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  رئيس   إ ى  ا عا    األمين  من  منجها   2021  ديسااااااااا   /األول  كا ون    28  مؤرخا   رساااااااااا  ا   
 األمن مجلس

  
، يشـرني  ن  نقد  ققيمما للدرس  المتـتفا ة (2020)  2559من قرار مجلس األمن  15عمال بالفقرة  

 من قجربة العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن   ارنور.

ليتــا ع عملمــة بحــت لــــــــــــــــدر ق لم    ــا س ر     سيقــد  التقرير المرنط همــن )االر المرنط( مو  ا 
 اإلشراف علي ا بشكل مشترك من  ااب االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة.

 سنر و ممتيا لو إهالع نعضاء مجلس األمن على اص هذه الوثمقة. 
 

 غنتي يش ناطوايو  )قوقمع(

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
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 ا   فق
 ]األلل: باإلا لي ية[

 باا  ا ع لياا  ا  ة لالاا   اتفاا د األف يق   تق ي  منجز عن ا ااوروا ا  سااااااااا  اا د  من تج  
 ا   فو  ف  دارفنر واألمم

، الذي (2020) 2559، اقخذ مجلس األمن باإل ماع القرار  2020كااو  األسل/ يتــــــــــم ر   22ن   - 1
يق  ساألمم المتحـدة ن   ارنور اعتبـارا من ا ـايـة عـا  قرر بمو بـن إا ـاء ساليـة العملمـة المختلطـة لالقحـا  األنر 

سقد نا ى ذلك القرار اشــــــــــر العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن   ارنور الت   ام    .2020
قموز/يولـمن   31عـامـا ـباعتـبارهـا بعـظة سفم التــــــــــــــال  المختلطـة األسلى سالوسـيدة ستى ا  ، الت  ـ دن  ن    13

ساـقل الوالـية من بعـظة االقحـا  األنريق  ن  التــــــــــــــو ا  إلى  (2007) 1769قرار مجلس األمن    ـباقخـاذ 2007
. سهلب  2007كااو  األسل/ يتــــــــــــــم ر  31العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن   ارنور ن   

إلى األمين العــا  ن  يقــد  إلى المجلس ققيممــا للــدرس  المتــــــــــــــتفــا ة    (2020)  2559مجلس األمن ن  قراره  
 قجربة العملمة المختلطة. من

ــامل لل تابا  سالوثا ط الداولمة المو و ة، سكذلك إلى  - 2 ــتعرام مكت   شـــ ــتيد هذا التقرير إلى اضـــ سيتـــ
المقا ال  الت  ن ري  مع الج ا  المعيمة التـــــــــو اامة سالدسلمة سالمتـــــــــسسلين الحاليين سالتـــــــــابقين ن  االقحا  

ــك ــراف علي ا بشـــ ــة ساإلشـــ ــور هذه الدراضـــ ــترك  ين األمم المتحدة األنريق  ساألمم المتحدة. سقد  ر  قصـــ ل مشـــ
ــرا ة ن  مجال   ــترك  ين األمم المتحدة ساالقحا  األنريق  لتع ي  الشـــــــ ــمن اإلهار المشـــــــ ساالقحا  األنريق  ضـــــــ
التــال  ساألمن. سي ين هذا التقرير المو   اليتا ع سالدرس  المتــتفا ة ن  ما يتعلط بيضــاليب العملمة المختلطة  

 ا ن  ما ُكلف  بن من مجاال  نضــــــاضــــــمة سم ا  شــــــاملة لعدة قطاعا ، على سإاجازاق ا سالتحديا  الت  سا  ت 
، سن  مــا يتعلط  يموذا البعظــة (2014)  2148اليحو المحــد  ن  ساليت ــا الميقحــة عمال بقرار مجلس األمن  

 المختلطة الفريد من اوعن.
 

   ومس ر والي ه سي ق وش  ا ع لي  
، اادلع ا اع عيم  ن  ميطقة  ارنور ن  التـو ا . سلمعالجة األزمة، ُاشـر  2003ن  شـبا//ن راير   - 3

بعظة االقحا  األنريق  ن  التــــــو ا  ن   ارنور بعد قوقمع اقفاي اجامييا لوق  إهالي اليار ألضــــــبا  إاتــــــاامة 
راقبة لـــــــسيرة، سضـــــــع  ساليت ا لتشـــــــمل سماية المدايين  . سبعد ن  كاا  العملمة ن  ال داية بعظة م2004لعا  

نر . سسا    البعظة قحديا  قيفيذية مت اثرة سشــــــــوادل مت ايدة  7 000ساقتــــــــع اطاي س و ها لمشــــــــمل سوال  
ااعدا  االضـــتدامة المالمة، مما ن   إلى اداءا  قدعو إلى االاتقال من بعظة االقحا  األنريق  ن  التـــو ا   من

ملما  األمم المتحدة لحفم التـال . سبرز  متـيلة اشـر بعظة مختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم إلى عملمة من ع
المتحدة كحل سضـ  بعد مفاسضـا  ضـماضـمة متـتومضـة سبعد رنة سكومة التـو ا  الموانقة على قوضـمع اطاي  

 بعظة األمم المتحدة ن  التو ا  لتشمل  ارنور.

ضـــــتلم  العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ، ا2007كااو  األسل/ يتـــــم ر    31سن   - 4
ن   ارنور ضـلطة من بعظة االقحا  األنريق  ن  التـو ا  قشـمل سالية نسلمة ن  إهار الفصـل التـابع من ميظاي 
األمم المتحدة لتسطمة )ن( الدعم لعملمة التــــــال  سالمتــــــاع  الحميدة، بما ن  ذلك االضــــــطالع بي سار الرلــــــد 

) ( األمن، بما ن  ذلك رلــــــــد اات ا ا  اقفاي التــــــــال  ساإل ال  عي ا، سسماية    ن سار  عم التيفيذ؛سمختل  

https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2148(2014)
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ــتبا  ا؛  ــلحة سنة اشـــــ ــو ا ، سا ع ضـــــــالك الجماعا  المتـــــ ــسسلمة سكومة التـــــ ــا  بمتـــــ المدايين،  س  المتـــــ
 ل ا.) ( قمتير ققديم المتاعدة اإلاتاامة سسلو  ضما ة القااو  سالحوكمة سسقوي اإلاتا ؛ )ا(

،  ترشـــــــــــــــيد سالـية العملـمة المختلطـة سول ثال  (2014) 2148سقـا  مجلس األمن، من والل قراره   - 5
)ن( سماية المدايين، سقمتـــــير سلـــــول المتـــــاعدة اإلاتـــــاامة سضـــــالمة سنمن الج ا    نسلويا  اضـــــتراقمجمة ه :

) ( الوضـــــاهة  ين سكومة التـــــو ا  سالجماعا  المتـــــلحة دير الموق  عة    العمل اإلاتـــــاا ؛الفاعلة ن  مجال 
اضــتيا ا إلى سثمقة الدسسة للتــال  ن   ارنور؛ )ا(  عم الوضــاهة ن  الي اعا   ين المجتمعا  المحلمة، بتــ ل 

ي. سعالسة على ذلـك، مي ـا اقخـاذ ـقدا ير لمعـالجـة نضــــــــــــــبـا  ـا الجـذرـية، ـبالتعـاس  مع نريط األمم المتحـدة القطر 
، ألسل مرة، إلى اعت امن الشــــرسع ن  قخومة قدريج  للعملمة المختلطة بطلب  2014نشــــار المجلس ن  عا  

عظة ، ُكلف  الب (2017)  2363قولــما  بشــي  سالية متــتق لمة ساضــتراقمجمة للخرسا. سمن والل قرار المجلس  
التركي  على سفم التــال  ن  ميطقة   ل مرة للتصــدي ألعمال القتال الجارية  يشــمل “ا ع ذي شــقين”باقباع  

سُ ع   ن  الوق  افتـــــن إلى اقباع ا ع شـــــامل قجاه  ارنور   دف  عم الج و  المجتم مة لتحقيط االضـــــتقرار  
قدريج  ن  سجم البعظة المختلطة   سبياء التــــــــــــــال  ن  المياهط األ ظر اضــــــــــــــتقرارا ن  الميطقة. سبعد قخومة

، نا ى المجلس ساليـة البعظـة 2020نر  من األنرا  اليلـاميين بحلول ا ـايـة عـا     6  100سس و هـا إلى سوال   
لوق  افتن  تخصمص ، سنذ  ن  ا2020كااو  األسل/ يتم ر  31، الذي  د افاذه ن   (2020)  2559بقراره  

ــتة نشـــــ ر إلاجاز الخفة التدريج  الي ا   للبعظة بحلول  سهلب إلى األمين  2021س يرا /يوامن    30نترة ضـــ
العا  ضـــــــــــما  االاتقال من العملمة المختلطة إلى بعظة األمم المتحدة المت املة لتقديم المتـــــــــــاعدة والل الفترة 

لة سنعالة، سكذلك كفالة التيتــيط سالتعاس  عن كظب سقبا ل االاتقالمة ن  التــو ا  على مراسل سبصــورة متتــلتــ 
 المعلوما  سالتحليال  من ن ل قحقيط نقصى قدر من التآزر، سقتخير الموار ، سقالن  از سا مة الج و .

 
 اإلوج زات وا  فوي ت ا سي قي   

ــة ن   ارنور الت   امـــ    - 6 ــة المختلطـ ــا، قللـــ     13والل نترة س و  العملمـ ــامـ ــة من العي  عـ العملمـ
سضـــــــــــــاعد  على سماية المدايين. سمن والل س و  العملمة المختلطة سقوالـــــــــــــل ا ال ياء مع المجتمع المدا  
سالمسضتا  المحلمة، سقوالل ا الصعب مع الحكومة الوهيمة، قلل  من األوطار الت  ق د  المدايين، سسنر   

ظابة را ع الات ا ا  سقوي اإلاتـا  الواضـعة اليطاي.   يئة آمية لمئا  ا الف من المشـر ين  اولما، سكاا  بم
سعمل  البعظة مع المجتمعا  المحلمة من ن ل إزالة  سانع الي اع سقوليد عوا د التـــــال  على الصـــــعيد المحل ، 
سع ز  قدرة المسضـتـا  سالج ا  الفاعلة الوهيمة سالدارنورية ن  مجاال  سفم األمن سضـما ة القااو  سالعدالة  

ــا  سالحماية. سما زال عمل البعظة ساإللــــــــــــالس ــا ل سقوي اإلاتــــــــــ ما ، مع قحقيط إاجازا  ن  التوعمة بمتــــــــــ
مجال قمكين المجتمع المدا  س عمن، سال ضـــــــمما اتـــــــاء  ارنور، من ن ل المشـــــــاركة ن  عملمة التـــــــال ،  ن 

 سالتحول إلى   ا  معيمة على التاسة التماضمة الوهيمة، نسد المتاهما  الدا مة للبعظة.

سيجب اليلر إلى عملما  العملمة المختلطة ن  ضــوء التحديا  التــماقمة الت  سا  ت ا البعظة هوال   - 7
نترة ااتشـارها. نقد ولصـ  هذه الدراضـة إلى ن  التـماي العا  ساللرسف التـماضـمة الت  ناشـئ  ن  عل ا العملمة 

ن  ضــيواق ا األسلى. سن  عل سملة عامة   المختلطة نثر  قيثيرا ك ير على قدرق ا على قيفيذ ساليت ا، سال ضــمما
قوية للتدول بشـــــــكل نقو  ن   ارنور،  ذل االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة   و ا ك يرة ن  اشـــــــر بعظة لحفم  
التــال  قا رة على قحقيط االضــتقرار ن  وضــم الي اع الدا ر، سسق  الفلا ع المرق بة ضــد المدايين سالمتــاعدة 

ــتين ققديم قيازال  على قخوم  سدة الحالة ا ــتــــــ ــاامة ال ارثمة. سلتحقيط قلك األهداف، قعين على المسضــــــ إلاتــــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
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  يرة للحصـول على موانقة رضـممة من سكومة التـو ا ، الت  كا  يقو ها الر مس عمر البشـير، سه  قيازال  
ــتو  المتعلقة  دارنور، الت  عقد  ن  ن يس ــاسرا  الرامعة المتـــــــــــ نبابا  اقفط علي ا مع الحكومة والل المشـــــــــــ

. سعالسة على ذلك،  ر  اشــر العملمة المختلطة ن  ضــماي هبعتن ااقتــاما  2006قشــرين الظاا /اونم ر   ن 
ضـــــــــــماي قيفيذ سالية البعظة والل معلم عمرها. سسا        يرة  اول مجلس األمن. نرضـــــــــــخ  هذه المتـــــــــــا ل

مختلفة، مما نثر ضـــــــــــلبا على سي  المياسرة العملمة المختلطة عرقلة من  ااب الحكومة المضـــــــــــمفة ن  نسقا  
 المتاك للبعظة لمعالجة  ييامما  الي اع.

سباإلضـانة إلى ذلك، سمن  راء قفاقم الوضـع بالقيو  الت  نرضـت ا سكومة التـو ا ، سا    العملمة  - 8
يب، سزا   المختلطـة قحـديا  ك يرة ن  ضــــــــــــــيواق ـا األسلى ن  ما يتعلط بمـا يل   بعة سسداق ـا من معـدا  سقدر 

من قفاقم ذلك ساال  اقص سا ة ن  قوانر العوامل المتــاعدة الحيوية سنعتدة التيقل. سن  عل اضــتمرار القتال 
سال جما  الفتا ة المت ررة ضــد المدايين سالبعظة افتــ ا، نثر  قلك التحديا  على قدرة العملمة المختلطة على 

الحمـايـة، ردم ن  سفلـة التــــــــــــــال  التـابعين للعملمـة الحفـا  على سضــــــــــــــع موثوي بـن سقيفيـذ ساليت ـا ن  مجـال  
 المختلطة نبااوا عن إقدا  سشجاعة هوال عمر البعظة.

ــماضــــــــ ، اقتصــــــــر  سر العملمة المختلطة ن  السالب على سعمفة  اعمة لج و   - 9 سعلى الصــــــــعيد التــــــ
يط االقحا  األنريق  الوضــاهة الرامعة المتــتو  ق ل اشــر البعظة سواللن على سد ضــواء، سال ضــمما من والل نر 

الرامع المتــــتو  المعي  بالتيفيذ. سهرك قشــــت  الجماعا  المتــــلحة سقعي  األهراف الر متــــمة ن  الميعطفا   
الحاضـــــمة م يدا من التحديا  نما  ن اء  سر البعظة، مما نضـــــفر عن عد  إشـــــراك اقفاقا  التـــــال  المتتالمة ن   

ــمما اقفاي ضــــــال   ارنور لعا   - ارنور  نهرانا   -  2011سسثمقة الدسسة للتــــــال  ن   ارنور لعا     2006سال ضــــ
ر متـــــــــــــــمة ن  الي اع سـبالـتال  كـاـا  اقـفاـقا  دير كـامـلة. سـقد ن   هـذا العـامـل إلى قعقـيد ـقدرة العملـمة المختلطة  

 على االضطالع بم مة المتاع  الحميدة الت  ُكلف    ا س عم قيفيذ نسكا  اقفاي التال .

ــف  ن   ارنور كاا  قجلما ألزمة متعد ة األس ن على اطاي ال لد، ن   سمع ن  األسدا  ا - 10 لت  ق شـــــــ
الوالية األسلمة للعملمة المختلطة لم قعالع  ييامما  االقتصـا  التـماضـ  سالمرك  ساألهراف، سالت مما سالتخل   

ر المياخ ساإلنرا/  االقتصـــــــا يين، اللذين قفاقما بفعل نبعا  ع ر سهيمة سقيثير الضـــــــسو/ ال يئمة المتصـــــــلة  تسي 
سالمراع  ساألراضــــــ  ال راعمة. سضــــــاعد قرشــــــيد سالية العملمة   اضــــــتخدا  الموار  الط م مة القليلة مظل المماه ن 

سالج و  الت   ذلت ا البعظة الضــــــتحدا  ن سا  ن ظر نعالمة سا ت ارا لمعالجة الي اعا     2014المختلطة ن  عا   
زمــة للي اعــا  على احو ن ظر نعــالمــة، سإ  كــا  ذلــك بقــدر محــدس   المحلمــة على معــالجــة بعة الــدسانع المال

 سيت االضتدامة على المد  الطويل. من

سن  ما يتعلط باليموذا المختل  الذي اقبعتن البعظة سالشــــــــرا ة المتطورة  ين االقحا  األنريق  ساألمم  - 11
لمختلطة لم ق ن مرقبطة بطابع ا المتحدة، ولصــــــــــــــ  هذه الدراضــــــــــــــة إلى ن  القيو  الت  عاا  مي ا العملمة ا

المختل ،  ل سد ها نضــاضــا التــماي الذي عمل  امن البعظة سعالقاق ا بالحكومة المضــمفة. نقد ُناشــئ  العملمة 
ــابقة. سلذلك، من الم م عيد اضـــــــتعرام قشـــــــكيلت ا   ــماضـــــــ  لم يكن لن اموذا نس ضـــــ المختلطة اتمجة قرام ضـــــ

ل  يرة الت  ُسس  ــ  ن   مع الر   االضــــــــــــــتراقمجمــة ساألهـداف المختلطــة اليلر ن  التحــديـا  المتــيلــــــــــــــلــة سا
سالظقانا  سنضاليب العمل المختلفة للميلمتين. سن  ال داية، قيثر قفعيل العملمة المختلطة بعد  قوضمح األ سار 

تين  ااعدا  الظقة ن  ال داية  ين الميلم - سنقا لبعة اليا  - بما يكف ، سقباين متـتويا  الخ رة سالقدرا ، س
سمجلس كل مي ما. سمع مرسر الوق  سمن والل العمل الملت   الذي قا  بن المتـــــــــــــسسلو  ن  كلتا الميلمتين  
ــن التعاس    ــلم ساألمن التابع لالقحا  األنريق ، قحتــــــــ ــاء ن  مجلس األمن سمجلس التــــــــ سكذلك الدسل األعضــــــــ
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مظل  -القوة اليتــــــ مة ل ل مي ما    يتعلط بالعملمة المختلطة، مما نقاك للمسضــــــتــــــتين االضــــــتفا ة من اقا/ ما ن 
بطريقة ميتــــجمة بشــــكل مت ايد. سلذلك،  -سماية المدايين س عم عملما  الوضــــاهة الرامعة المتــــتو  سالمحلمة 

شــــــــــــــكـل  قجرـبة العملـمة المختلطـة ل ـية م مـة ن  قطور الشــــــــــــــرا ـة األعم  ين االقحـا  األنريق  ساألمم المتحـدة  
 مجال التال  ساألمن. ن 
 

ا  ساا   د  وا    رساا ت ا جيو  ا  ساا  و  من ا  ج الت األساا سااي  ا    كل    ه   ا وروا    
 ا ع لي  ومه مه  ا ش مل   قال ع ت م عود 

 ح  ي  ا  وويين   

 لف  العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن   ارنور  والية سماية المدايين هوال نترة   - 12
ــد التجربة الع ــارها. سقجتـ امة للعملمة المختلطة ن  مجال سماية المدايين المعضـــال  سالتحديا  التيفيذية  ااتشـ

الت  ُقوا ن ن   يئا  سفم التـــال  الت  ال قحلى إال بق ول محدس  من الحكومة المضـــمفة، سالت  قتتـــم بعد  
لى التعاس  نس بعرقلة نعلمة من  ااب مسضـــــتـــــا  الدسلة سالجماعا  المتـــــلحة. سن  عل ضـــــس  عا  يدعو إ

االاتشــــــار سالتصـــــــرف من ن ل سق  م يد من الجرا م الوسشــــــمة، سا    العملمة المختلطة مشـــــــقة، ال ضـــــــمما 
ضـــــيواق ا األسلى، ن  قيفيذ ساليت ا المتعلقة بحماية المدايين بفعالمة، والـــــة عيد قماضـــــ ا  توقعا  ضـــــكا   ن 

القحا  األنريق  ساألمم المتحدة.  ارنور بشــــــــي  ما يمكن ن  يحققن س و  عملمة مشــــــــتركة لحفم التــــــــال   ين ا
ــى. نقد اجح ، من والل   سعلى الردم من قلك التحديا ، ن   س و  البعظة إلى إاقاذ نرساك مدامة ال قحصـــــــــــ

المسضـــــــــتـــــــــا  الوهيمة سالمحلمة سالمجتمع المدا ، ن  ا ع نتيل التوقرا  سقخوم  سدة الي اعا ،  قعامل ا مع
 ا التل مة على التكا  المدايين.سبالتال  قلل  من سوا   العي  سآثاره

ــاركة، سل ن   و ها  - 13 سعمل  العملمة المختلطة بجد من ن ل قع ي  الحماية من والل الحوار سالمشـــــ
قيثر  بعد  قمكي ا من الولــــول إلى الج ا  الفاعلة التــــماضــــمة المعيمة على المتــــتويا  االضــــتراقمجمة  اول  

والـــــــــــــل مع الج ا  الفاعلة  س  الوهيمة سالج ا  الفاعلة التقليدية الحكومة المرك ية. سقمكي  البعظة من الت 
سالدييمة سبعة الجماعا  المتــــــلحة، ساضــــــتفا   من الق ول الذي يحلى بن موعفوها الوهييو   ين التــــــكا  
إلاشــــــــــــاء اقا/  وول سقع ي  العالقا . سضــــــــــــاعد الحوار سالتوالــــــــــــل مع القا ة التقليديين سالمحليين، سقع ي   

التــــــــــــلم ، على الحد من الي اعا   اول المجتمعا  المحلمة سامما  يي ا. سرك   العملمة المختلطة،  التعايا 
 ج ء نضـــاضـــ  من   و ها ن  مجال الحماية، على قظمم  المجتمعا  المحلمة ن   ممع ناحاء  ارنور سبياء 

ــل بالي   ــ  المتصــ ــدي للعي  الجيتــ ــا ، سالتصــ ــا ل سقوي اإلاتــ اعا ، سسقوي المرنة، قدراق ا ن  ما يتعلط بمتــ
ــا  سلست ا  ــين ثقانة سقوي اإلاتــ ــاهم  العملمة المختلطة ن  قحتــ ــلممة. سضــ ــا ل التــ ــوية الميازعا  بالوضــ سقتــ
سضـــــــــــــاعد  على قعممم مراعاة سقوي اإلاتـــــــــــــا  ن  عملمة الدسسة للتـــــــــــــال . سن   ممع نر اء  ارنور، كا  

شــــــــبكة لحماية المرنة، بما ن  ذلك قونير التدريب  54اإلاجازا  الم مة سالفعالة للعملمة المختلطة إاشــــــــاء  من
ن ل قمكين اليتــــــاء من المما  بيعمال االضــــــتجابة األسلمة لميع قصــــــعيد الي اعا ، سإاشــــــاء شــــــبكا  إاذار  من

ين الت  يقو ها المجتمع المحل . سعمل موعفو سماية الطفل   محلمة، لتحتـين   و  اإلاذار ساالضـتجابة المبكرن
   ارنور، نقاموا   يارا  ميداامة متودلة لرلــــــــــــــد اال عاءا  المتعلقة باالات ا ا  المرق بة  نربع ساليا  ن ن 
األهفال ساإل ال  عي ا، سالدوول ن  سوار مع األهراف ن  الي اع. سناشـي  العملمة المختلطة نيضـا ن ظر  ضـد
ات ــا ـا  المرق بــة لجيــة مجتم مــة لحمــايـة الطفــل من ن ـل التشــــــــــــــجمع على زيـا ة الوقـايـة من اال  1  800 من
 األهفال سالتصدي ل ا سقع ي  اشر المعلوما  سقول  زما  األمور على الصعيد المحل . ضد
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سقام  العملمة المختلطة نيضــا، ن  إهار الم ا  األضــاضــمة للبعظة،  رلــد اات ا ا  سقوي اإلاتــا   - 14
كظيرا ما سا    لعوبا ، مي ا عد   ن   ممع نر اء الميطقة ساإل ال  عي ا سققصى الحقا ط بشيا ا، سل ي ا

قبا ل المعلوما ، سرنة التــــــــماك بالولــــــــول إلى األما ن سميح التيشــــــــيرا ، سالقيو  ال  يرة الت  قفرضــــــــ ا 
، نلــــــــبح قعاس  العملمة المختلطة مع اإل راءا  الخالــــــــة  2015سركا  المعارضــــــــة المتــــــــلحة. سميذ عا   

ــكل مت ايد ــا  قعاساا نعاال بشــــــــ ــوادل محد ة، مظل إنال  مرق    ال جما    لمجلس سقوي اإلاتــــــــ ن  إثارة شــــــــ
 المدايين من العقا . ضد

سضــاعد س و  العملمة المختلطة ن   ممع نر اء  ارنور على قونير الحماية الما ية لعشــرا  ا الف   - 15
مبكرة، من المدايين الضــــــعفاء سكا  لن نثر را ع ال يمكن إا اره. سن  الوق  افتــــــن، سال ضــــــمما ن  المراسل ال

 ظيرا ما س د  العملمة المختلطة مشـــــقة ن  قيفيذ م ا  الحماية الما ية بفعالمة سبشـــــكل اضـــــتباق . سيع   ذلك 
   مـا إلى محـدس ـية القـدرا  ساإلمكـاـاا  مقـارـاة بحجم ميطقـة العملمـا  سعـد  إمكـاامـة الولــــــــــــــول إلي ـا، سإلى 

ــا ل ن  التــــــــيوا  التدا ير الت  اقخذق ا إ ارة البشــــــــير سالت  كاا  قعوي   و    البعظة. سقد قفاقم  هذه المتــــــ
األسلى بتـــــــــــ ب محدس ية الخ رة ن  ما  تعلط بمف و  سماية المدايين سقط مقن، سبتـــــــــــ ب االوتالف ن  كمومة 
قفتــير قواعد االشــتباك سقر مت ا إلى ننعال من  ااب مختل  الوسدا ، مما قوم نعالمة البعظة سمصــداقيت ا 

ة إلى ذلك، باليلر إلى ال جما  العدا مة المت ررة ضـــــــــــد البعظة الت  نس   بحماة ن  نسل األمر. سباإلضـــــــــــان
من سفلة التـــــــال  التابعين للعملمة المختلطة على مر التـــــــيين، اضـــــــطر  البعظة إلى قخصـــــــمص موار   64

ر س  لحماية ننرا ها سمبااي ا سعتا ها سإلى اعتما  سضــــع ثا   بشــــكل ن  ر. ساتمجة لذلك، كظيرا ما كا  المشــــ 
 اولما يتيقلو  ن  اقجاه قواعد البعظة سمواقع ننرقت ا سيتــتقرس  بالقر  مي ا لالضــتفا ة من سمايت ا. سقدريجما،  
ضــــــــاعد البعظةن على اعتما  موق  ن ظر اضــــــــتباقمة إافاذ معايير األ اء بم يد من الصــــــــرامة، سقحتــــــــين معدا   

ــع مبا ه قو ي مة موسدة للعي  ــي  سقدريب القوا  سالشـــرهة، سسضـ ــكرية التابعة للعملمة المختلطة بشـ ــر العتـ الـ
ــيير الدسريا ، مظل قونير  ــاليب م ت رة ن  قتـــــــــــ قونير الحماية الما ية للمدايين. سث ت  األهممة الحيوية ألضـــــــــــ
الحراضــــــــة والل ناشــــــــطة ال راعة سالتتــــــــوي س مع الحطب، ن  الحد من ساال  االدتصــــــــا  ساالعتداء على 

، قمكي  العملمة المختلطة  2010شـــــــمة للمجتمعا  المحلمة. ساعتبارا من عا  اليتـــــــاء س عم االستما ا  الم م 
ــكرية  ــكلة التابعة للبعظة، سسسدا  عتــ ــمل  سسدا  الشــــرهة المشــ من قع ئة   و  على اطاي البعظة  رمت ا شــ
سننرا ا مدايين لتحقيط االضـــــــتقرار ن  ساال  نزما  متعد ة ن  مخمما  مظل كالما سسميدية سسصـــــــاسمصـــــــا،  

لـك ن  هور سايرقت ، لي ع نتيـل التوقرا  سسمـايـة المـدايين المعرضــــــــــــــين لخطر سشــــــــــــــمـك سإلقـاسـة ققـديم سكـذ
 المتاعدة اإلاتاامة للتكا .

سعمـل  العملـمة المختلطـة على ق يـئة  يـئة قونر الحمـاـية   ـيا ة اضـــــــــــــــتدامـة ـقدا ير الحمـاـية من والل   - 16
سقع ي  األهر القـااواـمة، س عم الحوكمـة. سردم ال يـئة التـــــــــــــــماضـــــــــــــــمة  اقـباع ا ع مختلفـة، بمـا ن  ذـلك اـلدعوة،  

الصـــ بة، عمل ممظلو  والـــو  مشـــتركو  متعاق و  سننرا  العملمة المختلطة على  ياء عالقا  ن  الحكومة  
ــمما ن  اليصــــــ  الظاا  من عمر البعظة،  المرك ية سعلى متــــــتو  الواليا ، مما مكن على احو مت ايد، سال ضــــ

سالتعاس  مع المسضــــــــتــــــــا  المعيمة. نعلى ضــــــــ يل المظال، نقمم قعاس  نعال مع سزارة الشــــــــسس   التوالــــــــل من
ــع   ــدي ل ما ن   ممع نر اء  ارنور من والل سضـ ــاا  سالتصـ ــ  سالعي  الجيتـ اال تماعمة لميع العي  الجيتـ

المتعلط بالمرنة  (2000)  1325ضــماضــا  سبرامع مظل وطة العمل الوهيمة للتــو ا  لتيفيذ قرار مجلس األمن 
سالتـال  ساألمن، الذي  ر  قفعيلن ألسل مرة ن   ارنور. سباإلضـانة إلى ذلك، نضـ م    و  الدعوة المشـتركة 
 للعملمة المختلطة سالممظلة الخالـــــــــــــة لممين العا  المعيمة بالعي  الجيتـــــــــــــ  ن  الي اعا  سشـــــــــــــركاء آورين

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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على إهار للتعاس   ين الحكومة االاتقالمة للتـــــــو ا  ساألمم المتحدة بشـــــــي  العي   2020التوقمع ن  عا   ن 
 الجيت  المتصل بالي اعا .

ــاة  - 17 ــا ي الي اعـــا   ين الرعـ س عمـــ  العملمـــة المختلطـــة الواليـــا  سالمجتمعـــا  المحلمـــة من ن ـــل قفـ
رسال الرعوي. نعلى ضــ يل المظال، ضــاعد    و  التوعمة  سالم ارعين من والل سمال  للتــال  ق ل موضــم الت 

ــتخدا    اسين التقليديين، الذين عا ة ما يسيو  من ن ل التع ئة للحر ، على اضـ ــجمع المدي سبياء القدرا  على قشـ
م اراق م سمكاات م ن  المجتمع من ن ل الدعوة إلى التعايا التلم . ساضتمر    و  البعظة الراممة إلى ق يئة 

قونر الحمـاـية والل مرسلت ـا االاتـقالـمة سن  مرسـلة الخفة الـتدريج  الي ـا  ، سذـلك مظال من والل م ـا     يـئة
االقصــــــــــال ال راامجمة ن  الواليا . سق ين قجربة العملمة المختلطة نان من الضــــــــــرسري لبعظا  سفم التــــــــــال   

ــتــــــا  الوهيمة سالمحلمة، سكذلك مع الج ا  ا ن  لفاعلة ن  المجتمع المدا  قتوالــــــل بشــــــكل  ياء مع المسضــــ
ن  وضــــــــــــــم عالقـة لــــــــــــــ ـبة   -نس على س ـن الخصــــــــــــــو    -ق يـئة  يـئة قونر الحمـاـية للمـدايين، ستى   ن 
ــكيل ال يئة الت  قونر  مع ــاركة المجتمع المدا  ن  قشــــــــ ــمفة. سق رز التجربة كذلك نهممة مشــــــــ الحكومة المضــــــــ

  و  الحماية ساضتراقمجماق ا.الحماية،  وضا ل مي ا االضترشا   تجار  اليتاء سو رق ن ن   
 

 سي د  ا ق ون    

ــار اإل را  ساإلنال  من العقا  ن   ممع نر اء   - 18 ــامة اا مار القااو  ساليلا ، سااتشــــ ن  وضــــــم  تــــ
 ارنور، سمحدس ية س و  مسضـتـا  ضـما ة القااو  التابعة للدسلة وارا عوالـم الواليا  الظال ، الفاشـر سامالة 

ــتــــــا  الشــــــرهة سالعدالة ساإللــــــالسما    ءا سيويا سالجييية، كا  الدعم  الذي قدمتن العملمة المختلطة لمسضــــ
ساليت ا. نقد قام  البعظة باضــــــــتظمارا  ك يرة ن   عم المسضــــــــتــــــــا  المعيمة بتــــــــما ة القااو  التابعة للدسلة   من

سقلـة الموار    سقـدراق ـا على مر التــــــــــــــيين، سل ن نثرهـا من سيـت التسلـب على التحـديـا  القـا مـة ميـذ نمـد بعيـد
نثرا محدس ا. سقسكد قجربة العملمة المختلطة  رضــــــــا مفا ه ن   ياء القدرا  من ن ل إعا ة إرضــــــــاء ضــــــــما ة  عل

القااو  يتطلب س و  سكومة مضــمفة ملت مة قمتــك   ما  األمور سقشــارك   دف إسدا  نثر  ا م، إلى  ااب  
ر سالية العملمة المختلطة من الياسمة  الحا ة إلى اضــــــــــــــتراقمجما  سهيمة لتو من هذه الج و . سث   ن  قصــــــــــــــة

 الجسراامة على  ارنور شكل قحديا إضااما من سيت ضما  مشاركة الحكومة المرك ية سقعاسا ا.

دير ن  البعظة قمكي  من اال ت ار، مظال، ن  عمل ا الرام  إلى إعا ة إرضاء ضلتلة العدالة الجيا مة  - 19
، مع التركي  على إلــــــــــــــالك سققويـة المحـا م الريومـة سقع ي  المتــــــــــــــاءلـة،  من ن ـل قع ي   يئـة قونر الحمـايـة

ــاعد  سال ــال . سضــ ــب التــ ــلحة، سذلك   دف قوهيد مكاضــ ــر  ني ا الي اعا  المتــ ــمما ن  المياهط الت  ااحتــ ضــ
الدعم الذي قدمتن العملمة المختلطة للمسضتا  اإللالسمة على قحتين اللرسف ن  التجو ، سيشكل سضع 

ــتراقم  ــع وطة اضـــ ــتقل عن سزارة العدل، سسضـــ ــاء مكتب اال عاء العا  المتـــ ــمة لتـــــجو   ارنور، سإاشـــ جمة ومتـــ
ــجو    ءا من اإلر  الذي قركتن البعظة. سبعد الدعم الذي قدمتن العملمة  ــسيل موسدة إل ارة التــــــ إ راءا  قشــــــ

ــما ة القااو  ن   ارنور، قمكي  العملمة من التوالــــــــــل مع الحرك ا  المتــــــــــلحة  المختلطة من ن ل قع ي  ضــــــــ
قعترف  يلـا  العـدالـة الجيـا مـة ن  الواليـة سقحـل ال مـا ـل الجيـا مـة الموازيـة. سقـد ضـــــــــــــــاعـد    و  البعظـة    

الراممة إلى زيا ة مراعاة االعتبارا  الجيتــاامة سإ ماا المرنة ن  ضــلتــلة ضــما ة القااو  على قوعمة هيئا  إافاذ 
 سالعي  الجيتاا .القااو  بالعوامل الت  قت م ن  العي  الجيت  

سامما يتعلط بيعمال الشــرهة، ضــاعد    و   ياء القدرا  الت   ذلت ا العملمة المختلطة لصــالح قوة  - 20
الشـــــرهة التـــــو اامة على زيا ة ثقة الجم ور ن  المسضـــــتـــــة، سل ن عل  هياك قحديا  ك يرة ن  وضـــــم عد  



 S/2021/1099 

 

8/16 21-19835 

 

هط الريومة ن   ارنور. س عم  شـــــــــــــرهة األمم  فاية االضـــــــــــــتظمار العا  ن  س و  القوة ن   ممع نر اء الميا
المتحدة  ياء قدرا  ننرا  قوة الشــرهة التــو اامة، مظال ب اشــاء مرا   لتدريب الشــرهة ن  كل سالية من ساليا  
 ارنور لضــــما  قدريب متــــتمر سالمرك ي للشــــرهة. سن  الوق  افتــــن، انتقر  نسمااا   و  العملمة المختلطة  

لى قيثير هويل األ ل، مظال عيد العمل على قياس  ننرا  الشـــــــــرهة وارا  ارنور بعد ن  مجال  ياء القدرا  إ
نترة قصــــــــــــــيرة من قلق  التـدريـب. سن  الوقـ  افتـــــــــــــــن، إ  الي ع الـذي اقبعتـن البعظـة ن  الخفـارة المجتم مـة،  

ــاء مرا   الشـــرهة ساللجا  األميمة المجتم مة سقيممة قدرا  متطوع  الخفارة المجتم من  مة، ضـــاعد والل إاشـ
على  ياء الظقة سالحد من الجريمة سقع ي  اليلم التقليدية لتتــــــــــوية الي اعا . سقرك     و   ياء القدرا  الت  
ُن ري  بالتعاس  مع  راامع األمم المتحدة اإلاما   على الممارضا  العامة ن  مجال سفم األمن، سالتحممقا   

لمحلمة سالتوعمة. سن   هذه التدا ير إلى زيا ة ك يرة سسقوي اإلاتـــــــــــــا ، سسمال  التوالـــــــــــــل مع المجتمعا  ا
اإل ال  عن ساال  العي  الجيت  ساالعتداء على األهفال، سهو ما يوس  بضرسرة اضتمرار   و  مماثلة  ن 

 من ن ل قع ي  االضتقرار على متتو  المجتمعا  المحلمة.
 

 ع ا نس ط   ين حكنم  ا سندا  وا ف ك ت ا  سلف  غي  ا  نق    
، قوقعــ  الواليــة األسلمــة للعملمــة المختلطــة ققــديم الــدعم (2007)  1769عمال بقرار مجلس األمن   - 21

لتيفيذ اقفاي ضـــال   ارنور ساالقفاقا  الالسقة، سالمتـــاعدة ن  العملمة التـــماضـــمة بممة ضـــما  الشـــمولمة س عم 
الوضــــاهة المشــــتركة  ين االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن    و ها الراممة إلى قوضــــمع اطاي االلت ا  بعملمة 
التــال  سقعممقن. سعلى مد  نترة ااتشــار البعظة، لم قونر اقفاقا  التــال  المتعاقبة نضــاضــا شــامال للتولــل إلى 

   متتفا ة ر متمة.قتوية ضماضمة. سمع ذلك، ُقدم  متاهما  م مة، سُسد    رس 

سقد اشــــر  البعظة ن  سق  كاا  امن   و  الوضــــاهة الرامعة المتــــتو ، بما ن  ذلك   و  االقحا   - 22
األنريق  ساألمم المتحدة، من ن ل سل نزمة  ارنور  ارية ميذ زمن. سلم ققم قما ة البعظة  دسر ن  هذه الج و  

ختلطـــة، أل    و  البعظـــة كـــااـــ  مرك ة على قل مـــة والل التــــــــــــــيوا  األربع األسلى من اشــــــــــــــر العملمـــة الم
ــعة   االستما ا  الفورية من سيت الحماية سقمتـــير ققديم المتـــاعدة اإلاتـــاامة على اطاي ميطقة  سراامة شـــاضـ
ــ  سافوذها ن  عملمة  ــماضـ ــ  األسل من عمر البعظة، عل  سرها التـ ــسسليت ا. سوالل معلم اليصـ ققع قح  متـ

ضــــماضــــمة لــــ بة س  و   ارية نور  ن  مجال الوضــــاهة الرامعة المتــــتو ،  الوضــــاهة محدس ين ن  عل  يئة
ن  ذلك العملمة التــــــماضــــــمة التــــــو اامة األعم الت  يدعم ا نريط االقحا  األنريق  الرامع المتــــــتو  المعي   بما

ــترك ن  عا   ــطاء المشـــــ ــترك سك ير الوضـــــ ،  ذل  2012بالتيفيذ. سبعد الجمع  ين  سري الممظل الخا  المشـــــ
ــانرة ن  عام     ــمح األ سار الت ميلمة للعملمة  2015س   2014و  متضــــــــ ــين ق امن المبا را  سقوضــــــــ لتحتــــــــ

المختلطة سالفريط. سن رز  هذه التجربة الحا ة إلى إهار مدرس  سمتفط علمن للتيتـــيط االضـــتراقمج  سالعا ي 
 تيط الج و  إلى نقصى سد. ين البعظة سنريط الوضاهة الر مت ، بممة ضما  اضتمرار قبا ل المعلوما  سقي 

سقد قال قا ة كبار ضــــــــابقو  للبعظة  ر  التشــــــــاسر مع م ألدرام هذه الدراضــــــــة إ  س و  قو ي ا    - 23
اضـتراقمجمة ن ظر اقتـاقا من االقحا  األنريق  سمقر األمم المتحدة ن  ما يتعلط بالوضـاهة الرامعة المتـتو  كا  

اع اضـــتراقمجمة ضـــماضـــمة متماضـــكة سن  يجيب ولط ثسرا  ضـــمح   من الممكن ن  يمتـــر الج و  الراممة إلى اقب 
ألهراف ن  الي اع باضـــــتسالل التياقضـــــا  لتحقيط مكاضـــــب ضـــــمقة األنط. سقدل هذه المالسلة على ضـــــرسرة  

قضـــــع المسضـــــتـــــتا ، ن  الترقيبا  التعاسامة المق لة، آلما  قيتـــــيط ساضـــــحة   دف ضـــــما  قرشـــــيد   و   ن 
لمة المختلطة نيضــا نهممة قمكين البعظا  من االضــطالع  دسر قيلمم  ضــماضــ  الوضــاهة. سنع ر اموذا العم
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نعال، ستى سإ  كا  ذلك ن  م مة  اعمة، من ن ل التيثير على العملمة التـماضـمة سقع ي  االقتـاي ن    و  
عيدما لـيع التـال  سالوضـاهة، سال ضـمما ن  الحاال  الت  ال يو د ني ا اقفاي ضـال  شـامل. سعالسة على ذلك، 

يشارك العديد من مبعوث  الدسل األعضاء سالميلما  الدسلمة ن  عملمة الوضاهة، ن   التيتيط الفعال يصبح  
 ن ظر نهممة بكظير.

سقدم  العملمة المختلطة  عما ساضــــــع اليطاي لفريط  عم الوضــــــاهة المشــــــترك  ين االقحا  األنريق   - 24
قدرا  المجتمع المدا  ن   ارنور ن  مختل  المراسل. نمظال،  عم   ساألمم المتحدة ن  مجال قمكين سقيممة 

الحوار سالتشـاسر  ين نهال   ارنور عقب قوقمع اقفاي ضـال   ارنور، سعقد  مجموعة ساضـعة من سلقا  العمل  
ــاء نق ،   التحضــــــــيرية مع الج ا  الفاعلة ن  المجتمع المدا ، بما ن  ذلك مشــــــــاسرا  اقتصــــــــر  على اليتــــــ

الت  ضــــــــبق  قوقمع سثمقة الدسسة للتــــــــال  ن   ارنور، سمسورا  دعم مشــــــــاركة ممظال  ن  المتــــــــار  الفترة   ن 
الخـا  ـبالمجتمع المـدا  من محـا ـثا   وـبا للتــــــــــــــال ، سـبالـتال  ضــــــــــــــاعـد  على قمتــــــــــــــير إ مـاا اليتــــــــــــــاء 

لتــال  المحا ثا   ولــف ن موقعا ، سكذلك ن  إ راا نسكا  متصــلة بالمتــا ل الجيتــاامة ن  اقفاي  وبا ل ن 
ــيع القرار. سقد سقع  ن  ــتويا  لــــــــ ــاركة المرنة على  ممع متــــــــ ــو ا ، بما ن  ذلك الت اما   تع ي  مشــــــــ التــــــــ

ــاء من ضـــــ  ــا مة ن   ارنور  رسقوكوال  االقفاي، سشـــــكل ذلك قتويجا للج و  الطويلة األمد  اتـــ المما ا  اليتـــ
ــاء  ارنور. سهذا يدل على ن  ــمة عامة لتمكين   الت   ذلت ا العملمة المختلطة لتع ئة اتـ ــماضـ ــتراقمجمة ضـ اقباع اضـ

المجتمع المدا ، سال ضـمما شـبكا  اليتـاء سالشـبا ، من المشـاركة ن  عملمة التـال  يمكن   الج ا  الفاعلة ن 
 كو  مصدر قيثير ق ميل  م م للمفاسضا  الرامعة المتتو   ين األهراف المتحاربة.ي  ن 

على س ن التحديد األثر اإليجا   للتع ئة سبياء القدرا  ض ما سنويرا، ن رز  قجربة العملمة المختلطة   - 25
إلى قحقيط مشــــــاركة كل من اليتــــــاء سالشــــــبا  مشــــــاركة قامة سها نة سعلى قد  المتــــــاساة ن  عملما  لــــــيع 
التــــــال . سضــــــتلل الدعوة الت  قام    ا العملمة من ن ل زيا ة إ ماا المرنة ن  مسضــــــتــــــا  س ما ل الحوكمة  

ق ــا ن  إســدا  قحول قــدريج  سل ن ملحو  ن  المعــايير المجتم مــة التقليــديــة سالخطـا   المحلمــة سمتـــــــــــــــاهمــا
المتعلط بالمتــــا ل الجيتــــاامة إرثا م ما ن   ارنور. سمن الدرس  الر متــــمة الت  يمكن اضــــتخاللــــ ا من هذه 

على متـتو    التجربة ضـرسرة ن  قعط  البعظا  األسلوية لمشـاركة المرنة  ولـف ا ضـرسرة ضـماضـمة، بما ن  ذلك
المما ة العلما للبعظا ،   دف إشـراك المسضـتـا  القا مة على التقاليد سقا ق ا ن  سوار متـتمر سبياء امما  يي ا  
سمع المما ا  اليتـــــا مة المحلمة. سعموما، سلـــــ  نسد المراق ين التـــــو اايين نثر البعظة من سيت ققديم الدعم 

 للعملمة المختلطة. “ال قول  قصة اجاك”إلى المجتمع المدا  ن   ارنور بيان 
 

 ا نس ط  ف  ا نزاع ت ا  ج  عي ،  نس ئل منه  اتة ذ توا ي    ع  ج  األسب ب ا جذري   
ُسد   عم الوضاهة ن  الي اعا  المجتم مة  ولفن نسلوية من األسلويا  المكرضة ن  الوالية الميقحة  - 26

. سشمل نيضا اضت داف األضبا  الجذرية للي اع الت  شمل ،  (2014)  2148للبعظة عمال بقرار مجلس األمن 
على احو ما  ر  ققيممن والل العملمة المختلطة، نقدا  ضـــــــــ ل كتـــــــــب ال ما التقليدية نس اوتالل ا بشـــــــــكل  

ــوية الميازعا ، ساإلنال  من العق ــع  ا لما  التقليدية لتتـ ــديد، سضـ ــع   شـ ــما ة القااو ، سضـ ــع  ضـ ا  سضـ
ــما  المتــــلحة، سااعدا  الظقة  اإل ارا  التابعة للدسلة نس غما  ا ن  المياهط الريومة، سااتشــــار األضــــلحة سالملمشــ
 ين المجتمعا  المحلمة سامما  يي ا، ساضــــــتسالل االاقتــــــاما  اال تماعمة، س سرا  العي  االاتقام . سقفاقم   

تسيرا  الــديمسراامــة سالميــاومــة الطويــل األ ــل، بمــا ن  ذلــك التحضــــــــــــــر سالجفــاف.  هــذه الــدسانع ن ظر اتمجــة لل
ــ    سقد قي ج  هذه التوقرا  الق لمة بتــــــــ ب التيانس على الموار  الط م مة المتياقصــــــــة، بما ن  ذلك األراضــــــ
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سه   ييامما   نع    -المخصـــــصـــــة لل راعة على س ن الخصـــــو ، سالحصـــــول على المماه سقربمة الماشـــــمة 
 مو ، إلى سل  نزمة  ارنور بيا ا ا اع متصل بالمياخ.  -ن العا  التا ط، با  ك  األمي 

سشـــــــــمل  ناشـــــــــطة العملمة المختلطة الراممة إلى معالجة الي اعا  على الصـــــــــعيد المحل  التوضـــــــــ   - 27
ققديم إ را  اقفاقا  ضـال  محلمة س عم الحوار  ين األعراي، سآلما  سمسضـتـا  قتـوية الميازعا  المحلمة، س  ن 

المتـــاعدة إلى التـــلطا  المحلمة ساإل ارا  األهلمة، سالمما   دسريا  محد ة األهداف على هول هري ال جرة.  
ــلم    ــ يل المظال،  عم  العملمة المختلطة المجتمعا  المحلمة ن  التوالــــــــل مع لجا  التعايا التــــــ نعلى ضــــــ

جتمعا  يعملو   يشــــا/ على قشــــجمع الحوار  ساللجا  المعيمة بال راعة سسماية المحالــــيل المسلفة من قا ة للم
سعملـما  المصــــــــــــــالحـة. سن  بعة الحـاال ، كاا  هذه اللجـا  مفـيدة ن  كبح قصــــــــــــــاعد التوقر سالعي   ين  
المبا ل. سبذل  البعظة   و ا محد ة ل يا ة قدرة اليتـاء على المشـاركة ن  ناشـطة الوضـاهة سالتفاسم،  وضـا ل 

ــا مة سب  ــاهة اتــ ــبكة سضــ ــاء شــ ــاء ن  مجالس  مي ا إاشــ ــا/  األ اسيددعم إ ماا اليتــ ــاركت ن  يشــ ــاهة سمشــ للوضــ
قتــــوية الي اعا  الق لمة، سبالتال  قمكين اليتــــاء من ن  يصــــبحن عيالــــر ساضــــحة سقوية إلسالل التــــال    ن 
 ارنور. دير ن  البعظة قعرضـــ  الاتقا ا  ن  بعة األسما  بتـــ ب متـــا ل مظل ضـــع  متابعة اقفاقا    ن 

الت  ضـــــــــــاعد  على التوضـــــــــــ  ني ا نس الب ء عيدما يطلب مي ا ققديم  عم عا ل لتدوال    التـــــــــــال  المحلمة
الوضــطاء التــو اايين لمعالجة الي اعا  المحلمة، مما ي رز ضــرسرة ن  قونر بعظا  سفم التــال  قدرا  متتــقة 

 سمتتمرة على إ ارة الي اعا  المحلمة.

ا  الحماية سالوقاية سنر   رسضـــــــا قممة سممارضـــــــا  س ر  قما ة ا ت ارا   راامجمة للي وم بيسلوي  - 28
 يدة لعملما  سفم التـــــال  األور . سكاا  المشـــــاريع التـــــريعة األثر ن اة محورية ن  مجموعة األ سا  الت  
ــمااة ا بار  ــتخدمت ا البعظة للحد من التوقرا  المجتم مة المتعلقة بالموار ، سذلك مظال عن هريط سفر سلـــ اضـــ

الردم من ن  العملمة المختلطة سا    ااتقا ا   سرية لعد  كفاية التيتـــــــــــــيط مع الج ا    سثقو  الحفر، على
ــاريع. سعالسة على ذلك، كا   المعيمة المحلمة نس مع نريط األمم المتحدة القطري ن  قخطم  سقيفيذ هذه المشــــــ

ــاريع المجتم ـمة ال ظمفـة العمـاـلة   من العي   المصــــــــــــــممـة ـباالعتمـا  على نضــــــــــــــلو  الحـد  -ال ـدف من المشــــــــــــ
هو قونير التدريب الم ي  سالعمالة المسقتة للشـــــــــــبا  المعرضـــــــــــين لخطر التجييد ن  الجماعا     - المجتمع 

ــتقرار المجتمع   ــاريع قحقيط االضـــ ــاريع المجتم مة ال ظمفة العمالة، كاا  مشـــ ــلحة. سباالعتما  على المشـــ المتـــ
ــين األ ــمما ق دف إلى ق سيد المجتمعا  المحلمة بالدعم من ن ل قحتــ ــتقرار على نرم الواقع، سال ضــ من ساالضــ

ن  ميطـقة  ـ ل مرة المتضــــــــــــــررة من الي اع. سكـاـا  مـبا رة مشــــــــــــــاريع قحقيط االضــــــــــــــتقرار المجتمع  ا ت ـارـية 
ــا سن  قركي هـا على  ن  الطريقـة الت  ن مجـ    ـا مختل  األ سا  ال رـاامجـمة بحـيت قع ز بعضــــــــــــــ ـا بعضــــــــــــ

و  بفوا د التـــــال  للفئا  الضـــــ مفة، مظل الشـــــبا  ساليتـــــاء قحتـــــين اللرسف الم مشـــــمة سقونير إستـــــا  ملم
ساألهفال. سقد ن   بعد المشـاركة المجتم مة الذي قتتـم بن هذه المشـاريع إلى إاشـاء ميا ر للمشـاركة التعاسامة  
 ين ننرا  المجتمعا  المحلمة. سقشــير قجربة العملمة المختلطة إلى نهممة التشــاسر سإشــراك المجتمع المضــم  

يتعلط  تصـــــــــــــممم سقيفيذ التدوال  ال راامجمة الت  قتراسك  ين المشـــــــــــــاريع التـــــــــــــريعة األثر  ما ال داية ن ميذ  
سمشــــاريع قحقيط االضــــتقرار المجتمع . سقونير الدعم سبياء القدرا  سالتدريب بشــــكل نعال للتــــلطا  المحلمة،  

شـــــكل متـــــاهمة مسثرة ن  إ ارة  سكذلك  ياء قدرا  آلما  مجتم مة دير رضـــــممة سرضـــــممة، متـــــا ل يمكي ا ن  ق 
 الي اعا  المحلمة، سقد ضاعد  على التواء ن  قع ي  ققديم الخدما  سالظقة المحلمة ن  هذه المسضتا .

سقد ُكلف  العملمة المختلطة نيضا  تقديم الدعم ن  ا ع ضالك األهراف الموقعة على اقفاقا  التال   - 29
سقتـــــــــريح ننرا  قلك األهراف سإعا ة إ ما  م،   2019إلى  2010الم رمة مع سكومة التـــــــــو ا  ن  الفترة من 
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ــريح سوال   ــالك سقتـ ــ م ن  ا ع ضـ ــلحة الت   11  000مما نضـ ــابقين التابعين للجماعا  المتـ من المقاقلين التـ
ع  اقفاي ضــال   ارنور سسثمقة الدسسة للتــال  ن   ارنور. سقدم  البعظة الدعم إلى مفوضــمة التــو ا  لي ع سق  

التــــالك سالتتــــريح سإعا ة اإل ماا، سكذلك إلى مفوضــــمة قيفيذ الترقيبا  األميمة ن   ارنور. إال ن  عد  س و   
ــريح  ــامل لي ع التــــالك سالتتــ ــع  راامع شــ ــامل كا  يدل على عد  قوانر الشــــرس/ الالزمة لوضــ اقفاي ضــــال  شــ

ي ع التــــــــــالك سالتتــــــــــريح سإعا ة سإعا ة اإل ماا. سلم يكن للبعظة ضــــــــــو  إشــــــــــراف      على اليطاي ال امل ل
اإل ماا، سعل  سرها التيفيذي يقتصــــر على  عم التتــــريح. سن  الوق  افتــــن، كاا    و  ا ع التــــالك الت  
ققو ها الحكومة قفتقر إلى الشـفاامة، سققديم متـاعدة نسضـع اطاقا ن  مجال إعا ة اإل ماا كا  ضـيتطلب قونير 

ــان  لفريط األمم المتحدة القطر  ــيط قمويل إضـ ــتركة للتيتـ ــاء ننرقة عمل مشـ ــمل  اليجاسا  التيفيذية إاشـ ي. سشـ
 ين الج ا  المعيمة الدسلمة، سه  ننرقة ث   نا ا ممارضــة نعالة ن  اإلشــراف على قيفيذ عملما  ا ع التــالك 

ريح  سالتتريح سإعا ة اإل ماا. سق رز قجربة العملمة المختلطة نان لتحقيط اليجاك ن  عملما  ا ع التالك سالتت
سإعا ة اإل ماا التقليدية، ييبس  قوانر شــرس/ متــبقة نضــاضــمة، سال ضــمما س و  إهار ضــماضــ  شــامل، سمشــاركة  
ــا إلى نهممة  ــتدا  للمتـــاعدة المقدمة ألدرام إعا ة اإل ماا. سقشـــير نيضـ األهراف، سقمويل هوع  كاف سمتـ

ــوك ن  عملمة ا ع التــــالك سالتتــــ  ــطلع البعظة  دسر رقا   محد   وضــ ريح سإعا ة اإل ماا  رمت ا، سإلى ن  قضــ
ــتخدا  العملمة، إلى  ااب قدريب الموعفين  ــاءة اضــــ ــاء آلما  قحقط قوية للتخوم  من وطر إضــــ ــرسرة إاشــــ ضــــ

 بشكل مرك  من ن ل الحفا  على معايير التخطم  سإ ارة المشاريع.

 ل  نـان ردم القيو   سعمومـا، ق ين قجرـبة العملـمة المختلطـة ن  التصــــــــــــــدي للعي  المحل  سالعي  الق - 30
العديدة الت  سا  ت ا البعظة، كا  ألاشــطت ا نثر إيجا   ن  الوضــاهة ن  الي اعا  المحلمة، سالحد من العي ، 
سقحقيط نوا د التال  على الصعيد المحل ، سلو ن  اضتدامة قلك الج و  ن  معالجة األضبا  الجذرية ال مكلمة 

بعظا  سفم التــال  القدرة على إسدا  قسيير إيجا   على الصــعيد قلل متواضــعة. سق رز هذه المالسلة ن  ل
المحل ، ال ضــــــــــــــممــا عيــدمــا ق مــل األ سا  ال راــامجمــة المختلفــة بعضــــــــــــــ ــا بعضـــــــــــــــا سقتبع ا جــا مت ــامال.  

اضـتمرارية هذه الج و  على المد  الطويل ما زال  ضـ مفة ن  غما  اضـتراقمجمة نعم ُقمتـك   مام ا  ن  دير
ع األضـــبا  الجذرية للعي . سيشـــير اموذا العملمة المختلطة نيضـــا إلى األهممة الحاضـــمة    ا  سهيمة سقعال

الت  يكتتـــــــــي ا قما  البعظا   تحليال  للي اعا  قتتـــــــــم بالتجاس  سالترك  على المتـــــــــا ل الجيتـــــــــاامة، سكذلك 
لة بمتــا ل قحليال  لالقتصــا  التــماضــ  من ن ل ال شــ  عن الفر  المتاسة لمعالجة متــ با  الي اع المتصــ 

ــتراقمجما  قخطم  البعظا ،  ــمة للتــــال ، سإ ماا هذه التحليال  ن    و  ساضــ ــاامة، سكذلك الدسانع الر متــ  يتــ
 بما ن  ذلك التخطم  للمراسل االاتقالمة.

 
 ا  ك مل واالو ق ل ف  أع  ل األمم ا   فو   

 ضــــــــــــــممـا ن  التــــــــــــــيوا  األسلى سـال الطـابع دير المت ـامـل للبعـظة سنريط األمم المتحـدة القطري، سال - 31
اشـــــــر العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن   ارنور،  س  قبا ل المعلوما  بصـــــــورة ن ظر  من

مي جـمة، سإ راء التحليال  المشــــــــــــــتركـة، ساقـباع ا ع  مـاع  لممم المتحـدة ن  قونير الحمـاـية سن  دير ذـلك 
لبعظة سنريط األمم المتحدة القطري ن  موقع ساسد سعد  س و   التدوال  الحيوية. سشـــــــــكل عد  اشـــــــــتراك ا من

آلما   ا مة للتقيمم سالتخطم  المت املين عا قا نما  قيتــــــــيط نعمال األمم المتحدة. سن  الوق  افتــــــــن، عمل  
العملمة المختلطة عن كظب بشــــــــــــــكل مت ايد مع الشــــــــــــــركاء ن  مجال الحماية، سن    سرا م ما ن  ق يئة  يئة 

ــتما   قمكييمة   ــاامة سعملما  نريط األمم المتحدة القطري ن   ارنور، بما ن  ذلك قونير اللو تــ للعملما  اإلاتــ
ــة ساليقـل، سقـبا ل المعلومـا  عن التطورا  ن  المـياهط الـيا ـمة من  ارنور  سنمـا ن اإلقـامـة سوـدمـا  الحراضــــــــــــ
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ــاعد الت  لم ــر. سضـ ــكل مباشـ ــول إلي ا بشـ   الج و  الد سبة الت   ذل ا يكن من الممكن لوكاال  اإلداثة الولـ
 بــار قــا ة العملمــة المختلطــة سنريط األمم المتحــدة القطري على قحتــــــــــــــين قبــا ل المعلومــا  سالتعــاس ، مظال 

 والل مياقشة سقيتيط متا ل الحماية عن هريط مجموعة الحماية المشتركة. من

  2014من  ارنور، مـيذ عـا   سن   المـياقشــــــــــــــا  الـياشـــــــــــــــئة سول الخرسا الي ـا   للعملـمة المختلطـة   - 32
ــاعدا، إلى زيا ة متدر ة ن  ضـــــــــرسرة قوثيط التعاس   ين العملمة المختلطة سنريط األمم المتحدة القطري   نصـــــــ
بشـي  التخطم  للمراسل االاتقالمة سقيفيذ ال رامع سول األهداف المشـتركة ل ياء التـال . ساضـتيا ا إلى المكاضـب  

ا يتعلط بمتـــيلة المرنة سالتـــال  ساألمن، اضـــترشـــد  االضـــتراقمجمة االاتقالمة الت  سققت ا العملمة المختلطة ن  م
ــين ن   ممع الوثا ط  ــاساة  ين الجيتــ ــا ل المتــ ــاا ، سُن ر   متــ للبعظة  تحليل للي اعا  يراع  الميلور الجيتــ

ــمة المتعلقة بالتخطم  للمراسل االاتقالمة، مما سانم على قركي  قوي على هذا المجال الم واضــــمع  إلى الر متــ
مــا بعــد إدالي العملمــة المختلطــة. سييبس  ن  ق و  هــذه الج و  اموذ ــا ققتــدي بــن عملمــا  االاتقــال سإعــا ة 

 التشكيل األور  لو و  األمم المتحدة.

، سد  االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة معا ا جا شــــــامال للميلومة بيضــــــرها الاتقال 2018سن  عا   - 33
فضـــــــ ا قدريجما، سهو ا ع ن ول مف و  م ا  االقصـــــــال ن  الواليا . سبرز  هذه الم ا  العملمة المختلطة سو

 ـي اة ر متـــــــــــــــمة لالاتقـال ال رـاامج ، ممـا مكن العملـمة المختلطـة سنريط األمم المتحـدة القطري من قع ي  ا ع  
ــ ل ال ما سق  ــمو  سضـ ــما ة القااو  سالقدرة على الصـ ــا  سضـ قديم الخدما   ن ظر ق امال ن  مجاال  سقوي اإلاتـ

للمشــــــــر ين  اولما. سباضــــــــتخدا  التمويل ال راامج  من مي اامة سفم التــــــــال  المعتمدة على األاصــــــــبة المقررة 
سقمكين سكاال  األمم المتحدة سلــيا يق ا سبرامج ا من االضــتفا ة من المعرنة المتخصــصــة الت  يمل  ا ننرا   

االقصـال ن  الواليا  ا ت ار م م ضـاعد على  عم  المشـتركو  ن  موقع ساسد، ث   ن  م مة 90 البعظة الـــــــــــــــ 
قعــاس   راــامج  سثيط  ين البعظــة سنريط األمم المتحــدة القطري ن  مــا يتعلط بــالتــدوال  الحيويــة من ن ــل  
قجيــب قجــد  الي اع، مع قمكين سكــاال  األمم المتحــدة من زيــا ة س و هــا سقــدراق ــا ن   ارنور. نمظال،  ر   

األمم المتحــدة ذسي الخ رة ن  مختل  مجــاال  عمــل الشــــــــــــــرهــة ن  سكــاال     من ننرا  شــــــــــــــرهــة  40إ مــاا  
سلـــــــــيا يط سبرامع لتع ي    و  الحماية المشـــــــــتركة، سقمتـــــــــير اليقل التدريج  للذا رة المسضـــــــــتـــــــــمة للعملمة 
ــانة إلى ذلك، س ن موعفو سماية   ــترك. سباإلضـــــــ ــكل مشـــــــ ــع آلما  لباذار المبكر بشـــــــ المختلطة، س عم سضـــــــ

عو  للعملمة المختلطة ن  إهار م ا  االقصــــال ن  الواليا  نعمال سماية الفئا  الضــــ مفة مظل المدايين التاب 
المشر ين  اولما سالعا دين، سرلدسا مياهط االضطرا  الت  يل   قونير الحماية ني ا، س عموا شركاء سكاال   

 األمم المتحدة ن  قخطم  سقيتيط   و  المصالحة المجتم مة.

  اإل ارـية قحـدـيا  نمـا  قيفـيذ م ـا  االقصــــــــــــــال ن  الوالـيا ، سربمـا كـا  من الممكن  سهرسـ  العمـبا - 34
قفا ي عد  اضــتدامة مشــاريع م ا  االقصــال ن  الواليا  عقب إدالي العملمة المختلطة لو ُ ذل    و  لحشــد  

مع ذلك، كاا  قلك الموار  على احو ن ظر قركي ا سقماضـكا، مظال لفا دة المشـاريع الحيوية المتصـلة بالحماية. س 
الم ا  إثباقا م ما لجدس  المف و ، سضـــــتتـــــترشـــــد التـــــماقا  االاتقالمة األور  بالدرس  المتـــــتخلصـــــة من هذه 
ــال   ــو ا  إلى ن  ن اة من ن سا  االاتقال ال راامج  مظل م ا  االقصــــــ ــير التجربة ن  التــــــ التجربة. نمظال، قشــــــ

عم االقتــاي ن  متــارا  ااتقالمة نور  من ق يل العملمة الواليا  يمكن ن  ق و  مفيدة نيضــا ن  قع ي  س  ن 
األميمة سالتــــماضــــمة. سمن الدرس  األور  نان مع ن  الم ا  كاا  كاامة كطريقة ااتقالمة ن  ن  اء قشــــ د قدرا  
ن  ر من االضــــــــــــــتقرار ن   ارنور للحـل محـل س و  كـامـل للعملمـة المختلطـة، نـ اـن كـا  ييبس  االستفـا  لفترة 

ــاامة للبعظة امما يتعلط باإلاذار المبكر سالتحليل ن  المياهط الت  يت رر ني ا اادالع نعمال نهول بقدرا   إضـــ
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ضـــــــــــاعد على  (2020)  2559العي ، مظل در   ارنور. سنويرا، قجدر اإلشـــــــــــارة إلى ن  قرار مجلس األمن 
ــمسة الي  ا مة بصـــــورة ميلمة للم ا  ال راامجمة بعد اات اء الوالية،  دعوة العملمة المختلطة  قمتـــــير سضـــــع الصـــ

سالفريط القطري إلى اإلشـــراف معا على إاجاز األاشـــطة ال راامجمة المتبممة الت  قيور  بتـــ ب  ا حة مرم 
 (.19-نيرس  كورساا ) ونيد

 
 و نذج ا بعث  ا  ة لال  ا   يو ا ذي اتبع ه ا ع لي   

ا  إاشــــــــاء العملمة المختلطة لالقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن   ارنور  ولــــــــف ا عملمة مختلطة    - 35
 ين االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة نريدا من اوعن ن  قاريخ سفم التــــال ، سهو اتاا لتــــماي ضــــماضــــ  محد   

الميلمتين احو  ر ة ن ظر اضــــــتل   هذا الشــــــكل الجديد من الشــــــرا ة. نف  سق  كاا  قتطور امن العالقة  ين 
سضــــــوسا من التقار  ن  ما يتعلط بالتــــــال  ساألمن ن  ننريمما، شــــــكل  قجربة العملمة المختلطة وطوة  ريئة 

 احو متتو  دير مت وي من التعاس   ين المسضتا ،  وضا ل مي ا إاشاء آلما  س ما ل قيتمممة مشتركة.

م    ا العملمة المختلطة ن  األمم المتحدة ساالقحا  سكا  من  ين اقا/ القوة الر متــــــــــــمة الت  اقتــــــــــــ  - 36
األنريق  على التــــــواء كااا قا رين على ن  يتــــــتفيدا من قوق ما اليتــــــ مة سن  يتــــــتيدا إلى الم ايا اليتــــــ مة ل ل  
مي ما. سن  الوق  افتن، ااطو  سداثة اليموذا المختل  على عد  سضوك كمومة قفعيلن. نقد قطل   المراسل  

قيفيذه من كلتا الميلمتين مواءمة المواق ، سسضــــــــــع االضــــــــــتراقمجما  موضــــــــــع التيفيذ، سقيتــــــــــيط  األسلمة من
العملما . سنع ر اموذا البعظة المختلطة، على مر التيين، ققيمما  متضاربة لمد  نعاليتن سمالءمتن، سيت  

  قعمـل   ـا معـا ذهـب البعة إلى ناـن ا ت ـار م م نس ـد ضــــــــــــــ ال  ـديـدة يمكن للميلمـا  الحكوممـة الـدسلمـة ن
لتحقيط اتا ع مشــتركة،  ييما اعت ر آورس  ن  العملمة المختلطة كاا  سال سضــطا اا ظط عن متطلبا  محد ة  

باليلر إلى  -  اضـــــتل م ا الي اع الدا ر ن   ارنور ن  ذلك الوق ، سال ييبس  ق راره ن  افس الشـــــكل مرة نور  
 ن ن   ممع المراسل.العمبا  التيفيذية سالتماضمة ال  يرة الت  سا  ت 

، ُ تـد الطابع المختل  للعملمة (2007) 1769سمن الياسمة العملمة، سقمشـما مع قرار مجلس األمن  - 37
األمم المتحـدة ن   مكـل موسـد للمـما ة سالتحكم سقُـد  اـلدعم من  ـاـاب األمم المتحـدة. سُموـل  البعـظة من مي ااـمة  

لحفم التــــال  سوضــــع  للقواعد ساألالمة اإل ارية لممم المتحدة. سمن الياسمة اإل ارية، ث   ن  االقفاي على 
قط يط قواعـد األمم المتحـدة سنالمت ـا على  ممع  واـاب إ ارة البعـظة كـا  قرقيـبا عملـما سضــــــــــــــرسرـيا. دير نـان، 

  و  إضاامة على ضما  مشاركة ن  ر من  ااب االقحا  سنقا لبعة المراق ين، كا  من الممكن ن  قتاعد 
األنريق  ن  عملـما  الدعم التيفـيذي سالقرارا ، سمن الممكن نيضــــــــــــــا ن  قتــــــــــــــتفـيد الترقيـبا  التعـاساـمة المق لة  

مشــــــــــــــــاركــة نسثط، على متــــــــــــــتو  البعظــة، للموعفين الفييين ن  كلتــا الميلمتين من ن ــل قمكين البعظــة  من
 نضل من اقا/ قوة الميلمتين ن  المجاال  الحتاضة من الوالية.االضتفا ة بشكل ن من

سردم ن  االقحــا  األنريق  كــا  محــدس ا ن   سره ن  العملمــا  اليوممــة للعملمــة المختلطــة، نــ اــن قــا   - 38
 دسر المحاسر الر متـــ  لحكومة التـــو ا ، بما ن  ذلك ن  التصـــدي لمختل  التحديا  التيفيذية الت  سا  ت ا 

ــمما البعظ  ــتراقمجمة، سال ضــــــــ ــا ل االضــــــــ ة. سعالسة على ذلك، اضــــــــــطلع االقحا  األنريق   دسر محوري ن  المتــــــــ
عملمة اوتمار المما ة العلما للبعظة. نقد  ر  قعيين الممظلين الخالــين المشــتركين ساوا  ساا با  الممظلين   ن 

ن الميلمتين، ساوتار االقحا  الخالـــــــــين المشـــــــــتركين من والل عملمة قوانممة، سإ  لم ق ن ضـــــــــ لة  ا ما،  ي 
األنريق  قا د القوة بالتشـــاسر مع األمم المتحدة، اقتـــاقا مع الشـــر/ الذي سضـــعتن الحكومة المضـــمفة بي  يكو   

 ن  المقا  األسل. “هابع ننريق ”للبعظة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2559(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
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 ا  نسيق وا  ناءم   ين مجلس األمن ومجلس ا سلم واألمن ا   بع  اتف د األف يق   
البعظــة المختلطــة نسل ســالــة قشــــــــــــــترك ني ــا الميلمتــا  ن  ساليــة قيفيــذيــة قتعلط بحــالــة قطريـة   ــااــ    - 39

محد ة. سث   ن  قحقيط التوانط الالز  بشـي  ر ية مشـتركة سقو ن ضـماضـ  مشـترك  ين مجلس األمن سمجلس  
لتــين. سق ين قجربة التــلم ساألمن التابع لالقحا  األنريق  كا  نمرا لــ با بتــ ب قباين ا راء  ين نعضــاء المج

ــاملة سقعاسامة ن  ما يتعلط  ترقيبا  الشـــــرا ة المختلطة   العملمة المختلطة نهممة الحفا  على عملمة ق لم  شـــ
سديرها من قرقيبا  الشــرا ة التيفيذية. سقعين على إ ارق  المجلتــين سنرا   نعضــاء المجلتــين المما  بيعمال 

ين الميشــئين للوالية   دف ضــما  سسدة ال دف. سمع مرسر نضــاضــمة م مة لتيتــيط س  ا  الر سا ع المجلتــ 
الوق ، قرضـــــــــــــخ  إ راءا  رسقييمة ثا تة سآثار قيتـــــــــــــمممة إيجا مة، مظال عن هريط عقد ا تماعا  ضـــــــــــــيوية  
ساقصــاال  مباشــرة  ين نعضــاء المجلتــين، سمواءمة  سرا  الواليا ، سإسالة المجلتــين إلى ال مااا  سالقرارا   

ا بعضـــــا. سقمظل  إسد  اتا ع البعظة المختلطة ن  قطوير سقع ي   ر ة التيتـــــيط  ين  الصـــــا رة عن بعضـــــ م
 المجلتين، مما ضاعد على سضع األضا  للشرا ا  المق لة.

 
 أس  يب ا  ع و   ين اإلدارتين  

على درار التحديا  الت  لوسل  على الصعيد الحكوم  الدسل ، إ  إاشاء العملمة المختلطة ن  ر  - 40
األمااة العامة لممم المتحدة سمفوضــــــــمة االقحا  األنريق  على الدوول ن  قرقيب ال قو د لن ضــــــــوا ط نيضــــــــا  

نضــــــاليب لــــــيع قرار نس عملما  إ ارية محد ة ضــــــلفا. سقد ننا  قا ة كبار ضــــــابقو  للبعظة بيان قعين علي م  نس
ألنريق  بشــــــــــــي  متــــــــــــا ل سيوية، نسمااا التونيط  ين مواق  ضــــــــــــماضــــــــــــمة متبايية  ين األمم المتحدة ساالقحا  ا

ما يتعلط بمتـا ل نضـاضـمة متصـلة بحفم التـال  سالتدوال . سمن اليقا/ األور  الت  ق رر   ذلك ن  ن  بما
مرارا نان على الردم من س و  قتـــــــلتـــــــل إ اري م  سا، ن   كبار قا ة العملمة المختلطة ننا سا بيا م وضـــــــعوا 

شــتركة للدعم سالتيتــيط ن  ن يس نبابا نسد الج و  الراممة إلى ضــما  المقر. سكاا  ا لمة الم لرقابة نسثط من
قيتــــــــــــــيط ن ظر سضــــــــــــــوسـا  ين الميلمتين سقع ي  رـقاـبة االقحـا  األنريق  على العملـمة المختلطـة، سل ن ارـقي  

قحقط كامل إمكاااق ا. سعموما،  يي  الصــــــــعوبا  المتصــــــــلة بالرقابة المشــــــــتركة على العملمة  البعة نا ا لم
تلطــة آثــار التفــاسقــا  ن  قــدرا  الــدعم من المقر  ين الميلمتين. سلوضــــــــــــــع قرقيبــا  ممــاثلــة للبعظــا  المخ
ــاء آلمة قيتـــــيط مشـــــتركة ق و  ُمدمجة ن  المقرين معا سمشـــــتركة  يي ما   ن  ــتق ل، ييبس  اليلر ن  إاشـــ المتـــ

 ن ل قع ي  التيتيط.بم يد من الفعالمة. سييبس  نيضا اضت شاف هرا ط نور ، مظل قبا ل الموعفين، من 

سكشـــــف  قجربة العملمة المختلطة نيضـــــا نان، باليلر إلى قباين العملما  سهرا ط العمل الت  قتبع ا   - 41
مختل  الميلما ، من الضـــــــــرسري  ذل   و  متوالـــــــــلة لتحقيط المواءمة االضـــــــــتراقمجمة سقوضـــــــــمح األ سار 

الج و  المحد ة الت  نضـــــ م  ن  زيا ة قيتـــــيط   قرقيب من قرقيبا  الشـــــرا ة التيفيذية. سكا  من  ين هذه ن 
المواق  سع ز  عالقا  العمل إ راء ققيمما  اضـــــتراقمجمة مشـــــتركة ميتلمة. ساعت ر ال ظيرس  هذه التقيمما   
ين؛ سُيولـى بالحفا    ممارضـة م مة ن   ياء الظقة المتبا لة، نضـال عن كوا ا قحليال سالرة اضـتراقمجمة مشـتركن

 ن  ما يتعلط بالشرا ا  التيفيذية المماثلة.على هذه الممارضة 

ــيرها  - 42 ــلطا  بالتع ير  وضــــــوك عن قفتــــ سقسكد قجربة العملمة المختلطة كذلك الحا ة إلى ق لم  التــــ
للشـــرا ة، سال ضـــمما ن  ضـــماي الترقيبا  المختلطة. ساضـــتيا ا إلى الوالية، ييبس  لمما ا  الميلما  التـــع  إلى 

ضــــــحة لقا ة البعظا  بشــــــي  اطاي سمعايير م ام م. سييبس   لمة قيتــــــيط مرك ية  قونير قو ي ا  مشــــــتركة سا
 قجتمع بااتلا  ن  ق و  إهارا للمما ة ساإل ارة التعاسايتين للبعظة.
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 ماحظ ت خ  مي   
ن   ـدايـة اشـــــــــــــر العملمـة المختلطـة لالقحـا  األنريق  ساألمم المتحـدة ن   ارنور، لم يكن هيـاك ققريبــا   - 43
ــر/   ني  ــال  يمكن الحفا  علمن. شــ ــال  ن   ارنور، ني لم يكن هياك ضــ ــمة لحفم التــ ــاضــ ــرس/ الداما األضــ من الشــ

ــمفا دير مردو  امن   ني اتمجة لحل سضــــــ    - ساعت ر العديد من الج ا  الفاعلة المتــــــلحة العملمة المختلطة ضــــ
إلمــن على ناــن عمبــة نمــا    ر  التفــاسم علمــن  ين سكومــة التـــــــــــــو ا  ساالقحــا  األنريق  ساألمم المتحــدة، ييلر  

ــ ا، سكظيرا  ــتمرار الحد من نعالمة البعظة سققويضــــ ــير باضــــ ــكري محتمل. سقد ساسل  إ ارة البشــــ ــر عتــــ قحقيط اصــــ
من سفلة التـال  اليلاميين سالمدايين،    25  000اجح  ن  ذلك. سردم القوا  الميذس  بن للبعظة، الذي قار    ما 

ة المختلطة من سيت قيفيذ ساليت ا ن   ممع نر اء  ارنور عل  محدس ة، ن   القدرا  ساإلمكااا  التيفيذية للعملم 
ن   إلى قعرم البعظـة الاتقـا ا  ن  كظير من األسمـا . سمع ذلـك، ال شــــــــــــــك ن  ن  س و هـا ناقـذ نرساسـا  ممـا 
 .سصر ل ا، سع ز  يئة قونر الحماية، سضاعد على  ياء نس قع ي  القدرا   ين المجتمعا  سالمسضتا   ال 

مظل الموانقة  - سقسكد قجربة العملمة المختلطة ضـــــرسرة سضـــــع معايير نضـــــاضـــــمة لفعالمة سفم التـــــال    - 44
الموثوي   ا من الحكومة المضــــــمفة ساألهراف الر متــــــمة ن  الي اع على س و  البعظة، سالت ام ا سقعاسا ا ن  قيفيذ  

 .وتمار التال  سلمس اضتمرار العي  شرس/ سق  إهالي اليار نس اقفاي التال ، ساألهم من ذلك، اضتعدا ها ال 

ــارك ني ا ميلمتا    - 45 سبالمظل، إ  اموذا العملمة المختلطة ي ين ن  قرقيبا  البعظا  التعاسامة الت  قشــ
يمكن ن  قعو  باليفع المتبا ل سن  قحقط نقصــــــى قدر من األثر المتووى من للبعظة، ما  ا  هذا الترقيب م يما  

يا اليتــ مة سلم سار سالمتــسسلما . سباإلضــانة إلى ذلك، إ  س و  مجموعة متفط على ن م مشــترك ساضــح للم ا
علي ا من اإل راءا  ألدرام التحليل ساقخاذ القرارا  بشــــــكل مشــــــترك، س ما ل  عم مت املة سم  ة، ستــــــب  

ى اإلمكا ، بالقدرا  الالزمة، سن  المقا  األسل اضــــــتعدا   ممع الشــــــركاء لالضــــــتظمار بحتــــــن امة ن  المتــــــع
التعاسا ، متــــــــا ل يمكي ا ن  قس ي إلى اتا ع إيجا مة. سيمكن لعد  من الدرس  المتــــــــتفا ة من اموذا البعظة 
المختل  الفريد من اوعن الذي اقبعتن العملمة المختلطة ن  يفيد ن  إرشــــــــــــا  قرقيبا  البعظا  التعاسامة األور   

 وارا ضماي الشرا ة  ين االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة.

ــيوا  األسلى من البعظة، كاا  العملمة قجربة  - 46 ــاركين ن  التــ ــا يين المشــ سن  الر العديد من األوصــ
 ظيرا مـا نـاقـ  ق ـالم  معـامالق ـا المرقفعـة الفوا ـد المتحققـة من اليموذا المختل . دير ن  العـديـد ممن  ر   

ــر العملمة  ــكل نعم ن  نترة اشـــ ــة سالرسا بشـــ ــارق م ألدرام هذه الدراضـــ ــتشـــ عاما  13المختلطة الت   ام  اضـــ
نشـــــــــــــارسا إلى ن  العالقة  ين الميلمتين قطور  بشـــــــــــــكل ك ير مع مرسر الوق ، مما نقاك ل ال الجاا ين ن م  
ــتفا ة من اقا/ قوة كل مي ما.  ــل، سمواءمة العملما ، سبياء الظقة المتبا لة، ساالضـ ــكل ننضـ ــا بشـ ــ ما بعضـ بعضـ

مجال   را ة نسثط سن ظر قوة  ين االقحا  األنريق  ساألمم المتحدة ن سهكذا، م د  العملمة المختلطة الطريط لش
التال  ساألمن اليو . سقد اتج  القيو  الت  عاا  مي ا العملمة المختلطة ن  المقا  األسل عن قحديا  ضماقمة  

ــماقا  عملما  التــــال  األور ، سه  لمتــــ  ــا ن  ضــ ــمة سقيفيذية، يمكن العظور على ال ظير مي ا نيضــ ــماضــ    سضــ
 قيو ا ييفر    ا الطابع المختل  للبعظة نس اا مة عين.

سبيـــاء على الـــدرس  المتــــــــــــــتفـــا ة من اموذا العملمـــة المختلطـــة لالقحـــا  األنريق  ساألمم المتحـــدة  - 47
 ارنور سا راء الت  نعر  عي ـا العـدـيد من الخ راء اـلذين ُن رـي  مـقا ال  مع م ألدرام هـذه اـلدراضــــــــــــــة،   ن 
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ــير  -  ا سااي ق واالح ي ج ت )ن(  ــب لتمتـ ــرا ة األاتـ ــماي ه معة سهرا ط الشـ ييبس  ن  يحد  التـ
سييبس  ن  يتبع الشــــــكل الم مة. سقد   -إا اء الي اع العيم  سلتل مة االستما ا  الملحة للتــــــكا  المتضــــــررين  

باليتــــبة للعملمة المختلطة الت  لــــمم اموذا البعظة المختلطة الخا    ا لتل مة متطلبا    ا  هذا هو الحال  
ضــــماي ضــــماضــــ  نريد من اوعن. سبالتال ، ن   التــــسال عما إذا كا  اموذا البعظة المختلطة مياضــــبا للشــــرا ا   

رـبة العملـمة األور  ن  مجـال البعـظا  يتوق  على ققيمم  قيط للتـــــــــــــــماي المعي . سمع ذـلك، لـقد كشـــــــــــــــف  قج
المختلطـة عن عـد  من اـلدرس  األعم ذا  األهمـمة ـباليتـــــــــــــــبة لمختل  قرقيـبا  الشــــــــــــــرا ـة، سقـد  ر   ـماا ـا 

 هذا التقرير؛ ن 

يجب ن  قرق   العملمة بقوة على اضــــتراقمجمة ضــــماضــــمة متفط علي ا،   -  أو ني  ا ساااي سااا  ) ( 
ــيرا لذلك االقفاي. سمع ن  ــامل، نس قحضــ ــسو/ العامة الدسلمة يمكن ن  ق و  سان ا    عما القفاي ضــــال  شــ الضــ

قوـيا على العمـل، نـ ـان ييبس  نال ق و  لوسـدهـا ه  مـا يو ـن اشــــــــــــــر عملـمة من عملـما  ضــــــــــــــال  إذا ااعـدمـ  
 اللرسف التماضمة الالزمة ليجاس ا؛

ــي  هذه العوامل ميذ  -  وضاانا األدوار وا  سااؤو ي ت وا  نقع ت )ا(  ــوك بشـ ييبس  قونير الوضـ
 ن ن ل ققليل نس ن السموم  ين الشركاء إلى ن اى سد ممكن؛ال داية م

ييبس  ن  ققو  الشـــــــــــــرا ة على ق امل الواليا  ساقا/ القوة اليتـــــــــــــ مة  - تناز  ا شاااااااا ا   ) ( 
للميلما  الشـــــريكة سن  قتـــــتفيد مي ا بفعالمة مع االعتراف باوتالف القدرا  سالموار . سالتيتـــــيط ب سكا  على 
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