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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  

  
 مقدمة  -  ةال   

الـ   ررم المس ا رمجبهـت دمـدـود   ـي    (2021) 2579يقـد  ذـ ا التقر ر المب رقرام مس ا األم    - 1
،  2022حز ران/وجنيت    3رعث  األمم المتحدة المتكام   لتقديم المساالدة خبل الفترة ا نتقالي  في السجدان حتى  

ــا   90 ط ب فيت إلى األمي  العا  أن يقد  إليت دقر را كل   وجما ال  دنفي    ي  الهعث   ال  التقد  المحرز قياســــ
(.  S/2021/470)  2021أيــام/مــاوج    17 المؤشــــــــــــــراق الماينــ  في دقر ر األمي  العــا  المؤم   ال ى المعــاوير  

  غطي ذ ا التقر ر أيضـا ما شـهدا السـجدان م  دطجماق سـياسـي   أمني   ابتماقي  ارت ـادي   دطجماق دتع   
  دشــــــر   الثاني/  21آب/أغســــــطا إلى   21عمل اإلنســــــاني في الفترة م   رحقجق اإلنســــــان  ســــــيادة القانجن  ال

 ،   قد  مع جماق مستكم   ال  دجسيع نطاق الهعث .2021 نجفمار
  

 التمورات الهامة  - ثابيا  
 الحالة السياسية - لف   

 الددا دشـــــــــــر   األ ل/أزتجار، احتسزق القجاق المســـــــــــ ح  مويا الجزما ، الاد   حمد  ،   25في  - 2
الجزما   المســــؤ لي   القادة الســــياســــيي  المدنيي ،  ســــيطرق ال ى  ســــاول اإلالب  الح جمي .  في خطاب   م 

الار الت فز جن، أال   مويا المس ا السياد   راود القجاق المس ح  السجداني ، الفر   أ ل الاد الفتاح الارذان، 
ــتجم  ، رحي   72   71 (  3) 24   16    15   12حال  الطجامئ  أ رف العمل رالمجاد  م  الجثيق  الدســـــــ

دم فع يــا حــل المس ا الســــــــــــــيــاد   مس ا الجزما   المس ا التشــــــــــــــر عي ا نتقــالي الــ   لم يشــــــــــــــ ــل رعــد، 
ــا ح ا  الج ياق )الج ة(،  بمد المل لسن  دفكي  ن ا    أاليد ــ ر  انتقالي.  أرال أيضــــــ ــيب مس ا الســــــ دن ــــــ
لعام ، المعر ف  أيضــــا راســــم لسن  التفكي ،  أمر دتع ي  خدماق   اســــترداد األمجال ا  1989حز ران/وجنيت   30

 .2023اإلنترنت.  دعهد رإبرا  انتخاراق رح جل دمجز/وجليت 
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دشــــــــــــــر   األ ل/أزتجار، رال الفر   أ ل الارذان إن اإلبرا اق   26 في مؤدمر صــــــــــــــحفي القد في   - 3
ــار  رالشـــــــ ل ال ى ادخ ذا السيش دهدف إلى دسنب ال ـــــــراالاق األذ ي     ـــــــع العم التي  ي  ا نتقالي  الم ـــــ

المســام ال ــحي  م  خبل اإلشــراف ال ى إنشــا  المؤســســاق البزم   دعيي  ح جم  دمثي ي .  أزد أن السيش  
يقف إلى بانب الشــعب الســجداني في دالجادت إلى ح جم  مدني   أنت  ســيتقيد رالجثيق  الدســتجم    اادفاق بجاا 

 ل سب  في السجدان.

دشــر   األ ل/أزتجار، لكنت  ل ريد اإلرام  السار   مع دقييد شــدود    26راح مويا الجزما  في  أط   ســ  - 4
دشـــــــــــــر   الـثاني/نجفمار.   ـل الـقادة المـدنيجن المحتسز ن ا،خر ن مذ  ا حتسـاز،   21لشـــــــــــــر   زـ امـدت حتى 

م  الجز راق األماع، رم  دشــر   الثاني/نجفمار.  لم دحتسز أ   ز رة    4أماع   زما  أط   ســراحهم في    راســتثنا  
ــجن لل ، االتقل في الفترة الممتدة  ــجمذا اإلالبمي الهامز.  في غضـــــــــ فيه   ز رة الخامبي  التي احتف ت رحضـــــــــ

ــر   الثاني/نجفمار أزثر م   م   ــف دشــ ــر   األ ل/أزتجار إلى منت ــ ــؤ    150أ اخر دشــ ــحويا  مســ ــطا  صــ ناشــ
  المســـــؤ لي  المدنيي  م  مناصـــــاهم الح جمي  ال ى ال ـــــعيد بميع أنحا  الا د.  دمت إرال  المئاق م  مدنيا في 

الجطني  ال ى صــعيد الج ياق،  م  المناصــب في المؤســســاق ا رت ــادي   الم ــامف المم جك  ل د ل .   مدق 
 .التخفي ال  األن ام  إفاداق رأن مئاق النشطا ، رم  فيهم نشطا  حقجق المرأة، لسأ ا إلى 

ــجدان لبحتسا  ال ى  إزا  اإلبرا اق التي ادخ  - 5 ــجد غفيرة في بميع أنحا  الســ  ذا السيش، دسمعت حشــ
األشــخاب   ا نقبب العســ ر   أط قت حم   ال ــيان مدني.  أفيد ال  مقتل ثبث  أشــخاب  إصــار  الكثير م  

ــدة ن مت في   ــتخدا  رجاق األم  ل  خيرة الحي     30خبل م اذرة حاشــ ــر   األ ل/أزتجار،  لل  ال ى إثر اســ دشــ
دشــــر   الثاني/نجفمار.  أفيد ال  مقتل    17     13ما  مد م  إفاداق.  ن مت أيضــــا م اذراق حاشــــدة في   فقا ل 

دشـر   الثاني/نجفمار،  ال  إصـار  المئاق  17شـخ ـا في    16دشـر   الثاني/نجفمار     13سـهع  أشـخاب في  
لمســيل ل دمجم مرة أخر   م  األشــخاب ا،خر  ، ال ى إثر اســتخدا  السيش  رجاق األم  ال خيرة الحي   الغاز ا 
 . حتجا  ا حتساباق  دفر قها.  االتقل العدود م  المت اذر   في بميع أنحا  الا د 

 كانت المرأة الســــــــجداني  حا ــــــــرة في مقدم  ا حتساباق،  أصــــــــدم دحالف المسمجالاق النســــــــج    - 6
ــم، ــم منســـ ــا راســـ ــي   المدني ، المعر ف أيضـــ ــياســـ ــهجدة   ديانا أدان فيت ا نقبب.  ددل الســـ ــ رة المشـــ ز ادة العســـ

الا د في األســاديع التي د ت ا نقبب،  دق ا المسال المفســ  أما  المستمع المدني،  التهدوداق المجبه    في
إلى المدافعاق ال  حقجق المرأة،  غياب المرأة رشـــــــــــــ ل كامل دقر ها ال  مســـــــــــــاالي الجســـــــــــــاط  الجطني  ال ى 

دحدياق ذاو   م  أبل التغ ب ال ى نقا التمثيل الشـــــــــــدود ل مرأة  وتعي  الت ـــــــــــد  لت في المســـــــــــتقال م    ما
في الماو  كنســـــــه  دمثيل دنيا ل مرأة حســـــــهما دالي إليت في الجثيق   40مناصـــــــب الســـــــ ط  الرســـــــمي   ا ج   في

 الدستجم    ادفاق بجاا ل سب .

جاا ل ســــــب ،   نددق را نقبب أيضــــــا بماالتان م  السماالاق المســــــ ح  غير المجرع  ال ى ادفاق ب - 7
 ذما حرك  بيش دحر ر الســــــــــجدان/بناح الاد الجاحد،  بناح الاد العز ز الح ج في الحرك  الشــــــــــعاي  لتحر ر 

 رطام الشمال. -السجدان 

دشـر   األ ل/أزتجار، ررم مس ا    26 أدانت السهاق الفاال   الد لي  ا نقبب ال ى نطاق  اسـع. ففي   - 8
)ز( م  الار دجكجل المتع     7قي خبل ب ســـــــ  لت، مت ـــــــرفا رمجبب المادة الســـــــ م  األم  التارع لبدحاد األفر  

األفر قي  رإنشــا  مس ا الســ م  األم  التارع لبدحاد األفر قي، دع ي  مشــامك  الســجدان في بميع أنشــط  ا دحاد 
ل/أزتجار، أصــــــــدم  دشــــــــر   األ    28ال ى الفجم إلى حي  العجدة الفع ي  إلى الفترة ا نتقالي  رقيادة المدنيي .  في 
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مس ا األم  التارع لألمم المتحدة ديانا دالا فيت الس طاق العس ر   السجداني  إلى إالادة إمسا  الح جم  ا نتقالي   
 .مسهق   رقيادة المدنيي ،  ح  بميع أصحاب الم  ح  ال ى الدخجل في حجام د ن شر   

 ال ى مد  األســــــــــاديع التي أالقات ا نقبب العســــــــــ ر ، د لت بهجد كايرة، رما في لل  م  بانب   - 9
الممثل الخاب لألمي  العا  ل ســـــــجدان، لتيســـــــير الحجام  إيساد حل ســـــــ مي لألزم  ال  طر   التفا   وتي   

  إالادة دشـــــــــ يل  دشـــــــــر   الثاني/نجفمار، أال   الفر   أ ل الارذان ال  11العجدة إلى الن ا  الدســـــــــتجم .  في 
مس ا ســـياد  بدود، ن ـــب نفســـت مويســـا لت،  ن ـــب الفر   أ ل محمد حمدان در ج، المعر ف أيضـــا راســـم 
حميددي، راود رجاق الدالم الســـــــر ع، ناوها ل رويا.    ت الضـــــــج   ممث ي السيش  الساه  الثجم   الســـــــجداني  

 اوت المدنيي .المس ا د ن دغيير مقامن  رالمس ا المنحل،  لك  دم دعج ض أالض في

ــر   الثاني/نجفمار، أدر  ادفاق دي  الفر   أ ل الارذان  مويا الجزما  ونا، في بم      21 في  - 10 دشــــ
األســـــاس المســـــتند إليت في الفترة ا نتقالي ، ال ى أن دعدل   2019أمجم، ال ى أن د ل الجثيق  الدســـــتجم   لعا   

ــت  ــرا  بميع األطراف، راســ ــمان إشــ ــم رمجبب ادفاق متهادل لضــ ثنا  حزب المؤدمر الجطني.    ل درديب دقاســ
،   شرف المس ا السياد  المؤرت  “الضام  لبستقرام في السجدان”الس ط  دي  العس ر ي   المدنيي  دجصفت  

ــا ال ى  8ال ى المرح   ا نتقالي ، ال ى النحج المتجخى في المادة  م  الجثيق  الدســــــتجم  .   نا ا دفاق أيضــــ
الســياســيي ،  التحقي  في حا ق الجفاة  اإلصــار  المســس   مؤخرا أثنا  ا حتساباق،    اإلفرا  ال  المحتسز  

 دشــــــــ يل ح جم  دكنجررا .  ســــــــيهاشــــــــر،  فقا لبدفاق، حجام شــــــــامل ل سميع يضــــــــم كاف  القج  الســــــــياســــــــي   
 يت إلى  ا بتماقي .   تنا ل ا دفاق دنفي  ادفاق بجاا ل ســـــب   انضـــــما  السماالاق المســـــ ح  غير المجرع  ال

الم ي  الســــب ، راإل ــــاف  إلى التعسيل دتشــــ يل المؤســــســــاق ا نتقالي   اإبرا  التعييناق.   نا أيضــــا ال ى 
ــعل ذ ا اإلالبن فتيل احتساباق بدودة  أن ــ ل بيش  طني مجحد  أن دعاد لي    لسن  التفكي .  رد أشــــ يشــــ
 يعت ال يت  إلدرامت شراز  مع السيش.الخرطج   أماز  أخر  دندد را دفاق  دنتقد مويا الجزما  لتجق في

ــ طاق ا نتقالي    - 11 ــ ر  ل سـ ــر   المدني  العسـ ــتد دي  العن ـ ــهر م  التجدر المشـ  با  ا نقبب رعد أشـ
أو جل/ســـاتمار  21م  أفراد رجاق األم  في أالقاب محا ل  انقبب فاشـــ   في   40الســـجداني . فقد ســـس  نحج 

اد  المر الهشـير.   صـف مويا الجزما  الحادب رأنت محا ل  لتقج ض وزالم أنها م  دددير أن ـام الرويا السـ 
التحجل الديمقراطي المدني، في حي  انتقد الفر   أ ل الارذان  ناوهت الفر   أ ل در ج الســـــــــــياســـــــــــيي  المدنيي   
ــي  التي يقجدذا المدنيجن،  اإلخفاراق   ــ ل غير الادل م  رعض المهادماق الرويسـ ــتهعادذم السيش رشـ ــاب اسـ رسـ

 مشهجدة في الح م رساب ال رام السياسي الداخ ي.ال

أو جل/ســــــــــــــاتمار، دسمع المت ـاذر ن المؤـ د ن ل ثجمة في الخرطج  في مقر لسنـ  التفكيـ ،    26 في   - 12
ــاوعاق رأن السيش ســـحب رجاق األم  م  المجرع.   مدق دقام ر دفيد رأن مويا الجزما   الفر    في أالقاب شـ

اموـا لنزم فتيـل التجدراق.  في خطـاب نقـل الار الت فز جن رعـد للـ  رق يـل، لكر أ ل الارذـان القـدا ابتمـاالـا طـ 
صـــــرام دي  المؤمني  رالتحجل ”مويا الجزما  أن األزم  ليســـــت أزم  راوم  دي  العســـــ ر ي   المدنيي ، دل ذي 

  .  في“المــدني الــديمقراطي م  المــدنيي   العســــــــــــــ ر ي ،  الســــــــــــــــاالي  م  الطرفي  إلى رطع الطر   أمــامــت
دشــــــــــــــر   األ ل/أزتجار، ارترح مويا الجزما  في  رـــت  ح  خر طـــ  طر   ل حجام  التخوي  م  حـــدة   15

التجدر، رما في لل  في شــــــرق الســــــجدان،  اســــــتئناف المؤســــــســــــاق ا نتقالي  لعم ها،  معالس  رضــــــايا األم  
قا ل جثيق  الدســــتجم  .  القجمي،  نزم طارع التســــييا ال  مؤســــســــاق الد ل ،  احترا  درديهاق دقاســــم الســــ ط   ف

ــ   الم ياق لسن  التفكي   اســـــتعرا ـــــها،  إنها  الخبف   ــا دالجاق إلى مجاصـــ  دضـــــمنت خر ط  الطر   أيضـــ
 داخل رج  الحر    التغيير،  إحراز التقد  في العدال  ا نتقالي . غير أن ذ ا المقترحاق لم د   دأويدا.
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مجلــ  رــالتقر ر م  برا  اســــــــــــــتمرام ا نقســـــــــــــــامــاق  زادق حــدة التجدراق دفــارمــا خبل الفترة المشــــــــــــــ  - 13
ــر المدني ل فترة ا نتقالي . ففي  في ــيا  8العن ــ ــياســ ــاتمار،  رع اوتبف رج  الحر    التغيير إالبنا ســ أو جل/ســ

ــجداني ،  ــا  الساه  الثجم   الســـــــــــ ــم إليت رمجبهت مسددا حزب األم  القجمي  اعض أالضـــــــــــ بدودا ل جحدة انضـــــــــــ
المس ا ا نتقـالي،  دسمع رج  دحر ر الســــــــــــــجدان،  بنـاح مـالـ  القـام    -ن  حركـ  بيش دحر ر الســــــــــــــجدا أ 
ــجدان في ــعاي  لتحر ر السـ ــيع راالدة   - الحرك  الشـ ــاس منط قاق دجسـ ــين اإلالبن ال ى أسـ ــمال.  صـ رطام الشـ

ة اوتبف رج  الحر    التغيير،  إصــــــبح ليازل إدامدت،  إالادة إررام التزا  ا وتبف راأل لج اق الرويســــــي  ل فتر 
مجاز إ ــــــافي في رج  الحر    التغيير، وتألف م  ثماني     “ف ــــــيل”أو جل/ســــــاتمار، نشــــــأ  26ا نتقالي .  في  

 -أطراف مجرع  ال ى ادفاق بجاا ل ســـــب ، رما في لل  حرك  العدل  المســـــا اة  حرك  بيش دحر ر الســـــجدان 
حر ــ   التغيير  ل ح جمــ   مينــا  .   اصـــــــــــــــل التسمع الســدوــد دحــديــت لبوتبف األصــــــــــــــ ي لقج  ال منيبنــاح  

ا نتقالي ، مغم أنت يضــــــــم  ز ر المالي   التخطيد ا رت ــــــــاد ، بار ل إدراليم.  رد أفيد رأن ذ ا التسمع دالم 
المت ـاذر   المنـاذضــــــــــــــي  ل ح جمـ  أرـامـت مجرع االت ـــــــــــــــا  رـالقرب م  الق ــــــــــــــر السمهجم   مسمجالـ  م 

كاير م  مؤ د  الفترة ا نتقالي  الديمقراطي  رقيادة دشــــــر   األ ل/أزتجار.  م  به  أخر ، ن م الدد  17 في
 دشر   األ ل/أزتجار. 21مدني  م اذراق في بميع أنحا  الا د في 

 في غضـــجن لل ، دفارم الج ـــع في شـــرق الســـجدان أيضـــا مع إردا  أالضـــا  المس ا األال ى ل هسا  - 14
ا أد  إلى دعطـيل إمـداد رقـي  أنحـا  الاـ د ال ى إغبق المجانئ  الطرق الرويســـــــــــــــي  في   ـي  الهحر األحمر، ممـ 

رــاألد  ــ   الجرجد  القم .  طــالــب مت ــاذر  الهســا رحــل الح جمــ  المــدنيــ  في الخرطج   دالجا إلى اســــــــــــــتيب  
دشـــر   األ ل/أزتجار،  25السيش ال ى الســـ ط   إلغا  المســـام الشـــرري في ادفاق بجاا ل ســـب .  اعد انقبب 

دشـر   الثاني/نجفمار لمدة شـهر في انت ام  1ا   الطرق الرويسـي  مؤرتا في أسـفرق المفا  ـاق ال  فت  المين 
 إبرا  مز د م  المشا ماق.

 ال ى المســـــتج  اإلر يمي، اســـــتمرق الخبفاق دي  إثيجايا  الســـــجدان  م ـــــر رشـــــأن ســـــد النهضـــــ   - 15
ع متق ها ال ى طجل  اإلثيجاي الكاير،  لم يحدد رعد مجالد اســـــتئناف المحادثاق.  في الجرت نفســـــت،  ل الج ـــــ 

الحد د دي  إثيجايا  الســـــــجدان في منطق  الفشـــــــق ،  زاد م  حدة لل  دفارم النزام في منطق  ديغرا  في إثيجايا  
ــجدان.  في   ــجداني ، في أالقاب  21 خطر امتدادا ددمب  أزار إلى الســــ ــ طاق الســــ ــاتمار، أال نت الســــ أو جل/ســــ

 بتـياح الفشــــــــــــــقـ  م  رـال السيش اإلثيجاي.  ـرد أنكرق محـا ـل  ا نقبب في الخرطج ، أنهـا أحهطـت محـا ـل  
 الس طاق اإلثيجاي  ذ ا ا دالا .

 
 الحالة األمنية - اء   

شـــــــــــهدق الفترة المشـــــــــــمجل  رالتقر ر ددذجما وهع  ال ى الق   في الايئ  األمني  في الا د. فإلى بانب   - 16
األ ل/أزتجار، اســتمرق النزاالاق القا ي   دشــر   25أو جل/ســاتمار  انقبب  21دداقياق محا ل  ا نقبب في 

ــرق،  الم ياق  ــ ح  في الدة مجارع، إلى بانب ا حتساباق المطجل  في الشـ ــتهازاق دي  السماالاق المسـ  ا شـ
ــا    ــافحـــ  اإلمذـــاب المنفـــ ة م  راـــل رجاق األم  في الخرطج .  زاد الـــدد الحجادب األمنيـــ  في بميع أنحـ م ـ

حادثا.    يم   اسـتهعاد نقا في اإلدب  ال  الحجادب    157لسـارق  إلى حادثا في الفترة ا  152السـجدان م   
 التي  رعت رساب استمرام ا  طراب في خدماق ا د ا ق التي د ت ا نقبب.

دشــــــر   األ ل/أزتجار  الفترة التي أالقاتت،  رعت ا ــــــطراراق أذ ي    25 في الفترة الســــــارق   نقبب  - 17
اق كايرة الحسم م  رال مؤ د  الفترة ا نتقالي   مناذضـــيها  احال  أمني  متق ه  متزاودة ادســـمت دتن يم م اذر 
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ــ     ــ ســـ ــ ر  ســـ ــم .  أثام ا نقبب العســـ ــ ر   ر ثاف  في العاصـــ ــهت الســـ ــ ر    شـــ نشـــــرق ال ى إثرذا رجاق الســـ
ي، الم ـاذراق في بميع أنحـا  الابد، ن مـت م  راـل لسـان المقـا مـ   الرارطـاق المهنيـ   المستمع المـدن  م 

 اشــــــــــــــ ــل الفج  م  راــل األذــالي.   مدق دقــام ر الــدوــدة ال  قيــا  القجاق العســــــــــــــ ر ــ   رجاق األم  دتفر    
 المت اذر  ، دجساول منها استخدا  الغاز المسيل ل دمجم  ال خيرة الحي .

ــير  (  أفر قي  )إم نغا  دنسر  - 18 ــتهازاق طاووي  دي  قهاول مخت ف  الراي  )دني ذ ها  المســـــــــ   رعت اشـــــــــ
لزغا ة( في أبزا  مخت ف  م  الا د،  دعز  في مع مها إلى النزام ال ى م كي  األما ـــــــــــي  ال ى الح ـــــــــــجل   ا

ال ى المجامد  إلى اإلبرا  المؤد  إلى أالمال الداوي .    ت دامفجم دؤمة التجدر الرويسي ،   سيما في مح يتي 
 دشر   األ ل/أزتجار. 19في  طج     دام السب ، في شمال دامفجم، حي  أال   الجالي حال  الطجامئ 

أو جل/ساتمار، اشته ت رجاق   1  رعت أيضا اشتهازاق دي  السماالاق المس ح   رجاق األم . ففي   - 19
األم  الح جمي  مع إحد  السماالاق المسـ ح  المجرع  ال ى ادفاق بجاا ل سـب ، ذي بماال  دماز ، في سـجاا 

ــر م  حرك  بيش دحر ر أو   15رالسز  السنجاي م  مدون  الخرطج .  في  ــته ت الناصـــــــــ ــاتمار، اشـــــــــ جل/ســـــــــ
ــجداني  رالقرب م  منطق  الطج    في دامفجم.  في   ــ ح  الســـــــــــ ــجدان/بناح الاد الجاحد مع القجاق المســـــــــــ الســـــــــــ

دشـــــــر   األ ل/أزتجار، أفادق التقام ر أن الناصـــــــر مســـــــ ح ، يشـــــــتهت أنها دارع  لسناح الاد العز ز الح ج   12
ــج  في ــعاي  لتحر ر الســ ــ را   - دانالحرك  الشــ ــمال، ذابمت في رر   كابجم في بنجب كردفان معســ رطام الشــ

رطام الشـمال،  ذج حرك  مسـ ح  مجرع  ال ى  - دارعا لسناح مال  القام في الحرك  الشـعاي  لتحر ر السـجدان
ا دفاق، ال ى إثر ادالا اق رإبرا  ذ ا الحرك  المســـــــــ ح  المجرع  ال ى ا دفاق ددم ها الســـــــــ ر ا في المنطق .  

دشـر   الثاني/نجفمار، اشـته ت  9شـخ ـا.  في  21يد رأن الهسج  أسـفر ال  مقتل ثبث  أشـخاب  إصـار    أف
 رجاق الدالم السر ع مع رجاق حرك  العدل  المسا اة في منطق  بال قيسى، في شمال دامفجم.

ــاب في الخرطج  وجمي   - 20 ــ  اإلمذــ ــافحــ لم ــ ــاق  رعم يــ ــت  ــا  صــــــــــــــفتــ ــ  مــ الح جميــ  أبرق رجاق األم  
ــاتمار   أو  28 ــر   األ ل/أزتجار.  بر  خبل د   العم ياق دهادل إلطبق النام في حادثي   4 جل/ســـــــــ دشـــــــــ

مقتل  منف  ي  دي  رجاق األم   أالضا  مزالجمي  في خ ي  إمذادي  ريل إنها مردهط  دتن يم داالش.  أفيد ال 
ــتهت فيهم، دينما أصـــيب أماع  م  أفر  ــت  م  أفراد األم   ثبث  أفراد م  المشـ اد األم  رسراح،  ألقي القهض  سـ

فردا م  المشـــتهت فيهم.  أد ن ال   ـــهد أســـ ح  مخت ف ، رما في لل  أســـ ح  نام    متفسراق، ال ى  25ال ى 
ــا رــأن رجاق األم  رــامــت    12     9إثر ذــ ا العم يــاق.  في   دشــــــــــــــر   األ ل/أزتجار، أفــادق التقــام ر أيضـــــــــــــ

 اإلمذاب في كجستي دج ي  النيل األديض.راالتقا ق  حسزق متفسراق في مجابه  أنشط  دت ل ر 
 

 الحالة االجتماعية االقتصاأية -جي    
زانت دجادم ا نتعاش ا رت ـاد  رادي  في السـجدان في األشـهر األخيرة، إ  أن ا نقبب العسـ ر   - 21

ــي المزم ، في الشـــــرق  في الخ ــياســـ ــتقرام الســـ رطج   الر  ذ ا التقد  ل خطر.  ما انفكت دداقياق الد  ا ســـ
( التي   دزال راوم   التضخم المردفع، 19-ال ى السجا ، إلى بانب آثام باوح  مر  فير س كجم نا )زجفيد

 متدني . دعي  ا ستثمام  النشا  ا رت اد   ا ستهب  الخاب في  ل معد ق رطال  مردفع   إنتابي 

ــا - 22 ــه    كان م  المتجرع أن يشـــــــــهد الســـــــــجدان، رال ا نقبب، نمجا ارت ـــــــ ديا إيساديا متجا ـــــــــعا دنســـــــ
مع دد  دحقي  نتاوج م مجسـ  رفضـل اإلصـبحاق ا رت ـادي  السـر ع  الجديرة.  2021الماو  في الا   في 0,6

فقد ددأ بني ثمام د ـــوي  متأخراق الدوجن لد  المؤســـســـاق المالي  الد لي  في ا، ن  األخيرة  إلن المس ســـي   
الــد لي دتخوي  الــب  الــدوجن في إطــام المهــادمة المعززة المتع قــ    التنفيــ وي  ل انــ  الــد لي  صــــــــــــــنــد ق النقــد
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د يجن د  م(، مع االتزا  الاـن  اـلد لي دخ ــــــــــــــيا نحج   50ـرالاـ دان الفقيرة المثقـ   ـراـلدوجن )التي دقـدم دنحج  
 د يجني د  م في ش ل من  ل مساالدة في الت د  ل فقر  الد  المسا اة،  دعز ز النمج.  كان م  المقرم أيضا

م يجن د  م لتحســــــــي  رطام الكهراا ،   300 م يجن د  م لدالم الميزاني ،   500أن وت قى الســــــــجدان أيضــــــــا  
 .2021م يجن د  م لمشام ع الر  رال نهاي  الا   300  

دشــــــــر   األ ل/أزتجار أنت أ رف صــــــــرف المهالن   25غير أن الان  الد لي أال   في أالقاب انقبب  - 23
ادت في الســجدان  دسهيز أ  مشــام ع بدودة.  أال نت الج ياق المتحدة األمر  ي  أيضــا فيما وتع   رسميع الم ي 

ــاالداق طامو  ل ا د رقيم   ــعام آخر.  أال نت  700دع ي  مســ ــاالدادها حتى إشــ م يجن د  م،  ال قت ألمانيا مســ
ــتحق  لها ال ى الســـــ  ــتعيد الن ر في إلغا  دوجن مســـ ــي ، أنها ســـ ــ  مويســـ ــا،  ذي به  مقر ـــ ــا أيضـــ جدان. فرنســـ

دشــــــر   الثاني/نجفمار دام     18دشــــــر   األ ل/أزتجار حتى  25زان أيضــــــا لجرف خدماق اإلنترنت م     رد
 استعاددها بزويا دأثير س اي ال ى ا رت اد.

  ال ى إثر دخويض ســعر ال ــرف الرســمي  إلغا  إالاناق الجرجد في  رت ســاد  م  العا ، د ن نمج - 24
 ، ثم انخفض إلى2021الماو  )م  ســـــــــــن  إلى أخر ( في دمجز/وجليت   في  428األســـــــــــعام مرما قياســـــــــــيا د ن  

في الماو  في أو جل/سـاتمار.  با  ا نخفا  في ذ ا المسـتج اق   366في الماو  في آب/أغسـطا،    388
المردفع  نتيس   نخفا  دكالي  السـ ع المح ي   المسـتجمدة ال ى حد سـجا ، رفعل انخفا  األسـعام  اسـتقرام 

.  مع لل ،   ت القجة الشراوي  لألسر المعيشي  منخفض  ألن الجامل النقا في الس ع  أسعام سعر ال رف
النقل  الجرجد المردفع    ت دؤثر ال ى النشــــا  التسام .  دأثر ا رت ــــاد ســــ ايا أيضــــا نتيس  إلغبق المجانئ 

 ل ل . تيس  الطرق في   ي  الهحر األحمر  ا  طرام إلى دحج ل  به  الهضاوع المستجمدة ن 

 دجاصـــــــــــــــل التجســــــــــــــع في دــد  دنفيــ  درنــامج دالم األســــــــــــــر،  ذج درنــامج ل تحج بق النقــديــ  أط     - 25
، رما في لل  في   ياق غرب  شــــمال  بنجب كردفان  النيل األزمق  شــــرق دامفجم 2021شــــها /فاراور   في

الارنامج،  لكنهم لم وت قجا بميعهم الدالم.   سـد دامفجم.  رد سـسل أزثر م  ثماني  مبوي  شـخا في إطام  
حي  أدق ال ــــــــــعجااق المجابه  في ن م التســــــــــسيل  الدفع إلى دأخير دد  دنفي  الارنامج.  كان م  المتجرع 

وادأ الارنامج مرح تت الثالث  رح جل منت ف دشر   الثاني/نجفمار،  ذي مرح   دعميمت في بميع الج ياق.  أن
ان  الد لي أنشـطتت في السـجدان، أ رف الارنامج الم ياق التسـسيل  المدفجالاق النقدي  غير أنت رعد أن ال   ال

 المهاشرة ل مجاطني  حتى إشعام آخر.
 

 حماية المدبيين ةحقوق اإلبساش ةسياأة القابوش  -أال   
ــتمر  م د أنها  ال   رجم أالمال النف دي   - 26 ــ ، حي  اسـ ــجدان ذشـ ــان في السـ   ت حال  حقجق اإلنسـ

ــي مردهط  رالنزام.  أالقب إالبن  ــد المدنيي ،  أالمال النف بنســ ــيما في دامفجم،  االتدا اق  ــ القهاول،    ســ
دشـــر   األ ل/أزتجار االتقال  احتساز العدود م  األشـــخاب رشـــ ل دعســـفي، رم  فيهم  25حال  الطجامئ في 

ــا  في لسنــ  ا لتفكيــ   ال ســان الفرقيــ    زما   مســــــــــــــؤ لجن آخر ن،  رــادة في رج  الحر ــ   التغيير،  أالضـــــــــــــ
ــان،  محامجن،  ــطا  في المستمع المدني،  مدافعجن ال  حقجق اإلنســــــ ــ ،  نشــــــ اإلر يمي ،  رادة في المعام ــــــ
   صـــــحفيجن.  حتى  رت كتار  ذ ا التقر ر، كان   وزال مذ  ا حتساز في أماز  مسهجل  مع منع ا د ـــــال

مع الع م أن االتقالهم لم ودم  في أ  ســسل مســمي،  المعتق ي  ال ى األرل، م  دينهم مســؤ لجن كهام. م  18
  منع أفراد أسرذم  محامجذم م  ا د ال دهم.
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م  المت ـاذر   رت جا نتيسـ  ا ســــــــــــــتخـدا  المفر    43م ـــــــــــــــادم طايـ  رـأن مـا   يقـل ال      أفـادق - 27
ــ  لبنقبب،  اــأن    غير أزثر المتنــاســـــــــــــــب ل قجة م  بــانــب رجاق األم  مدا ال ى ا حتســابــاق المنــاذضـــــــــــــ
ــتنشـــاق الغاز المســـيل ل دمجم  600 م  ــاراق نابم  ال  اسـ ــا ، دعر ـــجا لط قاق نام    إصـ شـــخا، منهم نسـ

دشـــــر    25 الضـــــرب.  ســـــس ت حا ق النف  ـــــد النســـــا   األطفال، رما في لل  أثنا  غامة اســـــتهدفت في 
رــــالقرب م  مقر السيش في الخرطج . حيــــ  أفيــــد رــــأن العــــدوــــد   األ ل/أزتجار مانى لمايــــت الطــــالهــــاق يقع 

الطالهاق دعر   ل ضرب، مما أسفر ال  إصادته  رسراح. كما االتقل العدود م  المدنيي  ألسهاب دتع    م 
العدود  رمشامكتهم في ا حتساباق.  رد أط   سراح مع مهم من  لل  الحي ،  لك    دزال التهم مجبه   د

اســـــتخدا  ال خيرة الحي  لتفر   المت اذر  ،   منهم.  في حي  أنكرق الشـــــرط   رجاق األم  األخر  راســـــتمرام
دشــــر   الثاني/نجفمار أنت شــــ ل لسن  لتق ــــي الحقاو  درواســــ  مدم الا   20أال    الي الخرطج  رالنيار  في 

دشــــــــــــــر   الثـاني/نجفمار،   17     13ل تحقي  في الحجادب التي خ فـت رت ى  برحى خبل احتسـابـاق وجمي  
دشـر   الثاني/نجفمار أيضـا إلى  21ال .  أشـام ا دفاق السـياسـي المار  في  لكر أن السناة سـيحالجن إلى العد

إبرا  دحقي  في بميع األحداب التي  رعت أثنا  ا حتساباق، رما في لل  حا ق الجفاة  اإلصـــــــــار ،  با   
 .“دتقديم السناة ل محازم ”فيت التزا  

رــالقــانجن المتع   رحــالــ  الطجامئ لتع ي    دشـــــــــــــر   األ ل/أزتجار، االتــد الفر   أ ل الارذــان   25 في   - 28
خدماق اإلنترنت ال ى األبهزة المحمجل  مما أد  إلى دعطيل ا د ــــا ق الســــ كي   البســــ كي  في بميع أنحا   
الا د.  حال  رف خدماق اإلنترنت د ن  صـجل السـ ان إلى المع جماق،  أالاق إلى حد كاير القدمة ال ى التحق   

رانتهازاق حقجق اإلنســــــان.  اســــــاب رطع ا د ــــــا ق، دجرفت، حســــــهما أفيد رت، بميع م  ا دالا اق المتع ق  
محطاق اإللاال   القنجاق الت فز جني  ال  الا  راســـتثنا  الت فز جن الجطني الســـجداني  إلاال  أ  دممان الخا ـــعي  

دجفير خدماق    دشـــــــــر   الثاني/نجفمار ح ما رإالادة   11     9لمراقه  رجاق األم .  أصـــــــــدمق إحد  المحازم في  
اإلنترنـت رمجبـب رـانجن حمـايـ  المســـــــــــــته ـ ،  لك  الح م لم ونفـ  ال ى الفجم.  أاليـدق خـدمـاق اإلنترنـت بزويـا 

ــا   18 في  ــل ا بتماالي.  االتقل أيضــ ــجل إلى دطايقاق التجاصــ ــر   الثاني/نجفمار، مع إم اني  محد دة ل جصــ دشــ
حتسـابـاق،  داذمـت رجاق األم  مـنازلهم  رعض ال ـــــــــــــحفيي  دعســــــــــــــفا،  دعر ـــــــــــــجا لبالـتدا  أثـنا  دغطيتهم لب 

 م اداهم.  كان ذنا  شـــــــــــــعجم رالق   إزا  إم اني  دجبيت دهم إلى ال ـــــــــــــحفيي  رامدكاب براوم رمجبب األح ا  
 . 1991أ  أح ا  أخر  في القانجن السناوي لعا    “  د  حدة األم  ” الماهم  المتع ق  رامدكاب براوم 

يس  ل تحدياق المطر ح  فيما وتع   رالحماي ، رارتران رمجاط    ل المدنيجن الر ـــــــــــــ  ل مخاطر نت  - 29
ــســــاق الح جمي   كياناق إنفال القانجن. فقد أد  دسدد  الضــــعف  القيجد المتع ق  رالقدماق المشــــهجدة في المؤســ
النزاالاق القا ي  إلى رتل المدنيي   ددمير الممت كاق  دشــــــــر د الســــــــ ان،    ســــــــيما في غرب دامفجم  شــــــــمال  

م، دينما اســــــــتمرق ا شــــــــتهازاق دي  الرالاة  المزامالي  د ن مادم.  ارترنت رعض أالمال العنف المردكه   دامفج 
 ــــــد المدنيي  رطرد المزامالي  رالقجة م  أما ــــــيهم ال ى أود  الرحل العرب. ففي مح ي  الطج   ، في شــــــمال  

يشــــــــياق المســــــــ ح ، ال ى دامفجم،  ل المدنيجن وجابهجن المضــــــــايقاق  ا التدا اق م  بانب بماالاق المي 
الرغم م  بهجد الجسـاط  التي رادمق دها سـ طاق الج ي    الي شـمال دامفجم  المس ا السـياد .  رد زاد ذ ا 
الج ـــــــــع الهش دفارما رســـــــــاب العجدة التدم سي  لمقاد ي دامفجم المســـــــــتقر   في ليايا، ال و  شـــــــــامكجا في الدة 

 اشتهازاق مس ح  في شمال دامفجم.

حادثا زالم   185،  ثقت الهعث   رجم 2021رة م  آب/أغســـــطا إلى دشـــــر   الثاني/نجفمار   في الفت  - 30
طفب.   14م  الضـــــــحايا، م  دينهم    607فيها امدكاب انتهازاق  دسا زاق لحقجق اإلنســـــــان، نسم النها  رجم 
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ــاات انتهازاق الح  في الحياة في ســـقج     لذب امرأة  أماع  أطفال(،   22مبب    81 ـــحايا )  107فقد دسـ
امرأة(،  أســـــــفرق الم ياق ا ختطاف   36مبب    290شـــــــخ ـــــــا ) 326 ـــــــحي  انتهازاق الســـــــبم  الادني  

ثماني  ـحايا )م  دينهم خما نسـا   راصـر(، في حي  دسـاب العنف السنسـي  السنسـاني، رما في لل   ال 
شـــــــخ ـــــــا    160العنف السنســـــــي المردهد رالنزام، في  رجم ســـــــت  ـــــــحايا، م  دينهم أماع  أطفال.  خضـــــــع  

امرأة( لعم يــاق ا التقــال  ا حتســاز التعســــــــــــــويــ  المؤكــدة التي  رعــت بميعهــا في أالقــاب    12مبب     148)
محتسزا، دينما دجاصـــل احتساز    120دشـــر   الثاني/نجفمار، كان رد أفر  ال     21ا نقبب العســـ ر .  حتى 

رجاق األم  الح جمي ، منها إلى   102حادثا، نســـــــــات المســـــــــؤ لي  ال   رجم  185شـــــــــخ ـــــــــا.  م  دي    40
إلى بهاق غير ح جمي ، رما في لل  الحركاق المسـ ح   بماالاق المي يشـياق، دينما نسـات إلى أفراد   55  

 حادثا. 28مسهجلي  أ  غير محدد  الهج   المسؤ لي  ال  

ق  دحققـت فررـ  العمـل القطرـ   ل رصــــــــــــــد  اإلدب  الـتارعـ  لألمم المتحـدة المعنـي  درصــــــــــــــد ا نتهـازـا - 31
ــتها الهعث   من م  األمم المتحدة ل طفجل ،   ــتر  في مواســـــــ ــد األطفال  اإلدب  النها، التي دشـــــــ ــيم   ـــــــ السســـــــ

فتاة(  حادب  احد وتع   راســــــــتخدا  مدمســــــــ     11فتى    30طفب )  41انتهازا بســــــــيما  ــــــــد  42 رجم  م 
اق المســـــ ح  الســـــجداني  ألغرا  الســـــ ر   خبل الفترة المشـــــمجل  رالتقر ر.  نســـــات ذ ا ا نتهازاق إلى القج 

(  غرب 29(.  دم التحق  م  ذــ ا ا نتهــازــاق في شــــــــــــــمــال دامفجم )14(  إلى بنــاة مسهجلي الهج ــ  )28)
دامفجم )ثماني (   ســــد دامفجم )اثنان(  بنجب كردفان ) احد(  شــــرق دامفجم ) احد(  كســــب ) احد(.  نســـب  

الســجداني ،  رد  رع في بنجب دامفجم.  دمثل حادب اســتخدا  مدمســ  ألغرا  الســ ر   إلى القجاق المســ ح   
ــه   ــمجل  ده ا  90ذ ا الحجادب ز ادة دنسـ في الماو  في الدد ا نتهازاق التي دم التحق  منها خبل الفترة المشـ

ــارق .    ت دامفجم المنطق  األزثر دضـــــــــرما، حي   رعت فيها   في الماو  م    94التقر ر، مقامن  رالفترة الســـــــ
م التحق  منها.   اصــــ ت فرر  العمل التجاصــــل مع الح جم  ا نتقالي   السماالاق المســــ ح   ا نتهازاق التي د 

 رشأن إنها   منع ا نتهازاق السسيم  المردكه   د األطفال.

 كشــــــــــف دجادر  رجم أالمال العنف السســــــــــيم  ال  الثغراق التي دعتر  ددادير الحماي   ال  التأخير  - 32
ــترك  ال ى المســــــسل في دنفي  الح جم  ا نت  ــر رجة حفر األم  المشــــ قالي  لارنامج اإلصــــــبح، رما في لل  نشــــ

 النحج المن جب ال يت في ادفاق بجاا ل سب   الخط  الجطني  لحماي  المدنيي .

 كــانــت الح جمــ  ا نتقــاليــ  رــد دــ لــت، راــل ا نقبب، رعض السهجد لمعــالســ  الشــــــــــــــجاغــل المتع قــ   - 33
تها الرويســــــــــي  ال  حماي  المدنيي . حي  دحســــــــــ  معدل التدادير المتخ ة رالحماي   األم  في إطام مســــــــــؤ لي 

حادثا.  في    19ل ت ــــــــد  ل عنف  ــــــــد المدنيي ، رإبرا  دحقيقاق  االتقا ق ل مســــــــؤ لي  المزالجمي  رشــــــــأن  
ا،لي   أو جل/ســــاتمار، القدق الح جم  ا نتقالي  ا بتمام الرفيع المســــتج  األ ل لشــــركا  الا د الد ليي  مع   5

الجطني  لحماي  المدنيي .  لئ  أررق الح جم  ا نتقالي  رالشــــــجاغل المتع ق  رالحماي  في دامفجم، فقد ســــــ طت  
الضـج  ال ى الدة دحدياق أثرق ال ى دنفي  الخط  الجطني  لحماي  المدنيي ، رما في لل  الثغراق في التمج ل، 

 سي   العم ي  المجابه  في دنفي  ادفاق بجاا ل سب . دأخر نشر رجاق حفر األم  المشترك ،  ال عجااق السيا

المتحدة   ارترحت الح جم  ا نتقالي  أيضا إنشا  فرر  المل ل تنسي  دتألف م  ممث ي  لكياناق األمم - 34
المعنيــ  رــالحمــايــ   لطليــ  الجطنيــ  لحمــايــ  المــدنيي  المســــــــــــــؤ لــ  ال  دنفيــ  الخطــ  الجطنيــ  لحمــايــ  المــدنيي .  

 جمـ  ا نتقـالـي  الترديـهاق النهـاوـي ، ـددالم م  الهعـث ، لتن يم ح قـ  المـل  طنـي  ال  الخطـ  الجطنـي    ادخـ ق الح
دشـــر   الثاني/نجفمار، د تئم فيها الهيئ  المشـــترك  دي  الجزاماق المســـؤ ل  ال  دنفي  الخط   الهعث   2    1في 

م    خر ط  طر   ل تنفي .  دم   كا ق األمم المتحدة  صــــناديقها  ارامسها، م  أبل   ــــع خط  المل شــــا
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دشـر   األ ل/أزتجار، رم  فيهم   25دع ي  ذ ا األنشـط  المقرمة القب االتقال مسـؤ لي  ح جميي  مويسـيي  في 
  ز ر شؤ ن مس ا الجزما ، وتجلجن مها  التنسي  الرويسي  لح ق  العمل.

راديسي في مسالي العدال    في األشـــــهر الســـــارق  لبنقبب،  ـــــاق المسال المتاح ل صـــــبح ا ســـــت  - 35
ــتقطاب في رطام العدال  ال ى إثر نشـــج  خبفاق دي  لسن  التفكي   المح م    ــتد ا سـ ــا ل ، في حي  اشـ  المسـ

الندما أرال المس ا    2021الع يا.   ل دعيي  مويا القضــا   الناوب العا  ر ــجمة داوم  مع قا من  أيام/ماوج  
وب العا .  لم دنشـئ الح جم  ا نتقالي  أ  مفج ـي  م  المفج ـياق السـياد  مويسـ  القضـا   رال اسـتقال  النا

المســتق   المتجخاة في الجثيق  الدســتجم  ، رما في لل  مفج ــي  العدال  ا نتقالي ، التي ور  كثير م  من ماق  
 المستمع المدني أنها دفتقر إلى األد اق الكافي  لكي دكجن فعال .

ــل    أو جل/ســــــــــــــاتمار، أال نـــت  25 في   - 36 ــا، م  دينهم    399لسنـــ  التفكيـــ  ال  ف ــــــــــــــ ــا المجميـ مج فـ
ــاوي ســـر عا، حي    م  17 ــهع  في المح م  الع يا(  المدالي  العامي .  كان مد فعل السهاز القضـ ــاة )سـ القضـ

أفاد رأن ال سن    دم   س ط  التحق  م  صبحي  القضاة  المدالي  العامي .  أصدمق إثر لل  نفا الداورة  
ــافي  في المسمجم ألغت رمجباها رراماق ال سن  المتع ق  رمج في  زامة  في المح م  الع ي  ــرة رراماق إ ــــــــ ا الشــــــــ

الخــامبيــ    زامة الطــارــ ،  لذاــت إلى أن ال سنــ  دفتقر إلى صــــــــــــــبحيــ  ادخــال مثــل ذــ ا القراماق، مشــــــــــــــيرة 
 دسا زاق إبراوي  في كيوي  ادخالذا ل قراماق. إلى
 

 الحالة اإلبسابية -هاء  
يئ  ا رت ــادي  العســيرة،  التضــخم المردفع،  األمطام الغز رة  الويضــاناق التي دعقاها ز ادة    ت الا  - 37

دفشـي األمرا  الجامل محددة لبحتياباق اإلنسـاني  في بميع أنحا  السـجدان خبل الفترة المشـمجل  رالتقر ر. 
لعم ياق اإلنســـــــــاني  دشـــــــــر   األ ل/أزتجار، اســـــــــتؤنفت ا  25 اعد دجرف ر ـــــــــير لألنشـــــــــط  ال ى إثر انقبب 

دأثر القطاالاق التي دعمل رشــــــــــ ل  ثي  مع الخدم  المدني  رعض الشــــــــــي ، مثل رطاالي ال ــــــــــح     ل في
  التع يم.  دجاص ت العم ياق الميداني  ال ى الرغم م  دجفر الجرجد ر مياق محد دة.

حمر الــ   دا   القــب إالبن المس ا األال ى ل هســا ال  إنهــا  إغبق مجانئ  طرق   يــ  الهحر األ - 38
ــهرا  احدا، أخربت م  المينا    ــاتمار،  لم دا ن المن ماق    950شــــ حا      ت الالق  من  منت ــــــف أو جل/ســــ

 اإلنساني   حقا ال  أ  مشازل في إخرا  الس ع األساسي  م  المينا .

ي   مبو  9,8 شـهد الدد األشـخاب ال و  يعانجن م  انعدا  األم  الغ اوي رشـ ل حاد انخفا ـا م   - 39
مبوي  شـخا في دشـر   األ ل/أزتجار  6شـخا خبل الفترة م  حز ران/وجنيت إلى أو جل/سـاتمار إلى نحج  

ــر     ــاد دي  دشــــــ ــم الح ــــــ ــتمر انعدا  األم  الغ اوي رعد مجســــــ ــاد.  مع لل ، رد يســــــ ــم الح ــــــ مع دداي  مجســــــ
إلى أماع مراق    ، حيــ  أن دكــالي  اإلنتــا  امدفعــت م  ثبب2022 شــــــــــــــهــا /فاراور    2021الثــاني/نجفمار  

 مقامن  رالمجسم الساد ،  فقا لارنامج األغ ي  العالمي.

شــــــــــــــخا رســــــــــــــاب النزام خبل الفترة م  آب/أغســــــــــــــطا إلى دشــــــــــــــر      59 000 نزح أزثر م   - 40
دشـــــــــر   الثاني/نجفمار، كان أزثر   11األ ل/أزتجار،    ســـــــــيما في أبزا  م  دامفجم  بنجب كردفان.  حتى  

ــجدان في الا  شـــــــــــخا رد ن  365 000 م  ،  فقا ل من م  الد لي  ل هسرة، منهم حجالي  2021زحجا في الســـــــــ
شـخا نزحجا رسـاب النزام.  في سـجمدجني، في شـمال دامفجم، حي  أفيد ال  نز ح ما ي ـل إلى   349 000
شـــخا خبل الفترة المشـــمجل  رالتقر ر الســـاد ، ددأق المن ماق اإلنســـاني  في دجفير الغ ا   المياا   30 000
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ــترك  دي   ل ــ   رالتع يم القب إيفاد رعث  مشـ ــاالدة المت ـ ــحي ،  دقديم المسـ جاز  ال ـــرف ال ـــحي  الن اف  ال ـ
أو جل/ســــــــــاتمار.  دعمل المن ماق اإلنســــــــــاني  ال ى ســــــــــد الثغراق المتهقي    22الجكا ق إلى ســــــــــجمدجني في 

.  رـال إيفـاد الهعـث  ا ســــــــــــــتسـاـر  م  حـي  إـداحـ  الخـدمـاق ال ــــــــــــــحـي   الغـ اوـي   خـدمـاق المـياا المـأمجـن  في
ــاديع ألن الســـ طاق المح ي    المشـــترك  دي  الجكا ق، كان م  المتع م الجصـــجل إلى ســـجمدجني لمدة دســـع  أسـ

 دجاف  ال ى دنقل مج في المساالدة اإلنساني  رحس   بجد شجاغل أمني . لم

وتي القضــــــامف   بئ م  إثيجايا دج  58 000 حتى نهاي  دشــــــر   األ ل/أزتجار، كان رد حل نحج   - 41
 كســــــــــــــب ط هـا ل مـأ    الحمـايـ   المســــــــــــــاالـدة.  رـد  صــــــــــــــل مع مهم القـب انـد م القتـال في ديغرا .  منـ  
دمجز/وجليت، الار حجالى ألفي شــخا م  طاوف  الكمانت إلى مح ي  راســندة في القضــامف رادمي  م  منطق   

جب الســــــــــــجدان المأ    الحماي    بئ م  بن  10 200أمهرة في إثيجايا.  ااإل ــــــــــــاف  إلى لل ، التما نحج  
ــاتمار،  حل مع مهم دج وتي النيل األديض  شــــــرق    المســــــاالدة في الســــــجدان خبل آب/أغســــــطا  أو جل/ســــ

ــاتمار   ــل نحج  2021دامفجم.  في الفترة دي  كانجن الثاني/وناور  أو جل/ســــــ  بئ م  بنجب   67 800،  صــــــ
  بئ. 786 500 السجدان في الابد إلىالسجدان إلى السجدان لي ل مسمجم الدد الببئي  م  بنجب 

 كانت المبم ا أحد األمرا  الرويســـي  التي يعاني منها المر ـــى ال و  التمســـجا ا ســـتشـــامة الطاي    - 42
حال    1  822 868دشــــــــر   األ ل/أزتجار، أد غت  زامة ال ــــــــح  ا دحادي  ال  دســــــــسيل   15 العب . فحتى 
.  دسا ز الدد الحا ق مســــتج اق العته  2020ترة نفســــها م  الا   حال  خبل الف 1  456 413مبم ا مقادل 

في الســــــــــــجدان من   Eم  حا ق التهاب الكاد   1  860  في العدود م  الج ياق.  ســــــــــــس ت أيضــــــــــــا أزثر م 
حز ران/وجنيت،  دم اإلدب  ال  مع مها في القضــــــــامف  بنجب دامفجم.  را  الشــــــــركا  في العمل اإلنســــــــاني 

ار  المتخ ة فيما وتع   رالمياا  ال ــرف ال ــحي  الن اف  ال ــحي ، حي  مممجا  شــيد ا دتعز ز ددادير ا ســتس
مرحـا  بـدـود في القضــــــــــــــامف، رمـا في لـل  في المـناط  التي دســــــــــــــتضــــــــــــــي  الببئي .   5 000أزثر م  

ــعيد الج ي  دتجفير اختهاماق التهاب الكاد   زما ــح  ال ى صــــــــــ ــاويي Eدالمجا  زامة ال ــــــــــ األ ائ    دماجا أخ ــــــــــ
الج يـاق المتضــــــــــــــرمة ال ى الكشــــــــــــــف ال  الحـا ق المشــــــــــــــتهـت فيهـا  اإلدب  النهـا.  أد ن المـا مسمجالـت  في

 حا ق حمى الضن ، مع دسسيل مع مها في شمال كردفان  كسب. م  189

دشـر   الثاني/نجفمار، سـس ت   20ز ادة حادة. فحتى  19- زاد الدد حا ق اإلصـار  المؤكدة ر جفيد - 43
حـالـ   فـاة مردهطـ  دهـا.  كـان   3  300حـالـ  مـن  ـدداـي  السـاوحـ ،   شــــــــــــــمـل ذـ ا العـدد مـا وزـ د ال ى   41  766

نار ـــــــا إلى حد كاير رســـــــاب ا فتقام  ختهاماق كشـــــــف الفير س   19-اإلدب  ال  حا ق اإلصـــــــار  ر جفيد
ان دجديرة رطيئ . في الســجد 19- ذشــاشــ  ن ا  المراقه .   فقا لجزامة ال ــح ، ددأق الم ي  الت قي   ــد كجفيد

م يجن نســـــم    47في الماو  فقد م  ســـــ ان الا د الهالن الددذم  3حي  دم، من  منت ـــــف آلام/مامس، د قي  
 د قيحا كامب.

ــد الهسماق ال ى العام ي  في مسال الرالاي    - 44 ــسل ن ا  مصـــــــــ ــمجل  رالتقر ر، ســـــــــ  خبل الفترة المشـــــــــ
 ا طال المر ى  العام ي   المراف .ال حي  التارع لمن م  ال ح  العالمي  حادثا  احد

  ل دأثير األمطام الغز رة  الويضـــاناق التي ددأ مجســـمها في أبزا  م  الســـجدان في حز ران/وجنيت  - 45
  ـي ، ممـا أد  إلى إنهـا  ـردماق ا ســــــــــــــتسـاـر  المح ـي . فقـد دضــــــــــــــرم  18م  أصــــــــــــــل   14يما الـناس في 

ــاناق،   15  000شــــــــــخا، م  برا  ددمير    314 500مسمجالت  ما منزل رســــــــــاب األمطام السامف   الويضــــــــ
منزل آخر  الدد غير مؤكد م  مراف  الاني  التحتي  العام   األما ـــــي الزماقي .  دم نت  46  000 دضـــــرم  
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الح جم  ا نتقالي ، م  خبل مفج ــي  العجن اإلنســاني،  الشــركا  في العمل اإلنســاني م  دقديم أنجام مخت ف   
شــــخا متضــــرم م  الويضــــاناق، رما في لل  الغ ا   183  000ما يقرب م    م  المســــاالدة اإلنســــاني  إلى

ــط  التأذب  ــهمت أنشــــــ ــحي   المعجن  التغ    .  أســــــ  المأ    المياا  لجاز  ال ــــــــرف ال ــــــــحي  الن اف  ال ــــــ
 في الحد م  أثر الويضاناق ال ى الناس. 2021ل ويضاناق التي نف ق في  رت ساد  م  الا  

  
 ( 2021)   2579أةر األم  المتحدة في السوأاش ةتنفيذ القرار   - ثال ا  

توسووووووووويث بمواق    وة األم  المتحودة المتكواملوة لتقودي  المسووووووووووا ودة خالل الفترة االبتقواليوة   - لف   
 السوأاش في
 جل نهاي  دشــر   الثاني/نجفمار، د ن مسمجم الدد لقد دجاصــل دســر ع  ديرة دجســيع نطاق الهعث . فهح - 46

ــا    47مج في  د ليي     110مج فـا )  157المج في  المنتشــــــــــــــر     مج فـا  طنـيا(.  أحرز التقـد  في إنشــــــــــــ
الشـــه   الميداني  ل هعث ، مع دز  د المحط  اإلر يمي  في الفاشـــر رالمج في  ر امل رجامهم  مهاشـــردها لمهامها،  

فراد في كادر ي.  كانت ا ســـــــــتعداداق بام   إلرام   بجد ميداني في شـــــــــرق دامفجم  مع النشـــــــــر األ لي لأل
ــأ في الفاشــــــــر م تب مويا لسن   رف   ــا ا نتها  م  أالمال التخطيد لكي ونشــــــ  أبزا  أخر  منها.  دم أيضــــــ

 عي  التارع  إطبق النام الداوم في دامفجم،   فرق الهعث  ردمة مؤرت  ل م تب في انت ام مجافق  الهيئاق التشــــر 
لألمم المتحـدة.  ســــــــــــــيقجد م ـتب مويا ال سـن  بهجد الهعـث  في دقـديم الـدالم لتنفـي  درديـهاق  رف إطبق الـنام 

 المن جب ال يها في ادفاق بجاا ل سب .
 

 النهج المتكامل - اء   
م  دقييم    اصـــــــــــــ ت الهعث   فر   األمم المتحدة القطر  دعمي  التعا ن فيما دينهما.  رد دم ا نتها  - 47

ــياق التنمي  في الا د  م  تت  ــب لســــ ــم  التقييم دح يب مف ــــ ــجدان.   تضــــ ــتر  ل ســــ األمم المتحدة القطر  المشــــ
الجطنيـ  فيمـا وتع   رـالتنميـ  المســــــــــــــتـدامـ ،  المن جماق المتع قـ  رـالمســـــــــــــــاوـل العـادرة ل حـد د  اإلر يميـ   د ن 

في المسا ق لاق األ لج     2030مي  المســــــــــتدام  لعا  اإلر يمي ،  دح يب ل تقد  المحرز نحج دنفي  خط  التن 
 ذي السب ،  الناس،  ا زدذام،  الكجكب،  الشرازاق.  شم ت الم ي  التقييم مسم خر ط  أصحاب الم  ح   
ال ى ال ـعيد الجطني  مشـا ماق مع الشـركا  الرويسـيي  ال ى ال ـعيدو  الجطني  ال ى مسـتج  الج ياق، رم   

ا نتقالي ،  من ماق المستمع المدني،  المن ماق  المسمجالاق النســـــاوي ،  مسمجالاق فيهم أالضـــــا  الح جم   
 الشهاب،  األشخاب م  الفئاق المهمش   الضعيف .

 ادأق األمم المتحدة في الســـجدان مشـــا ماق رشـــأن   ـــع خط  األمم المتحدة لبنتقال في الســـجدان  - 48
ــد الر  ــتراديسي المتكامل( التي ســــــــتسســــــ      األ لج اق  المســــــــؤ لياق المشــــــــترك  لألمم المتحدة )اإلطام ا ســــــ

وتع   ددالم الم ي  ا نتقال في الا د.  كان   ــــــع خط  ا نتقال بام ا رالشــــــراز  مع الح جم  ا نتقالي ،   فيما
دشـر     25 كان م  المتجرع أن دج ـع في صـيغتها النهاوي  رال نهاي  العا . ديد أن التقد  دهاطأ رعد انقبب 

 أزتجار،    سيما ال ى مستج  المشا ماق المقرمة مع الح جم  ا نتقالي ./األ ل
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: المســــاالدة في الم ي  ا نتقال الســــياســــي،  الح م الديمقراطي،  حماي  حقجق اإلنســــان  دعز زذا،  1الهدف    
  دحقي  السب  المستدا  

ــ   لدالم الم ي  - 49 ا نتقال.  في أالقاب   اصـــــــــــــ ت الهعث  العمل مع بميع السهاق الفاال   لاق ال ـــــــــــ
دشــــر   األ ل/أزتجار، دالم الممثل الخاب رشــــ ل حثي  دغ يب الحجام  دنســــي  بهجد الجســــاط    25انقبب 

م  أبل التجصـل إلى دسـج   سـياسـي  ال  طر   التفا    إالادة إمسـا  الن ا  الدسـتجم .  ا لت الهعث  أيضـا 
شــــــــرق الا د  الســــــــ طاق ا نتقالي  دهدف دنا  الثق    مســــــــااليها الحميدة لتيســــــــير الحجام دي  زالما  القهاول في

  دخوي   رع إغبق المجانئ  الطرق الشرقي  ال     ع حد لت في نهاي  المطاف رعد ا نقبب.

أو جل/ســاتمار، ردمت الهعث ، رالتعا ن مع شــركا   9 رال نشــر مشــر م رانجن صــناال  الدســتجم في  - 50
لعدل.   نا مشـر م القانجن ال ى إنشـا  مفج ـي  صـناال  الدسـتجم،  ال ى د ليي ، المشـجمة التقني  إلى  ز ر ا

خطجاق مف ـــ   لعم ي    ـــع الدســـتجم،  دشـــ يل أمان  الام   صـــند ق مالي إلدامة العم ي   دالمها.  ادأق 
دشــر   األ ل/أزتجار ســ ســ   م  ا بتماالاق التشــا م   مع أصــحاب الم ــ ح  في بميع  18 زامة العدل في 
ــجد ــتجم ي  لتحدود أنحا  الســــ ــا ماق مع درنامج األمم المتحدة اإلنماوي  خارا  دســــ ان.  شــــــرالت الهعث  في مشــــ

 مسا ق الدالم التقني لعم ي    ع الدستجم.

م تب   أو جل/سـاتمار، ردمت الهعث   مفج ـي  األمم المتحدة لحقجق اإلنسـان الدالم إلى   20    19 في   - 51
ــا  أمان  لسن  التفكي   لسانها الفرقي  رشـــــأن أفضـــــل الممامســـــاق مويا الجزما  في القد ح ق  المل ألبل   أالضـــ

 المعاوير  القجاالد الد لي  في مسال التحق .  أدرزق ح ق  العمل التحدياق المردهط  رالنطاق الجاســـــــع المشـــــــمجل  
حاب   دتنفي  محا  ق دفكي  رقايا الن ا  الســــــاد  في الســــــجدان  إدامة دالم السمهجم.  مكزق التجصــــــياق ال ى ال 

العاب   إلى دحدود  نشــــــر القجاالد  المعاوير اإلبراوي  ل سن   ز ادة التدم ب. غير أنت دع م دنفي  ذ ا التجصــــــياق 
 .دشر   األ ل/أزتجار أ  رعد ا نقبب ن را ألن رادة ال سن  كانجا م  دي  المحتسز     25سجا  رال  

ــر   األ ل/أزتجار، دجرفت األال  25 ال ى إثر انقبب  - 52 ــاول  دشــ ــأن الدد م  المســ ــام   رشــ ــتشــ مال ا ســ
المتع ق  رسـيادة القانجن  حقجق اإلنسـان  الح م،    سـيما المشـا ماق التي كانت بام   رشـأن مشـام ع القجاني   
 المفج ــياق المخت ف  المقرم إنشــا ذا المب رالجثيق  الدســتجم    ادفاق بجاا ل ســب .   عز  لل  إلى حد كاير  

 ح جميي ، رم  فيهم الناوب العا .إلى الزل الن را  ال
 
 : دالم الم ياق السب   دنفي  ادفاق بجاا ل سب   ادفاراق السب  المستقا ي  2الهدف    

 ـ ت  ديرة إحراز التـقد  في دنفـي  ادـفاق بجـاا ل ســــــــــــــب ،    ســــــــــــــيمـا درديـهاـدت األمنـي ، متجا ــــــــــــــعـ .  - 53
لتشــا م مع ال سن  العســ ر   الع يا المشــترك  ل ترديهاق القدق لسن   رف إطبق النام الداوم في دامفجم، را فقد

دشـــــــــر   األ ل/أزتجار في الفاشـــــــــر، في شـــــــــمال دامفجم، مع ممث ي  4   3األمني ، ابتماالها ا فتتاحي في  
الح جم  ا نتقالي   الحركاق المس ح  المجرع  ال ى ا دفاق.  مكزق المنارشاق ال ى دفعيل لسن   رف إطبق  

سم   ســــــــال منها إنشــــــــا  آلي  مشــــــــترك  فعال  لرصــــــــد انتهازاق  رف إطبق النام  التحق  منها النام الداوم ر 
 دســــــج تها.  أبر  مويا لسن   رف إطبق النام الداوم أيضــــــا مشــــــا ماق مع ممث ي دشــــــاد  بنجب الســــــجدان  

 راالتهامذما الضج   في ال سن .

هعث  القد ابتمام اســـــــــــتشـــــــــــام  دقني  في إطام ا ســـــــــــتعداد لببتمام ا فتتاحي ل سن ، يســـــــــــرق ال - 54
أو جل/ســــــــــــــاتمار مع ممث ي األطراف المجرعــ  ال ى ادفــاق بجاــا ل ســــــــــــــب ،  القــادة   6     5الخرطج  في   في
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اإلر يميي ،  ممث ي اإلداماق اإلر يمي ،  من ماق المستمع المدني، رما فيها المسمجالاق النســــــــــــاوي .  أســــــــــــهم  
 رف إطبق النام الداوم  مهامها  لي  ها المؤســــــــســــــــي، فضــــــــب  ا بتمام في د جمة فهم مشــــــــتر  لج ي  لسن   

متط هاق دفعي ها.  القب ا بتمام ا فتتاحي، را  مويا ال سن   فر قت دز اماق اسـتطبقي  لنيا   زالنسي   ال 
لتعر   ممث ي اإلدامة اإلر يمي   أفراد  كا ق األمم المتحدة  صـــــــناديقها  ارامسها دتشـــــــ يل آلي  مصـــــــد  رف  

ق النام السدودة  الم ها م  أبل مجاصــ   اســتكشــاف مسا ق التعا ن  التنســي  المم ن .  القد ا بتمام إطب
دشر   األ ل/أزتجار،  دم دأبي ت في منت فت دتجاف  آما  بميع المشامكي  إلداح    25    24الثاني ل سن  في  

ــا، في إطام  الفرصـــ  إلبرا  مشـــا ماق رشـــأن الخطجاق التالي  رعد  رجم ا نقبب.  قه  أق ال سن  السهجد أيضـ
ــتهازاق في  ــر   الثاني/نجفمار دي  أطراف مجرع    9مهامها، ل تخوي  م  حدة التجدر ال ى إثر اند م اشـــ دشـــ

 ال ى ادفاق بجاا ل سب .

ــمان  - 55 ــعت الهعث   األمان  العام  لألمم المتحدة مفهجما ل عم ياق  دقييما ل مجامد البزم  لضــــــــــ    ــــــــــ
ــداوم.   ركز المفهج  األ لي ال ى القـــدماق في دامفجم،   بحر    مقجمـــاق الهقـــا  ــام الـ ل سنـــ   رف إطبق النـ

الجرت نفســــــــــــــت إم ـانـي  دمـدود مهـا   رف إطبق الـنام إلى أبزا  أخر  م  الاـ د مذـنا رمحـادثاق الســــــــــــــب   في
لرســـــــم معالم السام  .  ادأق الهعث  أيضـــــــا ســـــــ ســـــــ   م  المشـــــــا ماق مع المجرعي  ال ى ادفاق بجاا ل ســـــــب   

احتياباق الدالم المط جب ال ى نطاق أ ســــع  لتعز ز ردمدها ال ى دالم دنفي  الناصــــر ا دفاق المتع ق  رحقجق  
 اإلنسان  الحماي   العدال .

 اســــــــتمرق الهعث  في التجاصــــــــل مع كل م  الح جم  ا نتقالي   بناح الاد العز ز الح ج في الحرك    - 56
لشـمال،  مع فر   الجسـاط  لسنجب السـجدان رشـأن خياماق اسـتئناف الم ي  رطام ا -الشـعاي  لتحر ر السـجدان 

حز ران/وجنيت.  رد أ فدق الهعث  فر قا  15الســــــــــــب   مأب ال ــــــــــــدم دي  الطرفي  القب دأبيل المحادثاق في 
ــ   م  ا بتماالاق في الخرطج    31اســــتطبقيا إلى كا دا في  ــ ســ آب/أغســــطا،  أبرق فضــــب ال  لل  ســ

 -لطرفي .  في غضجن لل ، استمرق ا د ا ق مع نسا  الحرك  الشعاي  لتحر ر السجدان ممث ي كب ا مع
ــي   ا حتياباق في مسال دنا  القدماق.   ــياسـ رطام الشـــمال، خاصـــ  م  أبل ســـمام آماوه  رشـــأن العم ي  السـ

المرأة )ذيئ  األمم   أفضت ذ ا المشا ماق إلى ادخال الهعث   ذيئ  األمم المتحدة ل مسا اة دي  السنسي   دم ي 
 (2000)  1325المتحدة ل مرأة(  الارنامج اإلنماوي رراما رعقد ح ق  المل مشـــــــــترك  رشـــــــــأن ررام مس ا األم  

 نقبب.دشر   األ ل/أزتجار،  لك  ح ق  العمل أب ت رساب ا  31   30 القيادة النساوي  في بجاا في 
 
ــجدان،  خاصــــــ     :3الهدف     ــيادة القانجن رقيادة الســــ ــد ســــ ــاالدة في دنا  الســــــب   حماي  المدنيي   اســــ المســــ

 دامفجم  المنطقتي   في 
 اصـــــــــــــ ت الهعث   فر   األمم المتحدة القطر  دالم الح جم  ا نتقالي  في اســـــــــــــتعدادادها إلنشـــــــــــــا   - 57

ــي ، رما في لل   ــتق   الرويســ ــياق المســ ــي  العدال   المفج ــ ــي  الســــب   مفج ــ ــاد  مفج ــ ــي  م افح  الفســ مفج ــ
دمجز/وجليت، فب وزال وتعي    17ا نتقالي .  مغم أن رجاني  إنشــــــــــا  ذ ا ال سان الثبب صــــــــــدمق مســــــــــميا في 

اختيام أالضـاوها  دشـغي ها.  دجاصـ ت المشـا ماق رشـأن مشـام ع القجاني  المتع ق  رمفج ـي  اإلصـبح القانجني  
دشــــــر   األ ل/أزتجار.   25ق اإلنســــــان  مفج ــــــي  المســــــا اة النجقي  حتى دام    رجم انقبب  مفج ــــــي  حقج 

ــي  إصــــبح الخدم  المدني    لم ــي  األخر ، مثل مفج ــ ــر عاق المتع ق  رالهيئاق الرويســ ــياغ  التشــ دادأ رعد صــ
  مفج ي  األما ي.

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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لمنارشــــاق رشــــأن دعز ز ردمة م تب  في أو جل/ســــاتمار، ددأ الارنامج اإلنماوي  الهعث  ســــ ســــ   م  ا - 58
الناوب العا  ال ى المتارع  القضــــــاوي  رشــــــأن السراوم السســــــيم   ا مدقا  راســــــتقبل القضــــــا . غير أن التأخير 

ــا   الناوب العا  )الج يفتان شــــــاغردان من  أيام/ماوج   في (   ــــــع ريجدا أما  إحراز  2021دعيي  مويا القضــــ
ــا، أ فد م تب األمم المتحدة المعني رالمخدماق  السر م  التقد  في إصــــبح العدال .  في أو ج  ــاتمار أيضــ ل/ســ

إلى الســــــــجدان رعث  اســــــــتطبقي  معني  رإصــــــــبح الســــــــسجن، رالتنســــــــي  الجثي  مع اإلدامة العام  ل ســــــــسجن  
   اإلصبح، شم ت إبرا  ز اماق ل سسجن  دقديم د مة ددم اي  أ لي  لكهام المسؤ لي  اإلدام ي  في د   اإلدامة.

أو جل/ســاتمار، رد  الارنامج اإلنماوي الدالم لمعهد الع ج  القضــاوي  في اســتضــاف  مؤدمر مع م ســا    21 في 
القضــا  م  بميع الج ياق م  أبل دحدود أ لج اق اإلصــبح.  كان وراد رالتجصــياق المناثق  النت أن دفضـي  

 إلى   ع استراديسي  ل صبح القضاوي.

دشـــــر   األ ل/أزتجار،   4   3فعيل الخط  الجطني  لحماي  المدنيي . ففي   اصـــــ ت الهعث  دالمها لت  - 59
أط قـت الهعـث ، ـرالتعـا ن مع مفج ـــــــــــــــي  األمم المتحـدة لشــــــــــــــؤ ن الببئي   فر   األمم المتحـدة القطر ، أ ل  
ــتج  الج ياق  ممث ي  ــتدورة دي  لسان حماي  المدنيي  ال ى مســــــــ ــ   ابتماالاق ماودة مســــــــ ــ ســــــــ ابتمام م  ســــــــ

اق المح ـي ، رمـا في لـل  المستمع المـدني  شــــــــــــــه ـاق حمـاـي  المرأة.  اســــــــــــــتهـدفـت ابتمـاالـاق المـاـودة  المستمعـ 
المســـــــتدورة دعز ز انخرا  المستمع المح ي في مرح   مه رة م  دفعيل ال سان.  ادأ ابتمام الماودة المســـــــتدورة  

منت فت رساب ا نقبب.   دشر   األ ل/أزتجار في الضعي ، في شرق دامفجم،  لكنت دجرف في  24الثاني في  
  كان م  المقرم القد ابتماالاق ماودة مستدورة أخر  في بميع   ياق دامفجم الخما رال نهاي  العا .

 الم ت الهعث  مع فر   األمم المتحدة القطر  لج ــــع ال ــــيغ  النهاوي   ســــتراديسي  مشــــترك  لدالم  - 60
المـدنيي .    ــــــــــــــعـت  ثيقـ  درـنامسيـ  مف ــــــــــــــ ـ   رـاومـ   الح جمـ  ا نتقـاليـ  في دنفيـ  الخطـ  الجطنيـ  لحمـاـي   

راألنشــــــــــــــطـ ، مع التركيز دجبت خاب ال ى الـناصــــــــــــــر الجراي   الحمـاي  المـادي   دهيـئ  ديـئ  دم ينـي   حمـاوي .  
ــاني   الارنامج، ال   م  المقرم أن يشـــمل التدم ب ال ى القانجن الد لي لحقجق اإلنســـان  القانجن الد لي اإلنسـ

ني  لحماي  المدنيي   مفج ـياق الحماي  ال ى مسـتج  الج ياق، كان   وزال مج ـع دسـا ل   دفعيل ا،لي  الجط
  رت إالداد التقر ر.

 في  رت ســـاد  م  الفترة المشـــمجل  رالتقر ر، ردمت الهعث  الدالم لقجة الشـــرط  الســـجداني  في دقييم   - 61
الجطني  لحماي  المدنيي .  رد الر ــــــــــت  ا حتياباق م  الدالم ألبل دنفي    ي  الشــــــــــرط  الجامدة في الخط   

أو جل/ســاتمار.   اصــ ت  7الهعث   الارنامج اإلنماوي التقييم رشــ ل مشــتر  ال ى أالضــا  المستمع الد لي في 
الهعـث  دقـديم الـدالم لقجة الشــــــــــــــرطـ  الســــــــــــــجدانـي  فيمـا وتع   داـنا  القـدماق  الـتدمـ ب، في مسـا ق منهـا حمـاـي   

ي  رالمن جم السنســـــــــــاني، راإل ـــــــــــاف  إلى ددادير دنا  الثق  مع المستمعاق المدنيي   حقجق اإلنســـــــــــان  التجق
المح ي   المشــــــــــردو  داخ يا.  ردمت الهعث  المســــــــــاالدة في الم ي  دج ي  أبردها القجة  أســــــــــفرق ال  اختيام 

 في الماو . 20امرأة، ما يش ل نسه  أزار م  العته  المحددة سارقا في  249مرشحا، م  دينهم   687

 شرالت الهعث  في إبرا  مسمجال  م  دقييماق دنا  السب  في   ياق شمال دامفجم  بنجب دامفجم  - 62
 النيل األزمق  بنجب كردفان  الهحر األحمر  كســـب، لبســـترشـــاد دها في أدا  الهعث  لد م المســـاالي الحميدة 

أالقاب ا نقبب  رف إبرا    ال ى المسـتج  د ن الجطني،  التخطيد لانا  السـب   د ـميم الارامج.  رد دم في
الم ياق التح يل المتعمق  ذ ا ل نزاالاق ال ى ال ــعيد د ن اإلر يمي، رعد أن كان م  المقرم إبرا ذا رالتعا ن  

 مع الح جم  ا نتقالي   الشركا .
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ــم الممثل الخاب إلى  ز ر الدفام   ز رة العمل  الضــــــــــــج   14 في  - 63 دشــــــــــــر   األ ل/أزتجار، انضــــــــــ
إدراليم بادر،  السهاق المانح ،  الشـــــــــركا  المنف و   فتتاح المركز الســـــــــجداني اإلر يمي  المس ا الســـــــــياد 

ل تدم ب ال ى م افح  األلغا  ألغرا  إنســاني  في أ  دممان.  ردمت الهعث  الدالم التقني   فرق دنا  القدماق  
لمركز أحدب مع م  دنشـــــــــــأ لت ـــــــــــميم المشـــــــــــر م  دنفي ا  إلدامة التمج ل المقد  م  السهاق المانح .   عتار ا

مسال م افح  األلغا  لتحســــــي  دنا  القدماق  المســــــاالدة التقني  ال ى حد ســــــجا  في مجابه  خطر األلغا   في
 األم ي   المتفسراق م  مخ فاق الحرب في الا د.

ت  ن مت الهعث   المركز القجمي لم افح  األلغا  ددم ها ال ى التخ ا م  ال خيرة المتفسرة شــام  في  - 64
ــا ألبل   21 فردا   21فردا م  المن ماق غير الح جمي  المح ي  المعني  رم افح  األلغا .   فرا التدم ب أيضـــــــ

رطام الشـــــــمال، أدمسجا فيما رعد في المن م    - م  بناح مال  القام في الحرك  الشـــــــعاي  لتحر ر الســـــــجدان
زمق، المتألف  م  أماع  أفرر  إلزال  األلغا  الجطني  غير الح جمي  ألنشط  إزال  األلغا  في أ لج، في النيل األ

ــيطر ال يها لل  السناح.  ــاني المط جب في المناط  التي يســــ دقج  رعم ياق لتمهيد الطر   لتجفير الدالم اإلنســــ
 الب ة ال ى لل ،   ـــــــــعت الهعث ، رالشـــــــــراز  مع المركز القجمي لم افح  األلغا ، ال ـــــــــيغ  النهاوي  لتقر ر  

ــاالد ــامل ال  مســــ ــ ان دقييمي شــــ ــجدان.  قيمت في التقر ر احتياباق الســــ ــحايا  رطام اإلالار  في الســــ ة الضــــ
ــا ل خطر   ــــحايا المتفسراق الخطرة في بميع أنحا  الا د  حدددها،  مســــمت في الجرت نفســــت  األزثر دعر ــ

 خر ط  طر   لتعز ز التدخبق الهادف  إلى مساالدة الضحايا.

ــدا - 65   المشـــجمة ل سهاق الســـجداني  صـــاحه  الم ـــ ح  رشـــأن   كثف م تب م افح  اإلمذاب أنشـــط  إسـ
إطــام لم ــافحــ  اإلمذــاب، رســــــــــــــاــل منهــا دن يم ح قــاق المــل لتعز ز رــدمة الا ــد ال ى منع  م ــافحــ  اإلمذــاب  

ــاني  القانجن الد لي لحقجق اإلنســـــان.  في إطام شـــــراز  األمم المتحدة   ل في ا متثال ل قانجن الد لي اإلنســـ
لم ـــــ  األ م اي  الخرطج    ا دحـــــاد  في  ح قـــــ  المـــــل  الم تـــــب  ن م  الســــــــــــــجدان،  أبـــــل  اإلمذـــــاب م   افحـــــ  

 أو جل/ساتمار رشأن حماي  األذداف المعر   ل خطر  الاني  التحتي  الحيج  . 14   13 في
 
 السب  : دالم دعائ  المساالدة ا رت ادي   اإلنماوي   دنسي  المساالدة اإلنساني   المساالدة في دنا 4الهدف   

د ل السهجد لتحســــــــــي  دنســــــــــي  المســــــــــاالدة ا رت ــــــــــادي   اإلنماوي     رال ا نقبب،   الهعث ،    اصــــــــــ ت  - 66
أو جل/ســــــاتمار، ردمت الهعث  الدالم في إطبق منتد  الشــــــراز  الســــــجداني م  رال مويا   9الســــــجدان. ففي   في 

 شــغل فيت مناصــب  الجزما    ز ر المالي   التخطيد ا رت ــاد .  رد صــمم المنتد ، ال   ورأســت مويا الجزما    
نجاب الرويا ـكل م  األمم المتحـدة  الاـن  اـلد لي  ممـثل ل سـهاق الـمانحـ ، لتعز ز التنســـــــــــــي  رشـــــــــــــأن التخطيد  
 .ل مساالدة اإلنماوي   دقديمها رما وتماشى مع األ لج اق الجطني   أسا المهادئ العالمي  ل تعا ن اإلنماوي الفعال 

ــيغ  النهاوي  لارنامج (2021) 2579اما  ال ى نحج ما ط هت مس ا األم  في رر  - 67 ــع ال ــــــــ ، دم   ــــــــ
اإلطام الارنامسي الداالم لتنفي  الج ي ،  الر  ال ى  -السجدان ل نع السب   انا  السب   دحقي  ا ستقرام  

 خت ــاصــاق ال ــند ق ا ســتئماني المتعدد الشــركا ، المعر ف الد ل األالضــا .    ــعت ال ــيغ  النهاوي   
ــا راســـم منتد  التمج ل الســـجداني،  دمت المجافق  ال ى دمج ل مشـــر الي ، أحدذما ودالم   يف  المســـاالي  أيضـ
الحمـيدة ل ممـثل الخـاب   تي  ا،خر زـ ادة الـقدماق داخـل  زامة شــــــــــــــؤ ن مس ا الجزما  لتنفـي  الخطـ  الجطني   

 يي .لحماي  المدن 
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 است راض النقاط المرجعية -جي    
 اصـــــــــــــ ت الهعث    ـــــــــــــع المعاوير  المؤشـــــــــــــراق المقترح  لتتهع التقد  المحرز في دحقي  األذداف   - 68

مع فر      رــالعمــل  (2021)  2579ا ســــــــــــــتراديسيــ ، دمشــــــــــــــيــا مع الط ــب المجبــت م  مس ا األم  في رراما  
المتحدة القطر   الح جم  لتحدود مؤشــراق نجقي  لتكم   المؤشــراق الحالي  لاق الطارع الكمي.  دحقيقا  األمم

له ا الغاي ، اســـتمر دنقي  المعاوير دتزام  مع   ـــع ال ـــيغ  النهاوي  لارنامج الســـجدان ل ـــنع الســـب   انا   
ــج  ــتقرام  اد  خط  ا نتقال في الســــــ ــب   دحقي  ا ســــــ ــمان مجا م  أطر التخطيد  اإلدب . ديد الســــــ دان لضــــــ

 المشا ماق التي كان م  المقرم إبرا ذا مع الح جم  ا نتقالي  دأخرق في أالقاب ا نقبب. أن
  

 مالحظات  - را  ا  
مع ارتراب ال كر  السـنج   الثالث  ل ثجمة السـجداني ،   وزال مسـتقال ا نتقال السـجداني غير محسـج .  - 69
دشــــــــــــر   األ ل/أزتجار  حل العن ــــــــــــر المدني في الح جم    25أد  ا نقبب العســــــــــــ ر  ال    رع في فقد 

ــتقال ديمقراطي رقيادة مدني .  لل  ما وهدد  ــجدانيي  في دهيئ  مســــــــ ا نتقالي  إلى دحطيم آمال العدود م  الســــــــ
ان الســـــــــــجدان م  المعجن  دتقج ض اإلنسازاق الهام  التي دحققت ال ى الساهتي  الد لي   ا رت ـــــــــــادي   احرم

 م  دخوي  الب  الدوجن المشــــــــــــتدة الحاب  إليهما.  أد  اســــــــــــتمرام االتقال  احتساز المســــــــــــؤ لي  المدنيي  
  ال حفيي   النشطا  رش ل دعسفي إلى ز ادة دنفير أ لئ  ال و  يسعجن إلى إالادة إمسا  الن ا  الدستجم .

الثاني/نجفمار دي  الفر   أ ل الارذان  مويا الجزما  دشــر    21 ا دفاق ال   دم التجصــل إليت في  - 70
ذج خطجة نحج حل األزم  السـياسـي  المطهق  ال ى الا د  العجدة إلى الن ا  الدسـتجم . حي  وتعي  ال ى بميع 
األطراف أن دا ل بهجدا متضافرة  في الجرت المناسب ل تفا   رغي  معالس  فعال  ل مساول التي لم دسد رعد 

التســــــج   ال ى نحج شــــــامل ل سميع  اطر ق  يعتارذا الشــــــعب الســــــجداني  شــــــركا  الا د مشــــــر ال .  طر قها إلى
ــهيل إبرا  حجام يم   أن ودالم ا نتقال إلى الح م   ــااليها الحميدة لتســــــــ ــل األمم المتحدة الر  مســــــــ  دجاصــــــــ

ا دحاد  الديمقراطي في الســــجدان رما وتماشــــى مع مطالب  دط عاق الشــــعب الســــجداني، رالتنســــي  الجثي  مع
 األفر قي  الشركا  اإلر يميي ، رما في لل  الهيئ  الح جمي  الد لي  المعني  رالتنمي   بامع  الد ل العراي .

 أزرم دالجدي إلى اإلفرا  الفجم   غير المشــــــــــــــر   ال  بميع المعتق ي   المحتسز   دعســــــــــــــفـــا،   - 71
ي أن دتاح لم   بهت إليهم صـــ ج  ادها  الكف ال  االتقال رادة المعام ـــ  الســـياســـي   النشـــطا .   نهغ  إلى

ا ســـــــــتفادة م  إبرا اق محازم  الادل .  في  ل ديئ  دك  العدا  رشـــــــــ ل متزاود ل  ـــــــــحفيي ، أح  أيضـــــــــا 
ــتخدا  رجاق األم   ــحاف .  رد  مدق دقام ر متجافق  ال  اســــــ ــ طاق ال ى احترا  حر   التعاير  حر   ال ــــــ الســــــ

 ميي  مما أســـــفر ال   رجم رت ى  برحى.  ذ ا أمر غير مقاجل.  السيش ل  خيرة الحي   ـــــد المت اذر   الســـــ 
ــان  احترا  الح    ــجداني  ال ى التقيد رالتزامادها رمجبب القانجن الد لي لحقجق اإلنســـــــ ــ طاق الســـــــ ل ا أح  الســـــــ

الحياة  حر   التعاير  التسمع الســ مي.  أمحب رما ورد في ا دفاق الســياســي م  التزا  رالتحقي  في بميع  في
ب الجفاة  اإلصـار  في صـفجف المت اذر  ،  أدالج إلى أن دكجن ذ ا التحقيقاق شـام    مسـتق    شـفاف   حجاد

ــا ال  ــدرا  م  رت جا،  أدمنى   إلى أن يحاســــب المســــؤ لجن ال  د   الحجادب.  أالرب أيضــ   دعاز  ألســــر  أصــ
 ل سرحى. الشفا  العابل

ل ق  .  رد الر  ا نقبب العســـ ر  ال    رع    وزال الهد  في دنفي  ادفاق بجاا ل ســـب  م ـــدما   - 72
دشـــــــــر   األ ل/أزتجار ا دفاق  ما أحرز م  دقد  ذا  في إنها  النزاالاق في بميع أنحا  األما ــــــــي    25في 
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الســــــــــــــجدانـي  ل خطر. حـي  أدق أالمـال السيش إلى إ ــــــــــــــعـاف الثقـ   ا طمئـنان ـلد  السمـاالـاق المســــــــــــــ حـ   
ــام العنف  النزام.  ممــا وهعــ  ال ى اإلحهــا   المجرعــ  ال ى ا دفــاق،  ذي دهــدد رــإ غير الــادة الا ــد إلى مســـــــــــــ
المحادثاق دي  الح جم  ا نتقالي   بناح الاد العز ز الح ج في الحرك  الشــــعاي  لتحر ر الســــجدان لم دحرز  أن

دقدما.  في الجرت نفســت، ي ل المســام الشــرري الامب محركا ل نزام،  لم دســفر السهجد الما  ل  لتيســير إبرا   
حجام شـــامل ل تجصـــل إلى دجاف  في ا،ما  رشـــأن القضـــايا الســـياســـي  العالق  ال  إحراز التقد  في  ل األزم  
الســـياســـي  في الخرطج .  أح  بميع األطراف ال ى د ل السهجد رحســـ  ني  م  أبل صـــنع الســـب   معالس   

 األسهاب الكامن   ما  النزام لما فيت خير الشعب السجداني.

  ال سن  العســــــ ر   الع يا المشــــــترك  ل ترديهاق األمني   لسن   رف إطبق النام الداوم   شــــــ ل إنشــــــا - 73
خطجة ذـامـ  نحج دنفـي  الترديـهاق األمنـي  المن ــــــــــــــجب ال يهـا في ادفـاق بجـاا ل ســــــــــــــب .  م  األذمـي  رم ـان  

ــتدا  في الج  أن ــتي  المالي الكافي  المســـــــــ ــب. يقد  ل سن   رف إطبق النام الداوم الدالم ال جبســـــــــ رت المناســـــــــ
أشـسع السـ طاق  شـركا  السـجدان ال ى  ـمان دجفير المجامد البزم  ل ا د إلنساز مهمتها الحاسـم  األذمي   ل ا

 إرام  لياز ها المخت ف ، رما في لل  ال ى مســـــتج  الج ياق، حتى يمتد نطارها ليشـــــمل بميع   ياق دامفجم. 
ــ   لضـــمان إدما  درامج مراقي  ــي ز  د ل بهجد متجاصـ ــاني  مشـــامك  المرأة مشـــامك  مسدي    سـ   ل من جم السنسـ

ــاوي .   ــتمرام مع المسمجالاق النســــــ ــل راســــــ ــتج اق، رما في لل  األفرر  الميداني ، مع التجاصــــــ ال ى بميع المســــــ
الجرت نفســـت ال ى دشـــ يل آلي  مصـــد  دقييم ادفاق بجاا ل ســـب  في الجرت المناســـب ال ى ال ـــعيد    أشـــسع في

 يتها أساسي  في دجفير التجبيت ا ستراديسي العا   دالم إحبل السب .الجطني،  ذي آلي  د ل أذم

 د ــل التجدراق المتنــاميــ  دي  القهــاوــل في دامفجم  منــاط  أخر  م  الا ــد م ـــــــــــــــدما ل ق  .  اينمــا   - 74
ــد  ل عنف القا ي م  خبل بهجد  دم نت الح جم  ا نتقالي ، رال ا نقبب، م  إحراز رعض التقد  في الت ـ

جســــــــاط ،   وزال المدنيجن معر ــــــــي  له ا الخطر.  أح  الســــــــ طاق ال ى الجفا  رمســــــــؤ ليادها فيما وتع   ال
رحماي  المدنيي ، دجســاول منها إحراز التقد  في دنفي  الخط  الجطني  لحماي  المدنيي ، خاصــ  م  خبل نشــر  

   ز  أيضا إوب  اذتما  خاب لمنع رجة حفر األم  المشترك ،  األح ا  المت    دها م  ادفاق بجاا ل سب . 
 العنف السنسي المت ل رالنزام  الت د  لت.

 أدرز ا نقبب أذمي  المسـا ل ،  ارذ  أيضـا في الجرت نفسـت ال ى التحدياق التي دجابت مؤسـسـاق   - 75
يا العدال  المدني  في الســــــجدان في الت ــــــد  لبنتهازاق السســــــيم  لحقجق اإلنســــــان  منعها.  الد  دعيي  مو 

القضا   الناوب العا  دعيينا داوما من  أيام/ماوج  الد   بجد مح م  دستجم   طجال الفترة ا نتقالي  حقاو  دفيد  
انعدا  آلي  مســـــــتق   الام   يم   أن دســـــــتعر  في إطامذا انتهازاق حقجق اإلنســـــــان، رما في لل  ا حتساز  

ضــاوي  في أررب  رت مم   في إطام المدا  ق  غير القانجني.   سب إبرا  كاف  التعييناق في المناصــب الق
السـام ـ  إلالـادة إمســــــــــــــا  الن ـا  الـدســــــــــــــتجم   في  ـل ا لتزا  المارذ  ال يـت رـا ســــــــــــــتسـارـ  ل ـدالجاق الرامـي   

المســا ل  ال  السراوم السســيم ، رما فيها السراوم التي امدكات خبل األزم  الســياســي  األخيرة.  في الجرت   إلى
 الجامد في ا دفاق السياسي رإصبح الم ي  التفكي  فرص  لتنقيحها ر جمة إيسادي .  األممنفست، وتي  ا لتزا   

ــجدان فيما وتع   رالتحق  مع المعاوير   ــي  مجا م  بهجد الســـ ــتعداد لدالم اإلصـــــبحاق  دحســـ المتحدة ال ى اســـ
  القجاالد الد لي .

التي أدق إلى مرح   انتقالي  دجلتها  رد ا ــط عت المرأة الســجداني  دد م محجم   دام خي في الثجمة  - 76
قيادة مدني ،  لل  ما   وز د غياده  ال  مجارع صـــــنع القرام الســـــياســـــي الرفيع  المســـــتج  ســـــج  در زا  إثامة 
ــ كي   ــا ق السـ ــا ق النابم  ال  دعطيل ا د ـ ــعجااق ا د ـ ــجاغل األمني   صـ ل ق  .  ال ى الرغم م  أن الشـ
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كامل الجامل دعررل بهجد التن يم السماالي، فب دزال النسـا  يخرب  رأالداد  البسـ كي   ال  رطع اإلنترنت رال
ــا مني الق   إزا   م د دقام ر دفيد   ــ ميا دالما ل مرح   ا نتقالي  التي دجلتها قيادة مدني .   ســــ زايرة ل ت اذر ســــ

ــا  المت اذراق رالتحرش  التخج    أالمال العنف.  أح  بميع األطراف ال ى  رف ــتهداف النســــــــ بميع   اســــــــ
أشـــــــ ال العنف  ـــــــد المرأة.  أشـــــــسع مشـــــــامك  المرأة المشـــــــر ال  في بهجد الجســـــــاط  الرامي  إلى حل األزم  

 السياسي  الراذن .

دزاودا في الســــــــــــجدان. حي  أدق حا ق دجرف إبرا    19-  شــــــــــــهد الدد حا ق اإلصــــــــــــار  ر جفيد - 77
 ال ى الرغم م  التحدياق، يسب الشـــــــــر م  ا ختهاماق  حم   الت قي  في أالقاب ا نقبب إلى دفارم الج ـــــــــع.

مسـددا في إبرا  ا ختهـاماق  في الت قي  في أررب  رـت مم  ، دحـت مالـايـ  مرف  كجفـازا إلدـاحـ  لقـاحـاق  
 ال ى ال عيد العالمي، لتسنب ددذجم الحال  أزثر   هجم أزم  صحي  في سياق أزم  سياسي . 19-زجفيد

بميع مج في األمم المتحدة في الســــــــجدان ال ى ما واد نت   أشــــــــ ر ممث ي الخاب، فجلكر ديرثا،    - 78
م  دفان   ا لجنت م  بهجد د ن ك ل لدالم الا د  شـــعهت،    ســـيما في  ل الغمج  الســـياســـي ال   يشـــهدا 

 السجدان حاليا.
 


