
 S/2020/1019  األمــم المتحـدة 

  

 

 مجلس األمن 
 

Distr.: General 

15 October 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

191020    191020    20-13251 (A) 

*2013251*  

 الحالة في أبيي   
  

 تقرير األمين العام   
  

 مقدمة  -  أول  
، التي طـل  يهاـق المجلس  (2019)  2497من قرار مجلس األمن  33يـقدم  ذـ ا التقر ر المب ـلقلةقرة  - 1

بهي )القمة األمذـؤ  الم قـت (و   ي ي  إببغـ  ـلقلتـقد  المحري يي يذةـه   قـي  قمة األمم المتحـدة األمذـؤ  الم قـت  أل
نؤ ــــــــــقى غبر   إل  غقي    16( يي S/2020/308التقر ر الةترة الممتدة من يقر خ صــــــــــد ر يقر ر  ال ــــــــــقب  )

ــتةمل  الن ةمل  غممر مذاق الت2020يشـــر ن األ ك غبتم ر  15 ــؤ  و   قد ِّ  التقر ر معلممقت م ـ ــؤق ـ  مرات ال ـ
 الحقل  األمذؤ   البهئ  التشـيهلؤ   الدنذقمؤقت القبلؤ و   قد ِّ  التقر ر غياـق معلممقت م ـتةمل  الن التقد  المحري  

 يي يذةه  اآللؤ  المشترك  لرصد الحد د  التحق  مذاقو
  

 أبيي  -   ثانيا  
 التطورات السياسية  

ح ـــن العبققت الئذق ؤ  بهن ال ـــمداى  ةذمد ال ـــمداىو  اي ـــمل الةترة المشـــممل  لقلتقر ر لق ـــتمرار ي - 2
، اية  الَبَلداى الل  يشــله  لجذ  يقذؤ  مشــترك  ق ــتئذقج إنتقط الذةال يي  قي  2020غنلمك  ــبتمبر  24 يي 

المحدة  يي غهرذق من حقمك الذةال الر ؤ ـــؤ و  ققمل  ـــل قت ةذمد ال ـــمداى غياـــق بتؤ ـــهر الملؤ  التةق    
بهن حلمم  ال ــــــــمداى    2020آد غغ ــــــــ س  31قؤع ايةقق  ــــــــب  لقألحرج األ ل  يي التي غياــــــــل إل  يم 

مذي مذق  و  قد يم التمقؤع الل   لقؤقدة   يحر ر ال ـــــــــــــمداىةؤش اقنتققلؤ   الجبا  الئمر   ال ـــــــــــــمدانؤ   حرك  
 يشر ن األ ك غبتم رو 3ايةقق ال ب  يي ةم ق يي 

، غالرد م ـ  لمى ريؤعم الم ـتمف يي ال ـمداى  2020آد غغ ـ س  27  مماياة ذلك، يةي ةم ق نم   - 3
 ةذمد ال ـــمداى الن ا ـــتعدادذم ق ـــتئذقج العملؤ  ال ـــؤق ـــؤ  لشـــبى المبـــع الذاق ي ألبهيو   ذق  الل  طل   
ر ؤس ةذمد ال ــمداى  ــلةق كهر، يمةم  الم ــتشــقر الر ق ــي لشــ  ى األمن القممي يمت ققيلمان،   ي ر  ــ  ى  

لر ؤس المشــقرن الن ةذمد ال ــمداى للجذ  الرققل  المشــترك  يي غبهي دنذ  غر د،   ــرق غير قؤق دنذ  غلمر،  ا
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إل  الخرطم  خبك األ ـــــبما الئقلأ من غنلمك  ـــــبتمبر،  اةتمعما مع ال ـــــل قت ال ـــــمدانؤ  لمذققشـــــ  المبـــــع  
 الذاق ي ألبهي  مذقط  حد دي  غخرفو  

داى، لم يحري الملؤ  ال ـب  يقدمق ن كر   الل  الرغم من ا ـتمرار التققرد بهن ال ـمداى  ةذمد ال ـم  - 4
ةم ق  الخرطم  بتعههن ال ـــــــــل قت يي يي غبهيو  يمئلل الت مرات الر ؤ ـــــــــؤ  الل  اللـــــــــعهد المحلي يي قؤق  

، الهمن ر ؤس ةذمد ال ــمداى الةر   كمك ديم 2020حز راى نمنؤ    29ر ؤس لإلدارة يي ك  من البلدننو  يي 
آد غغ ــــــــ س،  قع ر ؤس مجلس ال ــــــــؤقدة يي    20دار   الخقصــــــــ و  يي بمك ر ؤ ــــــــقم طدارة مذ ق  غبهي اط

ال ـــمداى، الةر   غ ك ركن البد الةتقب البد الرحمن البرذقى مر ـــممقم بتعههن ةمع  دا  د مم ـــ  حمداى ر ؤ ـــقم 
 طدارة مذ ق  غبهي اطدار  و  ذ ه ذي المرة األ ل  التي نمةد يهاق ر ؤ قى لإلدارة يي غبهيو

الجمـل  التعر يـؤ  التي ـقق  باـق ر ؤس ال/عـئ  ـققـ د القمة ـلقلذـؤقـل ، يار الخرطم  يي الةترة من   يي إطـقر  - 5
و   قطبـقي  إل  يقديم نة ـ  إل  ةقن  الر ؤس الجدند ليلؤ  المشـترك  لرصـد 2020غنلمك  ـبتمبر   10إل   6

قةتمقا المم ع ليلؤ  ال ؤق ؤ   الحد د  التحق  مذاق إل  نظرا   المعذههن، نققش الم ق   التي غثهرت خبك ا
من بهن ذ ه الم ــــــــــق   يشــــــــــيه  ما/ال  كقى  ــــــــــ/قو يبرانرو    19 األمذؤ  المشــــــــــترك  ال   القد يي ةم ق يي 

ال ـق رات يي آثمني،  ايخـقذ ـيدابهر لتعز ز األمن يي غبهي،  ا ــــــــــــــتئـذقج اةتمـقالـقت لجـذ  الرـققـل  المشــــــــــــــتركـ  
 غبهيو  يي

ـــؤقدة يي 2020غنلمك  ــــــــــــــبتمبر  8 يي  - 6 ، التق  ر ؤس ال/عـئ  ـققـ د القمة ـلقلذـؤقـل  بر ؤس مجلس ال ــــــــــــ
ــتقرار يي مذ ق    ــمقى األمن  اق ــــ ــمداىو  رح  الر ؤس لقلد ر ال   يقم  ل  القمة األمذؤ  الم قت  يي بــــ ال ــــ

ال ــــــــــــــمداى نظرا   غبهي،  قــد  يــببهــدات لــبى القمة األمذؤــ  الم قتــ  يحظ  بــدالم من ر ؤس اطدارة الــ   الهذــ 
يب ل  من ةامد يي المهداىو  غ ــقر غياــق إل  غى يعههن نق   مدني لر ؤس ال/عئ  نتعقر  مع ر ب ايةقق   لمق
 ،  بن   بى يشيه  ما/ال ال ق رات يي غثمني،  غاللن غن   هتم إنشق  ير   لدرا   ذ ه الم بل و  2011 الق 

ــقرن الجدند ، التق  ر ؤس ال/عئ2020غنلمك  ـــــــبتمبر   9   8 يي  - 7   قق د القمة لقلذؤقل  لقلر ؤس المشـــــ
الن ال ـــمداى للجذ  الرققل  المشـــترك  يي غبهي، اللما  )المتققالد( الز الدنن الئمقىو  غبد الر ؤس المشـــقرن غن  
ن  د يبنهدا يقمق التعجه  لق ـــــــــــــتئذقج اةتمقالقت اللجذ   م يمرات ال ـــــــــــــب  التي اقترحل القمة األمذؤ  الم قت   

   اللعهد المحلي مع ممئلي قبهلتي دنذةق نقمن  الم هر  ويذظؤماق الل

ــقلـــ  ةم ـــق يي الةترة من  - 8 ــقلذؤـ ــق ـــد القمة لـ ، 2020غنلمك  ــــــــــــــبتمبر  25إل   21 يار ر ؤس ال/عئـــ  قـ
ر ؤس غركقى قمات الديقا   يماصــــــــــــــ  مع  ي رة الخقرةؤ  بؤقير س  اني نمب،   ي رة الديقا غنجلهذق يهذي،  حهأ

ــعبي لجذمد الـ ـــــ  ــترك  يي غبهيو الشــــ ــمداى للجذ  الرققل  المشــــ ــقرن الن ةذمد ال ــــ مداى،  نق   الر ؤس المشــــ
 رحبل القمة األمذؤ  الم قت  لقلمذققشــقت الجقر   يي الخرطم  بهن ال ريهن لشــبى م ــتقب  غبهي،  غ ــقرت إل  

تام لبى الز قرة غناق ق يزاك م ـــتعدة لتؤ ـــهر مذققشـــقت ممقثل  الل  اللـــعهد المحليو  غالرد المحق ر ى الن ثق
التي قق  باق الم ـتشـقر الر ق ـي لشـ  ى األمن القممي   ي ر  ـ  ى  ـرق غير قؤق إل  الخرطم   ـتماد ال ر    
طبرا  ايةققؤ  يي المقل المذق   لشبى المبع الذاق ي ألبهي  المذقط  الحد دي  األخرف، لمق يي ذلك مذ ق   

يشـــــر ن األ ك غبتم ر قد لؤب الظر ج    3ل ـــــب  يي ةم ق يي األر ع  الشـــــر مهبو  ذم نر ى غى يمقؤع ايةقق ا
 الممايؤ  طةرا  مذققشقت مئمرة لشبى غبهيو

 ذك رت القمة األمذـؤ  الم قـت  محـق ر اـق ـلقلقرارات المذبئـق  الن اةتمـقا اآللـؤ  ال ـــــــــــــــؤق ـــــــــــــــؤ   األمذـؤ   - 9
ــترك  المعقمد يي  ــ/قو يبرانر  19المشــ ــاق معلمق2020 ــ قم، لمق يي ذلك دالمة لجذ  الرققل  ،  التي ق نزاك لعاــ
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القرارات يلك المشـــــترك  يي غبهي إل  ا ـــــتئذقج اةتمقالقياق المذتظم و  قحظل القمة األمذؤ  الم قت  غى لع  
ـق  ـقد يلمى من المةـهد يـذق لـاق يي إطـقر اللجـذ ،  ـقد يلمى من المةـهد يـذق ك الم ــــــــــــــقـ   المـئقرة التي ق يزاك معل  

  ـــؤمق يعههن ر ؤ ـــهن لإلدارة يي غبهي  بـــر رة اقيةقق الل  كؤيؤ  الملامق معق للـــقل   يي اآل ن  األخهرة،  ق
المجتمعقت المحلؤ و  كررت القمة األمذؤ  الم قت  دالمياق غياــق ةذمد ال ــمداى للمشــقرك  إل  ةقن  نظرا اق  

 غخهرا، غاللذل  ال ــمدانههن يي  بــع خقرط  طر   طنشــق  دا رة  ــرط  غبهي يي م لع يشــر ن األ ك غبتم رو 
القمة األمذـؤ  الم قـت  االتزامـاق القد اةتمقا لل ــــــــــــــب  قب  ناقي  العق  بهن ممئلي المجتمعقت المحلؤ  يي غبهي، 

 ألغرا  مذاق كةقل  د رة ذجرة  لمؤ  م تقببم،  دالل ال ريهن إل  دالم يلك الجامدو

ــبتمبر  29 يي  - 10 لذؤقل  البر اطنترنل مع الم/عمث ، َيماصـــــ  ر ؤس ال/عئ  قق د القمة لق2020غنلمك  ـــ
ــتجمال  لشـــــــــــبى الحقل  األمذؤ   -الخقص لألمهن العق  إل  مذ ق  القرى األير قي، لقريؤ  غ نقنيق  غنؤقنيق، ق ـــــــــ

 ال ـــــؤق ـــــؤ  يي غبهي،   شـــــبى اقةتمقالقت التي القدذق يي الخرطم   ةم قو  نمقشـــــل غياـــــق الملؤ  ال ـــــب ،  
   مع ير   اقيحقد األير قي الريؤع الم تمف المعذي لقلتذةه ونمقشل الحقة  إل  يعز ز التماص بمق
 

 ديناميات النزاع والحالة األمنية  

ظلــل الحــقلــ  األمذؤــ  العــقمــ  يي غبهي متميرة خبك الةترة المشــــــــــــــمملــ  لــقلتقر رو  من بهن الحمادث  - 11
ــع  ــ   يخاـــ ــة  خقصـــ ــجل ، ذذقن ثمقنؤ  حمادث يئهر القل  للـــ لتحقؤققت قحق : غر ع ذجمقت  األر عهن الم ـــ

بــــــــــــد غيراد القمة األمذؤ  الم قت   غر ع حققت من العذا القبلي، لمق يي ذلك ذجمقت م ــــــــــــلح  الل  القرفو  
  قعل  /ع  حمادث يئهر القل  للة  خقص  خبك الةترة المشممل  لقلتقر ر ال قب و  قد

ــقى غبر     24  قع الاجممقى األ قى الل  القمة األمذؤ  الم قت  يي  - 12 ، الذدمق ذقةم غيراد 2020نؤ ــــــــــ
م ــــلحمى من قبهل  الم ــــهر   قمات القمة األمذؤ  الم قت  يي الق قا األ  ــــالو   قع الاجم  األ ك يي المذ ق   
العـقمـ  لذـق  نـق   الئـقني يي قـقالـدة الملؤـقت البك الم قتـ و  قـد قمتـ  اثذـقى من غيراد قبهلـ  الم ــــــــــــــهر ـ  خبك  

ــق رد ةذم  ــدمـ ــقلـــأ يي  الاجممهن الذـ ــق الن الذةسو   قع الاجم  الئـ ــقالـ ــ  الل  الذهراى ديـ ــ  الم قتـ د القمة األمذؤـ
ل ِّةق لقلعم  يي مقر اآللؤ  المشـــــــــــترك    12 غيقر مقنم، الذدمق غمطلقل الذقر الل  ةذدنهن من  حدة حمقي  القمة كم

ــؤقرة متجا  من ققالدة كقدقل ــد الحد د  التحق  مذاق يي كقدقلي بهذمق كقنق الل  متن  ــ ي إل  مركز ممريق  لرصــ
لتمي ع المؤقهو  يي حهن غصـــهبل  ـــؤقريامق لببـــرار، لم يلـــ  الجذديقى لبذف  القدا  ـــقلمهن إل  مقر اآللؤ و 

حز راى نمنـؤ ، غطلـقل مجممالـ  م ــــــــــــــلحـ  مجامـل  الـذقر الل  ـققيـل  ـيقلعـ  للقمة األمذـؤ  الم قـت   24 غخهرا، يي 
غصـــــــه  غحدذم     إصـــــــقل  ثبث  من حةظ  ال ـــــــب ،  قدبهن قملي  يمداط يي الق قا الشـــــــمقلي، ممق غدف إل

 لجر ب خ هرة،  نمق  ةما إل  غديس غلقلق لتلقي العبط حهأ غبحل حقلت  م تقرةو

،  قــد كــقى لاــق يــبثهر كبهر خبك الةترة 2020نؤ ـــــــــــــــقى غبر ــ   13  قعــل حــقدثــ  الذا قبلي يي  - 13
هن، يمشـــــــت/  يي غنام من قبهل  الم ـــــــهر  ، قر   المشـــــــممل  لقلتقر رو يقد ذقةمل مجممال  من الرةقك الم ـــــــلح

مـقبمن، لـقلق ـقا الجذم ي، يقتلما غر عـ  من غيراد قبهلـ  دنذةـق نقمن، مذام كبهر القر ـ ،  اخت ةما قـقصــــــــــــــَر ن،  
آد غغ ــــــــــــــ س، ذــقةم نحم   8رغس من المــقالزو  يي  100كمخــقم،   ــــــــــــــرقما غبئر من  50 غحرقما حمالي 

ــقم من قبهلتام يعملمى كخد  يي المذقيك للـــــقل   م ـــــلحقم، يمشـــــت/  يي غنام من ق 70 بهل  دنذةق نقمن، غ ـــــخقصـــ
ــمقليو  قد لقي   ــهر  ،  ذي القر   الماقع  بهن قملي  يمداط يي الق قا الشــــ ــلقى قر   إبرالؤم من قبهل  الم ــــ  ــــ

 ــــــــــذمات كقى  الداه من المقك المذقيك من قبهل  دنذةق  4ثبث  غ ــــــــــخقص حتةام يي ذ ا الحقدث: طة  المره 
نقمن،  اثذقى من الماقةمهن الم ـــــلحهنو  غصـــــه  غر ع  من المقك المذقيك، من بهذام امرغيقى، لجر ب نقةم   
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الن طلققت نقر  و   قع ا ــــــــــــت/قن يي المهر ، خقرط المذ ق  الحد دي  اآلمذ  المذز ال  ال ــــــــــــبب يي المذ ق   
ــهر    د ــمؤ   ار غلقر، بهن قبهلتي الم ـ ــقى غبر  و  قمت    30نذةق نقمن يي العقم  من ممقع ير   اآللؤ  ال ـ نؤ ـ

ثبث  من غيراد قبهل  دنذةق نقمن  اثذقى من قبهل  الم ـــــــــــــهر  ، بهذمق ير الدد من ال ـــــــــــــلقى إل  القرف المجق رة  
قتهب  26غيقر مقنم،  قعل ا ـــــت/قبقت الرقؤ  الذؤة  يي كقدقلي خلةل  12حةقظق الل   ـــــبمتامو  غخهرا، يي 

خم ـــــــــــــــ  من ممظةي برنـقم  األغـ يـ  العـقلمي من بلـدة كـقدقلي إل  مقر القمة  ةر حـق، بهذمـق يم إةب   19  
األمذؤـ  الم قتـ  اآللؤـ  حةـقظـق الل   ــــــــــــــبمتامو  لم نمبل  الن  قما حمادث الذا بهن الق/ـق ـ  مري/ ـ  لـقلاجرة 

 العل ؤ  لقبهل  الم هر   البر غبهيو

ــدرا للقل  - 14 ــلح  ملـ ــر م ـ ــممل  لقلتقر رو   ظ  اريةقد غالمقك إةرامؤ    ةمد الذقصـ خبك الةترة المشـ
ــلح  الل  المدنههن الل  طمك طر     ــؤ ،  اقخت قج،  الاجمقت الم ــــــ ــرق  المق ــــــ ــملل غالمقك العذا  ــــــ   ــــــ

، قمتـــ  رةـــ  من قبهلـــ  دنذةـــق نقمن نبل  من العمر  2020يممي نملؤـــ   5اطمـــداد الر ؤ ــــــــــــــي يي غبهيو  يي 
ــت/  يي غى 45 ــل  يشـــــ غيرادا من قبهل  الم ـــــــهر   نة  ه يي كملبمك، يي   القمقم رمؤقم لقلرصـــــــقص يي ذجم  م ـــــ

يممي نملؤ ، ققمل ةمقال  م ــلح ، يشــت/  يي غناق من قبهل  الم ــهر  ، ل ــرق  نحم    28الق قا األ  ــالو  يي 
الشـــــــــر ن رغ ـــــــــق من المق ـــــــــؤ  يعمد ملةهتاق إل  قبهل  دنذةق نقمن يي مذ ق  بذتمى يي الق قا الجذم يو  يي  

، كقنل قد  Imdad Total Site Servicesالرصــقص الل  ممظا محلي يي  ــرك  يممي نملؤ ، غمطل   13
األمبؤ ِّ ، الل  لعد   - دلذ  –يعققدت مع  القمة األمذؤ  الم قت ، ممق غدف إل  ملـــــــــــــرال  الل  طر   كقدقلي 

 كهلممترات من مقر اآللؤ  المشترك  لرصد الحد د  التحق  مذاقو 3نحم 

ــ  ل ــــــب  ةق ح  مر  يهر س كمر نق )بميهد الل  الرغم من القهمد المةر  - 15 (،  ــــــعل القمة 19- بــــ
األمذؤـ  الم قتـ  إل  احتما  الحـقـل  األمذؤـ   اطلقـق  الل  غبهي مذ قـ  خـقلؤـ  من األ ــــــــــــــلحـ ، ـلق ــــــــــــــتخـدا  آلؤـ   
ــ    ــؤ و  قد حظهل ذ ه الجامد لقلدالم لةاـ ــق ـ ــر ع  التقلع  لاق   ةمدذق يي غبئر المذقط  ح ـ ــتجقل  ال ـ اق ـ

اصـ   ـرط  األمم المتحدة  ملت  اقيلـقك المجتمعي مع  ـلقى غبهي   ةاـ  اطر ـقد المقد  من  ا ـتمرار يم 
ــلل القمة األمذؤ   ــمقى حمقي  المدنههن، يماصـــ ــق  لجقى الحمقي  المجتموؤ و  لتعز ز يي هتاق األمذؤ   بـــ غالاـــ

ــق   ذات اقذتمق  المـشــــ  ــبى الم ـــ ــمداى لشـــ ترن يي إطقر الةر    الم قت  مع لعئ  األمم المتحدة يي ةذمد ال ـــ
العقم  المشــــــــترن بهن ال/عئتهنو  يي ذ ا ال ــــــــؤقق، اةتمع ر ؤس ال/عئ  قق د القمة لقلذؤقل  يي ةم ق مع الممئ   
ر،  نق   قق د قمة لعئ  األمم المتحدة يي ةذمد ال ـــــمداى   الخقص لألمهن العق  لجذمد ال ـــــمداى، ديةهد  ـــــهرِّ

 و 2020غنلمك  بتمبر  23يي 

  اقيةقق ال   يم التمصـــــــ  إلؤ  بهن ال ريهن خبك اقةتمقا المم ـــــــع ليلؤ  ال ـــــــؤق ـــــــؤ     ذق  الل - 16
، ققمل القمة األمذؤ  الم قت  بتةعه  آلهتي اللجذ  المشــــــــترك   2020 ــــــــ/قو يبرانر  19 األمذؤ  المشــــــــترك  يي 

ئتهن مشــــــــــتركتهن  للمراقبهن الع ــــــــــلر هن  الةر   المشــــــــــترن للمراقبهن الع ــــــــــلر هنو  نتؤج  ل لك، يم نشــــــــــر لع
البر ، ياــــــم قى مراقبهن  طذههن من ال ــــــمداى  ةذمد ال ــــــمداى، يي غيمني )الق قا الجذم ي(  ديرة  للرصــــــد

ــهر   يي   ــ/قد الم ــ ــقو  ــ ــر ذقيهن ال/عئتهن احتجقةقت يي غ  ــ ــمقلي(، الل  التماليو  قد غثقر نشــ )الق قا الشــ
ز  الشــــمقلي من مذ ق  غبهيو  لم يلتم  لعد  ديرة ال نن القربــــما انتشــــقر مراقبهن من ةذمد ال ــــمداى يي الج

  قطبـقي  إل  ذلك،  يةعه  آلهتي اللجذ  المشـترك  للمراقبهن الع ـلر هن  الةر   المشـترن للمراقبهن الع ـلر هنو 
ــئل غر ع نققو يةتؤش دا م  يي غقمن )الق قا الجذم ي(،  دكمرا )الق قا األ  ـــــــال(،     ذق  الل  اقيةقق، غمنشـــــ

 الشمقلي(،  يقر ق )الق قا الشمقلي(،  ذلك لل/حأ الن األ لح   ال خق رو  يمداط )الق قا
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ةـــــقر ـــــقم،  من   (2019) 2469 ق نزاك التخيؤ  المقرر لقما  القمات  يقـــــقم لقرار مجلس األمن  - 17
المتمقع غى يلتم  لحلمك ناقي  الملؤ  يذق د القمات الجقر  و  مت  ابتم  ذلك،  ــتحقيا القمة األمذؤ  الم قت   

يردا، لمق يي ذلك األيراد الذظقمهمى لة  من القمة األمذؤ   3  550الل  الحد األقلــ  المبذ ى ل  للقمات  ذم 
 حق  مذاقوالم قت   اآللؤ  المشترك  لرصد الحد د  الت

 
 الحوار بين القبائل  

 ــــــــــل قت قبهلتي يي التماصــــــــــ  مع القمة األمذؤ  الم قت  ا ــــــــــتمرت خبك الةترة قهد اق ــــــــــتعرا ،  - 18
ــعهد المحليو  دنذةق ــهر    ققدة المجتمعقت المحلؤ  لتعز ز الملؤ  ال ــــــــب  الل  اللــــــ  الل  الذحم  نقمن  الم ــــــ

ــقر إلؤ    ــقب  الم ر  المشـــ ــقى غبر   نؤ  16يي يقر ر  ال ـــ ــقلتي إل  ر ؤس S/2020/308)  2020 ـــ (  يي ر ـــ
(، غدف حـقدـثق ـنق  ـنق   كملم  الـل اى  قعـق يي  S/2020/767) 2020يممي نملـؤ   29مجلس األمن الم رخـ  

نؤ ـــــــــــــــقى غبر ــ ،   13ني نذــقنر الل  التمالي،  كــ لــك الحــقدث الــ    قع يي مــقبمن يي كــقنمى الئــق 22   19
ي قدة حدة التميرات بهن الق/ق  ،  قد غثر ذلك  ـل/قم الل  ةامد ال ـب  الل  اللـعهد المحليو  قد غحجمل   إل 

د ـلققيـةقـققت قبهـل  دنذـةق نقمن الن التـعقـم  مع قبهـل  الم ــــــــــــــهرـ  ،  طـقلـبل ـلبى يلتز  قبهـل  الم ــــــــــــــهرـ   من ةـدنـ 
ــم الجةقج لعق   يم التي ــ  إلهاق بهن القبهلتهن يي مم ــــــــ ــتهن  2016التمصــــــــ ، لمق يي ذلك العمدة إل  الممقر ــــــــ

التقلهـــدنتهن المتمئلتهن يي التعـــق ى  ي ــــــــــــــم ـــ  المذـــقيالـــقتو  لم يةل  ةامد القمة األمذؤـــ  الم قتـــ  الرامؤـــ  إل  
ال ــــــب  المجتموؤ  المشــــــترك و  نظرا إل  يةشــــــي   ممئلي المجتمعقت المحلؤ  نتماصــــــلمى يي إطقر لجذ  ةع 

إل  حد كبهر، لم يئمر محق قت القمة األمذؤ  الم قت  الرامؤ  إل  إالقدة يذشــــؤال الحمار الل    19-ةق ح  كميهد
م تمف الزالمق  التقلهدنهن الل  إثر اةتمقالهن المقدا يي ديرة يي آذار مقرس  نؤ قى غبر   د ى غى يةاؤق إل  

 نتق   حق م و

ــقى غبر    22 يي  - 19 ــق  لجذ  ال ــــــب  المجتموؤ  2020نؤ ــــ ، اةتمعل القمة األمذؤ  الم قت  مع غالاــــ
نؤ ــــــــــــقى غبر   مع ر ؤس اللجذ  المللة  لملا   25المشــــــــــــترك  من قبهل  الم ــــــــــــهر   يي قملي،  اةتمعل يي 

للجذ  الرققل  المةق بــــــقت لشــــــبى غبهي ال   الهذ  ةذمد ال ــــــمداى،  الر ؤس المشــــــقرن الن ةذمد ال ــــــمداى 
المشـترك  يي غبهي،  ر ؤس اطدارة ال   الهمذ  ةذمد ال ـمداى بادج الاـيال من غة  ا ـتئذقج حمار ال ـب و  

يممي نملؤـ  خبك اةتمـقالهن المقـدا الل  التمالي مع   21حز راى نمنؤـ     22 ةرف يمةؤـ  نـدا ات ممـقثلـ  يي 
 كبذمق معهمن من قب  ةذمد ال ـــــــــــــمداى،  مرة غخرف يي  ر ؤس اطدارة المذتاؤ   قنت   ر ؤس اطدارة الجدند، 

يممي نملؤ  خبك اةتمقا المقد يي ديرة مع الر ؤس المشــــــــقرن الن ال ــــــــمداى للجذ  الرققل  المشــــــــترك  يي   22
غبهيو  غخهرا،   عـد  قـل قلــــــــــــــهر من  صــــــــــــــمـل ، قـق  ر ؤس ال/عئـ  الجـدـند قـق ـد القمة األمذؤـ  الم قتـ  ـلقلذـؤقـل  

غغ ـــــ س،   آد   19ة  ا ـــــتئذقج الحمار خبك اةتمقال  التماهد  مع دنذةق نقمن يي لقلاـــــيال غياـــــق من غ
 للم هر  و غنلمك  بتمبر مع الزالمق  التقلهدنهن 15 مرة غخرف خبك اةتمقال  يي ديرة يي 

قبهـل  الم ــــــــــــــهرـ  ، نزار مخـتقر ـلقبم نمر، ق ــــــــــــــتئـذقج  ـنقظر المم  لم يذج  المـ/قدرات التي ـقدماـق  - 20
م ــــتمف لجقى ال ــــب  المجتموؤ  المشــــترك ، حهأ طلبل قبهل  دنذةق نقمن التمصــــ  إل  ايةقق  التماصــــ  الل  

ــقي  إل  التدابهر  ــ/ققمو  الب ة الل  ذلك،   قطبـ ــتمف الزالمق  التقلهدنهن م ـ للتخيؤف من حدة المتخ ة الل  م ـ
  يتمئ  يي الخبج  ، يإى ذذقن م ــــــبلتهن غخر هن يعمققى ا ــــــتئذقج الحمارو الم ــــــبل  األ ل19-ةق ح  كميهد

حمك ال ر ق  التي يملن باق اط ــقرة إل  قبهل  الم ــهر   يي اقيةقققت الملتم  و  غصــر غيراد قبهل  دنذةق نقمن  
الل  ا ـتخدا  ملـ ل  الم ـهر   االجقنرةل للدقل  الل  الشـق ر الم ـهر   التي نتم يرحقلاق بـمن مذ ق  غبهي، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ar/S/2020/308
https://undocs.org/ar/S/2020/767
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ا و  الم ـبل  الئقنؤ  ذي اللـدا المزالم  داخ  قبه  الم ـهر  ، ال     ـتخدذلك اقيعقر  قبهل  الم ـهر     بهذمق
غثر الل  ملــداقؤ  يالمق  القبهل و  قد يبثرت غنشــ   اقيلــقك التي يقم  باق قبهل  دنذةق نقمن لق ــتبداك ر ؤس 

ل  ، حهأ كقى ر ؤس اطدارة الجدند لحقة  إ2020حز راى نمنؤ    29اطدارة ال   الهمذ  ةذمد ال ـــــــــــمداى يي 
 المقل لةي نري  غممرهو

 الل  الرغم من ذــ ه الخبيــقت، يملذــل القمة األمذؤــ  الم قتــ  من الجمع بهن ال ريهن خبك ثبثــ   - 21
ذم إدارة الجامد التي مذاق كقى الير  الر ؤ ــــي ، اةتمقالقت مخلــــلــــ  للجذ  ال ــــب  المجتموؤ  المشــــترك 

يي  ــمق غمههل المشــترك و  يي حهن  ــقركل القمة   19-يقمدذق المذظمقت غهر الحلممؤ  لمذع انتشــقر كميهد
ــمداى، لم يلن   19-األمذؤ  الم قت  يي الةر   العقم  المعذي للميهد التقلع طدارة غبهي  ال   الهذ  ةذمد ال ــــــ
ك القمة األمذؤ  الم قت  إل  الجمع بهن غصـحقد الملـلح  يي  ذذقن مذتدف ممقث  يي  ـمقك غبهيو  قد ديع ذل

 و19-لتشله  ةبا  مشترك  لملقيح  كميهد 2020يممي نملؤ   14قبهل  الم هر   يي ديرة يي 

 الل  الرغم من الجامد التي ب لتاق القمة األمذؤ  الم قت ، يإى غؤقد مذتديقت مشـترك  الل  اللـعهد  - 22
، 2020 آد غغ  س  8يي غالققد ذجم  قبهل  دنذةق نقمن الل  قر   إبرالؤم يي    المحلي طرب إ لقلؤ  خقص 

 ذم الاجم  ال   رياــل قبهل  الم ــهر   الل  إثره ال ــمقب بذق  ريقت اثذهن من الجذقة من قبهل  دنذةق نقمنو  
القمة   ذبتاق ديرة   كقى العدا  المتزاند بهن القبهلتهن  ابحق غياق الذدمق مذعل قبهل  دنذةق نقمن نق   ؤقرة إل   

ل ل الم ـــــبل  الذدمق  19-األمذؤ  الم قت  إل  قبهل  الم ـــــهر   لببـــــ با لبنشـــــ   لمذع انتشـــــقر كميهد و  قد حم
يم ـــــ ل قؤقدة ال/عئ  لدف ر ؤس اطدارة ال   اله ذ  ةذمد ال ـــــمداى، ال   كقى من رغي  غى غ  يماصـــــ  للقمة  

 نتم إق يي المجلد، خقرط مذ ق  غبهيو األمذؤ  الم قت  مع إدارة الم هر   ق نذ/يي غى

، قـــقمـــل القمة األمذؤـــ  الم قتـــ    كـــققت مذظممـــ  األمم المتحـــدة 2020آد غغ ــــــــــــــ س  31 يي  - 23
 صــــذقديقاق   رامجاق، لاؤ  ا ــــتئذقج الملؤ  ال ــــب ، للــــؤقغ  خ   لل ــــب  يتاــــمن إةرا  مشــــق رات داخ  

ــقلق  لمم ــــــم الترحقك الل   المجتمعقت المحلؤ   القد اةتمقالقت الل  م ــــــتمف الزال مق  التقلهدنهن  م يمرات  ــــ
 طمك الممرات الئبث  التي ي لةاق الرُّح  الذد بد  مم م الجةقجو

 الل  الرغم من يةشــي ذ ه الجق ح ،  اصــلل القمة األمذؤ  الم قت  يذةه  مشــقر ع  ــر ع  األثر لدالم  - 24
لمشقر ع  تلك اي  ال/عئ و   مي ِّالل األمماك المخلل  ل لتعز ز يذةه   قد ى التحهز أل  ةا  ال لقى المحلههن 

ــب  الاجم    ــر ا حم  مؤقه كملم ، حهأ حدث يبخهر طيؤف ل ـــ ــتئذق  مشـــ ــق   يي مذ ق  غبهيو   ق ـــ لقلت ـــ
ــقر ع الخم ــــ  الشــــر ال ــــر ع  األثر  2020كقنمى الئقني نذقنر  22ال    قع يي  ، يم اقنتاق  من ةمؤع المشــ

ــ/ق الل  المؤقه  اللــــح   العدال  التقلهدي  2020-2019التي نة ت يي الةترة   ــقر ع مذلــ و  ق نزاك يركهز المشــ
  ؤقدة الققنمى،  التذمؤ  المجتموؤ   اقةتمقعؤ ،  يملهن المرغة  يعلؤماقو   ملل ذ ه المشقر ع بذق  غ  يرمؤم 

ــيؤ ــتشـ ــؤ  )آلقر المؤقه العمؤق (،  المدارس اقبتدا ؤ ،  غحد الم ـ قت،  ققال  لبةتمقالقت،  غحما  المؤقه الشـــم ـ
يدنره لجذ  الحمقي  المجتموؤ و   ركز ر ع المشـــــقر ع  المشـــــترك   صـــــقل  كبرف،  مري   احد يي  ـــــمق غمههل  

 يمداطويي الل  المراي  التي ا تخدمتاق معق قبهلتق دنذةق نقمن  الم هر   يي  مق غمههل المشترك    
 

 المسائل المتعلقة بسيادة القانون   

قمة األمذؤ  الم قت  يعز ز  ــــــؤقدة الققنمى  حقمق اطن ــــــقى  بققم  العدك لمق نتمق ــــــ  مع   اصــــــلل ال - 25
المعــقنهر الــد لؤــ   غياـــــــــــــــ  الممــقر ـــــــــــــــقتو  يارت القمة المحــقبم العريؤــ  لمراق/ــ  إةرا اياــق  يقــديم يمةهاــقت 

ت  ــــــــــــــرطـ  األمم المتحـدة نتعل  لـقلمعـقنهر الـد لؤـ  للمحـقبمـ  العـقدلـ   اطةرا ات القـقنمنؤـ  الماة/ـ و  غةر  يؤمـق
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ي قرة لمرابز اقحتجقي ط ـــــــــــــدا  المشـــــــــــــمرة  التمةؤ  ألالاـــــــــــــق  لجقى الحمقي  المجتموؤ   لجذ  الحمقي    35
،  ـــــــجعل القمة القاـــــــقة  19-المشـــــــترك  لشـــــــبى المعقنهر الد لؤ  لمعقمل  المحتجز نو  يي ظ  يةشـــــــي كميهد

ــقـيق لع  المحتجز ن من غةـ  التخيؤف من اقبتظـقف يي مرابز   العريههن الل  التعجـه  ـلق ــــــــــــــتعرا  قاــــــــــــ
ــراب  ــقي  إل  ذلك، غمطل   ـــ ــؤ   غ  ةرا م يملن    63اقحتجقيو   قطبـــ ــت/  يي اريةقبام ةرا م ل ـــ محتجزام يشـــ

 اطيراط الن مريةبهاق للةقل ، مذام ي ع  جهذقت   /ع  من األحداثو

، بتعز ز قـدرة لجـقى الحمـقيـ   قـقمـل  ــــــــــــــرطـ  األمم المتحـدة، لـقلتعـق ى مع المذظمـ  الـد لؤـ  للاجرة - 26
ــلتهن لشـــــــبى الم ـــــــقط   ي ـــــــم     المجتموؤ  الل  ي ـــــــم   المذقيالقت من خبك يذظؤم د ريهن يدر بهتهن مذةلـــــ

غالاــــــق  ذكمر يي غلقيمن،    10من غالاــــــق  اللجذ ، لمن يهام  ــــــل ن ــــــق  يي غقمن    10المذقيالقت لةق دة 
رة يـدر بؤـ  متقـدمـ  لةـق ـدة نةس المشــــــــــــــقركهن يي  ،  من خبك يذظؤم د  2020حز راى نمنؤـ   3   1 ذلـك يي 

حز راى نمنؤ و  ركز التدر   الل  الم ـــــــــــــقط  يي الذزاالقت  ي ـــــــــــــم تاق يي مجقك الخةقرة المجتموؤ ،   9   5
ــي   ــئ  خبك الجق ح ، لمق يي ذلك يلك التي يذ م  الل  العذا الجذ ـــ  الل  يحله   معقلج  المذقيالقت الذق ـــ

  الجذ قنيو

ــتخدا  ال رق، كقنل غنشـــــــــ   يمعؤ   19-هر التخيؤف من حدة ةق ح  كميهد نظرا لتداب - 27  لتع ر ا ـــــــ
الجمامر  التمعؤ  المجتموؤ  التي ياـــــ لع باق  ـــــرط  األمم المتحدة محد دةو  يم يخيؤ  لع  األنشـــــ    

ــترك   الد ر قت  الز قرات إل  مرابز اقحتجق ــ لع باق يي مماقع مشــــ ــ   الماــــ يو  المقررة، لمق يي ذلك األنشــــ
د ر   م تقل  للمراق/  األمذؤ ،  اب لعل    23د ر   مشترك ،     159 مع ذلك،  همرت  رط  األمم المتحدة  

ي قرة لمماقع المشردنن داخلؤق،   همرت  /ع د ر قت لب ت با    40نشقطق يي مماقع مشترك ،  غةرت    117بـ  
ال مداى  ةذمد ال مداىو  نظمل  رط    الجم  لقلتعق ى مع مراقبهن ال لر هن  مراقبهن  طذههن من ك  من

حلققت الم    10،   19-حمل  للتمعؤ  لمر  كميهد  16حمل  للتمعؤ  لقلجر م ،    25األمم المتحدة غياـق 
للتمعؤـ و   اصــــــــــــــلـل قمات القمة األمذؤـ  الم قتـ    ــــــــــــــرطـ  األمم المتحـدة ةمع المعلممـقت من غيراد المجتمع  

ج ِّ  مق مجممال  المحلي من خبك لجقى الحمقي  المجتم من   837وؤ  بادج يح ــــــــهن يمقهل التدخبتو   ــــــــم
ةر م  خبك الةترة ال ـــــقلق و غهر غى ذ ه   759األالمقك اطةرامؤ  خبك الةترة المشـــــممل  لقلتقر ر، يي مققب  

اطحلـــق ات قد ق يعلس لشـــل  كقج م ـــتم قت الجر م  الةعلؤ ، ألى القهمد المةر بـــ  الل   ـــب  المصـــمك  
عل  ـــــرط  األمم   19-شـــــي كميهدمن ةرا  ية ــم ــتخدا  ال رق لم يت  التي ؤ  المئل و  مع ذلك،   ـــ  يع ر ا ـــ

ــقيؤ  لأليرق  يي نمن   يقةقلي، ممق ياد الدد مماقع األيرق   المتحدة ن قق يي هتاق لتشـــــــــــم  ثبث  مماقع إبـــــــــ
 المشممل  لقلتي ؤ  إل   /ع  مماقعو

مـققـب  القما   -رةب  24امرغة    11 -بــــــــــــــقل ـق  35ة   بل  القما  الحـقلي لشــــــــــــــرطـ  األمم المتحـد - 28
يردا من غيراد الشـــــــــــرط  المعقر ن من    148يردا من غيراد الشـــــــــــرط ،   تبلا من   640المبذ ى ل  ال   نبل  

ل و  من ثم، يةي   492الحلممقت    كقنل الذ ــق  ،  2020آد غغ ــ س  26من غيراد  حدات الشــرط  المشــل 
و   تقلد ثبث  من بــــ/قو الشــــرط  المعقر ن المذقصــــ   من الذلــــر الشــــرط    يي المق  31,43يشــــل ِّلن ن ــــ/  

العلؤق التي يشـــيلاق ك  من نق   مةم  الشـــرط   ر ؤس العملؤقت  الم ـــتشـــقر المعذي لجرا م العذا الجذ ـــي  
ــقنيو  قدم  الذلـــر الشـــرط  إل  ال ـــمداى  طل/قت للحلـــمك الل  يب ـــهرات دخمك أليراد الشـــرط     108 الجذ ـ

ن ــــــــق ، غ    10) بــــــــقل ق يي المجممال  التي يحظ  لقأل لم   30من الحلممقت،  ذم نتبلةمى من  المعقر ن
و  قد  يي المق  (  28,21امرغة، غ  ن ــــ/   22) بــــقل ق يي المجممال  العقم  78   يي المق  (  33,33ن ــــ/   

 ق  يعلؤق لقلعم ويم اقنتاق  من اختؤقر مةم  الشرط  يي القمة األمذؤ  الم قت ،   جر  العم  الل  إلحق



 S/2020/1019 

 

8/19 20-13251 

 

 قد يعرقلل الملؤ  يشـــله   نشـــر  حدات الشـــرط  المشـــلل  الئبث المبذ ى باق  التي ةرف يحدندذق  - 29
 الد  إصدار يب هرات دخمك إل  ال مداى لم   لهن   19-ل ب  القهمد المةر ب  الل  ال ةر من ةرا  كميهد

ا يعتزممى ي قرة ال/عئ  للقؤق  لبنشـــــــ   يشـــــــله   من البلداى الم ـــــــقذم  لبيراد الشـــــــرط  التي ةرف يحدندذق كقنم 
ــر طحدف ذ ه المحدات،   القمة اطلزامؤ و  مع ذلك، غبملل األمقن  العقم  الملؤ  التةتؤش  التقهؤم ال ـــــقلق  للذشـــ

ــدر  ــل قت يذتظر حقلؤق غى يلــــــــ ــقر   ةمركؤ  لمعداياقو   ال ــــــــ ــهرات دخمك لممظةهاق  يلــــــــ ــمدانؤ  يب ــــــــ ال ــــــــ
 ا ــــت با لذشــــر  حديي الشــــرط  المشــــلل  األخر هن يي غبهي يي يشــــر ن الئقني   المتمقع غى يمذشــــر يرق   من

 و2020نميمبر 

 قد غبملل القمة األمذؤ  الم قت  مشـــــر ا  ثق   اطصـــــبب طنشـــــق  دا رة  ـــــرط  غبهيو  قد غر ـــــلل  - 30
ال/عئ  ثبث دالمات  ر ــــــــقل  ي كهر   إل  ال ريهن للمشــــــــقرك  يي العملؤ  المشــــــــترك  للتخ ؤال المتةقم  لاؤ  

مقالقتو  قد غر ـــــلل  بـــــع خقرط  طر   طنشـــــق  الدا رةو  يي غؤقد رد من ةذمد ال ـــــمداى، لم يمعقد اقةت
القمة األمذؤــ  الم قتــ  دالمة غخرف إل  الحلممتهن اقترحــل يهاــق القــد اقةتمــقا المشــــــــــــــترن يي غبهي، غ  البر  

 و  لم نرد غ  من ال ريهنو  2020يشر ن األ ك غبتم ر  8إل   5اطنترنل، يي الةترة من 
 

 الحالة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش  

ــقى غبر    - 31 ، 2020ظلل اقحتؤقةقت اطن ــــقنؤ   احتؤقةقت اطنعق  يي مذ ق  غبهي كبهرةو يمذ  نؤ ــ
 ـــــــــادت المذ ق  يزاند  يهرة اق ـــــــــت/قبقت المحد دة الذ قق، إل  ةقن  ي قدة الدد الم ـــــــــلحهن، ممق غثر الل   

ذلك، يإى يدابهر اطغبق   األنشـــ   اطن ـــقنؤ   غنشـــ   اطنعق  المقررة  الجقر   يي المذ ق و   قطبـــقي  إل 
غثرت  19-المةر بــ  يي المذقط  المجق رة لجذمد ال ــمداى  ال ــمداى  يي بلداى غخرف ل ــب  ةق ح  كميهد

الل  األنشــــ   اطن ــــقنؤ   غنشــــ   اطنعق ، مئ  يجاهز األغ ي  قب  مم ــــم األم قر،  يقديم التلقؤ   العبط  
تمقعؤ  األ ــــــــق ــــــــؤ ، لمق يي ذلك األنشــــــــ   المتعلق  لقلرالقي  لمق ــــــــؤ  قبهل  الم ــــــــهر  ،  يقديم الخدمقت اقة

 اللحؤ   التي ي   التعلؤم  المؤقه  اللرج اللحي  الذظقي  اللحؤ و

 الل  الرغم من ذ ه الجق ح ،  من ةهمد انعدا  األمن   ــــــــــم  غحماك ال رق،  اصــــــــــلل المكققت  - 32
 ، يقديم الم ــقالدة اطن ــقنؤ   الم ــقالدة يي مجقك   اللــذقدن   البرام ، لقلتذ ــه  مع المذظمقت غهر الحلممؤ

 ــــخ  من قبهل   92  000، من بهذام  ــــخ  من الةئقت الاــــوؤة  داخ  المذ ق   210 000اطنعق  إل  
 ــــــــــــخ    9 000   من الذقيحهن من قبهل  دنذةق نقمن يي ةذمد غبهي   لدة غبهي، 19  000دنذةق نقمن،   

 ــخ    6  500 ــخ  من قبهل  الم ــهر  ،    39  000ال ــمداى،   نزحما من المقيقت المجق رة يي ةذمد 
 5 500من رالقة قبهل  الم ـهر   المم ـمههن    39  000آخر ن من ةذمد ال ـمداى )معظمام من الذم ر(،   

 من المتمقع غى يعمد ا يي غ اخر   2020من رمحــ   قبهلــ  الةبيــ  الــ نن غــقدر ا غبهي يي م لع حز راى نمنؤــ  
 بتم رويشر ن األ ك غ

 قد  ــقركل المممقم المكققت  اللــذقدن   البرام ، ياــب الن الجاقت الشــر ل ، يي الملؤ  التبذ   - 33
ــد  لجق ح  كميهد ــممل  لقلتقر رو   يقق ططقر  19- التلـــ ــترن لخبك الةترة المشـــ ــد  لجق ح  غبهي المشـــ لتلـــ

دخمك  الةح  الن طر   إنشـق  نققو  ، قد  الشـركق  يي الم ـقالدة اطن ـقنؤ  الدالم ألنشـ   نققو ال19-بميهد
للةح  ال بي للركقد  ل ــق قي الشــقحذقت يي  ــمق غمههل المشــترك   الن طر   إةرا  الملؤقت الةح  يي  

ــق   الن كميهد ــ   للتمعؤ  من خبك بأ ر ـــــ ــحؤ و   قلمئ ، نمة ِّ ت غنشـــــ الل  مح     19-مراي  الرالقي  اللـــــ
ــمهن التردد و  قد  يماصــــ  مر  ةم اللــــح  المذزلؤ  بدالم من المذظمقت غهر  غبهي للبأ اطذاالي بذظق  التاــ
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الحلممؤ  الد لؤ  مع المجتمعقت المحلؤ  يي ةذمد غبهي الن طر   ر ــق   التمعؤ و  يم المصــمك إل  األ ــر  
الموؤشـؤ  من خبك  ـ/ل  التعبئ  المجتموؤ  المتةقمل   نظم المخقط/  لقلملبرات اللـميؤ و   مي ِّالل مللـققت  

بــــــعل يي مماقع ر ؤ ــــــؤ و  قدمل األمم المتحدة  كته/قت يحم   ر ــــــق   يمعؤ  لقللي  العر ؤ   لي  الدنذةق   م
 المذظمــــقت غهر الحلممؤــــ  الــــدالم لئبثــــ  مرابز للعزك، يقع يي غقمن   لــــدة غبهي  قملي،  لمركز للحجر  

  اللـــحؤ و  و   يالل معدات  لماي  المققي  الشـــخلـــؤ  الل  مراي  الرالقيالمشـــترك   اللـــحي يي  ـــمق غمههل
الةشـــــــــا الن  التي ي ـــــــــتخد  يي عهذقت ال  يح   قطبـــــــــقي  إل  ذلك، دالمل غ  ـــــــــقو المعمن  ةمع  نق  

 و19-اطصقل  لمر  كميهد

 ـــــخ  من الةئقت الاـــــوؤة  من األنشـــــ   ذات اللـــــل  لقلم ـــــقالدة   115  000 ا ـــــتةقد غبئر من  - 34
يميهر المةـ/قت المـدر ـــــــــــــــؤ  لألطـةقك يي   ــــــــــــــال  اليـ ا ـؤ ، لمـق يي ذـلك التمي ع العـق  لألغـ ـي  الل  الـذقيحهن   

 ةذمد مذ ـق  غبهيو  ا ــــــــــــــتمرت الجامد المـب  ل  لدالم غنشــــــــــــــ ـ   ـــــــــــــــب  الوؤش المجتموـؤ ، حـهأ يم يلقؤ  
ــد مختلا األمرا ،  يم يميهر العبط ألبئر من  100 000 رغس من   15 000رغس من المــق ــــــــــــــؤــ  بـــــــــــــ

مل غنشــــــ   للتدر   الماذي يي ةمؤع  غ ــــــرة موؤ 5  000غبئر من المق ــــــؤ ، ممق القد لقلذةع الل   شــــــؤ و  نمظ ِّ
 غنحق  المذ ق  ا تاديل قبهلتي دنذةق نقمن  الم هر  و

مريقق للرالقي  اللـــــــــــحؤ  األ لؤ   اثذقى من مراي  الرالقي   13 يؤمق نتعل  لقللـــــــــــح   التي ي ، ظ   - 35
ع  من بهن يلك المراي  يي  اللــــــــــحؤ  الئقنم   قهد التشــــــــــيه  يي ةمؤع غنحق  مذ ق  غبهيو  غالهد يشــــــــــيه  غر 

ــقيهتهن ــيه  عؤقديهن إبـ ــع خ   لتشـ ــمقكو   جر  حقلؤق  بـ ــمق غمههل األخرف يي يي قملي   إحداذمق  ،الشـ   ـ
و   قطبـقي  إل  19-و   جر  حقلؤق ا ـتخدا  ذ نن المريقهن كمركز ن لعزك الملـقبهن لمر  كميهدالمشـترك 

ــقنؤ  خدمقت الدالم اللـــــــــحي لقلتحلـــــــــهن الر يهذي الن طر   إةرا  الةحمص   ذلك، قدمل المذظمقت اطن ـــــــ
ــؤ  لةق دة نحم  ــق ـ  ـــخ و  قمد   ـــار قم يح  التي ي   دالم المربـــ    130  000ال بؤ   يميهر األد    األ ـ

طة  د ى  ـــــن الخقم ـــــ    12  000ال نن يعقنمى من  ـــــم  التي ي  المعتدك  الحقد يي المذ ق  لمق متم ـــــ   
بــعقتو  يي معظم المراي ، ظلل خدمقت الرالقي  اللــحؤ   التي ي  لذ ــق  الحمام   المر من ا 1  200 ــــــــــــــــ  ل

يحظ  ـبدالم غنشــــــــــــــ ـ  التمعـؤ    ـذق  الـقدرات،  الـتدرـ   غثـذق  العـم  للممظةهن ال ــــــــــــــر ر هن،  ـيدرـ   ممظةي  
ــح  المقدم  أليراد المجتمعقت   ــتمف القرف،  الد رات التدر بؤ  الن اللـــــــ ــحؤ  األ لؤ  الل  م ـــــــ الخدمقت اللـــــــ

 ظةي مراي  الرالقي  اللحؤ والمحلؤ   لمم 

 قد غدف يركه   ــل ماــخقت ند    ةدندة  بصــبب خمس ماــخقت ند    قق م  يي ةذمد غبهي  - 36
إل  يح ــــــــهن يرص حلــــــــمك المجتمعقت المحلؤ  الل  المؤقه الذظؤة و  يم إصــــــــبب ثبث  من غحما  المؤقه 

ق إل  غحما  مـق ـؤ  صــــــــــــــيهرة ماــــــــــــــخـ  ـند ـ   لير  يحم لاـ  11المل ــــــــــــــمرة يي بـلدة غبهي،  ةرف يحـدـنأ 
لقل قق  الشـــــــم ـــــــؤ  يي  ـــــــمقك غبهي  يي المراي  العقم  يي بلدة غبهيو  القدت ذ ه الجامد لقلذةع الل    يعم 
ــقي    19  000  ـــــــــــــخ ، لمن يهام الذقيحمى الجدد يي بلدة غبهي  يي المراي  العقم   اقةتمقعؤ و   قطبـــــــــــ
ؤ  يي القرف المعربــــ  قريةقا خ ر يةشــــي مر   ذلك، غيؤحل لماي  اللــــرج اللــــحي  الذظقي  اللــــح إل 

ــذقبهر المؤقه 19-بميهد ــؤ  للــ ــق ــ ــؤقن  األ ــ ــ   لإدارة المؤقه  التدر   التقذي الل  اللــ ــتمةملل ذ ه األنشــ و  ا ــ
  المملدات الةار ق ؤ و

 23  000 يماصــــــ  يي إطقر برنقم  المة/قت الي ا ؤ  المدر ــــــؤ  يمي ع المة/قت الل  مق نز د الل   - 37
مدر ـــــ  ابتدا ؤ   ثقنم   يي ةذمد    ـــــال غبهيو كمق َيماصـــــَ  يقديم الدالم الذة ـــــي  اقةتمقالي    34ي يطة  

ألطةقك المدارس  اقريقق  لم ـــــتمف المدارس يي  ـــــمقك مذ ق  غبهيو  يم بذق  يلـــــلهن درا ـــــههن ةدندنن يي  
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ــتؤعقد العدد المتزاند من األطةقك يي القر  و  نظرام طغبق المدار  ،  19-س نتؤج  لجق ح  كميهدالمقهذ  ق ـــ
ايمخ ت يريه/قت من غة  التعلم الن لعد من خبك اطذاال و   مجرد ي ـــــــجه  الدر س،  ـــــــؤجر  يقديماق الل   

 مح   غبهي للبأ اطذاالي بذظق  التامهن التردد و

 ظلل الحمقي ،  ق  ــــــــؤمق حمقي  األطةقك  الحمقي  من العذا الجذ ــــــــقني، يمئ  التحد  الر ؤ ــــــــي  - 38
   الممارد المحد دة المتقح  لتلبؤ  اقحتؤقةقت يي المذ ق ول ب

 
 المرأة والسالم واألمن  

ــ  - 39 ــب  ةق ح   يماصــ ــ   ل ــ ــب   األمن  بى  قع انخةق  يي األنشــ يذةه  المقي  المتعلق  لقلمرغة  ال ــ
 ـــــــرابقت ال/عئ  مع الذ ـــــــق  ز  عز ي إل  غدتو   ـــــــجعل الجق ح  الل  اي/قا نا  بدنل   ابتةقر  ،   19-بميهد

  غصحقد المللح  اآلخر ن لشبى مماصل  يذةه  المقي  المتعلق  لقلمرغة  ال ب   األمنو

ــلل قؤقدة قمة األمم المتحدة األمذؤ  الم قت  ألبهي  - 40 من غة  مع ال ـــــــــــــل قت المحلؤ   التحق ر  اصـــــــــــ
 ةا  الر ؤس المشــــــقرن     ال ذدا الجاد يي ال لا اصــــــذع القرارو  يمئلل نتؤج  إيجقبؤ   يي المرغة  د ريعز ز 

خبك اةتمقا مع القمة األمذؤ  الم قت    -ةذمد ال ــــمداى   قب المعهن من  -للجذ  الرققل  المشــــترك  يي غبهي  
 اطدارة من غة  مشـــــــقرك  المرغة يي الملؤقت ال ـــــــب و   قلمئ ، غبري ر ؤس   2020نؤ ـــــــقى غبر     28القد يي 

يممي نملؤ و   20غذمؤ  يملهن المرغة خبك خ قد الق  غلققه لدف  صمل  إل  غبهي يي  الجدند ال   الهذت  ةم ق  
قؤقدات ن ـــــق ؤ  من قبهل   لقلتحق ر مع ا ـــــتةقدت القمة األمذؤ  الم قت  من اقلتزا  ال   غظاره الققدة المحلهمى 

ند  ير ــــــــــــــؤ  ن ــــــــــــــق  دنذـةق نقمن لـلدالمة إل  يعههن ممظـةقت يي اطدارة المحلـؤ و  غ ــــــــــــــةرت الجامد الن يحـد
 يحتم  يعههذانو بةق ة ذ ات

 من غة  ي قدة يعز ز د ر رال قت الذ ــق   الشــ/قد يي مذع نشــمد الذزاالقت  حلاق، يعم  القمة مع   - 41
ــبى لبمنةمرديس الد لؤ ايدال  مذظم  غهر حلممؤ   ــران لشـ ــ/قد الذ ـــق  إ ـ   يي  ك لك ،يحله  الذزاا يي  الشـ

ت الذ ـق   الشـ/قد يي مذ ق  غبهيو   ـتؤ ـر الذتق    بـع مشـر ا لتعز ز قدرة لئيرات يي قدرات رال قليقهؤم 
الرال قت الل  الم ــــقذم  يي ح  الذزاالقت  مذع نشــــم اقو   ــــت ــــام مشــــقركتاق يي ييههر الدنذقمؤقت  يم ــــؤع  

 لعملؤقت ال ب  المحلؤ و  المحلؤ قتالتي  تبذي بد رذق يبنهد المجتمع المذظمرات

طبق الـذقر الل  اللــــــــــــــعهـد ط،  ةـ  األمهن العـق  ـندا  من غةـ   قا 2020قرس آذار مـ  23 يي   - 42
يئ  مام    يرصـــ  للذ ـــق  لببـــ با بد رذن لقالت/قرذن غيقب ،19-العقلمي يي إطقر التلـــد  لجق ح  كميهد

  مع رال   ن ـــــــــــق  تغيقر مقنم، يحق رت القمة األمذؤ  الم ق 12 ييخبك الدالمة إل  ال ـــــــــــب  يي غبهيو    من
بؤقنق صـــــحيؤق دالل يؤ  ةمؤع العذقصـــــر   ذلك لعدغصـــــدرت الرال     غبهي من قبهل  دنذةق نقمن لشـــــبى الذدا ، 

المحلؤ   انمجتمعقي ييام كبهر د رام  ذ ــــــق طبق الذقرو  الب ة الل  ذلك، لعبل الطمقا ب التقهدالم ــــــلح  إل   
 آثقره الجذ ـقنؤ و   دالم مشـترن من القمة األمذؤ  الم قت   المذظم    19-جقك نشـر المعلممقت الن كميهديي م

الدده   الد لؤ  للاجرة،  ـــــــــــــقركل رال قت ن ـــــــــــــق ؤ  من قبهلتي دنذةق نقمن  الم ـــــــــــــهر   يي اطنتقط المحلي لمق
معربــهن للخ ر يي غبهي، الل  غنام  حدد اقذقا للمة  من القمق   يمي عاق مجقنق الل  غ ــخقص  30 000

نن ب لك د را حق مق   ابحق يي المققي  من كميهد  الل  اللعهد المحليو 19- غدم

 يماصــــــــــــــلـل القمة األمذؤـ  الم قتـ  مع المجتمعـقت المحلؤـ ، لمـق يي ذلـك لجـقى الحمـقيـ  المجتموؤـ   - 43
لمتعلق  لقنتاقبقت حقمق   القؤقدات الذ ــــق ؤ  لشــــبى العذا الجذ ــــي  الجذ ــــقني،   اصــــلل رصــــد اقدالق ات ا
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اطن ــقى،  ق  ــؤمق يلك التي يمرية  بــد الذ ــق   األطةقك،  القؤق  لقلمتقلع  المتعلق  باق  الدالمة من غة  مذع  
ــقني من خبك يذةه   ــي  الجذ ــــ ــبى العذا الجذ ــــ ــق مع المجتمعقت المحلؤ  لشــــ ــلل القمة غياــــ حد ثاقو  يماصــــ

مذق ــ/  من غة  التمعؤ  يي ةمؤع غنحق  غبهي،  ققمل   89ة غنشــ   يمعؤ ، حهأ نظمل  ــرط  األمم المتحد
العذاو  غدف التماصـــــــ  إل  إطبق  ـــــــراب يتقيهن ققصـــــــريهن احتجزيامق   قما ذ ا القمة لقلدالمة من غة  مذع 

 لجقى الحمقي  المجتموؤ  لشل  غهر ققنمني لعد  ممايق  ك   احدة مذامق الل  ي اط مري و

ــممل  ل - 44 ــي  خبك الةترة المشـ ــع حققت مزالمم  للعذا الجذ ـ ــجلل القمة األمذؤ  الم قت  ي ـ قلتقر ر،  ـ
ــع  غ ـــــخقص، من بهذام غر ع  غ ـــــخقص ققصـــــر ن،  ذم مق يمئ  ي قدة مققرن   ــقني، ياـــــرر مذاق ي ـــ  الجذ ـــ

و  كقنل ذذقن خمس حققت اغتلـــــــــــقد  ـــــــــــملل  2019لخمس حققت غمبل  الذاق خبك نةس الةترة من الق  
ققصــــــر  احدة،  حقل   احدة لمحق ل  اغتلــــــقد يتعل  لققصــــــر  احدة، بهذمق كقنل    خمس بــــــحقيق، من بهذام

حقلتقى غخر قى يتعلققى بز اط ققصر  ي اط مري  يملن االت/قرذمق لمئقل  اغتلقد ققنمنيو  كقنل ذذقن حقل   
قمة   احدة للعذا المذزلي  ــملل بــحؤ   احدةو  لتعز ز التلــد  للعذا الجذ ــي  الجذ ــقني  مذع ، نظمل ال

، مذق ــ/  يدر بؤ  لشــبى الممبــما  2020غنلمك  ــبتمبر  1األمذؤ  الم قت ، لقلتعق ى مع رال   ن ــق  غبهي، يي 
لةق دة ي ـــــع ن ـــــق   غر ع  رةقك من قبهل  دنذةق نقمن، يمئلمى اطدارة المحلؤ ،  رال   الذ ـــــق ،  لجقى الحمقي   

ــلح  مةهدام  ــحقد الملـــــــــ ــبى  المجتموؤ و  كقى الجمع بهن مختلا غصـــــــــ ، ألن  غدف إل  إققم  يعق ى بهذام لشـــــــــ
اطيجقبؤ  إنشــــــق  لجذ  مشــــــترك  للحمقي    الذتق  التلــــــد  للعذا الجذ ــــــي  الجذ ــــــقني  مذع و  كقى من بهن 

ــقني   ــي  الجذ ــ ــق ؤ ،  ملت  خدمقت لإلدارة المحلؤ  من غة  التعقم  مع العذا الجذ ــ المجتموؤ ،  رال   ن ــ
 قيقومجاز لخال ايلقك م/ق ر مخل  للاح

 
 عمليات دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام  

، كقى ال ـــــــــةر  التماصـــــــــ  الم/ق ـــــــــر محد دننو  غثر ذلك الل  غنشـــــــــ    19-ل ـــــــــب  ةق ح  كميهد - 45
ل  نشـقو التئقؤف المذتظم  2020اطةرا ات المتعلق  لقألليق ، التي يمة  إليق  لعاـاقو يةي آذار مقرس  ، الم

لم/ق ــــرة،  يحدندا يؤمق نتعل  لقلمتةجرات من مخلةقت الحرد، يي المجتمعقت المحلؤ ،  يي  لشــــبى المخقطر ا
غيقر مقنم، يمقةل غنشــــــ   إيال  ال خق ر المتةجرة  التخل  مذاق ل ــــــب  الد  التؤقن من إملقنؤ  الحلــــــمك   4

األيرق  األر ع   الل  يلقر   يي المقل المذق   من غة  الملؤقت اطةب  ال بيو  الل  الرغم من غى مماقع
ــد البر    ــد الحد د  التحق  مذاق ظلل ي د   ظق ةاق، يقد غليهل لعئقت الرصــــــ ــترك  لرصــــــ التقلع  ليلؤ  المشــــــ
المقررةو  مع ذلــك، ظلــل غيرقــ  إيالــ  األليــق  التــقلعــ  لــدا رة اطةرا ات المتعلقــ  لــقألليــق  متــقحــ  للقمة األمذؤــ  

يم الدالم المخلــــــــــــ  لتؤ ــــــــــــهر يحركقت القمة  اآللؤ   الجاقت  الم قت  لب ــــــــــــتجقل  يي حققت ال مار   يقد
 اطن قنؤ  الةقالل   المدنههن   صملام إل  المماقع  انتشقرذم بد ى الما  و

ــتلمل غيرق  دا رة اطةرا ات المتعلق  لقألليق   ـــــــــــــل ق ع من المتةجرات من مخلةقت الحرد  - 46  ا ـــــــــــ
ــقدرذق ةذمد   طلق  من  AK-47   272 خمس بذقدق ذجممؤ  من طراي  ــيهرة كقى قد صـ ــلح  اللـ ذخهرة األ ـ

القمة األمذؤـ  الم قتـ ،  قـقمـل األيرقـ  بتـدمهرذـق يي الملؤـقت يةجهر خـقبــــــــــــــعـ  للمراق/ـ و  يم يقهؤم مـق مجممالـ   
مترا مر عق من األرابي يي مذ ق  غبهي الل  غناق خقلؤ  من مخقطر المتةجرات، لمق يي ذلك ممقع    18  415

ر،  مذ ق  كقنل يي ال ـــــــــقب  ملمث  لقألليق  األربـــــــــؤ ،  طر ققى ثقنم قى لدالم يذق  لابمو طق رات الالؤلم ت
،  دالمق لم/قدرة للتماصـــ  مع المجتمعقت المحلؤ  ققمل باق  2020حز راى نمنؤ    8القمة األمذؤ  الم قت و  يي 

ــرط  األمم المتحدة، يلق   ــمى يي م 77 ــــ ــق   الةتؤقى  الةتؤقت ال نن يوؤشــــ ذ ق  غبهي يدر /ق من الرةقك  الذ ــــ
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ذلك، نمظمل خمس د رات للتمعؤ  لشــــــــــــــبى ال ــــــــــــــبم     قطبــــــــــــــقي  إل  للتمعؤ  لمخقطر ال خق ر المتةجرةو 
من غيراد القمة، من بهذام  ـــل ن ـــق ، كجز  من يدر بام  40غخ قر المتةجرات من مخلةقت الحرد لةق دة  من

ــد الحـد د  التحق  مذاـق   التمةهايو  ـقدمـل دا رة اطةرا ات المتعلـق  ـلقألليـق  اـلدالم ليلـؤ  المشــــــــــــــتركـ  لرصــــــــــــ
طر   الذشر الةقم  أليرق  دالم الد ر قت   ةمد ممظةهن من الدا رة يي ةمؤع مماقع اآللؤ  لامقى يقديم  الن

الم ــــــــقالدة الةعقل   يي المقل المذق ــــــــ  الذد اققتاــــــــق و  نتؤج  ل لك، يم دالم ي ــــــــع لعئقت للرصــــــــد البر   
ــق   ــ  من األليـ ــقت محمؤـ ــقت يي   11يي ممقع الةر   لمرك/ـ ــد ر ـ ــقج ي ــــــــــــــههر الـ ــ  ا ــــــــــــــتئذـ )بهر آديم( القـ

 يممي نملؤ و 27

  
اآلليةةة المشةةةةةةةةةتردةةة لرتةةةةةةةةةةد الحةةدود والتحقن من ةةا  التقةةدم المحر  بشةةةةةةةةةة ن  - ثالثا   

 المرجعية  النقاط 

، غنشـبت اآللؤ  المشـترك  لرصـد الحد د  التحق  مذاق ممقع ير قاق 2020كقنمى الئقني نذقنر  13يي  - 47
الرالع يي غبم كم ـقو  غبم  ذلك مرحل  قدرة التشـيه  األ لؤ  من  قي  الذشـر الم ـذدة إل  اآللؤ و  ليلؤ  حقلؤق  

 م ن  غبم كم قو ار غلقر،  يؤش  ال مؤ غر ع  مماقع لأليرق : اللةح  بهر آديم، 

جـ  حـد غدن  من التـقد  يؤـمق نتعل  ـلقلذـققو المرةوـؤ  ليلـؤ   - 48  خبك الةترة المشــــــــــــــممـل  ـلقلتقر ر،  ــــــــــــــم
ــؤق ــــؤ   األمذؤ  المشــــترك  ل ــــب  الجق ح و  قد غثر   المشــــترك  لرصــــد الحد د  التحق  مذاق  قرارات اآللؤ  ال ــ

مر ال   كقى يم اقيةقق اللؤ  يي قرار اآللؤ  ال ـــــؤق ـــــؤ  ذلك، بد ره، الل  التقد  المحري نحم يت  ممرات العب
ــترك  الم ر   ــ   يعلؤم الحد د التي يقم  باق اللجذ  الحد دي    2019آذار مقرس   18 األمذؤ  المشـــــــ  يي غنشـــــــ

المشـــترك   اللجذ  المشـــترك  لتعلؤم الحد دو  لم يتملن اآللؤ  ال ـــؤق ـــؤ   األمذؤ  المشـــترك  من القد اةتمقالقت  
لقل األنشـــ   التذةه ي   اقةتمقالقت المقررة ليلؤ  المشـــترك  لرصـــد الحد د  التحق  مذاقو   بمق كقى مقررا،  الم

لقل لعئقت الرصـد الجم   البر  ل ـب  القهمد التي يربـتاق البلداى الماـؤة  للحد من انتشـقر كميهد و  19- الم
مم ــم األم قر ةعلل من المتع ر  ، يإى بداي   2020يممي نملؤ    27 لئن ا ــت نةل لعئقت الرصــد البر  يي 

 المصمك إل  معظم المذقط و

)غبم كم ـق( غهر ةقذز للعم  ل ـب  غؤقد المراقبهن المطذههن من ةذمد   22 ق نزاك ممقع الةر    - 49
نرةع بد ره إل   ةمد الذقصـر من الجذقب المعقر  يي الحرك  الشـعبؤ  الجؤش   ذم مق ، الن الممقعال ـمداى 

يي المذ ق  العقم  ألبم كم ق  انةمرو  يم اطذى بذشر مراقبهن  طذههن يي غبم كم ق    مداىالشعبي لتحر ر ال
اقةتمقالقت التي القدت بهن ر ؤس اآللؤ  المشــترك  لرصــد الحد د  التحق  مذاق  كبهر المراقبهن المطذههن   يي

برحل  ا ــت بعؤ    هن المطذههنقؤق  كبهر المراقب   متمقعلجذمد ال ــمداى،  غثذق  اةتمقا ةرف قحقق يي ةم قو 
،    م  غى نذشـــــر المراقبمى المطذهمى  2020خبك األ ـــــبما األ ك من يشـــــر ن الئقني نميمبر إل  غبم كم ـــــق 

ال/عئ  قق د  لجذمد ال ـــــمداى لعد ذلك بمقل قلـــــهرو  الب ة الل  ذلك، يحق ر ر ؤس اآللؤ ، إل  ةقن  ر ؤس
إل   21غنلمك  ــــــــــــــبتمبر  من  10إل   6 ةم ــق يي الةترة من القمة لــقلذؤــقلــ ، مع الم ــــــــــــــ  لهن يي الخرطم  

غنلمك  ــــــــــــــبتمبر، الل  التماليو  خبك الز ـقريهن، حئـل القمة األمذؤـ  الم قتـ  محـق ر اـق الل  ا ــــــــــــــتئذـقج  25
ــبى ةمؤع التدابهر  ــذ  إحراي مز د من التقد  قر /ق لشـ ــترك ، حت  نت ـ ــؤ   األمذؤ  المشـ ــؤق ـ اةتمقالقت اآللؤ  ال ـ

و  من المتمقع غى يم ـــتبنا يي غقرد  قل  (2019)  2497من قرار مجلس األمن  3اردة يي الةقرة ال ـــ/ع  الم 
مملن اةتمقالقت اآللؤ  ال ـــــؤق ـــــؤ   األمذؤ  المشـــــترك   غنشـــــ   اللجذ  الحد دي  المشـــــترك   اللجذ  المشـــــترك   

 لتعلؤم الحد دو

https://undocs.org/ar/S/RES/2497(2019)
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 الجوانب اإلدارية ودعم البعثة  - عا راب  

ق يزاك القمة األمذؤـ  الم قتـ  ذي غلعـد مقر لل/عئـقتو  يمةـد يي بهئـ  غهر ممايؤـ  لليـقيـ  حهـأ يجـ   - 50
التيل  الل  التحديقت التي ي رحاق  ب   اطمداد ال م ل   اللو/  لقلمئقبرة  اطبداا   قي/قا نا  مرى لح   

ــقب و  ق نزاك يركهز  ــر الالمشــ ــ ،  ذلــ ــم  البهئؤ ،  ظر ج الموؤشــ دالم ال/عئ  نذلــــ  الل  يذق  القمة،  ال/لــ
  دالم مت ل/قت الحؤقة الةعلؤ  )المؤقه  حل  اطالق    المقمد(،  يح هن القدرة الل  اقيلقكو

، بل  الــدد الممظةهن المــدنههن الــد لههن يي القمة األمذؤــ  الم قتــ  2020غنلمك  ــــــــــــــبتمبر  15 يي  - 51
ممظةــق مــدنؤــق  طذؤــق مقــقبــ  مجمما   76ممظةــق،  كــقى يهاــق  177قــقبــ  مجمما مــبذ ى لــ  نبل  ممظةــق م 155

ــقبــ  مجمما مــبذ ى لــ  نبل    32ممظةــق، كمــق  ــــــــــــــملــل  85مــبذ ى لــ  نبل   من مت مالي األمم المتحــدة مق
ــيمر  36 ــ/  للممظةهن الد لههن     12,43مت مالقو   ل  معدك الشـ ــ/  يي المق   لقل  10,59يي المق   لقلذ ـ ذ ـ

غنلمك  ـبتمبر، بل  معدك   7يي المق   من الممظةهن المدنههنو  حت   18للممظةهن المطذههنو   ـللل الذ ـق  
طل     350يب ــهرة من بهن   177يي المق  : مذحل حلمم  ال ــمداى   50الممايق  الل  طل/قت التب ــهرة حمالي 

طل  يب هرة )ثمقنؤ  لممظةهن    173بل لعد يي  يب هرة أليراد القمة األمذؤ  الم قت   ي ارذق، يي حهن كقنل لم ي
لخبرا  ا ــــتشــــقر هن،   لز ار ر ــــمههن،  الشــــرة 12أليراد  ــــرط ،    109د لههن،  ثمقنؤ  أليراد ال ــــلر هن،   

 لمتعققدنن آخر ن(و 26  

 ظلل قماالد الملؤقت ال ـرايق مذتشـرة يي يقر ق  ديرة  قملي  يمداط )الق قا الشـمقلي(ف  يي دكمرا    - 52
قةقن  نمن   ذقنم   غبهي )الق قا األ  ـــــال(ف  يي مقرأ قك غ ـــــقن  غثمني   ذتمى  يقةقلي  غقمن )الق قا  ر م

الجذم ي(و  غنشــــــئل قماالد الملؤقت م قت  للذشــــــر يي مم ــــــم الجةقج يي الشــــــقه  )الق قا الشــــــمقلي(ف  البك  
 ر ع(و  مع بداي  مم م األم قر،  )الق قا األ  ال(ف  ر ممهر  اللم )الق قا الجذم ي(ف  غغقنهتمن )قمة الرد ال

غغلقـل قماالـد العملؤـقت الم قتـ  يي غغـقنهتمن  الشــــــــــــــقه   البكو كمـق ـقدمـل القمة األمذؤـ  الم قتـ  اـلدالم لممقع  
)قمن مشـــــــقر(  لممقع   1( يي الق قا ال ـــــــمؤ ) ار غلقر  12)بهر آديم اللـــــــةح (  ممقع الةر    11الةر   
 )بقدقلي(و 2)غبم كم ق  انةمر( يي الق قا  22الةر   ممقع )يؤشم ن(    21الةر   

 يم يح ــهن الاؤقب  األ ــق ــؤ   المذشــيت البهئؤ  يي ةمؤع المع ــلرات التقلع  للقمة األمذؤ  الم قت و   - 53
 غصـــــ/حل  ـــــقح  إدارة الذةقيقت يي غبهي ةقذزة للعم   يقق للتمصـــــؤقت الماردة يي اق ـــــترايؤجؤ  البهئؤ  طدارة 

 ــــؤ  المهدانؤ  الن لعد   ــــتذة  اآلى يي  من يذةه  رصــــد الاؤقب  األ ــــق 1الدالم العملؤقييو  يم إبمقك المرحل  
الق قالقت  مماقع األيرق و  يم يشــــــــــههد مذشــــــــــيت غمذؤ  من قبه  مرابز الحرا ــــــــــ  يي ةمؤع مماقع األيرق  يي  
مذ ق  غبهيو  خبك الةترة المشــــممل  لقلتقر ر، كقى يجر  يجدند الم ــــتشــــة  من الم ــــتمف الئقني،  يم يركه  

ــيه  مقر ال/عئ    حدة من  حدات يةهؤف الاما  50 ــؤ و   دغ يشـــــ ــم ـــــ ــتخد  يهاق ال قق  الشـــــ الاجهذ  التي ي ـــــ
ق ــــــــتؤعقد الذلــــــــر الشــــــــرط  المم ــــــــعو  يم التقله  من غثر  مقرذق ال ــــــــقب  الجدند لقلةقم ، كمق غالهد يذظؤم 

ــقن  بهن غمقبن اطققم   اليؤاـــــــقنقت الل  مخؤمقت اطققم  يي غبهي من خبك بذق  ممرات للمشـــــــقة من الخر ـــــ
الملقي و   دغ يشــيه  لقلمال  م قت  لتلــر ف مؤقه اليؤاــقنقت  يم حةر قذمات يرابؤ  للــرج المؤقهو   مذقط  

 يم يم ــــــــــؤع  يح ــــــــــهن غمقبن إققم  الممظةهن المدنههن  األيراد الذظقمههن من خبك إققم  م/قى ةقذزة ةدندة 
   ذق   قمج ثقنم  و

 ـــــتؤعقد  ـــــرط  األمم المتحدةو  لمعقلج  حقل   غمبمِّ  يم ـــــؤع ممقعي الةر قهن يي يقةقلي  نمن  ق - 54
ال رق التي كئهرا مق يةمى غهر  ـــــــقلة ، يعققدت القمة األمذؤ  الم قت  للحلـــــــمك الل  خدمقت متعاد خقرةي  
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لتشــيه  معداياق الئقهل  لز قدة قدرات  حدة الاذد ــ  الع ــلر   من غة  يعز ز قدرة ال/عئ  الل  يح ــهن إملقنؤ  
 يذق  القمةو  غدت ذ ه الجامد إل  يحقه  نجقب كبهر، حهأ  اصــــــــــــــلل ال/عئ  يعز ز  المصــــــــــــــمك إل  المماقع 

ـقدرياـق يؤمـق نتعل  بتذقـ  القمة، ل رق مذاـق نقـ  المعـدات الئقهـل  من العملـؤ  المختل ـ  لبيحـقد األير قي  األمم  
لقل المةق بقت لشبى ال19-المتحدة يي داريمرو    ب  مشقب  متعلق  لجق ح  كميهد حلمك الل  ممقع  ، الم

 قخت/قر األ لح  من خبك إطبق الذقرو

 يؤمق نتعل  لمذشــيت اآللؤ  المشــترك  لرصــد الحد د  التحق  مذاق، يقم  دالم ال/عئ  لإصــبب مراي    - 55
اطققم  يي ةمؤع مماقع األيرق ، ياـــــــب الن طرق المصـــــــمك إل  المماقعو   جر  حقلؤق يشـــــــههد لؤقب  دا م  

 و21   11، بهذمق يجر  األالمقك الاذد ؤ  يي ممقعي الةر قهن 22   12الةر قهن لإلققم  يي ممقعي 

 ظلل ال/عئ  يعقني من نق  يي مقدة البير ل  الحلـــــ   مماد غخرف،  كئهرا مق يعر  مقق لمذق   - 56
 لتبخر يلقر   المر ر من ال مداى، ممق غدف إل  يعله  مماصل  األ يقك المتلل  لقلاؤقب  األ ق ؤ و

 يماصـــــــ  يم ـــــــؤع ن قق التي ؤ  لخدمقت يةذملمةؤق المعلممقت  اقيلـــــــققت للم ـــــــقالدة يي يعبئ   - 57
القمات،  يم يم ـؤع ن قق خدمقت غةازة اقيلـقك الب ـلةي العقمل  بذظق  يهترا يي ممقعي األيرق  يي يقةقلي  

قع األيرق ، ممق غدف إل   نمن و  يمل ماـقالة  الدد نققو اقيلـقك الب ـلةي لشـ/ل  اطنترنل يي ةمؤع مما
ي ــقدة كبهرة يي يماير خــدمــ  اطنترنــل الب ــــــــــــــلةؤــ و  للتخيؤف من غثر ال قس الل  خــدمــ  اطنترنــل األ لؤــ  
ــم األم قر، ياد ير   خدمقت التةذملمةؤق المهدانؤ   ــ  خبك مم ـ ــماي  يي المدارات المذخةاـ المعتمدة الل  ال ـ

ــم قى اقيلـــــــــــــققت يي ةمؤع المماقع حت  يي األحماك الجم   من قدرة مز ده البدن  لخدمقت اطنترنل لاـــــــــــ
ال ــــــــــــــهئـ و  لتعز ز ي/ـقدك المعلممـقت مع المجتمع المحلي  العمـ  كذظـق  لإلنـ ار الم/لر، المـ  ير   خـدمـقت 

 التةذملمةؤق المهدانؤ  مع  رط  األمم المتحدة لتميهر   ق   اقيلقك للمجتمعقت المحلؤ و

ــقى - 58 ــ   2020غبر     ابتدا  من غ ا   نؤ ـــ ــب  القهمد المةر بـــ ، يم يخيؤ  الدد العملؤقت الجم   ل ـــ
 بغبق الرحبت الجم   الد لؤ   الةاـق  الجم و  يم يخيؤ  الدد  ـقالقت ال هراى   19-نتؤج  لجق ح  كميهد

ات  المتمقـع  للقـؤق  لقلمـاق  المتعلـق  لقلد ر قت  اللمة ــــــــــــــتـؤقت  اطدارة يخيؤاــــــــــــــق كبهراو  يم يبةـه  يـذق د القم 
لاـــــــــمقى غى يلمى للقمات الققدم   قل كقج للحجر اللـــــــــحي اطلزاميو  يبثر يذق د األطقم بذةس ال ر ق و  
  اصــــلل ال/عئ  العم  بد ى طق رات الالؤلم تر الع ــــلر  ، م ــــتخدم  طق رات الالؤلم تر التجقر   بدق مذاق،  

ــلر  و كمق لم يتم لعد اق ــ  الن ال ق رة الئقبت  الجذقحهن  إل  غى نتم يبدن  طق رات الالؤلم تر الع ـــــــ ــتعقبـــــــ  ـــــــ
 الئقلئ  لبخرفو

 
 ثقافة األداء  

يقم  القمة األمذؤــ  الم قتــ  برصـــــــــــــــد غدا  ال/عئــ   اطبب  الذــ  من خبك المقــقنؤس  األذــداج التي  - 59
ــل  بتذقُّ  القمة   هئت ــهن الذتق   المتلـــــــــ ــعتاق يي إطقر نظق  طدارة األدا و  يقم  ال/عئ  لقؤقس  يح ـــــــــ اق  بـــــــــ

 ي م ر لؤـقبلاـق األ ـــــــــــــــق ــــــــــــــؤـ   يذةهـ   قنتاـقو   جر  لـقنتظـق  الر  الذتـق   الل  قؤـقدة ال/عئـ ،  المـدنر ن،  
ــذع  ال الم ـــتخدمهن الذاق ههن المعذههن،    ــقد الملؤ  صـ ــق طر ـ ممل المققنؤس الم ـــتخدم  خلـــؤلـ ــم مقرو  قد صـ

 يشـم  م  ـرات   بهئؤ   نشـر القمةوالقرارات لشـل  غياـ  لشـبى م ـق   من قبه  الاؤقب  األ ـق ـؤ   الم ـق   ال
األدا  يذظؤم الملؤقت إصـبب ال رق يي غر ع طرق ر ؤ ـؤ  لت ـههر الد ر قت  بالقدة اطمداد لشـل  متزامن يي  
غاــــــــمى غ ــــــــبما  احد من انح ــــــــقر األم قر،  التقله  إل  غقلــــــــ  حد من خ ر األمرا  المذقمل  لقلمؤقه 

العقلؤ  الخ مرة يي مم ــــــم األم قر،  الحد من ا ــــــتابن   المتم ــــــ   الخ مرة يي مم ــــــم الجةقج  األمرا 
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يي المق   يي ةمؤع المماقع،  يقلؤ  يترة اقنتظقر الن طر   يح ـهن قدرة القمة الل  التذق    50المؤقه بذ ـ/  
يي المق  (،  خة  مدة يع   البذؤ  التحتؤ   25من خبك يعز ز القدرة الاذد ــــــــؤ  األيقؤ  )يح ــــــــن بذ ــــــــ/  

مح قت يي المماقع الذق ؤ  من خبك القؤقس الن لعد  التشــــــــيه  اآللي  التحله  التذب   )يح ــــــــن  الر ؤ ــــــــؤ  لل
 يي المق  (و 73بذ /  

 
 19-التدابير المتعلقة بجائحة دوفيد  

ــد  لةميهد - 60 ــبت القمة األمذؤ  الم قت  يرق  الم  معذؤ  لقلتلـــــ  19-المب بتعلؤمقت األمهن العق ، غنشـــــ
ــقالـدة يي  بــــــــــــــع خ ـ  لل/عئـ   2020آذار مـقرس  11يي  لحـققت ال مار   للـتبذـ  نتمئـ  ذـدياـق يي الم ــــــــــــ

ــعل يرق   ــةمي  للمخقطر  نققو بد  التدخ ،  بــ ــتخدا  التخ ؤال القق م الل  الحقل   ملــ  التخ ؤال لاقو   ق ــ
ــتعداد   ــممد  اق ـــــــــــ العم  خ   لل مار   خ   طبؤ ، ممق مل ن ال/عئ  من يعز ز مر نتاق  قدرياق الل  اللـــــــــــ

حقل  م كدة من حققت اطصـــقل   52غنلمك  ـــبتمبر، كقنل ذذقن  30غياـــ  لمماةا  الجق ح و  حت   لشـــل 
يي المجتمع المحلي، مع ي ـــجه  حقلتي  يقة م كديهن ل ـــب  ذ ا المر و   ـــجلل القمة األمذؤ   19-للميهد
،   يقة  احدة يشـــت/  حقل  إصـــقل ، بذق  الل  نتق   الةح  من خبك يةقال  البملؤمراي الت ـــل ـــلي 12الم قت  

الم كمرة، يعلقل   12و  من بهن الحققت الــــــــــــــــــــــــــــ 19-يي غناق من حققت الميقة من ةرا  اطصــــــــــــــقل  للميهد
حـققت لممظةهن د لههن،  يعلقـل حـقلتـقى للـ  من متعـققـَدنن د لههن،  يردنن نظـقمههن،  ةذـدنهن من    ـــــــــــــــل

يممي نملؤ و  غنشـــــ    16الم ـــــقذم  لقمات يي  ةذمد البلداى الم ـــــقذم  لقماتو  ا ـــــت نا يذق د ةذمد البلداى
يخاـــع يؤ  غيراد البلداى الم ـــقذم  لقمات الققدمهن للحجر    ـــر را يي كقدقلي،  220مري  للحجر اللـــحي ل  

ــقلام إل  مماقعامو  لرصــــد اقمتئقك للتدابهر  الم/قد  التمةهاؤ  المتعلق  للميهد ــحي قب  إر ــ ، لةرق  19-اللــ
  لققمتئقك يقم  لعملؤقت يحق  يي ةمؤع مع ــــــــــلرات ال/عئ   قماالد الملؤقت ال ــــــــــرايق  العم  لجذٌ  يرعؤ  معذؤ

 مماقع األيرـق و  يـقد  الذـتق   إل  يرـق  العمـ  ثم يريع إل  قـؤقدة ال/عـئ  قيخـقذ القراراتو  ـمق يتـئل ال/عـئ  يعمم  
مي لتعز ز  الي غيرادذـق  ـيدابهر اقمتـئقك ـلق ــــــــــــــتخـدا  المللـــــــــــــــققت  الممةزات اطخـ/قرـ    الملـؤقت الـبأ اطالب

 بالبمام ـلقطةرا ات الـتبدنبـؤ  المحتمـل   العماـق  األخرف يي حـققت الـد  اقمتـئقكو  ـلدالم المجتمع المحلي،  
ققمل القمة األمذؤ  الم قت  لمذح   ـــؤقريي إ ـــعقج  مجممالقت من معدات المققي  الشـــخلـــؤ و   ـــتمقع القمة  

 ؤقت المحلؤ  لمجرد يشيهلاقواألمذؤ  الم قت  م كرة يةقذم لدالم الم تشي

 اقتذل القمة األمذؤ  الم قت  غةازة للتذةس اقصــــ ذقالي  معدات  ققي   ــــخلــــؤ  مب م  من خبك  - 61
ــل ـــــــــــل  الطقر  اطعقد ال عقلمي لمركز الخدمقت العقلميو  كإةرا  م قل، كلمق  اةال ال/عئ  يحديقت يي  ـــــــــ

اطمداد، ققمل لشـــــرا  معدات المققي  الشـــــخلـــــؤ  من األ ـــــماق المحلؤ  يي الخرطم   الذتهبي، غ غذداو  لةرق   
ن المعدات  العم  لجذ  يرعؤ  معذؤ  لقطمدادات يعقد اةتمقالقت غ ـــــــبمعؤ  لمذققشـــــــ  م ـــــــتم قت المخز نقت م

 بالــقدة التز د باــق  التخ ؤال لتمي عاــق الل  ممظةي القمةو  نظرا للقــدرات ال بؤــ  المحــد دة لل/عئــ ، ق يملن  
إق يي الحــققت التي يةمى يهاــق األالرا  خيؤةــ   19-يقــديم الرالــقيــ  ال بؤــ  الــداالمــ  للملــــــــــــــــقبهن للميهــد

للعذقي  المركزة من الم ــــتمف الئقلأ،   قلتقلي   متم ــــ  و  ق نمةد داخ  ال/عئ  غ  يي المجتمع المحلي مري 
ق يتماير قــدرة الل  التعــقمــ  مع الحــققت الخ هرة  الحرةــ و   جر  إةب  ةمؤع ذــ ه الحــققت، ق  ــــــــــــــؤمــق 
الحققت التي يذ م  الل  إصــــقلقت لبمرا  مزمذ  كقمذ  إبــــقيؤ ، إل  مرابز متخلــــلــــ  معهذ  يي غديس  

رة الل  الةح  لق تخدا  يةقال  البملؤمراي الت ل لي، ا تخدمل القمة األمذؤ  غلقلق غ  نهر  يو  يي غؤقد القد
الم قت  اخت/قر األة ـــــــق  الماـــــــقدة للم ـــــــقالدة يي يحدند المجممالقت  الةئقت التي يشـــــــل  ب را للدا   بال ق   

  بــدايــ  األ لم ــ  للممظةهن الــ نن كــقنما نت لبمى يــدابهر غبئر كئــقيــ  لملــقيحــ  العــد ف  يــدابهر  قــق ؤــ و  مذــ 
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الجق ح ، قدمل  حدة يقديم المشـــــمرة يي ال/عئ  إ ـــــاقمق من غة  خ   ال مار  لشـــــبى طرق معقلج  الجمان   
ال/عئـ   كـقنما خـقرط الذة ــــــــــــــؤـ   اقةتمـقعؤـ  للجـق حـ و  غصــــــــــــــ/  اآلى لـإملـقى غيراد القمة األمذؤـ  الم قتـ  الـ نن 

  ةز ـؤق اآلىو  قـب  إالـقدة يت  م ـقر الخرطم ،  ألى م ـقر الخرطم  يعمـ  يةعلما ذـلكغى  العمدةنتملذما من  لم  
 بقنل ال/عئ  قد  بعل يريه/ق م قتق الن طر   غديس غلقلقو

ــيهلؤ  غهر الممايؤ ، يماة  القمة األمذؤ  الم قت  يحديقت الدندة ي ثر   - 62 ــب  لعد ال/عئ   البهئ  التشــــ    ــــ
ــ  لة  من الم  غهرذم من   19-ربـــــ  الملـــــقبهن للميهدالل  يميهر الرالقي  ال بؤ  الةعقل  يي المقل المذق ـــ

المربــــــــــــــ و  ق نمةـد يي غبهي م ـقر لل ـق رات الـئقبـت  الجـذقحهن يملن غى ي ــــــــــــــتخـد  لإلةب  ال بي الـعقةـ   
ــقالقت من التبخهر يي   ــقبهنو  قد ياــــؤف اقيتققر إل  القدرة الل  ال هراى لهب الدة  ــ  اطةب  العقة  للملــ

لمرب  الملقبهن يي خ رو  ق يتماير مراي  طبؤ  ذات م تمف غالل   حققت ال مار  التي يةمى يهاق حؤقة ا
ــتمف الئقلأ يي ملقى قر   للتعقم  مع الحققت ال قر  و  يمةد غقرد  باق قدرة  حدة للعذقي  المركزة من الم ـــ
المراي  من ذ ا الذما يي الخرطم   نهر  ي  غديس غلقلق  كم/قق، األمر ال   نت ل  غبئر من خمس  ــقالقت  
للمصــــــــمك إلهاق خبك الذاقرو   ج  الحلــــــــمك الل  يلــــــــقر   الرحبت الجم   من الحلممقت المعذؤ ،  قد  
ــقر   الرحبت الجم    ــمك الل  يلــ ــؤ ، الدة يبخهرات يي الحلــ ــت  المقبــ ــار ال ــ ــادت ال/عئ ، خبك األ ــ  ــ

 ال/اق ع لمق يهاق  ألغرا  اطةب  ال بي العقة ، ياب الن يلقر   الرحبت الجم   العقدي  لذق  الركقد 
اللماي  ال بؤ و  الب ة الل  ذلك، يمذظم  اللـــح  العقلمؤ  غهر ممئل  يي مذ ق  ال/عئ و  اطةرا ات المتعلق   
ــتؤقت  التخلؤ  الجمركي صـــو/   طم ل و  يعتمد ال/عئ  الل  ال ـــمداى غ  ةذمد ال ـــمداى غ  غ غذدا   لقللمة ـ

ذق  الجم   البر  الل   ـــــــل ـــــــل   الملؤ  اطمداد يي ال/عئ ،  يي يخلؤ  ال/اـــــــق ع  اطمداداتو    ثر يقههد ال
 كـــ لـــك الل  يذقـــ  الممظةهن داخـــ  مذـــقط  العملؤـــقتو   جعـــ  اقيتقـــقر إل  القـــدرة الل  إةرا  اقخت/ـــقرات 
التشـخؤلـؤ   ـما  لدف المجتمع المحلي غ  ال/عئ ،   خقصـ  اقيتققر إل  اقخت/قر لق ـتخدا  يةقال  البملؤمراي  

 عدات اقخت/قر التشخؤلي، من اللع  يقهؤم غثر الجق ح  يي غبهي ل ر ق   اقوؤ والت ل لي  م

 لم ي ـج  القمة األمذؤ  الم قت  غ  ادالق ات ل ـم  ال ـلمن الجذ ـي خبك الةترة المشـممل  لقلتقر رو  - 63
التي  19- كجز  من اق ــــترايؤجؤ  المتعلق  لقل ــــلمن  اقناــــ/قو، ياــــب الن خ   ال مار  الخقصــــ  للميهد

ــلل القمة غنشـــــ   التماصـــــ  مع المجتمعقت المحلؤ   ي كهر الممظةهن بتزاند الحقة  إل   ــعتاق القمة،  اصـــ  بـــ
 الحةقف الل  غالل  م تم قت الذزاذ   الماذؤ   احترا  التذماو

  
 الجوانب المالية  - خامسا   

َد مجلس األمن، لممةـ  قراره  - 64 دم ،  قيـ  القمة األمذؤـ  2020غـيقر مـقنم  14الم ر   (2020) 2519مـَ
ــق  15الم قتـــ  حت   ــ  قرارذـ ــ ، لممةـ ــقمـ ــدت الجموؤـــ  العـ ــقني نميمبرو  االتمـ الم ر    283 74يشــــــــــــــر ن الئـ

ــ ، مبل  حز ر  30 ــقق الل  القمة للةترة من  263,8اى نمنؤــــ ــ   1ملهمى د قر لإلنةــــ إل   2020يممي نملؤــــ
رة غهر الم ـــــــددة  2020غنلمك  ـــــــبتمبر  28و  حت   2021حز راى نمنؤ    30 ، كقنل قؤم  اق ـــــــترابقت المقر 

د  قي  ال/عئ  إل  ملهمى د قرو  بذا قرر مجلس األمن يمدن  70,2للح ــــقد الخقص للقمة األمذؤ  الم قت  يبل  
يشـــــــر ن الئقني نميمبر، يإى يةلة  مماصـــــــل  ال/عئ  لعملاق  ـــــــتةمى مقلـــــــمرة الل  الم/قل  المماي     15مق لعد 

ــددة لجمؤع الملؤقت حةا ال ــــب  حت   ــترابقت المقررة غهر الم ــ اللهاق من الجموؤ  العقم و   ل  مجمما اق ــ
ددت يةـقلؤف 3 606,5ذـلك الـتقر خ  ــم حز راى نمنـؤ ، بهذمـق  30القمات للةترة الممـتدة حت   مبنهن د قرو   ــــــــــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2519(2020)
https://undocs.org/ar/A/RES/74/283
https://undocs.org/ar/A/RES/74/283
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ددت يةـقلؤف المعـدات المملمكـ  للمحـدات  اقبتةـق  اـل ايي الن الةترة الممـتدة حت   ــم آذار مـقرس،  يقـق   31 ــــــــــــ
 لجد ك ال داد الةلليو

  
 المالحظات والتوتيات  - سادسا   

ــتمر يي العبققت بهن ةم ق  الخرطم ،  - 65 ــن الم ــ ــجعذي التح ــ ــي ال   نتبهن من كمق يشــ الد ر الر ؤ ــ
  قق  ل  ةذمد ال ــمداى يي يؤ ــهر المحقدثقت بهن ال ــمداى  الجبا  الئمر   ال ــمدانؤ   حرك  يحر ر ال ــمداى 

و   حد ني  2020يشـر ن األ ك غبتم ر  3إل  يمقؤع ايةقق  ـب  يي ةم ق يي ، التي غياـل ةذقب مذي مذق   
ل ــمداى من البذق  الل  ذ ا التعق ى  بال ق  يخم ةدند لعملؤ   ــؤق ــؤ   األم  يي غى نتملن ال ــمداى  ةذمد ا

ــقت   ــجعذي ك لك المذققشــ ــدد، يشــ ــع الذاق ي ألبهي،  يعلؤم الحد دو  يي ذ ا اللــ ــبى المبــ ي د  إل  ايةقق لشــ
  التي غةراذق ال ريقى يي الخرطم  لشـــــــــبى غبهي  غهرذق من المذقط  الحد دي  يي الذلـــــــــا الئقني من غنلمك 

 ،  آم  غى ي يي ثمقرذق قر /ق، من غة  مللح   لقى غبهي  ال ريهنو بتمبر

ــبى   - 66 ــقت لشـ ــتمرار التققرد بهن البلدنن،  المذققشـ ــجؤع إيا  ا ـ ــق لقلتشـ ــعر غياـ  الل  الرغم من غنذي غ ـ
ــتئذقج المذققشـــــقت يي   ــق الل  ا ـــ غبهي التي ةرت م خرا بهن ال ريهن يي الخرطم ، يإنذي غحأ ال ريهن غياـــ

المذلــــــــمص اللؤ  يي القرارات المتخ ة يي اةتمقا اآللؤ   الرققل  المشــــــــترك  يي غبهي، الل  الذحم إطقر لجذ 
ــترك  يي  ــؤ   األمذؤ  المشـــ ــؤق ـــ ــ/قو يبرانر   19ال ـــ ــ/ق  2020 ـــ و  غالتقد غى اللجذ  يملن غى يةمى محةب مذق ـــ

ــمداى ــمداى  ال ـــ ــ  طرا   التعق ى بهن ر ؤ ـــــي اطدارة الل نن الهذامق ةذمد ال ـــ ــ  إل   لمذققشـــ م خرا،  للتمصـــ
ــ ، غحأ الل  ا ـــــتئذقج اةتمقالقت اآللؤ  يي المقل المذق ـــــ ،   ــبى ذ ه ال را  و  يي ال ـــــؤقق نة ـــ ايةقق لشـــ

، لمق يي ذلك القرارات المحقل  إل  ر ق ـــــــتي البلدننو  قتاقةتمقاليلك لمتقلع  لع  القرارات التي ايخ ت يي 
ذة ؤ  يح ـ ، ب  غياـق يشـله  ير   يحقه  مشـترن مشـل    ق يشـم  ذ ه القرارات م ـبل  حمقي  حقمك ديرة ال

يي نـــق  نـــق    كـــقنمى الئـــقني نذـــقنر 22   19من قبـــ  كب البلـــدنن للتحقه  يي الاجمـــقت التي  قعـــل يي 
، يملن القد ذ ه اقةتمقالقت من خبك  ــــــــــ/ل   19- كملم و  يي بــــــــــم  القهمد المةر بــــــــــ  ل ــــــــــب  كميهد

 اطنترنل، إذا لز  األمرو

رني القل  إيا  الد  إحراي غ  يقد  نحم يشـيه  ما/ال ال ق رات يي غثمني غ  إصـدار يب ـهرات    ـق   - 67
ــرط  المشــــــــــلل    ئبث من لالمعلق  دخمك ال ــرط   108 حدات الشــــــــ و  المعقر ن من الحلممقت من غيراد الشــــــــ

مم المتحدة ، يإى قما   ــــرط  األ2020يشــــر ن األ ك غبتم ر  15 غقحا غن  إذا لم يلــــدر التب ــــهرات لحلمك 
ــؤلمى  35 ــــــؤظ  ذم  ــقل ق،  ــــ بــــــقل ق مذام للــــــدد القؤق  لإةرا ات ميقدرة ال/عئ ، ممق يجع  من    16بــــ

المحتم   ةمد ثيرة خ هرة يي مبن ممظةي الشـــــــــــــرط    ترن معظم مماقع األيرق  بد ى غيرادو كمق غ ـــــــــــــعر  
 لقأل ا لعد  إحراي غ  يقد  لشبى نشر نق   ر ؤس مدني لل/عئ و

كلي ال ريهن إل  قبمك الر  القمة األمذؤـ  الم قتـ  القـد اةتمـقالـقت لمبــــــــــــــع خر  ـ  طر      غدالم - 68
للـمرة مشـترك  طنشـق  دا رة  ـرط  غبهيو  غ ـجع غياـق الل  التماصـ  مع  ـل قت ال ـمداى  ةذمد ال ـمداى  

األمن   يؤمــق نتعل  لــإيةــقد خبرا  يي مجــقك حقمق اطن ــــــــــــــــقى إل  القمة األمذؤــ  الم قتــ   يقــق لقرارات مجلس
اللــل ،  ذم مق  ــه د  إل  يز  د ال/عئ  لخبرات إبــقيؤ    جع  ال ــل قت  المجتمعقت المحلؤ  ي ــتةهد  ذات

ــد  لاق الل    ــقى  التلـــــ ــقالدذق الل  مذع انتاقبقت  يجق يات حقمق اطن ـــــ ــت ـــــ ــقالدة التقذؤ  التي  ـــــ من الم ـــــ
 غيا و نحم
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 قا إطبق الذـقر الل  اللــــــــــــــعهـد العـقلمي،   غقحا مع القل  غنـ  الل  الرغم من نـدا ي من غةـ   - 69
يزاك غبهي يعقني من العدند من حمادث العذا بــــــــد ال ــــــــلقىو  الب ة الل  ذلك، مق ياك غيراد قبهلتي غبهي  ق

محر مهن من الخدمقت اقةتمقعؤ  األ ـــــــق ـــــــؤ و  ق يملن غى ي ـــــــتمر المبـــــــع الراذنو  غدنن غياـــــــق اقيجقه 
قمات األمم المتحـدة  المتعـققـدنن معاـقو  غدالم ال ريهن إل  العمـ    المبحا م خرا  المتمئـ  يي ا ــــــــــــــتاـداج

ــهر يذةه   ــر رة يؤ ــــــ ــعهد المحلي،  يمعؤ  المجتمعقت المحلؤ  لاــــــ ــقو الل  نزا يته  التميرات الل  اللــــــ بذشــــــ
، لمق يي ذلك  2020 ــــــ/قو يبرانر   19القرارات المتخ ة يي اةتمقا اآللؤ  ال ــــــؤق ــــــؤ   األمذؤ  المشــــــترك  يي 

 ققو يةتؤش  بالقدة يذشؤال اللجذ  المشترك  للمراقبهن الع لر هن  الةر   المشترن للمراقبهن الع لر هنوإنشق  ن

لمدة  ـــت  ذق   مق غى مجلس األمن نذظر يي يجدند  قي  القمة األمذؤ  الم قت ، يإنذي غ صـــي بتمدند - 70
ــ  لر  ــق   التي ي ثر الل  مذ ق  غبهي،  بيقح  الةرصـــ ــار لمعقلج  الم ـــ قق د القمة لقلذؤقل  الجدند  ؤس ال/عئ غ ـــ

ال   الهذـت  لمماصـــــــــــــــل  العـم  مع ال ريهن،  القـؤق ، إل  ةقن  م/عمثي الخـقص للقرى األير قي، لقلتحـق ر مع  
يلل ملتزمق التزامق يقمق بدالم ير   اقيحقد  مقاقيحقد األير قي لشـــــبى المبـــــع ال ـــــؤق ـــــيو  يي ذ ا اللـــــدد، 

لاؤ  يؤ ــــــــهر التمصــــــــ  إل  ايةقق بهن ال ريهن   مق نب ل  من ةامد معذي لقلتذةه  األير قي الريؤع الم ــــــــتمف ال
ك الل  الم ــــــــقط  ال ــــــــؤق ــــــــؤ  التي يقم  باق اقيحقد األير قي، لمق يي ذلك   لشــــــــبى م ــــــــتقب  غبهيو  بنذي غالم ِّ

ـي  خبك اـلدالم المحتـم  لل ريهن يي ا ــــــــــــــتئـذقج اةتـمقالـقت لجـذ  الرـققـل  المشــــــــــــــترـك  يي غبهي لحلمك نـاق من
قبهل  دنذةق نقمن يي  نقظر المم  نشـر التقر ر الن مقت     قطبـقي  إل  ذلك، غككد الل  بـر رة  و2020 الق 
 و2013الق  

ــدد للمجتمعقت المحلؤ   - 71 ــدناق للجق ح   الدالم ال   مق يتئل يقدم  يي ذ ا اللــ  غثذي الل  القمة لتلــ
ــ  القمة العم  الن كئ  مع الجاقت الةقالل  ا ــتماصـ ــهر  يي غبهيو   ـ ــقنؤ   غهرذق من الجاقت الةقالل  لتؤ ـ طن ـ

 يقديم الم قالدة إل  الةئقت األبئر بعةقو

للما  كؤيؤقلم غمد  اقق د القمة لقلذؤقل ،   ر ؤس ال/عئ ل يي الختق ، غ د غى غالرد الن امتذقني  يقدنر    - 72
ل ــــب   األمن غقل/ق يي  يؤ ــــؤمق،  لجمؤع ممظةي القمة األمذؤ  الم قت  الل  ةامدذم الدك    من غة  صــــمى ا

غنؤقنيق،   -ظ  ظر ج صــــــــو/  ةداو  غ د غياــــــــق غى غ ــــــــهد لم/عمثي الخقص للقرى األير قي، ال ــــــــهد غ نقنيق 
ــتمف المعذي لقلتذةه ،  حلمم  إثهم ؤق، الل     اقيحقد األير قي، لمق يي ذلك ير   اقيحقد األير قي الريؤع الم ـــــ

 ورار يي مذ ق  غبهيمشقركتام الذش   من غة  دالم يحقه  اق تق
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