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 ( 2020)  2522تنفيذ القرار   
   

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  -  أول  
ه اــلا التقعمع  مقر رقعال ماألم األم   - 1 ، الــلط لبألــه إلــا ملن األما  ال ــ ه     (2020) 2522يقــد 

يقّده تقعمعار كل ثقثة  شــــــاع    التقده المحعا وــــــالي الالث   ألالمية ر حة األمم المتحدة لتقديم الم ــــــ  دة ملن 
، وم عض آخع الم ـــتادات     ة ـــطة األمم المتحدة إلا ال عاق. ومتن ول التقعمع  ام الّتطاللات المت ألقة ر ل عاق 

متا  S/2020/792)   2020آي/ غ ـــــطم   11منل تقعمعط ال ـــــ ألؤ الم ل   الخ وـــــة   ة ممحأل ال ( واإلح لة التي قد 
 .آي/ غ طم   26األم األم  ثي  لأل عاق ولئل ة ر حة األمم المتحدة لتقديم الم   دة ملن ال عاق ملن م 

  
 موجز ألبرز التطورات السياسية  -   ثانيا  

 الحالة السياسية - ألف 
ك ةت األ م ل التحضـــــــــــاعمة إلاعا  اةتخ ر ت مطلعة، واي مطأله شـــــــــــ وي و ولالمة لألحلالمة، محالل   - 2

   امةتخ ر ت  ،مصـــــــطظن ال   ميال عاق، تمالا/يالللا،   أل  لئلم والا    31. وثي ةال ـــــــل  ـــــــل األة ـــــــطة
م ــــــــــــتقألة  . وثي الااله الت لي،  وــــــــــــدلت المظاللــــــــــــلة ال ألل  ال2021حزمعا /يالةلا  6الوعلم ةلة  ــــــــــــتباع  ثي 

، شـعمطة ا ـتلظ    لب ة شـعو ،  2021لقةتخ ر ت ألل ة    عبت إلا    ا ـت داها  إلاعا  امةتخ ر ت ثي   ه 
ــلئة النا ئلة لق ةال  امةتخ ر ت و  اي: ) ــص الصــ ــعا   )المعثقة ر لق ةال  التقنلة   مألحق تال( ولــ ( امتظ ق  يوة ــ

ــديق ، ألن  ضــــــــالمة المحلمة امتح هية ال ألل  (    تالثع الحلالمة  جا   ألن ةت ئج امةتخ ر ت  )التي يألزه تصــــــ
 .“الد م والعود”(    تالثع األمم المتحدة والماتمص الدولي هيألزه م  مازاةلة و م  وه م تقني  ) م 

آي/ غ ــــــــطم، رس ق  لئلم الالالا ،   4ألعام وــــــــ لا، ثي ألل   وــــــــدل ثي ال عاق، ولحه لئلم  - 3
لم الالالا  رحل الوعلم  ، و ـــــــلقدما محق  ملن ماألم النالاي و شـــــــ ل ملن  ةا  ـــــــاالاثؤ  ألن  ط لأله م  لئ

 لألتصـالمت  أللا. و شـ ل ملن    امةتخ ر ت  ـتباع  ثي غضـال  شـاعم  م  التصـالمت  ألن الحل، وثق  لألم هة 
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م  الد ــتالل. ومنل كلا الحا ،  ألت الحلالمة والمظاللــلة ال ألل  الم ــتقألة لقةتخ ر ت وال ــألطة القضــ ئلة  64
  تل ال ل  لة وغاعا  تماد الطعمؤ إلاعا  اةتخ ر ت مطلعة.والناّلاي وال

آي/ غ ـطم، ااتمص لئلم الالالا  رماألم مظاللـي المظاللـلة ال ألل  الم ـتقألة لقةتخ ر ت  13وثي  - 4
لمن ق ـة األ م ل التحضـاعمة التقنلة. و كد تصـملم الحلالمة  ألن ماعا  اةتخ ر ت حعة وةزماة وكات مصـدا لة،  

ن ت حلف ا ـــــــــــت داهاتا ، و كد م  اديد    حلالمتا  ـــــــــــت ـــــــــــتخده املص قدلاتا  إلاعا  وحث المظاللـــــــــــلة  أل
 امةتخ ر ت ثي المال د المحده. كم  لأله م  املص الالاالات واإلهالات    تل ع  مل المظالللة.

وةالاي آخعو  رأ ض    ،محمد الحألوال يماألم النالاي، آي/ غ طم، التقن  يض  لئلم    24وثي  - 5
ألانتا  الم نلة ر ألم  امةتخ ألي. وخقل ا ــــــــت عاض التحضــــــــاعات وب  الم ــــــــتقألة لقةتخ ر ت المظاللــــــــلة ال ألل

ماألم ل مل المظالللة وشده  ألن لعولة الحظ ظ  ألن اله م  ماألم النالايامةتخ أللة لألمظالللة،  كد لئلم 
 ا تققلاتا  م   ال ا ت  هة الحقة ثي ال مأللة امةتخ أللة.

 حزمعا / 24 يألالل/ ــــــــوتموع، واي  ول األ ــــــــة ألعلم ةلة منل  5النالاي م  اديد ثي وااتمص ماألم  - 6
لقــ ةال  امةتخــ رــ ت  التقنلــةيالةلــا. وقــدمــت الألانــة القــ ةالةلــة الوعلمــ ةلــة تقعمعاــ  األخاع    ولــــــــــــــص المعثقــ ت 

ال تل  وــــــــــــــلئتا  النا ئلة. و ث هت رأ  تحديد الدوائع امةتخ أللة لم يبح ــــــــــــــم ر د، حاث مح ت    م  م ثي
ال ل  لة لم تقده مالاقظا  النا ئلة. وخقل اله الدولة، اختتم ماألم النالاي القعا ة األولن لم عوع ت ديل ق ةال   
المحلمة امتح هية ال ألل ، اللط م  شــــــــــأةا    ي ــــــــــما، ثي ح لة مقعاله، لألمحلمة ر لالوــــــــــالل ملن النصــــــــــ ي  

  يألالل/ وتموع. 21 قالهة ثي الق ةالةي. و بةازت قعا ة ث ةلة لألق ةال  خقل الاأل ة الم

صـــــت األ ـــــة ماألم النالاي الم قالهة ثي  - 7  يألالل/ ـــــوتموع م ـــــت م ل المعثق ت الت ـــــعم لة   26وخبصـــــّل
امةتخ أللة. ول   لم يت ــــــــّ  لألنالاي التالوــــــــل ملن تالاثؤ ثي االا  ر ــــــــأ  تع ــــــــلم الدوائع امةتخ أللة، وم تزال 

 المعثق ت قاد الن ع ثي ماألم النالاي.

ــ هية العاانة، التي تظ قمت وواوـــــــــأل - 8 ت الحلالمة من ق ـــــــــة التداألاع العاملة ملن م  لاة الح لة امقتصـــــــ
 يألالل/ ـــــــوتموع،   5(. وخقل الاأل ـــــــة الوعلم ةلة الم قالهة ثي 19-ر ـــــــوه تأثاع معض ثاعوا كاللوة  )كالثاد

ألعة مج لإلوــــــق   يالم  المقعلة لتقديم  60 محظ لئلم ماألم النالاي    ماألم الالالا  لم يألتزه رماألة الــــــــــــــــــــ 
ق  أللـــا ثي   دّل امقتصــــــــــــــــ هط، واال شــــــــــــــع  م  شــــــــــــــعو  قـــ ةال  امقتعاض الـــداخألي والخـــ لاي الـــلط وــــــــــــــــب

حزمعا /يالةلــا. ولألــه لئلم الماألم النالاي م  األمــ ةــة ال ــ مــة لألماألم ه الة وامعط المــ للــة والتخطل    25
 لألمحالل  م ه الوعلم   لألعه  ألن األ ئألة المطعوحة ثي الا ال أ .

ةالقش ألعةـ مج اإلوــــــــــــــق  امقتصـــــــــــــــ هط ثي ااتمـ ع  قـده لئلم الالالا  ولئلم الوعلمـ   ثي  وقـد - 9
ــنة   6 ــ لكال  المازاةلة ال  مة لألحلالمة ل ــ ــ لو . كم  ة قش الم ــ ــت ــ ــعه والا  وةالاي وم ــ ــوتموع وحضــ  يألالل/ ــ

ــ ه الاللني، والمازاةـلة امت2020 ــأ  امقتصــــــــــــ حـ هـية ، والت ـ و  ألا  ال ــــــــــــــألطتا  الت ــــــــــــــعم ـلة والتنظـالـية ر ــــــــــــ
 يألالل/ ــــــوتموع لم  لاة    8وحضــــــع وامعا الم للة والتخطل  األ ــــــة ماألم النالاي الم قالهة ثي   .2021 ل ــــــنة

وا تمدت الحلالمة ل ـمل  ال ت ي األألل  ر ـأ  اإلوـقح ت   الم ـ ئل المت ألقة ألوعة مج اإلوـق  امقتصـ هط.
 ت عم  األول/ كتالبع. 13امقتص هية ثي 

 يألالل/ وتموع، واثؤ ماألم الالالا   ألن م عوع ق ةال  المازاةلة   14ت ثي  وثي األ ة ا تحن ئلة  قد - 10
 ال تن لم  مأللة اإلةظ ق وتأما  النظق ت الضــــــــــعولمة لةشــــــــــاع الحقثة المتط لة م   2020امتح هية ل ــــــــــنة 
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حه محق ر  21وقد قبده الم ـــــعوع ملن ماألم النالاي م تم هه ثي  .ال ـــــنة الم للة م     يألالل/ ـــــوتموع، ل نا  ـــــب
 لمزمد م  التن لا.

واّدهت الحلالمة التزاما  ألتملا  المع ة والناالض رم ــــ لكتا  ال ــــل  ــــلة وامقتصــــ هية واماتم  لة.   - 11
ت ـعم  األول/ كتالبع،   ألنت واالة الخ لالة    خط  الحلالمة م تم ه خطة ولنلة لألتنملة م   ال   1وثي 

 لمع ة ثي  هوال ونص القعال ال ألل .المع ة، ت مل الت عم  ت الق ئمة لت زمز م  لكة ا

لـد المت  اعم  منل المبعت ه و حعات الحلالمة تقدم ر ثي الالث   ر لتزام تا  ألت الم  لـح ي  ال ن   - 12
ــل ماألم الالالا  قعالار ألتالثاع ال قج الطوي   11. وثي 2019ت ــــــــــــــعم  األول/ كتالبع  آي/ غ ــــــــــــــطم، اتخـ

ــ ألا . كمـ  مبنا لــــــــــــــحـ ـي  امح تاـ اـ ت،  ألن    تحـده الحلالمـة االمتام، ر   الحقالق  لألمت ـ اعم  المصــــــــــــ
(. وثي خطـ ي  لقـ ه لئلم الالالا  ثي  2009واممتلـ اات المتـ حـة رمالاـه قـ ةال  م  ــــــــــــــ ـــــــــــــــة ال ــــــــــــــاـدا  )

رمن  ــطة ككع    شــاللا ،   أل     الحلالمة قد  كمألت المعحألة األولن م  تح لقا  ألتاملص   ،آي/ غ ــطم 30
 ض ق ئمة الاعحن، وشع ت ثي هثص الت المض ت.ق ئمة ر ل ادا ، وبد ت ثي ا ت عا

وا ــــتمعت امحتا ا ت ثي المح ث  ت الال ــــطن والانالبلة. وه   المحتاال  ملن ماعا  موــــقح ت   - 13
ــا    ــطة معت وي   م ل ال ن  المعتططة ر محتا ا ت، و يا ه ثع   مل، وتح ــــــــــ وا ــــــــــــ ة النط ق، ومح  ــــــــــ

امحتا ا ت ثي الطصــــــــعة وكط ق ل ثي   ق ي   م ل  ن  لــــــــد الن ــــــــط  ،  الخدم ت ال  مة. وتصــــــــ  دت 
آي/ غ طم، اةدل ت اشتط ك ت مص قالات األم   ندم  تامص    16. وثي  ةثي كلا  مألل ت اغتل ل م تادث رم 

آي/ غ ـــــــــــــطم.    14مت  اعو   م ه مقع مق مة المح ثظ ثي الطصـــــــــــــعة لألمط لطة ر ل دالة لن شـــــــــــــ  اغتال ثي 
ــط ت ثي    ق ي اغتل ل وثي ــعمالا الن ل   19محد  الن شــ ــطم، ل له المت  اعو  ر زل الح كم و لــ آي/ غ ــ
 الملته المحألي لماألم النالاي. ثي

،  ق ل لئلم الالالا  مديع األم  آي/ غ ـــــطم  16 و  14التي وق ت ثي يالمي  ولها  ألن األحداث - 14
آي/ غ ــــطم لألق     22ثي آي/ غ ــــطم. ثم اال الطصــــعة  17الاللني ثي الطصــــعة ولئلم ال ــــعلة ثاا  ثي 

آي/ غ ـــطم. و ثن   واالهه ان و، و د  ألن ر رمح  ـــطة الم ـــ ولا     قتل  19  ـــعة الن شـــطة التي قتألت ثي 
   يألالل/ وتموع،  معار رحل  ل هة قالات حظظ الق ةال   3الن ط  . و ألن ةحال م تقل،  ودلت واالة الداخأللة، ثي 

ــعم  والن  ه ــئت ثي ت ـــــ لحم ية التام  ت اماتم  لة ال وع ، وةقألت  ثعاها     2019األول/ كتالبع ، التي  ة ـــــ
ملن مهالة شــــــــــــــعلـة رئـداه. واـ   كـلا  ـقه م ق  لئلم الالالا     م ـ هة تقالم ال ـل هة، مثع ولوه تـق لمع     

 ة    غاع ق ةالةي ق ه را   ض ؤا  ثي رئداه.

ة لملته لئلم الالالا ، ثي مح ث ة كط ق ل،  وثي غضـــال  كلا،  ث هت خأللة اإل قه األمني الت ر  - 15
آي/ غ ــــــطم.   21رأ   والة ة  ــــــظة قد اةظاعت ثي مالقص ام تصــــــ ه ثي  ــــــ حة الحوالبي ثي الن وــــــعمة ثي 

الااله الت لي،  لــــــــــــعه مت  اعو  ثي الن وــــــــــــعمة الن ل ثي مل ته كت ئه حزي   والمق ل المحأللة ل دة  وثي
  حزاي  ل  لة.

آي/ غ طم، ملن حل حلالمة مقأللم كعه ت      22و    12ه   المحتاال ، ثي يالمي  وثي ال أللم ةلة،  - 16
ــ ئلة  ــ ت القضـ ــ ـ ــحا  غاع حزباا  ثي الم  ـ ــألطة م قتة، و اعا  اةتخ ر ت مطلعة، وت اا  معشـ ــ    ـ ثاللا، و ة ـ

ــ   حألطاـة. وثي محـ ث ـة هاالو، اع  تلــــــــــــــعمـ وامةتخـ ألـلة. وخقل تأـلا الم ـ اعات،  ب      الـن ل ثي مقع قضــــــــــــ
 ألن ثتا م وع مألعاهلم الخألال الحدوهط مص تعكل   م ه المعكط ت ا تعالــــــــــــــ  آي/ غ ــــــــــــــطم   19ي ث احتا ج

  يألالل/ وتموع، ل له المحتاال  ثي ال أللم ةلة ألدثص لواته مال ظي الخدمة المدةلة. 27التعكلة. وثي 
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نة هائمة آي/ غ ـطم  معا تنظالي  ألت ـلال لا 27وكساعا  لمل ثحة الظ ـ ه،  وـدل لئلم الالالا  ثي  - 17
ــ ه والاعائم ال وع  ”لألتحقاؤ ثي  ــ ل ملن    اا ا  “الظ ـــــــــ ــألطة الألانة ومقكا  الال لظي و شـــــــــ . وبّا  األمع  ـــــــــ

ــ ي   ”مل ثحة اإللا ي يتاللن  ــة المت ألقة ر لقضــ ــ ة التحقاؤ او المح كم المختصــ ــ هلة    قضــ تنظال القعالات الصــ
رمالاه  وامع و هلة     اعت  مألل ت ا تق ل ، . ومنل كلا الحا “التي تخص  مل اله الألانة وثق ر لألق ةال  

 ( اإلةتعباللالمن مة الدولة لأل ــــعلة الان ئلة )مص  بألعه  الألانة. و لــــ ثة ملن كلا،  ألألي لئلم الالالا     اتظ ق 
 اللي  ي ل ال  خ لج ال عاق. “كط ل الم  ولا  الظ  دي ”ر أ  ا تق ل  ده م  

يد ر أل ـألحة غاع المعخصـة ولـعولة ال ـلطعة  ألاا  كاز  كم   ـأل  لئلم الالالا  الضـال   ألن التاد - 18
م  الاااله العاملة ملن ا ــت  هة  ــألطة الدولة، واي  ولالمة  خع  لألحلالمة. وخقل ام لة ق ه ألا  لئلم الالالا   

 ل هة ال مألل ت الم تعكة،  ودل ت أللم تا ملن ق هة األم  رم  لاة اله الم ألة. وثي  ملن  يألالل/ وتموع  3ثي 
ــم الق ئد ال  ه رأ  ال مألل ت التي ةظّللت ثي مح ث  ت رئداه والطصــــــــــعة  ي 8 ــوتموع،  ث ه المتحدث ر  ــــــــ ألالل/ ــــــــ

 ومل     هت ملن ا تق ل  شخ   مطألالبا  ومص هلة   ألحة غاع مأكو  ألا .

ــ   الحلالمة، اللط  19-و ألت ا ئحة كالثاد - 19 ت ثع  ألن الحل ة الاالملة ثي ال عاق، و ألت محاللار لن ـ
آي/ غ ــــطم،    15وتن ــــقا الألانة ال ألل  لألصــــحة وال ــــقمة الاللنلة، التي يع  ــــا  لئلم الالالا . وثي تالااا 

مدهت الألانة ح ع التاالل الازئي لل مل كل  ي ه األ والع، وقادت التنققت ألا  المح ث  ت، وح عت املص  
   يألالل/ 7 لـمة. وثي لحقت ال ـــــــــــــــل   ملن ال عاق، لغم    المطـ لات  أـلت مظتالحـة  مـ ه لحقت العكـ ي التاـ 

 ـــوتموع، ا تمدت الألانة تداألاع وـــحلة اديدة شـــمألت ام هة حضـــالل المال ظا  ثي الم  ـــ ـــ ت الحلالملة ملن 
ثي المـ ـئة، و  ـ هة ثتا املص الم ـ ألع الحـدوهـية الوعـمة لةغعاض التاـ لـمة. كمـ  منحـت المظاللـــــــــــــــلة ال ألـل   50

 و  ظ   مال ظاا  م  لالائا ح ع التاالل. الم تقألة لقةتخ ر ت مكة  رظتا معاكز ت اال الن خوا 
 

 العالقات بين بغداد وإربيل - باء 
اتظقـت الحلالمـة امتحـ هيـة وحلالمـة مقأللم كعه ــــــــــــــتـ    ألن حـل م قـت لتحالمقت المازاةلـة. غاع      - 20

ــ هثـــة اـــ ت لـــة  ــأ  تقـــ  ــــــــــــــم المالاله واإليعاهات م يزال م ألقـــ . و ثع محـ ــ قـــ  لالمـــل األاـــل ر ــــــــــــــ ثي  اعت اتظـ
  ،ال   ميال اد    ال عاق،  آي/ غ طم مص لئلم والا  مقأللم كعه ت  ، م عول ر لااةي، التزه لئلم والا  15

مألاال  هومل( ملن اإلقأللم ثي كل م   شـاع آي/ غ ـطم   268ألألاال  هين ل  عاقي )حالالي  320ألتحالمل موألي 
يتأكد  ــال  تحالمل وحاد  باعط  و يألالل/ ــوتموع وت ــعم  األول/ كتالبع. وبحألالل مطألص ت ــعم  األول/ كتالبع، لم 

 آي/ غ طم. 17ثي 

ــوتموع،  ـــ ثع لئلم مقأللم  2و  قه كلا  دة ام لات  ـــل  ـــلة متط هلة لإل ة الم ـــتال . وثي  - 21  يألالل/ ـ
ألعئلم ال عاق ولئلم والا  ال عاق ولئلم ماألم  كعه ــــــــــــــت   ال عاق، ةلااعث   ر لااةي، ملن رئداه لقاتم ع 

لألخقث ت ألا  رئداه  “حل ه ـتاللط ”عاقاا  آخعم . ولكزت المن ق ـ ت  ألن ميا ه ز م    ـل  ـاا   بو النالاي، 
 و لبال.

وا ـــــتن ها ملن  لبص ام لات  ـــــ رقة ملن رئداه ثي الظتعة ألا   ي ل/م يال وحزمعا /يالةلا، ق ه ة ئه لئلم  - 22
اوـــــــألة المن ق ـــــــ ت مص   يألالل/ ـــــــوتموع ملن رئداه لمال   8والا  مقأللم كعه ـــــــت   ال عاق،  ط ه ل لط ةي، وثدا ثي 
ألعئلم الامااللمــة ولئلم الالالا  ولئلم ماألم النالاي،  ال ــــــــــــــألطــ ت امتحــ هيــة. و ثنــ   واالهه انــ و، التقن 

 وبالامعط الم للة والنظ .
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ــوتموع،  ـــــــ ثع لئلم والا   10وثي  - 23 ملن ملبال، حاث التقن ألعئلم مقأللم كعه ـــــــت    ال عاق  يألالل/ ـــــ
 يألالل/ ـوتموع،  ـ ثع لئلم والا    11م الحزي الديمقعالي ال عه ـت ةي. وثي ال عاق ولئلم والا  اإلقأللم وا ل

ــاا  وبعئلم ال عاق  ــل  ـــــ ــأللم ةلة حاث التقن ر لز م   ال ـــــ ــ ت  ألن مهالة الامااللمةملن ال ـــــ . ولكزت المن ق ـــــ
ألا    الحدوه، وتق  ـــــم المالاله واإليعاهات، ومخصـــــصـــــ ت المازاةلة امتح هية لحلالمة مقأللم كعه ـــــت  ، والت  و  

مص تعكل  ثي   ا الع ــــــــــــما ا الحدوهي الم وعم القالات الم ــــــــــــألحة ال عا لة والط ــــــــــــمعكة. كم  اال لئلم الالالا  
 مح ث تي هاالو وال أللم ةلة.

 يألالل/ ــــــوتموع  ألن التالالي،  6 و 3و ــــــ ثع لئلم ماألم النالاي ملن ال ــــــأللم ةلة و لبال ثي يالمي  - 24
ــت  ــت ةي. ولكزت المن ق ـــــــــ ت  ألن  لقاتم ع ألز لمي امتح ه الاللني ال عه ـــــــ ةي والحزي الديمقعالي ال عه ـــــــ

امةتخ ر ت الوعلم ةلة الاللنلة. وم  المالالــــــــــلص األخع  التي ةالق ــــــــــت  املة مالاوــــــــــألة الحالال ألا  الحلالمة  
حلالمة مقأللم كعه ـــــت  ، وت ديل ق ةال  المحلمة امتح هية ال ألل ، ولـــــعولة تالحاد القال  ال ـــــل  ـــــلة و امتح هية  
 امة الم تمعة.لم  لاة األ

ت ـــــــــــــعم  األول/ كتالبع،   أل  لئلم الالالا     اتظ ق ألا  الحلالمة امتح هية وحلالمة مقأللم  9وثي  - 25
كعه ـــت   ر ـــأ  الم ـــ ئل اإلهالمة والخدملة واألمنلة ثي منطقة  ـــنا ل رمح ث ة ةانال . و  عي لئلم الالالا   

ــعهي  ــل ال ر الهة الم ـــ ــ ي   م هاخألل     تظ ؤلا رأ  امتظ ق  ـــ ــلل خطالة  ولن ةحال حل القضـــ ــنا ل وم ـــ لن  ـــ
ال  لقة ثي المنطقة المتنال ة  ع ل . وت اد رأ  تقاله الحلالمة امتح هية، ر لتن ـــاؤ مص حلالمة مقأللم كعه ـــت  ،  

ر متظ ق اللط   ألتنظال امتظ ق ر لت  و  مص  ا لي  ــــنا ل. وثي الااله ةظ ــــا، لحه لئلم مقأللم كعه ــــت   ال عاق
. كم    عي     مألا ثي     “ة ر متا ه الصـــــحلا م ـــــت  هة وت زمز الحقة ألا  رئداه و لبالخطال ”ووـــــظا رأةا  

ــ ـي  الم ألـقة األخع  ألا  الاـ ةوا ، وال الهة ال ــــــــــــــألمـلة لألازـمديا ، وا ــــــــــــــت ـ هة  ي ـقه امتـظ ق حـل املص القضــــــــــــ
 ام تقعال، وبد  اااله م  هة اإل م ل.

 
 الحالة األمنية - جيم 

)تن لم الدولة، الم عوف   الاام ت التي ي ــــنا  تن لم الدولة اإل ــــقملة ثي ال عاق وال ــــ ها ــــتمعت  - 26
، وم  ـلم  ثي مح ث  ت األةط ل وبئداه وهي لن وكعكالو وةانال  ووـق  الدي . ولها  ألن   يضـ  ر  ـم ها ش(

حـ ل  اـلدولي آي/ غ ــــــــــــــطم،  كمـل الت 23، ةـظلت قالات األم  ال عا ـلة  مألـل ت لمـل ثحـة اإللاـ ي. وثي كـلا
ــأة  ــأللم م  ـــــــلع الت اي ملن قالات األم  ال عا لة، واال النقل الح م  لمن ـــــ ــد ها ش ت ـــــ لألتح ل  منل  ت ر ة لـــــ

ــأللم ةتات    ةا   حمألة قالات األم  ال عا لة لــــــــد   . و كد ألل   لألتح ل    2020آكال/م لا   مأللة الت ــــــ
ي وقــت محؤ،   أل  الانعال كاناــث . وث“خطــة من ــــــــــــــقــة مص حلالمــة ال عاق” تن لم الــدولــة، و ةاــ  از  م 

 يألالل/ وتموع،    وااله   9م كنزط، ق ئد ال ل هة المعكزمة لألالمي ت المتحدة، خقل ام لة ق ه ألا  ملن ال عاق ثي 
اندط. و لـــــــ ف    الالااله الاديد  ـــــــل ـــــــما   3  000ملن  5  200الالمي ت المتحدة ثي الوألد  ـــــــلبخظ   م  

يب ز  ملن ثقتن  ثي ام هة ” ة ملن ال عاق ثي مح لبة ثألالل تن لم الدولة، ور  ـــــــتمعال تقديم الم ـــــــاللة والم ـــــــ  د
 .“قدلات قالات األم  ال عا لة  ألن ال مل ر لل م تقل

ت ــــــــــــعم  األول/ كتالبع،  ث هت خأللة اإل قه األمني ألالقالع  2آي/ غ ــــــــــــطم و  11وثي الظتعة ألا   - 27
ألـل وبئـداه وكط قـ ل والقـ ه ــــــــــــــلـة ووــــــــــــــق  الـدي ،  ااالمـ  رـ ألاازة المتظاعة المعتاألـة ثي محـ ث ـ ت رـ  17

ا ـــــــــــتادثت قالاثل النقل الألالا ـــــــــــتلة وةقل اإلمداهات التي ت  قد م ا  التح ل  الدولي لـــــــــــد ها ش. وقد قبتل 
آي/ غ ــطم، اةظاع اا ا متظاع يدوط الصــنص    26اله الاام ت. وثي  ي عا ل   و بوــاه  ــط ة آخعو  ث
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 ه   ملبال ثي مح ث ة ةانال ، مم   -ة ك ةت ت اع  ألن لعمؤ المالول  ر لقعي م  معكطة ت ر ة لةمم المتحد
ملن موـــــــــــــــ رـة  حـد مال ظي ألعةـ مج األغـليـة ال ـ لمي. وثتحـت ال ــــــــــــــألطـ ت ال عا لـة تح لقـ  ثي الحـ هث. وثي  

ــل لة مظخخة ثي رئداه. وثي  15 ــلة ألعمط ةلة لاااله ر ــــ ــت معكطة هألألالم  ــــ ــوتموع، ت علــــ    يألالل/  18 يألالل/ ــــ
ــوتموع،  لحؤ اا ــعالا ر لم اد األمعملي  ـــــــــ ــنص  لـــــــــ الألئة اإلة ألازمة ثي النا .   لت أللم ا متظاع يدوط الصـــــــــ

 يألالل/ ـوتموع    اةظا ل اا ا متظاع يدوط الصـنص،   30غضـال  كلا،  ألألئت خأللة اإل قه األمني ثي  وثي
 ا . و ي معكطة مدةلة  ألن الطعمؤ الم هط ملن مط ل رئداه الدولي هو  اإلألقغ    خ  ئع ثي األلو 

 يألالل/ وتموع،  ث هت خأللة اإل قه   22و   16و   14آي/ غ طم، و    29و   27و    16و    11وثي   - 28
ــ رقة، ثي حا   ــــــق  وــــــ لو  ر لقعي م  المنطقة   األمني رأ  وــــــالالمق قد  ــــــقطت ثي المنطقة الدوللة ال ــــ

ــ لوخلــة ثي محل  مطــ ل رئــداه الــ  5 ثي دولي ت ــــــــــــــعم  األول/ كتالبع. كمــ   ألألئــت    وقالع اامــ ت وـــــــــــــ
ــوتموع. و ث هت خأللة اإل قه األمني  28و  20و  10و  6آي/ غ ـــطم، وثي   30و  18 و 14 ثي  يألالل/ ـ

 يألالل/ ـوتموع  وـ ي منزمر، مم    ـظع    مقتل امع تا  وثقثة  لظ ل و وـ رة  28رأ  الاااله اللط وقص ثي 
 وــــــ ألت ق  دة ألألد الاالمة،   آي/ غ ــــــطم،  ث هت خأللة اإل قه األمني رأ  ثقثة وــــــالالمق  13لظألا . وثي 

ــتعو، ثي حا    رمح ث ة وـــــــق  الدي ، حاث تالاد قالات ت ر ة لألالمي ت المتحدة وقالات  عا لة ثي مالقص م ـــــ
ــ ثة ملن كلا، ووثق  لول      15 ث هت رأ  وــــ لوخا  قد  ــــقط  ثي  آي/ غ ــــطم  ألن م  ــــلع الت اي. و لــ

 يألالل/ ــــوتموع، ثي محل  مط ل ملبال  30لئ  ــــة مقأللم كعه ــــت  ،  ــــقطت  ــــتة وــــالالمق، ثي  وــــ هل   
ــ ولاتا      دة اام ت   ــألحة مختألظة م ــــــ ــ ئع ثي األلوا . وقد   ألنت ام   ت م ــــــ الدولي، هو  وقالع خ ــــــ
ر لصـالالمق واألاازة المتظاعة الادومة الصـنص. و ها  الق هة ال ـل  ـاال  ال عاقاال  الاام ت  ألن  وه الا الحلالمة  

 ا .ملن اتخ ك ماعا ات لمح  طة معت وا

ألألدا  25  يألالل/ ــــــــوتموع، ا ــــــــتقول لئلم الالالا  وثدا م  ال ــــــــظعا  والق ئما  ر أل م ل م  30وثي  - 29
ــتعو  ــلة ثي ال عاق. و  عي ألل   م ــــــــ ــألة  م  المط ةي الدألألالم  ــــــــ ــدلهلطحث م ــــــــ الممحألال  الدولاال        وــــــــ

ولحوالا ر إلاعا ات التي  “وت قُّدا  ال ماؤ ماا  ام هة  ده الاام ت  ألن المط ةي الدألألالم  ــلة ثي ال عاق القألؤ”
ت ــــــــــــــعم  األول/ كتالبع مص وامع خ لالة الالمي ت المتحدة  2 ثي اعت ثي محـ هثة ا ت ـلةو  اتخـلتـا  الحلالمة.

اتخلت تداألاع لحم ية   رأ  حلالمة ال عاق قد ، ث اه ح ــا ،األمعمللة، م يلل ألالمواال،  ث ه وامع خ لالة ال عاق
ومط ل رئداه الدولي. و شـــــــــــــ ل الالامع  يضـــــــــــــ  ملن    المح هثة لكزت  ألن ال قق ت الحن ئلة المنطقة الدوللة  

 و ألن قعال الالمي ت المتحدة اللط  بألألي  نا ر أ   حه  ظ لتا  م  رئداه.

و ث هت واالة الدث ع الاللني التعكلة    ة ــــ     ــــلعط لالال الظتعة الم ــــماللة ر لتقعمع لــــد مالاقص   - 30
آي/ غ ـــطم،  ث هت خأللة اإل قه األمني ال عا لة رأ    11 عه ـــت ةي ثي شـــم ل ال عاق. وثي حزي ال م ل ال

ــتادثقد ل ئعة تعكلة ألدو  لل ل  ــادك  ، شـــم لي مح ث ة ملبال، مم    ـــظع   تا ـ معكطة   ـــلعمة ثي منطقة  ـ
كتالبع  ت ــــــــعم  األول/  26   مقتل اثنا  م  كط ل لــــــــط   الالش ال عاقي و ــــــــ ئقام . وثي ل ــــــــ لة م لخة 

ــل  ــــلة وبن   ال ــــقه،  شــــ ل الممحل الدائم لتعكل  لد  األمم    مالااة ملن وكاألة األما  ال  ه إلهالة ال ــــ و  ال ــ
ومحظ    تعكل  قد  آي/ غ ـطم ثي منطقة  ـادك   رسلبال   11ال مأللة ال  ـلعمة التي اعت ثي  ”ملن المتحدة

لديا   ط   ”لم يل ، مضــــلظ   ةا  “تألا المنطقة ن وــــع محدهة ت ر ة لحزي ال م ل ال عه ــــت ةي ثي ”ا ــــتادثت 
 .“مالقص ال مأللة ، اب م  ةام ثقدوا  لواحام ثي‘م ألالم ت    وااله ’حعا حدوه  عاقاا 

ــدلت واالة الخ لالة ألل ة ر ق لت إلا م  ال عاق  11وثي  - 31 ــدة”آي/ غ ـــــــــطم،  وـــــــ الاااله   “يدي  ر ـــــــ
.  “ثاؤ والقالاةا  الــدوللــة التي تن م ال ققــ ت ألا  الوألــدا المالا” و “اةتاــ كــ ر ل ــــــــــــــلــ هة ال عاق وحعمتــا”رــ  تطــ له 
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ر  ـــــم العئ  ـــــة والق ئد األ ألن الاااله، ثي حا  ه   ألل    الع ـــــماا   ها  ألل ة   وـــــ هلا     المتحدثا   كم 
 .“الالق  الظاللط لتألا ام تدا ات وثتا حالال لحل الم  كل الحدوهية ألا  الوألدي  الا لم ”العئ  ة  يض  ملن 

ــتب  12وثي  - 32 ــظاع تعكل  لد  ال عاق قد ا ــــ د ي ملن آي/ غ ــــــطم،  ث هت واالة خ لالة ال عاق رأ   ــــ
ــا،  كدت واالة خ لالة تعكل ــ لة احتا ج. وثي الااله ةظ ــــــــ ــتمع  ”ثي ألل    ةا   الالاالة و ةا تألقن ل ــــــــ ل لم  ا ــــــــ

ــت ةي ثي ال عاق اتخ ك التداألاع القامة مصــــــــممة  ألن ”، ثس  تعكل  “الت ــــــــ ما مص وااله حزي ال م ل ال عه ــــــ
 .“لحم ية حدوها 

ــ لة م لخة  - 33 ــوتموع، مالااة ملن لئلم ماألم األم  ) 2وثي ل ـــــــــ (، ككعت S/2020/885 يألالل/ ـــــــــ
ــطة لألتصـــــــــــدط لم  يالااا  منا  م  تادي”حلالمة تعكل      دات ملا أللة تعكل  ماوعة  ألن اتخ ك التداألاع المن  ـــــــــ
. و شــــــ لت الع ــــــ لة ملن الول   اللط  هلن را الممحل الدائم لأل عاق ثي ااتم ع ماألم األم   “مصــــــدلا  ال عاق

 ط اةتق ه يالاا لتعكل  ر ـــوه مم ل ـــتا  لحقا  الطول ي  ” :   ثقح ت،  2020آي/ غ ـــطم   26الم قاله ثي 
 ق األمم المتحـدة، وتصــــــــــــــعثاـ  ثي  ــــــــــــــلـ ق  م  ماحـ  51الـدثـ ع    النظم،  ألن النحال الموا  ثي المـ هة  ثي

الم ـ وللة المالكألة ملن الدول األ ضـ   ثي األمم المتحدة رمالاه قعالات ماألم األم  كات الصـألة ثي ما ل  
 .“مل ثحة اإللا ي، ثاال اةتق ه غاع مقوالل

ــ لتا  متط رقتا  م لختا   - 34 ماألم األم   ت ـــــــعم  األول/ كتالبع، مالّااتا  ملّي و لن لئلم  29وثي ل ـــــ
(S/2020/1065 ح لت حلالمة ال عاق  ،)”   مالازار ر ــــــــــأ  الخعوق ت التي الت وتا  تعكل  لةلالــــــــــي واألاالا

تألا امةتا ك ت ”. وتلكع الع ــــــــــــ لت      “2020 يألالل/ ــــــــــــوتموع   29تمالا/يالللا ملن  13ال عا لة، لألمدة م  
ــل هة  ال عاق ]التي تعت وا  تعكل [ تن ثي مط هئ ح ـــــــــــــ  الاالال وتمحل اةتا ك  لمط هئ ماح ق األمم المتحدة ل ـــــــــــ

.. ]تعكل [ ثي ميا ه . تأكاد لغوتا  ثي الت  و  مص”. وكعلت حلالمة ال عاق، ثي الع ــــــــ لتا ، “والق ةال  الدولي
 .“مت علةالم تعك ت لألالوالل ملن حألالل  ألملة، ت هط ملن وق  تألا امةتا ك ت ال

 
 التطورات اإلقليمية والدولية - دال 

واوـــــــل ال عاق ااالهه إلق مة لوار   قال  مص شـــــــعك ئا اإلقأللماا  وام ـــــــتعاتلااا  وتنالمص شـــــــعاك تا  - 35
ــمة ثي الظتعة م   ــنط  ال  وـــــ ــ هية. واال لئلم الالالا  واشـــــ آي/ غ ـــــــطم. و كد لئلم   21ملن  19امقتصـــــ

ــادالالالا  ــدل   ،ال   مي ، ال ــ ــتعو اللط وــ ولئلم الالمي ت المتحدة األمعمللة، هوة لد تعامه، ثي الول   الم ــ
ــتقع”آي/ غ ـــــطم، م  اديد التزامام    20 قه ااتم  ام  ثي  يلال  رمح رة قالة  ”، “ألون    عاق مزهاع وم ـــ

لمتحدة وغاعه  . وخقل الزم لة، التقن لئلم الالالا   يضــ  ألالامع خ لالة الالمي ت ا“ا ــتقعال ثي ال ــعق األو ــ 
 م  كط ل الم  ولا .

آي/ غ ــــــــــــــطم   19 وثي مالاااة كـلا،  ـقد وامع خـ لاـلة ال عاق ووامع خـ لاـلة الالمـي ت المتحـدة ثي - 36
اماتم ع الح ةي لألانة التن ــــــــــاؤ ال  لي لألحالال ام ــــــــــتعاتلاي ألا  الوألدي . و كد ألل   م ــــــــــتعو محؤ املتزاه 

مقيا     204 موألي  تقديم . و لــــ ثة ملن كلا،   ألنت الالمي ت المتحدة   “ر ققة ثن ئلة قالمة ومحمعة”المتط هل 
 مقيا  هومل لوعة مج الد م امةتخ ألي الت رص لألط حة. 10هومل م  الم   دات اإلة  ةلة ملن ال عاق و 

مص لئلم  ، بقد ثي  م   ،آي/ غ ـطم، شـ لو لئلم الالالا  ثي م تمع قمة ثقثي ث لث 25وثي  - 37
التن ـــــــــاؤ والت  و  والت  مل  ”ت ماؤ ال ـــــــــ ي لألل   م ـــــــــتعو وـــــــــدل  قه القمة  و كدألا األله . مصـــــــــع وم

 ألا  الوألدا  الحقثة.“ ام تعاتلاي،  ألن الصب د امقتص هية واإلةم ئلة وال ل  لة واألمنلة والحق إلة وغاعا 

https://undocs.org/ar/S/2020/885
https://undocs.org/ar/S/2020/1065
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عث   ر لااةي، ثي  ةقعة  يألالل/ ـــــــوتموع، التقن لئلم مقأللم كعه ـــــــت   ال عاق، ةلاا 5و   4وثي يالمي  - 38
لاه لاه  لهوغ  ، ووامع الخ لالة، ماللاله ت ــــــــــــ وون  وغألال. وك   حل التالتعات ثي منطقة    ،ألعئلم تعكل

 م  ألا  المالاللص التي ةالق ت. 19-الحدوه والت  و  امقتص هط والتصدط لا ئحة كالثاد

ــ ثع وامع الخ لالة م 19ملن   15وثي الظتعة م   - 39 ــوتموع،  ـ ــل وب لمم ل قد  يألالل/ ـ لن ألعلا  وبعوك ـ
ــتقعال       ااتم   ت مص ممحألا ــة الاااله العاملة ملن تحقاؤ ام ـــ ــلظة والمن م ت الدوللة لمن ق ـــ الدول المضـــ

 ال ل  ي والتنملة امقتص هية.

 يألالل/ ــــــــوتموع، حاث  17 و  16الحألوال ــــــــي، ال المت ثي يالمي ال ــــــــاد ، ماألم النالايواال لئلم  - 40
ــط  ، ووامع   التقن ألعئلم ماألم ــط   خ لد الصــــــــ األمة ال المتي، معاوق الئ ةم  ولئلم الالالا ، ال ــــــــــلق وــــــــ

الحألوال ــي التزاه الحلالمة ألت ــالمة مأل  المظقالهي   ال ــاد الخ لالة، ال ــلق  حمد ة وــع المحمد الصــط  . و كد 
 .(2013) 2107 مق رقعال ماألم األم  م  ال المتاا  ول  ي  الدول الح لحة 

 يألالل/ ــوتموع. وااتمص   2رأول ام لة ل ــملة لا ملن ال عاق ثي  ،ميم ةالمل م كعو   ،وق ه لئلم ثعة ــ  - 41
ــت   ال عاق،  بو  ألعئلم ال عاق ولئلم والا  ال عاق ولئلم ماألم النالاي، ألن ةحال منظصــــل  عئلم مقأللم كعه ــ

ــلـ  ــــــــــــــاا  بو   ـدة ماـ مت، رمـ  ثااـ  األم    يثي رئـداه. وت اـدت األلعاف ألت زمز الت ـ و  ثآخعم  قـ هة  ــــــــــــ
 وال ل  ة والصحة والط قة، و كدت مادها التزاما  ر ل هة ال عاق.

ــ ، ثألاللاةم ر لللا، ووامع خ لالة الممأل ة   27وثي  - 42 ــ ثع كل م  وامعة هث ع ثعة ــــ آي/ غ ــــــطم،  ــــ
ــوتموع،    29، األماع إلصــــل أل  ثعح   آل  ــــ اله، ملن ال عاق، كل  ألن حدة. وثي ال عبلة ال ــــ الهية  يألالل/ ــ

 اال الوألد وامع الدث ع اإليط لي، لاللةزو غاعمني.
  

 آخر المستجدات بشأن أنشطة البعثة وفريق األمم المتحدة القطري  -   ثالثا  
 األنشطة السياسية - ألف 

لئلم الامااللـمة ولئلم الالالا  ولئلم ماألم   ــــــــــــــص مص الخـ وــــــــــــــة  ألن ةطـ ق وا ةممحألـ تـ  وـةت ال - 43
ر ـــــأ   اا ت  خع  و  ،والمظاللـــــلة ال ألل  الم ـــــتقألة لقةتخ ر ت ،وا م   األحزاي ال ـــــل  ـــــلة ،والنالايالنالاي، 

ااتم   تا  ا ـت داه األمم المتحدة لتقديم الد م والم ـ  دة   األ م ل التحضـاعمة لقةتخ ر ت المطلعة. و كدت ثي
التقنلة ملن ال ألط ت امةتخ أللة ثي ال عاق. و كدت  يض     الحلالمة والوعلم   واألحزاي ال ل  لة وغاعا  م   
ــ ولة    تنظال التداألاع القامة إلاعا  اةتخ ر ت مطلعة حعة وةزماة وكات   ــألحة اي الم ـــــــــــ ــح ي المصـــــــــــ  وـــــــــــ

الخ وــــــة  ةممحألالألادف ا ــــــت  هة ثقة الاماالل ثي ال مأللة امةتخ أللة. وثضــــــق    كلا،  ــــــألطت مصــــــدا لة 
ت ـمل  ـ  ق ةال    ، التياأل م ل التحضـاعمة لقةتخ ر ت الضـال   ألن ال ـعو  الم ـطقة القامة إلحعاا تقده ثي

امتح هية ال ألل ، وت ــــاال  ، وولــــص الصــــلئة النا ئلة لق ةال  المحلمة المألحقة را  معثق ت التقنلةالامةتخ ر ت و 
 الن خوا ، وتخصلص المازاةلة.

ككع  اللط   الخ وــــــــة رعية   ال  من  ألي ال ــــــــل ــــــــت ةي ةممحألال يألالل/ ــــــــوتموع، التقت   13وثي  - 44
  امةتخ ر ت المطلعة ينطئي    تباع  هو  تأخاع، وبنزااة وشـــــــــظ إلة، و   ت ـــــــــتعشـــــــــد رق ةال  اةتخ ألي   هل   

 ألن امةتخ ر ت  “امشــعاف والعق رة”قل    المصــ لا الحزبلة. و كد كللا لــعولة ومنصــ ، و ألن ةحال م ــت
 ألول   آية   ال  من و كدوا التزامام ألتالااا تا. ال عاقثي ر لتن اؤ مص الط حة. ولحه ق هة  ل  اال  
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ألن ولها  ألن ام هة  ده  مألل ت القتل والاام ت  ألن الن ــــــــط   والمداث ا     حقالق اإلة ــــــــ     - 45
ألل ة ت تدي    م ل القتل وتحث حلالمة    ةالخ وــــ  ةممحألال يدط ما اما  م ــــألحا  ماااللي الاالمة،  وــــدلت 

ــط  .   ــد الن ـــــــــ ال عاق  ألن ام هة ااالها  لمح  ـــــــــــطة الان ة، ومنص ت عال تألا الاام ت و  م ل التخالمف لـــــــــ
ــ  ، ثي  ــلة األمم المتحدة لحقالق اإلة ـ ــدال الط حة ومظاللـ ــطة موـ ــط 27وبمن  ـ ــ      آي/ غ ـ م، تقعمعا خ وـ

ثي ال عاق، ثي الظتعة م  ت ــعم  األول/ كتالبع ملن  اةتا ك ت حقالق اإلة ــ   وتا وااتا  ثي  ــل ق الم  اعات
الخ وـة تأكاد الح اة ملن ت زمز ال دالة وتداألاع الم ـ  لة م   ال م  هة   ةممحألالكعلت   ،2020ةل ـ  / ألعمل 

ولا  الحلالماا ، واوألت ت ألل  الضال   ألن  املة ولص املص  الم    ألن   ثقة الاماالل. وثي ااتم   تا  مص
 األ ألحة تحت  لطعة الدولة.

الخ وـة  ةممحألالوثي  ـل ق التصـدط لألاام ت الم ـتمعة لـد الط ح ت والقالاثل الدألألالم  ـلة، ت  وةت  - 46
ة، وه ت  مص ل ئظة وا ـــــ ة م  الاا ت الظ  ألة وال ـــــألط ت، م كدة    اله األ م ل تقالض المصـــــ لا ال عا ل

   .ملن وق  التص اد والت المة م  خقل الحالال الونّ 

حـاث التـقت ألعئلم اإلقأللم ولئلم  ،الخـ وــــــــــــــة ألزـم لات ملن مقأللم كعه ـــــــــــــــت   ال عاق ةممحألـ الوـق ـمت  - 47
بأحدة و  ،ز لم الحزي الديمقعالي ال عه ـــــــــــــت ةيبو  ،، كل  ألن حدةلئلم الالالا  إلا وة ئه   ثي اإلقأللمالالاال

ــت ةيق هة  . وة ق ــــت ثي ااتم   تا  األ م ل التحضــــاعمة لقةتخ ر ت،  كللا عخعم بو  ،امتح ه الاللني ال عه ــ
التالوــل   الح اة ملنثضــقر    القضــ ي  ال  لقة ألا  الحلالمة امتح هية وحلالمة مقأللم كعه ــت  ، رم  ثي كلا 

ــأ  تق  ــــــــــــم المالاله واإليعاهات، وال مالاثقة  ألن المازاةلة امتح هية، وحل التالتعات ملن اتظ ق لالمل األال ر ــــــــــ
الخ وـة تال لص اتظ ق  ـنا ل ألا    ةممحألالت ـعم  األول/ كتالبع، حضـعت    9المحأللة ثي كعكالو و ـنا ل. وثي 

الخ وــــــة ألل ة  وــــــح ل  لحوت إلا   ةممحألالالحلالمة امتح هية وحلالمة مقأللم كعه ــــــت  ، ثي رئداه. و وــــــدلت 
   ت ــ  د الم ــعهي   ألن ال الهة ملن ”، م  شــأةا  “ولن وا مة ثي امتا ه الصــحلاخطالة  ”ر متظ ق ر  تط له 

. كم   كدت  ألن ا ـــــــــــــتمعال ه م األمم  “هي لام، والت اال رس  هة اإل م ل، وتح ـــــــــــــا  تقديم الخدم ت ال  مة
او  الخ وــة ألن ــ    ألن مشــع  ةممحألال ــنا ل. وقول اإل ق ،  مألت  المتحدة لألم ــ  دة ثي تطولص الاللــص ثي

ال ـألط ت ثي رئداه و لبال، وححا   ألن الت اال ر لتالوـل ملن اتظ ق ر ـأ   ـنا ل والم ـ  دة  ألن م  هة ألن   
 الماتمص المحألي م  خقل تالثاع الخدم ت والال كل األمنلة واإلهالة المالحدة.

  الخ وــــــة ثي الم تمع اإل ــــــقمي ال ــــــنالط الح ةي   ــــــع ةممحألال يألالل/ ــــــوتموع، شــــــ لكت  19وثي  - 48
ــعه لمن اضــــة ــ ــــة الحللم الدوللة وحضــ ــد المع ة، اللط ة متا م  ــ لئلم الامااللمة ولئلم الالالا    ال ن  لــ

ــطة،  ثنت  ولئلم ماألم النالاي ــة  ألن الاااله التي توللا  الحلالمة م   ال   ةممحألال. وخقل المن  ـــــــ الخ وـــــــ
مص الد ــتالل ال عاقي والم  ياع  اللط يحمي املص  ثعاه األ ــعة، رم  يتم شــن  ال  ئألي ــ  ق ةال  مل ثحة ال ن  

الدوللة. وححت  يضـــ  النالاي  ألن م ط   األولالمة م تم ه الق ةال . كم  حث م ـــ لكال  آخعو  الحلالمة  ألن  
و قعال خطـــــة ال مـــــل الاللنلـــــة ر ــــــــــــــــــأ  تنظاـــــل قعال ماألم األم    ،مقعال قـــــ ةال  ملـــــ ثحـــــة ال ن  ال ـــــ ئألي

وت زمز م ـــــــ لكة المع ة  ألن قده الم ـــــــ واة ثي ال مألل ت   ،وه م التملا  امقتصـــــــ هط لألمع ة  ،(2000) 1325
 ال ل  لة وامةتخ أللة.

الخ وة لأل  و  ال ل  لة والم   دة امةتخ أللة ر لمظالللة  ةممحألالوثي الالقت ةظ ا، ااتم ت ة ئطة   - 49
ــتقألة لقةتخ ر ت ثي  آي/ غ ــــطم لمن ق ــــة الد م اللط تقدما الط حة وامحتل ا ت التحضــــاعمة  18ال ألل  الم ــ

لقةتخ ر ت. كم  اتصــــــــــألت ر لماتمص الدولي لح ــــــــــد ه ما  لمقتعح ت م ــــــــــ لمص الط حة م   ال ت زمز الد م  
 ت  و  مص ألعة مج األمم المتحدة اإلةم ئي.امةتخ ألي، ر ل
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اائة األمم  ، ملن ا ةهالخ وـــــة لأل ـــــ و  ال ـــــل  ـــــلة والم ـــــ  دة امةتخ أللة ةممحألالوواوـــــألت ة ئطة   - 50
ال مل مص الحلالمة والماتمص المدةي  ،المتحدة لألم ـ واة ألا  الان ـا  وتملا  المع ة )اائة األمم المتحدة لألمع ة(

 ( 2000)  1325 ماألم األم  قعالتنظال لخطة ال مل الاللنلة الح ةلة لأل عاق المت ألقة أللاللـص الصـلئة األخاعة  
ت ـــعم  األول/ كتالبع، محألت الط حة ثي من  ـــطة  ألن اإلةتعةت رمن  ـــطة  31ر ـــأ  المع ة وال ـــقه واألم . وثي 

. و ــــألطت الضــــال   ألن التحدي ت التي تالااا المع ة ال عا لة  (2000)  1325قعال اللكع  ال ــــنالمة ال  ــــعم  لأل
ــ لكة المع ة، وه ت ملن محداث  ــلص ثع  م ـ ــاا   ألن تال ـ ــل  ـ ــة، وححت الز م   ال ـ ــل  ـ التي تدخل   لم ال ـ

 ــــألولة لألمع ة ثي و ــــ ئل اإل قه. وقد تضــــمنت المن  ــــطة ملقق  تحالل ثق ثي لألقضــــ    ألن القالاله النمطلة ال
 هلا ة رححلة ر أ  التحدي ت وامحتل ا ت التي تالاااا  المع ة ال عا لة التي تدخل   لم ال ل  ة.

ــ  دة امةتخ أللة حألقة  مل   ةممحألالوثضـــق    كلا، ق هت ة ئطة   - 51 ــلة والم ـ ــل  ـ ــة لأل ـــ و  ال ـ الخ وـ
 يألالل/ ـوتموع، ثي مل ل  ـأل ـألة م  حألق ت ال مل اإلقأللملة   27ي ثي مح ث ة رئداه ثي  ألن اإلةتعةت لأل ـط 

ــألم الماتم ي الت ر ة لملته لئلم  ــط ي ثي ال عاق، ة متا  الط حة ر لت  و  مص لانة الت  يش وال ـــــــــــ مص ال ـــــــــــ
محألا   الالالا  وام لــة األمــل، واي من مــة غاع حلالملــة  عا لــة. ولكزت حألقــة ال مــل، التي ام ــت ألا  م

ال ــــط ي وث  ألا   ــــل  ــــاا  محألاا  كط ل،  ألن التحدي ت التي يالاااا  ال ــــط ي ثي ال عاق، رم  ثي كلا     
 الطط لة والظع  المحدوهة لألالوالل ملن من وه ونص القعال  ألن الص اد المحألي وال الاغل واألمنلة.

 
 المساعدة النتخابية - باء 

 وــــــــح ي المصــــــــألحة الم ناا  ر مةتخ ر ت ثي ال عاق، وم  ــــــــلم   واوــــــــألت الط حة تقديم الد م ملن  - 52
آي/ غ ـطم، شـ لكت الط حة ثي ااتم ع تع  ـا لئلم ماألم   24المظاللـلة ال ألل  الم ـتقألة لقةتخ ر ت. وثي 

النالاي وحضـــعه   ضـــ   الألانة الق ةالةلة ر لماألم ومظاللـــي امةتخ ر ت، لمن ق ـــة األ م ل التحضـــاعمة التقنلة 
قةتخ ر ت المطلعة. وثي وقت محؤ، قدمت الط حة مدخقت لاللــــــــص الخطة الت ــــــــئاأللة لألمظاللــــــــلة  واإلهالمة ل

ــ ثة ملن كلا، قدمت الط حة ثي  ــ إلة ملن  6والادول الزمني لقةتخ ر ت. و لــــــــ ــوتموع م ــــــــــاللة ملــــــــ  يألالل/ ــــــــ
 المظالللة ر أ  ا تم ه المن م ت الدوللة التي تتالّلن المعا طة.

ال ألل  لألصــــــحة وال ــــــقمة الاللنلة، ألد ت المظاللــــــلة ال ألل  الم ــــــتقألة لقةتخ ر ت وب د مالاثقة الألانة  - 53
األ م ل التحضــــــــاعمة إل  هة ثتا معاكز ت ــــــــاال الن خوا  الواالمتعمة وا ــــــــتئن ف تالامص رط ق ت الن خوا .   ثي

ل، حتن اا ،  اّل   الواالمتعمة. مألاال  ة خه، ول   ال مأللة لم ت تمل ولم تبالّاع املص رط ق ت الن خوا  14,3و ـــب
 يألالل/ ــــــــوتموع    13م  لاة ا تا  الم ــــــــألتا  وغاعام ، ااتم ت الط حة ألعئلم ماألم المظاللــــــــا  ثي بغلة و 

لمن ق ــة  ــول الت اال ر مأللة الت ــاال. وقدمت الط حة  يضــ  الم ــاللة ملن المظاللــلة ر ــأ  م  ت ادت را م   
ةتخـ رـ ت الخـ وـــــــــــــــة ألتحـديـد االمـة النـ خوا   التزامـ ت مص ماألم الالالا  ر ـــــــــــــــأ  التحقُّؤ م  ت ناللالالـ ت ام

 النت ئج. و هالة

ــص   - 54 ــوه  ده وااله مازاةلة والتأخع ثي ولـ ــتقألة لقةتخ ر ت ر ـ ــلة ال ألل  الم ـ وقد ت عقل  مل المظاللـ
ــلم الدوائع امةتخ أللة، وتخصــــــــلص   ــتحده تع ــــــ ــلئة النا ئلة لألمعثق ت التقنلة لق ةال  امةتخ ر ت، التي  ــــــ الصــــــ

وتمحال المع ة ثي ماألم النالاي. وم الق امثتق ل الم ـتمع لألاللـال  قدلة المظاللـلة  ألن ولـص خطة  المق  د، 
 تنظال مظصألة وادول امني إلاعا  امةتخ ر ت المطلعة.

ــتقألة لقةتخ ر ت. و انت  - 55 ــلة ال ألل  الم ـــــــ وقد  بحعا ر   التقده إلم  يت ألؤ رمقو مال ظي المظاللـــــــ
ةتخ أللة ثي المح ث  ت و كمألت  مأللة اختل ل  لب ة مديعم    ما  ثي مقعا .  المظاللــــــــلة مديعم  لمل توا  ام
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ــتمعة   ألاد  ةا م يزال يت ا  شـــــئل  دة و  ئ  رمعتطة مديع   ه، وقد تأخع تحقاؤ تقده ر ـــــوه المعاا ة الم ـــ
ــص إلقعال ماألم الالال  ــطم  لألطا ماألم النالاي. وم تزال املص الت اان ت تخضـــــــ ــ رقة، رح ـــــــ ا ،  لألت اان ت ال ـــــــ

ــلة ثي م داه   مم  ــة. و مألت الط حة    كحه مص المظاللـ ــ  ـ  ه  ملن ت اان ت م قتة ثي و  ئ  ت ـــئاأللة ح ـ
ثي ملــ ل اــداول امنلــة  -هولة تالااالــة ملحظــة وتنملــة القــدلات لتــدلمــه المال ظا  الاــده  ألن  ها  ماــ مام 

 ملحظة  ألن ةحال متزايد.
 

 ن وسيادة القانون التطورات واألنشطة في مجال حقوق اإلنسا - جيم 
ــتادث - 56 ــتمعت  مألل ت القتل الم ــــــ ــط   الماتمص المدةي والن شــــــــطال    ةا ــــــ لألمت  اعم ، رم  ثاام ة ــــــ

ال ـــل  ـــاال  والن شـــطال  ثي ما ل حقالق اإلة ـــ  ، مص اتخ ك تداألاع محدوهة لضـــم   الم ـــ  لة. وثي ح هثتا  
الطصــــــعة ة شــــــطتا  ثي ما ل   آي/ غ ــــــطم، اغت ل م ــــــألحال  ماااللال  ثي  19و   14منظصــــــألتا  وق ت  ثي 

حقالق المع ة. وا ـــــتادف م ـــــألحال  ماااللال الاالمة ثقثة ة شـــــطا   لر لاة  من وـــــعةحقالق اإلة ـــــ  ، م  ألانام  
آي/ غ ـطم، مم    ـظع    موـ ر ت. ووثق  لم   ث ه را ة ـط  ،    17آخعم ، م  ألانام امع ة، ثي الطصـعة ثي 

آي/ غ طم، وة ش  آخع ثي    14مدينة الن وعمة ثي  ح ول م ألحال  ماااللال الاالمة  يض  اغتل ل ة ش  ثي
ثي رئــداه ثي  وق تــ  حــ هثتا  مختألظتا   آي/ غ ــــــــــــــطم، وةــ شــــــــــــــطا  اثنا  ثي 19مــدينــة النــ وــــــــــــــعمــة ثي 

آي/ غ ــــــــــــــطم. وثي   20 آي/ غ ــــــــــــــطم، وثقثــة ةــ شــــــــــــــطا  ثي رــ ألــل ثي حــ هثــة واحــدة وق ــت ثي 19
البي ثي مدينة الن وــــعمة، مم   ه  ملن آي/ غ ــــطم، اةظاع اا ا متظاع يدوط الصــــنص ثي  ــــ حة الحو 21

 يألالل/ ــوتموع، ثي مدينة الن وــعمة، ا ام م ــألحال  ماااللال الاالمة معكطة تقل  19مت  اعا. وثي  11موــ رة  
ة شــــــــطا ، ثأوــــــــ ألالا شــــــــخصــــــــ  راعو  خطاعة، واختطظالا ة شــــــــط  ر لاا  ــــــــوؤ    تألقن تاديدات تت ألؤ ألدوله 

 الم  اعات. ثي

لحالاهث التي تنتاا حعمة الت واع. وثي مقأللم كعه ـت   ال عاق، هاامت قالات وواوـألت الط حة تالثاؤ ا - 57
آي/ غ ـــطم، ملتوي قن ة تألظزمالةلة ثي هاالو و لبال،  ألن التالالي، و غألقتام ، ألز م   20و  19األم ، يالمي 

ــت    . وككعت واالة الحق ثة ثي مقأللم كع 19-تحعم  الن ا  ألن اةتا و التداألاع الالق ئلة المتصـــــــــألة رلالثاد ه ـــــــ
ال عاق، التي تتمتص ر ـألطة لق أللة  ألن و ـ ئ  الوث اإل قمي،  ةا  لم تطأله الا اإلاعا . و لـ ثة ملن كلا،  
حدهت الط حة  دة  مألل ت ا تق ل واحتا ا ت   لة لصحظاا  ر وه تئطاتام لقحتا ا ت ثي مقأللم كعه ت    

الم مدة لحعمة الت واع والحؤ  و كعه ــــــت   ال عاق  ال عاق، لغم الول ة ت المت علة الصــــــ هلة م  لئلم والا  مقأللم
 ثي الت  اع ال ألمي.

ــ ألا ، ثاي لم تتخل ر د ماعا ات  - 58 ــ ت لألمت  اعم  المصــ ــدال الحلالمة ت المضــ وحتن اا ، ولغم موــ
لت زمز الم ــــــــ  لة الان ئلة وحم ية المحتاا  والن ــــــــط   الم علــــــــا  لألخطع م  ال ن . ولم تبن ــــــــأ ر د اائة 

، والتي  2019ئؤ الملألظة ر لن ع ثي امةتا ك ت المت ألقة ر محتا ا ت منل ت ــعم  األول/ كتالبع تقصــي الحق 
التزمت الحلالمة رسة ــ ئا  ثي  ي ل/م يال، حاث لم يب ّا    ضــ ؤا  ر د. وبن    ألن  لب ة تق لمع خ وــة  ــ رقة  

آي/ غ ــطم،   27ة ــ  ، ثي  محتا ا ت ال  مة،  وــدلت الط حة ومظاللــلة األمم المتحدة لحقالق اإلتت ألؤ ر
تقعمعا شـــــ مق م ـــــتعك  يالثؤ  ةم   اةتا ك ت حقالق اإلة ـــــ   وامةتا ك ت والتا واات التي الت وت ثي  ـــــل ق  

  ةل ـــ  / 30ملن   2019ت ـــعم  األول/ كتالبع   1الم  اعات ثي ال عاق. وكعل التقعمع، اللط ي ـــمل الظتعة م  
 ل عاق لتنظال التزام تا .، ةدا ات   رقة وّاات ملن حلالمة ا2020 ألعمل 
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ــلة تقعمعا  30وثي  - 59 ــعت الط حة والمظاللـــ ــعط، ة ـــ ــح ي  امختظ   الق ـــ آي/ غ ـــــطم، الااله الدولي لضـــ
ــد  ــعط التي يبز م    قالات األم  ال عا لة الت وتا ، رم  ثي كلا قالات الح ـــ ــتعك     ح مت امختظ   الق ـــ م ـــ

خقل ال مألل ت ال  ـلعمة    2016و   2015األةط ل ثي   مي ال ـ وي والماألل ـل ت القوأللة المحأللة ثي مح ث ة 
لال وثتن م  ال عي ال ـــــــــنة قد ت علـــــــــالا لقختظ    1  000لـــــــــد تن لم الدولة. ومقدل التقعمع     كحع م  

الق ــــــعط. ومد ال التقعمع حلالمة ال عاق ملن ماعا  تح لق ت م ــــــتقألة وث  لة لتحديد مصــــــاع الضــــــح ي  و م ك   
 ة، و ةصــــــ ف   ــــــع الضــــــح ي ، وولــــــص مل ل ق ةالةي محألي شــــــ مل لمل ثحة ح مت واالهام، ومح  ــــــطة الان

 امختظ   الق عط، وت زمز اممتح ل لألضم ة ت اإلاعائلة لةشخ   المحعوما  م  حعمتام.

وخقل الدولة الت  ـ ة   ـعة لألانة الم نلة رح مت امختظ   الق ـعط، التي  قدت  ألن اإلةتعةت ثي  - 60
ــا  الدولط ل  ه   ه  25 ملن 7الظتعة م   ــت عالـــ ــوتموع، ت ر ت الألانة ا ـــ ر ـــــأ  الاااله التي   2015 يألالل/ ـــ

يوللا  ال عاق لحم ية األشــخ   م  امختظ   الق ــعط. و باألت الاأل ــ ت ال ألنلة لألانة مص الحلالمة، التي ك    
مال دا  ثي يالمي    ، ثّم  ب اد تحديد19- يألالل/ ــــوتموع، ر ــــوه قااله كالثاد 15و  14م  المقعل  قدا  يالمي 

 مص  ل ه الط حة ألتل اع م  لكة وثد الحلالمة. ،ت عم  األول/ كتالبع 7و  5

، 19-وثي مل ل التداألاع العاملة ملن الحد م  امكت  ظ ثي معاثؤ امحتا ا رغلة التصــــــــدط ل الثاد - 61
آي/ غ ــــــــــطم،   ــــــــــاا   قه وــــــــــدول  ظال لئ  ــــــــــي خ   ثي   300 ث هت واالة ال دل ر إلثعاج    ةحال 

محتازار ثي الظتعة م  ألا  آكال/م لا   17  585حا   ث ه الماألم القضـ ئي األ ألن ر إلثعاج القضـ ئي     ثي
 وآي/ غ طم.  

ــ   وثن ةا   عاقاا ،  كمألت الط حة حمألة  ألن ةط ق الوألد  - 62 ــعاكة مص معكز النم   لحقالق اإلة ــــــــ وب ــــــــ
ــ   ل الثاد ــأ   ر  ه حقالق اإلة ـــــ ــع و  19-لعثص الال ي ر ـــــ ــمألت الحمألة ة ـــــ ــم     13التال لة ال  مة را. وشـــــ ل ـــــ

ك لمل تاللم   ألن مالاقص التالاوــل اماتم  ي   دا   ــط ة ثن ةا   عاقاا ، م  ألانام ثقث ة ــ  ، ووــألت ملن 
متطال  ر م  ال ـــــط ي، م    117 م  مامال ا م ـــــ اد  وع منصـــــ ت الط حة وحدا . وق ه  360  000 كحع م  

ــع  27ألانام  ــؤ ثي م 28  500امع ة، ألن ـ مح ث ة. و ةازت مامال ة م  الظن ةا    18مالق     ّم  ثي   90ألصـ
ووومتا والحصالل   ال  ئألي حل   ثي رئداه، لعثص الال ي ر أ  ام هة ال ن    10لالحة ادالمة ثي   20ال ط ي 

   ألن الع  ية الصــــحلة والتح لف خقل ثتعة الا ئحة. وتا ــــادا لألتنالع الحق ثي الئني ثي الوألد، تبعامت الع ــــاله
 ملن  طص لئ ت مب تخدمة ثي ال عاق.

ملن   51شـخصـ  و وـ رة  34ومالاوـل تن لم الدولة الت  ي   م ل  ن  لـد المدةاا . وةب ـه مقتل  - 63
ــتخداه التن لم، وةام كلا    اام ت ر ــنص    ـــــ ــتخداه األاازة المتظاعة الادومة الصـــــ ــئاعة وا ـــــ ــألحة الصـــــ األ ـــــ

 واام ت ر لصالالمق ومداثص الا و .

ألا  القالات التعكلة وحزي ال م ل ال عه ــــت ةي  ألن المدةاا . األة ــــطة الم ــــألحة ثع ا ــــتمعال كم    - 64
ــخ   واع  شــــخص واحد ملن   30تمالا/يالللا ملن  1وثي الظتعة م   ــة  شــ ــه مقتل خم ــ ــوتموع، ةب ــ  يألالل/ ــ

م   آخع  34شــخصــ  و وــ رة   11مقتل  و بزمت الم ــ وللة   غ لات االمة   ــلعمة تعكلة ثي شــم ل ال عاق. 
تط هل ملقق الن ل ر أل ـــــــألحة الصـــــــئاعة ألا  قالات ميعاةلة    ـــــــظعملن ام   ت م ـــــــألحة ماااللة الاالمة  كم  

وثي ل ـــ لة   . ـــنة  15 ه مع  وثتن موـــ رة لال   و ن وـــع م  حزي ال م ل ال عه ـــت ةي ثي شـــم ل ال عاق 
ــلة 26م لخة  ــل  ـ وبن   ال ـــقه،  كد الممحل    ت ـــعم  األول/ كتالبع مالااة ملن وكاألة األما  ال  ه لأل ـــ و  ال ـ

ــ ئع مدةلة”الدائم لتعكل     تعكل   ت الع ــــــ لة . وككع “  اعت  قصــــــن هلا ت الدقة ثي  ده الت ــــــوه ثي خ ــــ
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هحضــــــت ر ــــــلل ق لص امه   ات ألالقالع خ ــــــ ئع ثي األلوا  ثي وــــــظالف  ”   واالة خ لالة تعكل  قد  كللا
 .“المدةاا  ألالوظا  ه  ية م  ا ةه حزي ال م ل ال عه ت ةي

آي/ غ ـــطم،  قع ماألم الالالا  م ـــعوع ق ةال  لمل ثحة ال ن  ال  ئألي،   د ألع  ية ملته  3وثي  - 65
 يألالل/ ــــوتموع،  قدت   7آي/ غ ــــطم ملن ماألم النالاي. وثي   5لئلم الالالا ، و بحال م ــــعوع الق ةال  ثي 

ت ـــ ولم  مص  وـــح ي المصـــألحة  ماألم الالالا ، ألد م م  الط حة، ااتم   ال  مة لم ةة  ألتملا  المع ة ر  هائعة
وكل ة ت األمم المتحدة كات الصـألة لألت اال ر ـ  م ـعوع الق ةال ، ألد م م  اائة األمم المتحدة لألمع ة وشـعك    

 الماتمص المدةي. م 

مامال  ت تعكاز  بقدت ثي هاالو وةانال  ثي شـــــــاعط  يألالل/ ـــــــوتموع  ااتم   ت لوخقل مق ألقت و  - 66
ت الط حة تالثاؤ ال  ط ت التي ت تعض ت أللم األلظ ل وال ــــــــط ي م  ماتم  ت  وت ــــــــعم  األول/ كتالبع، واوــــــــأل

ــي ا ئحة كالثاد ــتمعال تظ ــــــ ــوه ا ــــــ ــعهي ، والتي تظ قمت ر ــــــ . وثي  19-األقألل ت واأللظ ل اللي  م  االالا م ــــــ
ت ــعم  األول/ كتالبع، احتظألت الط حة ر لااله الدولي لألطظألة م  خقل ت ــألل  الضــال   ألن ا ــتمعال اةت ــ ل   11

الزواج المطلع و ـــــ  األ ـــــع التي ت  ةي م  الظقع، رم  ثي كلا األ ـــــع التي م تزال م ـــــعهة ثي م ـــــتاللن ت  
 ل ملة وغاع ل ملة ثي األلالي التي ك ةت خ ل ة   رق  ل لطعة تن لم الدولة.

ــ لا لعئلم الالالا   10وثي  - 67 ــت ـــــ  ـــــــ و  الملالة ت الاللنلة.  لآي/ غ ـــــــطم،  ا  لئلم الالالا  م ـــــ
 ة ئ الا المنصه م خعا لد م الاااله العاملة ملن ت زمز الم  لكة المت  ومة والتمحال المنص  لةقألل ت  وقد

ثي  ثن   امةتخ ر ت، وولــص موــقح ت ت ــعم لة لمنص التمااز لــد األقألل ت، وت زمز  الهة األ ــع الم ل ــلة  
 مص ال عاقي.الم عهة م  األقألل ت، وت الص الت  يش ال ألمي ألا  مختأل  ملالة ت المات

 
 المساعدة اإلنسانية وتحقيق الستقرار والتنمية - دال 

ت د محالل تعكاز الاااله وتحدي  كواعا لألن  ه الصــــــــــحي ال عاقي والاا ت   19-م تزال ا ئحة كالثاد - 68
الظ  ألة ثي ما ل ال مل اإلة ــ ةي، مم  يزمد م   واا الضــ   و ــ  الم ــعهي  وال  ئدي ، ومزمد م  تحدي ت 

الل التي تالاااام  وــق ومم  ي ّقد الألالا ــتل ت. وقد التظص  ده الح مت التي  ألألئت  نا  واالة الصــحة  الالوــ 
ت عم  األول/ كتالبع، حاث ك   ان و    5ح لة وث ة، حتن    9  339ح لة، رم  ثي كلا    379  141ال عا لة ملن  

ــ رة،  اللج م  ما  ثي المن ال. و   62  620 كحع م   ــص النط ق  تظ ـــ م  لاة تطأله تح لة موـ ي المعض الالا ـ
ــعم ة ثي   ــدط لألزم هة ال ـــــ اتخ ك تداألاع   األة، رم  ثي كلا تن لا خط  التأاه والطالالئ ثي الوألد رغلة التصـــــ

م  األخصـــ ئاا  الصـــحاا  ر لظاعوا  ند مطألص ت ـــعم  األول/ كتالبع، م يزال  16  931الح مت. وبسوـــ رة 
ــدل قألؤ ر لي. ــحلة مصــــ ــتمعت األامة ثي التأثاع  ألن   خطع اةال ل ة  ه الع  ية الصــــ ــا، ا ــــ وثي الالقت ةظ ــــ

 الح لة اماتم  لة وامقتص هية ألكحع الن ا ل ظ  ثي ال عاق.

وب لن ع ملن التحدي ت، الـطألص ثعمؤ األمم المتحدة القطعط راااله متضـ ثعة، تاللت تن ـلقا  من مة   - 69
تخ لف. وك ــــــ  تقالم  ــــــعمص لمعاثؤ  الصــــــحة ال  لملة، لم ــــــ  دة حلالمة ال عاق ثي ولــــــص حألالل وتداألاع لأل

الع  ية الصـــــــــحلة    الح اة المألحة ملن تح ـــــــــا  مهالة ح مت اإلوـــــــــ رة الم كدة وتنظال ألعوتالكالمت ال زل 
والحاع الصــحي ال ــأللمة. وا ــتا رة لللا، ت  وةت من مة الصــحة ال  لملة مص من مة األمم المتحدة لألطظاللة  

  تو مأل ،م حمألة ااتم  لة تادف لتئااع ال ــــــــــألالو اماتم  ي)الاالةل ــــــــــ ( لد م حلالمة ال عاق ثي تصــــــــــمل
ــق    م دات الحم ية   مص ــق ت، ثضــــــ ــ و  القائا   ألن تالامص كتاط ت ومألصــــــ ــلة األمم المتحدة ل ــــــ مظاللــــــ

تالثاع التدلمه والخوعة التقنلة ثي الم  ألع  كم  واوــألت  .ال ــخصــلة،  ألن المعاثؤ الصــحلة وثي مالاةئ الدخالل
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 لت  و  مص المن مة الدوللة لألااعة وا ــــتمعت ثي ت زمز الونلة التحتلة الصــــحلة الاللنلة  الحدوهية والمط لات ر
،  المتخصـــــصـــــةوم دات المختوعات  الحم ية ال ـــــخصـــــلة، وم دات م  خقل تالثاع  اازة التنظم الصـــــن  ي،

. وثضــق  غعثة  زل ر لت  و  مص ألعة مج األمم المتحدة اإلةم ئي وب ــعاكة مص واالة الصــحة  140 ه م مة ــ  و 
ــ  ف ماازة تااازا ك مق لالاالة الصــــــحة ثي   ــل لات م ــــ ــحة ال  لملة ر  ــــــع  ــــ    كلا، توع ت من مة الصــــ

 المن لؤ الن ئلة  ألن الد م والالوالل ملن المعاثؤ الصحلة الح ةالمة. ةانال ، لضم   حصالل الن ا ثي

  19- كالثاد  ة تالااالة ر ـأ  وقده وـندوق األمم المتحدة لأل ـل  ، م  خقل شـعملا المحألي، الد م لدول  - 70
ــندوق الد م   ــ لا مقدمي الع  ية الصــــــــحلة اإلةا أللة ثي ةانال . كم  قده الصــــــ وتأثاعه  ألن وــــــــحة المع ة لصــــــ

 لخدم ت تن لم األ عة ثي الم ت  ل ت والمعاثؤ ثي ملبال وهاالو وكعكالو وال أللم ةلة.

التصــــــدط لألالب   تمالمق ك إل . وتوألي امحتل ا ت ولم تماّلل ر د ام هة الاااله لم ــــــ  دة الحلالمة ثي  - 71
مألاال  هومل لأل مل    264,8مألاال  هومل، رم  ثي كلا موألي   662,2المح ـالبة لتمالمل ال مل اإلة ـ ةي المقئم 

ت ــعم  األول/ كتالبع، ك ةت خطة   1. وثي لما مت  مل  خع   مألاال  هومل  397,4و  19-المتصــل رلالثاد
ثي الم ئة،    44 ثي الم ئة و  68مماللتا  ألن ــــــــــــــطة  19-ام ــــــــــــــتا رة ل الثادخطة اإلة ــــــــــــــ ةلة و ام ــــــــــــــتا رة 

 التالالي.  ألن

ــل  لألاا ت الظ  ألة ثي ما ل  19-مألاال  م ــــــعه م  تظ ــــــي كالثاد 1,4وك ةت حم ية  - 72 شــــــ غق لئل ــــ
  ألا  تألا  مخلم . وم  27ح لة ثي   126ت ـــــــــعم  األول/ كتالبع، ك ةت ان و   4الم ـــــــــ  دة اإلة ـــــــــ ةلة. وثي 

احتالا  كلا التظ ــي، ا ــتبخدمت  رغلة شــخصــ  م يزالال  مصــ ألا ، وتالثي ثقثة  شــخ  .  56الح مت، ك   
  طص من لؤ اديدة لألحاع الصحي وال زل ثي مخلم ت ثي كعكالو وةانال .

القائا   شـ و   تح ـا  حم ية األ ـع الم ـعهة وام هة قدلتا   ألن الصـماله، واوـألت مظاللـلةوبغلة  - 73
 يألالل/ ـــــــوتموع، تألقن  12يم الم ـــــــ  دات النقدية وم ـــــــتألزم ت الصـــــــعف الصـــــــحي ملن تألا األ ـــــــع. وثي تقد
ــ  دة ةقدية ألألئت ةحال  98  153مامال ا  م  هومل ل ل   ـــعة،    200م    ـــع القائا  والم ـــعهي  هاخألل  م ـ

 مالاه وحلة لألن    والظتل ت.م  المامال ة  69 078ملن ا ةه 

ال عاق، اللط يديعه ملته األمم المتحدة لخدم ت الم ـ لمص، ةل رة    الظعمؤ  وق ه معكز اإل قه ثي - 74
ــألت ملن  ــحلة، ووـــ ــا  الال ي ر لن  ثة الصـــ ــاعة لتح ـــ ــ ئل القصـــ ــ ةي، رس داه حمألة ر لع ـــ القطعط لأل مل اإلة ـــ

هاخأللــ . وتألقن المعكز ملــ لمــ ت ولألطــ ت لألم ألالمــ ت م   كحع م    ي م ــــــــــــــعهم  ال 291 541مامال ــا  مــ 
مة ث(. وك ةت م  م   ثي الم ئة م   21م  ككالل و م  المل لم ت ثي الم ئة  79 ولهتشــــــخص ) 16 000

 ثي الم ئة(. 21ثي الم ئة( واة داه األم  الئلائي ) 49المل لم ت تت ألؤ رظقدا  الدخل )

ــ  ألعة مج األغلية ال  لمي     كحع م   - 75 مقيا  شــــــــخص م يمأل ال  م  يلظي م  الئلا ،  3واكت ــــــ
. وـللـلا،  وــــــــــــــدل ألعـة مج األغـلـية الـ  لمي ـر لتـ  و   19-  ي ز  ملن اةخـظ ض اـلدخـل الـن ام    كالثـادواال مـ 

يمّل  الم ــــتخدما  م  ح ــــ ي ام ــــتحق ق ت الئلائلة  “تمالمني”مص واالة التا لة تطولق  محمالم اديدا ي ــــمن 
 والت  مل مص المدثال  ت العقملة.

مألاال     1,5مألاال  لظل، رم  ثاام   2,6لظ ل م  يزمد  ألن قول اةت ــــــــــــ ل الالب  ، ك   ان و ر حتن و  - 76
م  األلظ ل القائا ، ثي ح اة ملن   98 000الم ــعهي  هاخألل ، و األلظ ل م    775  000ال  ئدي ، و  م 

لظل م يحمألال  وث ئؤ مدةلة  45  000و  20  000الم ـــــــــ  دة لألحصـــــــــالل  ألن الت أللم، ثي حا     م  ألا  
األمم المتحدة، ر مشــــــــــــتعاو   كل ة ت تلــــــــــــطأل ا لمدالا الح ةالمة  و امةتق ل ملاا . و املتح ق ر يتملنالا م  لم
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الم  ــ ــ ت الحلالملة كات الصــألة، رمط هلات لألد الة لضــم   تالثاع شــا هات الماقه وغاعا    و /و الالاالات مص
الالث ئؤ الخ وــــــــة ر أللظ ل لاملص المالالنا . وم ــــــــمل كلا أللل اااله الد الة لد  واالة الت أللم لأل ــــــــم     م 

 لالثـ ئؤ المطألالبـة. وثي الالقـت  رـ لةلظـ ل الـلي  يوألئال   ــــــــــــــ  هخالل المـدالا رـ ملتحـ ق ألاـ  هو  قااله تت ألؤ 
ألتالثاؤ المدةي لر ح ت متنقألة  ن الد م ملمظاللــــلة شــــ و  القائا ، ر لت  و  مص واالة الداخأللة، قدمت ةظ ــــا، 

  ،تالثاع الالث ئؤ المدةلة لة ــع التي تظتقد  ةالا  ر مختألظة م  الالث ئؤرغلة  ثي المن لؤ األكحع تضــعلار م  النزاع 
 رم  ثي كلا ت اال المالالاد.

بلــة  واوــــــــــــــألــت من مــة األمم المتحــدة لألتعبلــة وال ألم والحقــ ثــة )الاالة ــــــــــــــلال( تقــديم الــد م ملن واالة التع و  - 77
.  19- امتح هية، لوث الدلوا لألطقي اللي  م ي ـتطل ال  الحضـالل شـخصـل ر ملن المدالا ر ـوه ا ئحة كالثاد 

مال ظي اائة اإل قه وامتصـ مت  ألن مل ثحة   مال ظ  م   52آي/ غ ـطم، هّلبت الاالة ـلال  يضـ   22وثي 
م    50م ألم  ) 80االة ـــلال  يألالل/ ـــوتموع، هّلبت ال  20وثي  الم ألالم ت المضـــألألة ثي خضـــم تظ ـــي الا ئحة.

 م  اإلة ث(  ألن تحضاع هلوا متألظزة. 30 اللكالل و

الخدم ت األ ــ  ــلة. وبغلة تقديم أل عاقاا  و ل ألن األم  امقتصــ هط  ــألط   19- امة كالثاد   ثعتكم   - 78
ــ  ــتا رة اماتم  لة وامقتصـــــ ــدط لاله ااث ل الح ةالمة،  ةاز ثعمؤ األمم المتحدة القطعط خطة لق ـــــ هية التصـــــ

لأل عاق م   ال  د الظاالة ألا  الاااله اإلة  ةلة واإلةم ئلة واااله ألن   ال قه. وتقده الخطة، التي تقّدل رموألي  
المــ ئــة(، مامال ــة مت ــ مألــة م   نــ وــــــــــــــع الــد م لتألولــة  ثي 40ألألاال  هومل )المماّللــة حــ للــ  ألن ــــــــــــــطــة  1,4

التخأل     العكــه، رم  ثاام   امحتلــ اــ ت األكحع  املــة وحمــ يــة األشــــــــــــــخــ   الــلي  يت علــــــــــــــال  لخطع
 والظتل ت. الن   

ــ ـثة ملن ت زمز ام ــــــــــــــتاـ ـرة ألامـة كالثـاد - 79 ، واوــــــــــــــل ثعمؤ األمم المتحـدة القطعط ال ـمل  19-و لــــــــــــ
  ــعة    120 يألالل/ ــوتموع، ه مت المن مة الدوللة لألااعة  الهة  16ملن  9م ــ لمص   هية. وثي الظتعة م   ثي

ثي األةط ل  قه  مألل ت ال الهة ثي تمالا/يالللا. و لـ ثة ملن كلا، ق مت  مأو    27ملن ةانال  وق مت ألتأاال 
  ئد. وواوـألت    10  000مط شـعة اا    حاث ا ـتظ ه منا منزمر تضـعلت ر ـوه الحعي،   960المن مة ألتأاال 

 667امع ة و   970ملن  ، التي ووـألتالمن مة  يضـ  تقديم خدم ت الصـحة النظ ـلة والد م النظ ـي اماتم  ي
ــ ل ا ــــــــــــــت عاض ولني لتنظاـل امتظـ ق ال ـ لمي م  184ثتـ ة و  212 ولاق   اـل الااعة اامنـة  ثتن. و شــــــــــــ

والمن مة والن  ملة،  باعط ألد م م  المن مة الدوللة لألااعة، ملن    ال عاق ي د  ول ألألد ثي المنطقة ي ت مل  
  تعو ألا  الالاالات.تقالم  لم شعات حالكمة الااعة، ومقده ةولة ولنلة    الااعة رسشعاف ولني م

آي/ غ ـطم م  هة   11و كمل ألعة مج األمم المتحدة لألم ـتاللن ت الط ـعمة )مالئل األمم المتحدة( ثي  - 80
ثدا  م  األلالـي   18  000 ت القن ةكاألالمتعات ثي مح ث ة وـق  الدي . و   ه  4,3تأاال قن ة لألعط رطالل 

شــــــــــــــخص، كحاع منام   13 000  المـ ئي ةحال الزلا لـة ملن اإلةتـ ج ال ـ مـل. و ــــــــــــــل ــــــــــــــتظاـد م  اـلا الماع 
 ال  ئدي  م خعا. م 

متعا معب   م  األلالــي المألالثة ر أللئ ه  74  088إلاعا ات المت ألقة ر أللئ ه ألتطااع اوق مت هائعة   - 81
ال مألل ت، ة ــــعت تألا م  األاازة المتظاعة الادومة الصــــنص. وإلاعا    199رساالة  ثي مح ث تي األةط ل وةانال  

دخقت ال ــــخصــــلة ر ــــوه  امل ا م  الن ــــ   لألطحث    اللخ ئع المتظاعة. وب د ت ألاؤ التيتأل  الدائعة ثعمق  
ــة ثي  ل كالثاد ه  19-القااله المظعولـــــــــ ــ و  األلئ ه، كم  قدّل ، اع  تقديم الد م التقني    ر د ملن هائعة شـــــــــ

ــ ةي وتحقاؤ   ــأ  التح لف المت ألؤ ر لمخ لع لألاا ت الظ  ألة ثي ما ل ال مل اإلة ــــــ تدلمه  ألن اإلةتعةت ر ــــــ
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ــ ـثة ملن كـلا، ـقدـمت   280  000   التال ـلة رمخـ لع األلئـ ه ملن ااـ    دائعة م ألالـم تالـ ام ــــــــــــــتقعال. و لــــــــــــ
 .“خطالات آمنة”، ر نالا  و  ئل التالاول اماتم  ي  عاقي م  خقل حمألة  وع

ــت   ال عاق اتظ ق   - 82 ــ و  اماتم  لة ثي مقأللم كعه ـــــــــ ووق ت من مة ال مل الدوللة وواالة ال مل وال ـــــــــ
القائا  والماتم  ت المضـــــــلظة لام. ومل ـــــــع  آي/ غ ـــــــطم لت زمز ثع  ال مل لألم ـــــــعهي  هاخألل  و  10 ثي

 .التال لفامتظ ق مة    معاكز لخدم ت 
  

 المسائل األمنية والتشغيلية  -  رابعا  
 آخر المستجدات بشأن الترتيبات األمنية - ألف 

ه ألت مهالة شـ و  ال ـقمة واألم  ثي ال عاق  ألن لوـد التطاللات ثي املص  ةح   الوألد و ألن تنظال  - 83
ر ح ت األمم المتحدة ملن مح ث ة   تع إلهالة المخ لع لألتملا  م  تنظال  مألل ت األمم المتحدة. وقد  بوقظتداألا

  تا ت ةظ آي/ غ طم ر د     لع اا ا متظاع يدوط الصنص رمعكطة ت ر ة لةمم المتحدة، ثم  26ةانال  ثي  
ــطة ومالاثقة ث 10ثي  ــوتموع ر د ماعا  التقالم ت األمنلة المن  ـــــ عمؤ اإلهالة ال ألل  الت رص لةمم المتحدة  يألالل/ ـــــ

 ألن التداألاع المتخلة. وتالاوـــــــــل ة ـــــــــع ملشـــــــــ هات وتنواا ت  منلة منت مة، رم  ثي كلا ألعامج مكا لة تت ألؤ  
 ، إلرق   مال ظي األمم المتحدة  ألن  ألم ر لتداألاع الالق ئلة.19-ألتظ ي كالثاد

 ــــــــطا ر حت   ماداةات   يالمل  ثي املص  ةح   قّدمت مهالة شــــــــ و  ال ــــــــقمة واألم  الد م لم  متال و  - 84
الوألد، حاث تعاوحت م ــــــــــــتالم ت المخ لع المقدلة لا  م  متال ــــــــــــطة ملن   للة. وم يزال التن ــــــــــــاؤ والت  و   
الالثلق   مص الحلالمة المضـــلظة يلظق  التدثؤ ال ـــأللم لألم ألالم ت والد م األمني القاه ل مألل ت األمم المتحدة،  

ــلم   ــة  ر إلم  يت ألؤوم  ـــ ــالل ملن المن لؤ التي م تزال متأثعة ر لقااله المظعولـــ ــ لما الالوـــ  مألل ت النقل وتصـــ
 .19-ر وه كالثاد

 
 مرافق البعثة، واللوجستيات، والطيران، والمسائل المالية والقانونية - باء 

مخ لعه هاخل والتخ لف م   19-تالاوـل الط حة تنظال املص الوعوتالكالمت القامة لمنص تظ ـي كالثاد - 85
ــألت الط حة تطالمع حمقتا  لألتال لة و ـــــــ  مال ظي   ــده، واوـــــ مام  ت األمم المتحدة ومل توا . وثي الا الصـــــ

  وة ــــــــــــــع مثتـ ت لألت ـ مـل مص الحـ مت األمم المتحـدة  وت زمز انـ   ال زل الطوي التـ رص لاـ  وتـداألاع التـأاـه
وت زمز تخطلطـا  لألطالالئ، وـقدلات اإلاق   ـتد ال ملن التـط  ـد الـودةي هاخـل المعاثؤ الم ــــــــــــــتعـكة ـر لمامـ  ت 

الطوي، وتحديد المالاقص ر ــــلل   ه رم  يتم شــــن مص المط هئ التالااالة الصــــ هلة    من مة الصــــحة ال  لملة  
 وش طة مهالة الع  ية الصحلة وال قمة والصحة الماناتا .

لت رص لةمم المتحدة لت زمز وواوـــــــــــــألت الط حة تقديم الد م الألالا ـــــــــــــتي واإلهالط ملن ثعمؤ التحقاؤ ا - 86
ــ ه، ثي تنظال الالمية  ــقملة ثي ال عاق وال ـــ ــ  لة    الاعائم المعت طة م  ا ةه ها ش/تن لم الدولة اإل ـــ الم ـــ

 .(2020) 2522 هثي قعال  ماألم األم  اللط لألطاالتي  بةلطت ر لظعمؤ، وكلا  ألن النحال 
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 مالحظات  –   خامسا  
مةي  لحه ر لاااله المتالاوــألة التي توللا  حلالمة ال عاق لم  لاة مختأل  األام ت التي يالاااا  الوألد،  -   87

وكللا ر لخطالات المتخلة لألتحضـاع لقةتخ ر ت المطلعة. وم  الضـعولط تاائة ألائة م اتلة ت ـما رساعا  األ م ل  
  ر ت حعة وكات مصدا لة وش مألة لألاملص.  التحضاعمة لقةتخ ر ت رطعمقة ث  لة وشظ ثة، رم  يتلا ماعا  اةتخ 

وثي خضــــم األ م ل التحضــــاعمة الا لمة لقةتخ ر ت، تزمد الط حة م  وتاعة م ــــ  دتا  التقنلة لتقديم  - 88
الم ـــــاللة والم ـــــ  دة ملن حلالمة ال عاق والمظاللـــــلة ال ألل  الم ـــــتقألة لقةتخ ر ت، رم  ثي كلا م  خقل تألولة 

 دلات. امحتل ا ت المألحة م  الق

ومـ د التـ  و  ألا  الحلالـمة امتحـ هـية وحلالـمة مقأللم كعه ـــــــــــــــت   لــــــــــــــعولـم  لمالااـاة التحـدـي ت التي  - 89
يالاااا  ال عاق ثي الحظ ظ  ألن ا ــــــــــتقعال الوألد ولث ه مالالنلا. و ةي  ه ال املص األلعاف الظ  ألة ملن ت حلف 

 الم  ئل كات اماتم ه الم تعو.  اااله التح ول م   ال التالول ملن اتظ ق م تداه ولالمل األمد ر أ 

و ألن ةط ق  و ــــــــص،  كعل ه التي ملن املص األلعاف، الداخأللة والخ لالة، لمالاوــــــــألة ال مل  ألن  - 90
ــتمعال اااله   ــا ني ا ـ ــ ا امحتعاه المتط هل. وم ـ ــ كل    لعمؤ الحالال و ألن   ـ ــ اد وحل الم ـ خظ  التصـ

 د الاللني واإلقأللمي وال  لمي.  االص كل م  الحلالمة لون    قق ت متالااةة ومظادة لألاملص  ألن 

ــألّلم ر لاااله التي توللا  حلالمة ال عاق لت زمز  ــــــألطة الدولة وولــــــص املص األ ــــــألحة تحت  - 91 و ةي  ب ــــ
 ــــــلطعة الدولة. غاع    ا ــــــتمعال وااله ام   ت م ــــــألحة ت مل خ لج ةط ق  ــــــلطعة الدولة م يزال يحاع قألق   

ام تقعال الداخألي رقدل كواع. ومت ا   ألن املص الاا ت األمنلة الظ  ألة    تت  و  مص حلالمة  ر لئ   وم الق 
 ال عاق ثي ااالها  العاملة ملن ت زمز  لطعة الدولة و   هة مهم ج   ض   الام   ت الم ألحة ال  رقا .

ــدل ق - 92 ــلل مصــــــ ــلة والقالاثل ت ــــــ ــتمعة  ألن الط ح ت الدألألالم  ــــــ ألؤ. و ةي  ه ال  وم تزال الاام ت الم ــــــ
حلالمـة ال عاق ملن ألـلل مزمـد م  الاااله المتضـــــــــــــــ ثعة، رـ ل مـل مص املص الااـ ت الظـ  ألـة الم ثعة، م   اـل  
لـــــــــــم   حم ية املص الط ح ت الدألألالم  ـــــــــــلة والمال ظا  الدألألالم  ـــــــــــاا  ثي ال عاق، وم  لاة تألا امةتا ك ت 

 ام ت  م ه الق ةال .  األمنلة  ألن ةحال ح اه و عمص، ومح  طة الم  ولا     تألا الا

ومدل مة ـــــ   لانة هائمة لألتحقاؤ ثي الظ ـــــ ه م خعار  ألن وااله ملاهة  ـــــل  ـــــلة قالمة لمل ثحة الظ ـــــ ه  - 93
الم ــت ــعط ثي ال عاق. وثي  ل اله الخأل لة،  وه     ؤكد  ألن  املة ا ــتققل وحل ه تألا الاائة، التي ياه 

ه تق لمعا  ملن آللة لق رة من  طة.  يض     تبزّوه رم  يلظي م  المال ظا  والتمالمل   و   تبقدّل

الن ع ثي املص اةتا ك ت حقالق اإلة ــ   المتصــألة  تتالّلنوم د مة ــ   اائة م ــتقألة لتقصــي الحق ئؤ  - 94
ــ ت    الالإلــ ت   ث ــت ت المضـــــــــــــ رــ لم ــ اعات  حــد املتزامــ ت األولن التي ت اــدت ألاــ  اــله الحلالمــة. وقــد هب

مال ــة لتالثاع الحق ئؤ والم ــ  لة م تزال غاع ك إلة. والم ــ  لة  مع   ــ  ــي  واإلوــ ر ت، ول   الخطالات المأل
 لت الص احتعاه ال لم الديمقعاللة وت زمز ثقة الاماالل ثي  ألطة الدولة. 

وم  الت  شـــــــــــ ع رقألؤ  ماؤ ماا  ح مت امختظ   الق ـــــــــــعط ثي ال عاق. وم ت هط ح مت امختظ    - 95
األشــــخ   المظقالهي  ملن مهامة الخالف وام ــــتل   ثي الماتمص ثح ــــه،  الق ــــعط و ده اللقا  ر ــــأ  مصــــاع 

 ت هط  يض  ملن مل  ف ثقة المالالنا  ثي قدلة حلالمتام  ألن حم يتام.  ألل
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وخطـة ام ــــــــــــــتاـ رـة اماتمـ  لـة   2020والحئعات ثي تمالمـل خطـة ام ــــــــــــــتاـ رـة اإلة ـــــــــــــــ ةلـة ل ـ ه  - 96
د تقديم الد م  ألن مد   لالل ملن الظئ ت الضــ لظة و ةق ك  وامقتصــ هية لأل عاق تا ل م  الصــ ه ر ــلل متزاي

مالاوــــــألة تقديم الد م الم لي  لاأللوا  وتخ لف حدة الظقع وبن   قدلات الم  ــــــ ــــــ ت الحلالملة. و كعل ه التي 
 الدولي لغم القااله امقتص هية ال  لملة العاانة. 

ــة لأل عاق - 97 ــ لت، ومال ظي  وثي الخت ه،  وه      عي    تقديعط لممحألتي الخ وــ ، ا ةا  اانم ألقشــ
ــتحن ئلة وثي  ل  عوف   ــتمع لتنظال ومية المن مة ثي معحألة ا ــــــــ األمم المتحدة ثي ال عاق  ألن تظ ةاام الم ــــــــ

 و طة.
 


