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 الحالة في أبيي   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  - أوال   
، التي طـل  يهاـق المجلس  (2021) 2609من قرار مجلس األمن  34يـقدم  ذـ ا التقر ر المب ـلقلةقرة   - 1

قـت (    طيي إببغـ  ـلقلتقـد  المحري يي يذةـه   قـي  قمة األمم المتحـدة األمذـؤ  الميقـت  ألبهي )القمة األمذـؤ  المي 
يشـــــــــر ن    16(، أي من  S/2021/881التقر ر الةترة الممتدة من يقر خ صـــــــــد ر يقر ر األمهن القق  ال ـــــــــقب  )

    قد  التقر ر مقلممقت م ـــــــــتممل  الن  مل  أممر مذاق 2022نؤ ـــــــــق /أبر     15إلى   2021األ ل/أكتمبر  
 ــــتجدة اللى الم ــــتمي ال ــــؤقلــــي  األمذي  اللى م ــــتمي لقمن ا ن ــــق   لــــؤق ة الققنم   الحقل   التيمرات الم

ــقنؤ ، يلـــــــب الن التقد  المحري نحم يحمل القمة األمذؤ  الميقت  إلى قمة من قمات األمم المتحدة لحة    ا ن ـــــ
 ال ب  المتقد ة الجذ ؤقت 

  
 أبيي  -  ثانيا  

 التطورات السياسية   

ة المشـممل  لقلتقر ر، القدت  ل ـ  مشـترب  بهن اةلؤ  ال ـؤقلـؤ   األمذؤ  المشـترب   اللجذ  خبل الةتر  - 2
يي  مبق، لهث مّث  رئؤس اةلؤ  المشــــترب  لرصــــد  2021يشــــر ن األ ل/أكتمبر  21الحد  ي  المشــــترب  يي 

ــّد ت  مـؤ  لب تمـق   المثؤقـ  التـتقيي اةلـؤ  المشــــــــــــــتربـ     ـلدي  الحـد    التحق  مذاـق القمة األمذـؤ  الميقـت    شــــــــــــ
ــا لققيةقن الم ر   بهن   امقاللى التزامالاهئتق    بز ق ة يمعؤ  المجتمققت المحلؤ   القم  الذقس اللى نيقن أ لــــــــ

 ال م ا    ذمب ال م ا  لشأ  المذيق  الحد  ي  اةمذ   المذز ال  ال بح 

مشــــــــــــقر  الن ال ــــــــــــم ا  ، قق  الرئؤس ال2021يشــــــــــــر ن الثقني/نميم ر    30إلى  26 يي الةترة من  - 3
لجـذ  الرقـقـل  المشــــــــــــــتربـ  يي أبهي، اللماب محمـد اللمي بمبم، بزـ قرة المـ  إلى مذيقـ  أبهي، لـهث يةـقالـ   يي
ــؤ    ما ــقلـ ــمن أمههب  أالرب الن التزام  بدالم يقديم التدمقت األلـ ــهر   يي  يرة  قملي  لـ أيرا  من ق هل  الم ـ

الثقني/نميم ر، ا تما ما قؤق ة القمة األمذؤ  الميقت   يشــــــــر ن    29 إ ارياق يي الجزب الشــــــــمقلي من أبهي   يي 
 يي يم اج )القيق  الشمقلي(  نققش الحقل  األمذؤ   الجمم  ال ي يشاده الملؤ  ال ب  المحلؤ  
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ــم ر   9 يي  - 4 ، ا تما رئؤس البقث   ققئد القمة لقلذؤقل ، اللماب بؤفؤقلم أمدي 2021بقنم  األ ل/ ي ـــــــــ
ــؤمق، يي الترطم  ما ــليقت    يؤ ــ ــقئ  القملؤقيؤ    طب  ال ــ ــ  الم ــ ــي لهن ببقر من  يارة التقر ؤ  لمذققشــ م ــ

لتحم لاق إلى قمة من قمات األمم المتحدة   مذؤ  الميقت قمة األالال ـم انؤ  اللى التقد  المحري نحم إالق ة يشـله   
 لحة  ال ب  المتقد ة الجذ ؤقت 

ــبقب/ي را ر   22 يي  - 5 ــم ا  2022شـ ــقب برلمق   ذمب ال ـ ــبق  من أاللـ ، ا تمقب قؤق ة البقث  ما لـ
ــلةق بهر   ذمب ال ـــــــــــــم ا  ال  ن قِدمما إلى أبهي بذقًب اللى طل  من رئؤس     راب يقهؤم ألالمقل   مؤقر  بلـــــــــــ

قب/ي را ر، بهن يي مذيق  أقم  )القيق  الجذمبي( خبل األلــــــ م  الثقني من شــــــب   بقنب قد  ققبالقذف التي 
أيرا  من ق هلت ي   ذمق يم ج    ذمق نقم    لثب القمة األمذؤ  الميقت  ال رلمقنههن اللى الم قالدة اللى التتفؤف  
من لدة التميرات يي  ذمب أبهي، أل  الحقل  األمذؤ  بقنب يقت ر متقلب  أصــًب ل ــ   الــتمرار الد  التمصـ   

    اللى طرائ  الترلقل الرالمي إلى ايةقن بهن ق هلتي   ذمق نقم   الم هر 

لــم هر، ال ي بق  يشــط  آن ا  مذ ــ     أ لمفؤمي، ا تما اللماب بذؤقمهن  2022آذار/مقرس   9 يي  - 6
ققئد القمة، ما م ي لهن لم انههن ببقر يي  يارة التقر ؤ    يارة الديق  يي الترطم ،  ذلك يي إطقر برنقمج  

،   ي ر اـلديـق ،  رئؤس  ذمب ال ــــــــــــــم ا   تما ما  ي ر خـقر ـؤ آذار/مـقرس يي  مـبق، ا 14التقر ةي   يي  
ــقر الرئقلــــي للشــــي   األمذؤ ،  رئؤس اللجذ  المطذؤ  المقذؤ  لقلم ــــا الذاقئي ألبهي،   ــتشــ أربق  الديق ،  الم ــ
  الرئؤس المشقر  الن  ذمب ال م ا  يي لجذ  الرققل  المشترب  يي أبهي،   ي ر شي    مقال  شرن أير قؤق 

ما القـق ة ا  ار هن  الزالمـقب   2022آذار/مـقرس    17     1تمقـب قؤـق ة القمة األمذؤـ  الميقتـ   ممي   ا   - 7
آذار/مـقرس، ا تما رئؤس البقـث   قـقـئد القمة ـلقلذـؤقـل  الجـدـ د، اللماب  17التقلـهد هن المم م  ن يي بلـدة أبهي   يي  

المم    ذمق نقم ، بلبك   ذ  بمل، لمذققشــــ   لــــم هر، ما رئؤس ا  ارة المقهمن من  مبق، بمل  يم بمل،  نق ر 
م ــــــــقئ  متقلق  لقألمن  لــــــــؤق ة الققنم   الحمار بهن القبقئ   القملؤ  اقنتققلؤ  للبقث    االترا نق ر المم    ذمق  

لقلتدمقت التي يقدماق القمة األمذؤ  الميقت  لحمقي  المدنههن، بمق  تلـــــــن ذلك من الد ر ال ي ا ـــــــيلقب    نقم  
م ــقالدة  ــحقيق الاجمقت األخهرة التي  ققب يي مذيق  أقم ، يلــب الن يقز ز   ر قياق لر   يذةه   البقث  ل  ل  

  ذجمقت يي الم تق    بمق  يرت البقث  المأ ي يي أقم  للمتلرر ن من القذف 

آذار/مـقرس، قـق  اللماب لــــــــــــــم هر بز ـقرة مجـقملـ  لمقـقبلـ  رئؤس ا  ارة المقهمن من الترطم     22 يي   - 8
،  يحق ث اللى لدة ما الزالمقب التقلهد هن لق هل  الم ـــــــهر   لقؤق ة نق ر  لمدا   يرة، غممق  ا    مملـــــــى  يي

المم  الم ــــــهر   متتقر لقبم نمر   بمق يق  رئؤس البقث   ققئد القمة لقلذؤقل  ما ال ــــــليقت يي بلدة أبهي، قق   
 لؤ  ليمأن  محق ر   لأن  لن يلم  ذذق  يراغ أمذي خبل الةترة اقنتقق

ــهن   30    25 يي  - 9 ــم ا ، ل ــ ــم هر لقلذقئ  التقمس لرئؤس  ذمب ال ــ آذار/مقرس، ا تما اللماب لــ
ال د البققي أكمل أ قني، ال ي يار أبهي ل ـةت  ققئد ير   يق ـي الحققئ  من  ذمب ال ـم ا  الملّلف لقلذ ر 

ــبقب/ي را ر  12   10يي أالمقل القذف التي  ارت يي مذيق  أقم  بهن   ذ ا ال ـــــــــــد ، التقى اللماب  يي    شـــــــــ
لممثلي المجتما المدني  المذ مقت الذ ــقئؤ   الشــبقبؤ  التي يتت  من مد ذ  أبهي    ،نؤ ــق /أبر   5يي    ،لــم هر

   مجتمقــقيام    الميام إلى ي ــق ة المالي لقملؤــ  ال ــــــــــــــب  يي  الميقتــ   القمة األمذؤــ مقرا لاــق لتم ــــــــــــــؤن  قيــ   
ن المحلههن  المشـــــر  ن  اخلؤق يي ألقيم   أقم  )القيق  الجذمبي( نؤ ـــــق /أبر  ، يةقال  ما الم ـــــي له  7  يي

 .2022لتقهؤم أيل  ال    لدالمام يي أالققب ذجمقت شبقب/ي را ر 

ي أي يقد  ملممس - 10  لمةق  قت المتقلق  لقلم ا الذاقئي ألبهي يي الملي قدمق لق  لم ُيحر 
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 ديناميات النزاع والحالة األمنية   

 ، رغم  قم الةترة المشــــــــــــــمملــ  لــقلتقر ر،  لــب الحــقلــ  األمذؤــ  يي مذيقــ  أبهي ذــق ئــ  المممــقخبل   - 11
ــؤ ،   ، من بهذاق  لما ث متةرق  ــرق  المقشــــ ــد أالمقل الملؤقت قت ،  لما ث إطبن نقر،  لــــ ــقبالذف  ــــ ، الذ ــــ

ياد دا   ب لك شـــّل  الـــتمرار   م  القذقصـــر الم ـــلح     لققريحقليي ذلك اقغت ـــقب،  لما ث مت ـــل    لمق
لتتحمل إلى مما اقت بهن ق هلت ي الم ــــهر      ذمق  لما ث من ق ه  يلك الم بمرة أالبه  ألؤقنقت التدّ    .لألمن

 نقم ،  إلى أالمقل الذف بهن ق هلتي   ذمق يم ج    ذمق نقم  

ــلح    - 12 ــممل  22 مّثلب الاجمقت الم ـ ــجل  خبل الةترة المشـ ــل  لقألمن الم ـ   لق ثق من الحما ث المت ـ
مدنؤق، من بهذام ثبث ن ـــــــقب  طة   الد    52لق ثق،  يشـــــــهر التقد رات إلى قت   46لقلتقر ر التي بلغ الد ذق 

أثذقب ذجمقت  اشـــــــتبقكقت م ـــــــلح ،  ب لك أثذقب لما ث إطبن نقر متةرق  نة ذق أشـــــــتق  مجاملم الام    
لر قق خبل الةترة  16 اندلا    ن  خّلةب الحما ث األمذؤ  أيلــــــــق القد د من الجرلى  أ ت إلى يشــــــــر د المدنهه 

 .المشممل  لقلتقر ر، أثرت ألقلق اللى األلمان  المذقط  ال لذؤ  يي أمههب  بلدة أبهي  أقم 

، ذق م أيرا  من ق هل    ذمق نقم  أيرا ا من ق هل  الم ــــــــهر    2021يشــــــــر ن الثقني/نميم ر    20 يي  - 13
ــقل  ثبث  ر قل من الم ــــهر     أثذقب مق   د  أن  ذجم  يي أ  خر ث )القيق  الشــــمقلي(، ممق ألــــةر الن  إصــ

ير ا م لحق من ق هل  الم هر   قر      70، ذق مب مجممال  يلم 2022بقنم  الثقني/ ذق ر   2انتققمي ُنةِّ  يي  
ــق  ــ  من أيرا  ق هل    ذمق نقم    ُقت  أيلـــــــ مهمر  ل التقلق  لق هل    ذمق نقم  )القيق  الجذمبي(  قتلب خم ـــــــ

ــهر     ألقى  ذم  القمة األمذؤ  الميقت  القب  اللى أل ــتب    11د الماق مهن ال ي بق  من ق هل  الم ــــ ير ا ُيشــــ
ــل    ــمقلي( لمماصـــ ــلر القمة األمذؤ  الميقت  يي  يرة )القيق  الشـــ ــقربما يي الاجم   نقلمذم إلى مق ـــ يي أنام شـــ

  من ق هل  الم ـــــهر   م قذرة لـــــلمؤ  أمق  بقنم  الثقني/ ذق ر، قق  شـــــبقب  يالمقب يقلهد م  3الـــــتجمابام   يي  
بقنم  الثقني/ ذق ر، يم ي ــلؤم المشــتب   7مق ــلر القمة األمذؤ  الميقت  للميقلب  لق يراج الن المحتجز ن   يي  

بقنم   13يهام من ق هل  الم ـهر   إلى ال ـليقت المطذؤ  ال ـم انؤ  لمماصـل  التحقه  مقام  مقق ـقيام   يي 
مـب مجممالـ  من الر ـقل الم ــــــــــــــلحهن المجاملي الامـ   قرـ    أكهذطهاـقل الـتقلقـ  لق هلـ    ذمـق الـثقني/ ـذق ر، ذـق 

نقم  )القيق  الجذمبي(، ممق ألـةر الن مقت  مدني  الد   رح اثذهن آخر ن   قد ذرب الماق مم  ق   نشـر 
  ذم  القمة األمذؤ  الميقت  يي المذيق  

لب الدة ذجمقت م ــّلح  أخري خب - 14 جِّ يشــر ن األ ل/أكتمبر، ذق م الدة  30ل ذ ه الةترة  يةي  قد لــُ
ي(، شــــــمقل)القيق  ال  ر قل من ق هل    ذمق نقم  يحملم  لــــــماطهر ر ب من ق هل  الم ــــــهر   يي لــــــمن أمههب

شــــــــــــــبقب/ي را ر، قق  ر قل مجاملم الام   ل طبن الذقر اللى  3أ ي إلى إصــــــــــــــقبت  لجر ح خيهرة   يي   ممق
 )القيق  الشمقلي(  بألةر الن قتلامق لقلقرب من أ  خر   قر ل هن من الم هر   مم

آذار/مقرس، قق  شـــــبقب من الم ـــــهر   يي قر   قملي ل غبن طر   ا مدا  الرئؤ ـــــي الرال    5 يي  - 15
ــهر    من  مل  أربق  أيرا  قه  إنام ُقتلما رمؤق  -بهن قملي  يم اج التجق ق اللى التجقي ريقت ر   من الم ــ

 ُياِلم أن  لم يتم إالق ة ريقي  إلى ألــري   -شــبقب/ي را ر  16ي  الملدة،  ذمب ال ــم ا ، يي لقلرصــق  يي  ق
لديذ    يي الهم  نة ــــــ ، ذق مب مجممال  ُيشــــــتب  يي أناق من ق هل  الم ــــــهر   قر   مق  ذغ يمنغ    يقق للجذ   

 ماق مهن قر  ق قد قتلما، إلى  قن  أربق   20الحمقي  المجتمعؤ ، ُيقّدر أ  أكثر من  
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شـــــــتا خقرج ال مال  الرئؤ ـــــــؤ  لمقر القمة األمذؤ  الميقت    400الاجم ، يجّما لمالي  ل لك نتؤج   - 16
آذار/مقرس لحًثق الن مأ ي ق   أ   تةرقما يي م ــــــــقب الهم  نة ــــــــ    ر ا اللى ذلك، ققمب القمة األمذؤ    6 يي

  ر قت اللهلؤ  الميقت  بتقز ز   م ذق يي المذيق ، لمق يي ذلك من خبل الد

شـــــــــــبقب/ي را ر، ي ـــــــــــّدت القمة األمذؤ  الميقت  ألالمقل القذف بهن أيرا     12إلى  10 يي الةترة من  - 17
ق هلتي   ذمق نقم     ذمق يم ج يي أقم ، يي الجزب الجذمبي من مذيق  أبهي، التي  ارت ل ـــــــــــ   نزا  طم    

مدنؤق  الن  رح القد د من المدنههن   15نحم  األمد اللى األرا ـــــي   قه  إ  اقشـــــتبقكقت ألـــــةرت الن مقت  
شــتا   إ ــقي  إلى ذ ه التيمرات األمذؤ ، قدمب القمة األمذؤ   70  000أكثر من  ،  شــّر ت ب لك اةخر ن

م ـــتشـــةى أقم  إلى  الميقت  الدالم   بب الققملهن يي مجقل المقمن  من المذيق ،  ب لك لذق  المر ـــى من
 لتقلا للقمة األمذؤ  الميقت  المم م  يي بلدة أبهي الم تشةى من الم تمي الثقني ا

شـــــــــبقب/ي را ر أمق  مجّما القمة  14 الق  يلك اقشـــــــــتبقكقت، ي قذر أيرا  من ق هل    ذمق نقم  يي   - 18
ر  ــ    ذمــق يم ج   ألقى الــد  ُيقــدم األمذؤــ  الميقتــ  يي أبهي، ميــقل هن لــ ناــقب القم  مم ةي القمة المذتمهن لق هل

شـت ـق غهر م ـلن الحجقرة اللى أيرا  البقث ،  اقتحمما المجّما ال ر ال مال  الرئؤ ـؤ   ألحقما أ ـرارا   80 بــــــــــــــــ 
لممتلمــقت األمم المتحــدة    يــقالــق الن الذةس، أطل   ذم  القمة األمذؤــ  الميقتــ  طلقــقت يحــ  ر ــ  يي الاماب  

الميقتــــ     3 خبل الحــــق ث، أصــــــــــــــهــــ    الم  10   من  ذم  القمة األمذؤــــ   بهن من  ت ــــقذر ن لجر ح   من 
المت قذر  ن اقثذهن الل  ن أ خب إلى الم تشةى من الم تمي الثقني التقلا للقمة األمذؤ  الميقت ، غق ر ألدذمق 

 الم تشةى يي  قب قل ، بهذمق يم إ بب الثقني إلى  مبق ق   نقل  إلى بمبقق 

ــليقت الم - 19 ــقذم يةقال  القمة األمذؤ  الميقت  ما ال ــــ حلؤ   التقلهدي  ر ا اللى أالمقل القذف يي نز   لــــ
ــقل  ميرخ    ــقالد اللى يةق ي  قم  مز د من أالمقل القذف   يي رلــ ــبقب/ي را ر مم ا    24يته  التميرات  لــ شــ

إلى القمة األمذؤــــ  الميقتــــ ، االتــــ ر رئؤس ايحــــق  شــــــــــــــبــــقب أبهي الن اقلتجــــق ــــقت القذؤةــــ  التي  ارت  م  
 الي إلى إناقب القم  المم ةهن المحلههن من ق هل    ذمق يم ج شبقب/ي را ر  لح  اليل  الدا  14

لقل    13لـــرق  مقشـــؤ ،    تقلـــيم م ـــلن،  لق ث  لما ث  3 خبل الةترة المشـــممل  لقلتقر ر،  ققب  - 20
، قل ب اةلؤ  المشــــــــترب  2021يشــــــــر ن الثقني/نميم ر   24  م   مقالقت م ــــــــلح  يي مذيق  أبهي   يي 

ــد الحد    التحق  م ــم ن   م   الد   ذقذز  لرصــــ ــلحهن ب ذق ن  400ذاق يي يؤشــــ ر   من ق هل    ذمق بقنما م ــــ
يحربقت القذقصــــر الم ــــلح  إلى لهن مطق رة المذيق     ذجممؤ   قذقب  صــــقر خؤ    رصــــدت اةلؤ  المشــــترب

  اللى الام    مر ب م لحق مجامل  30بقنم  الثقني/ ذق ر، شمذد   12الحد  ي  اةمذ   المذز ال  ال بح   يي  
  (القيق  الجذمبي) امر الته   الجمقل يي قر ت ي مقبؤك  لم 

ــقذدت القمة   16 يي  - 21 ــبقب/ي را ر، شـ ــم انؤ  األمذؤ  الميقت  شـ ــلح  ال ـ أربق   ذم  يقلقهن للقمات الم ـ
ملم مث مب اللى شــــقلذ  صــــطهرة    12,7لمل يقر ن )القيق  الشــــمقلي(، بقنما م ــــلحهن لمديا رشــــق  عؤقر 

ــم انؤ  يي يقر ن، بقنما آ 4 يي  ــلح  ال ــ ــقيههن يقلقهن للقمات الم ــ ــت   ذم  إ ــ ــقذدت القمة لــ ذار/مقرس، شــ
ــلحهن لتمس بذق ن ذجممؤ  من طراي   ــطهرة   يي    AK-47م ــــــــــ ــقلذ  صــــــــــ ــق  مث مب اللى شــــــــــ  مديا رشــــــــــ

آذار/مقرس، شـــــمذد خم ـــــ   ذم  يقلقهن للقمات الم ـــــلح  ال ـــــم انؤ  بقنما م ـــــلحهن ب ذق ن ذجممؤ  من  14
لجمار يقر ن   قد غق ر ا مذيق  أبهي لقد إصــرار  ذم  القمة األمذؤ  الميقت  اللى ذلك   يي    AK-47طراي  

 ذديق م ــــــلحق من قمات الديق  الشــــــق ي لجذمب ال ــــــم ا  اللى متن شــــــقلذتهن   20الهم  نة ــــــ ، شــــــمذد نحم 
الميقت  إلى أ  ال ر ا للقم ة  مق  منغ )القيق  الجذمبي(   قد يبقام  ذم  القمة األمذؤ   صــــــــــطهريهن لقلقرب من
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آذار/مقرس، شــمذد خم ــ   ذم  م ــلحهن يقلقهن لقمات الديق  الشــق ي لجذمب   15إلى  ذمب ال ــم ا    يي 
ال ـــــــــم ا  يي أيمني   قد ان ـــــــــح ما لقد للـــــــــق  أيق ، الق  يةقال  رئؤس البقث   ققئد القمة لقلذؤقل  ما رئؤس 

 ا  ارة المقهمن من  مبق 

ق /أبرـ  ، ألقى  ذم  القمة األمذؤـ  الميقتـ  القب  اللى أربقـ  مماطذهن لــــــــــــــم انههن،  نؤ ــــــــــــــ   5 يي   - 22
ــدس   ــمن أمههب  بحمييام م ــــــ ــم ا ، الذد نقي  يةتؤش ميقت  يي لــــــ  مؤقام من  قي  غرب بر يق  يي ال ــــــ

ــ  يي  يرة يي  ــليقت المتت ـ ــلؤمام إلى ال ـ ــق /أبر     بقلمث ، ألقي القب  يي 6 ذخهرة أخري   يم ي ـ   نؤ ـ
ــم انؤ  من  قي  غرب بر يق  الذد نقي    8 ــلح  ال ـــ ــلحهن من القمات الم ـــ ــق /أبر   اللى أربق  أيرا  م ـــ نؤ ـــ

 .يةتؤش  ائم  يقلق  للقمة األمذؤ  الميقت  يي لمن أمههب   يم ي لؤمام إلى ال ليقت المتت  

آذار/مقرس، أطلقب   5   يي   ذم م أيرا  القمة األمذؤ  الميقت  مريهن خبل الةترة المشـــممل  لقلتقر ر - 23
ــقلقت   يي الهم    مقال  م ــــــــلح  الذقر اللى ققيل  يقلق  للقمة األمذؤ  الميقت  يي أقم    لمن لم يقا أي إصــــــ

ــقل  ميرخ    ــبقب/ي را ر من مجلس يم ج للزالمقب التقلهد هن، بمقي   23نة ـــــ ، يلقب القمة األمذؤ  الميقت  رلـــ شـــ
ا ــق  يهاــ ــّ ر  يحــ الميقتــــ  من  قف الــــد ر ــــقت  ذمب نار بهر   يي   اراب،  ذمب ال ــــــــــــــم ا ،  لقمة األمذؤــــ  

ــقئرات أقم ،      قم    6 ــقلقرب من ماب  طـ ــقلقـــ  للقمة األمذؤـــ  الميقتـــ  لـ يـ ــ   ــقرس، ذم مـــب   ر ـ آذار/مـ
ــقلقت   يي   ــم ا ، ييل    8إصــ ــةم   إلى للمم   ذمب ال ــ آذار/مقرس، قدمب القمة األمذؤ  الميقت  م برة شــ

لشــــــــــــــلـ  الـق ـ  ما الزالمـقب التقلهـد هن لـد ذمـق يم ج،  ما ا  ارة المحلؤـ  يي  قيـ   اراب،  يهاـق مذاـق التةـقالـ   
 الملدات المقذؤ  التقلق  لقمات الديق  الشـــق ي لجذمب ال ـــم ا  للـــمق  يمّقف الاجمقت التي ي ـــتادا القمة 

يم ج    ذمق نقم  لذز  األمذؤ  الميقت    طل ب الم برة الشـــــةم   أيلـــــق إلى الحلمم  أ  يشـــــر  قؤق ي ي   ذمق  
 يته  التميرات بهذامق   

 
 قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة في أبيي إعادة تشكيل    

نؤ ـــــق /أبر     10 لتى  يجري لقلؤق إالق ة يشـــــله  القذ ـــــر الق ـــــلري التقلا للقمة األمذؤ  الميقت    - 24
م ـتشـةى الم ـتمي الثقني يي مقر القمة األمذؤ  ،  صـ  مق م أيرا  القمات الطقنؤ ، لمق يي ذلك مم ةم  2022

ــتقنههن،  الميقت ، ال ي يقم  للقم  طققت  ــف  مؤا الجذم  البقك ــــ ــ  أكثر من ن ــــ  ب لك بقم   لدة      صــــ
المذيق    أيرا   لدة لمقي  القمة ال ذطب يشـــــــؤ  إلى  أكثر     الب ة اللى ذلك،  صـــــــ    الم المقر التقلق  لذهبقل

ــد الحــد    التحق  مذاــق   م ــــــــــــــي لؤــقت اةل   يمّلما  غــق رت الملــدة ا ثهمبؤــ  أبهي يي  ؤــ  المشــــــــــــــتربــ  لرصـــــــــــــ
  قق  إلى المطن يي الم تق   القر  ؤُ خلةي ل ير  نؤ ق /أبر  ، لقلتثذقب   10

مراقـبق لتى   85مراقـبق، لم ي ـــــــــــــ  لـــــــــــــمي    143الـبقلغ  ـل    المراق هن الق ـــــــــــــلر هن الـمأذ     قما   من  - 25
 قليق،    117البقلغ   ل   بقب األربق  المأذ     قما  خهر يي إصدار التأشهرات   من نؤ ق /أبر   ل    التأ  10
 . قليق،   ر ا ذلك أيلق إلى التأخهر يي إصدار التأشهرات   81قلبقث  لمي   لح  ل لم 

لـــــم هر من نؤجهر ق مذ ـــــب  بمصـــــة  ققئدا للقمة  أ لمفؤميآذار/مقرس، يملى اللماب بذؤقمهن    16 يي  - 26
ــهد محمد  رئؤس للبقث    لقلذؤقل    خبل الةترة المشــــــممل  لقلتقر ر، يملى بّ  من نقئ  ققئد القمة، القمهد أبم لــــ
بذطب يش،  رئؤس اةلؤ  المشـــــــــــترب  لرصـــــــــــد الحد    التحق  مذاق، القمهد ألمبق ني أيمغهبقكمغق من  للر من

 غقنق، ماقمامق أيلق 
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 انتهاكات حرية التنقل   

انتاقكق لحر   التذق  خبل الةترة المشــــــــممل  لقلتقر ر    شــــــــم  ذ ا الرقم اقلتجقج   28يم ي ــــــــجه   - 27
أمــــق  مجّما القمة األمذؤــــ  الميقتــــ  يي نقم   قــــق  لــــ  أيرا  من ق هلــــ    ذمــــق  الــــ ي  أبهي يي   المــــ بمر أالبه 

أبهي، يي لهن  ييشـــــــــــــــبقب/ي را ر   أثرت ثبث  من ذ ه اقنتاـقكقت اللى يذـق  أيرا  القمة األمذـؤ  الميقـت   14
 تقل   مقر اةلؤ  المشــــترب  لرصــــد الحد    التحق  مذاق يي بق قلي، ال ــــم ا    فؤمق  ــــمنانتاقكق   17  قا

لققنتاقكقت المريمب  يي بق قلي، شـــــــــملب اقنتاقكقت محقصـــــــــرة  بمال  مقر اةلؤ  المشـــــــــترب  لرصـــــــــد الحد    
ــ  ب يلك  ــبقت، ي ـــ ــرة يي يقيه  الرلبت الجم   بهن أبهي  التحق  مذاق الدة مرات   يي الدة مذقلـــ المحقصـــ

،  Imdad Total Site Services   بق قلي  الترطم    اريم   مق م اقنتاقكقت مم ةم  لـقلقم  يي شـرب 
،  ب لك لرصــــد الحد    التحق  مذاق  ذي إلدي الشــــربقت المتقققدة ما القمة األمذؤ  الميقت /اةلؤ  المشــــترب 

 يم ةام القمة األمذؤ  الميقت  إطبقق    أشتق  لممقق لم    لهم  لقلقم  أ

يحديقت الملؤقيؤ   إ ار   الرقلب أنشـــــــــي  اةلؤ  المشـــــــــترب  لرصـــــــــد الحد    اقنتاقكقت أثقرت يلك   - 28
، يةقاللب قؤق ة القمة األمذؤ  الميقت  ما ال ـــــــــليقت المحلؤ   التحديقت   التحق  مذاق يي بق قلي   لمما ا  يلك

 ا ،  ذلك لقلتذ ــــــــه  ما مقر األمم المتحدة    ّ اب القمة األمذؤ  الميقت   األمقن  الققم    المطذؤ  يي ال ــــــــم 
أيلق الدة م برات شةم   إلى للمم  ال م ا  ليل   الماق   أ ي ذ ا التةقال  يي ناقي  الميقا إلى يمقف  

نؤ  مم م ة لقلـتمرار    مذ  ذلك الحهن، أصـبحب القمات الم ـلح  ال ـم انؤ   الشـرط  ال ـم امحقصـراتيلك ال
 الذد بمال  مجّما اةلؤ  يي بق قلي للمق  لر   التذق   التمرار   القملؤقت 

الشـــــرط  ال ـــــم انؤ       صـــــمل شـــــقلذ  لذق  قمات  يشـــــر ن األ ل/أكتمبر، لقل أيرا  من   19 يي  - 29
ــت  21المؤقه يقلق  لقمة البقث  قق م  من ممقا الةر    ــد الحد    التحق   )يؤشــــــم ن( التقلا لللؤ  المشــــ رب  لرصــــ
يشــــــــر ن األ ل/أكتمبر، ري  ممث  الن لــــــــليقت محلؤ  أ     23مذاق إلى مربز يمي ا المؤقه باجلؤج   يي 

) ذمب ال ـــــم ا ( مذن يراخؤا ال مر بر    يراخؤا أمذؤ  لشـــــقلذقت يقلق  لملدة لمقي  القمة بقنب متجا   
لللؤ  المشـــــــــترب  إلى مقر القمة  1نق  مقر القيق  من قم  مشـــــــــقر )محلؤ  أ   ( إلى أبهي يي إطقر الملؤ  

يشــر ن األ ل/أكتمبر، قق  أيرا  من أذقلي أ    ميقت ق لقالتراس لــ ه  الديق  األخهرة    29األمذؤ  الميقت    يي 
 2لللؤ  المشــــــــترب  )غم  مشــــــــقر( إلى مقر القيق    1من أيرا  األمم المتحدة أثذقب انتققلام من مقر القيق   

 المشترب  يي بق قلي لللؤ  

ققيل  يقلق  للقمة األمذؤ  الميقت  بقنب يذق    الُتجزتبقنم  األ ل/ ي م ر،  9 إ قي  إلى ذلك، يي   - 30
أصــــــــــــــمق من القملـؤ  المتتليـ  لبيحـق  األير قي  األمم المتحـدة يي  اريمر إلى مقر القمة األمذـؤ  الميقـت  يي  

ــقالقت الذد نقي  يةتؤش ل  ــترب    يي أبهي لمدة ثبث لـــ ــمن أمههب المشـــ ــبقب/ي را ر، أ قف   2قلقرب من لـــ شـــ
ــرب  ــقلذتهن يقلقتهن لشــ بقنتق يذقب  إمدا ات من   Ecolog International متقققدة ذي أيرا  من األذقلي شــ

 ل ا ا القش  اليقي    المجمدة يي بق قلي  ققمما لقلتجقي الشقلذتهن لمدة خم   أيق  

ــم   4 يي   - 31 ــقل  من أذقلي يمنطق الماقق  لقلقرب من ممقا الةر   بقنم  األ ل/ ي ـ  22ر، يلقب البقث  رلـ
لرصد الحد    التحق  مذاق، ييل م  يهاق من القمة األمذؤ  الميقت     يي أبم بملق/ انممر التقلا لللؤ  المشترب 

التةقال  ما األذقلي   يقديم الدالم ا ن ــقني بشــرب قلــتمرار لققئاق يي المذيق     اصــلب القمة األمذؤ  الميقت 
 لتةق ي أي يأثهر اللى يذةه  المقي  
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 رلقل  إلى القمة األمذؤ   2B Operating Companyلقثب شرب   بقنم  األ ل/ ي م ر،    10 يي   - 32
الميقت /اةلؤ  المشــــترب  لرصــــد الحد    التحق  مذاق يمرر يهاق يأكهد اق القبات المقدم  يي  قب لــــقب  من 

لأ  ممقا الةر   التقلا لللؤ  المشــــــترب  يقا يي مذيق  امتؤقيذق،  بررت طل اق الداالي إلى نق  ممقا   2021
 م انؤ  المتت    لمذاق لم يتل  ر ا لقُد الةر     ألقلب القمة األمذؤ  الميقت  اليل  إلى ال ليقت ال 

آذار/مقرس، لقث أيرا  من أذقلي يؤ ـــــــــي يي  ذمب بر يق ، ال ـــــــــم ا ، رلـــــــــقل  إلى القمة  1 يي  - 33
ــد  ــترب  لرصــــ ــؤ  لققالدة القمة األمذؤ  الميقت /اةلؤ  المشــــ ــرة ال مال  الرئؤ ــــ األمذؤ  الميقت   اد    يهاق لمحقصــــ

كق قلي، ال ـم ا ، ل ـ   قل  ير  القم  المتقل  ألبذقب الشـهريام ل ـ  ي ـّمرذم   الحد    التحق  مذاق يي
من أيرا  األذــقلي ال مالــ  ق ــ  أ   تةّرقما القــ  يــدخــ  المراق هن   100آذار/مــقرس، لــقصــــــــــــــر لمالي    2 يي  

  آذار/مقرس، ُمذقب شـــــــقلذ  لذق  المؤقه قق م  4المطذههن من ال ـــــــم ا   ممثلي للمم   ذمب بر يق    يي  
من ققالدة القمة األمذؤ  الميقت /اةلؤ  المشــــــــــــــترب  يي بق قلي من المصــــــــــــــمل إلى مربز يمي ا المؤقه يي قر    

 ل    ي مرات متقلق  لقل  ير  القم  المتقل  أيلق ي ؤمق  مير
 

 الحوار بين القبائل   

ــق  التميُر   ذقمؤقت القبققت بهن القبقئ  مذ  اختتق  مييمر أ    لل ـــب  ال - 34 ــبقب/ي را ر  لـ مققم  يي شـ
    التمصـ  إلى نتؤج    ق  زال التأخهر يي إصـدار التقر ر المتقل  لقغتؤقل نق ر المم    ذمق نقم     2021
 يي يتن اليريهن يحقؤقق مشــــــــتربق يي الاجمقت التي  ققب يي بملم  يي بقنم  الثقني/ ذق ر    2013يي الق  
   الم ـهر     ق  زال ذذق  خبا أيلـق بهن الق هلتهن لشـأ   يثر اللى القبققت بهن ق هلتي   ذمق نقم   2020

ــأل  أبهي   رغم يلك  ــر يي م ـ ــل  مبقشـ ــقلق  لشـ ــهر   اللـ ــقرة إلى ق هل  الم ـ ــتتدا  م ـــيلن ةالجق رةر لإشـ الـ
التحديقت،  اصــــلب القمة األمذؤ  الميقت  التةقال  ما ممثلي الق هلت هن، يلــــب الن ا  اريهن المقهمذتهن من ق    

 ق  الترطم   مب 

 للتطلـــ  اللى اقختبيــقت بهن القبـــقئــ ، االتمـــدت القمة األمذؤـــ  الميقتـــ  ناجـــق ثبثي المحـــق ر إياب   - 35
الملؤ  ال ب  المحلؤ  ذدا إلى يحقه  يماي  يي اةراب  اخ  ب  ق هل  ق   القد مييمر لب  مشتر  للزالمقب  

يشـر ن األ ل/أكتمبر يي  يرة،   14    13   ممي ميقت ،التقلهد هن   يي ذ ا ال ـؤقن، الـتلـقيب القمة األمذؤ  ال
الزالمقب التقلهد هن لق هل  الم هر  ، لقؤق ة نق ر المم  الم هر   متتقر لقبم نمر،  بمشقرب  ممثلهن الن شبقب  

أبهي   نتؤج  ل لك، ايت    ن ــــــقب الم ــــــهر  ، لمذققشــــــ  الم ــــــقئ  التي ييثر اللى األمن  التققيش ال ــــــلمي يي
ح  من الم ـهر   قرارا برر ا فؤ  التزامام لقلتققيش ال ـلمي،  شـد  ا اللى الـتقدا ذم لب تمق  أصـحقب الم ـل

يشر ن األ ل/أكتمبر، ا تما نق ر المم    ذمق نقم ، بلبك   19   18ما ن رائام من ق هل    ذمق نقم    يي  
را لمذققشـــــ   م يي ر مق ق /  ب    ذ  بمل،  الزالمقب التقلهد م ،  ممثلم الشـــــبقب  الذ ـــــقب من ق هل    ذمق نقم 

ــّلي اللــــــــمب اللى التزامام لقملؤ  ال ــــــــب   أالق  يأكهد  ما فؤ الحقل  يي أبهي  الملؤ  ال ــــــــب    ايت  ا قرارا لــــــ
ال ــــــؤقلــــــي التي ييثر اللهامق    ــــــر رة أ  يققلج الزالمقب التقلهد م  لملتق الق هلتهن الم ــــــقئ  ذات اليقلا غهر

  الي ؤعؤ  يي المذيق ،  ق لؤمق إ ارة الممار  مبقشرة

 بقــد يجــد ــد ذــ ه اقلتزامــقت، يةــقاللــب القمة األمذؤــ  الميقتــ  ما يالمــقب الق هلتهن  ا  ارات المحلؤــ    - 36
التقصـ  بامق من أ   القد مييمر لـب  مشـتر  للزالمقب التقلهد هن   بقد إ راب مشـق رات ملّثة ، شـّل  ملق  

الم ــهر   اق تمق  يي  ذمب ال ــم ا  بهذمق ريلــب ق هل    القد المييمر م ــدرا للتبا، لهث ريلــب ق هل 
  ذمق نقم  اق تمق  يي مذيق  أبهي أ  يي ال م ا    بقد مةق  قت ميّمل ، ايةقب الق هلتق  اللى اق تمق  
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يي الذته ي، أ غذدا   ققمب البقث  لقألالمقل التحلـــــــــهر   الةذؤ ،  لمن ق   أيق  قلهل  من بدب المييمر، أالرب 
لزالمقب التقلهد هن الن ير  ذم يي ال ـةر إلى الذته ي أللـبقب أمذؤ    الب ة اللى ذلك، نشـأت خبيقت  لق  ا

لشــأ  يمم ن الميم ،  يي ناقي  الميقا، أ ت ال ــقمبقت المتقلق  ل صــدار  مايات ال ــةر إلى الــتحقل  القد 
 شبقب/ي را ر  17إلى  15المييمر ال ي بق  من المقرر القده يي الةترة من 

 خبل اق تمقالقت األ لى المققم ة يي الترطم    مبق ما للممتي ال ـــــــــــم ا    ذمب ال ـــــــــــم ا   - 37
آذار/مقرس، شـــــــــجا اللماب لـــــــــم هر، ققئد القمة  رئؤس البقث  لقلذؤقل  المقهمن لد ثق، الحلممتهن اللى إقذق   يي

زالمقب التقلهد هن   ما أ  القمة ق هلتي الم ــهر      ذمق نقم  لأذمؤ  مشــقربتامق يي مييمر ال ــب  المشــتر  لل
ــقا   ــتمشــــ ــ  الــــ ــار أيقر/مق م، ياي يماصــــ ــف شــــ األمذؤ  الميقت   اثق  من إملقنؤ  القد المييمر لحلمل مذت ــــ

 أنشي  بد ل  ل ذقب الثق  

،  2021/2022مشــــــــــــــر الـق لــــــــــــــر ا األثر لل ــــــــــــــذـ  المـقلؤـ     16  ايقـب القمة األمذؤـ  الميقتـ  اللى   - 38
ــل   قد ــقر ا   يرّبز ي ـــق     انيلقب األالمقل المت ـ مشـــقر ا يي  ذمب أبهي اللى يح ـــهن من يلك البتلك المشـ

األمـقكن القـقمـ  يي أقم ،  يـأثهـث متـق ر المذتجـقت المحلؤـ  يي نمن   لــــــــــــــمـقري،  إنشــــــــــــــقب  يـأثهـث متـق ر 
ــبق    يي ــمن لـ ــمب  ألقيم    يتلـ ــتقت مؤقه يي بمبشـ   نطر ب  مؤجق ،  بذقب محلم  أمههب،  يربه  ملـ

ــذس،  يملؤا المدارس يي قملي،  مشقر ا لر ق  األثر يي شمقل أبهي بذقب م ذى  د د لمدرل  ثقنم   يي ملهـــ
  يي الر قي ،  إ خقل يح هذقت اللى المدرل  اقبتدائؤ  يي  يرة 

 
 المسائل المتعلقة بالنظام العام   

ــ    ؤقب  ائرة شـــــرط  - 39 ــتمرت الرقل  الجام  الم   ل  للحةق  اللى الذ ق  القق  ل ـــ أبهي،   لب    الـــ
شـــــرط  األمم المتحدة المؤق  الملهد ال ي  مير خدمقت الحةق  اللى الذ ق  القق  يي المذيق    رغم الـــــتمرار 
التأخهر يي نشــر  لدات الشــرط  المشــّلل  ل ــ   المشــقك  المت ــل  لقلتأشــهرات، يمّلذب شــرط  األمم المتحدة 

ل لقلذ ق  القق ،  الاجمقت الم ــــــــلح ،  القذف من مما ا  القد د من الحما ث التي يلــــــــمذب لما ث ا خب
الق لي،  غهر ذـلك من اق ــــــــــــــيراـلقت المـدنـؤ    خبل ا تمـق  اُلقـد ما قـؤق ة القمة األمذـؤ  الميقـت  يي يم اج 

يشـــــر ن الثقني/نميم ر، يم ي بهر الرئؤس المشـــــقر  الن ال ـــــم ا  يي لجذ  الرققل  المشـــــترب  يي أبهي    29 يي
ــر  ل ــر رة ا ذ  بذشــ ــقيي من أيرا   للــ ــهرات  خمل لقد  إ ــ ــدار يأشــ ــلل ،  التقجه  ل صــ ــرط  المشــ دات الشــ

ــمقلي من أبهي   بمق يقلب   ــقب لجق  الحمقي  المجتمعؤ  يي الجزب الشــ الشــــرط  المقدمهن من الحلممقت،  إنشــ
لجذ   البقث  ما ممثلي  ذمب ال ـــم ا ، أكدت القمة األمذؤ  الميقت  مجد ا للرئؤس المشـــقر  الن ال ـــم ا  يي 

الرققل  المشـــترب  يي أبهي اللى  ـــر رة اقيةقن اللى م برة يةقذم لشـــأ  التققم  ما المشـــتب  يهام  ي ـــلؤمام،  
ــا    ذّبرت للممتي ال ـــــــم ا    ذمب ال ـــــــم ا  لقلدالمات المم ا  إلى بب اليريهن لحلـــــــمر الملؤقت   ـــــ

ق م  الن يزا د الد  ال ـــــلق   بذقب  خر ي  الير   المتقلق  ل نشـــــقب  ائرة شـــــرط  أبهي   لمما ا  التحديقت الذ 
م ـــــــــقكن  م ـــــــــقلقت يجقر    د دة يي أمههب  أبهي  أقم ، أنشـــــــــأت القمة األمذؤ  الميقت  مماقا أيرق   د دة 

 يطيي نمن   يق قلي  مقر قل أشق  التي شرط  األمم المتحدة من أ    الم لجق  الحمقي  المجتمعؤ  ل

ــلب شـــــــــــرط  األمم المتحدة بذقب   - 40 ــترب    اصـــــــــ قدرات لجق  الحمقي  المجتمعؤ   لجق  الحمقي  المشـــــــــ
 ر م   1  070لجق  مق مجممال  ذ ه اللـــمن أمههب المشـــترب  للحةق  اللى الذ ق  القق    لـــّجلب مراكز  يي

لقل  مققرن  لقلةترة  377من  رائم الح  القق  خبل الةترة المشـــــــــممل  لقلتقر ر،  ذم مق يمث  انتةق ـــــــــق قدره  
 لتقر ر ال قب  المشممل  لق
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ــقب لجق  الحمقي  المجتمعؤ   لجق   444 ققمب شـــــــــرط  األمم المتحدة بتدر    - 41 اللـــــــــما من أاللـــــــ
الحمقي  المشـــــــترب  اللى الجمان  األلـــــــقلـــــــؤ  لحة  األمن  الترا  لقمن ا ن ـــــــق    خبل الةترة المشـــــــممل   

الحمــــقيــــ  المجتمعؤــــ  من   لجــــق   يا  الــــد  مراكز  مــــق مجممالــــ  مربز   34إلى    31لــــقلتقر ر،  يشــــــــــــــّطلاــــق  ا، 
ــقب   135متيمالهن، من بهذام   810 ــق ما إ ارة  يرة من أ   إنشــــــ امرأة   يتةقال  شــــــــرط  األمم المتحدة أيلــــــ

 لجق  لمقي  مجتمعؤ  يي األ زاب الشمقلؤ  من أبهي 

 اصــــــلب شــــــرط  األمم المتحدة القم  اللى يقز ز قدرة لجق  الحمقي  المجتمعؤ  إ ــــــقي  إلى ذلك،    - 42
شــــــملب مق  لير يميهر م ــــــقبؤن  ه  محممل  ققبل   المبق رات  الحمقي  المشــــــترب  من خبل الد  من   لجق 

 الق ة الشـحن   بذقب ميبخ لمربز اقلتجقي يي أبهي   ب ل  ام  لل ذقب  التجد د   يتن مربز  د د لتذ ـه  
ــقني يي مربز لجذ  الحمقي  المجتمعؤ  يي أب  هي   نة ت شـــرط  األمم أنشـــي  ملقيح  القذف الجذ ـــي  الجذ ـ

نشــــــــقطق مت ــــــــب لقلذ ق  القق  يي نمن   أبهي )القيق  األ لــــــــ (،  يم اج   يرة )القيق     726المتحدة نحم 
لملـ  ربزت اللى مذا    307الشــــــــــــــمـقلي(،  بذتم   يـق لي  أقم  )القيـق  الجذمبي(   يم يذ ؤم مـق مجممالـ   

قلم ـقبل  الن أالمقل لمل  لز ق ة التمعؤ  ل  168ذ ؤم  الجرائم  الحد مذاق،  ال ـبم  اللى اليرن، يي لهن يم ي 
يلمه ا،  225أ   لمقي  لقمن المرأة  الية    الب ة اللى ذلك، الـــتةق  نحم  القذف الجذ ـــي  الجذ ـــقني من

ــم    يتؤقت، من  110من بهذام   ــقبة مققمل  األطةقل، لمق يي ذلك الز اج المبلر  يشـــــ لمبت يادا لمذا إلـــــ
 مدرل   12يذ ؤماق يي  نقث يماألاللقب التذقللؤ  لإ

 يتةقال  شرط  األمم المتحدة بذشقب ما أصحقب الم لح  يي أبهي، لمن يهام الزالمقب التقلهد م ،  - 43
 لجق  الحمقي  المجتمعؤ ،  الزالمقب الد ذهم ،  رالي  ن ـــــــقب أبهي، يلـــــــب الن الشـــــــبقب  ال ـــــــليقت المحلؤ   

لقلذ ق  القق   يقز ز قدرات لجق  الحمقي  المجتمعؤ   لجق  بادا ي ق ة المشــــــــــــــقرب  يي الم ــــــــــــــقئ  المتقلق  
ي قرة إلى مراي    264الحمقي  المشـــــــترب    قق  مم ةم شـــــــي   ال ـــــــجم  التقلقم  للقمة األمذؤ  الميقت  بـــــــــــــــــــــ 

اقلتجقي الثبث  يي أبهي،  أقم ،  لــمن أمههب المشــترب   لــداب المشــمرة لشــأ  أيلــ  الممقرلــقت  بشــأ   
 مقق هر الد لؤ  لحقمن ا ن ق  اقمتثقل لل

ــههر   - 44   ر قت يةقاللؤ  مجتمعؤ  لتحةهز األيرا  من القم   1  652 ققمب شـــــــــــرط  األمم المتحدة بت ـــــــــ
م ـــتقل   قت  ر   305   ر   مشـــترب    659الذقس اللى المشـــقرب  يي مبق رات بذقب ال ـــب    لـــهرت أيلـــق 

إلى  ذـ  ما مراق هن ال ــــــــــــــلر هن  مراق هن  طذههن   للمراقبـ  األمذؤـ   ثبث   ر ـقت الــــــــــــــتيب   مي  ذبـق
 للممتي ال م ا    ذمب ال م ا   من

شبقب/ي را ر، ُأ يد خ هر متتا يي ا صبلؤقت من الاهئ  الدائم  للقدال   ال جم  التقلق    20 يي   -   45
تقـديم اـلدالم   ارة الملـؤقت ال ـــــــــــــب  إلى القمة األمذـؤ  الميقـت  لم ــــــــــــــقالـدة البقـث  اللى   ـــــــــــــا خر يـ  طر   ل 

ــقي  إلى ذلك، يي   ــترايؤجي  القملؤقيي لإصـــبلؤقت يي أبهي   إ ـ ــق    20اقلـ آذار/مقرس، أ يد خ هرا  متت ـ
يي لــؤق ة الققنم  من  ائرة القدل  الميلــ ــقت ا صــبلؤ   القدرة الشــرطؤ  الدائم  التقلق    ارة الملؤقت ال ــب  

 الدة البقث  اللى   ا الترايؤجؤ  لدالم لؤق ة الققنم  يي أبهي  إلى القمة األمذؤ  الميقت  لمدة شار  الد لم ق 

ير ا من أيرا  الشــــــرط  المقدمهن من الحلممقت، من بهذام  48 يلــــــم شــــــرط  األمم المتحدة لقلؤق  - 46
ــهرات  خمل إلى امرأة   مُ  17 ــممل     10ذحب يأشــ من أيرا  الشــــرط  المقدمهن من الحلممقت خبل الةترة المشــ

ــهرات  خمل   ى اة  لت   لقلتقر ر  ــ  القما  المأذ   ل  66لم ُ  ب لقُد يي طلبقت يأشــــــ من أيرا    ير ا من أصــــــ
ير ا   لم يحري أي يقد  نحم نشــــــر  لدات الشــــــرط  المشــــــلل     148الشــــــرط  المقدمهن من الحلممقت البقلغ  

 الثبث ل   التملؤف ال ق ر الن مجلس األمن 
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 حالة حقوق اإلنسان   

 لب لقل  لقمن ا ن ــــق  ذشــــ  ي ــــماق ألــــقلــــق يمرر   رات أالمقل الذف يقم  اللى ألــــس الرقؤ   - 47
أثرذق ققي  اللى ال ــــــلق  المدنههن   خبل الةترة المشــــــممل  لقلتقر ر،  ا اب القمة األمذؤ  الميقت  صــــــقمبقت    
ــق  اللى يي ــق  يي  ؤــقب خ راب يي مجــقل لقمن ا ن ـــــــــــــ الذحم    يمثه  انتاــقكــقت  يجــق يات لقمن ا ن ـــــــــــــ

ــم  اللؤ  يي قرارات مجلس األمن، لمق يي ذلك القرار  ــقب (2021)  2609المذ ـ   بهد أن  أل ل مرة مذ  إنشـ
ــق  للقؤق  ببقث  إلى أبهي يي الةترة من   ــهرات ميقت  قثذهن من مم ةي لقمن ا ن ــــ إلى   20القمة، ُمذحب يأشــــ

 آذار/مقرس لتقهؤم لقل  لقمن ا ن ق   24

التقهؤم اللـــــــمب اللى الشـــــــماغ  المت ـــــــل  لقلحمقي  الةققل  لحقمن المرأة  الية ،  اللى ذلك  لـــــــّل    - 48
اقيتققر إلى ميلـــ ـــقت لـــؤق ة الققنم  ذات ال ـــل ، ممق ير  يراغق يقرس ال ـــلق  المدنههن لمز د من األذي،  

 القريي ال ي يجر   رائم من ق ه  الزنق،  ال ــلم  غهر البئ ،  ال ــحر، إلى  قن  يي ه  الققنم  التشــر قي  
س انتاقكق لحقمن  ؤ يلالمبلر    األطةقل  محق قت اقنتحقر التي ييقل الذ ــــــقب لشــــــل  غهر متذقلــــــ   أمق ي اج

لقذف األلـــــــــري   إ ـــــــــقي  إلى ذلك، يقّمن  ؤقب  ل    قّر ـــــــــاميي التقلؤم  األطةقل يح ـــــــــ  ب  يقّمن لقام
  ذشــــظ ال ر ا المذقلــــب  لإيبت من لــــؤق ة الققنم  الملحم  المصــــمل إلى القدال   الم ــــقبل ،    ميلــــ ــــقت

ــؤقن أالمقل القذف الق لي  القققب، مق  ي ي بد ره إلى مز د من اقنتاقكقت، لمق يشــــــــــم    قت  المدنههن يي لــــــــ
ح  يي التقلؤم  الح ـمل اللى  ألـام الد  بةقي  لمقي  الحقمن اققت ـق ي   اق تمقعؤ   الثققفؤ ،  ق لـؤمق ال
 المؤقه  الرالقي  ال حؤ ، يي يةققم التميرات بهن ق هلتي   ذمق نقم   الم هر   

 
 الحالة اإلنسانية   

مق يتـئب مذيـق  أبهي يما   يحـديقت إن ــــــــــــــقنـؤ  ب هرة نق مـ  الن يمرر اندق  أالمـقل القذف،    م    - 49
ال ـقمبقت اققت ـق ي  يي ب  من ال ـم ا    ذمب ال ـم ا   القذقصـر الم ـلح   يشـر د ال ـلق ، إلى  قن  

ــق لمحد  ي  التدمقت   ــؤ  أيلـــــ ــقلـــــ ــمل اللى التدمقت األلـــــ ــؤ   مدي إملقنؤ  الح ـــــ  يأثرت ال ر ا المعؤشـــــ
قداماق، لمق يي ذلك انقدا  إملقنؤ  الح ـــــــــــــمل اللى التدمقت يي مجققت ال ـــــــــــــح  الققم ، ن الحلممؤ  أ  ا

ي  ال ــــحؤ ،  التقلؤم،  الحمقي ،  الم ــــقالدة التقذؤ  يي مجقل الزراال   الثر ة  المؤقه  ال ــــرا ال ــــحي  الذ ق
الحهمانؤ         م  المبققت ا ن ـــــــــــــقنؤ  المحد   يي شـــــــــــــمقل أبهي،  الققبقت اللم  ـــــــــــــتؤ   انقدا  األمن 

  الح قلؤقت ال ؤقلؤ ، يحديقت ققئم  خبل الةترة المشممل  لقلتقر ر 

شـتا من الةئقت ال ـلقنؤ  اللـعؤة    240  000الم ـقالدة إلى نحم  ا ن ـقني  ائر القم     بم قدّ  - 50
شـــت ـــق من ق هل    ذمق نقم   غهرذق من قبقئ   ذمب ال ـــم ا ،  120 500لمق يي ذلك   ، اخ  مذيق  أبهي

شــــــــــــتا من ق هل  الم ــــــــــــهر  ،  43 000نقيلق من المقيقت المجق رة يي  ذمب ال ــــــــــــم ا ،    28 000  
شتا من الرل  من ق هل  الةبي   خلما المذيق    6 000ماق ر مملمي من ق هل  الم هر  ،    42 500  

بهـــد أ  القهم     2022 من المتمقا أ  يطـــق ر ا المذيقـــ  يي أيـــقر/مـــق م    2021يي يشــــــــــــــر ن األ ل/أكتمبر  
  التي ي ق  المصمل إلهاق يي  ل  أبهي، أالققب  المةر    اللى المصمل،  مذاق انقدا  األمن يي المذقط

اقلــــــــتجقل  ا ن ــــــــقنؤ    يا ت الرقل  اقلــــــــتجقل  ا ن ــــــــقنؤ  ل ــــــــ   اندق  أالمقل القذف يي شــــــــبقب/ي را ر  
  قف    القم  من الققملهن يي مجقل المقمن  ل ـــــــــــمرة ميقت  800الن نق  يذقب  تألـــــــــــةر التي  آذار/مقرس 

  األنشي  يي المذقط  المتلررة

https://undocs.org/ar/S/RES/2609(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2609(2021)
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ــبقب/ي را ر  آذار/مقرس يي أغم ، ُقت  اثذق  من الققملهن  - 51  خبل أالمقل القذف التي  ققب يي شــــــــــ
يي المجقل ا ن ــــــــــــقني  ُأصــــــــــــه  اثذق  آخرا  لجر ح خيهرة   مذ  ذلك الحهن، يأثرت القملؤقت ا ن ــــــــــــقنؤ  

دمــقت المقــدمــ   المذــقط  األكثر يلــــــــــــــررا، لمــق يي ذلــك المذــقط  الماققــ   ذمب نار بهر   يــأثرت التــ  يي
ــتشــــةى الرئؤ ــــي يي  ذمب أبهي  يي  مؤا مراي  الرالقي  ال ــــحؤ  األ لؤ  القشــــرة يقر بق يي  ذمب   يي الم ــ

 أبهي ل    أالمقل القذف 

 ق يلةي إنتقج األغ ي  لتطيؤ  اقلتؤق قت الط ائؤ  لل ــــــــــــلق  يي المذيق ،   ةتقر  مؤا ال ــــــــــــلق   - 52
ى خدمقت الرالقي  ال ــــــحؤ  األ لؤ ،  ثّم  نقا لرج يي األ    ، شــــــمقل أبهي إلى إملقنؤ  الح ــــــمل الل يي

محـد     الن ـق  ا لـقلـ   إلى  ـقنـ    يي الـد  القـقملهن المـدربهن يي مجـقل الرالـقيـ  ال ــــــــــــــحؤـ ،  المتت رات،  
ــق لـق ا يي المـؤقه،  ق يملـك  مؤا القـبقـئ  يقر ـبق مراي      ما ـ  ال ــــــــــــــلـق  المحلهم   الرلـ   الـذقيلم  نق ــــــــــــ

حي األلــقلــؤ    أ ي نقا المما  غهر الط ائؤ   ال ــلن ال ي ق ي ــتميي المقق هر الميلمب  إلى ال ــرا ال ــ 
نقيح  ذمب لم اني   20 000ي ق ة يقر   األلر لمتقطر إ قفؤ  يتقل  لقل ح   الحمقي     عؤش لمالي  

 غهر م ج  يي شمقل أبهي  

س ل ــــــــــ   محد  ي  المراي ،  نقا األممال يي المقئ  من األطةقل غهر ملتحقهن لقلمدار  70 لمالي   -   53
البيم  لديا الرلــــــم  المدرلــــــؤ ،  الم ــــــقي  اليم ل  إلى المدارس    تقرس األطةقل الذقيلم  ال  ن يقملم  يي  
 األلمان المحلؤ  لغؤ   الم التؤق قت ألرذم الط ائؤ  لبالتداب  اقلتطبل الجذ ههن  لتير اقيجقر لقألطةقل  

 
 واألمن   المرأة والسالم   

ا يلقب القمة األمذؤ  الميقت  بد ر رئؤ ي يي يؤ هر يقز ز مشقرب  المرأة مشقرب  بقمل   مت ق     - 54
 مجدي  يي صـذا القرار اللى م ـتمي الق هل ، لمق يي ذلك من خبل المشـقرب  ال ـؤقلـؤ  ما ال ـليقت المحلؤ   

ــد التزا  ا ــقربـ  المرأة  يي  ام  القمـ   اـلدالمة   ألــــــــــــــةرت ذـ ه الجام  الن لشــــــــــــ لقـؤق ة المحلـؤ  بتقز ز مشــــــــــــ
ــام المييمر ال ي القدي  القمة يي  يي ــم   المذقيالقت   ألــ ــي ل  الن ي ــ   بقنم  األ ل/ 13اللجق  المحلؤ  الم ــ

ــقب،   ي ـــــــــم ر لهم   الد للزالمقب المحلههن  الزالمقب التقلهد هن، لشـــــــــأ  لؤلل  المحقكم التقلهدي  لتشـــــــــم  الذ ـــــــ
 يي ق هل    ذمق نقم   13  من المحقكم التقلهدي  الـ يقههن امرأة يي ب  محلم يي

 لتقز ز يقاللؤ  المرأة    رذق يي الملؤقت ال ـب  غهر الرلـمؤ ،  اصـلب القمة األمذؤ  الميقت  الدالمة  - 55
مشــــقربق  30 ــــقب يي لمارات ال ــــب  المحلؤ    نتؤج  ل لك، شــــقربب ثبث ن ــــقب من أصــــ  ذ إلى مشــــقرب  ال

ــهر   )مييمر  يي ــب  اُلقد يي ق هل  الم ــــ ــ    14    13لل ــــ ــقربب امرأيق  من أصــــ ــر ن األ ل/أكتمبر(  شــــ يشــــ
يشــــر ن األ ل/أكتمبر(   أيقح المييمرا    19   18مشــــقربق يي مييمر لل ــــب  اُلقد يي ق هل    ذمق نقم  ) 35

 يان إلى ال ب  يرص  لتملؤا الحهز ال ؤقلي لمشقرب  الذ قب يي التق هر الن آرائان، لمق يي ذلك  الما

  اصــــــــــــــلـب قمة األمم المتحـدة األمذؤـ  الميقتـ  ألبهي بـ ل الجام  الرامؤـ  إلى يقز ز  لمـقيـ  لقمن   - 56
  رصد لققت القذف بقث ا ن ق  الما ب  للمرأة، لمق يي ذلك مذا القذف الجذ ي  الجذ قني   شملب  ام  ال

 ـحقيقه اللى التدمقت،  اقلتةقل لحمل  ال ـت     الجذ ـي  الجذ ـقني  ا ببغ الذاق، يلـب الن يؤ ـهر ل ـمل
الشـــــر  ممًق من الذشـــــقب لمذقذلـــــ  القذف الجذ ـــــقني من خبل إذبقب المالي  يدر   ال ـــــلق  المحلههن اللى 
لقمن المرأة  الدالمة إلى يقز ز لقمقاق   خبل الةترة المشــــــممل  لقلتقر ر، لــــــجلب البقث   قم  ثبث  ــــــحقيق 

ــقني   بق  مذامق لقلتق اغت ــــــــــقب، أمق الحقل   يي ثبث لققت الذف  ذ ــــــــــي    ثقلث  يمقنب محق ل   الذ ــــــــ
 اغت قب ص ي   لغ من القمر لبا لذمات 
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يلك  ققالتبقرات الجذ ــقنؤ    المت ــل  ل  لم قت األ للــمق  قؤق  القمة األمذؤ  الميقت  لمماصــل  إ مقج  - 57
لؤ  يي  مؤا الملؤقت يتيؤ  البقثقت  رصــدذق قلمرأة  ال ــب   األمن يي  ام ذق التحلهلؤ   التشــطه المت ــل  ل 

 ا ببغ الذاق،   ـــقب القمة اللم ـــقت األخهرة اللى الـــترايؤجؤ  يقمؤم مراالقة المذ مر الجذ ـــقني اللى نيقن  
ــد يذةه    28،  بدأ يي ؤقاق يي  2024-2021 البقث  للةترة ــق رصــــ ــلب القمة أيلــــ ــر ن األ ل/أكتمبر    اصــــ يشــــ

ــقتاق إ ارة ال ــرات التي   ـــ ــق   الميشـــ ــب  فؤمق  تقل  لقلمرأة  ال ـــــب   األمن يي مذيق  البقث   رشـــ ملؤقت ال ـــ
 الملؤقت صذا القرار اللى م تمي البقث  

 
 عمليات دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام   

ــري من مقر القيق    - 58 ــحقب الق ــــــ ــد الحد    التحق  مذاق   1لقد اقن ــــــ ــترب  لرصــــــ التقلا لللؤ  المشــــــ
،  لب  ائرة ا  رابات المتقلق  لقأللطق  مذتشـــــــرة لقلمقم  1قم  مشـــــــقر،  من ممققي األيرق  يي القيق   يي

، ممق ملن من 2يي بق  غلي، ال ــــم ا ،  يي ممققي األيرق  الذشــــيهن يي القيق  المشــــترب  يي مقر اةلؤ   
 لقث  رصد مهدانؤ   37يذةه   

ــقلتاق   ققمب  ائرة ا  رابات المتقلق  لقألل  -   59 ــن يقهؤمي ألراست ي لغ م ـــــــــ أمتقر مربق    65  308طق  لم ـــــــــ
اق آمذ  لبلــــــــــــتتدا  من  قن  القمة األمذؤ   ن بهلممترات يي مذيق  أبهي أاللذب اللى إثره أ   410 ليرن   لغ طملاق 

الميقت ،  الجاقت الةقالل  يي مجقل القم  ا ن ـــــــقني  ال ـــــــلق  المحلههن   شـــــــملب المذقط  التي شـــــــملاق الم ـــــــن 
مملـــــم الجةقا،  تقهؤمي قماالد الملؤقت ميقت  يقلق  للقمة  طرن   ر قت لتقز ز يذق  القمة  يقق لتي  اقنتشـــــقر يي ال 

 مذيق  يشـتب  يي أناق ملمث  لقأللطق  األر ـؤ    نتؤج  لتلك األنشـي ،  رت الـتقق ة لـب قيا من المتةجرات من 
اقب    يي إطقر إ ارة األلــــــــــــلح   ال خقئر،  مرت متلةقت الحرب   ّمرت قلقق يي الملؤقت يةجهر خق ــــــــــــق  للمر 

 طلق  من ذخهرة األللح  ال طهرة صق رياق قمات القمة األمذؤ  الميقت     41قيا لبح      3دائرة ال 

، المشـــــممل  لقلتقر ر دائرة يذةه  أنشـــــي  التمعؤ  لمتقطر ال خقئر المتةجرة   خبل الةترةال  اصـــــلب   - 60
 1  715يعؤشــــــم  يي مذيق  أبهي )  من أيرا  المجتمققت المحلؤ  اير  9  356ذاق    رة، الــــــتةق  م  490ُنّة ت 
يتـقة(   ُيّ   ال ــــــــــــــلـق  المحلهم  لمن يهام األطةـقل  الرالـقة    2  429يتى      3  770امرأة      1  442ر ب    

للت  ق ـــا رلـــممؤ   أقذق  للتمعؤ  لشـــأ  المتةجرات من متلةقت الحرب، يلـــب الن يدابهر التتفؤف من 
ــأ  المتةجرات من متلةقت  (19-كميهدمرس يهر س بمر نق )هر  يأث  ــق خمس   رات للتمعؤ  لشـ    ُن ِّمب أيلـ

ير ا من   87إطــقر   رات التــدر ــ  التم هاي الــ ي يقــدماــق القمة األمذؤــ  الميقتــ ، ممــق الزي  الي   الحرب يي
 امرأة(  15أيرا  القمة األمذؤ  الميقت  الق لر هن  المدنههن )مذام  

 
 مج أبيي المشترك لفريقي األمم المتحدة القطريين لجنوب السودان والسودان برنا   

كثةب القمة األمذؤ  الميقت ، لقلتقق   ما ير قي األمم المتحدة القير هن لل ـــــــــــم ا    ذمب ال ـــــــــــم ا ،  - 61
 2021أ لمل/لــ تم ر   17الميرخ    رلــقل ال الجام  التي ي  لاق من أ     ــا برنقمج أبهي المشــتر  المقترح يي  

(   شــــــــــــــمـلب ذـ ه الجام  إيةـق  لقـث  يقهؤم  S/2021/805مجلس األمن )  رئؤسإلى  المم اـ  من األمهن القـق  
قد  شـبقب/ي را ر، لقؤق ة إ ارة الملؤقت ال ـب ،    28إلى  19إلى ال ـم ا   أبهي   ذمب ال ـم ا  يي الةترة من 

لتذ ـه  ا نمقئي   التقى ا  ـّمب ممثلهن الن ير قي األمم المتحدة القير هن لل ـم ا    ذمب ال ـم ا   ملت 
ث  للبقر الم ـــــي لهن الحلممههن يي  ياريي التقر ؤ  يي الترطم    مبق،  الرئؤ ـــــهن المشـــــقربهن يي  قأيرا  الب 

قؤق ات التقلهدي  يي أبهي   يرة،  ممثلي المجتما لجذ  الرققل  المشــــترب  يي أبهي  م ــــي لم ا  ارة المحلؤ   ال

https://undocs.org/ar/S/2021/805
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التربهز بم ـ  خـق  اللى التؤـق ـقت الذ ــــــــــــــقب  األطةـقل  الةئـقت اللــــــــــــــعؤةـ    ذّبر القـد ـد من  المـدني، ما
لحقل  الذزا ، لمذام أالربما لبالتبقرات الجذ ـــــــــقنؤ    المحق ر ن أيرا  البطث  للـــــــــر رة أ  يمم  ال رمج  مراعؤ   

الم لح  الن الحق   إلى طقئة   الق   أصحقب   ميقا الن  المام القق  لل رنقمج   أالرب مؤقق يي ناقي  ال
ــققت  ال ذى  ــح   التقلؤم  ل  الذزاالقت  اقي ــــــ ــل  لقلمؤقه  ال ــــــ من التدمقت، لمق يي ذلك التدمقت المت ــــــ

 اـقت الذ ر  ـث   القمة األمذـؤ  الميقـت  لـقلـؤق مشــــــــــــــق رات مـتقلقـ  ـلدرالــــــــــــــ  متتلف   قالتحتـؤ     جري أيرا  الب 
الم ـلح ، بادا   ـا ال ـؤط  الذاقئؤ  لمثؤق  مشـر   لتقديم التدمقت    أصـحقب األ لم قت التي أالرب الذاق  

 من شأناق أ  يةهد بب الق هلتهن خبل   رة ا ببغ المق ل  
  

 اآللية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها: التقدم المحرز بشأن المعايير  - ثالثا  
ــبق  المحد ة يي قرار مجلس األمن ُألري ي  - 62   (2021) 2609قد  متما ــــا فؤمق يتا المقق هر ال ــ

غهر أ  الحقل  يي مذيق  م ي لؤ  اةلؤ  المشترب  لرصد الحد    التحق  مذاق بقنب ذق ئ  بم   الق    يمب 
ت الح ـــــمل اللى الت ـــــقر ن األمذؤ   ي ـــــقر ن المر ر  ب لك ي ـــــقر ن ذ مب الممايق  اللى الةمر اللى طلبق

 ( 1طقئرات الالؤلمبتر،   مق  لر   يحر  الد ر قت الجم    ال ر   )المعؤقر 

يرق  يي أبم بملـــق/ انممر،  القم  من ق    ذمب ال ـــم ا  من األيشـــطه  ممقا  2 الـــتلز  المعؤقر  - 63
ــترب  أ   إيجق  ل  للقراقه  التي يقمن الم ة اةلؤ    ــقر، المشـــــــــ ــد الحد    التحق  مذاق إلى قم  مشـــــــــ لرصـــــــــ

ــ  لممقا الةر     ــقمـ ــ  القـ ــقنـــب المذيقـ ــقر   بـ ــ / ار ألـ ــ /كهر آ    لــــــــــــــمؤـ ــقذـ ــ  يي لــــــــــــــةـ ، 22 ممققي األيرقـ
لب يحب لؤيرة الذقصر الجذقح المققرس يي الحرب  الشق ؤ /الجؤش الشق ي لتحر ر كملق/ انممر، مق يا أبم

لدالمة إلى اقن ـحقب الةمري التي   اتاق اةلؤ  ال ـؤقلـؤ   األمذؤ  المشـترب  يي قرارذق المير  اال ـم ا ، رغم  
ــك، لم2021أ لمل/لــــــــــــــ تم ر    8 ــ لــ لــ ــ   ال ــــــــــــــم ا  يي      نتؤجــ ــد مراق م   طذهم  من  ذمب  لقــ  ذشــــــــــــــر 
كملــــــــق/ انممر   لم ُيحري أي يقد  لشــــــــأ  قرار اةلؤ  ال ي طقل  للمم   ذمب ال ــــــــم ا  لقيتقذ  مؤا  بمأ

  القم ة القق ل   يشطه  القيق   مماقا األيرق   1التيمات البيم  للمق  لر   التذق  يي القيق  

المير  األمذؤ  المشــــــــترب  ال ــــــــؤقلــــــــؤ    ، المتقل  لقرار اةلؤ  3 ب لك لم ُيحري يقد  لشــــــــأ  المعؤقر   - 64
   لم ُيققد 2022أ لمل/لــ تم ر لققد ا تمقالاق المق   يي الترطم  يي الذ ــف الثقني من بقنم  الثقني/ ذق ر   8

أي ا تمق   لم يتل  اةلؤ  المشــــــــــــترب  لرصــــــــــــد الحد    التحق  مذاق أي اي ــــــــــــقل من اليريهن أ  من اقيحق  
  األير قي لشأ  ذ ه الم أل  

أ لمل/لـ تم ر   8، لّثب اةلؤ  ال ـؤقلـؤ   األمذؤ  المشـترب  يي قرارذق الميّر  4 فؤمق  تقل  لقلمعؤقر  - 65
كقنم   31األطراا اللى إالق ة نشــــــــــــر قماياق إلى خقرج المذيق  الحد  ي  اةمذ   المذز ال  ال ــــــــــــبح لحلمل 

مشـــترب  لرصـــد الحد    التحق  مذاق    طل ب أيلـــق إلى القمة األمذؤ  الميقت   اةلؤ  ال2021األ ل/ ي ـــم ر 
التحق  من إالق ة نشــــر القمات  ا ببغ الن ذلك خبل اق تمق  المق   لللؤ  ال ــــؤقلــــؤ   األمذؤ  المشــــترب   

  2021)لـــــمؤ / ار ألقر( يي أ لمل/لـــــ تم ر   12)لـــــةقذ /كهر أ  (     11 مذ  ان ـــــحقباق من ممققي األيرق   
، لم يتملن اةلؤ  المشــترب  لرصــد الحد    التحق  مذاق من 2021ر  من غم  مشــقر يي يشــر ن األ ل/أكتمب 

ــقرت الملؤقت  ــر مهب   أشـــــ ــم ا  يي مذيق  األربق  الشـــــ ــق ي لجذمب ال ـــــ التحق  من   م  قمات الديق  الشـــــ
التحق  المذت مـ  التي أ رياـق اةلـؤ  المشــــــــــــــترب  لرصــــــــــــــد الحـد    التحق  مذاـق إلى أ  الجـذقح المقـقرس يي  

 ؤ /الجؤش الشق ي لتحر ر ال م ا  ق  زال ي ؤير اللى أبم بملق/ انممر الحرب  الشق  

https://undocs.org/ar/S/RES/2609(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2609(2021)
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أ لمل/لـ تم ر، أكدت    8،   يقق لقرار اةلؤ  ال ـؤقلـؤ   األمذؤ  المشـترب  المير   5 فؤمق  تقل  لقلمعؤقر   - 66
ممرات ال مر  الملؤقت الرصــد  التحق  التي ققمب باق اةلؤ  المشــترب  لرصــد الحد    التحق  مذاق يشــطه  أربق  

را ق   ُيتحب   - أ     برا   - ذجلؤج، مهرا    - الرنك، لقنتهم   - لد  ي   ل ــــن لــــهر القم  يهاق،  ذي بملــــتي 
األمم المتحدة  ال ـلق  المدنهم   الشـقلذقت   بؤقنقت ممرات الق مر الحد  ي  ذ ه أمق  لـهر المرببقت  ي ـتتدماق  

    ق  زال  تقهن يتن لت  ممرات ال مر لد  ي  أخري  التجقر   من ال م ا    ذمب ال م ا  اللى لد لماب 

ألن  لم ُيجر خبل الةترة المشـــــــــممل  لقلتقر ر أي أنشـــــــــي  لترلـــــــــؤم الحد    6 لم ُي ـــــــــتما  المعؤقر  - 67
 ُيققد أي ا تمقالقت ذات صل  لقلحد     لم

ــتدال ا    - 68   يي األنشـــي   أ  يماصـــ  األطراا نشـــر مم ةي رصـــد  طذههن من أ   المشـــقرب   7المعؤقر    ى لـ
التذةه ي  التي يقم  باق اةلؤ  المشــترب  لرصــد الحد    التحق  مذاق   لقي  ب  من ال ــم ا    ذمب ال ــم ا  اللى 
نـشر مراق هن  طذههن يي يؤـشم ن  بهد أ   ذمب الـ م ا  لم  ذـشر لقد مراق ؤ  المطذههن يي أبم بمـلق/ انممر لـ    

   /الجؤش الشق ي لتحر ر ال م ا  يي المذيق  الققم    م  الجذقح المققرس يي الحرب  الشق ؤ 
  

 الجوانب اإلدارية ودعم البعثة  - رابعا  
ــق /أبر ــ   ن   11لتى   - 69 متيمالــق    36مم ةــق   لؤــق      156، بلغ الــد  المم ةهن المــدنههن  2022ؤ ـــــــــــــ
  لؤـــق مم ةـــق    176مم ةـــق  طذؤـــق، مقـــقبــ  الــد  إ مـــقلي مــأذ   لــ    لغ    83متيمالي األمم المتحـــدة     من
 يي المقئ  من القذقصر المدنههن  21مم ةق  طذؤق   يمث  الذ قب ن ب   90  

ما يم هاقت األمهن القق ، يماصـــــــــ  القمة األمذؤ  الميقت  ب ل الجام  لز ق ة الد  الذ ـــــــــقب    يمشـــــــــؤق - 70
جذ ـــــــقنؤ  الققمبت يي القمة   إ ـــــــقي  إلى ذلك،   ـــــــقب القمة خي  يذةه   خي  الم  لمراالقة اقالتبقرات ال

 يربزا  اللى ي ق ة يم ؤف المم ةقت  اقلتةق  بان  2023-2021للةترة 

امرأة   131ير ا من أيرا  القمة،  تألةم  من   1  623 ، بق  لدي القمة2022يؤ ـــــق /أبر     12 لتى   - 71
ــبقب أربق     69 ذديق    1 483) ر ب 1  492   ــترب   71 ــ ــلر ق(  بلغ الد  أيرا  اةلؤ  المشــ مراقبق ال ــ

 ــــــــبقب أربق    129 ذديق    280ر ب ) 296   ن ــــــــقب 10ير ا، مذام    306لرصــــــــد الحد    التحق  مذاق  
  مؤا أيرا  لة  ال ب  الق لر هن  يي المقئ  من 8,8الذ قب ن ب    شّللبمراقبق ال لر ق(    14  

ير ا  640امرأة، مققب  قما  مأذ   ل    لغ مجمم  أيرا ه    16 ا، مذام ير   45 بلغ قما  الذ ر الشرط    - 72
ير ا من أيرا   لدات الشـــــرط  المشـــــّلل (    قزي   492من يرا ي  ـــــبقب الشـــــرط       148من أيرا  الشـــــرط  ) 

  لؤمق أليرا   لدات الشرط  المشّلل   انتةقس مقدل الذشر إلى الد  إصدار يأشهرات  خمل،  ق 

ــم ا   خبل ال  -   73 ــدرت للمم  ال ــــــ ــممل  لقلتقر ر، أصــــــ ــهرة لمم ةي القمة األمذؤ   1  383ةترة المشــــــ يأشــــــ
يأشــهرة أليرا  ال ــلر هن،   422يأشــهرة لمم ةهن مدنههن،     30) يأشــهرات   605 لقلؤق لم ُ  ب األمر يي     الميقت  
 من شرط  األمم المتحدة،  يأشهرة  الدة لت هر التشقري(    يأشهرة أليرا    66  يأشهرة لمتقققد ن،     286   

مراي  لحة  مقدات اقي ــــققت للقمات يي ممققي األيرق     لــــبا نشــــرت  ائرة التمذملم ؤق المهدانؤ    - 74
خر ي  ط مغرافؤ  محّدث  يمّم  الم ــملقت المهدانؤ   14بذتم   يم اج   قدمب  ائرة التمذملم ؤق المهدانؤ   يي

 جري لقنت ق  ل ذد ن أبهي لدالم يذق  القمة   التي ي 
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 خبل الةترة المشـممل  لقلتقر ر، ُأنشـئب يرق  الم  انتققلؤ  يقلق  للقمة األمذؤ  الميقت  لغؤ  التتيؤ    - 75
 الق ة يشــله  القذ ــر الق ــلري للقمة  ا شــراا اللؤ    يي ذ ا ال ــؤقن، يم اق ــيب  لقلقد د من أنشــي   

ــؤقن   ذي  قر   يي مذيق  القمة لمةقل  يميهر مراي  بقفؤ  للقمات القق م   المطق رة   ن را  ال ذى التحتؤ   ال  ـــ
ــقيههن من خبل إطـقر القـدرة اللى  لزـ ق ة القملـؤقت المت ـــــــــــــــل  ـل الـق ة التشــــــــــــــلـه ، ُطـل  إيةـق  مم ةهن إ ــــــــــــ

ــد ــقفؤ  المةق ئ    بغؤ   ـــمق    م  مق يلةي من القمات الققمل  اللى لـ األرس يي  مؤا  اقلتؤق قت ا  ـ
 األ ققت، يقرر الذق  الجمي للمقدات المملمب  للملدات البيم  للتشطه  ال ر ا للقمات القق م  

القيـق  )   ـلب قماالـد الملـؤقت ال ـــــــــــــراـيق الـتقلـق  للقمة األمذـؤ  الميقـت  مذتشـــــــــــــرة يي  يرة  قملي  يم اج  - 76
 (   يي مقْر قل أشــــــــق   أيمني  بذتم   يق قلي بمرا/ر مق ق   نمن   أبهي )القيق  األ لــــــــ      يي   ( الشــــــــمقلي 
ــم الجةقا يي   بمرا ( القيق  الجذمبي )  أقم      نغ أب   2   أنشـــــــئب قماالد الملؤقت ميقت  للذشـــــــر خبل مملـــــ

)القيق  الشــــــمقلي(   يي مقر اةلؤ  المشــــــترب    ب )القيق  المربزي(،  ر ممههر  لم )القيق  الجذمبي(،  أ  خر  
  مذاق يي بق قلي لقل م ا  لقلؤق ممققهن لأليرق  يي يؤشم ن  يي أبم بملق/ انممر   لرصد الحد    التحق  

مشقر ا ال ذى التحتؤ  المذجزة  المق لتذق ب القمات، التي يلمذب االتبقرات بهئؤ ، المتؤمقت شملب     - 77
بذقب لـــــــــقلقت   ارة  نجز الميقت  يي لقنتم   بق  غلي،  بذقب أمقكن إققم   د دة للقمات يي يم اج    برا   أُ 

 الذةقيقت  مذ قت للمملدات ما يماص  لقزل الز مت الن المؤقه يي أيمني    برا  يم اج 

 أ ي الــــتمرار نقا البير ب  الرم   الح ــــى  غهرذق من المما   يأخر للمم  ال ــــم ا  يي مذن   - 78
ــل  لقل ذى ال ــؤ  المت ـــ ــقلـــ ــطقل األلـــ ــقر ن المر ر للمتقققد ن إلى يقله  األشـــ ــقر ا  ي ـــ تحؤ ، لمق يي ذلك المشـــ

الرامؤ  إلى  الم قدرة القمة اللى التذق     ا اب البقث  أيلــــق ايتققرا إلى ا شــــراا الةققل اللى مشــــقر ا ال ذقب 
ل ــــ   الد  إصــــدار للمم  ال ــــم ا  يأشــــهرات لبلــــتشــــقر هن المقذههن،  التأخهر يي يذةه  المشــــقر ا الحهم   

 لههن يي أبهي ل    إ رالقت مم ةي المقق لهن المح

بقنم  األ ل/ ي ــم ر، الــتأ رت البقث  خدمقت  م   لمم   القد يز  د الذد الحق   ل ــد    24 يي  - 79
طـقئرة ثـقلثـ  ثـقبتـ  الجذـقلهن يي إطـقر يريهـ    يميهرثطرة يشــــــــــــــطهلؤـ  يي المقـب الـ ي يذت ر فؤـ  اقنتاـقب من  
 التئجقر طقئرة طم   األ   ق  زال  ذت ر التقهؤم التقذي 

  2019 بقد الحق ثتهن اللتهن يقر ـــــــــب لامق طقئريق ذلؤلمبتر ال ـــــــــلر تق  يي شـــــــــبقب/ي را ر  أيقر/مق م   -   80
أالـق  ذـلك من يقله  الملـؤقياـمق  إاـلق ة المـلدة المريبيـ  باـمق إلى المطن، المـلب البقـث  ـبد   ـطقئرات ذلؤلمبتر    ـمق 

طقئريي ذلؤلمبتر ال ـــــلر تهن صـــــهذهتهن من القملؤ   ، الذدمق ُنقلب 2021يشـــــر ن الثقني/نميم ر    17ال ـــــلر   لتى  
المتتليـ  لبيحـق  األير قي  األمم المتحـدة يي  اريمر   لم يقمـ  طـقئرة ذلؤلمبتر  الـدة مـذ   صـــــــــــــملاـق يي انت ـقر 

  Mi-8 الــــــــــــت دال نقق  ال ــــــــــــرال     المق  الق ة يشــــــــــــله  القمة، طل ب  لدة اليهرا  طقئريي ذلؤلمبتر من طراي 
لز ق ة ألــــــــيمل اليقئرات   IL76/C-130 طقئرة من طراي    MI-26طقئرة ذلؤلمبتر من طراي   الــــــــتئجقر خدمقت 

 بدأيق الملؤقيامق   لــــتتلقى البقث  أيلــــق   MI-8الؤلمبتر ا  ــــقيهتق  من طراي  ال   الحقلي   بقلةق   صــــلب طقئريق 
 مقلؤف  الت  من لقث  األمم المتحدة يي  ذمب ال م ا  اللى ألقس ر ّ   MI-26 الم طقئرة من طراي  

 ثقافة األداء   

ال ي  ادا إلى يملهن األيمت   رالمتؤم ال بيةملــــــب القمة األمذؤ  الميقت  قدمق يي يذةه  مشــــــر    - 81
 التحلم الن لقـد يي متتلف القملـؤقت يي المتؤم     ــــــــــــــا المشــــــــــــــر   إثـبقـيقت لجـد ي المةـقلؤم فؤمـق  تقّل  

ققلج   إالق ة يد  رذق يي الــــتتدامقت من ق ه  ملقيح    لير )أ( الرصــــد الن لقد لم ــــتمي خزا  المؤقه الم لمق
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الغبقر  أك ــدة الطيقب الذبقيي  اقلــتتدا  القق  للم ــمب  )ب( أ ازة الــتشــققر بهئؤ  قلــلمؤ  ي ــتتد  لقؤقس  
 ر   الحرارة  الرطمب   الدخق   ال ـــــــــــتمن   غهرذق من المقق ؤس الم ـــــــــــمم  للرصـــــــــــد   ن ار الةذههن قيتقذ 

ــحؤح ــّهرة  أ ت الملؤقت إ رابات ي ـ ــتتدا  اليقئرات الم ـ ــقب يمائم رقمؤ ( لقلـ ــم خرائ  رقمؤ  )إنشـ ؤ   )ج( رلـ
األيمت  ذ ه إلى يح ــهن إ ارة الممار  من خبل ال ــمقح للةذههن لقلتربهز اللى الماق  القق ل  األخري    جري 

ــر     ــهتمرر يي     الذد اكتمقر مق ق /رام ب  يي ممقا األيرق  يي   رالمتؤم ال بيةيجر   مشـــــــــ ل  بذجقح، لـــــــــ
  مؤا مماقا أيرق  القمة األمذؤ  الميقت  

  اصـــلب القمة يذةه  إطقر ا  ارة المربز   للمتقطر، لمق يي ذلك يحد ث لـــج  المتقطر ممق  تؤن   - 82
لاق إ بب األ لم   البيم    رابات التتفؤف   إ ـــــــــقي  إلى ذلك،  فؤمق  تقل  لقلم ـــــــــقبل  الشـــــــــقمل ، أالدت 
ــمر التي ُلّد ت الق  الملؤ  يقهؤم إ رابات الرققل  الداخلؤ  لقد التمقؤا  البقث  خي  الم  لمققلج  أ    الق ـــ

  2021اللى بؤق   مق  اللمال  الداخلؤ  لقق  
 

 مرض فيروس كورونا التصدي لجائحة    

ــقب يرق  القم  المقذؤ  للميهد - 83 لليمارئ  خي   التقلق  للقمة األمذؤ  الميقت  خي     19-مذ  أ    ـــــــــ
،  2021ط ؤ  للت ـــــــــدي للجقئح ،  لب قؤق ة القمة يشـــــــــرا بدق  اللى يذةه  التدابهر المققئؤ    مذ  بداي  الق   

 لتى أ ائ  شـــــبقب/ي را ر   2021إصـــــقل    من ناقي  بقنم  األ ل/ ي ـــــم ر    296اكتشـــــةب القمة مق مجممال  
   2021د الز ق ة األ لى يي آب/أغ ـــــيس  ، لق19-، شـــــادت البقث  ي ق ة ثقنؤ  يي ا صـــــقلقت للميهد2022

لتلقي   19-لر ـ  من لـققت ا صــــــــــــــقلـ  للميهـد    الملؤـقت إ بب ط ي لحـققت خيهرة  تمس قـقمـب البقثـ  ل 
ُنقـ  ثبثـ  مـدنههن إلى نهر بي  ُنقـ  اثذـق  من األيرا  الذ ـقمههن إلى أ يس ألـقلـق  ر  القبج خـقرج مذيقـ  البقثـ 

  2022ذم  قل  أربق ، يي أ يس ألقلق يي بقنم  الثقني/ ذق ر   يميي ألد األيرا  الذ قمههن،   

بــقنم  الثــقني/ ذــق ر لجمؤا أيرا  القمة األمذؤــ    24 بــدأت البقثــ  لملــ  ييعؤم لــقلجرالــ  المقزية يي   - 84
ذـ ه الحملـ  التيعؤم أل لئـك الـ  ن يـقيام التيعؤم خبل لملـ      يمّيرالميقتـ ، لمـق يشــــــــــــــمـ   مؤا المتقـققـد ن   

ــق   التيع ــ  يي الـ ــق   لتى اة ، يم يميهر أكثر من    2021ؤم األ لؤـ ــ  مقزية    3  500أ  ُطّقمما  زئؤـ  رالـ
مم م ة   يرصــــد القمة ايجقه المرس القلمؤق  ي ــــترشــــد بتم هاقت مقر  19-  مؤا التدابهر المققئؤ  من بميهد

 األمم المتحدة  مذ م  ال ح  الققلمؤ  لشأ  ل   الملي قدمق 
 

 باط السلوك واالنض   

ا نيقن   - 85 ــّ ــههن خبل الةترة المشـــممل  لقلتقر ر   ُ لـ  لم ير  أي ا القبات لققلـــتطبل  اقنتاق  الجذ ـ
  2021من خبل ـيدرـ   أربقـ  مم ةهن من شــــــــــــــرطـ  األمم المتحـدة يي الـق   إذبـقب المالي  أنشــــــــــــــيـ  التمعـؤ  

بمدربهن ل دب القم  التقر ةي    2022مم ةق ال لر ق  خم   مم ةهن من شرط  األمم المتحدة يي الق   46  
 لملدة ال لم   اقنلبقب 

ير ا من األيرا     117يقر فؤ   ي بهر   يي شــــــــــــبقب/ي را ر  آذار/مقرس لةقئدة    ؤ يدر     رات   قدمب   - 86
 امرأة  23المدنههن  الق لر هن  أيرا  شرط  األمم المتحدة، مذام 
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 الجوانب المالية  - خامسا   
 قيــ  قمة   2021بــقنم  األ ل/ ي ــــــــــــــم ر    15المير     (2021)  2609األمن يي قراره  مــّد  مجلس   - 87

  2022أيقر/مق م   15األمم المتحدة األمذؤ  الميقت  ألبهي لتى 

، م لطق قدره  2021لز را / منؤ    30المير    75/297خ ــــّ ــــب الجمعؤ  الققم ، لمم   قرارذق     - 88
من    260,4 ــدة  الممتـــ للةترة  ــ   الميقتـــ ــ   األمذؤـــ القمة  اللى  ــقن  لإنةـــ ــ     1ملهم    قر  إلى   2021يممي/ ملؤـــ

  ، يـ  2022أـيقر/مـق م   15   إذا مـق قرر مجلس األمن يمـدـ د  قـي  القمة إلى مـق لقـد  2022لز را / منـؤ    30
 يملة  ا نةقن اللى البقث  لتمم  يي لد   المبقلغ التي يماي  اللهاق الجمعؤ  الققم  

ــّد ة للح ــــــــــقب التق  للقمة 2022آذار/مقرس   11 لتى   - 89 ــتراكقت المقرّرة غهر الم ــــــــ ، بلطب اقشــــــــ
لجمؤا الملؤقت ملهم    قر   بلغ مجمم  اقشـــتراكقت المقررة غهر الم ـــدم ة  81,3األمذؤ  الميقت  م لطق قدره  

 ملهم    قر  2 683,0لة  ال ب  يي ذلك التقر خ 

  جري ي ـد د يمقلؤف القمات  يمقلؤف المقدات الرئؤ ـؤ  المملمب  للملدات  الدالم ال ايي الن الةترة  - 90
 ،  يقق لجد ل ال دا  الة لي 2021 م ر ي بقنم  األ ل/  31الممتدة لتى 

 
 مالحظات وتوصيات  - سادسا  

ــؤ  األخهرة التي بريت   25انقبب   يا -91 ــؤقلـــــــــ ــم ا   التحديقت ال ـــــــــ ــر ن األ ل/أكتمبر يي ال ـــــــــ يشـــــــــ
ــ  الداخلؤ    ما ذلك،   يي ــؤقلـ ــم ا  األطراا إلى يربهز اذتمقماق اللى ال ـ األ لم      ذبطي أ  ي  ّ  ذمب ال ـ

 ا    ذمب ال م ا ، للمحق ثقت بهن اليريهن   بذقب اللى ا نجقيات ال قلق ،  مذاق يحّ ن القبققت بهن ال م 
  ذبطي اللى اليريهن اقيةقن ل رال  اللى الملؤ  الت م   ال ؤقلؤ  لشأ  أبهي    ا  د ل يمذي لشأناق 

 أرل  لق تمق  اةلؤ  ال ــؤقلــؤ   األمذؤ  المشــترب   اللجذ  الحد  ي  المشــترب  يي  مبق ال ي اُلقد يي   - 92
يذةه  القد د من القرارات ال ــــــــقلق  لللؤ  مقلقق  ي ّ        ما ذلك،  يلــــــــةذي أ 2021يشــــــــر ن األ ل/أكتمبر    21

   ــق رني القل  أل  اليريهن لم  تملذق من يذ ؤم ا تمق  للجذ  الرققل  المشــترب  يي أبهي خبل الةترة المشــممل   
   2017لقلتقر ر، رغم التم ؤ  الما ن ال ي أالربب الذ  اةلؤ   يلم يذققد اللجذ  مذ  يشر ن الثقني/نميم ر  

ــةذي   م  يحديقت  ّلب يقترس الدالم ال ي قّدمت  القمة األمذؤ  الميقت  إلى اةلؤ  المشـــــترب   - 93   يلـــ
لرصــــــــــــد الحد    التحق  مذاق، خبل الةترة المشــــــــــــممل  لقلتقر ر   أكرر  الميي القم   إلى  ذمب ال ــــــــــــم ا  

التقلا لللؤ  المشـــترب   1الةمري لمقر القيق  لمققلج  الحقل  اللى     اقلـــتقجقل  ال ـــمقح ل الق ة التشـــطه  
ــم ا ،  ممققي األيرق    ــقر،  ذمب ال ـــــــــ ــد الحد    التحق  مذاق يي قم  مشـــــــــ ــةقذ /كهر أ  (  11لرصـــــــــ )لـــــــــ

 )لمؤ / ار ألقر(  12  

 أرل  ل صــــــــدار يأشــــــــهرات قثذهن من مم ةي لقمن ا ن ــــــــق    راب يقهؤم لقل  لقمن ا ن ــــــــق   - 94
نت قره،  ألث لــــليقت ال ــــم ا    ذمب ال ــــم ا  اللى ال ــــمقح بذشــــر خ راب يي مجقل  أبهي ال ي طقل ا يي

لقمن ا ن ــــــــــــق  يي القمة األمذؤ  الميقت ،  يقق لقرارات مجلس األمن ذات ال ــــــــــــل    ق أيال أشــــــــــــقر لقلقل  
ــلل  من ــرط  المشـ ــهرات  خمل لملدات الشـ ــدار يأشـ ــطه  ماب  أيمني  إصـ    الد  إلراي أي يقد  فؤمق  تقل  بتشـ

 ير ا إ قفؤق من أيرا  الشرط  المقدمهن من الحلممقت  66 الثبث  

https://undocs.org/ar/S/RES/2609(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2609(2021)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/297
https://undocs.org/ar/A/RES/75/297
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   ـــق رني قل  المه  من أالمقل القذف األخهرة  التميرات الم ـــتمرة بهن القبقئ  يي أبهي   يي لهن  - 95
ذي أ  ،  يلـــةللق هلتهن  أرل  لقلجام  التي ي  لاق القبقئ   الق ة القد مييمر ال ـــب  المشـــتر  للقق ة التقلهد هن

يمم  التبيقت المتقلق  بتمم ن الميم  قد لقلب     القد المييمر يي أ اخر شــــــــــبقب/ي را ر، بمق بق  مقررا  
ــ  القمة األمذؤ  الميقت  القم  ــتماصــ ــبقب،  لــ ــقب  الشــ ــلح ، لمن يهام الذ ــ ــحقب الم ــ ــمق   ما  مؤا أصــ للــ

 مت ق    الب  مشقر  التر  ج للح  يي الإ راب محق ثقت لب  يققل   شقمل  للجمؤا 

شـــــــــقر لقلقل  البقلغ من اندق  أالمقل القذف بهن ق هلتي   ذمق نقم     ذمق يم ج يي مذيق  أغم   أ   - 96
يي شـبقب/ي را ر  آذار/مقرس،  امتدا ذق نحم مد ذ  أبهي   أرل  لقلجام  التي ي  لاق للمم   ذمب ال ـم ا  

 المتلررة اللى يمثؤف  ام ذم لح  خبيقيام لقلحمار لتادئ  التميرات  ألث قق ة القبقئ  

   ــــــــــــق رني قل  المه  من الاجممهن الم ــــــــــــلحهن الل  ن الــــــــــــتاديق القمة األمذؤ  الميقت  يي أ ائ   - 97
 يشـل  أالمقل القذف ذ ه يحديق ب هرا لقملؤقت األمم المتحدة،  أ الم ال ـليقت المتت ـ ، يمشـؤق آذار/مقرس  

ــ ه  األ لم       ــــــــــق رني القل   يةقن مربز القمات، إلى ما التزامقياق لمم   ا التحقه  يي الحق ثهن اللى لــــــــ
أيلـــــق من القهم  المتمررة التي ُير ـــــب اللى لر   يذق  القمة األمذؤ  الميقت  خبل الةترة المشـــــممل  لقلتقر ر،  

 ممق أّثر اللى قدرة القمة اللى يذةه   ق تاق يذةه ا بقمب 

ير قي اللى يمثؤف  ام  الملــقط ، ل ــ   مذاق الدالم ال ي يملن يقديم  لليريهن  أشــجا اقيحق  األ - 98
يي التئذقا ا تمقالقت لجذ  الرققل  المشترب  يي أبهي   يقف األمم المتحدة اللى ألب  اقلتقدا  لدالم يذ ؤم 

مةم ــــؤ  اقيحق  ذ ه اق تمقالقت   أكرر طلبق لــــقلقق لمجلس ال ــــلم  األمن التقلا لبيحق  األير قي لأ  يقم   
األير قي  ير   اقيحق  األير قي الرفؤا الم ـــتمي المقذي لقلتذةه  بم ـــا طرائ   صـــدار التقر ر المتقل  لقت  

  2013بمال   ذ  بمال الق    ،نق ر المم    ذمق نقم 

 أ   أ  أشــــلر ال ــــم ا    ذمب ال ــــم ا   ال لدا  الم ــــقذم  لقمات اللى  الماق  يقق ناق يي إالق ة  - 99
للمم  إثهمبؤق اللى  الماق للقمة األمذؤ  الميقت     أيلــقيشــله  القذ ــر الق ــلري للقمة األمذؤ  الميقت    أشــلر 

خبل ال ــــــذمات المق ــــــؤ    ما اقتراب ناقي  مملــــــم الجةقا  اقترابذق من إنجقي إالق ة التشــــــله ، ألث  مؤا 
    المقدات لتملهن لرب  مق يبقى من األيرا مالم لح  اللى ملقالة   ام ذ أصحقب

 أشــلر للممتي ال ــم ا    ذمب ال ــم ا ،  ب لك القق ة المحلههن  األذقلي يي أبهي، اللى يةقاللام   - 100
ال ـذقب ما ير   األمم المتحـدة اـل ي يلــــــــــــــا برـنقمج أبهي المشــــــــــــــتر  من قـ   ير قي األمم المتحـدة القير هن   

هي،  أييلا إلى يذةه  ال رنقمج ل ــــقلن بب الق هلتهن،  يزال التذمؤ   بذقب ال ــــب  من األ لم قت الرئؤ ــــؤ  ألب   ق
 لؤمق الذ قب  األطةقل  الةئقت اللعؤة    ق

، لقلتزامن ما ن ره يي يمصـؤقت اقلـتقراس القمة األمذؤ  الميقت   إذ  ذ ر مجلس األمن يي يجد د  قي    -   101
 أ صي بتمد د  قي  البقث  لمدة لت  أشار  ، 2021أ لمل/ل تم ر    17اقلترايؤجي المقدم  إلى المجلس يي  

 أشـلر رئؤس البقث /ققئد القمة لقلذؤقل  المذتاؤ   ق ت ، اللماب بؤفؤقلم أمدي يؤ ـؤمق، اللى قؤق ي ،  أرل    -   102
لــــــــم ر   أ   أيلــــــــق أ  أشــــــــهد لمبقمثي التق   أ لمفؤمي  برئؤس البقث /ققئد القمة لقلذؤقل  الجد د، اللماب بذؤقمهن  

أنؤـقنطـق،  اقيحـق  األير قي، لمـق يي ذلـك ير   اقيحـق  األير قي   - األير قي المذتاؤـ   ق تـ ، لـقرفؤـ  أ نـقنطـق  للقر   
 أبهي   الرفؤا الم تمي المقذي لقلتذةه ، اللى مشقربتام الذشي  من أ    الم يحقه  اقلتقرار يي مذيق  

  الميقت  اللى  ام ذم الدؤ ب  الم   ل   أغتذم ذ ه الةرصــ  أيلــق ألشــلر  مؤا مم ةي القمة األمذؤ  - 103
  من أ   صم  ال ب   األمن، غقلبق يي     ر ا صعب  للطقي  
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