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 الساحل القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة  
  

   تقرير األمني العام  
 مقدمة - أوال 

ارـــال  نـــا لســـّ انن          (2017) 2391هـــاا ارتر م  مرـــد  قرار جمر اا من  األم   - 1
رســـــةور )جموافسنة لةاـــــو ع  ـــــة   قو ، ابرتنســـــسث اروعسث مو اردعض األق ـــــة  خل انروقمل اقرةاـــــسمل ملن رمل ا

عموامتةنسة عارنسج ( عاالحتة  األل مري، جمتردمي  ر م  ق   ن ــــــــ مل ارروة امل ــــــــافمل ارتةجم مل  ا  انروقمل  عمة 
( ق  S/2019/371) 2019 ايا/مةمو  6اقرةاــــسملق عمرد  ارتر م  م نومةت مســــتجدة منا  ر م ل امل ا  

ارترد  احمل ز خل  ف سر ارروة امل ـــــــــــــــافمل، ع ردمي اردقم اردع   رساة، ع نفسا اال فة  ارتر  امل   جم  األمم 
ـــــــــــــــر،وا امل م  ارروة، 2018خل شبةط/ل ام   املتحدة عاالحتة  األعاعيب عانروقمل اقرةاسمل ، عارتحدايت ارـ
 ررةنو  ورو  اإلنسة  عاررةنو  اردع  اإلنسةينقع نفسا انروقمل اقرةاسمل إل ةٍا رامتثةض 

عا  ســـــــر  ارفاة امل ـــــــرورمل ابرتر م  ابطفةا فثةلمل  ن ـــــــ مل ارروة امل ـــــــافمل، عم و   ر     مواـــــــم  - 2
األم ـــةا ارـــال  قـــة  و فـــمل ارروة، ع   األع  ارـــال جث ابر رنســـةت نتسجـــمل ارنر  املســــــــــــــتر  خل امل ـــدات 

، ااـــــــــــــتر ت اااةت ار ـــــــــــــ مامل اردعرسمل خل ارت ب مل ردقم انروقمل (2017) 2391عارتداماق عقرا ابرر اا 
 منوض/ابتر  قنى قةقدة ارروة ارواق مل خل جمورساسسي مبن رمل موجميت  30اقرةاسملق ع اف  ا جو  ارال ش،   خل 

 ر  ا جو قجمواط مة  ق  خسةئ  جم  ممل لة وملق ع قنن  مجةقمل نص ة اإلاا  عاملسنر  مس عرستاة ق   
  

 التطورات يف احلالة السياسية واألمنية واإلنسانية - اثنيا 
 صــــــــد ات ماةلحمل خ   اإلاهةع  دعض  قرةض اواــــــــة  اردعض خل املن رمل  ع  اإلقنسرسملق لفي  - 3

 منوض/اـــــــبتر ، ااـــــــت ـــــــةا ائس  جموافسنة لةاـــــــو عار ئس  ابرنسةجممل رنرجروقمل اقرةاـــــــسمل، اع  مةا   14
ف مســـــتسة  فةجموال، م م   قرمل ااـــــتثنةئي رنجرةقمل االقتصـــــة ممل ردعض   ع  ل مرسة فة  مو ـــــوق،ّ ماةلحمل 

اقرةاسملق لثاعمل  اإلاهةع خل   ع  ل مرسةق عو   م م  ارررمل اواة  اردعض األق ة  اقرسمل خل انروقمل
ق وا  15)جموافسنة لةاو عمة  عارنسج ( م   ق ة  اارةقمل االقتصة ممل ردعض   ع  ل مرسة اربةرغ قد هم 

 هم  ق ة  خل انروقمل اقرةاسمل  م ة، خل و  شةاف    ة  عموامتةنسة خل م م  ارررمل فر اقب ق

https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2019/371
https://undocs.org/ar/S/2019/371
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
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اارةقمل االقتصـــة ممل ردعض  األق ـــة  خل ضدع ارعخل جمسة  صـــدا خل ختة  م م  ارررمل،  ف د اواـــة   - 4
املبة اات املت د ة ملاةلحمل اإلاهةع خل املن رمل،  خل  ع  ل مرسة ااـــــــــــت دا  اارةقمل رنرسة  جمدعا  نســـــــــــسري 

خل  ر  ارروة امل ـــــــافملق عق  اعا جمد   نفسا  عاايت عقرنسةت م ـــــــافمل عمت امنمل قنى ودع  جمندا م اريت  مبة
ســــــ   بة ض االاــــــتوبةاات عامل نومةت  اخر اارةقملا عفنفوا عزاا  اردلة  هي ق  ــــــمل رنتســــــن ر مناة، عحت

عاألم  خل جمندا م رننظ  خل  ماةنسمل ن ـــــــــــ  ارروة االوتسة سمل رنجرةقمل عااـــــــــــتوداماة خل قرنسةت ماةلحمل 
( رفةئدة  او  ماةلحمل اإلاهةع خل 2024-2020ع  ا د اواــة  اردعض د ــد جمنسو   عالا ) اإلاهةعق
ع قوا من  األم     منح جم ثمل األمم املتحدة املتاةمنمل املت د ة األجم ة  رتحرسث االاـــــــــــــــتر اا خل املن رملق 

 مة   فوم ةر  قوى ملاةلحمل اإلاهةعق
 األق ــــة  خل دعضارعقنى هةمش م م  قرمل اارةقمل االقتصــــة ممل ردعض   ع  ل مرسة، قرد اواــــة   - 5

اريت مرو هة مص ا  “ سوري ارصح ا  رتورسد ار ةقمل” مبة اة انروقمل اقرةاسمل ا ترةقة منفصا  ق عا لسّ
دنوض ابراا اب  منسو  نســــــرمل خل من رمل ارســــــةور األعاــــــو  250ارتنرسمل األل مريق عهتدا املبة اة    مد  

، ع ر  رإلاـــــــــــاة  خل اجد م  ارفر  ارال ال م اض م ـــــــــــار  ود األاـــــــــــبةع ااااممل رنت  ا 2025قة  
 ابر نفق املصحوع

 منوض/اـــــبتر ، ااـــــت ـــــةل  األمم املتحدة ا ترةقة السو املســـــتوى جم ـــــ   مة  عمن رمل  25خل ع  - 6
ارســــــــةور قنى هةمش املنةق ــــــــمل ار ةممل رندعاة ار اجم مل عارســــــــب   رنجر سمل ار ةمملق عو ــــــــ   ر  اال ترة  

 ـــةافو  قنى     ةنا شـــ فة   قنسرس  ع عرس ق عشـــد   امل جموافسنة لةاـــو عمة  عموامتةنسة عارنسج اواـــة  
اجة مل املنحمل     اثسف  او  ماةلحمل اإلاهةع خل املن رمل  ع  اإلقنسرسمل، عاـــــــن وا ار ـــــــو  قنى   سمل 
اال ســــة  عارتاةمر جم  مجسو املبة اات خل املن رملق عاــــن وا ار ــــو   م ــــة قنى اجة مل املةاــــمل    مواصــــنمل 

فمل ارتةجم مل  ةق عف  ا جم ض امل ـــــــةاف  اردقوة  ردمي اردقم    انروقمل اقرةاـــــــسمل، مبة خل  ر  ارروة امل ـــــــا 
 ملنح ارب ثمل  فوم ةر  قوىق

عااــــــــــتر ت اجةرمل األمنسمل خل ارتدهوا خل مجسو  اة  من رمل ارســــــــــةور جمســــــــــبا شــــــــــ   اارةقةت  - 7
اإلاهةجمسمل هجرةت قنى املدنس  عقوات األم ، عااـــــــــــــــتر اا  قرةض ار نف انتر سملق عخن ف  فةقم اجةرمل 

تسة  ل ةت م  ارســـــــــــــــاة  م  قد  ما   قوات األم  م   ولري األم  عاجرةممل،  ة   ى    األمنسمل ااـــــــــــــــ
 قعمة  اندال  مظةه ات خل جموافسنة لةاو

عخل جموافسنة لةاـــــــــــــو، زا  قد  ا جرةت امل ـــــــــــــتبّ خل   ة هجرةت  اهةجمسمل، عال اـــــــــــــسرة خل اا    - 8
ار ـــــــــــــــرــة  م  اربنــدق ع     رــ  م ــةت ا الا م  ارنــة  قنى ارف اا م   اياهم،  ــة   ى      امــد 

جو  ارســـــوط قنى األع ـــــة ق ععقو مدنسو   ـــــحةاي ألقرةض قنف اا اباة مت  لو ، مبة خل  ر   عنة  ا 
  ــــ م  األعض/ فتوجم   عنة  صــــاة اار ملق  11قنى مســــجٍد خل جمندة اــــةملواــــي جم ــــرةض جموافسنة لةاــــو خل 

آع/  ســ   م   شــد  ا جرةت لتاةر  19عفة  ا جو  قنى م ســا  فو و و خل لةض جموافسنة لةاــو خل 
رة  ةت ق عظن  املخل  ر  ا جو   نداي 24  جمنغ  مصــــــــــــة ا واومسمل ق  مرترق لرد 2019خل قة  

 خل املن رمل ار رةرسمل عاملن رمل ار رةرسمل ار  قسمل األفث     اار م   قرةض ار نف انتر سملق
عخل مة ، ظن  اجةرمل األمنسمل قنى   رسدهةق لرد ااتر ت اارةقةت اإلاهةجمسمل خل ش   هجرةت  - 9

ارف نســـــــــــــــسملق ع ســـــــــــــــبب  خل لةض مة   ســـــــــــــــتادا قوات اردلة  عاألم  ارو نسمل عارب ثمل املتاةمنمل عارروات 
املوا اةت جم  اارةقةت املسـنحمل خل عقو  اشـتبةفةت قنسفمل خل منة ث  ةع عمسنةفة عمباتوق ع صـةقدت 
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جر اطفةا اباز خل عقو  ووا ي خل و م ا /مونسّ عموز/مورسّق   قرةض ار نف خل عاـــــــط مة  جم د    اـــــــ،
ت اإلاهةجمسمل عمسنس ــــــــــــسةت اردلة  ق  ع اــــــــــــف ت ارن اقةت انتر سمل، اريت  فةقر  جمســــــــــــبا ع و  اارةقة

 ارنف ، ق  مرتر مدنس ق 
  ــــــ م  األعض/ فتوجم ، ه،و م م ســــــا ا  م  م ســــــا ات قوات مة  املســــــنحمل مر ة  خل  1عخل  - 10

موندعاع عجمورساسســي مبن رمل موجميت جمواــط مة ق عفة  امل ســا  خل جمورساسســي  عل عودة من ــواة  ــر  
ل  ا م  قوات مة  املســنحمل، ع ،صــسا  اجم مل ، ا ،  25ا ّ اجاوممل، ق،تر ارروة امل ــافملق ععلث جمسة   صــد

 م ـــــــــــة  ع ف ت اجاومملم  املاةمج  خاض ا جوم ق  15خل قدا  املفرو م ، عق،تر فار   60عمو د 
 نّ  ةا  نفسا قرنسمل م ـــافمل جم  قوات مة  املســـنحمل عقوات جموافسنة لةاـــو املســـنحمل خل عاـــط مة ق عخل 

  األعض/ فتوجم ،  قنن  مجةقمل نصــ ة اإلاــا  عاملســنر  مســ عرستاة ق  ا جوم  ارنام  عق ة خل   ــ م 7
 موندعاع عجمورساسسيق

و م ا /مونسّ وةرمل ار واائ رثاعمل  شـــــــــــــــا   خ ى خل منة ث  14عخل ارنسج ، مد  ت اجاوممل خل  - 11
ة عاتهوا ع ساجمريل وسث  ن ـــــــــــــــط اارةقةت اإلاهةجمسملق عخل  وز/مورسّ، قتر ماةمجو  ماورو ا وممل م 1 مف 

 مة ق ل  ا م  قوات األم  ارو نسمل قند هجومام قنى م سا  خل   ع ارنسج  ابرر ع م  اجدع  مو 16
عخل   ــــــــة ، قةم  اجاوممل، خل ظر  صــــــــةقد  قرةض ار نف انتر سمل خل شــــــــ   اربند عااــــــــتر اا  - 12

آع/  س   خل مرة  يت ع  ال عاسا ارواق ت   20ائ خل ان دا  االاتر اا خل لةرّ، إبقا  وةرمل ار وا
خل شــ   اربند قنى اجدع  مو ارســو ا ، عخل مرة  مل  سبسســيت ارواق مل خل لةض اربند قنى اجدع  مو رسبسةق 

 فةنو  ارثةين/  10 منوض/ابتر ، مد  انن  ارو   وةرمل ار واائ ألاجم مل  شا   خ ى متد وىت  10عخل 
عن ـــــــــــــــ ت  مجاوامــمل  ل مرســة ارواـــــــــــــــ ى عارســـــــــــــــو ا  عرسبســةع  نرــ    ــــــــــــــــة  وــدع هــة مو ق 2020منــةم  
  ندل خل منة ث ها  اجدع ق 5 000
عااــــتر ت موامتةنسة، اريت  ســــت ــــسف األمةنمل اردائرمل رنرجروقمل اقرةاــــسمل عفنسمل اردلة  رنرجروقمل  - 13

قسة ة انروقمل اريت م،تنةعع  2020اقرةاــــــسمل خل نواف ــــــوط، خل اررسة  ابالاــــــت دا ات ارازممل رتتو  خل قة  
مل افمل، جمسبر مناة  ولري ارتداما قنساةق عجم،ار   او  رت  م  قداات ارروات املوامتةنسمل ار ةمنمل  ر  ارروة ا

ارناج ار ــــــــــــــةمر ارال متبنة  اربند خل  م خ احمرد عرد ار ــــــــــــــس  ارغ عاين،  موامتةنسة، ائس  عق  اعامل داتق 
ارت امّ جمتحســـــــــــــ   ه ا  ماةلحمل اإلاهةع عارت  ا عارال م اقي األجم ة  االقتصـــــــــــــة ممل عاال ترةقسمل، ع فد

 عمبواصنمل ماةلحمل اإلاهةع عاا ميمل املنظرمل عاالجتةا  ري امل  ع قارروات املسنحمل رنرسة  ابر رنسةت، 
عااــــــــتر   دهوا اجةرمل اإلنســــــــةنسمل خل  اة  من رمل ارســــــــةورق لفي  ةممل  منوض/اــــــــبتر ، فة  قد   - 14

ارنةزو  خل جمندا  انروقمل اقرةاـــــــسمل اقرســـــــمل قد جتةعز منسو  نز ،  ل  فث  م   ـــــــ ف قد هم خل قة  
نز   486 000 م  جموافسنة لةاــو  ف  اا فة  خل قد  ارنةزو ، وسث  صــبح كة  فث  ق عشــادت2018
ق عابت م  ارصــــ ا  فث  ل فث   مصــــةض املســــةقدات اإلنســــةنسمل، وسث 2018خل قة   80 000مرةجمر 

 وا ّ املنظرةت اإلنســــةنسمل صــــ وابت مت امدة خل اروصــــوض    املت ــــ ام  م   قرةض ار نف، عال اــــسرة خل 
نسجرياي(، ع  من رمل ارســـةور )اباـــتثنة  موامتةنسةمرو  اجدع  جم  جموافسنة لةاـــو عمة  عارنسج ق عخل  منة ث
 منسو  نسرمل    مسةقدات  نسةنسملق 12حيتةج 
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 تفعيل القوة املشرتكة -اثلثا  
 آخر املستجدات بشأن النشر: العنصر العسكري -ألف  

    18 جمنغ  ارروة امل ــــــــــافمل ق   نفسا قرنست  خاض ارفاة قسد االاــــــــــت  ااق لفي ارفاة م   - 15
مب ــــــةافمل فتسبمل عاودة خل من رمل  ومة فواا عنمب ةال خل من رمل  “2فةمغة ”و م ا /مونسّ، ن،فات قرنسمل  25

ي ”و م ا /مونسّ، ن،فات قرنسمل  8 ايا/مةمو     25موامتةنسةق عخل ارفاة م  مة  ع اجدع  جم    “2 مســـــــــــ 
جموافسنة جم  فسنوماا  نوع   يب نسةمي، خل من رمل اجدع    90ةال، قنى جم د  ـــــــسةجمونغو عفةنتنتخل من رمل ات

 ارنسج ق ق عشةاف  خل ار رنسمل ل قتة  قتةرستة ، عاودة م  جموافسنة لةاو عاألخ ى م عارنسج  لةاو
  ـــ م  األعض/ فتوجم ، قة ت ارروات ارف نســـسمل ععودات  7 منوض/اـــبتر      29م  عخل ارفاة  - 16

س  خل مة ، خل من رمل اجدع  جم   جموافسنة لةاـــــــو عمة  م  قوات مة  املســـــــنحمل قرنسملر م ـــــــافمل خل  سســـــــ 
  ــــــ م  األعض/ فتوجم ،  10    1، ع ــــــب    اــــــنحمل ع خرية خاض ها  ار رنسملق عخل ارفاة م   عارنسج

ةم  ارروات ارف نســــــسمل عقوات ارنسج  املســــــنحمل ار ةمنمل  ــــــر  ارروة امل ــــــافمل جم رنسمل م ــــــافمل خل من رمل ق
ارنسج ق ع ،رري ارربض قنى مخســــمل  ل ا  م ــــتبّ خل   م  اهةجمسو ، ع ــــب   فرسمل فبرية ع  اجدع  جم    ــــة 

امل ـــــــافمل  ن ـــــــ مل  م  األاـــــــنحمل عاراخرية وســـــــا مة  ،جمنغ قنّق عامبة  ة ت عودات قةمنمل  ـــــــر  ارروة
 خ ىق را  مل      رةام  امسسمل قناة، عمل  ت ــــــر  امل نومةت، ارواا ة ق    مث آرسةت ارتنســــــسث ع ري  ر  

 م  اررنوات م نومةت قناةق
عمل متم جم ـــــد  وـــــة  موقو  ائم ملر  ارروة امل ـــــــــــــــافـــــمل خل ابمـــــةفوق     قننـــــ  واومـــــمل مـــــة   - 17
وتجة ةت، ق  نرر مر  ارروة م  موق ّ امل ق  مبن رمل اانسمل و م ا /مونسّ، جم د انسنمل م  اال 14 خل

 م ق ق    من رمل  خ ىق عخل  عائر  منوض/ابتر ، ن،رر مر  ارروة م ة  خ ى    موقو خل ابمةفو
هس ــمل   اامــمل عهي  ،عخل و م ا /مونســّ،  ق ت انــمل ارــدلــة  عاألم  ارتــةجم ــمل رنرجروقــمل اقرــةاـــــــــــــــســمل - 18

افمل   ــم  اواــة   افة  ااسو  ارو نسمل رنبندا  اقرســمل، جم ع وفوال رتبة ض امل نومةت ااــاا سجسمل رنروة امل ــ
االاــــــــتوبةاا سمل لسرة جم  اردعض األق ــــــــة ق عخل موز/مورسّ،  ق ت خ مل قرر، ع م ا  و ساسة لصــــــــنسة مت نث 

 ابرتو سطق
ةئد  اادمد رنروة امل ـــــــــــــافمل، م  ارنسج  ارر ةزامة موز/مورسّ، ق،   اان اض قومةاع نمةات  17عخل  - 19

 م  موامتةنسةق وننّ عرد اسدلرسحر حمر  اان اض 
موز/مورسّ خل ابمةفو اال ترة  ارثاعي، عمجو جم  ارروة امل ـــــــافمل عاالحتة  األعاعيب  17عق،رد خل  - 20

عارب ثمل املتاةمنملق عقدم  ارروة م نومةت مســـــــــــــــتجدة ق  ار رنسةت املر  اةق عقد  االحتة  األعاعيب  وة مل 
خل  رنو ســـــتسمل، مبةجم ـــــ   وةرمل ارت قةت املدلوقمل عامل دات املرتنةة وىت وسنّق عنوق ـــــ   م ـــــة امل وقةت ا

آع/  ســـــــــــــــ  ، قردت ارب ثمل املتاةمنمل  29 ر  اجة مل     وة  موقو  ائم ملر  ارروة خل ابمةفوق عخل 
 ارروات األمنسمل ارو نسمل عاردعرسمل املو و ة خل مة ق و ثن شةا  لسّا ترةقة  س مل ارتنسسث خل مة  

تداما عاررداات عامل دات،  ة م  قر ارتف سر عال   اض ارروة امل ـــــــــــافمل   ةين م  نر  فبري خل ار - 21
     اقارتة   ةق عم،فةقم ارنر  خل ار تة  ااول عامل فبةت املداقمل عقداات ارنرر عم دات اجرةممل ارف  ممل 

 ارنةافمل ارسدعممل ارصنوقارنة م ق  ااتودا  ار بوات 
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 آخر املستجدات بشأن النشر: العنصر الشرطي واملدين -ابء  
اصــــــن  جمندا  انروقمل اقرةاــــــسمل مة  بارّ م   او  رتف سر عودات حترسث متوصــــــصــــــمل  ــــــر  ع  - 22

ارسن ةت املوتصمل ارو نسمل رنت ةمر مو اجةالت امل  ب مل ابإلاهةع عاا ميمل املنظرمل ق  ارو نسملق ع  ا ر ها  
جموافسنة لةاــــو،  و       ر م  قنةصــــ  ار ــــ  مل ارو نسملق عخل ،ابالقاا  مو  روممل ار ــــ  مل ار ســــا ممل ،اروودات

 ـــــــــــــةجم ة م  ارنوا  املتوصـــــــــــــ  خل ارتحرسث خل األقرةض اإلاهةجمسمل عاا ميمل املنظرمل ماةمام خاض ارفاة  22
 حمررةر    قةقدة رنروة امل افمل  رو خل ابناساال مبن رمل  ساجمريلق 15امل رورمل ابرتر م ق عخل ارنسج ،  ،علد 

ا فتةئا ارروة امل ــــــافمل آخا خل ارتحســــــ ق لرد  جر  ع جة   روممل شــــــ  مل قســــــا ممل جمصــــــفو  - 23
، جمسنرة  جر  2019  ـــة ، قنى اـــبسر املثةض، روا  شـــ  مل قســـا ممل ابراتسبمل املن ـــواة خل آع/  ســـ   

 ــــبةط شــــ  مل قســــا ممل جموودات ارروة امل ــــافمل  ع  علدهتم رساونوا   عارنسج جموافسنة لةاــــو عمة  عموامتةنسة
 ابرر ع مناةق

ماتا األمم املتحدة امل   ابملوداات عاا ميمل  ردمي املســـــــةقدة، ابرت ةع  مو ار ـــــــ فة  ععاصـــــــر  - 24
ا خ م ،    اردعض األق ــــــــة  م  انروقمل اقرةاــــــــسمل خل مةض   وم  قداات قنةصــــــــ هة ار ــــــــ  سمل ع   م  

 نظراة رن دارمل اانةئسمل كدا    م  ارافة ة عاملسة رمل ع ماةنسمل اروصوض    امل نومةتق
 

 تنفيذ إطار االمتثال حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين - جيم 
ات خ وات   ــةلسمل رت  م   نفسا   ةا امتثةض ارروة امل ــافمل جرو  اإلنســة  عاررةنو  اردع   - 25 اُّتخ

 رو  اإلنسة  ع اةت ش مامل  خ ىقاألمم املتحدة جاإلنسةين، جمدقم م  مفو سمل 
،  ق  ت انـــــمل ارـــــدلـــــة  عاألمنـــــة فـــــة   م ف  ارروات اقـــــة  ابرروة امل ـــــــــــــافـــــمل ارـــــال  - 26 عخل و م ا /مونســــّـ
، ، عمادا     ــــــــــــرة  االمتثةض رنر ةمري اررةنونسمل اردعرسملانو  ها  ارروةاجصــــــــــــةنت عاالمتسةزات املرنوومل  حيد 
  فة  قنى جمندا  انروقمل اقرةاسمل رت،ر   قاالمة مت نث مناة أبا  األل ا  عاوتجةزهم عنرنامق عاس،  ا م رر  مبة

عو ل وةرسة  قدا     ا ات   ــغسر موودة  ت نث ابرتحرسرةت ارداخنسمل،   ــةلمل     قدا  مبة ئ  - 27
 (EUCAP Sahel Mali)ألروممل ار ــــــــ  مل ار ســــــــا ممل، جمدقٍم م  جم ثمل االحتة  األعاعيب ربنة  اررداات خل مة  

م ها  املبة ئ ارتو ساسمل جم د اقترة هة خل    م  قرنسةت ار صـــــد عاملســـــة رمل األمم املتحدةق عاـــــتســـــةهم  ع 
ارداخنس  خل ارروة امل ـــــــــــافملق ع  ـــــــــــةلمل     ر ، خ ـــــــــــ   ارنرة ج ارتدامبسمل اقةصـــــــــــمل ابررةنو  اردع  

رسسة  اإلنسةين عاررةنو  اردع  جرو  اإلنسة  عاررةنو  اردع  را    رنتنرسح رت ا  املبة ئ املتبنةة عا
فرة منبغيق عفو ن  مفو ــــــسمل ورو  اإلنســــــة  عارروة امل ــــــافمل عفنسمل اردلة  ارتةجم مل رنرجروقمل اقرةاــــــسمل 
 ل قمل  داما متنرنمل ردقم    م  قداات ارتداما اإلقنسرسمل عارو نسمل قنى اجرةممل، عن،ظ ِّر  فار   عاات 

ائرمل عارروة امل ـــــــــــــافمل، جمدقم م  ماتا رتداما املدا ِّجم  خل   ـــــــــــــة  عمة  عموامتةنسةق عنظر  األمةنمل ارد
األمم املتحدة امل   ابملوداات عاا ميمل عمفو سمل ورو  اإلنسة ، ونرمل قرر جم     جة  ارنسة  جمروات 
اردلة  عاألم  خل جمندا  انروقمل اقرةاـــــــــسمل، عع ـــــــــ   خةا مل   مث ر ـــــــــرة  اُّتة  مة من   م  خ وات 

 رت  م  ع و  ارنسة  خل ارروات ارو نسملق
ع علدت مفو ـــسمل ورو  اإلنســـة  مســـ عر     مة  عموامتةنسة ملســـةقدة عودات ارروة امل ـــافمل  - 28

 خل  نفسا   ةا االمتثةضق عو ل وةرسة  مفة  مس عر       ة  عارنسج ق
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ععاصـــــــــن  ارب ثمل املتاةمنمل اصـــــــــد وةرمل ورو  اإلنســـــــــة  خل اـــــــــسة  ار رنسةت اريت  نفاهة ارروة  - 29
ة ق ععع ر  ارب ثمل املتاةمنمل ا قة ات ابا اةع ارروة انتاةفةت خل جمورساسســـــي ع ائ ة  عمنت ا امل ـــــافمل خل م

 13    6مبن رمل موجميت، جم د     علدت جم ثمل حترسث خةصــمل م نسمل درو  اإلنســة     موجميت خل ارفاة م  
آع/  س  ق ع  ري ارنتةئج األعرسمل        ل ا ا م  قوات مة  املسنحمل ار ةمنمل  ر  ارروة امل افمل امبة 

موز/مورسّ انتاةفةت  ســــــــــسرمل جرو  اإلنســــــــــة ، مبة خل  ر  قرنسةت  قدا  خةاج ن ة   30اا ابوا خل 
ار قنى هجو  ابر بوات ارنةاـــفمل ارر ـــة  ر  ،ن  خل ق ممل جمورساسســـيق عم، قم    ها  االنتاةفةت اا اب  ا   

ارسدعممل ارصـــــنو شـــــ،   خل عق  اـــــةجمث م   ر  ارسو  قنى ارروة،  ة  اـــــف  ق  مرتر  ندل ع صـــــةجممل  اجم مل 
آخ م  ، ا ق عهاا اثرث وة ي م،ســـج ر خل من رمل جمورساسســـي م ةض  ل ا ا م  ارروةق عاجة اث  ارســـةجمرة  

ق عمل  نتــّ جم ــد ارتحرسرــةت 2018  ـــــــــــــــ م  األعض/ فتوجم   28 ايا/مــةمو عاثنسارــة خل  19عقو  ع رــة خل 
 اانةئسمل خل ها  اجوا ي ارثاعملق

 
 للقوة املشرتكةالصندوق االستئماين  - دال 

 ،علد مجسو املوظف  اررةئر   ررد  صــــبح ارصــــندع  االاــــت رةين رنروة امل ــــافمل قسد ارت ــــغسر،    - 30
منسو  مواع، م   اةت مناة  16.5ارصـــــــــــــــندع    قة  مجةرسة قدا  قنى  قرةرّ    نواف ـــــــــــــــوطق ع نرى 

عاعاندا عاالحتة  االقتصـــــــــــة ل عارنردل رغ ع  ل مرسة عاارةقمل االقتصـــــــــــة ممل ع  فسة اإلمةاات ار  جمسمل املتحدة 
م فبمل نرر  84رّ، عهو  م  جم  ا   ردعض   ع  ل مرسةق عخل آع/  س  ،  صدا ارصندع   عض  م  ش ا 

 ق2020 وة امل افملق عم  املتوقو     سن م امل فبةت دنوض قة م    ر ارر
  

 القوة املشرتكة من أجلالدعم الدويل املقدم  - رابعا 
 الدعم املقدم من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل -ألف  

و م ا /مونسّ، ع ــ   ارب ثمل املتاةمنمل  28( خل 2019) 2480ارر اا من  األم  قرا اُّتة   - 31
   سبةت رتولري موا  اردقم امل س ـــــــــــي االاـــــــــــتاافسمل ارسو عودات ارروة امل ـــــــــــافمل قنى     تحرر ارروة 

   منة ث قرنسةت ها  اروودات املو و ة   مصــــــةض  ن  املوا  اةت شــــــ مامل  خ ى مســــــ عرسمل ففةرمل   ع
األعض/ فتوجم ،  نر  ارب ثمل املتاةمنمل  نبةت عقو  عوصــ   قةشــمل م  فتةئا   ــ م   3خةاج مة ق عخل 

ارروة ارســــــــــــبو ار ةمنمل خل مجسو ارر ةقةت ارثاعمل، مبة م ــــــــــــرر جموافسنة لةاــــــــــــو ع  ــــــــــــة  عموامتةنسة عارنسج ، 
  ر ارفاة املرتدة م    ـــــــ م  األعض/ فتوجم     فةنو  األعض/ مســـــــر ق ع  ـــــــر  هاا ار نا  م  ع ر 
را م  اروقو  عزموت  428 600مروقــمل م  مروقــةت وصـــــــــــــــ  اإلقــةشــــــــــــــــمل املســدانســمل ع  34 800

  ـــــــــــــــ م  األعض/ فتوجم ،  وــة ــ  ارب ثــمل،  19 عالاق عخل  1 280 000 او انفتــّ  ع بنغارت ـــــــــــــــحسم، 
املتاةمنمل ارروة  قنرةر جم ــــــــ عاة     ،نج   عال  رسسرةر رنروة   قنى او مة  ن  قنسّ اــــــــسةاــــــــمل جماض ار نةممل 

، ع توقَّو    لسرة مت نث جمدقم األمم املتحدة رروات األم   ري ارتةجم مل  ة ا بمل خل م اقةة ورو  اإلنســــــة ارو 
  ـــــــ م  األعض/ فتوجم ، فة  قد  1ق عخل 2019قبر  ةممل   ـــــــ م  األعض/ فتوجم      ارروةاملســـــــةقدة   رد 

ال  ل ّ االحتة  األعاعيب    مام   عالا ار 6.2خل املةئمل م  مبنغ  8.5 عالاار  ع  528 087صــــــــــــــ، ا 
ارب ثـمل املتاـةمنـمل أل  اا  قم ارروة امل ـــــــــــــــافـمل علث اال فـة  ارتر ق عجم ـد وســـــــــــــــبـة  ار نبـةت املتنرـةة خل 

  ــ م  األعض/ فتوجم ، م  املفاا       فو ها  ارنســبمل امل وممل مبوازاة ار اي ة خل قرنسةت ارروة امل ــافمل  3
 ق2020ع  2019املر ا  نفساهة خل قةمي 
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عاملنــــةق ــــــــــــــــــةت  ــــةامــــملم ملوا مــــمل اال فــــة  ارتر  مو األواــــة   ات ارصـــــــــــــــنــــمل ارواا ة خل ارر اا  - 32
ق ع  ـــــــــــةلمل     ر ،  ،قد ت ماف ة  ،و ـــــــــــح   ائث عخ وات عودع  اردقم ارصـــــــــــة ا (2019) 2480

 ودات ار ةمنمل  ر  ارروة امل افملق انسف رنب ثمل جمتردميّ    ارو 
 

 الدعم املقدم على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف -ابء  
ن ر     ارروة وىت وسنّ م دات جمرسرمل  - 33 منسو   56علرةر مل ف  ارتنسـسث ارتةجمو راحتة  األعاعيب، اـ،

مفو   امل ـــــــــــــــافمل عهو مةمواع  نداج  ـــــــــــــــر  مة   ادت اااةت املةامل عار ـــــــــــــــ مامل جمتردميّ ردقم ارروة 
ع  ـــــــــــــــرر  ن  امل دات م دات رنحرةممل ارف  ممل عم فبةت عقداات اررصـــــــــــــــد مناة     ،منسو  مواع 430

 ار بوات ارنةافمل ارسدعممل ارصنوق ااتودا   ،ستود  خل  او  ماةلحمل
قدا   جمترومرعمواصــر االحتة  األعاعيب، خل   ةا م لث ارســا  خل  ل مرسة،  قم   ف سر ارروة امل ــافمل  - 34

منسو  مواع رت عمد ارروة مب دات عخدمةت عجمىن حتتسمل ق   75منسو  مواعق عقد خ،صــــــــــــــ   مومر مبنغ  100
  األعاعيب م فبةت مداقمل    ق عخل هاا ارصـــــــد ، م  املر ا    مســـــــن م االحتةExpertise France  مث عفةرمل 

مام  مواع(،  10ارروة قبــر  ــةمــمل ار ــة ق عم  مــةالت ارــدقم األخ ى ارــدقم، املرــد  م  ارب ثــمل املتاــةمنــمل )
 مام  مواع(، عهسار اإل ااة اقة  ابنروقمل اقرةاــــسمل املرد ،  10ع نفسا   ةا االمتثةض جرو  اإلنســــة  )

 مام  مواع(ق 5ملةنسمل رنت ةع  اردع  )ق    مث اروفةرمل األ رسّ اردقم 
موز/مورسّ، قردت انروقمل اقرةاـــــــــــــــسمل عاالحتة  األعاعيب خل جموافسنة لةاـــــــــــــــو ا ترةقارة  9عخل  - 35

اقةم  روزاا  اقةا سمل، ع قن  االحتة  األعاعيب خل هاا اال ترة  ق    قّ رنروة امل ــــــــــافمل مببنغ   ــــــــــةخل 
 منسو  مواع إلن ة  قنص  ار   مل خل ها  ارروةق 18 منسو  مواع، عمببنغ 120قدا  
م دات ع دامبةت رنروات ار ةمنمل  ــــــــــــر  ارروة امل ــــــــــــافمل، األم ماسمل عقدم  اروالايت املتحدة  - 36
منسو   عالا  21منسو   عالا ملوامتةنسةا ع  15منسو   عالا رروات   ــــــــــة  املســــــــــنحملا ع  15خل  ر   مبة

نح  قراة قنى صـــــــــــــ سد عنةئي خل  قم ل ا ى اردعض األق ـــــــــــــة  خل رننسج ق عااـــــــــــــتر ت  اةت  خ ى م
 اقرةاسملق انروقمل

  
 مالحظات -خامسا  

م اض مســـــةعاين ابرغ اررنث م   صـــــةقد  قرةض ار نف خل من رمل ارســـــةور اريت امتدت     عض  ال - 37
اـــــــــــــــةونسمل م    ع  ل مرسة  تدة مبحة اة خنسج  سنسةق عررد عب ت  اارةقةت اإلاهةجمسمل مو   قدماة خل 

لساة،  مجسو  اة  من رمل ارســـــةور،  ة قو ا االاـــــتر اا خل مســـــةوةت شـــــةاـــــ مل مناة ع   ج ار نف اإلع 
ار رةع  ق عارص وابت املوا امل ه،نة   و     ارفر  عارتارسش عاإللات م عمة  اسرة خل جموافسنة لةاو عال

ق عاملـــدنسو  هم م   رو قنسام ار بس ســـمل  غري املنـــة  عنـــداة املواا  ع  ارـــدعرـــمل، عم،فـــةقراـــة  ع و ع ـــــــــــــــ ف 
ةفملق عاألاقة   ،ثري اراهوض: لرد ق،تر  فث  م  ار اي ة ا ةئنمل خل  قدا  ا جرةت ع قرةض ار نف ارفت   ع  ة
قد  ارنةزو  خل مرو   فرة جمنغ  منا فةنو  ارثةين/منةم  لحســــــاق عمة  مدين خل جموافسنة لةاــــــو 1 500

 ق2018قة  خل  قد هم ل  فث  م    ف  ، فث  م  منسو  نسرملاربندا  اقرسمل 
ن رمل  ع اررةاة املســــــ عرسمل  ق  ماةلحمل اإلاهةعق عال ميا  حترسر جمندا  انروقمل اقرةاــــــسمل  ع امل - 38

مســــــــ عرسمل اإلاــــــــاة  خل اااو  اارةقسمل  انترو اردع  أبمج ّ لةإلاهةع م ــــــــانمل قةملسمل، ع رو قنى قة ث

https://undocs.org/ar/S/RES/2480%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2480%20(2019)
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رنتصدل رنت  ا املصحوع ابر نف خل من رمل ارسةور عرنتحدايت األخ ى ار ةجم ة رنحدع ، مبة خل  ر  
 امل  عقمل عاألانحمل عاملوداات، عا ج ة عارن ع قاالجتةا ابألشوة  عارسنو  ري 

عمس  ين قنى ع ّ اقصو  ارت ا  قة ة اارةقمل االقتصة ممل ردعض   ع  ل مرسة خاض م م  ارررمل  - 39
 منوض/اــبتر  خل جموافسنة لةاــو جمت  م   او هم رنتصــدل رت امد ان دا   14االاــتثنةئي ارال مجو جمسنام خل 

اااةت اـــــبرتّ، مجسو  اال ترة ، عار رنسمل مت د ة املســـــتوايت اريت ااـــــتر اع األم  عملاةلحمل اإلاهةعق 
اريت م  ار ــــــ عال ااــــــتر ةكة رستســــــىن ارتصــــــدل قنى او ل ةض ع ائم  -اااةت املدنسمل  اةمبة لس - امل نسمل

 مبنح جمنسو   عالا خاض ارســـــنوات اقر  املربنملامل ـــــةاف   ع  ا دق املصـــــحوع ابر نفرتصـــــةقد ارت  ا 
زمة  األموا عارتصـــــــــــــدل رنتحدايت اريت  وا ّ  م،ثب  ا بتام خل  و  م    ر ماةلحمل اإلاهةع عارت  ا

جمندا مق ع او ا  م ـــة ابر ـــ افمل اادمدة م    ر األم  عاالاـــتر اا خل من رمل ارســـةور اريت  قنن  قناة 
ائسســــمل اجاوممل األملةنسمل  ةسا مريفر عائس  ل نســــة  ميةنومر مةف ع  خل آع/  ســــ  ، قنى هةمش م م  

   م  جمواـــــــــــ اة      مد م  ها  املبة اة اادمدة ع و  خل جمسةامت  جمف نســـــــــــةق قرمل مروقمل اردعض ارســـــــــــبو امل ر
ع    ،عخ مل األمم املتحدة ردقم من رمل ارســــةورجم نمج االاــــتثرةاات  ات األعروممل رنرجروقمل اقرةاــــسمل 

 ققنى او متاةمر اإلمنةئسمل امج ارن رنسةت األمنسمل ع عار ممل ر تو سطارخل  رة   سةقد 
 ،شـــــــــــــــسد جمرسة ة االحتة  األعاعيب ر ـــــــــــــــ ع    ااة م ف  ارتنســـــــــــــــسث ع ،ع  قنى مجسو اااةت امل نسمل ع  - 40

ارصـــــــندع  الاـــــــت دا هة رنت ةع ق فرة  ق ع ق  امتنةين ارسو اااةت املةامل اريت اـــــــة   جمســـــــوة  خل 
خل ارب ثمل املتاةمنمل    ماارنروة امل ـافمل، عفار  ملرثني اقة  خل مة ، حمرد صـةا ارنظسف، ع االئترةين ر

 قنى  قرام ارثةجم  رنروة امل افملق
عخل هاا ارســـــسة ، اـــــساو  م  املام    م  ا رسةت األمنسمل امل ـــــافمل اررةئرمل، مثر ارروة امل ـــــافمل  - 41

ووا درية   ــة ق عال   اض ارروة امل ــافمل   ــا ر قنصــ ا هةمة نجنمل عارف قمل امل ــافمل املت د ة اانســسةت ر
ارتداجمري األمنسمل ارو نسمل عاإلقنسرسمل عاردعرسمل خل من رمل ارســـــــــــــــةورق ع ،ع  قنى اق وات املتواة م  مروقمل 

ملواصنمل  ف سر قنص  ار   مل خل ارروة امل افمل ارال اساو  قنص ا ابرغ األ سمل لساة، جم    مناة ار  افمل 
قنى ارروة امل ـــــافمل رتف سناة اادمدة م    ر األم  عاالاـــــتر اا خل من رمل ارســـــةورق ع ع    م ـــــة     ،ع  
 صندعقاة االات رةين، لاا  خ وة هةممل صوع ارتو   ارف ني ر مة  األمواق

ع ،ع  قنى ارترد  ارال  و ز ّ ارروة امل ــــــــــافمل صــــــــــوع  نفسا   ةاهة رامتثةض جرو  اإلنســــــــــة   - 42
اوترةالت اا اةع ارروة  اــــــــــس،ســــــــــةقد قنى    م   م  املدنس  عاجد  م  ارال عاررةنو  اردع  اإلنســــــــــةين

انتاةفةتق عارترس د إب ةا االمتثةض  م م  ــــــــــــ عال راســــــــــــا قنوع عقروض ارســــــــــــاة  املت ع م  ابر رنسةتق 
عارتحرسث خل  عانّ خل اال  قة ات ابا اةع عودات ارروة انتاةفةت  م م هة  عاــس،  ز مصــداقستاةق عخل هاا 

اال قة ات اق رية جمتنفسا قرنسةت  قدا  خةاج  قو اـــــــــن ةت جموافسنة لةاـــــــــو    ارتحرسث خل  ارســـــــــسة ، 
ن ة  ارر ـــــــة ، ع  قو اـــــــن ةت مة  م ة  خ ى     مة  ارتحرسرةت خل اجوا ي  ات ارصـــــــنمل جموودهتةق 
ع ظر األمم املتحدة منت ممل جمدقم ارســــــــن ةت ارو نسمل خل ع ــــــــو ع نفسا  داجمري ارت ةع  ارر ــــــــةئي عارتداما 

 قارو نسمل خل اجةالت املتصنمل ابإلاهةع عابا ميمل املنظرمل ق قنى ارتحرسث عاملاورمل ارر ةئسمل 
رث امل مد م  ارنتةئج املنرواـــــــمل، اـــــــساو  م  ار ـــــــ عال  - 43 عرترو  ارروة امل ـــــــافمل جمدعاهة فةما عحت،

 رـدمي امل مـد م  ارـدقم  رساـةق عاُّتـة ، من  األم  ق اا الو اررسو  ااغ السـمل ق   ولري ارب ثـمل املتاـةمنـمل موا  
اردقم امل س ــــــي االاــــــتاافسمل رنروة خ وة هةممل خل االجتة  ارصــــــحسحق ع وث ار ــــــ فة  قنى    مســــــةاقوا 
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رنولة  خل وسنّ جمت اداهتم ابرت   رنروة امل ــــــافملق عمســــــ  ين عاع ، ار نا ااةمو م  ارروة ارال مغ ي مجسو 
لار  مدض  قنى ااــــــــت دا  ارروة رتاثسف قرنسةهتة خل املســــــــتربر ارر ماق ع باض ارب ثمل املتاةمنمل  ،اراتةئا

قصــــةاى  ادهة رت،نس  جمســــ قمل مجسو  نبةت اردقم، خل   ةا م  االمتثةض رســــسةاــــمل جماض ار نةممل اروا بمل خل 
ميا  رنروة مســــتدا  را  هاا عود  ر  مافي، عرار   ف  ا  قويت رتولري مومر  قم اقةة ورو  اإلنســــة 

 ارتنب  جمّق
ع  م  جم ــــــدة ا جو  ارال شــــــ   قنى عودة مة  ار ةمنمل  ــــــر  ارروة امل ــــــافمل خل عاــــــط مة   - 44

 نداي م   نو  قوات مة  املســـنحملق ع شـــسد جمتفةين عشـــجةقمل  25عارال  اـــف  ق  مرتر مة ال مرر ق  
ارروات ارو نسمل   ل ا   ـــــــــــــافمل، عفار مجسو موظفي األم  ار ةمن  خل من رمل ارســـــــــــــةور  ـــــــــــــر  ارروة امل

 خل ظر  خ ةا ع  حسةت فبريةق ارام  مواصنو  قرنامعاردعرسمل 
عارتصدل رنت  ا املصحوع ابر نف عرإلاهةع جمواا مل ارتداجمري األمنسمل  م م   عال، را  وا  - 45

 ، عابألخ  ار ــــــــبةع،  لثم مت ن ا    م،ولَّ  رننةع  ق     الرّ جم امج  منةئسمل ع ن ــــــــ مل ربنة  اررداات املدنسمل
متجــةعز اوتســة ــةهتم ارسومســمل، ع رــ  وىت  تحر ث ارتنرســمل ع ت   ز املســــــــــــــــةعاة جم  اانســـــــــــــــ  ع تول   ارف   

وة  اروق  رإلاـــــــــــــــ ا  ابرت ب مل ردقم جمندا  من رمل ارســـــــــــــــةور  االقتصـــــــــــــــة ممل عاقدمةت اال ترةقسملق ررد
اردلو ار ة ر رألمواض املت اد كة، ع قم  نفسا  عش وكةق عخل هاا ارسسة ،   قو مجسو ار  فة      رة 

 االاــــــــتثرةا خل  او  ارتنرسمل املســــــــتداممل ار ــــــــةمنملع ااــــــــاا سجسمل األمم املتحدة املتاةمنمل ملن رمل ارســــــــةورق 
 عاإلاهةعق املصحوع ابر نفعارت  ا  رنن اقةت فث  ار    ل ةرسمل مل ةامل األابةع ااااممل  رنجرسو هو

 


