دتماشى مع تط عات الشعب السوداني. نحو

ــاســـــي في ذ ا الشـــــأن. يالســـــودان رحاج  ماســـــ  إلى حل تفاي ـــــي ل عودة رالحياة  - 68 يالوقت الامل أســـ
الســــــياســــــي  ياةقتصــــــادي  إلى ي ــــــعوا الط يعي. يمع اســــــتمرام التحضــــــيرات ل مرح   المق    م  المحادلات،  

ي  الطارع  ــــــريم   ل ناء تواف  في اآلماء إزاء الشــــــوا ل المشــــــترك  يكفال  تحقي  نتائ  ســــــتكون قيادة ســــــودان 
ســوداني  خالصــ . يم  األذمي  رم ان أن تكون ت   المشــايمات شــام   قدم اسم ان يأن تضــم جميع السوات  

وات الســوداني   الســوداني  المعني  صــاحب  المصــ ح ، رما في  ل  المشــامك  المسدي  ل مرأة. يأشــسع جميع الس
المتحدة ياةتحاد  صاحب  المص ح  ال ى المشامك  رصومة بناءة في العم ي  السياسي ، رالتنسي  مع رعث  األمم

ــتعادة الم ي  انتقال  ــ  . يإن اســـ ــاء  ات الصـــ األفر قي يالويئ  الح ومي  الديلي  المعني  رالتنمي  يالديل األالضـــ
 لمستمع الديلي تقديم المساالدة المالي  ياةقتصادي .مشريال  دستوم ا ستكون  ريم   لكي يستأنا ا

ينحرا ل مأزن الســـــياســـــي القائم في الخرطو ، فدن الد  إحراز تقد  في تنفي  اتفان جورا ل ســـــب  دز د   - 69
م  خطر الد  اةســتقرام في جميع األما ــي الســوداني . يأدالو الســ طات يالحركات المســ ح  الموقّ ع  المعني  

لتزاماتوا ال ى يج  الســــــــــــرال  يالتعسيل بتنفي  الترتيبات األمني  اةنتقالي  المنصــــــــــــوا ال يوا في  إلى الوفاء را
إصـــــدام اسالبن ال   يحدد تكو   قوات الحرك  المســـــ ح ،   ’أ‘ اةتفان دين مز د م  التأخير. يذي ما د ي:

ــترك  في دامفوم يإتمال تدم  وا؛    ’ا‘ ــاء قوة حف  األم  المشــــ ــر ع ل قوات    ‘’جإتما  الم ي  إنشــــ اسدماج الســــ
ينز  ســـــــبح المقات ي  يتســـــــر حوم يإالادة إدماجوم. يذ ا ما ســـــــيتط ب دالما تقنيا يماليا م  المستمع الديلي، 

 حسب اةقتضاء.

يأمحـب رـالخطوات المتخـ ة لتفعيـل لسنـ  يقا إطبن النـام الـدائم في دامفوم، التي ة تزال م  بي   - 70
رالفعل في إطام الترتيبات األمني  المتوخاة في اتفان جورا ل سب . يم  الضريم  اآلليات الق ي   التي أنشئت 

ــيع نطاقوا ليشــــــــــــمل جميع يةيات دامفوم الخما بودف مواجو  التحديات األمني  الحالي  في المنطق ،   توســــــــــ
موــا ، في  لــ  اسشــــــــــــــراف ال ى يقا دائم سطبن النــام. يم  أجــل كفــالــ  قــدمة اآلليــ  ال ى أداء ذــ ا ال رمــا

فســـــتكون رحاج  إلى موامد كافي  م  الســـــ طات الوطني  يالديل األالضـــــاء. يذ ا األمر أتثر أذمي  ألن الودة 
المقات ي  م  لي يا قد تز د م  تعقيد ددناميات النزا  الشــــــائك  في الســــــودان، ة ســــــيما في  ياا خيامات قاب    

 ل تط ي  في سيان التسر ح يإالادة اسدماج.

ال   تتواصـــــــل في  جوود الحوام، ة تزال احتياجات الشـــــــعب الســـــــوداني م ح . فالحال     يفي الوقت - 71
ــخم  ــل التضــ ــادي  مزم  ، حيك ب غ متوســ ــتمر اةمتفا  الحاد في  2021في المائ  في الا     350اةقتصــ ، ياســ

أن يحتاج  متوسل أسعام األ  ي  األساسي . يقد زادت اةحتياجات اسنساني  من  العا  الما ي. يم  المتوقع
م يون شــــخ ، أ  ياحد م  كل لبل  أشــــخاا في الســــودان، إلى مســــاالدات إنســــاني  في    14,3أتثر م   

مبدي  مشرد  3م يون ةجئ، حيك دوجد أتثر م   1,16. يفي الوقت نفس ، يستضي  السودان 2022 الا 
يحـدا. ي شــــــــــــــ ـل  2021ـنازح حـددـثا في الـا    440  000( منوم  2021داخ ـيا )حتى تشــــــــــــــر   األيل/أتتورر  

في المــائــ  منوم. يذنــاك حــاجــ  م حــ  إلى اقتراح ح ول دائمــ ، رــالتزام  مع ز ــادة قــدمة    55األطفــال نســــــــــــــبــ   
 المستمعات المضيف  ال ى الصمود يتكثي  تدابير التخبي  م  حدة النزاالات.

https://undocs.org/ar/S/RES/2579(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2579(2021)
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ت األســـــباا ية تزال حماي  المدنيي  تشـــــ ل مصـــــدم ق   ك ير في أجزاء كثيرة م  ال  د. فقد أســـــوم - 72
الس م   العالق  ل نزا  يالتوترات الســـياســـي  يالفشـــل في إحراز تقد  رشـــأن األح ا  الرئيســـي  ةتفان جورا ل ســـب   
في تصـــــــعيد العنا رشـــــــ ل مثير ل ق  ، ة ســـــــيما في دامفوم يك ل  في جنوا كردفان. ي نبغي تنفي  الخط   

 الوطني  لحماي  المدنيي  دين مز د م  التأخير.

ــيل  ي  - 73 ــودان ال ى خ بي  المحاصــــ ــدة في جميع أنحاء الســــ ــ  رشــــ ــوســــ   قي تغير المنا  بتدا يات محســــ
الرددئ  ياة ـطرارات المرتبط  رالنزا  في الموسـم الزماالي مما أدا إلى  ـمل  حسم المحصـودات. ففي شـرن  

الاة. يردين مزمال  ل خراا في النزا  الناشــــــــب بي  المزامالي  يالر  1 000دامفوم يحدذا، تعر ــــــــت أتثر م  
الدالم العاجل ةسـتعادة سـ ل العي  يمسـاالدة المزامالي  ق ل موسـم الزماال  المق ل، فدن الحال  سـتزداد ذشـاشـ   

 متزادد. رش ل

ــارق  التارع  لبعث  األمم  -   74 ــتيات الســــ ــارق  في قاالدة ال وجســــ ــول األمم المتحدة الســــ ــدة نوب أصــــ يأدد  رشــــ
الح وم  لتحو  وا إلى الكيانات الســوداني  العام   ال ى حماي  المدنيي . يقد  التي كانت قد ســ مت إلى  -  المتحدة 

ــ ان إلى ز ادة انعدا   ــاني  الحيو   ل ســـــ ــم  اسمدادات اسنســـــ أدا نوب مخازن برنام  األ  ي  العالمي التي تضـــــ
نون الديلي األم  الغ ائي. يالوسمات ال ى المنحمات اسنســـــــــاني   ير مق ول  يذي تشـــــــــ ل انتواتا صـــــــــامخا ل قا 

 اسنساني. يذ ا األالمال تعطل أي تسعل م  المستحيل تقديم المساالدة المنق ة ل حياة ألتثر الفئات  عفا. 

ــسع   - 75 ــودان، فدني أشـ ــعب السـ ــاالدة لشـ ــتمرام في تقديم المسـ ــيوا اةسـ ــدددة التي ي تسـ ينحرا لاذمي  الشـ
ــاني  ــاالدة في ت  ي  اةحتياجات اسنســ ــاء ال ى المســ ــائر الك يرة في    الديل األالضــ العاج   يالتعو ض ال  الخســ

ســــــــــــــ ل المعيشــــــــــــــ . يرالمثل، ة دزال م  األذمي  رم ان دالم حماي  المدنيي  يجوود تحقي  اةســــــــــــــتقرام في  
المستمعات المح ي . ية دزال الحفاظ ال ى الوياتل األســـاســـي  المح ي  ل ســـب ، يســـيادة القانون، يآليات تســـو   

صــد  ألســباا نشــوا النزا  المحتم   ال ى طول طرن الوسرة، أمرا حيو ا ل تخبي   النزاالات، رما في  ل  الت 
 م  خطر تصعيد النزا  يتم ي  بناة السب  المح يي .

يأالرا ال  تقددر  لممث ي الخاا، فولكر بيرتا، يجميع موظفي األمم المتحدة في الســـودان ال ى  - 76
ــ   يدؤير  دالًما ل   د   ــعب . يتحل األمم المتحدة ال ى التزاموا الكامل بدالم ما د  لون  م  جوود متواصـــــــــ يشـــــــــ

 الشعب السوداني خبل ذ ا األيقات العصيب ، يرالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء اسق يميي  يالديليي .
 


