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الحالة في السووووووأاش ة بعووووومة المة األما الكاحلة الكاياملة لاعلةا الكسوووووا لة   
 االباعالية في السوأاش خالل الفارة 

  
 تعرير األمين اللام  

  
 معلمة  -    ةال  

الـ   ررم المس ُا رمجبهـت دمـدـود   ـي    (2022) 2636ُيقـدم  ذـ ا التقر ر المب رقرام مس ا األم    - 1
،  2023حز ران/وجنيت    3رعث  األمم المتحدة المتكام   لتقديم المساالدة خبل الفترة ا نتقالي  في السجدان حتى  

وجما دقر را ال  دنفي ه.   غطي ذ ا التقر ر ما شــهده الســجدان م    90لت كل يقد   أن ى األمي  العا   َط ب إل
مع جمات مســــــــتكم   ال  دنفي   تضــــــــم ،    2022آب/أغســــــــطا  20أيام/ماوج إلى  6ة م  دطجمات في الفتر 

   ي  الهعث ، مع إدماج ا التهامات السنساني  فيت راالتهامذا مسأل  شام  .
  

 الامورات الهامة  -  ثابيا  
 الحالة السياسية -   لف 

ــي  في الســـــجدان د ن حل،   - 2 ــيايـــ السهجد المح ي   اإلر يمي    ال ى الرغم م  ايـــــتمرامظ ت األزم  الســـ
 الد لي  الرامي  إلى ديسـير التجلـل إلى حل يـيايـي  يـتعادة انتقال ديمقراطي د  مةـدايي  رميادة مدني  في  

.  يــــــاذم تياب ادفاي يــــــيايــــــي 2021دشــــــر   األ ل/أ تج ر   25أالقاب ا نقبب العســــــذر  ال   حد  في 
ــدا  األم  ف ــل في انعـ ــامـ ــالكـ رـ ــا  ــاافهـ ــ  د د   ظـ ــالـــ    حذجمـ ــدذجم الحـ ــ لـــل في دـ ــد،  كـ ــال ال، ـ ي مخت ف أنحـ

  اإلنساني . ا رتةادي 

 كثفــت لســان المقــا مــ  في الخرطج   في بميع أنحــال الســــــــــــــجدان ا حتســابــات ل تنــدوــد رــا نقبب  - 3
ــال ـرأالـداد ك،يرة  ن م   رـدن م ـاذرات في مخت ف    المطـالـه  ـرالعجدة إلى الحذم المـدني.  شــــــــــــــامكـت النســــــــــــ

يرا ما أغ قت الســــــــ طات الســــــــجداني  الطري  السســــــــجم الرايســــــــي  ر،ل الم اذرات،   يــــــــيما في  المناطق.  كث 
ــ ح ، ف  مغمالخرطج .    ــ مي   غير مســــ ــتمرام  رجات األم إن أن مع م ا حتسابات كانت يــــ ــتخدمت رايــــ ايــــ

ق المت اذر   ال خيرة الحي   الغاز المسـيل ل دمج   خراطيم المياه  الرلـاا المطاطي  القنا ل الةـجدي  لتفر  
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ــفر ال  مقتل  ــار  مدنيا   21في   ي  الخرطج ، ما أيــــ ــيب  2  073 إلــــ ــا   63آخر  ، في حي  ألــــ شــــــخةــــ
 . مركهات دارع  لقجات األم رعد أن لدمتهم  رسر ح

ال كرى السنج   لبنقبب  رمنايه حز ران/وجنيت،    30  رعت أ ،ر ا حتسابات ال ى نطاي ال، د في   - 4
منتخه  ال  الســـــــارق  حذجم رال     أ لـــــــل السنرال المر الهشـــــــير إلى الســـــــ ط   أطاحال  1989العســـــــذر  لعا  

.  ال ى 2019حز ران/وجنيت   3رعد التفر ق العنيف ل مت اذر   في   “مســـــــــــــيرة م يجني ”ديمقراطيا.  كانت أ ل 
دســـتخد   يـــاال  الرغم م  الدالجات الد لي   اإلر يمي  إلى ضـــهل النفا  دأ يدات الشـــرط  الع ني  رأنها يـــج   

ــع    ــفر ال  مقتل دســــ ــتخدا  رجات األم  ل قجة لتفر ق الم اذرة أيــــ ــجد، فإن ايــــ ــيطرة ال ى الحشــــ غير راد   ل ســــ
ــار  أ ثر م    ــجداني  أن   600مت اذر    إلـــــــــ م  أفراد الشـــــــــــرط    96آخر  .  أفادت رجات الشـــــــــــرط  الســـــــــ

ــي،جا رسر ح 129   المع جمات.  رد أدان  د لتحقق م    لم دتمذ  األمم المتحدة م  ال ؛م  أفراد السيش ألــــ
حز ران/وجنيت، رما في دلل ا دحاد األفر قي  الهيئ    30المستمع الد لي رشـــــــــــدة أالمال العنف التي  رعت في 

ــااـي ، إلى  الحذجمـي  الـد لـي  المعنـي  ـرالتنمـي .  دالـت السهـات الفـاال ـ  الجطنـي ، رمـا في دلـل السمـاالـات النســــــــــــ
حز ران/وجنيت ل تندود  30ة االتةـــــــــــامات في الخرطج  في أالقاب أحدا  ايـــــــــــتمرام ا حتسابات.  ن مت الد

 رالعنف  ايتخدا  القجة م  بانب رجات األم .

 دالـت اللـي  الثبةـي ، الم لفـ  م  األمم المتحـدة  ا دحـاد األفر قي  الهيـئ  الحذجمـي  اـلد لـي  المعنـي   - 5
 ي  السيش  المـدنيي .  في  ـيان الا  لــــــــــــــدم في  برال مـفا ضــــــــــــــات  إلرالتنمـي ، إلى دهيـئ  ال ر   المجادـي  

أيام/ماوج  ك لل في ابتماالات خالــــــ ، دالت اللي  الســــــ طات إلى  رف بميع أالمال العنف،  إطبي   25
يـــــــــــراح بميع المحتسز  ،   رف بميع ا التقا ت،  مفع حال  الطجامإل.   الـــــــــــ ت اإلالراب ال  ر قها إزال  

األم ،  دالت إلى إبرال دحميقات مجةجر  في بميع حجاد  العنف.   ا يــــــتخدا  المفرة ل قجة م  بانب رجات
أيام/ماوج، ألدم مايا مس ا السيادة، الفر ق أ ل ال،د الفتاح ال،رذان، مريجما  رفع حال  الطجامإل    29 في  

.  في  رـــت  حق، أفرج  2021في بميع أنحـــال ال،بد التي كـــانـــت يــــــــــــــــام ـــ  منـــ  دشــــــــــــــر   األ ل/أ تج ر  
 محتسزا في بميع أنحال ال،بد. 171 مسمجالت ماال

ــ  التفــالــــــــــــــيــل   8 في   - 6 حز ران/وجنيــت، القــدت الليــ  الثبةيــ  ابتمــاالــا دقنيــا في الخرطج  لمنــارشـــــــــــــ
ــير   ل حجام المدني   ــر   -التحضــــــــ ــتعادة ا نتقال الديمقراطي رميادة مدني .  حضــــــــ ــذر  الرامي إلى ايــــــــ العســــــــ

ب ال  الس،ه  الثجم   السجداني   ممث ي  ال  السيش.  ا بتما  مسمجال  م  األحزاب  الحركات السيايي  فض
قجى ل مفضـت رع  السهات الفاال   السـيايـي  الهام  ا نضـما  إلى ا بتما ، رما في دلل المس ا المركز  

 حزب األم  القجمي،  الحزب الشــــيجالي الســــجداني،  مسمجال  حقجي المرأة،  دسمع المهنيي     ،الحر    التغيير
 ان المقا م .السجدانيي ،  لس

قجى الحرـ    التغيير  ممث ي  ال  السيش  لحز ران/وجنـيت، الـقد ابتمـا   ي  المس ا المركز    9 في  - 7
 دالجة مشــترك  م  مســاالدة  ز ر خامبي  الج يات المتحدة ل شــ  ن األفر مي   يــفير المم ك  العر ي  الســعجدي  

محادةات مهاشـــــــــــرة  ي  ممث ي السيش  خبلت    تأط قال    ،ا بتما ر لدى الســـــــــــجدان.  مح،ت اللي  الثبةي   
  حز ران/وجنيــت، انســــــــــــــحــب  30 رجى الحر ــ   التغيير.  مع دلــل، في أالقــاب أالمــال العنف التي  رعــت في  

 ا حتسابات. إلى ايتمرام العةيان المدني  دةعيد االمس ا المركز  م  المحادةات  دال

 -ي  الثبةي  راالتزامت ا نســــحاب م  الحجام المدني  دمجز/وجليت، أ  غ المذجن العســــذر  الل 2 في  - 8
مدني  -العســــــــذر  ال   ديســــــــره اللي .  ط ب  د  م  دلل إلى اللي  الثبةي  أن ديســــــــر إبرال حجام مدني  
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دمجز/وجليت، أال   الفر ق أ ل ال،رذان في   4 أ لج   الاب   ل مســاالدة في التجلــل إلى دجافق في المال.  في 
”إفســاح المسال ل قجى الســيايــي   لــــــــــــــــ   السيش ل  يشــامف في المفا ضــات التي ديســرذا اللي  خطاب مت فز أن

لتشـــــذيل حذجم  كفالات  طني “.  أضـــــا  أنت رعد دشـــــذيل الحذجم ، يـــــيتم حل مس ا الســـــيادة    ...   الثجم  
ــ ح  ــ ح  م  القجات المســ ــذيل مس ا أال ى ل قجات المســ ــجداني   دشــ ــامرجات    الســ ــر ع.  أشــ إلى أن  الدالم الســ

 ليات   المس ا األال ى ل قجات المســــــــ ح  يــــــــيذجن مســــــــ    ال  مها  األم   الدفا  ” ما وتع ق  ها م  مســــــــ 
 دستكمل مهامت“ را دفاي مع الحذجم .

 القـب انســــــــــــــحـاب السيش م  الحجام، أال نـت الليـ  الثبةيـ  أن األيـــــــــــــــا  لمجالــــــــــــــ ـ  محـادةـات   - 9
رااما  أنها يــــتجالــــل العمل رشــــذل منفةــــل مع بميع المذجنات العســــذر   لم يعد  -حز ران/وجنيت المدني   8

ــيايـــــي.  في الجرت نفســـــت،   ــير التجلـــــل إلى حل يـــ ــيات    شـــــتى م  بانبمهادمات ارترحت  لتيســـ م  شـــــخةـــ
دمجز/وجلـيت، أالرب ـناـاب مايا مس ا   23المستمع المـدني  رجى يـــــــــــــــيايـــــــــــــــي  لتجحـيد مجارف المـدنيي .  في 

حميــددي، ال  دالمــت  نســــــــــــــحــاب السيش م  الحيــاة  ، المعر   ر  جالســــــــــــــيــادة، الفر ق أ ل محمــد حمــدان در
الســـــيايـــــي ،  حل ”القجى الســـــيايـــــي  الثجم    الجطني “ ال ى ”اإليـــــرا  في الجلـــــجل لح جل الاب   د د  إلى 

 رــت  حق، االتر  في مقــا  ــ  د فز جنيــ  أبر ــت معــت في   دشــــــــــــــذيــل م يــــــــــــــســـــــــــــــات الحذم ا نتقــالي“.  في
، مشـــيرا إلى ددذجم الحال  ا رتةـــادي   2021  دشـــر   األ ل/أ تج ر 25انقبب آب/أغســـطا  ـــــــــــــــــ ”فشـــل“   1

  األمني ،  مشددا ال ى أذمي  إلبح رطا  األم   إنشال بيش مهني مجحد.

ــ  بنرا ت متقاالدو  م  السيش  الشـــــــــــــرط     10 في  - 10 دمجز/وجليت، الي  الفر ق أ ل ال،رذان خمســـــــــــ
ــفرال في  زامة الخا ــدم المس ا المركز   بهاز المخا رات يــ قجى الحر    التغيير ال ى الفجم  يانا ل مبي .  ألــ

إلى أن ”مثل ذ ه القرامات ]دكشــــــــــــفح النجايا الحميمي  ]ل سيشح في الهيمن  ال ى ا  التعيينات، مشــــــــــــير فيت ودو   
 بميع مناحي الحياة،  السذرة الجظااف المدني ، رما في دلل العبرات الخامبي “.

.  يد أنت  فقا لمسام دامفجم في ا دفاي، السجدان  في  ل في دنفي  ادفاي بج ا ل سب  ُأحرز دقد  ضئي  - 11
م  أفراد الحركات المســــــــــ ح  التي يــــــــــتدم  في رجات حف  األم   2 000دخربت الدفع  األ لى الم لف  م  

ــيتم نشـــر ذ ه القجات في المناطق الســـ  3المشـــترك ، في   اخن  في  دمجز/وجليت رعد الدة أشـــهر م  التدم ب.  يـ
 شمال  غرب  بنجب دامفجم.

ــه  رانجنا،  ذج   11 في  - 12 ــر   رانجن اإلدامة األذ ي  ليةــــ ــطا،  رع حا م إر يم دامفجم مشــــ آب/أغســــ
اإلدامة األذ ي  في إر يم دامفجم دمشـــــــيا مع ادفاي بج ا ل ســـــــب .  يد أنت أةيرت شـــــــجاغل حذم ن ا  أ ل رانجن ي 

ــياغ ،  ادســـــــــــاي فيما ــااي  ل حذجم  اإلر يمي   النص   وتع ق رعم ي  الةـــــــــ مع القجاني  ا دحادي ،  الج ي  القضـــــــــ
 القانجن. إلبازة

ــت، أال     - 13 ــا اة م    يات 45 في الجرت نفســــــ ــمال  بنجب  غرب ممثب ال  حرك  العدل  المســــــ  شــــــ
يادة  المســــــــــ ح ، مشــــــــــير   إلى ايــــــــــتيااهم م   مها ة المسماال  حز ران/وجنيت، أنهم دركجا ال  11 ردفان، في  

ــارقي  في الترديهات األمني  المتفق ال يها   ــيما الد  إشــــراف المقاد ي  الســ ــايا كردفان،    يــ ادفاي في إطام  رقضــ
بج ا ل سـب .  دكر ا أنهم يـيشـذ جن فر قا يـيايـيا يسـعى إلى دحقيق مةـال  كردفان.  في إر يم النيل األزمي، 

رطا    -ارع ل حرك  الشـــــع،ي  لتحر ر الســـــجدان دمجز/وجليت الدد م  أفراد فةـــــيل مالل القام الت  4 لـــــل في  
 أ لج رمح ي  را ، إلى الدماز   لت قي التدم ب  فقا  دفاي بج ا ل سب .منطق  الشمال،  مقره في 
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ــمجل  رالتقر ر دةــــــ  - 14 ــهدت الفترة المشــــ ــق   االدا في ا شــــ ــجدان  إةيج يا في منطق  الفشــــ لتجدرات  ي  الســــ
حز ران/وجنيت، ادهمت القجات المســـــــ ح  الســـــــجداني  السيش اإلةيج ي رإالدا   26الحد دي  المتناز  ال يها.  في 

ــجدان  ــتدالى الســ ــت، ايــ ــرى  مدني  احد،  الرا بثثهم ال ى الم .  في اليج  نفســ ــجدانيي  أيــ ــهع  بنجد يــ يــ
  السـجدان  إةيج يا،    بتحز ران/وجنيت،    28   27يـفيره لدى إةيج يا  ايـتدالى يـفير إةيج يا لدى السـجدان.  في 

دمجز/وجليت، ابتمع مايا الجزمال اإلةيج ي  الفر ق أ ل   5 في  .  مس ا األم مايا إلى ميــاال ال ى التجالي،  
ال،رذــان ال ى ذــامش م دمر رمــ  الهيئــ  الحذجميــ  الــد ليــ  المعنيــ  رــالتنميــ  في كينيــا  ادفقــا ال ى نز  فتيــل 

 التجدرات في الفشق .
 

 الحالة األمنية -  ااء 
انعدا  األم ، رما في دلل ا شـــــتها ات الق، ي   النزا  المســـــ    اإلبرا ، يشـــــذل دحديا ك،يرا.    وزال   - 15

س  ل    17أيام/ماوج إلى  6ففي الفترة م    ــُ ــطا، يــــــ حادةا خبل الفترة   419حادةا أمنيا، مقا ل   569آب/أغســــــ
مال  بنجب دامفجم، المشـــــمجل  رالتقر ر الســـــا ق.  ظ ت المجارع الســـــاخن ، رما في دلل مناطق في غرب  شـــــ 

ــع النطاي   ــع مدى العنف الجايـ ــي ،  زماال  األماضـــي.  ادسـ ــرر  الماشـ ــهد انعدا  األم  المردهل راإلبرا ،  يـ دشـ
إضاف   مح ي  ك ها  ج ي  غرب دامفجم، ، رما في دلل ليشمل مناطق ظ ت مستقرة نس،يا في السنجات األخيرة

ــيرا في إر يم النيل  إلى ــاف  إلى دلل، األزمي.   مح يتي الدماز    الر لــــــ ــتفحال حال    اإلضــــــ أ  غ ال  ايــــــ
يمذ    دزاود الدد الحجاد  األمني   إنانعدا  األم  في   وتي غرب  بنجب كردفان،  ك لل في   ي  كســـــــب.   

 بزايا إلى الزماال  المجيمي  رس،ب مجيم األمطام.أن يعزى  

  رعـت رع  أالنف األحـدا  خبل الفترة المشــــــــــــــمجـل  ـرالتقر ر في مح ـي  ك ها في غرب دامفجم.  - 16
إةر منـازالـ  ال ى   ممـدنيـا مةــــــــــــــراله  165حز ران/وجنيـت، لقي مـا   يقـل ال    11     6  الممتـدة  ي ففي الفترة  

ــيرة أ  د ز د التارع  لق،ي  ــفر  حيازة  زماال  أما زماعي   ي  أفراد م  ر،ي   الق م ر  الشــ   الرز قات العر ي .  أيــ
شـــخص.  كانت ذناف محا ل  م  بانب القجات المســـ ح  الســـجداني    50 000العنف ال  نز ح ما يقرب م  

ل تجيـــــــل  ي  الطرفي  المتنازالي ،  لك  الجضـــــــع دةـــــــاالد.  دم نشـــــــر رجات األم ، رما في دلل رجات الدالم 
ــع.  يد أن المستمعات المح ي  في  ــر ع،  حتجال الجضــ ــ ج  ك ها زالمت  الســ ــر ع ضــ أفراد م  رجات الدالم الســ

 دمجز/وجليت إلى  رج  مز د م  الضحايا. 22   21في أالمال العنف.  أدى دسدد ا شتها ات في 

 في حز ران/وجنيت  دمجز/وجليت،  مدت أنهال ال   رج  اشــتها ات مســ ح   ي  السماال  غير المجرع    - 17
فةــــيل زنجن في مح ي    -الجاحد النجم،  بيش دحر ر الســــجدان   ال،د -ال ى ا دفاي، بيش دحر ر الســــجدان 

شـــــري ب،ل مرة في بنجب دامفجم، أيـــــفرت ال  مقتل ةبة  أشـــــخاا ال ى األرل  ال  إغبي م رت ل طري.  
  رعت اشــتها ات مســ ح  أيضــا في منطق  ب،ل مرة في  يــل دامفجم الندما نةــب بناة مسهجلجن كمينا في  

ــافر م  زالنسي إلى رجلج.  آب/أغســـــــطا لقجات األم  الت  3 ي كانت درافق الســـــــ طات المح ي  التي كانت دســـــ
   مدت أنهال ال  مقتل ما   يقل ال  خمس  مجظفي  حذجميي .

 في أالقاب ذ ه الحجاد   الحجاد  الســــارق  في دامفجم، ادخ ت مهادمات يــــب  مح ي  متعددة. ففي  - 18
جلـيت،  رع زالمـال يـهاال في بنجب  غرب دامفجم الدة ادـفارات  دمجز/و  6   حز ران/وجنـيت   12  الممـتدة  ي الفترة 

ــع النطاي  ي  المهاال في الج وتي .  في   ــذ   العنف الجايـــــ يـــــــب  مح ي   رالاي  الفر ق أ ل در ج لمعالس  مشـــــ
في     امدكـب  بنجب دامفجم، دم التجييع ال ى ادفـاي  احـد  ي  الفبدـ   الرب الرز قـات فيمـا وتع ق رـالعنف الـ 
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ــ   لمعالس  مشـــــــذ   العنف ال   مح ي  ر ر ضـــــــ .  في غرب دامفجم، دم التجييع ال ى خمســـــــ  ادفارات منفةـــــ
 شهددت م خرا مح يات السنين   كر نل  ير ا  ب،ل مجن  ك ها.

آب/أغسـطا، اندلع النف ر، ي ال ى طجل الحد د  ي  غرب دامفجم  دشـاد، مما أيـفر  4    3 في  - 19
م  السرحى   14 م  القت ى   18ب ما أفادت رت دقام ر.  كان  آخر   حســ  36شــخةــا  برح    27ال  مقتل 

محمد  في دشـــاد،آب/أغســـطا، التقى الفر ق أ ل در ج  رايا المس ا العســـذر  ا نتقالي  4يـــجدانيي .  في  
ــاال أخرى.  في   ،إدم ا دو،ي ــم  مســ ــا أم  الحد د، ضــ ــطا،   5في نسامينا، حيل  مد أنهما نارشــ آب/أغســ

ذـان أيضـــــــــــــــا ب ســـــــــــــــ  طـاماـ  لمس ا األم   الـدفـا  مع لسنــ  أم    يـ  غرب دامفجم درأ  الفر ق أ ل ال،ر 
 السنين . في

الترديهات األمني  ا نتقالي  لدامفجم رفضــــــــــل أنشــــــــــط  لسن   رف إطبي النام برى إحراز دقد  في    - 20
دفاي بج ا ل ســـــــب ، الداام في دامفجم.  ال سن ، التي درأيـــــــها الهعث  المتكام    دضـــــــم األطرا  المجرع  ال ى ا

الم ت أيضا ال ى دهدا  التجدرات في أالقاب حا ت العنف المس    ا نتها ات المزالجم  لجرف إطبي النام. 
في نز  فتيل التجدرات في أالقاب النزا   ياذمت رالتنسيق الجةيق مع لسن  أم  الج ي ،    ل بهجد، شمل دلل 

 دامفجم. ا  كجلسي في   ي  شمالال   دام في منطقتي مجرع زمز  ل نازحي  داخ ي 

 ي  أفراد    ،دمجز/وجليت  17إلى  10في الفترة م   ،   في إر يم النيل األزمي،  رعت أالمال النف ك،يرة - 21
أن النزا  اندلع رسـ،ب حاد  لسـرر  الماشـي   رع   مغمم  ر،ي   الهجيـا  أفراد م  يهاال الفجن   الهم   ال،ردا.   

انتشـــــــــــــر إلى أبزال أخرى م  اإلر يم،   تع ق األمر رمح يات  د الماحي   في مح ي  ييســـــــــــــان، فســـــــــــــرالان ما
دمجز/وجليت، أفادت التقام ر رأن ا شتها ات الق، ي   17    15  الممتدة  ي  الر ليرا  الدماز  .  في الفترة 

شــــــخةــــــا  إلــــــار  مئات آخر   رسر ح.   117في الر لــــــيرا  الدماز   أيــــــفرت ال  مقتل ما   يقل ال   
  ،د  أن العنف أبست خطاب    األيهاب الكامن   مال النزا  رمسألتي التمثيل السيايي  م كي  األماضي.   دردهل

ــع.  مدا ال ى العنف، ن مت يهاال  ــيطرة ال ى الجضــ ــر رجات األم  ل ســ ــا.  دم نشــ ــتهد  الهجيــ الكراهي  ال   يســ
األحمر  شــمال دامفجم.  في   الهجيــا احتسابات في   يات الخرطج   شــمال كردفان  القضــام   كســب  الهحر 

أيــفر ال   دمجز/وجليت، ما   19     18 ســب، ايــتخدمت رجات األم  ال خيرة الحي  لتفر ق االتةــا  ل هجيــا وجمي 
آخر  .  أفادت التقام ر رأن احتسابات مماة   في القضـــــام  أيـــــفرت في    23مقتل خمســـــ  أشـــــخاا  إلـــــار   

 دمجز/وجليت ال  مقتل شخةي   إلار  العشرات.  19

ــر ع، رالتعا ن مع  - 22 ــه ت رجات الدالم الســـــ  في أالقاب أالمال العنف التي  رعت في النيل األزمي، يـــــ
 رف األالمال العدااي   ي  أفراد المهاال المتنازال .   تضــــــــم   ادفاي ذيئ  شــــــــجم  مفاال   كنان ، التجييع ال ى 

إالادة فت   ك لل ر نشــــــــر رجات أم  مشــــــــترك  في المناطق المتضــــــــرمة م  العنف، دتع ق   ا دفاي دجلــــــــيات  
ــتها ات ط يف  في   ــجاي  المزام .  ال ى الرغم م  ا دفاي،  مدت أنهال ال   رج  اشـــــــــ ــادم المياه  األيـــــــــ مةـــــــــ

 آب/أغسطا ال ى التجالي. 15   14الماحي  الر ليرا في   د

رما في دلل إدماج السماالات المســــ ح  في  ترديهات األمني ،   دأت يــــ طات إر يم النيل األزمي دنفي  ال    - 23
م  مسـام المنطقتي  في ادفاي بج ا ل سـب .   عد   4لفةـل القجات الن امي   غيرذا م  األبهزة األمني ، المب را 

،  رطا  الشمال  - ا نتهال م  التحقق م  أذ ي  مقاد ي فةيل مالل القام التارع ل حرك  الشع،ي  لتحر ر السجدان 
في الجلـــــــــــــجل إلى الدماز   م  منطق  أ لج في مح ي  را  في  حســـــــــــــب ما أفادت رت دقام ر  مقادل  2  000 دأ 
 دمجز/وجليت لت قي التدم ب.   4
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الفترة المشـــمجل   ييايـــا إلى حادةا أمنيا،  ز ادة م حجظ    23 في   ي  غرب كردفان، أ  غ ال   رج   - 24
ــا ق .   رعت مع م أالمال العنف، التي كانت ر، ي   دمب  ك،يرة، في  حادةا 11حيل دم دســـــسيل   رالتقر ر الســـ

مح يات لقا ة  النهجد  السنجة.   مذ  أن دعزى الز ادة بزايا إلى دزاود المنافس  ال ى المجامد الط،يعي   م كي  
غ األماضــــي المتناز  ال يها. كما أن العدود م  الحجاد  نسمت ال  يــــرر  الماشــــي .   اإلضــــاف  إلى دلل، أ  

ــ   م  الهسمات ا نتقامي   ي  يهاال النج    يهاال الر ي  في أبزال مخت ف  م  بنجب كردفان، في   ــ ســـ ال  يـــ
 دمجز/وجليت. 15أالقاب حاد  لسرر  الماشي   رع في مح ي   ر  في 

أيــام/مــاوج  ي  ال،ني الــامر   24 في   يــ  كســــــــــــــب،  مدت أنهــال ال   رج  اشــــــــــــــتهــا ــات ر، يــ  في   - 25
،ب التجدرات رشـــأن األماضـــي، في حي  أدت محا ل  يـــرر  ممت كات إلى اشـــتها ات  ي  ر،ي تي  الســـ،دمات رســـ 

حز ران/وجنيت، مما أيـــفر ال  مقتل ما   يقل ال  ةماني    17   14  الممتدة  ي ال،ني الامر  النج   في الفترة 
 أشخاا  برح الشرات آخر   حسب ما أفادت رت دقام ر.

 
 ياأة العابوش ةالحكاةةحالة حعوق اإلبساش ةس -جيا   

ايــــتمر ددذجم حال  حقجي اإلنســــان. فمع اشــــتداد ا حتسابات في بميع أنحال الســــجدان،  الــــ ت   - 26
ــفر،  فقا لما أفادت رت لسن  أطهال   ــ ميي ، مما أيــــ ــد المت اذر   الســــ ــتخدا  القجة المفرط  ضــــ رجات األم  ايــــ

   خبل الفترة المشمجل  رالتقر ر.آخر   1 850شخةا  إلار   21السجدان المركز  ، ال  مقتل  

حز ران/وجنيت، التي رتل خبلها دســـــــــع  مت اذر  ، رتل ةماني  م  المت اذر     30احتسابات  في    - 27
 في حي  أن الهعثـ  المتكـام ـ    دســــــــــــــتطيع التحقق م    أط قتهـا.رـالـ خيرة الحيـ ، التي وزالم أن رجات األم   
لعدد الك،ير م  الجفيات ليا مجضــــع شــــل  حدا رالمدالي العا  إلى المســــ  لي  في كل حال  ال ى حدة، فإن ا

إبرال دحقيق.  كـان ذـ ا ـةاني أ ،ر الـدد م  القت ى في وج   احـد في احتسـاج منـاذ  لبنقبب منـ  م ـاذرة  
ــر   الثاني/نجفم،ر   17 ــفرت ال   التي   2021دشـ ــس    حال   فاة 16أيـ ــخاا  مسـ .   ، غ العدد اإلبمالي ل شـ

طفب   20شخةا، م   ينهم   116الن   2021دشر   األ ل/أ تج ر  25ي يياي الم اذرات من  ال و  رت جا ف
 االتقال العدود م  األشخاا، رما في دلل الدد ك،ير م  النسال  الفتيات.أيضا  امرأة  احدة.  دم 

يما   اإلضـاف  إلى دلل،  مدت دقام ر مق ق  ال  دعرا النسـال المشـامكات في ا التةـامات،    يـ  - 28
الشــــــــارات، ل تحر  السنســــــــي  الترذيب ال ى أود  مت اذر   آخر    أفراد مستمعات مح ي .  مدا ال ى دلل، 

دمجز/وجليت  6أط قت بماالات حقجي المرأة حم   ال ى  يـــــــــــاال التجالـــــــــــل ا بتماالي  ن مت احتسابا في 
 لمدني راألما   العام .لجرف التحر   الدالجة إلى احترا  حقجي المرأة في ا نخراة رأمان في النشاة ا

حادةا ُزالم فيها امدكاب انتها ات  دسا زات لحقجي اإلنســــــــــــان  183 ةقت الهعث   رج  ما مسمجالت     - 29
ضـــــــحي    532طفب.  دســـــــ،،ت انتها ات الحق في الحياة في يـــــــقجة   65ضـــــــحي ، م   ينهم   1  454طالت  

طفب( ضـــحي    22امرأة    22مبب    725شـــخةـــا ) 769طفب(،  دذب   18نســـال     10مبال    504)
ــاني، رما في دلل العنف السنســـي المتةـــل   انتها ات الســـبم  ال،دني ،  دســـ،ب العنف السنســـي  العنف السنسـ

امرأة   15مبب    37ضـحي  ) 53دعرا لبختطا     فتاة(،    13امرأة    22ضـحي  ) 35رالنزا ، في يـقجة  
ــحايا ا التدال ال،دني   ــح 65 طفل  احد(.    غ الدد ضـ ــت  أطفال(.  م   ي   13مبب    46ي  )ضـ امرأة  يـ

حادةا، نســــــــــــــ،ت  183الحجاد  المجةق  التي زالم فيها امدكاب انتها ات  دسا زات لحقجي اإلنســــــــــــــان  الددذا 
ــ  لي  ال   رج   ــم ت  حادةا  30المســـ ــحي  88شـــ ، حســـــب ما أفادت رت دقام ر، إلى رجات األم  الحذجمي   ضـــ

ضـــــــــــــحي  إلى بهات غير حذجمي  مزالجم ،    1 281ةا شـــــــــــــم ت  حاد 135 نســـــــــــــ،ت المســـــــــــــ  لي  ال   رج   
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ضــحي    24حادةا شــم ت  18دلل حركات مســ ح   بماالات مي يشــيات،  ينما ُنســ،ت المســ  لي  ال    في رما
 إلى أفراد مسهجلي  أ  غير محدد  الهج  .

خ،ير المعني رحقجي اإلنسـان في السـجدان، أداما دونغ،  الحز ران/وجنيت، را    4إلى  1 في الفترة م   - 30
التقى رذـهام المســــــــــــــ  لي  الحذجميي ، رم  فيهم الفر ق أ ل ال،رذـان،  الفر ق أ ل     زـ امة ـةانـي  إلى الخرطج ،  

ــيد در ج،  النااب العا  المذ مف خ يف  أحمد خ يف ، فضـــــــب ال  بهات فاال    في المستمع المدني.  محب الســـــ
دونغ، في  يـان نهـايـ  مهمتـت،  رفع حـالـ  الطجامإل  اإلفراج ال  المحتسز   الـ و  االتق جا رمجبـب دشــــــــــــــر عـات 
الطجامإل،  شــــــدد ال ى ضــــــر مة ادخاد مز د م  اإلبرالات السر ئ   الم مجيــــــ  لتحســــــي  حال  حقجي اإلنســــــان 

إلى مس ا حقجي   حقجي اإلنســــــــــاناألمم المتحدة لدمت مفجضــــــــــ   دهيئ   يئ  مجادي  ل حجام الســــــــــيايــــــــــي.  ر
  دشــــر   األ ل/ 25دقر را شــــامب ال  حال  حقجي اإلنســــان في الســــجدان من    ،حز ران/وجنيت 15في    ،اإلنســــان
 .(A/HRC/50/22) 2021أ تج ر  

سنااي  ل تةــــــد  للفبت الجايــــــع النطاي م  العقاب ال ى انتها ات النهجا رالمســــــالل  ال  وزال     - 31
ــذل دحديا.    ــان يشـ ــال آليات    وزال حقجي اإلنسـ ــيادة القانجن، رما في دلل إنشـ ــبحات في مسال يـ دنفي  اإللـ

أـيام/مـاوج، ظـ ت الـتدا ير التي االتمـدت رمجب،هـا   29ل رـراـر  القضــــــــــــــااـي ، متجرـفا.   عـد مفع حـاـل  الطجامإل في  
ــهل المز د م   مثل ــام   المفعجل، مما يـــــ ــترك  يـــــ ــ طات إنفاد القانجن لقجات األم  المشـــــ ــع يـــــ د ل التي دجيـــــ

دمجز/وجليـت،  في أالقـاب    3حمبت القمع ضـــــــــــــــد المت ـاذر    ايــــــــــــــتمرام اإلفبت م  العقـاب.  يـد أنـت في  
ات الحجاد  التي حز ران/وجنيت، أنشـــــــــأ مذتب النااب العا  لسن  ل تحقيق  التحر  في مبرســـــــــ   30احتسابات  

ــدد.  في  ــذا ى بنااي  في ذ ا الةـ ــرا  ال ى أ  شـ دمجز/وجليت، أفرج رذفال  ال  آخر الضـــج   8 رعت،  اإلشـ
ــال  محتسزا  ظل ــترداد  1989  وجنيت/حز ران 30 ن ا   دفكيللسن     م  أالضــــــــ .  في الجرت  العام  األمجال   ايــــــــ

ل ت فز جن الســـجداني الحذجمي  تهم   نفســـت، لـــدمت م كرات دجييف ضـــد  ز ر العدل الســـا ق  المدور الســـا ق
دمجز/وجليت، أدانت محذم  كجيــــتي السنااي  في   9الق  ، مما أةام دكهنات حجل  بجد د افع يــــيايــــي .  في 

الـامـا  تهمـ  الزـنا،  حذمـت ال يهـا ـراإلالـدا  مبمـا.  رـد رـد  طع    20  ـي  النـيل األ ي  امرأة د، غ م  العمر  
 في الحذم.

القطر   المعني   رلـد ا نتها ات السسـيم  المردكه  ضـد األطفال في النزاالات   عملال دحققت فرر    - 32
المس ح   اإل بغ النها، التي دشترف في ماايتها الهعث  المتكام    من م  األمم المتحدة ل طفجل  )اليجنيسف(،  

أيـام/مـاوج   6الفترة الممتـدة  ي     فيفتـاة(    14فتى      24طفب )  38انتهـا ـا بســــــــــــــيمـا ضـــــــــــــــد    14م   رج   
في الماا  ال ى األرل في الدد األطفال المتضــرم     36.   مثل دلل ز ادة  نســه   2022آب/أغســطا   17  

ــا ق.  م   ي    ــيم  مقامن  رالفترة المشـــمجل  رالتقر ر السـ ــ،يان   38م  ا نتها ات السسـ طفب متضـــرما، رتل لـ
فتيات ل عنف السنســي،  اختطف لــ،يان. كما  رع ذسج   4فتيات،  دعرضــت  8  لــ،يا   20 فتادان،  شــجه 

 احد ال ى إحدى المدام   حاد   احد ُمنع فيت  لجل المساالدات اإلنساني .   مد أن أحد ا نتها ات نسب  
انتها ا إلى بناة مســــــــــــــ حي  مسهجلي الهج  .  دم التحقق م   13إلى المخا رات العســــــــــــــذر   الســــــــــــــجداني     

امفجم،  انتها ي  في بنجب دامفجم،  يــــــــــت  انتها ات في غرب دامفجم.  دأةر انتها ات في شــــــــــمال د يــــــــــت 
ــا في زمز ، شــــــــــــــمـال دامفجم،  ةمـانـي  أطفـال في بـ،ل مجن،  ةمـانـي  ــايــــــــــــ أطفـال ـراـل خـاار غير المنفسرة أيــــــــــــ
 دامفجم. غرب
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 االقاصاأةة -الحالة االجاكاعية   -  أال 
و ةر نقص الكهر ال  الجرجد  الغ ال  السـ ع األيـايـي    وزال الجضـع ا رتةـاد  مثيرا ل ق ق، حيل  - 33

ــي  التي طال أمدذا  انعدا  األم   ــيايـــ ــتمر األزم  الســـ ــ،ل العيش.  م  المرب  أن دســـ ــدة ال ى يـــ األخرى رشـــ
الجايع النطاي في إالار  النشاة ا رتةاد   ةني المستثمر   ال  ا يتثمام، في حي  وتجرع أن و د  امدفا  

نمج الناد  إلى أن دجرعات لــند ي النقد الد لي شــير لهطال  إلى إضــعا  ا يــتهبف.  د معد ت التضــخم  ا
ــيذجن ر   2022المح ي اإلبمالي الحميقي لعا   ــخم ال ى   0,3مقدام  يـــــــــ في الماا .  ال ى الرغم م  أن التضـــــــــ

  في الماا ، ن را  245,1في مســــام ذ،جطي، فم  المتجرع أن ي ل مردفعا الند   2022أيــــا  يــــنج  في الا  
لبنخفاا المحتمل في ييم  العم  ،  النقص المزم  في الغ ال  الجرجد،  النزاالات المستمرة،  دعطل يبيل  

ــانات المتجرع .  ــهدت  التجم د المح ي ،  ال يضــ ــعر الةــــر ،   في حي  شــ ــتقراما في يــ ــهر األخيرة ايــ فإن األشــ
اب السام ، يطرح خطر حد    في الحســــــ ك،ير  في احتياطيات النقد األبن،ي، إلى بانب السز   امزمن ا نقةــــــ 

 مز د م  التق هات في أيعام العمبت في األمد القر ب.

الفترة م  حز ران/وجنيت إلى أو جل/ي،تم،ر أال ى حسم التسارطات المطر   في   م  المتجرع أن يذجن   - 34
ع أنحال م  المتجيــــــل.    دزال األمطام الغز رة  ال يضــــــانات المفابئ  د ةر ال ى آ   األشــــــخاا في بمي 

  146 200أ ثر م   العدد التقدور  ل شـــــــــخاا المتضـــــــــرم  كان آب/أغســـــــــطا،   21الســـــــــجدان.   ح جل 
ــاني  العام   في الميدان،  الســــــ طات   ــاني الحذجمي ،  المن مات اإلنســــ ــي  العجن اإلنســــ شــــــخص،  فقا لمفجضــــ

ــ  9 600المح ي .  دمرت األمطام الغز رة  ال يضانات نحج   منزل آخر في   22  000منزل  ألحقت أضراما  ـــــ
شـخةـا من   داي  مجيـم األمطام.    30شـخةـا لقجا حتفهم  ألـيب   79أن  جطني   أفادت السـ طات ال   ي .  14

  اإلضـــاف  إلى دلل، م  المتجرع أن و د  امدفا  أيـــعام القم  العالمي   محد دي  فرا الحةـــجل ال ى العم    
مردفع ، مما يحد م  القجة الشــــرااي  ل يــــر المعيشــــي    ز د  الةــــعه  لدفع ةم  الجامدات إلى إرقال أيــــعام الخ،ز 

في الماا  م  أيـعام كل    250إلى   150الط ب ال ى ال مة الرفيع   الدخ .  أيـعامذما في المتجيـل أال ى  نسـه  
 في الماا  ال ى متجيل السنجات الخما.   650إلى   550 دز د  نسه     2021منهما في الا  

 
 الحالة اإلبسابية - هاء 

ايــــتمر دفارم الحال  اإلنســــاني  في الســــجدان، إد وجابت ال، د ز ادة مطردة في مســــتج ات انعدا  األم   - 35
الغ ااي.  دشـــــــير التقدورات إلى أن ما يقرب م  م ع الســـــــذان وجابهجن السج  الحاد خبل المجيـــــــم األالسف  

دامفجم  الخرطج   كســـــــب   ال   يمتد م  حز ران/وجنيت إلى أو جل/يـــــــ،تم،ر.   جبد في شـــــــمال  غرب   يـــــــل
 السج  الحاد. و  يعانجن م   النيل األ ي  أال ى الدد م  حا ت األشخاا ال

لتةـنيف المتكامل لمراحل األم  الغ ااي دسـامالا  ال  السـجدان أبر  رايـتخدا  ا دح يلآخر     هر  - 36
،تم،ر.  م  المتجرع أن يذجن  حـادا في أزمـ  الغـ ال في ال،بد في الفترة الممـتدة  ي  حز ران/وجنـيت  أو جل/يــــــــــــــ 

ــل إلى  ما ــ  ل خطر، رما في دلل   11,7يةــ مبوي    3,1م يجن شــــخص ) ز ادة ردمذا م يجنا شــــخص( الرضــ
في أ كرانيا م  دفارم حال  انعدا  األم  الغ ااي في الســــجدان،   ز د النزا  المســــ   شــــخص في حال  طجامإل. 

  ا دحــاد  لفــا (، حيــل االتمــدت ال،بد ال ى  امدات القم  م  فقــا لمن مــ  األغــ يــ   الزماالــ  ل مم المتحــدة )ا
رالمدخبت  حالي رقجة المجيم الزماالي التم دالم   أ كرانيا ال ى مدى السنجات الق ي   الماضي .  إدا لم و   ر ييال

الدد األشــــــــــــــخاا ال و  يعانجن م  انعدا  األم  ك،ير الزماعي   خدمات الثر ة الحيجاني ، فقد وزداد رشــــــــــــــذل 
 في نهاي  المطا  إلى مز د م  الةرا   النز ح.، ما يي د  اي ليةل إلى مستج ات غير مس،جر الغ ا
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ــت،    - 37 ــجدان، نتيس    في الجرت نفسـ ــتمرام انعدا  األم   النزاالات في دامفجم  أبزال أخرى م  السـ يـ
مبوي  نازح داخ يا في   3,7ايــتمر النز ح الجايــع النطاي في ظل تياب آفاي لح جل فجم  .  ذناف أ ثر م  

بميع أنحال ال، د، مع مهم في دامفجم  المنطقتي   دم دســــــسيل حا ت نز ح داخ ي بدودة م  أيام/ماوج إلى 
في    نازحا  17 014 نازحا في غرب دامفجم،    83 649دمجز/وجليت رســــــــــــــ،ب النزاالات المح ي ، رما في دلل 

ــرد.  نزح حجالي  نازحا في بنجب كردفان،  فقا 3 765بنجب دامفجم،     ــفجف  دتهع التشـــــــــ   139 400لمةـــــــــ
في الماا  منهم م  النســال.   مد أن العنف الق، ي ال    دأ في   54شــخص حدوثا في بميع أنحال الســجدان، 

دمجز/وجلـيت في  ـ دة رنيص  أبزال أخرى م  مح ـي  الر لــــــــــــــيرا في إر يم النـيل األزمي أدى إلى نز ح  15
 من مات اإلنساني  ال ى ا يتسار   حتيابات النازحي .شخص.  دعمل ال 31 000أ ثر م   

  الـل السـجدان أيضـا ايـتمهال  بئي  بدد م  ال، دان المسا مة،   خالـ  بنجب السـجدان  إةيج يا  - 38
 بئ م  بنجب السـجدان إلى السـجدان،  خالـ  إلى   ي   20  000،  لـل  2022   إم تر ا.  من   داي  الا 
مفجم  غرب كردفان  بنجب كردفان. كما ايتمر  لجل الببئي  اإلةيج يي  إلى شري  النيل األ ي   شري دا

شـــــــــــــخص إلى   59 800دمجز/وجليت، ال،ر نحج  31أرل.  حتى  أالداد  لك  ر ، الســـــــــــــجدان  إر يم النيل األزمي 
 .2020السجدان من   داي  األزم  في شمال إةيج يا في دشر   الثاني/نجفم،ر  

في التمج ل، اضطر  رنام  األغ ي  العالمي في السجدان إلى خف  حةص    س،ب النقص الحاد   - 39
ــاالد  رنام  األغ ي  العالمي رانت ا  أ ثر م    ــ  لببئي  في بميع أنحال ال، د.   سـ  بئ   550  000اإلالاشـ
اليني  ال ى أيــا   في الســجدان.  ا تدال م  دمجز/وجليت، لم وت ق الببئجن يــجى نةــف يــ   غ ااي  ييايــي ، 

 قد .أ  ن 

 دجابت المن مات غير الحذجمي    كا ت األمم المتحدة  لـناديقها   رامسها المهات في الم يادها.   - 40
ــجل   16 في  ــاني ا دحادي  أن دمن  اإلدن رالجلـــ ــي  العجن اإلنســـ أيام/ماوج، ط ،ت األمم المتحدة إلى مفجضـــ

  لي  الحذجميي  ال ى ذـ ه الهعثـ ، ال،ر  إلى كـا دا في بنجب كردفـان.  ال ى الرغم م  مجافقـ  كهـام المســــــــــــــ 
دتم المجافق  ال ى الط ب رعد.  رد أةام كهام مســ  لي األمم المتحدة المســأل  في ابتما  مع الضــج مس ا   لم

ــيادة السنرال شــــــــما الدو  كهاشــــــــي أيام/ماوج. أةنال ز امدها إلى السنين ، غرب دامفجم، لتقييم   26في  .   الســــــ
ــاني ، دالت نااه  الم ــاني ( إلى الحال  اإلنســ ــ  ن اإلنســ ــق  الشــ ــق  المميم /منســ مثل الخاا ل مي  العا  )المنســ

  لجل األمم المتحدة  الشركال د ن الجااق لتقديم الخدمات اإلنساني .

ُأ  غ ال   رج    - 41 ــالتقر ر،  ــ  رـ ــا أمنيـــا أةرت ال ى األمم المتحـــدة    123 خبل الفترة المشــــــــــــــمجلـ ــادةـ حـ
  المن مات غير الحذجمي  في السجدان.

  
 ( 2022)   2636أةر األما الكاحلة في السوأاش ةتنفيذ العرار   -  ثالما  

: الكسوا لة في  كلية االباعال السوياسويإ ةاحرال الاعلم بحو ارسواء الحلا اللةكعراويإ ةحكاةة  1الهلف    
 لكسالام حعوق اإلبساش ةتلزيزهاإ ةتحعيق السالم ا 

الح جل التي يقجدذا الســــــجدانيجن   م كجن زمامها  يــــــتعادة انتقال  دالملالم ت ممثل الخاا  ال ثف  - 42
ــدايي  رميادة مدني  في الســـــجدان في أالقاب ا نقبب العســـــذر  ال    رع في  دشـــــر    25ديمقراطي د  مةـــ

حذجمي  الد لي  المعني  رالتنمي   األمم .  كانت الشـــــــــــــرا    ي  ا دحاد األفر قي  الهيئ  ال2021األ ل/أ تج ر  
المتحدة محجم   في ذ ه السهجد،  دم مجالـ   دفعي ها في إطام آلي  ةبةي  مشـترك .  في دلل اإلطام، أبرى  

https://undocs.org/ar/S/RES/2636(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2636(2022)
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الخاا ادةــا ت مذثف  مع طااف   ايــع  م  ألــحاب المةــ ح  الســجدانيي  الرايســيي ، رما في دلل  ممثلال
األ اديمي ،  مسمجالات الشـــــهاب،  األحزاب الســـــيايـــــي ، فضـــــب ال  السيش.    السماالات النســـــااي ،  األ يـــــاة

  دجالل أيضا مع الشركال اإلر يميي   الد ليي .

إلى دالم ألــــــحاب المةــــــ ح  الســــــجدانيي  في   في اللي  الثبةي   يــــــعى مهعجةج المن مات الثب  - 43
رعقـد ابتمـا   ي  رع  دـلل    دجج  لسيش،  دهيـئ  ال ر   المجادـي  إلبرال محـادـةات مـهاشــــــــــــــرة  ي  المـدنيي   ا

حز ران/وجنيت.  في حي  مف  رع  ألـــــــــــــحاب المةـــــــــــــ ح  الرايســـــــــــــيي  ا نضـــــــــــــما  إلى  8األطرا  في 
ــ  المدني  ، المحادةات ــحاب بماالات المعامضــ ــات بادة حجل العم ي .  مع انســ ــامكجن في منارشــ انخرة المشــ

ــ ت اللي    ــي   السيش م  المحادةات،  الــ ــيغ   الرايســ ــل لتحدود لــ ــذل منفةــ الثبةي  العمل مع األطرا  رشــ
 را    ل تط،يق في المستق،ل.

ــ ت المذادب الميداني  ل هعث  المتكام   في   يات دامفجم  بنجب كردفان  الهحر األحمر مع  - 44  دجالــــ
إدماج  داح   ي  إلرشأن العم ي  السياي  ،ن داخ يا  الشهابج النسال  النازح، رما فيهم  ألحاب المة ح  المح يي 

ــاف  إلى دلل،     في النقا . آمااهم  الـــــــ ت األمم المتحدة دقديم المشـــــــجمة المتخةـــــــةـــــــ  إلى ألـــــــحاب  إضـــــ
ــاال العم ي   ــاال ا نتخا ي . غير أن مسا ت التعا ن األخرى فيما وتع ق رمســ ــأن المســ ــ ح  المعنيي  رشــ المةــ

 ا نتقالي  ظ ت درا ح مذانها ن را ل مأزي السيايي.

ــرا   مع    - 45 ــي ، ن مت العم ي  المتكام  ، رالشــ ــيايــ ــامك  الفعال  ل مرأة في العم ي  الســ  غي  دعز ز المشــ
ــا اة  ي  السنســـي   دمذي  المرأة )   دالم م  أ اديمي  فجلل ( ذيئ  األمم المتحدة ل مرأة ذيئ  األمم المتحدة ل مسـ

ــج د ــاط   المفا ضـــــــــــــ ،  رناد ت   زامة خامبي  الســـــــــــ إلى  5في الفترة م  ،  ة ةبة  أيا لمد  ح ق  المل ل جيـــــــــــ
حز ران/وجنيت، لةــال  الميادات الســيايــي  النســااي ،  أالضــال الحركات المســ ح ،  المستمع المدني،  لسان  7

لمسمجال  ل تحضــير ل عم ي  الســيايــي  التي ديســرذا له ه االمقا م ،  مسمجال  حقجي المرأة.  أداح دلل الفرلــ   
 مسدي . يها رةجمةاللي  الثبةي   المشامك  ف

  الـ ت الهعث  المتكام   التشـا م مع طااف  متنجال  م  السهات الفاال   في مسال حقجي المرأة م   - 46
ــال م  مخت ف المستمعات.  في طب  ال ى األراليم لب دمجز/وجليت  م   6   5 بهات ن رذا  أ لج ات النســـ

العم يـ  المتكـام ـ ، رـالتعـا ن مع ذيئـ  األمم   دمجز/وجليـت، يســــــــــــــرت  27إلى    25دمجز/وجليـت  م     23إلى    21
المتحدة ل مرأة   رنام  األمم المتحدة اإلنمااي، يـ سـ   م  الحجامات مع السماالات النسـااي  م  غرب  بنجب  

النيل األزمي؛  شــــــمال   يــــــل  شــــــري  بنجب دامفجم؛  السز رة؛  الج ي  ؛    ردفان؛  الهحر األحمر؛  كســــــب
؛  الخرطج  لمنارشــ  دن يم النســال   نال دحالفادها في يــياي األزم  الســيايــي ، را يــتناد الشــمالي ؛  نهر النيل

األمم المتحدة  الهيئ  الحذجمي  الد لي  المعني  ســـــــــتخ ةـــــــــ  را يـــــــــتفادة م  خ،رات  إلى الدم   اإلر يمي  الم
ــال م  الكيانات الســــــ  ــا حجامات محددة ل نســــ ــارات في  رالتنمي   الخ،رات الســــــجداني .  ن مت أيضــــ ــي   الشــــ يايــــ

آب/أغســــــــــطا ايــــــــــتسار   مدفا  الط ب ال ى الدالم   غتنا  الفرلــــــــــ    19إلى  17آب/أغســــــــــطا  م   4
 لبيتما  إلى شجاغ ه  المحددة رشأن الحال  الراذن   ي،ل المضي ردما.

 
 الكساعبلية : أ ا  كليات السالم ةتنفيذ اتفاق جوبا للسالم ةاتفاقات السالم  2الهلف    

ــي  في  - 47 ــيايـــــــــ في حي  ظلم دنفي  ادفاي بج ا ل ســـــــــــب  محد دا لحي  التجلـــــــــــل إلى حل ل زم  الســـــــــ
ــ ت الهعث  المتكام     ل بهجدذا لتعز ز لسن   رف إطبي النام الداام في دامفجم.  دالمت  الخرطج ،  الـــــــــــ



S/2022/667  

 

22-13129 11/17 

 

يـــــــل دامفجم(  الضـــــــعي  )شـــــــري الهعث  دجيـــــــيع هيا ل ال سن  م  خبل إنشـــــــال لسان رطاعي  في زالنسي )  
 دامفجم(  نشر مجظفي . كما دالمت  ضع العدود م  إبرالات التشغيل المجحدة الرايسي  لتجبيت المل ال سن . 

ــد   نتها ات  رف إطبي النام.  في الفترة  - 48 ــ ت لسن   رف إطبي النام الداام التةــ الممتدة   الــ
ــطا، د قت ال سن  د  6   أيام/ماوج   6 ي    ــرت دحميقا  احدا في انتها ات آب/أغســ ــمي    اشــ ــذا ى ميــ ــع شــ ســ

الحــــا ت، ال  طر ق الحجام   ال سنــــ  القطــــاعيــــ  دمذنــــت، في بميع  محتم ــــ  لجرف إطبي النــــام.  يــــد أن 
  الجياط ، م  نز  فتيل التجدر  دمل أ  دةعيد ل ةرا .  لم و،رم أ  م  الشذا ى إبرال دحقيق  دني.

دمجز/وجليت شــــــــــــــذجى م  القجات  15ن   رف إطبي النام الداام في فع ى يــــــــــــــ،يل المثال، د قت لس - 49
المسـ ح  السـجداني   رجات الدالم السـر ع ضـد دسمع رجى دحر ر السـجدان لتشـغي ت نقط  دفتيش غير رانجني  في  

(، رالقرب م  المالح  في شـمال دامفجم، ال ى مشـام  الحد د ال ي،ي ، في انتهاف  دفاي Jarabonaبر جنت )
ــاطـ   ي  الطرفي  في الل ســــــــــــــب .  ـددخـ ت بجـ ا  دمجز/وجلـيت.  القـب   17 سـن  ال ى الفجم رعقـد ابتمـا   يــــــــــــ

 دمجز/وجليت. 18في رامت رت المفا ضات،  افق دسمع رجى دحر ر السجدان ال ى إزال  نقط  التفتيش،  ذج ما 

 التحقيق فيت في الفترة م  ملــــــــد  رف إطبي النام  التحقق منت رشــــــــأن   ي ددم ، د مة  أ ل   ت ن م - 50
الهعث  المتكام  ، مجظفجن م  مقر لسن   رف    اأالددهتي  ، الي التدم ، الد مة   حضــــــــــر  .  حز ران/وجنيت 9إلى  5

دعر ف المشـامكي   ج ي  ال سن   إيساد ت دهد  إلى إطبي النام الداام  ال سن  القطاعي  لشـمال دامفجم.  كان 
الضــجل ال ى الخ،رات المذتســه  م  آليات مماة   أداحت دســ يل  جحدة. كما فهم مشــترف إلبرالات التشــغيل الم

منها الشـــــ  ن السنســـــاني   حقجي اإلنســـــان  ، شـــــام   ذام مســـــاال  أنشـــــئت في أما   أخرى، مع إدكال الجالي ر 
  حماي  المدنيي .

شــــــــمال    دمجز/وجليت، القدت لسن   رف إطبي النام الداام ابتماالا دشــــــــا م ا في الفاشــــــــر،  26 في  - 51
ــااـي ،  دامفجم، حضــــــــــــــره ممث جن ال  المستمع المـدني،  الـنازحي  داخ ـيا،  اإلدامة المح ـي ،  السمـاالـات النســــــــــــ
 غيرذم م  ألـحاب المةـ ح .  أداح دلل ل سن  فرلـ  لمنارشـ    وتها مع المشـامكي   دحدود يـ،ل لهم لدالم 

 مماة   في   يات دامفجم األخرى.ايهات من ال سن  في أنشطتها المتع ق  رالرلد  التحقق.   سر  التخطيل ل

ــال  كــا ت األمم المتحــدة، الدمجز/وجليــت، زام    2 في   - 52 ممثــل الخــاا، إلى بــانــب الــدد م  م يـــــــــــــ
م  السنينــ ، غرب دامفجم،  ابتمع رــالحذجمــ   اإلدامة األذ يــ   النــازحي  داخ يــا  رــادة المستمعــات المح يــ .   

أمجم إلى إنشــال مفجضــيتي األماضــي  النازحي  داخ يا  الببئي  ال ى  دالا في بم  أبل إيساد ح جل داام ، 
 .النحج المنةجا ال يت في ادفاي بج ا ل سب 

 
: الكسوووووووووا لة في مناء السوووووووووالم ةحكاةة الكلبيين ةبسووووووووو  سوووووووووياأة العابوشإ ةخا وووووووووة في 3الهلف    

 ةالكنمعاين  أارفور 

ــ ت اله  - 53 عث  المتكام     ل السهجد لدالم  دعز ز حماي  رالتعا ن مع فر ق األمم المتحدة القطر ،  الــ
المدنيي   دحدود يــــــــ،ل دالم  دســــــــر ع دنفي  الخط  الجطني  لحماي  المدنيي .  ردمت الهعث  المســــــــاالدة التقني  
لتعز ز آليـات الحمـايـ ، رمـا في دلـل الليـ  الجطنيـ  لحمـايـ  المـدنيي ،  لسـان حمـايـ  المـدنيي  ال ى مســــــــــــــتجى 

إلى   26األم  المشــــــــــــــتركــــ . فع ى يــــــــــــــ،يــــل المثــــال، ن مــــت الهعثــــ  في الفترة م     الج يــــات،  رجات حف 
ــيق مع فر ق األمم المتحدة القطر   لسن   رف إطبي النام الداام، ح ق  المل ددم ،ي   30 أيام/ماوج، رالتنســــــ

م  ضـهاة  ضـارطا   56رشـأن مفاهيم حقجي اإلنسـان الرايسـي   القانجن الد لي اإلنسـاني  مهادإل الحماي  لفاادة 
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ــي  األمم. قجاتال ــا ةب    لشـــــــ  ن  المتحدة  في حز ران/وجنيت، ن مت الهعث  المتكام    مفجضـــــ الببئي  أيضـــــ
حز ران/وجنيت(  بنجب دامفجم   22-20حز ران/وجنيت(  شـــــري دامفجم ) 8-6ح قات المل في شـــــمال دامفجم )

لج يات.  كان الهد  ذج دحســي  ا ال ى مســتجى حز ران/وجنيت( را شــتراف مع لسان حماي  المدنيي    28-30)
ــهذات حماي  المرأة،  اإلدامة   ــيادة القانجن،  شــــــــــ إالداد ال سان  بماالات المستمع المدني العام   في مسال يــــــــــ

 األذ ي ،  شهذات الحماي  المستمعي ،  المساالدو  القانجنيي  لدالم حماي  المدنيي .

يي  لدالم حماي  المدنيي .  زام  فد م    الــــــ ت الهعث  دالجدها لدى ألــــــحاب المةــــــ ح  الرايســــــ  - 54
ــل مع أمي  الـا  حذجمـ  الج ـي   مفجا   13إلى   8الهعـث  غرب دامفجم في الفترة م    حز ران/وجنـيت  دجالــــــــــــ

ــأن الـتدا ير الرامـي  إلى حـل النزا   ي  القمر  الرز قـات  معـالسـ  حـالـ  أم   حمـاـي  المـدنيي   شــــــــــــــرطتهـا رشــــــــــــ
أالقـــــــاب في في  الج يـــــــ ،  أنحـــــــال  في    أالمـــــــال  بميع  التي  رعـــــــت  م     كر نـــــــلالعنف  الفترة  إلى   22في 
حز ران/وجنيت، ابتمعت الهعث  المتكام   مع مســــــــ  لي  في إدامة الســــــــب   األم   13 نيســــــــان/أ ر ل.  في 24

بزل م  رجات حف  األم  المشــــترك   منارشــــ  التحديات  إنشــــال  الشــــ  ن اإلنســــاني   جزامة الخامبي  للشــــادة ر 
ــت،    القـاامـ ، رمـا الهعـث  القـدت في دلـل الشــــــــــــــجاغـل المتع قـ  ـرالحمـاـي  في دامفجم  المنطقتي .  في اليج  نفســــــــــــ

ندال إلى العمل م  منارشـــ  رشـــأن يـــ،ل اإليـــرا   تنفي  الالمتكام  ، رالتعا ن مع فر ق األمم المتحدة القطر ، 
 .ال    بهت األمي  العا  أبل حقجي اإلنسان

ــجداني   - 55 ــام   ل شــــرط  التارع  ل هعث  المتكام   العمل مع رجات الشــــرط  الســ ــتشــ ــ ت الجحدة ا يــ   الــ
لتعز ز ردمات ضــهاطها في الخرطج   دامفجم ل عمل  فقا ل معاوير المق،جل  د ليا ألالمال الشــرط  الديمقراطي ،  

حماي  المدنيي .  متط هات شـــــــــــأن قجات  رادة المستمعات المح ي  ر إدكال الجالي لدى الرما في دلل ال  طر ق  
قجات  أفراد المستمعات المح ي  م  خبل دجفير خما د مات ددم ،ي ،  ةب  ح قات المل، ال دالمت الجحدة  

ب ســـــ  ايـــــتشـــــام  ،  خمســـــ   رام  لتجعي  المستمعات المح ي .  ايـــــتفاد م  أنشـــــط   نال القدمات ذ ه   19  
فردا م  أفراد المستمعات  1  061مبب(،    294امرأة     133فردا م  أفراد رجات الشـرط  السـجداني  ) 427

م  مسمج  المستفيدو  الهالغ مبب(  مدعيان الامان )امرأة  احدة  مبل  احد(.     860امرأة    201المح ي  )
.  كان دشــــغيل مذت،ي  ل شــــ  ن السنســــاني  في  يـــل  نســــال 335كان     امب 1  155  كانمســــتفيدا،  1 490

ــاني  دعز ز دعميم مراالاة المن جم التعز ز ردمات  ا لذامدامفجم أمرا   قجات ل تةــــــــد  ل عنف السنســــــــي  السنســــــ
رشــــــــــــــأن منع العنف السنســــــــــــــي    ي ددم ، د مة حز ران/وجنيت،    30إلى  26في الفترة م  ت، السنســــــــــــــاني.  القد

لمتحدة را شــــــــتراف مع  رنام  األمم ا  تن م،  السنســــــــاني  العنف السنســــــــي المتةــــــــل رالنزا   التحقيق فيهما
غير أن   قجات  المدالي  العامي ،  شـــــامف فيت مشـــــامكجن م  الخرطج   دامفجم  المنطقتي .الاإلنمااي، لفاادة 

يمـثل دحـدـيا رســـــــــــــــ،ب دع يق دمجـ ل المـانحي  في أالـقاب ظـل   قجات لدجفير اـلدالم الفني في مسـال  ـنال الـقدمات  
 .2021دشر   األ ل/أ تج ر   25ا نقبب ال    رع في 

ميداني  إلبرال التقييم   امت الهعث  المتكام  ، را شــــــتراف مع فر ق األمم المتحدة القطر ،  رحبت ر - 56
حز ران/وجنيت(.  كانت   23-19أيام/ماوج(  شمال دامفجم ) 17-10المتكامل ل،نال السب  إلى النيل األزمي )

في   يات بنجب دامفجم   -سب   بزلا م  مسهجد مذثف، مع بامعات المنطق ، إلنساز يت  دقييمات ل،نال ال
 شمال دامفجم  النيل األزمي  بنجب كردفان  كسب  الهحر األحمر.  يتدالم ذ ه التقييمات دنفي    ي  الهعث  
المتكام   مع دحدود فرا  نال الســـــــب  مع المستمعات المح ي ، فضـــــــب ال  يـــــــ،ل دنفي  ادفاي بج ا ل ســـــــب  

 ي  لحال  النزا   امتثالهما لم،دأ ”الد  اإلضرام“. ضمان مراالاة ال،رام   دمج ل التنم



S/2022/667  

 

22-13129 13/17 

 

 الــــــ ت األمم المتحدة، م  خبل لــــــند ي  نال الســــــب ، ا يــــــتسار  رطر ق  مجبه   ايــــــتراديسي    - 57
لضــمان ايــتمرام  لــجل الدالم األيــايــي إلى م  ذم في أما الحاب  إليت،    يــيما ال ى مســتجى المستمع 

  فعـال  ل جفال رأ لج ات الخطتي  المتع قتي  رالمرأة  الســــــــــــــب   األم   ضــــــــــــــع  رام ذج  كان الهـد المح ي.   
ل مي   أيام/ماوج، ن م المذتب المتكامل لنااه  الممثل الخاا   12   11  الشـــــــــهاب  الســـــــــب   األم .  في 

مع  من مات المست األمم المتحدة ح ق  المل حضـرذا شـركال العا  )المنسـق  المميم /منسـق  الشـ  ن اإلنسـاني ( 
في إطــام    مبوي  د  م  3،نــال الســــــــــــــب  في دامفجم رميمــ   ل  المــدني لتجبيــت المقترحــات المتع قــ  رمشــــــــــــــر  

 خطتي  المتع قتي  رالمرأة  السـب   األم  ل األ لج ات الرايسـي  رشـأنالةـند ي.  شـم ت ح ق  العمل منارشـات 
تد أ لج ات ال،رام  لتشــــــمل بجانب  في الســــــجدان  شــــــددت ال ى الحاب  إلى أن دم  الشــــــهاب  الســــــب   األم  

الترارل  ي  العمل اإلنســاني  التنمي    نال الســب ، رما في دلل دجفير الحماي  م  العنف السنســي  السنســاني 
  ا يتثمام في التع يم  التمذي  ا رتةاد  لةال  المرأة. 

ن م  األغ ي   الزماال  حز ران/وجنيت، ن مت مفجضــي  شــ  ن الببئي ، رالشــرا   مع م 5    4 في  -58
الرالــاة  الرحــل  المزامالي ، ح قــ  المــل ل،نــال القــدمات ل تخطيل    يــ   زامة الزماالــ   الثر ة الحيجانيــ   مفجضــــــــــــــ 

 مجيم الزماالي في الفاشر، مع ضمان حماي  المدنيي .قضايا المتع ق  رال يتسار  متعددة األ بت ل 

حدة القطر  دقدما في  ضــــــــــع الةــــــــــيغ  النهااي  ل،رنام    أحرزت الهعث  المتكام    فر ق األمم المت  - 59
مشترف لسيادة القانجن لدالم دنفي  أ لج ات ييادة القانجن في السجدان.   ستند ال،رنام  إلى نه  األمم المتحدة 

ايتسار     رنام   نال السب   دحقيق ا يتقرام في السجدان   تمحجم حجل    المتفق ال يت في السجدان المشترف
مستمعي  المنحى  حتيابات األم  الهشـــر   العدال ؛  النهجا رالم يـــســـات الرايســـي  لســـيادة القانجن  حقجي  

 اإلنسان؛  دهيئ   يئ  مجادي  ل حل الس مي ل نزاالات  حماي  المدنيي   المسالل .

م  األماضـي الم جة  أمتام مر ع    271 704 خبل الفترة المشـمجل  رالتقر ر، رامت الهعث   تطهير  - 60
رالمتفسرات الخطرة في النيل األزمي  بنجب كردفان  دامفجم. ةم برى إالادة األماضــــــي  يــــــتخدامها م  ر،ل  

ــنفا م  المتفسرات الخطرة، رما في    1 363المستمعات المح ي .  في ذ ه العم ي ، دمرت الهعث  المتكام    لـــ
ــادة 18دلل  ــادا ل فراد،  أم ع  ألغا  مضــــ ــغيرة،   901ل درارات،      لغما مضــــ ــ ح  الةــــ رطع  دخيرة م  األيــــ
رطع  دخيرة غير منفسرة.   فضـــــــل ذ ه السهجد،  فرت الهعث  المتكام   إمذاني   لـــــــجل آم  لد اار   440  

العمل اإلنســـــــــــاني،  زادت م  مســـــــــــاح  األماضـــــــــــي المتاح  لبيـــــــــــتخدا  اإلنتابي،  ايـــــــــــتعادت أم  األفراد  
جلجل إلى الخدمات األيايي ، رما في دلل الرالاي  الةحي   التع يم  إمدادات   المستمعات، مما مذنهم م  ال

المياه  األيـــجاي.  الب ة ال ى دلل،   ما أن ذ ه األنشـــط  ردمت رالتنســـيق الجةيق مع الســـ طات الجطني ، فقد  
في الســجدان.  المستمعات المح ي  رما يســهم في  نال الســب   ها   ي  العبر   ين  إلى الحذجم  ن رةالحســنت  

ــافــ  إلى دلــل، رــدمــت أفررــ  التجعيــ  رمخــاطر الــ خــاار المتفسرة التثميف  التجعيــ  رــالمخــاطر إلى    ــاإلضـــــــــــــ
ــا )  92 034 فتاة( في المناطق التي  21  700فتى    25  047امرأة    21  095مبب    24 192شـــــــخةـــــ

ــدمـــت   ــام خطيرة.  رـ ــا المستمع المح ي لخطر ك،ير لجرج  حجاد  انفسـ ــ  وتعرا فيهـ ــام ـ ــ  المتكـ ــ  الهعثـ أفررـ
ــرة مع المستمعات المح ي   المدام ،  ــال المستمعي،  القد د مات إالبمي  مهاشـــــــــــ التثميف م  خبل ا دةـــــــــــ

  دن يم حمبت إالبمي .
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: أ ا تلبئة الكسوووا لة االقاصووواأةة ةاإلبكاتيةإ ةتنسووويق الكسوووا لة اإلبسوووابية ةالكسوووا لة في 4الهلف    
 مناء السالم 

م  دجرف المســـــــــــــاالدات اإلنمااي  الد لي  م رتا رعد ا نقبب العســـــــــــــذر  ال    رع في ال ى الرغم  - 61
،  ـ لـت الهعثـ  المتكـام ـ   فر ق األمم المتحـدة القطر  بهجدا ك،يرة لتع،ئـ  2021دشــــــــــــــر   األ ل/أ تج ر   25

الةــمجد في بميع المجامد  دقديم الدالم ل نشــط  المعيشــي   المنق ة ل حياة مع دعز ز خدمات  نال القدمة ال ى 
القطر  م  المضــــــي ردما في دقديم المســــــاالدة اإلنســــــاني  المنق ة  فر قال  أنحال ال، د حيثما أمذ  دلل.  دمذ 

 الحذجم . ل حياة،  إن كان دلل في ظل مز د م  القيجد المفر ض  م  المانحي  ال ى مشامك 

ــند ي المركز  لمجابه  الطج ، 2022حتى الن في الا     - 62 ــاذم الةــــ ــق   يــــ امإل، م  خبل ييادة منســــ
م يجن د  م في   20في الســـــجدان.  كان لخر دخةـــــيص رميم   م يجن د  م 40الشـــــ  ن اإلنســـــاني ، رم، غ  

أيام/ماوج د م فعال إد أداح ل مزامالي  الحةــجل ال ى ال،  م،   فر يــ،ل العيش،  التغ ي ،  المياه،  الةــر   
اا  م  المجامد لدالم المزامالي  خبل المجيــم الزماالي في الم 65الةــحي،  الن اف  الةــحي ، مع دخةــيص 

الحــالي.  في حي  أن ا حتيــابــات الحميميــ  ل  د ،ى رســــــــــــــ،ــب ريجد التمج ــل، يمذ  أل ثر م  ةبةــ  مبوي   
اإلمـدادات     رـت دجابـت فيـت، في  2023     2022في الـامي  يــــــــــــــجداني الن ا التمـاد ال ى إنتـابهم الغـ ااي  

 حتى حز ران/وجنيت،   رالمحد دي .  التمج ل اإلنســـــاني ل دالم الغ ااي   تســـــم فيت  ك،يرة  دحدياتالغ ااي  العالمي  
ردمه    2022م يجن د  م م  ألـــل دمج ل متجرع لعا    23,23د قى الةـــند ي اإلنســـاني ل ســـجدان دمج ب ردمه  

ب دامفجم، ال ى النز ح  مستمعات الرحل في   ي  غر   2022في الا  م يجن د  م.  رد مكزت المساذم     66
دمجز/وجليت،  رع  رنام  األغ ي  العالمي  21فضــــــب ال  ا يــــــتسار  لنج ات السفا  في خما   يات.  في 

ــيص رميم   ــتسار  في مسال األم  الغ ااي   100ال ى دخةـ ــيع نطاي ا يـ م يجن د  م مع ال،نل الد لي لتجيـ
ــعفا، م  خبل التحج بت ال ــر ل فئات األ ثر ضـــــــ ــجل إلى م يجني   دقديم الدالم المهاشـــــــ ــيتم الجلـــــــ نقدي .  يـــــــ

 شخص، مع إالطال األ لج   ل نسال  األطفال  المسني   األشخاا د   اإلالار .

)المنســـــــــــق   ل مي  العا   نااه  الممثل الخاا رميادة ايـــــــــــتمر المل فر ق اإلدامة المتكام   ل ،رام ،   - 63
ال،رمس  ال ى نطاي المنسزات المســتهدف     المميم /منســق  الشــ  ن اإلنســاني (، لضــمان ادها  نه  مشــترف إزال

ل هعث  المتكام    فر ق األمم المتحدة القطر . فع ى يــــــــــــ،يل المثال، أنشــــــــــــئت فرر  المل ايــــــــــــتراديسي  معني  
 نال القدمة ال ى الةــــــمجد  األم   الحماي ،   ددا ير  ترديب  دنســــــيق دامفجم دحت مالاي  نااه  الممثل الخاا ل

 اإلنساني  في مسال األم  الغ ااي. رما في دلل دعز ز ا يتسار 

في دعدول هيذل التمج ل لدالم دنفي  نه  األمم المتحدة المشـترف، رما في دلل  إحراز دقد  دم أيضـا  - 64
م  خبل إطام نتاا  ايـــــتراديسي  مشـــــترف  ي   رنام  دمج ل الســـــجدان  لـــــند ي  نال الســـــب .  الغرا م  

التنمي  لدالم التدخبت المقرمة الرايســي  خامج نطاي األنشــط  المنق ة ل حياة م  ذج دعز ز أةر دمج ل التعدول 
خبل دحســـــــــــي  ا دســـــــــــاي  الكفالة ال ى نطاي  رام  التمج ل.  يـــــــــــي،دأ العمل الن ال ى إطام م رت ل مم 

دكجن  ( ال ى أن 2024المتحدة ل تعا ن م  أبل التنمي  المســتدام  مددت يــنتان )يــيدخل حيز التنفي  في الا  
المهـا  األ لى دحـدوـل التح يـل القطر  المشــــــــــــــترف ايــــــــــــــتنـادا إلى التقييمـات السـام ـ  ل،نـال الســــــــــــــب   غيرذـا 

 ال،يانات. م 
 



S/2022/667  

 

22-13129 15/17 

 

 الكساتل الاعغيلية ةالاخميمية للبلمة   

ــهع  مذادب ميداني ، م  أبل دنفي  الج ي  رمز د   - 65 ــيع نطارها، رما في دلل في يـــ ــ ت الهعث  دجيـــ  الـــ
في الدد   المجافق ال يها  الفعالي .   سر  دجيــــــــــيع رع  مجارع الهعث  المتكام   الحالي   يــــــــــتيعاب الز ادةم  

فردا م  أفراد الشــرط ،   18مجظفا مدنيا،     201آب/أغســطا،   غ الدد مجظفي الهعث   16 في    .المجظفي 
، دشــغل  ال ى نطاي المن جم  نســي مرايها الســذر ا.  دمشــيا مع ايــتراديسي  األمي  العا  ل تكاف   ي  الس  17  

 النسال أ ثر م  نةف التعيينات المدني  الع يا )مايا داارة فما فجي(.

دعميق دعا نها مع فر ق األمم المتحدة القطر  م  خبل آليات  هيا ل المتكام      الـــــــــــ ت الهعث   - 66
نه  األمم المتحدة المشــــترف  ةيق    فر ق القطر  أن يذجن الالتنســــيق المتكام  .  في أ اال حز ران/وجنيت، ررم 

  أبل  م   ل تعـا ن التخطيل الم رـت  ل مم المتحـدة في الســــــــــــــجدان، التي دكمـل دمـدـود إطـام المـل األمم المتحـدة 
 .2023حتى نهاي  الا   المستدام   التنمي 

الـل ،  اـلداخ ي ـلدالم اإلدامة القـاامـ  ال ى النـتاا ،  الررـاـر ،  المســــــــــــــ  هـا  الـــــــــــــــ ت الهعـث  دعز ز هيذ  - 67
آليات  االتماد   اإل بغ ال  المشام ع في إطام الةند ي ا يتئماني المتعدد الشركال في السجدان.  شمل دلل  

التخطيل  التنســـــــيق الداخ ي  لتةـــــــميم المشـــــــام ع  دنفي ذا  دقييمها ضـــــــم  إطام النتاا  المنق  حدوثا  خط   
ــي المتغير  ،  التي دعذا دعدوبت ال ى األ لج ات رما وتم2022العمل لعا   ــيايـــــــــ ــياي الســـــــــ ــى مع الســـــــــ اشـــــــــ

 ا نقبب. رعد
  

 مالحظات  -  راالا  
ــذر  ال    رع في  - 68 ــهر ال ى ا نقبب العســـــــــ ــرة أشـــــــــ ــر   األ ل/ 25رعد مر م أ ثر م  الشـــــــــ  دشـــــــــ

دجابت خطر  فإن فرلــــــــ  انتقال ديمقراطي حميقي في الســــــــجدان   ،،  في تياب حل يــــــــيايــــــــي2021 أ تج ر
جم  د د   ظاافها رالكامل   قجدذا مدنيجن لعدة أشــــهر،  لم دنس  محا  ت   ظ ت ال،بد  د ن حذ التبشــــي.

شـــــتى لتيســـــير التجلـــــل إلى دجافق بدود في المال  ي  القجى الســـــيايـــــي   السيش.  دم التخ ي ال  العدود م  
إنسازات الحذجم  ا نتقالي  مما وهدد رعذا مســـــام المذايـــــب الهام .  في الجرت نفســـــت، يســـــتمر ا رتةـــــاد 

الحاد ال   يعاني منت   انعدا  األم  الغ اايلســجداني في التدذجم  دتزاود ا حتيابات اإلنســاني ، رما في دلل ا
بزل ك،ير م  الســــــــذان الســــــــجدانيي .    دزال ا شــــــــتها ات الق، ي   غيرذا م  أالمال العنف في مناطق  ارع   

مدنيي  الضــعفال،  دهدد رإغراي ال،بد في  خامج الخرطج  د حق خســاار فادح  رالشــعب الســجداني،    يــيما ال
 ا يتقرام. مز د م  الد 

 دمثل التةـر حات األخيرة الةـادمة ال  مايا مس ا السـيادة الفر ق أ ل ال،رذان  نااهت الفر ق أ ل  - 69
در ج التي دشـير إلى التزا  السيش  رجات األم  را نسـحاب م  المشـهد السـيايـي خطجات إيسا ي .  أشـيد  ه ه 

الســــــ طات ال ى دسســــــيدذا ال ى أما الجارع.  أبد ما يشــــــسعني أيضــــــا في مخت ف    لتزامات المع ن   أحلا
غير   أالمهادمات الســـــــــيايـــــــــي  التي طرحتها السهات الفاال   الســـــــــجداني ،  أحل بميع القادة، الســـــــــيايـــــــــيي  

 المأزي السيايي الحالي.السياييي ، ال ى  ضع المةال  الجطني  في المقا  األ ل  إيساد مخرج م  

  يمذ   أ ثر إلحاحا م  أ   رت مضــــــــــــى.    المأزي حل ل خر ج م    رد ألــــــــــــه  التجلــــــــــــل إلى - 70
إ  م  خبل الحجام الســــــــيايــــــــي ال   يم ل زمامت الســــــــجدانيجن   قجد نت  ال   ونهي انقبب  التجلــــــــل إليت

يمقراطي شــــــرالي رميادة مدني .  أحل    جفر مســــــاما دا مةــــــدايي   نتقال د  2021دشــــــر   األ ل/أ تج ر   25
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ألـحاب المةـ ح  المدنيي   العسـذر ي  ال ى ال،دل ال ى  بت السـرال  في إبرال محادةات مسدي  رشـأن أد ام 
ــذيل حذجم .  اللي    ال ى المدنيي  أن يذجنجاوتعي    مها  كل منهم ل فترة ا نتقالي ،  م  ةم  ــتعدو  لتشــــــــ مســــــــ

 ل حجام يفضي إلى ادفاي ييايي  ي  ألحاب المة ح .الثبةي  ال ى ايتعداد لتيسير إبرا

 دجالـــل المرأة الســـجداني  أدال د م مااد في التع،ئ  م  أبل انتقال ديمقراطي د  مةـــدايي .  أشـــيد  - 71
رالمهادمة التي راددها النسـال السـجدانيات لتشـذيل مسمجال  لحقجي المرأة ل مشـامك  ال ى رد  المسـا اة في العم ي  

المشــامك   نشــاة في دقر ر أ  ادفاي في المســتق،ل.  أدالج بميع ألــحاب المةــ ح  إلى ضــمان الســيايــي    
أشـــيد رسهجد النســـال لبلتئا  م  بميع أنحال    إضـــاف  إلى دلل، دمثيل المرأة  مشـــامكتها المسدي  في العم ي .

 د.ال،ب م  أبزال السجدان  يتنهاة ي،ل ل تةد  لخطاب الكراهي  ال   يغ   العنف في

الجرف  م  خبل     م  األذمي  رمذان أن دهيئ الســــــــ طات  يئ  مجةجر   مجادي  ل عم ي  الســــــــيايــــــــي  - 72
الفجم   يــــــــــــــتخـدا  القجة المفرطـ   الم ـيات االتـقال المت ـاذر    احتسـازذم،  ضــــــــــــــمـان حرـ   التع،ير  التسمع 

ضـــــــد المت اذر  ،  أحل   أدو  ا يـــــــتخدا  المفرة ل قجة م  بانب رجات األم   ،في ذ ا الةـــــــدد  الســـــــ مي. 
ــتهاه المعقجل المتع ق  را يـــــتخدا  غير  فعالي الســـــ طات ال ى التحقيق ر   نزاذ  في ا دالالات أ  حا ت ا شـــ

ــاني،  القانجني ل قجة أ  ا نتها ات األخرى م  بانب أفراد رجات األم ، رما في دلل العنف السنســــــــي  السنســــــ
ال ى الســــ طات دســــر ع المل  إضــــاف  ال ى دلل، وتعي       لل. محايــــه  المســــ  لي  ال  دفي يــــياي التسمعات، 

حقجي اإلنســان  دز  دذا رالمجامد البزم  لضــمان إبرال    انتها ات ال سان الســارق  التي أنشــئت ل تحقيق في مزاالم 
دزال الحاب  إلى إلــــبح دشــــر عي إللغال القج   اإلالدا      الب ة ال ى دلل، التحميقات رفعالي   نشــــر النتاا .   

 قج ات التي دررى إلى مستجى التع وب  غيره م  ضر ب المعام   القايي   البإنساني  دكتسي أذمي  رةجى.  الع 

الق، ي  التهــدوـدات المتزاوـدة ل ســــــــــــــذــان في مخت ف الج يـات أمر مثير ل ق ق. العنف  إن دةـــــــــــــــاالـد   - 73
إر يم النـيل األزمي  في دامفجم  التي   ســــــــــــــا مني ر ق ـرالغ إزال أالمـال العنف المر الـ  التي  رعـت م خرا في 

أيـــــــفرت ال  مز د م  القت ى  ال  مجبات بدودة م  النز ح القســـــــر .  أحل الســـــــ طات ال ى التعسيل  تنفي   
 الخط  الجطني  لحماي  المدنيي ،  دالم م  الهعث  المتكام    فر ق األمم المتحدة القطر .

ال ى ا دفاي أن دفي رالتزامادها رمجبب ادفاي   سب ال ى الســـــــــ طات  الحركات المســـــــــ ح  المجرع    - 74
بج ا ل ســـــب   أن دعسل  تنفي  الترديهات األمني  ا نتقالي .  في ذ ا الةـــــدد، أمحب  تخر   العنالـــــر األ لى 

ــم  ــر الحذجم  ذ ه القجات فجما  أن دضــــ ــر م  أن دنشــــ ــترك .  م  الضــــ  رعد دلل م  رجات حف  األم  المشــــ
  الحذجم أشـــسع    المدنيي  رفعالي   المســـاالدة في ايـــتعادة ا يـــتقرام في اإلر يم.   اإلشـــرا  ال يها  هد  حماي 

النةـــــــر  نشـــــــرذا في   12 000حتى دتمذ  م    جغ رجامها الكامل  ذج   قجاتال اإليـــــــرا   تشـــــــذيل رمي ال ى 
 بميع المناطق الساخن  في دامفجم.

 ل  دكجن    . أـرل   دـقد  التي أحرز فيـها    خرى م  ادـفاي بجـ ا ل ســـــــــــــب األ  سجاـنب  سـب التعسـيل  تنفـي  ال    - 75
الترديهات األمني  في دامفجم مســـــتدام  ما لم دعال  رفعالي  األيـــــهاب الس م   ما وتع ق ر المذايـــــب التي دحققت في 

 ماضـي  ل ل نزا ،   تع ق األمر رمسـألتي الحقجي في األماضـي  العدال .  دحميقا لت ل الغاي ، فإن إنشـال مفجضـي  
امفجم  دفاي بج ا ل سب  أمر رالغ األذمي  لتسج   المنازالات ال ى م كي  األماضي.   اإلضاف   في إطام مسام د 

إلى دـلل، ـفإن إنشــــــــــــــال آلـيات ل ـعداـل  ا نتـقالـي  لجضـــــــــــــع حـد للفبت م  العـقاب ال ى السراام  انتـهاـ ات حقجي  
معات المح ي   بماالات المستمع اإلنســـــان المردكه  في دامفجم  المنطقتي  رد طال انت امه.  دعد مشـــــامك  المست 

 المدني  النازحي  داخ يا  النسال أيايي  لتنفي  ا دفاي رطر ق  دحس  حياة السذان المتأةر   رالنزا . 
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س  األيـهاب السـيايـي   األمني   العمل مع بميع شـراا  المستمع لتعز ز  المستمعات المح ي ، رما في دلل معال

المةــــالح ، مع ضــــمان محايــــه  المســــ  لي  ال  العنف أيضــــا.   مثل دجييع ادفارات يــــب  مح ي  في غرب 
 بنجب دامفجم دطجما محمجدا   نهغي دالمت رالمجامد  ا لتزا  المســـــــــتمر رالســـــــــب  م  بانب بميع المعنيي .  

م  الضـر م  أن دضـم  السـ طات  لـجل المسـاالدات اإلنسـاني  د ن الجااق إلى المناطق  إلى دلل،  إضـاف     
المتأةرة رالنزا .  الب ة ال ى دلل، و ز  التةــــد   نتشــــام األيــــ ح  الةــــغيرة  األيــــ ح  الخ يف  التي دشــــذل 

ضـد خطاب الكراهي    بميع السهات الفاال   إلى ادخاد مجرف حاز ك لل  أدالج   محددة ل عنف المسـ  . أد ات 
  التحر   ال ى العنف.

 رد دزاودت ا حتيابات اإلنســــــــاني  رشــــــــذل ك،ير في الســــــــجدان رســــــــ،ب النزا ،  األزم  الســــــــيايــــــــي    - 77
  وزال يفتقر إلى ا رتةــــادي ،  ايــــتفحال حال  انعدا  األم   العنف المح ي،  النز ح الداخ ي المطجل ال    

م يجن يـــــــجداني  14,3سفا   ال يضـــــــانات  دفشـــــــي األمراا.  ذناف حاليا ح جل داام ، إلى بانب نج ات ال
  يجن د  م م  أبل دجفير   1,9محتاج.  رد  بت الشـــــــــــركال في المسال اإلنســـــــــــاني ندال إلى دقديم أ ثر م   

في الماا .  21.  في الجرت الراذ ،   يمجل الندال إ   نسـه  2022المسـاالدة  الحماي  في السـجدان في الا  
ي حي  يقدم الشــركال في المسال اإلنســاني الدالم ال   د قجه م  المانحي  حتى الن، فإنهم يطال،جن  تقديم   ف

المز د م  أبل إيةـال المسـاالدة المنق ة ل حياة التي دشـتد الحاب  إليها إلى السـذان األ ثر ضـعفا.  إني أدالج 
ــ   دمج ل العم يات ا ــتثمام في  نال المانحي  إلى أن يقجمجا في آن معا رمجالـــــ ــاني  المنق ة ل حياة  ا يـــــ إلنســـــ

القدمة ال ى الةـــــــمجد. ففي حي  أن ذناف حاب  إلى ادخاد إبرالات الاب   لحةـــــــجل األشـــــــخاا الضـــــــعفال 
 المستمعات المتضـــــرمة ال ى المســـــاالدة اإلنســـــاني  المنق ة ل حياة، فإن ا يـــــتثمامات يسب أن دمتد إلى ما ذج 

 الد  ايتسا تنا ل زمات اإلنساني  الاما رعد الا . لضمان التدا ير العاب   أرعد م 

  عتمد التنفي  الفعال لج ي  الهعث  المتكام   ال ى الد م التكمي ي لجكا ت األمم المتحدة  لـــــناديقها   - 78
 مذايـــــــب التنمي   دعز ز القدمة ال ى الةـــــــمجد    رامسها.    يمذ  دنفي  ال،رام  م  أبل بني ةمام الســـــــب  

ــاني  التنمـي    ـ د ن د،رالـات المـانحي  ل ـدالم ال،رـنامسي ال ى نطـاي الثبةي المترارل المتمـثل في العمـل اإلنســــــــــــ
فب يمذ  معالس  العجامل الكامن   مال انعدا  األم  إ  م  خبل المل متكامل  منســــــق.  مغم أن   الســــــب .

دات األ لج     ،رام ل دقديم الدالمهناف طري يمذ  م  خبلها ف،  لــعه  التي دجابت المانحي   ال،يئ  الســيايــي 
رمـا يذفـل رـدمة األمم المتحـدة ال ى إحـدا  فري د  مغزى في حـياة   ،المشــــــــــــــترف  األمم المتحـدة  نه في إطـام 

ا يــتثمامات في  نال الســب  المح ي،  دحقيق ا يــتقرام  ذ ه ال،رام   الشــعب الســجداني  يــ،ل عيشــت.  دشــمل 
 الخدمات األيـايـي ،  يـ،ل العيش، التي دسـاالد ال ى التخ يف م  المز د    المستمعي،  ال،ني  التحتي  الحيج  ،

م  النزاالات.    وزال م  الضــر م  إيساد القدمة ال ى الةــمجد في  بت الةــدمات المســتق، ي   دحســي  يــ،ل  
 العيش مع العمــل ال ى النهجا رح جل مســــــــــــــتــدامــ   داامــ  ل نــازحي  داخ يــا في الســــــــــــــجدان الهــالغ الــددذم

 شخص.  أحل الشركال الد ليي  ل سجدان ال ى دالم ذ ه السهجد.  مبوي  3,7
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ــتمر  ما و، لجنت   الهيئ  الحذجمي  الد لي  المعني  رالتنمي ،في ا دحاد األفر قي   ال ى ما و،د نت م  دفان مســـــــــ

لدالم ال، د  شـــــــعهت.  د ل األمم المتحدة م تزم  التزاما كامب  دالم الشـــــــعب الســـــــجداني خبل ذ ه  م  بهجد
 األ رات المضطر  .

 


