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 الحالة في جنوب السودان   
   

 األمين العامتقرير    

  
 مقدمة  - أوال   

ا المس ا رمبه ـال ة يـث ر  ـث  (2021)  2567ُيقـدم  ذـ ا التقر ر المب رقرام مس ا األم    - 1 ، الـ   مـدم
مي  ال ا  أ  يقد  ، ةط ب فيال إل  األ2022آذام/مامس  15األمم المتحدة في هنبب السـباا  )ال   ث( تت  

ــا ي   90كل  ــ  ا  ســــ ــيث ةاألمنيث ةالب ــــ ــياألــــ يبما تقر را ال  تنفي  ة يث ال   ث. ة تناةل التقر ر التطبمات الســــ
آب/   31إل    2021تز را /يب يال  1ةتالث تقبق ا  سا  ةالتقد  المحرز في تنفي  ة يث ال   ث في الفترة م  

 .2021أغسطا 
  

 سية واالقتصادية التطورات السيا  - ثانيا  

 هنببتمبز/يبليال، اتتف ت هنبب السباا  رال كرى السنب ث ال اشرة  ألتقبلها. ةأشام مئيا  9في   - 2
ي لتســــــــب ث النزا  في همهبم ث هنبب   الســــــــباا ، ألــــــــ فا كير، في إطارال إل  األمث، إل  تنفي  ا تفاق المنعــــــــم

التقد  المحرز تت  تام خال، ةأكد التزا  تكبمث البتدة   الضبء ال    فيالالسباا  راالت امه أمرا لال أةلب ث، ةأل ي  
طث بتخر ج القبات المبتدة البزمث.  البطنيث ا  تقاليث المنعم

 
 البرلمان المعاد تشكيله   

ــاء هدا في مس ا الب يات. ة ت ل    4في  - 3 ــيم بت يي  أالضـــــ تمبز/يبليال، أصـــــــدم الرئيا كير مراألـــــ
ــا بتنمي  قائمث الم يني  في المس ا   25منهم   ،الضـــــــبا 92المس ا السديد م   امرأة. ةقا  الرئيا كير أيضـــــ

الضبا ألبق ت يينهم م  الحركث الع بيث لتحر ر  35التعر  ي البطني ا  تقالي الم اا تعكي ال فاألت اض ال  
األتزاب   ائتبفكير المرألــــب  ال   يقضــــي بت يي  أالضــــاء م    الســــيدتمبز/يبليال، ألغ   30الســــباا . ةفي 

آب/أغســـطا،   4يث األإرى في المس ا التعـــر  ي الم اا تعـــكي ال القب إبفات رعـــ   التم يل. ةفي الســـياألـــ 
 ، راألت ناء بيتر ماي ، إل  اتفاق رع   تبز   مقاالدذم التعر عيث المخصصث.ا ئتبفتبصل همي  قااة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2567(2021)
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مئيسا ل مس ا   تمبز/يبليال، مشحت قيااة الحركث الع بيث لتحر ر السباا  هيما  ب ب كبم ا 23ةفي   - 4
ةمـام  أين   ،ـ ائـ ا ـنا ـيا لرئيا المس ا قةـبامميـنا أةمـ ال ألب    ،ا  تـقالي الم ـاا تعــــــــــــــكيـ ال  البطنيالتعــــــــــــــر  ي  

السيش  /تمبز/يبليال، مش  السناح الم امض في الحركث الع بيث  27ماهبك  ائ ًث لرئيا مس ا الب يات. ةفي  
ــ بيث في الم ا ــباا  )الحركث العــــ ــ بي لتحر ر الســــ ــث(  انا ييل أة ت بيير نب  ائ ًا أةل لرئيا المس ا  العــــ م ــــ

التعـــــــر  ي الم اا تعـــــــكي ال، ةايني ايني أكب  مئيســـــــا لمس ا الب يات. ةاإتام تحال  الم ام ـــــــث في هنبب  
الســـــــباا  الفر ق رابيني مب يتب ل  ائ ا نا يا لرئيا مس ا الب يات. ةقد هرت مراألـــــــم أااء أالضـــــــاء البرلما   

تفل افتتاح المس ا   السمهبم ثآب/أغســـــطا، ترأس مئيا  30آب/أغســـــطا. ةفي   2ث في اليمي  الدألـــــتبم  
التعــر  ي الم اا تعــكي ال ةمس ا الب يات. ةذكر في إطارال أ ال ال   الرغم م  الت إيرات، فع  إالااة تعــكيل  

ي.  البرلما  اليل ال   أ  األطراف قد األت مرت في تنفي  اتفاق السب  المنعم

 
 تحرير السودان الخالفات الداخلية في الجناح المعارض للحركة الشعبية/الجيش الشعبي ل   

تز را /يب يال، الي  الرئيا كير ألـــــــــايمب  قامة ج اةال، مئيا ذي ث األمكا  ال امث ل حركث    21في  - 5
ــب . ةفي   ــ ة  السـ ــيا لعـ ــاما مئاألـ ــتعـ ــث، مسـ ــ بيث في الم ام ـ ــام، مئيا  22العـ تز را /يب يال، أالف  م اك معـ

تز را /يب يال،   24ت ك الحركث. ةفي  قامة ج اةال، م  منصــــــ ال في   الســــــيدالحركث العــــــ بيث في الم ام ــــــث،  
 .ت يينالمعيرا إل  أ ال لم ُيستعر رع   المنصب قبل إالب    ،ت يينال مستعاما مئاأليا اةالقامة ج  السيدمفض 

ــث، م   3ةفي  - 6 ــ بيث في الم ام ـــ ــكر ي  ل حركث العـــ آب/أغســـــطا، أال نت مسمبالث م  القااة ال ســـ
معــام م  منصــب مئيا ةقائد الا  الحركث العــ بيث في الم ام ـث    الســيدإبل إالب  كيت قبا ق، أ هم أقالبا 

آب/أغســـطا، مفض المكتب الســـياألـــي ل حركث العـــ بيث في   4قامة ج اةال. ةفي   الســـيد منال بد   الينباةأ هم  
معــــام، ا الب ، ةاصــــفا إياه ر  ال محاةلث م  مخربي الم يث الســــب    الســــيدالم ام ــــث، القب اهتما  ترأألــــال  

ــقي . ةفي  ــت كت قبات   7ةالمنعـ ــطا، اشـ ــيدآب/أغسـ ــام ة  السـ ــيدمعـ ــا  ةمقيني في ة يث  السـ قامة ج في قيسـ
ــافيث في ت ك المنطقث. ةفي  ــت اكات إ ــ ــابي  التاليث اشــ ــطا، أال نت  8أالالي النيل، ةةق ت في األألــ آب/أغســ

مسمبالث م  قااة الحركث العـــ بيث في الم ام ـــث ةب ض أالضـــاء المكتب الســـياألـــي ةمس ا التحر ر البطني 
مسمبالث  ل  ت ييدذمةكباام أإرى، رميااة  ائب مئيا الحركث الع بيث في الم ام ث، ذنر  ايب ق أةاةام، ال  

آب/أغســــطا، ألغ  المكتب الســــياألــــي ل حركث   13ال ســــكر ي  ال ي  أصــــدمةا إالب  كيت قبا ق. ةفي   القااة
 ةألياألات الحركث.  بزالم تقب ضها ألذداف المسمبالثالع بيث في الم ام ث، برئاألث معام، الضب ث 

في الحركث    الحالثاهتماالا ل رئاألـــــــــث في هببا لمناقعـــــــــث    كيرآب/أغســـــــــطا، القد الرئيا   10ةفي  - 7
ــث.  ــ بيث في الم ام ــــ ــافث    ةاالاالعــــ ــمي  ةمل  التقيد رمســــ ــي ي  المتخاصــــ إل  ةق  األالمال القتاليث بي  الفصــــ

ألمني ةآليث الرصـــــــد ةالتحقق م  ةق  إطبق  م قبلث بينهما اتقاًء لمز د م  ال ن . كما أمر آليث ا شـــــــراف ا
النــام ةالترتي ــات األمنيــث ا  تقــاليــث بز ــامة مقيني ل حفــام ال   الهــدةء ةمن  أ  أالمــال الن  أإرى. ةاالــت 

معــــــــام، النائب األةل ل رئيا، ةمل  تســــــــي   الســــــــيدالرئاألــــــــث إل  التبتيد الفبم  لميااة القبات، ةأةالزت إل  
 بتقديم قائمث مرشحيهما ل قبات المبتدة إل  الرئيا.ال اقي،  ائب الرئيا،   البد
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ط     تنفيذ االتفاق المنشَّ

معـــــــــــام بدء  دةة لمدة يبمي  ال  الفيدماليث في الم يث ة ـــــــــــ   الســـــــــــيدتز را /يب يال، أال      23في  - 8
 . “ حب إطام لدألتبم اتحاا  شرالي ةف ال”الدألتبم الدائم في هنبب السباا  تحت ش ام 

معـــــــام ةةز ر ال دل ةالعـــــــ ة  الدألـــــــتبم ث، مةب  مااةل، بدء   الســـــــيدتز را /يب يال، أال     30ةفي  - 9
ي.    ال م يث التعاةم ث   عاء لسنث الحميقث ةالمصالحث ةأل  السراح تمعيا م  الفصل الخاما م  ا تفاق المنعم

ةشــــــــهد ذ ا الحدت إالااة تعــــــــكيل لسنث تقنيث هام ث، تت ل  م  مســــــــ ةلي  تكبميي ، ةمبق ن ي  ال   ا تفاق  
ي، ةمم  ي  ال  المستم  المد ي، مك ف ل سنث يســــــتند إل  معــــــاةمات الامث هام ث    رصــــــياغث تعــــــر      ي المنعــــــم

 مكيث ةشفافث.ةتعا

تمبز/يبليـال، أهرت ةزامة بنـاء الســــــــــــــب ، بـدالم م  بر ـامج األمم المتحـدة ا  مـائي، تباما    15ةفي   - 10
  مناقعـثُ الحبام  أنناء  هرى . ة “ حب تطب ر المنتدى ا ألــتراتيسي لبناء الســب  في هنبب الســباا ”تحت شــ ام 

 السباا .ا ألتراتيسي لبناء السب  في هنبب ا طام  ةمالدااُ 

 
 التطورات المستجدة في عملية السالم   

هماالث ألـــا ت    التي تقباذاســـب   التمبز/يبليال، هرت في مةما محاانات   18إل   15في الفترة م    - 11
ــيل   طث ةهبهث هنبب الســـــــباا  المتحدة المســـــــ حث ةفصـــــ إيسيديب بي  تكبمث البتدة البطنيث ا  تقاليث المنعـــــــم

باا  الحميميث التار ْي  لتحال  تركات الم ام ـــث في هنبب الســـباا . ةقد ت هد الحركث العـــ بيث لتحر ر الســـ 
الفصــيل الم كبم مسداا را  دماف في آليث الرصــد ةالتحقق م  ةق  إطبق النام ةالترتي ات األمنيث ا  تقاليث 

ر القاامث. ةقد  مرشـــــــــحيال إل  ا ليث. كما تدات األطراف إر طث طر ق لدف  المحاانات قدما إبل ا شـــــــــه
تمبز/يبليال، أب ي ةز ر العـــــــــــ ة  الرئاألـــــــــــيث، بر ارا مام ال، السمهبم رالسهبا المب ةلث  الااة هبهث   20ةفي 

ــث في هنبب   ــير  ب في تحال  تركات الم ام ـــــ ــيل ا إر ال   يقباه تبماس ألـــــ ا  قاذ البطني، ةذي الفصـــــ
 السباا ، إل  محاانات السب .

 مبلي في بيا  أصــدمه   -رئيا كير رعــدة الهسب  ال   طر ق هببا آب/أغســطا، أاا  ال  17ةفي  - 12
آب/أغسطا، قال    30ةتممل المسمبالات الرافضث مس ةليث مقتل مد يي  في الهسب ، م  بينهم ماذبتا . ةفي 

الرئيا إ  تكبمث البتدة البطنيث ا  تقاليث المنعــــــــــــــطث قرمت ةق  المحاانات التي تقباذا هماالث ألــــــــــــــا ت 
حال  تركات الم ام ــث في هنبب الســباا ، معــيرا إل  أ  المحاانات ل  تســت    إ  ر د أ  إيسيديب م  ت 

 يبق  التحال  األالمال ال دائيث.

 
 التطورات السياسية   

تمبز/يبليال، ا ضـــــــــم مسداا ةز ر الخدمث ال امث ةزجيم تركث هنبب الســـــــــباا  البطنيث م    15في  - 13
ــبمة، ةب ض أ  ــتقل أهل التغيير، هبز ف راكبألــ ــباا . ةلم يســ ــ بيث لتحر ر الســ ــاء تزبال، إل  الحركث العــ الضــ

رحكم كب ال  ـــــــم  مرشـــــــحي تحال  الم ام ـــــــث في هنبب    فيال  اُلي راكبألـــــــبمة م  منصـــــــ ال، ال    الســـــــيد
 السباا ، ال   الرغم م  الدالبات إل  األتقالتال المبههث إليال م  أالضاء التحال .
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تز را /يب يال، أقال   1ســـــــ ةلي  ك ام رالحكبمث. ففي م  ةت يي   رعقالثةأصـــــــدم الرئيا الدة مراألـــــــيم  - 14
مئيا إاامـ ث البيببم الببرى، هبشــــــــــــــبا كب ي، ةمئيا إاامـ ث مة نق، ة  يم شــــــــــــــبل أةاليي. ةالي     كير  الرئيا

تز را /يب ـيال، أقـال الرئيا تـاكم ة ـيث ال حيرات    8مكـا همـا لبكبلي أمب ببلي  ةبيتر ااة، ال   التبالي. ةفي  
ــكر ث، ال باء م   تب ني مببم ايني، ةذب م  قبات الدفا   ال باء ماكبم ك ــتخ امات ال سـ ب  ق ليي، ةمئيا ا ألـ

العـــــــ بي لسنبب الســـــــباا . ةالحي  ذ ا األإير تاكما لب يث ال حيرات، ةالحي  الفر ق مامشـــــــال األـــــــتيف  رارا ي   
ــكر ث. ةفي  ــتخ امات ال ســـ ــا لبألـــ ث غرب رحر الغزال ةالي  تمبز/يبليال، أقال الرئيا  ائب تاكم ة ي  28مئيســـ

 مامت  ةز رة ل ع ة  البرلما يث.   زكر ا هبز ف قر ق بد  منال. كما الي  مام   با

آب/أغســـــــــــطا، لم تتخ  ا تتساهات المزم ث التي االا إليها ائتبف العـــــــــــ بب م  أهل    30ةفي  - 15
ــامذم ال   أ ــكل مراذرات الامث. غير أ  قااة ا ئتبف أال نبا ا تصـ ــاس ما االتبرةه ما ف ل  ال مل المد ي شـ ألـ

 م الغا فيال م  ها ب الحكبمث.
 

 االتصاالت والتطورات اإلقليمية   

تز را /يب يال، القدت الهي ث الحكبميث الدةليث الم نيث رالتنميث اهتماالها ا ألــــــــــت نائي ال ا ي    24في  - 16
الفص ي  األةل ةال ا ي م  ةالس  ي  لمس ا البزماء. ةمتب مس ا البزماء في بيا ال رالتقد  المحرز في تنفي  

ي، ةأشام م  ذلك إل  ةهبا تحديات متص ث رالترتي ات األمنيث ا  تقاليث. ةفي   آب/أغسطا،    9ا تفاق المنعم
ــا  الحركث   الدةليث الحكبميث الهي ثالقدت  ــ  ي  لمس ا البزماء لمناقعـــث ا قسـ ــت نائي ال الا ةالسـ اهتماالها ا ألـ

ا البزماء م  الق ق، في بيا ال، األزمث الســـــياألـــــيث التي تتبال  فصـــــبلها  العـــــ بيث في الم ام ـــــث. ة ت  مس 
 م يث الســــب  السام ث في  ر كبيرة    اآنام   ألحقةا  عــــقاق ال   ألمم رالحركث العــــ بيث في الم ام ــــث، األمر ال   

ــي يمس ا  الالمنطقث المبما. ةاالا ب هنبب الســـــــباا ، ة  الم ام ـــــــث ال  ةق  القتال فبما ةاة  شـــــــرة     فصـــــ
، الدةليث الحكبميث ل هي ثمس ا األمي  التنفي   الةالســـــــــــــ    يساا ت بل ألـــــــــــــ ميث م  إبل الحبام. ةك   

في التبألـي لحل الخبف ااإل الحركث   الهي ثةةمكنال هيبيهب ةم  بنها الخاص، إألـمااليل ةايا، بدالم مئيا  
هداةل زمنيث ةا ــــــحث رعــــــ      تتضــــــم العــــــ بيث في الم ام ــــــث. ةط ب منهما أيضــــــا ة ــــــ  إر طث طر ق  

رالتفصـــــيل المسا ت الرئيســـــيث التي ت بق  ضةت رن ا تصـــــا ت البتقث م  األطراف لحل الخبفات الحاليث، 
 التقد  في تنفي  الترتي ات األمنيث ا  تقاليث.

الخــــاص هببــــا في الفترة م     الــــدةليــــث  الحكبميــــث  ل هي ــــثةزام األمي  التنفيــــ     - 17 إل    11ةم  بنهــــا 
، بز امة هببا في  الهي ث مئياآب/أغســـــــــــــطا. ةقا  مئيا ةزماء الســـــــــــــباا ، البد   تمدةك، رصـــــــــــــفتال  13

 آب/أغسطا لمز د م  التباصل م  العركاء ةاألطراف صات ث المص حث. 20 ة 19 يبمي

 
 لحالة االقتصادية ا   

  تالث  سـ ا ألـتقرام ال   صـ يد ا قتصـاا الب ي، ةتح  تحسـ ُ ا صـبتات ا قتصـاايث    رفضـل األـتمر - 18
(. ةتراه  ا خفـاض قيمـث السنيـال  19-)كبفيـد  كبمة ـا  فيرةس  مرضم  أنر هـائحـث   المـاليـث ال ـامـث، ةالتخ يفُ 

البنك المركز  ةالسـبق المباز ث.  تقامب ألـ ر الصـرف بي  القبأغسـطا، /آبالسنبب ألـباا ي في منتصـ  
 ةم  المتبق  أ  يسهم ذلك في السيطرة ال   التضخم ةأ  ي نر إيسابيا ال   األم  الغ ائي لألألر المعيعيث. 
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تمبز/يبليال، ةافق مس ا ةزماء هنبب السـباا  ال   الحد األال   ا همالي ل مباما ةالسـق    7ةفي  - 19
في المائث ال   5يقل بنســــــــــــ ث  ب يب  اة م، ةذب ما 1,6المقدمة بنحب   2022-2021القطاالي لميزا يث الفترة 

ميزا يث ال ا  الما ـي التي لم يبافحق ال يها. ةم  ذلك،   تزال الميزا يث تبهد بها فسبة تمب  يث كبيرة ألـيصـ ب  
ــدذا تب ي  حب   ــاالفت مرت ات مبمفي الخدمث المد يث ةالقبات  29ألـــــــــــ في المائث. ةال   الرغم م  ذلك، تضـــــــــــ

المنرمث، ةزاات المخصــــصــــات ل قطاالات ا هتماجيث م ل الصــــحث ةالت  يم، فضــــب ال  البنيث التحتيث. ةم  
 المتبق  أ  تتم المبافقث ال   الميزا يث السديدة في أي بل/ألبتمبر.

  
 الحالة األمنية  - ثالثا  

ــتبائيث رعــــــــكل إاص    ت نرت ة يات أالالي النيل ةةاماب - 20 ــتبائيث ةغرب ا ألــــــ ةال حيرات ةةألــــــــي ا ألــــــ
ــكا  ةز ااة مخاطر   ــمبلث رالتقر ر، مما أاى إل   زةح الســـــــــــ رال ن  اة  البطني ةالمح ي إبل الفترة المعـــــــــــ
تبفير الحمايث ةا تهاكات الحقبق، فضـب ال  تضـا ل إمكا يث ةصـبل المسـاالدات ا  سـا يث. ةشـهدت هب ق ي 

ةمنخفضـث المسـتبى تت  ق رالماشـيث، في تي  تدنت مناةشـات بي  قبات الدفا  العـ بي أالمال الن  متقط ث 
الســــــــــــــباا  ةهبهـث الخبص البطني في ة ـيات ا ق يم ا ألــــــــــــــتبائي. ةةاههـت ةكـا ت األمم المتحـدة   لسنبب

  حايا ةتدمير ممت بات. رض ةالمنرمات غير الحكبميث الدةليث أالمال الن  ةمهرا  أات إل  ألقب  

 
 منطقة أعالي النيل الكبرى   

م ت منطقث أالالي النيل تعـــــــــهد إبفات ألـــــــــياألـــــــــيث ةالرقيث، ة زاالات ااإل قبي ث النب ر، ةتبترات  - 21
آب/   7اهتماجيث ةاقتصــــــــاايث. ةأألــــــــفر ا قتتال الداإ ي في الحركث العــــــــ بيث في الم ام ــــــــث، ال   بدأ في 

  حيث. 64ة  45قب  ما بي  أغسطا في كيت قبا ق، ال  أل

ةقد اشـــــــــت  ت مســـــــــ لث الحقبق في األما ـــــــــي ةما يتصـــــــــل بها م  تحديد التقســـــــــيمات ا اام ث في  - 22
ــامة مســــــــــــــ ةلي  تكبميي  إل  م بـال   6 تز را /يب ـيال في م بـال الـندمـا اتتج مستم  اينبـا أـرااا ق ال   إشــــــــــــ

. ةتصــــــــاالدت أالمال ال ن  ااإل  19-دراالت امذا مقر مقاط ث ماكال إبل تم ث تطعيم  ــــــــد فيرةس كبفي 
تمبز/  4ة  3قبي ث النب ر في هنبب ة يث أالالي النيل الندما تدت اقتتال العـــــائر  ااإل قبي ث النب ر يبمي  

السـباا  في    لسنببآب/أغسـطا في مقاط ث أة  ق. ةفي  اصـر، أترقت قبات الدفا  العـ بي  6يبليال ةفي 
لعـ بيث في الم ام ـث في كيتبيك ا تقاما لمقتل هند  م  قبات الدفا   تز را /يب يال تاميث تار ث ل حركث ا 20

م  قبي ث النب ر. ةفي مارا ، أنام ةهبا قبات الحركث العــــ بيث في الم ام ــــث في    أشــــخاصالعــــ بي ال   يد  
ــث   ــا ب يـ ــات  هـــب ةفرض  ــــــــــــــرائـــب غير قـ ــدةت الم يـ ــاةف م  تـ ــا ق مخـ ــد يي    ةترة  مبق  تسمي  ليـ المـ

التبترات الناشـــــ ث ال   ـــــغب  كســـــب العيش في مقاط ث م ب  المنتسث ل نفي،  يضـــــاأةمضـــــايقتهم. ةتسدات 
تز را /يب يــال مطــالبي  بتحســــــــــــــي  األهبم ةتبفير   15ة    14تيــا  رم الســــــــــــــكــا  المح يب  مرــاذرة يبمي  

 ال مل.  الخدمات ةفرص

ب ر تدةت  ةفي هب ق ي، األــــــــتمر في مناطق يبا  ةأةمةم ةأكببب التي يقطنها ألــــــــكا  م  قبي ث الن  - 23
، ُيزالم أ  أشــخاصــا م  قبي ث  الســ بذسمات ةهرائم متفرقث مت داة متصــ ث رالماشــيث م ل ا إتطاف ةمحاةلث  

ــائل قبي ث المبملي ال   تدت في إاام ث البيببم الببرى  أألــــــــفرالمبملي ذم ال ي   ف ةذا. ةقد   التبتر بي  فصــــــ
 شخصا.  23ال  مقتل تمبز/يبليال  9تز را /يب يال ة  29في القتال ال    عب في 
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ةم ت النزاالات ااإل ة يث البتدة ةبي  ألــــكا ها ةألــــكا  ة يات أإرى تعــــكل تهديدا أمنيا كبيرا في  - 24
الب يث. فقد األــــتمرت غامات الســــطب ال   الماشــــيث ةالنهب رمعــــامكث شــــ اب مســــ حي  في مقاط تي كبف ةلير 

في   30قب يث في مقاط ث غيت في قر ث البي ب تز را /يب يال ةتمبز/يبليال. ةاشـــــــت كت ال طب  ال شـــــــهر    طبال
ــتمرت النزاالات   7 ــال، األـ ــرة م  المره. ةفي البقت  فسـ ــبي في ال ال ث العـ ــفر ال  مقتل صـ تمبز/يبليال، مما أألـ

ــكا  المنطقث   ــكا  ة يث ةاماب ال   طبل المناطق الحدةايث بي  الب يتي ، ةبي  ألـ ــكا  ة يث البتدة ةألـ بي  ألـ
كا  المنطقث العــــرقيث لب يث ال حيرات. ةةق  تاانا  ال   األقل م  تباات الســـطب  السنببيث لب يث البتدة ةألــــ 

ال   الماشــيث في تز را /يب يال، ةتاات آإر ةق  في آب/أغســطا في تب ك، بب يث ةاماب، تبم  فيال شــ اب  
مســ حب  م  ميب . كما شــ  شــ اب مســ حب  م  مقاط ث بنيسيام في ة يث البتدة ألــ ســ ث م  الهسمات  ــد  

 لمستم ات الحدةايث في ة يث ال حيرات. ا

 
 منطقة االستوائية الكبرى   

أات ا شـــــت اكات المتفرقث بي  قبات الدفا  العـــــ بي لسنبب الســـــباا  ةهبهث الخبص البطني إل   - 25
 ألـــــ  تفاقم ا  دا  األم  ةألـــــبء تالث تقبق ا  ســـــا  في ة يتي ةألـــــي ةغرب ا ألـــــتبائيث. ةقد تقاتل الطرفا   

تز را /يب يال، اهتاتت قبات هبهث الخبص البطني قاالدة قبات الدفا  العــــــ بي  10   األقل. ففي مرات ال
هنبا م  قبات الـــدفـــا  العــــــــــــــ بي. ةفي    10في لبكـــا الغربيـــث في مقـــاط ـــث لينيـــا، ممـــا أألــــــــــــــفر ال  مقتـــل  

ط ث لينيا، تمبز/يبليال، ذاهمت هبهث الخبص البطني نبنات قبات الدفا  العـــ بي في قر ث مب دة، رمقا 21
في كيم ـا، رمقـاط ـث مبمةمة، ممـا أألــــــــــــــفر ال  مقتـل نبنـث هنبا م  قبات    ةفي اليب  التـالي ذـاهمـت قـاالـدةً 

تمبز/يبلـيال، ذـاهمـت هبهـث الخبص البطني نبـنات قبات اـلدفـا  العــــــــــــــ بي في   27اـلدفـا  العــــــــــــــ بي. ةفي  
آب/أغسـطا،   3فا  العـ بي. ةفي م  قبات الد  هنديي ماألـبلب، بب يث غرب ا ألـتبائيث، مما أألـفر ال  مقتل 

مـامـ د .   -ذـاهمـت هبهـث الخبص البطني نبـنات قبات الـدفـا  العــــــــــــــ بي في لبغب الباق ـث ال   طر ق يي  
آب/أغســــطا في  ــــي ث ق بقني، هنبب غرب هببا، في تي  ُأب ي أيضــــا ال    13اشــــت كت القبتا  في  كما

ــتهدف ن  ــال ةاألــ ــث البطني في اليب   فســ ــبتال هبهث الخبصــ ــ بي كمي   صــ بت مرك ات تار ث لقبات الدفا  العــ
 مام د . -كا ت متسهث إل  قبلي، ال   طر ق يي 

ةشــهدت ة يث غرب ا ألــتبائيث تسدا التبترات ال رقيث بي  قبي ث الزا د  ةقبي ث ب ندا. ةةق ت تباات   - 26
ث م  القبي تي . في طمبرا ة قيرة ةالمناطق المتاإمث لب يث غرب رحر الغزال، تبمطت فيها الناصـــــــــر مســـــــــ ح

تز را /يب يال، أترقت الناصـــــــــر مســـــــــ حث مسهبلث الهب ث منازل تار ث لقبي ث ب ندا في ألـــــــــبمألـــــــــيببب    4ةفي 
تز را /يب يال، ُيزالم أ  الناصــــر   18ةت ر ــــت قاالدة الحركث العــــ بيث في الم ام ــــث في  اماتينا لهسب  في 

ــ حث م  قبي ث الزا د  مباليث ل باء هيما  ا دة ةمقرذا في  ــيببب، ذي التي  ف تال  ةقتل مئيا قر ث  مســ ــبمألــ ألــ
تز را /يب يال ال   يد مســـــ حي  مسهبلي الهب ث  كما ت رض مقر إقامث    27م  هماالث الزا د  في  قيرة في 

تمبز/يبليال، ُيزالحم أ  مس حي  مبالي  لنا دة ذم   16قائد الحركث الع بيث في الم ام ث في  اماتينا لهسب  في 
آب/أغســــــطا إل  مقتل العــــــرات األشــــــخاص،    21ة  20ن  الطائفي في طمبرا يبمي  ال ي   ف ةه. ةأاى ال 

معـــــــرا ي تمســـــــب  الحمايث إل  هبام قاالدة   3  000ةترق منازل، ةتعـــــــر د آ ف األألـــــــر. ةةصـــــــل أك ر م   
 ال م يات الم قتث التار ث ل    ث في طمبرا.
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التحديات ا قتصــــــاايث ةتحديات ةفي ة يث شــــــرق ا ألــــــتبائيث، األــــــتمر ت هلج تا ت العــــــكبى رف ل   - 27
ــ اب المح يي  إل   كســـــــــب الرزق، رما في ذلك الد  تبافر فرص ال مل. ةُةههت معـــــــــاالر ا ت ا  لدى العـــــــ

تز را /يب ـيال، أصــــــــــــــدم مستم  مب يبميسي بـياـ ا   14ةكـا ت األمم المتحـدة ةالمنرمـات غير الحكبمـيث. ففي  
ها األمم المتحدة ةالمنرمات غير الحكبميث، صـــــــــح يا االترض فيال ال   ممامألـــــــــات التبميف التي تســـــــــتخدم

تز را /يب يال، الندما تراذرت مسمبالث م    30ةطالبها بتبميف شـــــــــــــ اب مح يي . ةتصـــــــــــــاالدت الحالث في 
همي  ةكا ت   م شــارا م  مستم  مب يبميسي إامف مكتب تبم ت الميدا ي التار  ل    ث، طالبي    30تبالي 

. ةفي تطبم  “ألـــــــــاالث  72السبء في غضـــــــــب  ”يث ال ام ث في المنطقث  األمم المتحدة ةالمنرمات غير الحكبم
منفصـــــــل، األـــــــتمرت الهسمات ذات الدةاف  ا قتصـــــــاايث، رما في ذلك البمائ  ةتا ت الســـــــطب المنف ة ال   

 الطرق، في األتهداف المد يي  ةال ام ي  في مسال المساالدة ا  سا يث في تبم ت. 

 
 منطقة بحر الغزال الكبرى   

ت تبراٌم ل نزا  الطائفي ةغامات الســــــــــــطب ال   الماشــــــــــــيث في مقاط ات تب ج العــــــــــــماليث ةتب ج تد - 28
ــرقيث. ففي الفترة م   ــت اكات بي  هماالث راليا ق/لبا سا ق  9إل   7السنببيث ةتب ج العـــ تمبز/يبليال، ةق ت اشـــ

اشــيث، مما أألــفر ال  )تب ج العــرقيث( ةهماالث مام ال لب )تب ج العــماليث( رســبب محاةلث ألــرقث مأألــي  م  الم
آب/أغســـــطا، ةفي أالقاب تباات متصـــــ ث رالماشـــــيث،  16ة   15آإر  . ةفي   23مد يا ةمصـــــارث  25مقتل 

شــخصــا.   35أألــفر ال ن  الطائفي بي  مستم ات لبا سا ق ةلباراذر ةنيك في تب ج العــرقيث ال  مقتل  حب 
 تب ج العرقيث. الصرا  المتصل رالماشيث بي  مستم ي نيك ةلبا سا ق في أيضاةاألتمر 

ــرقيث ةمةمبيك   - 29 ــائر مخت فث في مةمبيك العـــــ ةةق ت أالمال الن  في ة يث ال حيرات بي  رطب  ةالعـــــ
شــــــــــــخصــــــــــــا إبل القتال بي    20تز را /يب يال، قتل  حب   12العــــــــــــماليث ةكب بيت، ةفي يرةل الغربيث. ففي  

مةمبيــك العــــــــــــــرقيــث. ةفي    العــــــــــــــيرتي طييج ةقب ي ةت فــائهمــا في مراح أقباف لرالي المــاشــــــــــــــيــث في مقــاط ــث
ــيرة راكا  ) 23تز را /يب يال، قتل   21 ــ اب مســـــــ حب  م  العـــــ ــا آإر   الندما ذاهم شـــــ مةمبيك    م شـــــــخصـــــ

ايا  لرالي الماشـيث في مقاط ث    -مةمبيك البألـط ( مراح ماكير  م العـماليث( ةالعـيرة الرةب ةالعـيرة  يا ق )
 كب بيت.  

 قســا  الحركث العــ بيث في الم ام ــث ةالتناز     تيسثةتفاقمت التبترات في ة يث غرب رحر الغزال   - 30
تز را /يب ـيال، أفـيد ال  ةقب  اشــــــــــــــتـ اكـات بي  انني  م  قـااة الحركـث العــــــــــــــ بـيث في   11ااإـل قـيااتهـا. ففي  

 الم ام ث في  ي ث تق  غرب ةاة، في منطقث رقام  الببرى. 

  
 اإلنسانية الحالة   - رابعا  

، ت نر ال   ةالسائحثم ت مســتب ات ا  دا  األم  الغ ائي ةال ن  المرتف ث، إل  ها ب ال يضــا ات   - 31
في المائث م  مسمب    60مبيي  شـــــــخي أة   7,2الســـــــكا  الضـــــــ فاء في هنبب الســـــــباا . ة قدم أ   حب 

الســــــــــــــكـا  كـا با يباههب  مســــــــــــــتب ـات الـاليـث م  ا  ـدا  األم  الغـ ائي الحـاا في الفترة بي   يســـــــــــــــا /أبر ــل  
كامنيث م  السب .  شـــــخي في ألـــــت مقاط ات كا با يباههب  مســـــتب ات  108 000ةتمبز/يبليال، رم  فيهم 

ــتب ات ألـــــبء التغ يث بي  األطفال اة  ألـــــ  الخامســـــث الت ات الطباما في أهزاء ك يرة م  الب د.  ةتتساةز مســـ
ــبء التغ يث الحاا، رم  فيهم  480  000م يب  طفل ة  1,4ة قدم أ   حب   ــ  ي ا ب  م  ألــــــــ تامل أة مر ــــــــ

شخصا كا با   1  710  966م. ةبا  افث إل  طفب يقدم أ هم ي ا ب  م  ألبء التغ يث الحاا البإي  313  391
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را أك ر م   ــُ ــابق، شـــــــــ ــراي  في الســـــــــ ــا ات المح يث بي     137 000معـــــــــ ــبب ال ن  ةال يضـــــــــ شـــــــــــخي رســـــــــ
آب/أغســـــطا. ةةألـــــ ت المنرمات ا  ســـــا يث الم ياتها في همي  أ حاء المناطق التي   31تز را /يب يال ة  1

 ت ا ي م  ا  دا  األم  الغ ائي ةالتغ ة .  

  مناطقالقتال بي  القبات المســــــــ حث ةال ن  اة  البطني ةغامات الســــــــطب ال   الماشــــــــيث في  ةأاى - 32
ــر د الناس ةت طيل األ عـــــطث   ــتبائيث ةهب ق ي ةماام ث البيببم الببرى إل  تعـــ ــمل ة يات ةألـــــي ةغرب ا ألـــ تعـــ

 زةح  إل ائيث،  في مقاط ث طمبرا، بب يث غرب ا ألـــــــــــــتب  المتسداالقتال  أاىتز را /يب يال،   من ا  ســـــــــــــا يث. ف
شـخي إل  نما يث أماك . ةفي أةائل تمبز/يبليال، شـرا القتال في تب ج العـماليث، بب يث  58 800تبالي  حب  

طفل(، ةأترق م ات المآة ، فضـــــــــــب ال   2 500امرأة ة   3 000  منهمشـــــــــــخي )  10 000ةاماب، تبالي 
ــماليث ــحيث ةمدامس ةكنائا. ةإبل القتال في تب ج العــ ــتبا  لبكالث تار ث لألمم تخر ب مراكز صــ ، ُ هب مســ

المتحــدة كــا ــت تخز  فيــال مباا غــ ائيــث تيب ــث. ةأنر ال ن  اة  البطني المتبرم في مقــاط ــث أةمةم، بب يــث 
ــا يث الحيب ث إل  الهب ق ي، ةفي مقاط ث بيببم في إاام ث  ــال المســـــــــــاالدات ا  ســـــــــ بيببم الببرى، ال   إيصـــــــــ

ــدة م    ا  ـدا  األم  الغـ ائي. ةفي ة ـيث أالـالي النـيل، أاى القـتال بي   األشــــــــــــــخـاص الـ ي  كـا با ي ـا ب  رعــــــــــــ
ــي ي  ــث في   الفصـ ــ بيث في الم ام ـ ــمي  المزالبمي  ااإل الحركث العـ ــكر ي  المتخاصـ   قبا ق  كيت/مقينيال سـ

 شخي. 2 000 في مقاط ث ما يب إل   زةح تبالي

ــكل تحديا م  تسدا النزا  - 33 ــا يث يعــ ــاالدات ا  ســ ــبل المســ ــ   في أهزاء م  ة يات ة  يزال ةصــ   المســ
ةألـــــــــي ةغرب ا ألـــــــــتبائيث ةهب ق ي ةماام ث البيببم الببرى. ةاألـــــــــتمر ت رض ال ام ي  في المسال ا  ســـــــــا ي 
ةالتـااذم لبألــــــــــــــتهـداف ةا التـداء. ةأنر  هـب ا مـدااات ا  ســــــــــــــا يـث تـ نيرا كبيرا ال   ال م يـات في المنـاطق  

ــرمة م  النزاالات، تيا يباهال الناس رال ــبء التغ يث. المتضــ ــتب ات الاليث م  ا  دا  األم  الغ ائي ةألــ ف ل مســ
ــحيث ل نهب ةالتدمير أنناء أالمال ال ن  اة  البطنيث. ةت رض  بدء  من ةفي طمبرا، ت ر ـــــــــت المرافق الصـــــــ

طـنا مترـ ا م  المباا الغـ ائـيث ةالمكمبت التغـ ةـ ث ل نهـب أة الـتدمير إبل أالمـال  911أك ر م    2021الـا   
شخي مم  ي ا ب     41  000لبطنيث. ةكا  م  الممك  أ  تسد ذ ه ا مدااات تاهث أك ر م  ال ن  اة  ا

م  ا  دا  األم  الغ ائي لمدة تصــــــــــــل إل  أمب ث أشــــــــــــهر، ةأ  تبفر مكمبت غ ائيث منق ة ل حياة ألك ر م  
 طفل اة  أل  الخامسث ي ا ب  م  ألبء التغ يث الحاا البإيم.  2 500

تاانا يت  ق ببصــــــــبل  164آب/أغســــــــطا، ُأب ي ال  ةقب    31تز را /يب يال إل   1ةفي الفترة م   - 34
م  المال ا غانث م   61مسمبالال  ماتاات  هب. كما تم  قل  25كمينا ة   22  منهاالمســاالدات ا  ســا يث، 

 ي ةمقبى ةمبمةبب ةفنساك ة قيرة ةطمبرا. ةفي تز را /يب يال، قتل اننا  م  ال ام ي  في المسال ا  سا اأيب 
الندما ت ر ـــــــت قاف ث إ ســـــــا يث تحمل البمات ممي نزة ةا ـــــــحث لبمي  في يرةل الغربيث بب يث ال حيرات. ةم  

األمطام، أصـــــــ حت الطرق غير صـــــــالحث ل ســـــــير ةا قط ت تماما إمكا يث البصـــــــبل إل  ر ض  مبألـــــــمبدايث 
المســــــاالدات. ةُأب ي ال  ا ــــــطر المنرمات ا  ســــــا يث إل  ا التماا ال   النقل السب   يصــــــال  المباق ، مما

 قا  التفتيش النهر ث ةالم يات ا بتزاز. ةفي أةائل آب/أغســــــطا، ذاهم شــــــ اب مســــــ حب  م   الداز ااة في  
ــربا  ــرببا تامس المبق   ــــــــ فنساك السديدة مرتي  مسم ًا ل منرمات غير الحكبميث الدةليث في المنطقث، ة ــــــــ

 مبرتا ةذداةا المبمفي  المميمي  ذناك.  

ــاـ ات ال   مـا يقـدم بنحب  ةفي الف - 35 أل     380ترة بي  تز را /يب ـيال ةآب/أغســــــــــــــطا، أنرت ال يضــــــــــــ
شــــــــــــخي في همي  أ حاء الب د، ةكا ت ة يتا هب ق ي ةالبتدة أك ر الب يات تضــــــــــــرما. ةالقب إهراء تقييمات  

شـخي في المناطق المتضـرمة م  ال يضـا ات،    140 000ألـر  ث لبتتياهات، ُقدمت مسـاالدات طامئث إل  
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المقرم تقديم المز د م  المســـــــاالدة. ةا تق ت مستم ات المناطق المتضـــــــرمة إل  مناطق أال   ةلزن  تقديم    ةم 
مســـــاالدة طامئث إليها. ةقدمت المنرمات ا  ســـــا يث المســـــاالدة الغ ائيث  ةممدااات ةإدمات الصـــــحث ةالتغ يث  

الات أاةات الصـــــيد لدالم ألـــــبل ةإدمات المياه ةمصـــــحاح البي ث ةالنرافث الصـــــحيث  ةإدمات الحمايث  ةمسمب 
 كسب الرزق. 

 هئ هنبب ألـــــــــباا ي   11 400ةةفقا لما ذكرتال مفب ـــــــــيث األمم المتحدة لعـــــــــ ة  البه ي ، الاا  - 36
 .2021إبل شهر تز را /يب يال 

  
 تنفيذ المهام المقررة للبعثة  - خامسا   

ط وعملية السالم -ألف     دعم تنفيذ االتفاق المنشَّ

مم  ي الخاص ة ائ ال ب ل مســـــــااليهما الحميدة ةال مل م  األطراف ةأصـــــــحاب المصـــــــ حث  ةاصـــــــل   - 37
ي. ةتباصـــل مم  ي الخاص   لم السث المســـائل األألـــاألـــيث الم  قث ةمباصـــ ث إتراز تقد  في تنفي  ا تفاق المنعـــم

قاليث ةغيره م  ك ام المســـــــــــــ ةلي  في تكبمث البتدة البطنيث ا  ت  ،م  مئيا هنبب الســـــــــــــباا ، ألـــــــــــــ فا كير
طث، ةك لك م  مئيا أةغندا ــيفيني ،المنعــــم ةةز ر  إامهيث كينيا ةأةغندا لت ز ز تنفي  ا تفاق في    ،يب ر  مبألــ

 لال. المبااليد المحداة

 الحكبميث  الهي ثكما قد  مم  ي الخاص إتاطث إل  الدةمة ا ألت نائيث ال ال ث ةالس  ي  لمس ا ةزماء   - 38
ــل م  األمي  التنفـي      .ـرالتنمـيث  الم نـيث الـدةلـيث ل منفصــــــــــــ ــُ في هبـبا،  الـدةلـيث الحكبمـيث  ل هيـ ثةالقـب تباصــــــــــــ

ةال سنث المعـتركث ل رصـد ةالتقييم الم اا تعـكي ها ةآليث الرصـد ةالتحقق م  ةق  إطبق   ةالهي ثأصـدمت ال   ث  
زامهم بتنســيق الدالم المقد  النام ةالترتي ات األمنيث ا  تقاليث، بيا ا معــتركا أكدةا فيال مسداا شــراكتهم ةمالااة الت 

 إل  األطراف ل مساالدة في التغ ب ال   التحديات المتص ث رالترتي ات األمنيث ا  تقاليث. 

تز را /يب يال في ة يث غرب  9ة  8ةُ رمت م تبفات ل ميااات التنفي يث ال   مســــــتبى الب يات في  - 39
تمبز/يبليال في ة يث  17إل   15ألـــــتبائيث، ةفي  تز را /يب يال في ة يث شـــــرق ا  25ة   24ا ألـــــتبائيث، ةفي 

ــام ث ل سمي ”ةاماب، تحت النبا    ا تفاق    ت ميم  هرى . ة “العـــ ب أة ، بناء ال قث م  أهل تكبمات مبتدة ةشـ
ي   التي م  ت فرصــــــــث ل حكبمات الب ئيث لت اال الخبرات ةفهم أاةامذا رعــــــــكل أفضــــــــل    ،الم تبفات فيالمنعــــــــم

 المستبى الب ئي م  أهل تكبمات ةتدة. ةت ز ز أةهال التآزم ال   

ةالقب ت قث ال مل التي القدتها ال سنث المعـتركث ل رصـد ةالتقييم الم اا تعـكي ها في أيام/مايب، ةالتي   - 40
ة ــ  الدألــتبم الدائم، القدت ال   ث ألــ ســ ث م  المعــاةمات الرئيســيث م  السهات   مألــميا الم يثُ  فيهاه ت األــتُ 

تز را /يب يال، االمت ال   ث ةمفب ــــــــيث األمم المتحدة لعــــــــ ة   22يث. ةفي صــــــــات ث المصــــــــ حث االما ل  م 
بي  السنســــــــــــــي  ةتمكي  المرأة    ل مســــــــــــــاةاة البه ي  ةبر امج األمم المتحدة ا  مائي ةذي ث األمم المتحدة ل مرأة 

الدألـتبم الدائم المتحدة ل مرأة( المعـاةمات المت  قث رالمعـراي  ااإ يا ةالبه ي  رعـ   الم يث ة ـ   األمم )ذي ث
 لتيسير معامكث مم  ي البه ي  ةالمعراي  ااإ يا.
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ــافت ال   ث، رالعـــراكث م  بر امج األمم المتحدة ا  مائي ةذي ث األمم   29ةفي  - 41 تز را /يب يال، األـــتضـ
المتحدة ل مرأة، ت قث المل في هببا األـــــتغرقت يبمي  رعـــــ   ا صـــــبتات القضـــــائيث ةالم يث ة ـــــ  الدألـــــتبم 

ةمكزت المناقعـــــــــــث ال   أةهال القصـــــــــــبم ةالقيبا ةالتحديات التي تباهال الســـــــــــ طث القضـــــــــــائيث ةإيامات  الدائم.  
ي، رما في ذلك إ عاء المحكمث الدألتبم ث المقترتث.  ا صبتات القضائيث المبينث في ا تفاق المنعم

رعــ   الحبكمث    تمبز/يبليال، القدت ال   ث اهتما  مائدة مســتديرة برئاألــث فرا ســيا ايني 7ة   6ةفي  - 42
ةبناء الدةلث لبتتفال رال كرى الســـــنب ث ال اشـــــرة  ألـــــتقبل هنبب الســـــباا . ةأبدت قيااات مد يث ةألـــــياألـــــيث 
رامزة، فضـــــــب ال  مم  ي النســـــــاء ةالعـــــــ اب، ت مبت  رعـــــــ   التطبمات في تام   الب د ةطرتت أفباما رعـــــــ   

 الخطبات المقب ث في مسيرة بناء الدةلث. 

ـ ث ممنـتدـيات الحـاكمع لـدالم الت ـاة  بي  الحكبمـات الب ئـيث الم يـنث تـديـ ا في ة ـيات ة ســــــــــــــرت ال   - 43
ةألـي ا ألـتبائيث ةغرب ا ألـتبائيث ةشـرق ا ألـتبائيث ةشـمال رحر الغزال ةغرب رحر الغزال ةهب ق ي. ةهم ت  

 ات الرئيســـــــــيث المنتديات أالضـــــــــاء األههزة التنفي يث الب ئيث م  أصـــــــــحاب المصـــــــــ حث المح يي  لتحديد األةلب 
  ةتبل م السث التبترات بي  القااة الم يني  تدي ا،  تبل  ةتضـــــــمنت برامج   ةمهراءات ا  تصـــــــاف ذات الصـــــــ ث.

ي. كما يســــــــرت ال   ث منتديات محافري  ب  يت  ق  ما الســــــــمات المياايث ةمســــــــ ةليات القااة في  تنفي  ا تفاق المنعــــــــم
ا ألــتبائيث ةغرب رحر الغزال، م  التركيز ال   التخطيي ا ألــتراتيسي المقاط ات في ة يات أالالي النيل ةغرب 

   معامكث أصحاب المص حث في تقييم أةلب ات الحكم.  ال   ةاألاةام المياايث لس طات المقاط ات، ة 

تمبز/يبليــال، بــدأت ال   ــث رــالت ــاة  م  ةزامة الخــامهيــث ةالت ــاة  الــدةلي بر ــامســا لزمبء   15ةفي   - 44
شـارث(   14  منهمشـارا ) 35إل  ز ااة معـامكث المباطني  في الم يث السـب . ةشـامك في البر امج  السـب  يهدف 

هنبب ألــــــــــــــباا يي  م  الب يــات ةا اام ــات ال عــــــــــــــر. ةم  المتبق  أ  يســــــــــــــتمر ذــ ا البر ــامج تت  آذام/ 
 . 2022 مامس

ــباا    22ة   21ةفي  - 45 ــتركت تكبمث هنبب الســـــــــــ  الم نيث الدةليث الحكبميث ةالهي ثتمبز/يبليال، اشـــــــــــ
األـــتراتيسيث  ”  ر نبا التحقق   ألغراضةمفب ـــيث األمم المتحدة لعـــ ة  البه ي  في تنريم ت قث المل    رالتنميث
. ةاألـتهدفت  “السـباا  هنبب في  المضـيفث ةالمستم اتالمل الح بل الدائمث لبه ي  ةالمعـراي  ااإ يا   ةإطث

صـيغث النهائيث لنهج األـتراتيسي لدالم تنفي  الفصـل  ت قث ال مل األـتطب  آماء أصـحاب المصـ حث في ة ـ  ال
ي.  ال الا م  ا تفاق المنعم

ةةاصـــ ت ال   ث ت ز ز المعـــامكث الســـياألـــيث راألـــتضـــافث مناقعـــات مائدة مســـتديرة  ذاالث مرايا رعـــ     - 46
ةالبه ي    النزاالات الطائ يث، ةتحديات بناء الدةلث، ةالم يث ة ــ  الدألــتبم الدائم، ةمعــامكث المعــراي  ااإ يا

في الم يث ة ــــــ  الدألــــــتبم الدائم، ةال كرى ال اشــــــرة لبألــــــتقبل، ةمالااة تعــــــكيل المس ا التعــــــر  ي البطني 
 مناقعث.  12ا  تقالي ةالتحديات المان ث في ذ ا الصدا. ةإبل الفترة المعمبلث رالتقر ر، اُلقدت 

 
 حماية المدنيين وتخفيف حدة النزاعات الطائفية   -باء   

ــت اقي لحفرث   - 47 ــد المد يي  في هنبب الســــــباا  م  إبل النعــــــر ا ألــــ تصــــــد ت ال   ث ل تهديدات  ــــ
ــب ث النزاالات ال    ــطث تســـ ــيي ، ةأ عـــ ــياألـــ ــكر ي  ةالســـ الســـــب  ةممهام ةهبا قب  لهم، ةالحبام م  القااة ال ســـ

األ عــــــــطث    المســـــــــتبى المستم ي، ةتقديم الدالم الحيب  لم ألـــــــــســـــــــات ألـــــــــيااة القا ب  ةال دالث، ةغير ذلك م 
 البر امسيث.
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ــ ت ال   ث قاالدة الم يات م قتث طب  ث المدة القب ةقب   - 48 ــتبائيث، أ عـــــــ ةفي طمبرا، بب يث غرب ا ألـــــــ
تباات الن  طائ يث. ةأاى ةهبا ال   ث إل  تخ يف تدة التبتر ةمك  فر قا معــتركا بي  البكا ت ل مســاالدة 

ســـــــكا  المتضـــــــرم   ةتقديم الدالم الحيب    قاذ األمةاح. ا  ســـــــا يث م  يامبيب م  ا  تعـــــــام  هراء تقييم ل 
ةأ عـــ ت ال   ث أيضـــا قباالد الم يات م قتث في مباق  ة قا  ألـــاإنث األـــتراتيسيث م ل قبمبمةك ةليكبا قبلي في  

ةكبف، بب ـيث البتـدة. ةم  إبل الـدةمـ ات الطب  ـث ةالقصــــــــــــــيرة المـدة، بـنت ال  ـ ث نقـث   ،إاامـ ث البيببم الببرى 
ةالززت ال قث بي  المستم ات المح يث المتضرمة. ةفي أالقاب ا شت اكات ال نيفث التي ةق ت في تب ج السكا  

العـــــــرقيث ةتب ج العـــــــماليث، قامت ال   ث ب بت اةم ات هب ث ايناميكيث إل  المنطقتي ، مما مك  المســـــــ ةلي  
قـاالـدة الم يـات م قتـث    31اك  الحكبميي  م  مخـاط ـث  ـاإبيهم. ةإبل الفترة المعــــــــــــــمبلـث رـالتقر ر، كـا ـت ذنـ 

 التعغيل. قيد

ةفي البقت  فســـال، قامت ال   ث راتصـــا ت شـــ بيث ةاألـــ ث النطاق، الززت فيها الحبام ةالمصـــالحث.  - 49
تز را /يب يال م  مس ةلي  تكبميي  في ةاماب ةم  لسنث   6ة    5ف    ألبيل الم ال، ت اة ت ال   ث في يبمي  

م  الســبطي  ةالعــيبل ةالنســاء ةالعــ اب ةمســ ةلي مراتات   35م  بي   تســب ث المنازالات ةالمصــالحث في الس
مالي الماشــيث ةم ألــاء البيامات م  مقاط ث تب ج العــماليث. ةبا  ــافث إل  ذلك، أهرت ال   ث اتصــا ت م  

ــت ااة   500أك ر م    ــيث، ال ي  ت هدةا بدالم ههبا بناء الســــــب  م  إبل المســــــاالدة في األــــ م  مربي الماشــــ
 المسرةقث ةتحديد مرتببي ال ن . الماشيث 

ــائل ما ر د الهسرة بي  الرالاة م   - 50 ةفي ة يث شـــمال رحر الغزال،  رمت ال   ث م تمرات لم السث مسـ
ق ائل الرز قات ةالمستم  المضــــيف م  قبي ث اينبا م بال ةبي  الرالاة في قبي ث المســــير ث ةالمستم  المضــــيف  

ل   ـث مسمبالـات العــــــــــــــ ـاب في ة يـث غرب رحر الغزال في التصـــــــــــــــد   م  قبي ـث الـدينبـا. ةبـالم ـل، االمـت ا
 م ل ممامألــــات ال قافيث الضــــامة، ةاالت إل  البتدة ةالت ايش الســــ مي. كما أهرت ال   ث تدم  ا لبناء القدمات  

 م  ،مقاط ات ةاة، ة هر هبم، ةمها م  ســـــاء(  10م  أالضـــــاء الســـــ طات المح يث )بينهم   43  تمكي   أهل
 ت تمايث المد يي .  تبلي مس ةليا

ةفي ة يث غرب ا ألــــتبائيث، قدمت ال   ث را شــــتراك م  منرمث غير تكبميث ةطنيث ةقيااات اينيث   - 51
م  أصحاب    80في ب دة طمبرا. ةهم  المنتدى أك ر م    “محاانات مستمعيث”بر امسا لمدة نبنث أيا  ر نبا  

هرةا تقييمـا لـ دةاف  البـامـنث ةماء النزاالـات في المـقاط ث  المصــــــــــــــ حـث المح يي  م  قبي تي الزاـ د  ةب ـندا تـيا أ
ةت هدةا راتخاذ إهراءات لتخ يف تدة التبتر بي  القبي تي  ةالتبفيق بينهما. ة رمت ال   ث أيضــا برامج إذاجيث  

 مألائل تدالب إل  السب .  المح يثقااة إل  المستم ات الةهال م  إبلها  الب يثفي 

بيببم الببرى، بي  السماالتي  األك ر تضــــــــرما م  الدًى ل حبام في بيببم، رعاام ث ة رمت ال   ث منت  - 52
ــمل   ــائدة بي  السماالتي  ةشــــــ ــايا الســــــ النزاالات، ةذما هماالث   قب ةهماالث كبم ن . ةمكز الحبام ال   القضــــــ

 معامكث العيبل ل مساالدة في نني الع اب ال  ال سبء إل  ال ن . 

ــاالـدت ال  ـ ث - 53 ال   تـل المباههـث القـائمـث،   البتـدةقـااة الـنازتي  ااإ ـيًا ةتـاكم ة ـيث    ةفي ـرا تيب، ألــــــــــــ
 ،أاى إل  اتفاق رعــ   القضــايا الرئيســيث شــمنل تســميث أالضــاء ل سنث المستمعيث ال  يا ال   أألــاس التناةب مما

  قبل  ةاألــــــــت ناف الدةم ات م  ،ةماامة مبق  تمايث المد يي  الســــــــابق م  قبل مفب ــــــــيث ا غانث ةمالااة الت ذيل
ةتدة العــرطث المعــتركث ةمسمبالات المراق ث المستمعيث. ةاتلفق أيضــا ال   أ  تبفر قبات الحركث العــ بيث في  

 السباا  األم  إامف المخيم لتهي ث بي ث آمنث ةالحد م  السر مث. لسنببالم ام ث ةقبات الدفا  الع بي 
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في مبق  تمـاـيث المـد يي  في م بـال. ةفي   ةةاصـــــــــــــــ ت ال  ـ ث تبفير الحمـاـيث المـااـيث ل ـنازتي  ااإ ـيا - 54
مخيمات ةاة ةببم ةبا تيب ةهببا ل نازتي  ااإ يا، تافرت ال   ث ال   اتصا ت منترمث م  مفب يث ا غانث 

النازتي  ااإ يا لتباليتهم    يم  ب    مستم يي ةمالااة الت ذيل، ةههاز العـــــــرطث البطنيث لسنبب الســـــــباا ، ةقااة  
ي ت ز ز الت ايش الســــ مي بي  المستم ات المح يث ة ــــما  الســــبمث البد يث ل نازتي  ر اةامذم ةمســــ ةلياتهم ف

ــركاء ال مل   ــاء ةالفتيات. ةت اة ت ال   ث م  الهياكل المياايث ل نازتي  ااإ يا ةشـــــــــــ ــيما النســـــــــــ ااإ يا، ة  ألـــــــــــ
منها االم  ببألائل، ا  سا ي الم نيي  لتنسيق تقديم الخدمات ةا  طب  راأل عطث في مباق  النازتي  ااإ يا

 اهتماالات التنسيق األمني المنترمث ل تخ يف م  المخاطر المحداة التي تباهال األم  ةالحمايث في المباق . 

تاات الن  هســــــد   ــــــد أشــــــخاص في مخيمات النازتي  ااإ يا   53ةألــــــس ت شــــــرطث األمم المتحدة   - 55
 ت ال   ث تقاألم أماك  ال مل م  ههاز العرطث  في را تيب(. ةةاص   30في ببم، ة    8في ةاة، ة    9في هببا، ة   6) 

ــد ا تهاكات تقبق    1  312الســـباا  في تســـ ث مراكز ة قا  ل عـــرطث، ةأهرت   لسنبب البطنيث   عـــاطا معـــتركا لرصـ
 امرأة(.   723  منهم فراا م  ذلك السهاز )   5  328ا  سا ، ةةفرت التبجيث ةالتدم ب في المبق  لـ  

نبب ةأالدت شـــرطث األمم المتحدة كتي ا ال  إاامة مســـرح السر مث لمحققي ههاز العـــرطث البطنيث لس - 56
ــ ا /أفراا السهاز رالم رفث ةالمهامات البزمث  اامة مســـــــرح السر مث  الســـــــباا . ة هدف البتيب إل  تزة د  ـــــ

 ةمهراء التحميقات لضما  تحقيق ال دالث ل ضحايا.

اةم ـث، شــــــــــــــم ـت    1  627آب/أغســــــــــــــطا، أهرت شــــــــــــــرطـث األمم المتحـدة مـا مسمبالـال   31ةتت    - 57
اةم ث هب ث ايناميكيث،  48 ةاةم ث طب  ث المدة،  25 ةقصـــــــــيرة المدة، اةم ث  90  ةلبناء ال قث،  اةم ث 528

الســــباا  لت ز ز  لسنببمنســــقث م  ههاز العــــرطث البطنيث  اةم ات 509  ، ةا  تعــــاماةم ث ماذرة    425 ة
 تبافر بي ث آمنث ل  باة الحرة ةالطبجيث ةالمستنيرة ةالبر مث ل نازتي  ااإ يا. 

اةم ث قصـيرة   1  528اةم ث، رما في ذلك  61  742 بـــــــــــــــ مت قبة ال   ث آب/أغسـطا، قا 31ةتت    - 58
مسمبالال   اةم ث  هر ث. ةتم الميا  رما  37ة    ،هب ث ايناميكيث  اةم ث  185  ةطب  ث المدة،    اةم ث  460  ةالمدة،  
ــما  أم  مخيمات النازتي  ااإ يا ةمبق  تمايث المد يي  المت قي.    14 730 في   3,5  ة ــــــــــــمتاةم ث لضــــــــــ
   الدةم ات  ساء  راميات.م المائث

الائدا م   989  هراءات المت  قث راأللغا  التبجيث رع   مخاطر ال إائر المتفسرة لــــــــ اةةفرت اائرة   - 59
ــا يث. ة ف  ت   بناءإنيببيا في ة يث أالالي النيل،  ــ ة  ا  ســــ ــيق العــــ ــ طات المح يث ةمكتب تنســــ ال   ط ب الســــ

قط ـث م  اـل إـائر غير المنفسرة. ةامرت   5  546تفسرة، ةامرت مهمـث ل تخ ي م  اـل إـائر الم 229اـلدائرة  
ــاامتها شـــرطث األمم المتحدة إبل الم يات التفتيش في مخيم را تيب  ــاء صـ ــ حث بيضـ ــا مسمبالث أألـ الدائرة أيضـ

 ل نازتي  ااإ يا. 

 
 سيادة القانون والمساءلة -جيم   

ةزامة العـــ اب ةالر ا ـــث ت قث المل تعـــاةم ث تز را /يب يال، ةبدالم م  ال   ث، القدت   17ة   16في  - 60
 سـاء( اقتراتا رع عـاء صـندةق لتنميث  6  منهممعـامكا ) 45رعـ   التعـر  ات المت  قث رالعـ اب. ة اقش تبالي 

المعـــام   العـــ ابيث، ةالتصـــديق ال   مي اق العـــ اب األفر قي، ةمعـــرة  الســـياألـــث البطنيث ل عـــ اب، ةمعـــرة  
ال   أم  ث في    م تمدي  ،ضـــــل الممامألـــــات رعـــــ   القضـــــايا المتصـــــ ث رالعـــــ ابقا ب  األل اب الر ا ـــــيث، ةأف

الســباا  ةكببا ةكينيا ة يسير ا. ةبا  ــافث إل  ت ر ف المعــامكي  به ه األطر القا ب يث، أاإ ت البزامة مفهب  
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ل  الخدمث البطنيث ل عـــــــ اب، ال   غرام ب دا  أإرى في المنطقث، كبألـــــــي ث لت ز ز التماألـــــــك البطني م  إب 
 إدمث المستم . ةألُتسم  التبصيات الصاامة ال  ت قث ال مل  تخاذ مز د م  ا هراءات م  ها ب البزامة.

تز را /يب يال، أقرت قيااة مصـــ حث الســـسب  في هنبب الســـباا  إطث تطب ر األـــتراتيسيث    21ةفي  - 61
ــي  مرةف ا تتساز ا منث ةال ــ حث ال   تحســــ ــي  قدمة المصــــ ــنبات لتحســــ خاليث م  األإطام،  مدتها نبت ألــــ

ةالم ام ث ا  ســا يث ل ســسناء، ةمإضــا  المصــ حث ل مســاءلث ةمكســابها طار ا اتترافيا. ةقد ة ــ ت الخطث في  
ــت رض ال    ــسب ، ةألـ ــ حث السـ ــرتها ال   ث لب ام قااة مصـ ــ ث م  نما ي ت قات المل، يسـ ــ سـ ــابق إبل ألـ السـ

 ةز ر الداإ يث ل مبافقث ال يها ةتنفي ذا.

تز را /يب يـــال، االمـــت ال   ـــث ةبر ـــامج األمم المتحـــدة ا  مـــائي لسنـــث    24إل     21م     ةفي الفترة - 62
ــت راض المقترح لقا ب  ال قببات.  ــ   ا ألـ ــاةم ث رعـ ــت راض القبا ي  لتنريم ت قث المل تعـ ــباا   ألـ هنبب السـ

ل لبزامة ال دل ةالع ة  الدألت الةب د ذ ه المعاةمات، ألتقب    بم ث.  سنث رصياغث معرة  قا ب  م دم

تز را /يب يـال،  رمـت ال   ـث ت قـث المـل رـالعــــــــــــــراكـث م  ةزامة ة يـث ةألــــــــــــــي    23  ة  22  يبميةفي   - 63
ةزامة ال دل م  أهل ت ز ز    في اامة القا ب يث ةا االاء ال ا  ااائرة  ا ألـــــــتبائيث ل عـــــــ ة  البرلما يث ةالقا ب يث ة 

 العـ ة    ةزامة. ةاط    المعـامكب  ال   ة يث رةةالدائ التنسـيق ةالبقات ال مل بي  شـاغ ي المناصـب الدألـتبم ث  
ــاا، اةاةمذـ   ةالقـا ب ـيث  البرلمـا ـيث ، ةال   القبا ي  الباهـ ث التطبيق رعــــــــــــــ   ا لتزامـات الت ـاقـدـيث ةمكـافحـث الفســــــــــــ

 في المسائل القا ب يث. البزامة لت كةالحاهث إل  التماس الرأ  القا ب ي أة المعبمة القا ب يث 

را /يب يال، االمت ال   ث ةال سنث المعتركث ل رصد ةالتقييم الم اا تعكي ها مس ا  تز   29ة   28ةفي   - 64
األـــت راض الدفا  ةاألم  ا ألـــتراتيسيي ، رميااة ةز ر الدفا  ةشـــ ة  المحامبي  القدام ، في إهراء األـــت راض  

ا تفاق    لمعــــــــرة  تقييم أمني األــــــــتراتيسي ةمطام ل ســــــــياألــــــــث األمنيث، ةذما م  المنسزات المســــــــتهدفث رمبهب
 ي.المنعم 

آب/أغســـطا، القدت ت قث المل تقييميث ل تحضـــير لنعـــر المحكمث المتنق ث  5إل   3ةفي الفترة م   - 65
 في المستقبل ةت ز ز الت اة  بي  السهات المح يث صات ث المص حث. 

ألــت ما ي  معــرة  مدتال ألــنتا  ممبل م  الصــندةق ا   إليها  ا ته  التي  النتائجةةاصــ ت ال   ث تنفي    - 66
ل مصالحث ةا ألتقرام ةالقدمة ال   الصمبا في هنبب السباا  ل تخ يف م  تدة ال ن  المتصل رالماشيث في  
ة يتي غرب رحر الغزال ةةاماب. ةقدمت ال   ث المســـــــــــاالدة ال بهســـــــــــتيث ةالتقنيث إل  محكمث متنق ث إاصـــــــــــث  

 ث. ةأصـــدمت المحكمث المتنق ث، التي معـــتركث تضـــم قا ـــيا  راميا ةزالماء ق ائل ي م ب  فيها رصـــفث األـــتعـــام 
معــــتبها فيال. ةأصــــدمت ألــــتث   70م كرة تبقيف رحق أك ر م   50تمبز/يبليال، أك ر م   7اكتمل  عــــرذا في  

ــ ب  ال مدأتكا ، هرت فيها إاا ث أمب ث أشــــــــخاص )ةاتد بتهمث القتل ال مد، ةةاتد بتهمث القتل   ، ةاننا   ةالســــــ
 ( ةتبرئث شخصي . الس ببتهمث 

ةاالمت ال   ث أيضا إ عاء ةمهراءات محكمث تب ج الببرى الخاصث، التي تسم  بي  قضاة  راميي    - 67
ةزالماء ق ائل ي م ب  فيها رصــــفث األــــتعــــام ث لم السث التبترات ال   الصــــ يد المح ي، راالت امذا قناة ل ســــب  

متهما، في هرائم مخت فث،   19تكما، شم ت  15كمث  ةا ألتقرام في ا ق يم. ةفي تز را /يب يال، أصدمت المح
 .ةالس بةا غتصاب ةا التداء  ال مدمنها القتل 
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 تهيئة الظروف المواتية إليصال المساعدات اإلنسانية   -دال   

اةم ث قصـــــــيرة المدة لدالم إيصـــــــال    211اةم ث طب  ث المدة ةما يز د ال    182قامت ال   ث بـــــــــــــــــــــ   - 68
ــ  المســـــاالدة ة ـــــما    ،م مبم ث متبام ث 60تمايث ال ام ي  في المسال ا  ســـــا ي. ةةفرت قبتها الحمايث لـــــــــــــــــ

اةم ث م  اةم ات الحمايث ال ســــكر ث لدالم القبافل ةالعــــركاء في مسال ال مل ا  ســــا ي، رما في   41ألــــي رت ة 
 ذلك المنرمات غير الحكبميث.

 ي  في تبألــي   طاق الحمايث ةالســبمث في ةت اة ت ال   ث م  مفب ــيث األمم المتحدة لعــ ة  البه - 69
مقاط ث مارا  ليعـــــــــمل ال ام ي  في المسال ا  ســـــــــا ي ال ي  ذداذم البه ب  ةأإ ةذم مذائ  م قتا اتتساها  

 ال   التبز   غير النرامي لألغ يث.

سرة ل تمكي  المس  ةالتطهير ةالتدمير ل  إائر المتف ر المال هراءات المت  قث راأللغا  ااائرة   ةقامت - 70
م  الميا  راأل عــطث ا  ســا يث ةا  مائيث، رما في ذلك تقييم مبق  محدا ليقا  فيال مركز هام  ل  مل ا  ســا ي 

ــ  ةالتطهير ال   طر ق ماها  ــتمر المســـــ المدينث في ة يث غرب رحر   -ببمة  -في أيبا، بب يث هب ق ي. ةاألـــــ
تيــا أز ــل لغمــا  مضـــــــــــــــااا  ل ــدرــارــات ةُامرا رــ مــا  في  رــا تيب في ة يــث البتــدة   -الغزال، ةطر ق كب رقي   

 مترا مرب ا م  األما ي ةأص حت متاتث لبألتخدا . 857 666تز را /يب يال. ةتم تطهير ما مسمبالال 

 
 رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها - هاء 

هـا تباات القتـلن أنرت ألــــــــــــــ  ـا ال   تـالـث تقبق ا  ســـــــــــــــا  ةالحمـايـث، من   تـاانـا  179ةنمقـت ال   ـث   - 71
ــارات، ةالم يات ا إتطاف، ةال ن  السنســـــــي المرت ي  ــاء، ةا صـــــ الت ســـــــفي، ةا الدامات إامف  طاق القضـــــ
ـرالنزاالـات، ةا التـقال ةا تتسـاز الت ســــــــــــــ ـيا  )رمـا في ذـلك ا تتسـاز ـرالبكـاـلث(، ةالت ـ ـيب ةألــــــــــــــبء الم ـامـ ث، 

ذا. ةأألـــــــفرت الحباات ال  ةقب  ما   يقل ال  ةالتسنيد ال ســـــــكر  القســـــــر ، ة هب الممت بات المد يث ةتدمير 
طفب ال    21امرأة ة   31هر حا(، رم  في ذلك   98قتيب ة  297إصـــــــــــــارث في صـــــــــــــفبف المد يي  ) 395

إل  قبات اـلدـفا  العــــــــــــــ بي  91إل  همـاالـات اـلدـفا  المـد ي، ة  91األـقل. ةم  بي  ذـ ه الحباات، ُ ســــــــــــــب 
ــباا ، ة ــ بيث في 18 لسنبب الســــــ ــث، ة  إل  الحركث العــــــ  إل  4  ةإل  هبهث الخبص البطني،  6الم ام ــــــ

تحدا ر ُد  تاانا آإر لم 37ذناك  ة إل  ههاز العـــــرطث البطنيث لسنبب الســـــباا ،  2ههاز األم  البطني، ة 
 .النها المس ةلثالسهث 

ــي ل  ن  ال   ي ا ي منال  - 72 ــدم الرئيســــــــــ ةم ت الهسمات التي تنف ذا هماالات الدفا  المد ي المصــــــــــ
في المائث م  ا صارات في صفبف المد يي . ةم  ذلك،   61المح يب ، إذ تسببت ت ك الهسمات في السكا  

أات طفرة أالمــــال ال ن  التي تبمطــــت فيهــــا أطراف تق يــــديــــث في النزا  في منطقــــث طمبرا في ة يــــث غرب 
ــتبائيث إل  ةقب   ــفبف المد يي  )  117ا ألــ ــارث في صــ ــر هر حا(، فضــــب ال   12ة  قت   105إصــ  الدا  دتعــ

 ة هب الممت بات المد يث ةتدميرذا.   السكا كبير م  

شـــخصـــا ال    42 إالدا ةفي تمبز/يبليال، أصـــدمت ال   ث  عـــرة صـــح يث أالربت فيها ال  ق قها إزاء   - 73
 طاق القضاء في ة يتي ةاماب ةال حيرات، ةت ت المس ةلي  المح يي  ةالبطنيي  ال   ال باة إل    إامفاألقل  

ــتخدا  التدابير القا ب يث في مباههث ال ن    ــ ةلي  ال  ت ك  المح ياألــــــــ ــاة ل مســــــــ ــرة التحقيق ةالمقا ــــــــ ةم اشــــــــ
ا  إامف  طاق القضــــاء ا الدامات. غير أ  المســــ ةلي  المح يي  ةاصــــ با الدفا  ال  األــــتخدا  الم يات ا الد
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ذ ه كعــــكل م  أشــــكال الرا  في سياب م ألــــســــات ألــــيااة القا ب ، ةُزالم أ  الم يتي  أإر ي  ال   األقل م  
 الم يات ا الدا  إامف  طاق القضاء قد  ف تا ر د صدةم النعرة الصح يث. 

أفراا م  ق ائل طفب( كا با محتسز   لدى  25امرأة ة  12مختطفا ) 37ة ســرت ال   ث ا فراف ال   - 74
المبملي ةالدينبا ةالنب ر في هب ق ي ةماام ث البيببم الببرى، ةألــه  ت الت رف ال   أألــرذم ةلم شــم هم بها. ةتم 
ذلك في أالقاب اتفاق زالماء الم ائل ال   تحديد المختطحفي  ةا فراف النهم في إطام تبامات السـب . ةقد أاى  

ــيث  ــالحث   المتحدة  األممالمعـــــرة ، ال   تقباه مفب ـــ ــت ما ي ل مصـــ ــندةق ا ألـــ لحقبق ا  ســـــا  بدالم م  الصـــ
مختط  من  بدء المعــرة  في   100ةا ألــتقرام ةالقدمة ال   الصــمبا في هنبب الســباا ، إل  إطبق ألــراح  

 . 2021 الا ةقت ألابق م  

ــا  3 047اةمة لبناء القدمات لما مسمبالال   92ة رمت ال   ث   - 75 م  األشــــــخاص الم نيي  في شــــــخصــــ
امرأة(، بينهم أفراا م  قبات األم ، ةمســـــــ ةلب  ة ئيب ، ةقااة مستم يب  ةزالماء ق ائل،  1 127)منهم  الب د 

 ةأالضاء م  منرمات  سائيث ةش ابيث، ةأشخاص آإرة  م  مم  ي المستم  المد ي.

ق  تقييمات ل مخاطر في إطام ألــياألــث ب ل ال نايث الباه ث في مسال تقب   نما يثةأهرت ال   ث أيضــا  - 76
ا  ســــــا  قبل أ  تقد  المســــــاالدة في مسال الســــــفر ةالمســــــاالدة الماايث إل  القبات األمنيث غير التار ث لألمم 

 المتحدة االما لتنفي  الم يث السب .

ــطاء   - 77 ــحفيي  ةالنعـ ةم ت ال   ث تت ق  تقام ر تفيد رميا  ههاز األم  البطني رفرض الرقارث ال   الصـ
ــ يا ةغيرذم م  المد يي  ال ي  ي ب   ــايقتهم ةاالتقالهم ت ســــــ رة  ال  آماء تنتقد الحكبمث أة تخال  آماءذا، ةمضــــــ

م  الصـــــــحفيي  ةالمداف ي  ال  تقبق ا  ســـــــا  ل تهديد ةا التقال   43ةاتتسازذم. ةقد ت رض ما   يقل ال   
م  ا ئتبف العــ بي  ر يرت ي    الحباات  ت ك م   كبير الدا  كا الت ســفي ةا تتساز رســبب أ عــطتهم المهنيث. ة 

معــام ةمســ ةلي  تكبميي  ك ام آإر  .  الســيدكير ة  الســيدأهل ال مل المد ي، ةذي هماالث تطالب راألــتقالث 
ال   الحاكم الســابق لب يث شــمال رحر الغزال،   رالم ضآب/أغســطا   2سهاز في  ال قيا   الحباات ذ ه ةتعــمل

ث ةطنيث لبألــــائي ا الب  السهاز م تمرا صــــح يا لرارط ال قتاات منفصــــل،   فيةذب الضــــب في ا ئتبف. ة 
 آب/أغسطا رع   الم يث ة   الدألتبم. 4 تز  القده في يُ  كا 

 
 األطفال والنزاع المسلح  - أ   

ــيمث رحق   - 78 ــبيث ة  6طفب ) 13إبل الفترة المعـــــمبلث رالتقر ر، امُتببت ا تهاكات هســـ فتيات(.  7صـــ
ةتم التحقق م  تسنيد أمب ث صـبيث م  قبل قبات الدفا  العـ بي لسنبب السـباا ، ةم  قتل أتد الصـبيث ال   

ــبي ةاتد، ة  ــتث أطفال )صــ ــب ال ألــ ــبب المتفسرات م  مخ  5يد ت ك القبات، ةتعــ فات الحرب، ةم  فتيات( رســ
ت رض فتاتي  لبغتصــــــــاب إتداذما ال   يد الحركث العــــــــ بيث في الم ام ــــــــث ةاألإرى ال   يد قبات الدفا   

صـــــــــبيث، ةفتاة ةاتدة(، ةة يث شـــــــــمال رحر  4العـــــــــ بي. ةتم التحقق م  تدةت ا تهاكات في ة يث هب ق ي )
بائيث )صـــــبي ةاتد، ةفتاة ةاتدة(، ةة يث فتيات(، ةة يث البتدة )صـــــبي ةاتد(، ةة يث ةألـــــي ا ألـــــت  4الغزال )

غرب ا ألــتبائيث )صــبي ةاتد(. ةبا  ــافث إل  ذلك، تم التحقق م  ةقب  تاانتي  األــُتخدمت فيهما المدامس  
األــــــــتخداما الســــــــكر ا، إتداذما ال   أيد  قبات الحركث العــــــــ بيث في الم ام ــــــــث في ة يث غرب رحر الغزال  

 بي في ة يث ةألي ا ألتبائيث.ةاألإرى ال   أيد  قبات الدفا  الع 
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ــائل تمايث الطفل لفائدة  20ة رمت ال   ث   - 79 ــث ل تبجيث رمسـ فراا م  قبات األم  الحكبميث  648ه سـ
ــافث إل    113امرأة( ة   192  منهم) ــث. ةبا  ــــــ ــ بيث في الم ام ــــــ فراا )بينهم امرأتا ( م  قبات الحركث العــــــ

ــتفاا م  أ عـــــــــــطث التبجيث  ــ ة   59امرأة( ة   291  منهمأفراا المستم  المح ي )فراًا م    669ذلك، األـــــــــ مســـــــــ
 شركاء مهال في مسال الحمايث. 5 ةمرأة( ا 20  منهمتكبميا )

امرأة(،  56 منهممعــــــامكا ) 227ة رمت ال   ث إما اةمات تدم بيث في مسال تمايث الطفل لفائدة  - 80
بينهم   ــاء(، ة    6  منهمأفراا م  قبات األم  الحكبميــــث )  106م   أفراا )ك هم مهــــال( م  قبات    10 ســـــــــــــــ

ــث، ة   ــ ة  تكبميا ) 77الم ام ــ ــاء(، ةأمب ث   30امرأة(، ة  20  منهممســ م  أفراا المستم  المح ي )ك ه   ســ
 مسال الحمايث )ك هم مهال(.  فيههات شر كث   م  مبمفي 

البزامات في   بي  المعـــــــتركثةفي تز را /يب يال ةتمبز/يبليال، االمت ال   ث ال سنث الرفي ث المســـــــتبى  - 81
إالداا تقر رذا العـــــــــــــامل األةل ال  التقد  المحرز ةالتحديات المتصـــــــــــــ ث بتنفي  إطث ال مل المت  قث راألطفال  

 .2022ش ا /فبراير  7خطث تت  الالمس حث. ةقد  التقر ر إل  ال سنث ةتم تمديد   رالنزاالاتالمرت طي   

م    38ل التي القـدت في أيـام/مـايب لفـائـدة  ةالقـب ت قـث ال مـل لبنـاء القـدمات في مسـال تمـايـث الطفـ  - 82
السـباا  محكمث السـكر ث الامث متنق ث في ة يتي   لسنببأفراا القضـاء ال سـكر ، أ عـ ت قبات الدفا  العـ بي 

م  مرتببي الفرائ   ــــــــــــــد المد يي ، رم  فيهم  60تز را /يب يال لبدء محاكمات  3هب ق ي ةأالالي النيل في  
 األطفال.

 
 المرتبط بالنزاعات العنف الجنسي   - ب   

ــتب ات م يرة ل ق ق م  أالمال ال ن  السنســـــي التي ترتببها أطراف النزاالات   م ت - 83 ال   ث تبت  مســـ
أة هماالات الدفا  المد ي أة غيرذا م  ال ناصـر المسـ حث الضـال ث في أالمال ال ن  ال   الصـ يد المح ي. 

فتيــات   10 ــــــــــــــحيــث، بينهم    40رحق    تــاات الن  هنســــــــــــــي مرت ي رــالنزا   23ةتحققــت ال   ــث م  ةقب   
تالث(،   16الامًا، لبغتصاب )  50ة    12ت رض الضحايا، ال ي  كا ت تتراةح أالمامذم بي   قد  مهب. ة  11 ة

ةا ألــترقاق السنســي )تالث ةاتدة(. ة ســبت  ،(تالث 12) القســر ث ةالت ر ث ،(تالث 11ةا غتصــاب السماالي )
 ةنبنثتباات إل  هماالات الدفا  المد ي،  ألـــتثب الســـباا ، ة تباات إل  قبات الدفا  العـــ بي لسنب  ألـــ  ث

  تاانا ةتاانا  إل  ههاز العــــرطث البطنيث لسنبب الســــباا ، ة  الم ام ــــث، في العــــ بيث الحركث إل   تباات
ــثإل    ــث في  البطني  الخبص  هبهـ ــاال ـ ــث الفـ ــُد السهـ ا ر ـ ــد  ــاز األم  البطني. ةلم تحـ ــد إل  ههـ ــاات ةاتـ ، ةتـ

في المائث م  همي  الحباات. ةبا  افث إل  ذلك،  47تااني . ةكا ت هماالات الدفا  المد ي مس ةلث ال  
م  تباات ال ن  السنســــــــــــي المرت ي رالنزاالات ةق ت قبل الفترة المعــــــــــــمبلث    إمســــــــــــثتم تبنيق ةالتحقق م  

ــم ت  رالت  م  ذ ه الحباات إل  هماالات الدفا  المد ي  نبنث اهيا، م  بينهم فتاة ةاتدة. ة ســـب  12قر ر، شـ
 إل  ههاز العرطث البطنيث. تاانا ة 

تز را /يب يال، أال نت الحكبمث مألـميا إطثح المل القبات المسـ حث ل تصـد  ل  ن  السنسـي    19ةفي  - 84
مس ا الدفا  المعـــــــترك، ةذي تســـــــتند إل  إطتي المل   ذاأقر  ألـــــــبق أ ذي الخطث التي المرت ي رالنزاالات. ة 

ةاألــت صــال ال ن  السنســي   من الســباا  ةالحركث العــ بيث في الم ام ــث رعــ     لسنببقبات الدفا  العــ بي 
 تت ل  التيالمرت ي رالنزاالات ةتسم هما م ًا. ةالقدت ال سنث المعـــــتركث المك فث را شـــــراف ال   تنفي  الخطث،  

ات الدفا  العــــ بي ةالحركث العــــ بيث في الم ام ــــث ةتحال  الم ام ــــث في هنبب الســــباا ، قب ل  مم  ي  م 
 ال   ث. آب/أغسطا بدالم تقني م  6اهتماالها األةل في 
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ةأاا ت محكمتا  مد يتا  في ة يتي ةاماب ةغرب رحر الغزال انني  م  أفراا ههاز العرطث البطنيث  - 85
السـباا  بتهمث امتباب الن  هنسـي مرت ي رالنزاالات  لسنببأفراا قبات الدفا  العـ بي  أتدالسـباا  ة  لسنبب

أيضــــــا بدف   السناة  ــــــد قاصــــــر  . ةبا  ــــــافث إل  أتكا  رالســــــس  تتراةح بي  نبت ةتســــــ  ألــــــنبات، ُأمر
 هنيال هنبب ألباا ي.  75 000ت ب ضات ل ناهي ، تعمل ماشيًث ةمدفبالات في تدةا 

 
 المرأة والسالم واألمن -واو   

ــائيث لسنبب الســـباا  تحت مالايث  ائ ث مئيا  - 86  هنببيســـرت ال   ث بدء تعـــغيل منتدى الميااات النسـ
ــباا  م بيكا  يا د ي ا  مابيبم لت ز ز تم يل ــائيث   الســـ ــاء مسمبالث كباام  ســـ ــي ةم عـــ ــياألـــ المرأة في ال مل الســـ

م ذ ث ل مها  المياايث ال   الصـــــــ يدي  البطني ةاة  البطني. ة ـــــــم المنتدى مسمبالث متنبالث م  النســـــــاء، 
رم  فيه   سـاء م  قطا  األم  ةالمنرمات الدينيث ةالمستم  المد ي ةاألةألـا  األكاايميث ةالميااات السـياأليث  

ــ   كي يث النهبض رخطث المرأة ةالســــب   ةالقطا  الخ ــيات رعــ ــتركث ةتقديم تبصــ ــث األةلب ات المعــ اص، لمناقعــ
 ةاألم  ةتنفي  اتفاقات السب . 

ةزامة شـــ ة  السنســـي  ةاألطفال ةالرالايث ا هتماجيث في ة يث أالالي النيل م   ههباةاالمت ال   ث  - 87
مسديث في المناصــــب ال امث     ز معــــامكث المرأة معــــامكثً الســــباا  لت ز  لسنببإبل منتدى الميااات النســــائيث 

ي.   ةصن  القرام، رما في ذلك في الم يث السب  السام ث رمبهب ا تفاق المنعم

تز را /يب يال، األــــتضــــافت ال   ث تباما لمدة يبمي  في ة يث غرب رحر الغزال رعــــ   تم يل   1ةفي  - 88
امرأة(، رم  فيهم  42  منهممعــــــــــامكا ) 70الب يات. ة اقش أك ر م  المرأة في الحياة الســــــــــياألــــــــــيث ةتكبمات  

مم  ب  لألتزاب الســـياألـــيث، ةةزماء ة ئيب ، ةمســـتعـــامة ، ةمديرة  الامب ، ةفاال ب  م  المستم  المد ي، 
 معامكث المرأة في ال مل السياألي ةالحاهث إل  بناء القدمات. 

تقني إل  منرمث أةمبك النســـــــــــــائيث المستمعيث في مدينث تمبز/يبليال، قدمت ال   ث الدالم ال  22ةفي  - 89
تبم ـت، في صــــــــــــــيـاغـث إطـث المـل مـدتهـا نبنـث أشــــــــــــــهر رعـــــــــــــــ   إطب  السمهبم ال   قرام مس ا األم  

 ال غات المح يث.  في المائث راألتخدا  35ةالتبجيث رحصث التمييز ا يسابي ال الغث  (2000) 1325

  
 مالك موظفي البعثة، وحالة النشر، والسلوك واالنضباط   - سادسا  

يب ي    16في   - 90 ال   ــــث  ــد يي  في  المــ ــا، منهم   2  654آب/أغســــــــــــــطا، كــــا  الــــدا المبمفي   مبمفــ
ــاء، أ   205  منهممبمفـا ةطنـيا )  1  389في المـاـئث(، ة   29امرأة، أ    249  منهممبمفـا اةلـيا ) 873  ســــــــــــ
 في المائث(.  41امرأة، أ   161  منهممتطبالا م  متطبالي األمم المتحدة ) 392 المائث(، ةفي  15

فراا(،  2 101فراا )م  أصـــل الدا األفراا الم ذة  بهم ال الي بي    1  479ةكا  قبا  العـــرطث يب ي   - 91
ــ ا /أفراا العــــرطث )  592يت لفب  م    ــاء، أ    206  منهمم   ــ اا م  أفراا  فر  848في المائث(، ة   34,7 ســ

مبمفا م  مبمفي شــ ة  الســسب     39في المائث(، ة  26,5امرأة، أ    225  منهمةتدات العــرطث المعــك ث )
 في المائث(. 43,5امرأة، أ   17  منهم)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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م   14 871فرا، كا  قبا  قبات ال   ث يب ي    17 000ةم  أصــــــــــــل قبا  القبات الم ذة  رال ال الي   - 92
في المائث(،   21,5امرأة، أ   47  منهمم   ــــــــــ ا  ا تصــــــــــال ال ســــــــــكر  )  221األفراا ال ســــــــــكر ي ، منهم  

ــكر ي  ) 418 ة ــ ا  األمكا  ال ســ م  أفراا البتدات   14 232في المائث(، ة   19امرأة، أ   78  منهمم   ــ
 في المائث(. 5امرأة، أ   748  منهمال سكر ث )

الصـ ث   ةا التداء السنسـيي  القائمث ةإطي ال مل ذات األـت ر ـت ال   ث ألـسبت مخاطر ا ألـتغبل  ة  -   93
ــتراتيسيث األمي  ال ا  ال بنيث المحاةم  الم مبل بها تاليا في يامبيب ةتبم ت ةأة ل. ةم  أهل التنفي  البامل  ألــــ
لم السث ألـبء السـ بك، ةألـ  ت ال   ث ألـسبت المخاطر ةا هراءات لتعـمل همي  أشـكال السـ بك غير المر ـي. 

ال   ألـــــــــبل تهي ث بي ث المل متسا ســـــــــث إاليث م    اهتماالات مفتبتث  طب  مبمفي المكاتب الميدا يث ةاُلقدت 
 تباات التحرش السنسي ةالحفام ال يها.  

ــ بك غير  - 94 ــ ث راتتما ت الســ ــب الم  بمات المتصــ ــث المت   ث، ُهه زت في البقت المناألــ ــياألــ ةةفقا ل ســ
س نل  ة المر ـــــي أة ألـــــبء الســـــ بك.   ل إبل الفترة اا  18 تباليألـــــُ الاء في  را  تت   إاامة الحا ت. ةلم ُتســـــس 

الت رف ال يهم ممم    تم ال ي رالتقر ر أ  ااالاءات ببقب  األــتغبل أة ا تهاك هنســيي . ةمل همي    المعــمبلث
الاة لبألــتغبل أة ا  تهاك السنســيي  يت قب  الدالم م  كبيرة ل ت ر ــبا ما ألــبق ا ببع النال م  الحباات المد 

 بمفي  الم نيث رحقبق الضحايا في هنبب السباا .الم

  
انتهااكاات اتفااق مركز القوات والقاانون الادولي اإلنساااااااااااني وأمن موظفي األمم   - سابعا  

 المتحدة 

أترزت ال   ث ةالحكبمث تقدما كبيرا في تحسي  ا تصال ةالتنسيق رعكل الا ، مما أنر إيسابيا ال    - 95
مفي ـث المســــــــــــــتبى بي  مم  ي الحكبمـث ةكـ ام المســــــــــــــ ةلي  في ر ـ ث األمم   الم ـيات ال  ـ ث. ةالقـب اهتمـاالـات

 تنقل في  ل المعــــــــــــتركالمتحدة، ةق ت ال   ث ةا ليث المعــــــــــــتركث ل تحقق ةالرصــــــــــــد م ااا تبهيهيث ل تنســــــــــــيق 
ــباا  ةفقا  تفاق مركز القبات. ةفي   2 ــير تنقل قبة ال   ث ااإل هنبب الســـ تمبز/يبليال،   27تمبز/يبليال لتيســـ

ت ال   ث ةا ليث ت قث المل معـــــتركث، تضـــــرذا قااة قبات الدفا  العـــــ بي لسنبب الســـــباا ، ةقااة الفنرق  رم
ال ســـــــكر ث، ةمم  ب ا ليث، ةم ألـــــــاء المكاتب الميدا يث ل    ث، ةمم  ب قبة ال   ث، م  أهل ب بمة فهم معـــــــترك 

لبصــــــــــــــبل في تمبز/يبليـال مقـامـ ث ل م ـااا التبهيهيـث. ةأات ذـ ه الم ـاامات إل  ا خفـاض الـدا تـا ت مفض ا
 راألشهر السارقث. 

شـــــــاتنث   475ةبا  ـــــــافث إل  ذلك،  بقعـــــــت أنناء ا هتماالات الرفي ث المســـــــتبى مســـــــ لث اتتساز   - 96
ــا ركينيا ة   175مقاة ت تار ث ل    ث،    الد  أة  ل يءةذلك   ،في  مبلي  300منها كا ت محتسزة في مبم األـــــــــــ

 همي  ذ ه العاتنات القب ا هتما .  ال  البزامة أفرهت. ةقد المس ةلث السهث قبل م   تصر   صدةم

ا تهاكا في  135ا تهاكا  تفاق مركز القبات، مقام ث بــــ  62آب/أغسطا، ألس ت ال   ث  31تت   ة  - 97
ــابق. ةتحم مل  ــتها الحكبمث،   مسمب ا تهاكا م   45الفترة المعـــــمبلث رالتقر ر الســـ ذ ه ا  تهاكات في قيبا فر ـــ

ــتب   ا فااة  الد   اهما ال ا تهاكا   39منها   ــبلط  ات   أةال   ث  قدمتهام  بمات   راألــــــ ت كيدات  ال    ل حصــــــ
 تت  ق رسبمث الطيرا .



S/2021/784  

 

21-11949 19/21 

 

ةألــــس ت ال   ث نبت تا ت محن ت فيها الحركث العــــ بيث في الم ام ــــث ةالناصــــُر م  المي يعــــيات  - 98
حركث، مما أالاق قدمة ال   ث ال   مصــد تالث تقبق  المســ حث ال   ثح م  البصــبل إل  مناطق تســيطر ال يها ال

 ا  سا  ةالتحقيق فيها في ت ك المناطق. 

ــتبائيث، أب غت الهي ث البطنيث لاهراءات المت  قث راأللغا  اائرة  - 99 ــي ا ألـــــــــــ  هراءات  اةفي ة يث ةألـــــــــــ
السباا  ط ب ألحب همي    لسنببالمخابرات ال سكر ث التار  لقبات الدفا  الع بي   قسمالمت  قث راأللغا  ر   

األفرقث ال ام ث في مسال إزالث األلغا  ةاأل عـطث ذات الصـ ث ال   طبل الطرق الم ايث م  هببا إل  لببب بك 
ل لك، لم تتمك   ةمب دم  ة مبلي ة ي،  ررا ل  م يات التبتيكيث لقبات الدفا  العــــــــــــــ بي في المنطقث. ة تيسث  

 هراءات المت  قث راأللغا  ةشـــــركا ذا م  ا  ـــــطب  ر  عـــــطتهم طبال مدة كبيرة م  الفترة المعـــــمبلث ااائرة 
 رالتقر ر.  

ألمم المتحـدة ت ر ـــــــــــــــت ا تـدى ةكـا ت    تـار ـثآب/أغســــــــــــــطا، أفيـد رـ   مبمفـث ةطنيـث    5ةفي   - 100
الســباا  ال    لسنببســباا  ةههاز العــرطث البطنيث  ال لسنببلبالتداء م  ها ب أفراا قبات الدفا  العــ بي 

ــرقيث. ةهاء ذ ا الحاات القب اهتما  القد في   ــطا بي    2طر ق رالب تش في مقاط ث مةمبيك العــــ آب/أغســــ
ال   ث ةتاكم ة يث ال حيرات ال   ةالد رالت اة  في  ــــــــبء ما الف ل ال نيف ال   لبت  ر د إصــــــــدام  عــــــــرة 

  طاق القضاء. صح يث تدي  الم يات القتل إامف 

ة  يزال مكـــا  ةهبا انني  م  مبمفي األمم المتحـــدة البطنيي  كـــا  قـــد ُألقي الم ض ال يهمـــا في  - 101
 مسهب . ةلم تسم  الحكبمث ل    ث رالبصبل إليهما ةلم تقد  م  بمات ال  تالتهما. 2014 الا 

ــفب ث ةا تصــــــا ت المنترمث. ةةاصــــــ ت ال   ث إببع الحكبمث را  تهاكات م  إبل الم كرات ال - 102 عــــ
 ة تم أيضا إطب  الحكبمث ال   مصفبفات شهر ث ل حباات يتم إالدااذا لُتقدم  إل  مس ا األم .

  
 أداء العناصر النظامية  - ثامنا  

ــاة  نبتُأهر  تقييم ل ما ي ةتدات تار ث لقبة ال   ث ) - 103 ــي  ةةتدة    ةأمب ةتدات معــــــــ ةتدات مهندألــــــــ
ــرطث   ــي  ةاتدة ةةتدة العــ ــاة ةاتدة ةةتدة مهندألــ ــكر ث( ةمقر قيااة قطا  ةاتد. ةُقيمت ةتدة معــ ــرطث الســ شــ
ــتباذا ممتاز.   ــي  ال   أ  مســ ــاة ةةتدتا مهندألــ ــي  ةقيمت ةتدتا معــ ــتباذا فبق المتبألــ ــكر ث ال   أ  مســ ال ســ

أ  مســـــــتباه كا  فبق   ال  ُقيم مقر قيااة القطا    إل  ذلك،  ةبا  ـــــــافثُينسز ر ُد تقييم ةتدة مهندألـــــــي .   ةلم
ــينات المت  قث رمخت   البتدات ز ااة في   ــفث أالم، تضــــــــمنت الخطث المقترتث لتنفي  التحســــــ المتبألــــــــي. ةبصــــــ
ــغيل المبتدة لقبة  ــ   إهراءات التعــــــ ــتفااة رعــــــ ــ ث رالتخطيي ل طباما ةالدمةس المســــــ تدم  ات المحاكاة المتصــــــ

ز ااة التدم ب ال   قباالد ا شــت اك ةقبا ي  النزاالات المســ حث، م    اقُترتتدات،  ال   ث. ةبالنســ ث ل  ض البت
 تركيز ر ض البتدات ال   المهامات ال غب ث.

ــطا، بدأ فر ق قياس   6إل   3ةفي الفترة م   - 104 ــك ث   ةتقييمآب/أغســ ــرطث المعــ  التار أااء ةتدات العــ
ةةتــدة في م بــال. ةقــد تبي  أ  أااء همي  البتــدات  ل    ــث في تفتيش ةتــدتي  في هببــا، ةةتــدة في رــا تيب،  

 التي تم تفتيعها كا  مر يا.  
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 مالحظات وتوصيات  - تاسعا  

أذنئ هنبب السباا  رمناأل ث ال كرى السنب ث ال اشرة لت أليسها كدةلث مستق ث. فقبل القد م  الزم ،  - 105
ــباا . ةما زال ذلك ا لتزا ــ   أتدت  ت هد المستم  الدةلي بدالم هنبب الســــــــ   مهما ةم حا اليب  رقدم ما تســــــــ

 ن غي ة ح   نرر إل  البماء لنرى التط  ـات التي ة اةلـث في ال ـالم إل  تحقيق الســــــــــــــب  ةاألم  لعــــــــــــــ بهـا.  
ــيد  الرئيا  ةأتاتتحقق أ   ضـــــــــاال  السهبا ل مضـــــــــي قدما.  لم تبطيد االائم ل  ههباه  ت ز ز  ال   كير الســـــــ

 لال في ذ ا المس  .  الباملألمم المتحدة السب . ةأ كد لع ب هنبب السباا  االم ا

ــتمرام المحافرث بدمهث كبيرة ال   ةق  إطبق النام الدائم، فع ني  - 106 ــ ر رالتفا ل  ألـــــــــ ةم  أ ني أشـــــــــ
 الهي ثالداإ يث في الحركث العــ بيث في الم ام ــث. ةأ ــم صــبتي إل  صــبت    الخبفاتأشــ ر را  زالاف إزاء 

ي يبفر ا طام البتيد المتفق ال يال   ميثرالتن   الم نيث  الدةليث الحكبميث في ت كيدذا مسداا ال   أ  ا تفاق المنعم
، الهي ثلتحقيق الســـــب  ةما زال يعـــــكل ذلك ا طام. ةفي ذ ا الصـــــدا، أشـــــيد رالتدإل الســـــر   لمس ا ةزماء 

هيبيهيب، ةلم  بنهـا    الســـــــــــــــيد،  ل هيـ ثتمـدةك، ةلألمي  التنفـي      الســـــــــــــــيد  ،ةأالرب ال  امتـنا ي لرئيا البزماء
 .  الفصي ي  المتنازالي بي   مأب الصد قدمبه م  االم ةلمحاةلتهم   ةايا، لما السيدالخاص، 

ي، رما في ذلك  - 107 المتصـ ث رالترتي ات األمنيث ا  تقاليث، الم ث    التدابيرة عـكل ريء تنفي  ا تفاق المنعـم
ــاذم الد  إتراز تقد  ال ــي  االائم الســــــــــب . ةقد ألــــــــ ا  في تحقيق النقا  المرهعيث المتفق ال يها في  أما  ترألــــــــ

. ةأاالب فصــي ي  فيهاتدةت تصــدالات ااإل الحركث العــ بيث في الم ام ــث ةما تب ذلك م  اشــت اكات بي  
ــي ي  ــ  ها   م ا ال  طر ق الحبام ةتسنب األف ال التي مإل  تل إبفاته  الم نيي   الفصـــــ تضـــــــر ر م يث  أ شـــــ

 متنا  ال  تعسي  ا  عقاقات ةاالم المنعقي . ة  يمك  أ  تخاطر هنبب  السب . كما أط ب م  األطراف ا
 السباا  بتقب ض مكاألب السب  التي تحققت تت  ا  .

ةتخر ج القبات المبتـدة    فبماأنني ال   القرام األإير الـ   اتخـ تـال الرئـاألــــــــــــــث بتبتيـد قيـااة القبات  ة  - 108
ةأ كد االم  كام ث، ةبصــــــــــبمة رســــــــــرالث  تنفي هلمحدا لال، يسب  ذ ا ا هراء، ال   ت إر ال  المبالد اة البزمث. 

 .السهد له ا المستمراألمم المتحدة 

لنهج المسزأ المت   في تنفي  ا تفاق ا إل تفاقم الحالث ا  ســـــــــــا يث التي   تزال رالغث الســـــــــــبء      باة  - 109
ي. ة  تزال تا ت النزةح السديدة المتصـــ ث رال ن  المح ي، ةاألتبا ل السب ث ال الغث القســـبة، ة ـــغب  المنعـــم

م يب  شــــــخي تقر  ا يباههب  مســــــتب ات الاليث م   7,2كســــــب العيش، مســــــتمرة. فالتقديرات تعــــــير إل  أ  
 شخي يباههب  مستب ات كامنيث م  السب .  108 000ا  دا  األم  الغ ائي، ةأ   

رالنزا  ةغير ذلك م  ا  تهاكات ة سـاةم ي رالي الق ق إزاء األـتمرام تا ت ال ن  السنسـي المتصـل  - 110
ــاءلث ةتا ت   الخطيرة لحقبق ا  ســـــــــــا ، ةذب ما يره  هزئيا إل  تفعـــــــــــي ا فبت م  ال قاب ةا  دا  المســـــــــ
ــا إزاء الخطر المتزايد ال   يباههال ال ام ب  في المسال   ــيااة القا ب . ةأشــــــــ ر رالسز  أيضــــــ القصــــــــبم في ألــــــ

 أ   ة ن غيم  ال ام ي  في المسال ا  ســا ي.   أمب ثةتده، قتل    ا  ســا ي في هنبب الســباا . ففي ذ ا ال ا 
ــما   تتخ  ــا ي تهي ث  الحكبمث الخطبات البزمث لضــ ــركاء في المسال ا  ســ بي ث آمنث ةإاليث م  األإطام ل عــ

م  أهـل تبفير الســــــــــــــ   ةالخـدمـات المنقـ ة ل حيـاة. ة سـب أ  تتبق  أالمـال ا هرا  ةال ن  ذـ ه. فســــــــــــــخـاء  
ل مل العــــاق ال   قا  رال شــــركا  ا في المسال ا  ســــا ي   يمك  االت امذما أمرا مســــ ما رال. ةتق  الما حي  ةا

طث لدالم الم اامات التي ت زز الســــــب  الدائم  األمم المتحدة إل  ها ب تكبمث البتدة البطنيث ا  تقاليث المنعــــــم
 ة ما  تقديم مرتببي أالمال ال ن  إل  ال دالث. 
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ال   إزالث ال بائق التي ت ترض تر ث تنقل تفرث الســــــــــــب . ةقد هاء التحســــــــــــ   ةأشــــــــــــكر الحكبمث - 111
ــتبى بي  الحكبمث ةال   ث ةما أالقب ذلك م   ــبل نمرًة لبهتماالات الرفي ث المســــــــ الم حبم في إمكا يث البصــــــــ

    ث م  ا ليث المعتركث ل تحقق ةالرصد.التبقي  الم ااا التبهيهيث ل تنسيق ال م ياتي لتنقل  

ــ رة  را ت ا    ةا التداءات التهديدات    الدا   في  ل سز   م يرة   ز ااة   طرأت   ةقد  -   112 ــ اب يعــ ــاامة ال  شــ الصــ
ــدا، أمتب   ــد ةكا ت األمم المتحدة ةالمنرمات غير الحكبميث. ةفي ذ ا الصـ ــبب الد  تبافر فرص ال مل  ـ رسـ

 سائل البامنث ةماء ذ ا األمر. معام، لم السث الم  السيد رع عاء ال سنث الرفي ث المستبى رميااة  ائب الرئيا  

ي في   - 113 أي بل/ألــبتمبر،   18ةأشــس  الحكبمث ال   اغتنا  مناألــ ث ال كرى الســنب ث ال ال ث لبتفاق المنعــم
ةمالااة تركيز ههباذا  حب ا تفاق ال   النقا  المرهعيث األألــاألــيث البزمث  ألــتدامث فترة ا تقاليث ألــ ميث تتبف 

 ، ةال   الت سيل رسهباذا لتحقيق ت ك الغايث.رعهراء ا تخارات ايمقراطيث

ــث  - 114 ــات ترة ة ز هـ ــارـ ــث  هراء ا تخـ ــامـ ــات ال ـ ــال المتط  ـ ــُت إل  مس ا األم  في تمبز/يبليـ ــدمـ ــد قـ ةقـ
ــ ميث القب ط  ال إهراء تقييم لبتتياهات )ا رر  ةذات ــداقيث ةألـــــــــــ ــكلS/2021/661مصـــــــــــ ال م يث  (. ةتعـــــــــــ

ي فرصث   لتبطيد االائم ا ألتقرام في الب د ةتهي ث الررةف لتنميتال.   مهمثا  تخابيث المتبإاة في ا تفاق المنعم
إالااة تعـكيل المس ا التعـر  ي البطني  ألـبيلةفي ذ ا الصـدا، أشـيد رالتقد  ال   أترزتال الحكبمث م إرا في  

ميقث ةالمصــالحث ةأل  السراح، ةم عــاء فرقث المل لاشــراف ال   ا  تقالي، ةمطبق ال م يث التعــاةم ث ل سنث الح
 ال دالث ا  تقاليث ةا صبتات القضائيث ةتنسيقهما.

ي في  - 115 ةأشــــــــس  المس ا التعــــــــر  ي البطني ا  تقالي ال   المضــــــــي قدما في إاماف ا تفاق المنعــــــــم
ــام   القبا ي  المت  ــيغث النهائيث لمعــــــــ ــ  الصــــــــ ــتبم ا  تقالي، ةة ــــــــ   قث راألم ، ةاالتماا قا ب  األتزاب  الدألــــــــ

السـياألـيث. ةأمتب أيضـا بت يي  أةل امرأة مئيسـث ل مس ا التعـر  ي، ةك لك بتسـميث  سـاء في مناصـب مئيسـيث 
ــ ث ل  ين غي،  التقد  ذ اأإرى. ةال   الرغم م   م  أهل ب بع تصـــث المرأة المنصـــبص  ههباذمألطراف مباصـ
 في المائث. 35ال يها في ا تفاق ةذي 

طث   - 116 ــا ت إيسيديب ل سم  بي  تكبمث البتدة البطنيث ا  تقاليث المنعـــــم ــا رسهبا هماالث ألـــ ــيد أيضـــ ةأشـــ
ــس    ــل إل  اتفاق لبق  إطبق النام. ةأشـــــ ــاةمات م  أهل التبصـــــ ــامكث في معـــــ ةاألطراف غير المبق ث ل معـــــ

إطبق النام   رصـــــفث إاصـــــث ال    ـــــم المسمبالات الرافضـــــث إل  إطام المل آليث الرصـــــد ةالتحقق م  ةق 
 ةالترتي ات األمنيث ا  تقاليث. ةأتا همي  األطراف ال   المعامكث في ذ ه ال م يث رحس   يث.

ةأإيرا، أالرب ال  تقدير  ل ب دا  المســاذمث رقبات ةأفراا شــرطث، ةأشــيد رالسهبا التي يب لها م ألــاء  - 117
اةل ةتكبمـات الهيـ ث الحكبمـيث اـلدةلـيث الم نـيث ـرالتنمـيث ةمس ا ةزماء الهيـ ث، ةمفب ـــــــــــــــيث ا تحـاا األفر قي، 

التماا الر  ث ا ألــتراتيسيث  ةهماالث ألــا ت إيسيديب. ةأشــكر مم  ي الخاص  يكب س ذايســب ، إصــبصــا ال   ا 
. ةأشـــــكر أيضـــــا األفراا النراميي   (2021) 2567 ألم ل    ث التي مدتها نبت ألـــــنبات المب رقرام مس ا ا

تحقيق الســــــب  ةتحســــــي  ةالمد يي  التار ي  ل    ث ةفر ق األمم المتحدة القطر ، ال ي  يباصــــــ ب  ال مل ال   
 .19-مرةف الحياة تت  في إضم هائحث كبفيد
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