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 الحالة في أبيي   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  -   أول  
مجلس ال، التي طـل  يياـق (2020) 2550من قرار مجلس األمن  33يـقدمم ذـ ا التقرير المب ـلقلةقرة   - 1

قـت (   يططي إلبغـ  ـلقلتقـدم المحري يي تذةـي   قـي  ق ة األمم المتحـدة األمذـي  الميقـت  ألليي )الق ة األمذـي  المي 
 تشــــــــــــــرين األ    16( يي S/2020/1019التقرير الةترة الممتـــدة من تــقرير تــــــــــــــــد ر تقرير  ال ــــــــــــــــقل  )

   يقـدم التقرير ملل مـقم م ــــــــــــــتكملـ  الن جملـ  أم ر مذاـق  2021ذي ـــــــــــــــقن ألريـ   15 حتى  2020 أكت لر
اإلذ ـقذي ،  الم ـقالدة التي تقدماق الق ة األمذي   الحقل   األمذيال ـيق   قميقم القللي ،   التط رام ال ـيق ـي   الديذ 

الميقت  إلى اآللي  المشــــــــــترك  لرتــــــــــد الحد د  التحق  مذاق،  الن التةقالبم مو حك متي ال ــــــــــ دان  جذ   
 يتلل  لتذةي   قي  الللث   مق ال  دان يي

  
 أبيي  -  ثانيا  

 التطورات السياسية  

تشــرين   23لين ال ــ دان  جذ   ال ــ دان   يي  التققر   ات ــمم الةترة المشــم ل  لقلتقرير لق ــتمرار - 2
، اجتمو  يير شــي ن شــر  أيريقيق يي حك م  جذ   ال ــ دان، ديذ  أل ر، يي ال رط م 2020الثقذي ذ يملر 

ل ـبم الملرم يي ج لق ل مو ح ـن شـير إدريس قق،ـي، ال،ـ  المجلس ال ـيقد  اقذتققلي، لمذققشـ  تذةي  اتةق 
، ا تقرم  ييرة  قرجي  2021شـلقط يلراير   25، ي،ـب الن م ـةل  أليي   يي 2020تشـرين األ   أكت لر  3

ــقد  الماـد ، يـيقرة لاـق القـ  ت لياـق ماـقماـق يي حك م  يي أ    ج ـلق أن ـت ذـ  إلى ال ــــــــــــــ دان، مريم التــــــــــــ
 ا إيجقليق اللى الحقل  يي أليي ف للد تةثير لم ي ل  اقذةراج   غير أن ال  دان الجديدة

، ظلم الق ة (19-ك ييدمرض يير س ك ر ذق )   اللى الرغم من القي د الل ج ـــــــتي  المرتلط  لجق ح  - 3
ــق  تقم لحك متي ال ـــــ دان  جذ   ال ـــــ دان   أجرا ر يس الللث  لقلذيقل   قق د الق ة األمذي  الميقت  اللى اتتـــ

اآللي  ال ــيق ــي   األمذي  المشــترك  ال   ا ــت،ــقيت  حك م  ال ــ دان ييقرة إلى ال رط م للمشــقرك  يي اجتمق  
ــرين األ   أكت لر  29    28ي مي  جتمق  ال   اق   كقن ذ ا ذ  اقجتمق  األ   ال   اُلقد مذ  2020تشـــــــــ
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ــقيت    ــت،ـ ــ دانا ـ ــلقط يلراير   حك م  جذ   ال ـ ــق   2020يي شـ ،  ال   تم  بل  اقتةق  اللى الدد من الم ـ
ــر أيرق  الاقم ، لم ــقدرة،  ذشـــــ ــقت ذققط تةتيي يي أليي،  اللدت لتطلي  المليقم التةتيي  المتـــــ ق يي  لك إذشـــــ

آللـي  لمشــــــــــــــتركـ  للمراقلين الل ــــــــــــــكريين يي جميو أذحـقت مذطقـ  أليي،  الحـقجـ  إلى القـد اجتمـقالـقم مذتظمـ  
قدم لشــةن اآللي  المشــترك  ال ــيق ــي   األمذي  المشــترك   لجذ  الرققل  المشــترك  يي أليي،  الحقج  إلى إحراي ت 

  (3، الةقرة (2020)  2550)اذظر قرار مجلس األمن  لرتـد الحد د  التحق  مذاق  الملقيير المتللق  لقلحد د
قتاق المذتظم  يي جتمق ، أ تـــــــــى الطريقن لةن جت ـــــــــتةذف لجذ  الرققل  المشـــــــــترك  يي أليي اجتمقالاق أثذقت 

ال ــيق ــي   األمذي   اللى القد د رة  احدة اللى األق  قل  اقجتمق  المقل  لآللي  حث قذق      غ،ــ ن أ ــل الين
“   رحـ  مجلس ال ــــــــــــــلم  األمن الـتقلو لبتحـقد 2021كـقذ ن الـثقذي يـذقير  15المقرر القـد  يي  المشــــــــــــــتركـ 

ر اقاأليريقي لذتق ج  الشـــر   يي إجرات مشـــق رام مو حك متي ال ـــ دان  جذ   لجذ  إلى الجتمق ،  دالق مي ـــ 
 الـقد مجلس ال ــــــــــــــلم  ال ــــــــــــــ دان لطـي  اقتـةق  اللى طرا   إلالـقدة الـقد اجتمـق  اللجـذ  يي أقر   ـقم ممكن 

،  أتـــدر 2020تشـــرين الثقذي ذ يملر  24 األمن التقلو لبتحقد األيريقي اجتمقالق لشـــةن الحقل  يي أليي يي  
من  ك ا  ديذ  ك ا المتــــقلح  لين القلق   الق  الت ترام التي ذشــــةم للد مقت  الياليم قحقق ليقذق يدال  إلى 

 قليل  ديذكق ذق ك   

، حـي  2021 أ اـ   الـقم  2020 الـقد ر يس الللـث  ـلقلذـيقـل  إلى ال رط م مرة أ را يي أ ا ر الـقم  - 4
لين يي  ل  الديو للملي  ال بم يتذققي مو كلقر الم ي   نأتيحم ل  الةرت ،  ب  الييقرام التي أجراذق، أل

يي أليي، لمق يي  لك من  ب  دالم محقدثقم ال ــبم لين القلق     ذ قشــم أي،ــق م ــةل  تليين ذق   مدذي 
مق يتلل  لتشــــطي  مالط الطق رام يي أت ذي   يي  قلر يس الللث ،  لكن لم يحري تقدم ُي كر يي ذ ا التــــدد، 

تدار التةشيرام ل حدام الشرط  ال   يرادا ،لقط الشرط مشكل  الثب ،  لجميو  ا 

ال ــق  ملل   ال، قـدم ر يس الللثــ  لـقلذيــقلـ ، إلى جـقذـ  2020تشــــــــــــــرين الثــقذي ذ يملر  23 يي  - 5
أذيقذطق، إحقط  إلى مجلس ال ــلم  األمن التقلو لبتحقد األيريقي  -لقرن األيريقي، لقريي  أ ذقذطق لألمين اللقم ل

لري ر يس الللث  لقلذيقل  الحقج  إلى تلييي المشــقرك  اللى الم ــت ا ال ــيق ــي لشــةن لشــةن الحقل  يي أليي   أ
 م ةل  أليي ك  يل  لت ةيف حدة الت تر المتيايد لين القلق   يي المذطق  

،  تـــــ  إلى ديرة كلير مدير  اإلدارة المليمن من ال رط م   ت اتـــــلم 2021آ ار مقرس   28 يي  - 6
قرس  شــجلت  اللى الت اتــ   التذ ــي  مو كلير مدير  اإلدارة الملين من ج لق يي آ ار م  31الللث  مل  يي 

 للدة أليي 
 

 ديناميات النزاع والحالة األمنية  

ات ــــــمم الحقل  األمذي  اللقم  يي مذطق  أليي  ب  الةترة قيد اق ــــــتلراض لقلاد ت الذ ــــــلي، لكذاق  - 7
   كقذم التاديدام األكثر شــي الق التي تلرض لاق األمن ذي ح اد  إطب  الذقر  ييقدة   متقلل مت ترة  كقذم

ــلح  مجا ل  الا ي  ــلح  اللى المدذيين  م اجا،    ج د جمقالقم م ـــــ ــن ذجمقم م ـــــ قم الذية  لين قليلتي شـــــ
كقن مذو  تــــــ   ققيل  تقلل  للرذقمج األغ ي  اللقلمي    ديذكق ذق ك يي  ــــــ   أمييم المشــــــترك  الم ــــــيري    

شــــــرك  المتلققدة مو الق ة األمذي  الميقت  يي ق لي  ت داج يي القطق  الشــــــمقلي ي،ــــــب الن لل   مركلقم تقلل
من الح اد   47مجم الـ   تي  اجاتاـق الللـث    من لين مـقمن لين التحـدـيقم األمذـي  الأي،ــــــــــــــق اإلجرام اللـقم 

تـقلقم  طيرة  23التي تم ت ـجيلاق، كقن ذذقك   قد تم تحديد   ذج مق اللى المدذيين أ ـةر الن  ـق ط قتلى  ا 
طري  اإلمداد الر ي ـــــــــي لين للدة أليي  ق لي،   ـــــــــ   أمييم المشـــــــــترك   القرا المحيط  لاق، لقالتلقر  أكثر 
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م ـي لي  الق ة األمذي  الميقت ، اللى الرغم من الد ريقم المذتظم  ال ق،ـل  ل مذطق الدا      المذقط  ا،ـطرالق
 الت اجد الم ــــــــتمر اللى ط   الطري  للذقتــــــــر الق ة األمذي  الميقت     ب  الةترة المشــــــــم ل  لقلتقرير، ُقت  

  الا ي ،  أتـي  مجم ال   م ـ  مدذيين يي ح اد  إطب  ذقر أ  طلن اللى يد الذقتـر م ـلح  مجا ل مق
شـ تـق لجر خ  طيرة يي ذجمقم شـذتاق أي،ـق الذقتـر م ـلح  مجا ل  الا ي  اللى ط   طري  اإلمداد   11

  الر ي ي، لقلقر  من     أمييم المشترك   المذقط  المحيط  لاق 

، ا ـــــــــــتادف ذج م م ـــــــــــلأل د ري ل تقلل  للق ة األمذي  الميقت  2020كقذ ن األ   دي ـــــــــــملر  2 يي  - 8
  من د ذقــق  يي القطــق  الجذ لي   ردم الق ام لــلطب  الذــقر  طــقردم الماــقجمين الــ ين تمكذ ا من لــقلقر 

كقذ ن األ   دي ــملر، تظقذر شــلق  من قليل  الم ــيري  يي  8إتــقلقم   يي    ق  الةرار   لم تِرد أذلقت الن 
مليقم ال ــري  يي ت داج لقلقطق  ل ــد مد   ققالدة الاق المتلققدة مل شــرك الت داج ،ــد الق ة األمذي  الميقت    

ــقالـقم من  يطـقلل ن المتظـقذر نكـقن الشــــــــــــــمـقلي     جلةر  الـقدـل “ لت ظيف اللمـق  المحليين   للـد الـدة  ــــــــــــ
ــق يي الالمةق ،ــــــقم، تمكن قق د  ــلق  لل بت المذطق    أي،ــــ كقذ ن األ   دي ــــــملر،  31ققالدة من إقذق  الشــــ

ألمذي  الميقت   للض الذقتـــــــر  شـــــــلقلق الدا يين يي قري  أت ذي،   اج  قق د كتيل  القطق  الجذ لي التقلو للق ة ا
ــترك    القد القق د اجتمقالق مو  ــ   أمييم المشــــ ــقط قليلتام يي  ــــ اتام ا الق ة األمذي  الميقت  للدم حمقي  أ  ــــ
ــكقن يي مذطق   ــلق ، طمةذام يي  لقلتيام الق ة األمذي  الميقت  لحمقي  جميو ال ــــــ ــي ل القلق    مو ققدة الشــــــ شــــــ

 ليي، د ن تمييي،  حثام اللى التيام الاد ت أ

، مذو حشـــــــــــــد من قليل  2020كقذ ن األ   دي ـــــــــــــملر  21إلى   18الةترة من   يي يي تط ر آ ر،  - 9
يي شـــــــقحذ  محمل  للمدادام إذ ـــــــقذي  مقدم  من لرذقمج األغ ي  اللقلمي كقذم  49الم ـــــــيري  يي قري  دار  

ــمق  لقتجق  للدة أليي من اطريقاق م ــ   إلى  جاتاق   طقلل ن الشــ ــل  م المجم ال  ل تــ    من قيي الم  50لذ ــ
الحم ل  كشــــرط م ــــل  لل ــــمقخ لاق لقلمر ر إلى الجذ     للد ي مين من المةق ،ــــقم، تقرر أن تل د ققيل  

شــــــقحذ    ُأللطم حك متق ال ــــــ دان  15الم ــــــقالدام اإلذ ــــــقذي  إلى ال رط م   يي تلك األثذقت، تم ذا  ذح   
 ل لك،  أ ذتق لتحرك الققيل    جذ   ال  دان

يي   2020كقذ ن األ   دي ــــــــملر  30  قو اشــــــــتلقك الذيف لين قليلتي الم ــــــــيري   ديذكق ذق ك يي   - 10
ن يي مذتتـــــــف   ليالمقت التقليدي القد  ا ـــــــ   أمييم المشـــــــترك ، ذتيج  تتـــــــقالد الت ترام يي أالقق  اجتمق  

ــتلقك، ُدمر الدد من المتقجر  الممتلكقم،   حق ــــــم     ب  جي ــــــةر الن ذتي   لم  كقذ ن األ   دي ــــــملر اقشــــ
ــيري  لجر خ   يي   ــلل  من أيراد قليل  الم ـ ــ  من أيراد قليل  ديذكق   ـ ــي   م ـ ــلقط يلراير  15 أتـ ، 2021شـ
مـدذيين اللى للـد ح الي لأطل  ثبـث  رجـق  م ــــــــــــــلحين، يشــــــــــــــتـل  يي أذام من قليلـ  ديذكـق، الـذقر اللى مركـل  

لذت ن   أتي   ت  مدذيين لجر خ  طيرة يي الاج م  - لى ط   طري  ألييكيل مترام  قرج للدة أليي ال 4
ــتشــــــــــةى من الم ــــــــــت ا الثقذي تقلو للق ة األمذي  الميقت  من أج  تلقي اللبج   لم تكن د ايو   ُذقل ا إلى م ــــــــ

تشــــــــــــــرين الثـقذي ذ يملر  26الماـقجمين  ذ يتام ميكـدة،  ق تيا  ال ــــــــــــــلطـقم المحليـ  تجر  تحقيقـقم   يي 
، ألقم الذقتــــــــــر الق ة األمذي  الميقت  القلض اللى ل  م ــــــــــلأل مشــــــــــتل  ل  يي مذطق  الل ، لقلقطق  2020
ــل مت   الجذ لي ــلل  2021كقذ ن الثقذي يذقير  1إلى لجذ  الحمقي  المجتملي    يي ،   ـــ ، ألقي القلض اللى  ـــ

ل  ،   الذد ذقط  تةتيي ميقت  قر   ـــــــــ   أمييم المشـــــــــترك  من رجق  قليل  الم ـــــــــيري  إلى ال ـــــــــلطقم  ا م ـــــــــُ
الم تتـــ    قل  االتققلام لي مين،  قلم اشـــتلقكقم الذية  لين قليلتي الم ـــيري   ديذكق ذق ك يي  ـــ   أمييم 

كقذ ن الثقذي يذقير، د   يري  ميلف من ثمقذي  الذقتـــــر م ـــــلح  من الق ام ال قتـــــ   20المشـــــترك    يي  
تقلل  لق ام الديق  الشـــللي لجذ   ال ـــ دان مذطق  أليي  اتج  شـــمقق ذح  قري  أت ذي، قل  أن يل د لقتجق  ال
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الجذ    يطـقدر المذطقـ    أ ،ــــــــــــــأل كلير مـدير  أليي الملي ن من ج ـلق للق ة األمذـي  الميقـت  أن الحـقد   قو 
، ققم يري  من د ريقم الق ة األمذي  ري شلقط يلرا 2الن طري  ال طة،   الد لةن ذ   األالمق  لن تتكرر   يي  

أحلطـم   الميقـت  ـلللقـقت القلض اللى رجلين م ــــــــــــــلحين من قليـل  ديذكـق يي مذطقـ  ميجـقك، ـلقلقطـق  الجذ لي  
ــلقط يلراير حقد   ــــــط  م ــــــلأل اللى ط   طري  اإلمداد الر ي ــــــي قر  ق لي   9الق ة األمذي  الميقت  يي  شــــ

، تقدرم الق ة مق مجم ال  المشم ل  لقلتقرير  لم يري     ب  الةترة ألقم القلض اللى رج  م لأل من قليل  ا
 RPG-7من طراي    احـدة   ـقق ـي  AK-47لـذقد  ذج مـي  من طراي   4  ــــــــــــــكـقكين   4 قذلـل  ـيد ـي   احـدة  
 األ لح  التطيرة   ق ر طلق  من  97 تقر  ق  احدا   

ــلقط يلراير   2يي  - 11  B-1900ألمم المتحدة من طراي  ُأجريم لطق رة ل، أثذقت الملي  تةتيي 2021شـــــــــــ
     ل  التحقي للطق رة  قل  اإلقب ، اكُتشــــــــف حجر محشــــــــ ر يي الجذيحقم المثلت  اللى الجذقخ الشــــــــمقلي

شــتل  ل    يي إلى أن  لك يشــك  المب ت ريليق   حتى اآلن، لم يتم القلض اللى أ  مال   ُأجر  الق   لك 
تقلل  لل حدة الل ج تي  المتلددة   ققيل ل  22تقلل  للةرق    ق ام الم لح  ال  داذي  حدة للذلم شلقط يلراير، م   9

شــــــــــــقحذ  من طراي أ را  كقذم متجا  من إثي ليق إلى أليي من الل ر ذقط  تةتيي يي  11األد ار تتةلف من 
 الي م التقلي كقرامق   قد ُأ ن للققيل  لق ت ذقف تحركاق يي 

 
 الحوار بين القبائل  

ــلم - 12 ــيري  ت اتـ ــو مو قليلتي الم ـ ــت ذقف    الق ة األمذي  الميقت  اللى ذطق   ا ـ ــير ا ـ ديذكق ذق ك لتي ـ
الملي  ال ــــبم الشــــللي  لين القلق   التي ت قةم مذ  أحدا  اللذف التي  قلم يي ذق  ذق   ك ل م يي كقذ ن  

الجةقف ال ــــقل ، ققمم الق ة األمذي  الميقت  لتي ــــير القد اجتمقالين للققدة      ب  م  ــــم2020الثقذي يذقير 
ــقن ألرـي   اللى الت الي   لم ي ــــــــــــــةر  2020التقلـيديين يي ديرة، ـلقلقطـق  الشــــــــــــــمـقلي، يي آ ار مـقرس  ذي ــــــــــــ

قن اقجتمقالقن الن ذتيج  حق م    اتلم الللث  يي األشار التقلي  الدال ة إلى إجرات ح ار لين القلق  ، ل،م
 د رة ترحق   لمي  

قد الُ ،  2020 للد ت اتــــــــ  الق ة األمذي  الميقت  لشــــــــك  مكثف مو القليلتين يي الرلو األ ير من القم  - 13
   2020كقذ ن األ   دي ــــــــملر   17      16ي مي اجتمق  ثقل  لليالمقت التقليديين يي ت داج، لقلقطق  الشــــــــمقلي، 

ــي   أتى ك  مذامق لل ين ن، ا ي ليد أن ال يد  ــب إلى اتةق    كقن أحد ال بيقم الر ي ـ لقيقدة ياليم  األكلر، لم يت تـ
يتلل  لق ـت دام متـطلأل جالجقيرة“   تلترض قليل  الم ـيري  اللى ا ـت دام ذ ا المتـطلأل يي  ـيق  الح ار يي  

ثر دقل ، ألن  أليي، ليذمق تتر قللي  ديذكق ذق ك اللى ت مي  قليل  الم يري  جالجقيرة“، ملتلرة أن ذ   الت مي  أك 
الشـــــيرة جالجقيرة“ التقلل  للم ـــــيري  ذي  حدذق التي ت ـــــت دم أليي يي ترحقلاق الرال     رغم الجا د التي ل لتاق  

 تلقد للد ميتمرام  قلق  لم  م الترحق    الق ة األمذي  الميقت   يري  اللم  الملذي للذقت ال بم، لم 

إلى إالقدة اقلتيام للملي  ال ــــبم   يي إطقر  لك، ققمم   تين قليل   اتــــلم الق ة األمذي  الميقت  دال ة ال  - 14
الق ة األمذيــ  الميقتــ ، لــدالم من للثــ  األمم المتحــدة يي جذ   ال ـــــــــــــ دان  مذظمــ  جك ذك رديس الــد ليــ “ غير 

مراقلق من قليل  ديذكق ذق ك يي ميتمر لل ـبم لين   11مراقلق من قليل  الم ـيري       11الحك مي ، لتي ـير ح،ـ ر  
قليلتي ديذكق مقل ا   الم ــــيري  يي غر  كرديقن، اُلقد يي أ ي ، ل قي  شــــمق  لحر الطيا ، جذ   ال ــــ دان، يي  

شـــــلقط يلراير، طللم قليلتق ديذكق ذق ك  الم ـــــيري  إلى مذ ـــــ     5   يي 2021شـــــلقط يلراير   4إلى  1 الةترة من 
شــةن أليي ُيلقد لمدة أ ــل   يي أ ي  االتلقرا ال ــبم يي  قي  شــمق  لحر الطيا  أن يلم  كمي ــر لميتمر  ــبم ل 

   يي الميتمر، يشــ  الجقذلقن مرة أ را يي ت قيو اتةق  ل ــل  آرا امق المتلقر،ــ  2021شــلقط يلراير   22من 
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لشـةن متـطلأل جالجقيرة“  غير أذامق  ايقق اللى إالقدة القد لجذ   ـبم مجتملي  مشـترك  أاليد تشـكيلاق  المشـقرك  
 قل  م  م الترحق  يي الممرام الثبث  للترحق  الرال    يي اجتمقالقم محلي  

 
 القانون والنظام  

،  اتـــلم الق ة 19-اللى الرغم من الدم  ج د دا رة للشـــرط  أليي  القي د الذقجم  الن جق ح  ك ييد - 15
 ت ــيير  األمذي  الميقت  دالم لجذ  الحمقي  المشــترك   لجقن الحمقي  المجتملي  من  ب  التشــقرك يي الم اقو 

الد ريقم  تقديم اإلرشــــــــقدام ي ميق   ُل لم جا د لتلييي قدرة المي ــــــــ ــــــــقم التقليدي  المحلي   آليقم ت ــــــــ ي  
 الذياالقم 

جــ   مــق مجم الــ  - 16 ــ  لــقلتقرير، يي مقــقلــ   1 681   ــــــــــــــُ من الجرا م الم مــق  ب  الةترة المشــــــــــــــم ل
ــط    143ألمم المتحدة مق مجم ال   ب  الةترة المشــــم ل  لقلتقرير ال ــــقل    ذظممم شــــرط  ا 759 من األذشــ

الجريم ، شـــــــــــــملم القد اجتمقالقم مو لجقن الحمقي  المجتملي ،  تذةي  حمبم لمكقيح    المتتـــــــــــــل  لقلت الي 
لمكـقيحـ  تلـقطي الم ـدرام،  حمبم للت الـي  اللي ـي ،  حمبم لمذو ذشــــــــــــــ   الحرا  ،  حمبم لمذو اللذف 

لجذ ـــقذي  يي المدارس  القرا  األ ـــ ا    يي ،ـــ ت تيايد اإلجرام يي الجذ ـــي  الجذ ـــقذي،  حمبم للت الي  ا
حمل  للت الي  لمذو الجريم    76أليي  الدم  ج د دا رة للشـــــــرط  يي أليي، ققمم شـــــــرط  األمم المتحدة لتذةي  

حمل  للت الي  لقللذف الجذ ـي  الجذ ـقذي من أج  التقلي  إلى أدذى  68 الحد مذاق  لل ـبم  اللى الطر ،   
حد من اذتاقك حق   الذ ــــــقت  األطةق     ــــــقذمم ذ   الحمبم لت الي  أال،ــــــقت المجتمو المحلي لق،ــــــقيق  
اللذف الجذ ــي  اللذف الجذ ــي،  اق ــتطب   اقذتاقك الجذ ــيين،  اللذف اللق لي،  ي اج األطةق ،  الي اج 

لجذ ـــــــي  اللذف الجذ ـــــــي  حقل  من حققم اللذف ا  14تم اإللبغ الن   الق ـــــــر   ا  ـــــــقتة ملقمل  األطةق ،  
أال،ــقت لجقن الحمقي  المجتملي ، من  ذظمم شــرط  األمم المتحدة أي،ــق تدريلق اللى ح  المذقيالقم للذ ــقت  

ــقذي يي مجتملقتان المحلي   كمق أجرا  لرات يي  ممق ــي  الجذ ـــــــــ اليي من قدرتان اللى مذو اللذف الجذ ـــــــــ
ييقرة إلى مراي  اقحتجقي الثبث  يي  68 لمل ن مو شـــــرط  األمم المتحدة  ي اإلتـــــبحي المي ـــــ ـــــقم   شـــــي ن

أليي  أق ك   ـــــ   أمييم المشـــــترك  إلى جقذ  أال،ـــــقت لجقن الحمقي  المجتملي   لجذ  الحمقي  المشـــــترك ، 
  قدم ا المش رة  الت جي  لشةن أي،  الممقر قم يي إدارة مراكي اقحتجقي 

لي  مجتملي  لتلل   أيراد الجما ر للمشقرك  د ري  تةقال 1 448 ققمم شرط  األمم المتحدة لـــت يير  - 17
ذشقطق  623ذة م  د ري  مشترك ،    559لذشقط يي ملقدرام لذقت ال بم    يمرم شرط  األمم المتحدة أي،ق  

د ريقم ا تطب   8  د ريقم م تقل  للمراقل  األمذي ،    409آليقم لذقت الثق ،   يمرم مجتمليق، لمق يي  لك  
 لمراقلين الل كريين  المراقلين ال طذيين من ك  من ال  دان  جذ   ال  دان ج   لقلتلق ن مو ا

من   66  من ال ك ر    124ال،ــــــ ال يي لجقن الحمقي  المجتملي  )  190 در لم شــــــرط  األمم المتحدة  - 18
اإلذق ( من  ب  د رة لتــــق  الملل مقم األ ــــق ــــي  الشــــرطي  من أج  تلييي قدراتام  م ــــقالدتام يي الحةقظ  

لى الققذ ن  الذظقم  احترام حق   اإلذ ــــــــــــقن    اتــــــــــــلم شــــــــــــرط  األمم المتحدة ت يير الت جي  للجقن الحمقي   ال 
  ،19- المجتملي   أال،ــقت لجذ  الحمقي  المشــترك  لشــةن كيةي  التلقم  مو المحتجيين   مو تةشــي جق ح  ك ييد 

ذظمم شـرط  األمم   كلجرات  قق ي    تم تشـجيو اليالمقت التقليديين اللى ت ةيف اقكتظقظ يي مراكي اقحتجقي
  19-يلقلي  أ ل الي  للت الي  لشةن ك ييد 21المتحدة 

من اإلذق   16يي المق  (    66من ال ك ر ) 31 -،ــــــقلطق   47 يللغ ق ام شــــــرط  األمم المتحدة  - 19
 2020،قلطقل يي كقذ ن األ   دي ملر   31  دان لمق الدد  إلى اليي المق  (   ُمذحم تةشيرام د      34)
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ــيرام البيم  لد       47إلى  16، ممق ريو اللدد من 2021 كقذ ن الثقذي يذقير  ــقلطقل  أمق التةشـــ من  77،ـــ
يي اذتظقر  ب تيا يي م كرة شــــــــة ي  ُ جام إلى ال رط م، ي  إتــــــــدارذق، التي ُطل   يرادا ،ــــــــلقط الشــــــــرط 

، اللى الذح  ال   أ ن ل  مجلس األمن يي قرار  لةرادا ،ــــلقط الشــــرط لغ الحد األقتــــى  الم ايق  اللياق   يل 
 يردا  148، مق قدر  (2020) 2550

رة م ك   ُأر ـلم   ق ييا  إيةقد مة ،ـ  الشـرط  يي اذتظقر م ايق  حك م  ال ـ دان اللى مذأل التةشـيرة - 02
لطل  تةشــيرة الد    البيم   2020تشــرين األ   أكت لر  20شــة ي  إلى ال ــلطقم الملذي  يي ال رط م يي  

  ر ت  اللم  البيم  إليةقدذق 

مق يتلل  ل حدام الشــــــــــرط  المشــــــــــكل  الثب  المة  ن لاق، ت قةم الملي  ذشــــــــــر ال حدام من   يي - 21
جما ري  تذياذيق  أ ـــق ـــق إلى الدم إتـــدار تةشـــيرام د    ل يد،  يرجو  لك المتحدة تذياذيقجما ري  التـــين   
 الدم إتـدار تتـقريأل  ـةر ل يد التـين تمك ذ  من ييقرة أليي   ي ،ـو ذشـر المةرية المتقدم  التقلل   المتحدة

 ل حدة الشرط  المشكل  اإلثي لي  للم ايق  اللى مذأل التةشيرام  تتقريأل الملدام الممل ك  لل حدام 
 

 نسانية وأنشطة اإلنعاشالحالة اإل  

ق تيا  مذطق  أليي ت اج  تحديقم كليرة يي المجق  اإلذ ـقذي  اإلذلقي، إلى جقذ  ارتةق  ملدقم  - 22
الت،ـــــ م يي ال ـــــ دان  جذ   ال ـــــ دان  كمق تتةثر ظر ف مليشـــــ  الذقس لشـــــدة محد دي  ال دمقم المقدم  

تــح  اللقم  األ ــق ــي ،  الميق    دمقم التــرف لقيقدة الحك م   الدم كةقي  ير  الحتــ   اللى  دمقم ال
التــــحي  الذظقي  التــــحي ،  التلليم،   دمقم الحمقي ، لمق يي  لك الحمقي  من اللذف الجذ ــــي  الجذ ــــقذي 

 2021     2020 يي القمي لةي،ـــقذقم، من جرات ا المذطق  لشـــدة   ،ـــررم ، ت 2019 حمقي  األطةق    يي القم 
ــيمق اللى يراال  لجةقف، ممق ألري اقالتممن جرات ا ــ  للمذقل،  ق  ــــ ــق ــــ قد الكلير اللى الم ارد الطليلي  الح ــــ

الل ق إ،ــــــقييق، حي   ل ةم تةثيرا كليرا اللى اللمليقم اإلذ ــــــقذي   19-الكةقف اللللي    أ،ــــــقيم جق ح  ك ييد
ا ، أد 2021شــلقط يلراير   8القق م ، ي،ــب الن ال ــبم  اق ــتقرار،  أذشــط  لذقت القدرة اللى التــم د   يي  
من المتقجر  األكشــــقك  1 000حري  ذشــــ  إلى تدمير جي ي ل ــــ   أمييم المشــــترك ، التي ت،ــــم أكثر من 

ال ــكذي ، ممق أدا إلى   ــقرة اقتتــقدي  كليرة   أدا  لك إلى تشــريد ميقم لتجقر ال ــ    من المآ    360  
ال كققم اإلذ ــــقذي   اإلذمق ي  لشــــك   ثي  مو  م ال ــــكقن جذ لق إلى للدة أليي  شــــمققل إلى قري  ق لي   المل

ت،ـــــــررين   قد أدا حري  ال ـــــــكقن المحليين الملذيين لتللي  اقحتيقجقم الة ري   الط يل  األج  لل ـــــــكقن الم
ــ   أمييم يي   ــقن ألري   1اذدلو يي  ـ ــآم    2021ذي ـ ــقيي من المحبم التجقري   المذشـ إلى تدمير الدد إ،ـ

ــم الجةقف مك ذم من لدت  ــلحم غير أن لداي  م  ــــــــ أالمق  إتــــــــــبخ الطر  يي جميو أذحقت المذطق ،  أتــــــــ
 الطر  الر ي ي   ملظم الطر  الةرالي  ققلل  لب ت دام 

ش   شرد ا  4 000ذح  ا ت،قيم  المشردين دا ليق يي للدة أليي التي األش ق   كقذم م اقو    - 23
، قد 2020ك ل م يي كقذ ن الثقذي يذقير  -من قرا ك ل م  ذ ذ   أمييم  دك را يي أالقق  ح اد  ذق  ذق  

ــلقط يلراير  مقكذام المشـــــــــــــردين دا ليقل إلى أاألشـــــــــــــ ق  ملظم الق  ال دة ،  2021أغلقم لحل   أ ا   شـــــــــــ
 الم،يف   يي المجتمو المحليمن األش ق  المشردين دا ليق  ُأدمجم مجم ال  تطيرة   األتلي 

،  اتــلم  كققم األمم المتحدة  تــذقديقاق  19- اللى الرغم من ذ   التحديقم، لمق يي  لك ك ييد - 24
 لرامجاق، لقلتذ ــــــــي  مو المذظمقم غير الحك مي   ال ــــــــلطقم المحلي   القلق  ، تقديم الم ــــــــقالدة اإلذ ــــــــقذي  

من ليذام شـــــــــــــ   من الة قم ال،ـــــــــــــلية  دا   المذطق ،  220 000 الم ـــــــــــــقالدة يي مجق  اإلذلقي إلى 
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من المشـــــردين دا ليق من قليل  ديذكق ذق ك يي جذ     15 000شـــــ   من قليل  ديذكق ذق ك،     100 000
ــ دان،    9  000أليي  للدة أليي،    ر د ا من ال قيقم المجق رة يي جذ   ال ــ ــُ شــــ     42 000شــــ   شــ

من رالقة  41  000،   شـ   آ ر من جذ   ال ـ دان )ملظمام من الذ ير( 7  000من قليل  الم ـيري ،   
ــميين    ــيري  الم  ـــــــــــ ــرين  6  000قليل  الم ـــــــــــ من ُرح   قليل  الةبت  ال ين د ل ا إلى المذطق  يي أ ا   تشـــــــــــ

  2021 من المت قو أن يطقدر ذق يي حييران ي ذي   2020األ   أكت لر 

  شـــــــــ   من الة قم ال،ـــــــــلية  من م تلف الملقدرام  ام التـــــــــل   115 000ا ـــــــــتةقد أكثر من    - 25
لقلم ـقالدة الط ا ي ، لمق يي  لك لرذقمج التط ي  التكميلي  يي القطقالين األ  ـط  الجذ لي يي أليي   ا ـتمرم 

 حتــــــــــينتم ت   الجا د المل  ل  لدالم أذشــــــــــط   ــــــــــل  المليشــــــــــ  المجتملي   ب  الةترة المشــــــــــم ل  لقلتقرير، 
ــي ،  تمم ملقلج    100 000 ــي ، ممق 20 000رأس من المقشــــــــ  القد لقلةق دة اللى أكثر من رأس من المقشــــــــ
أ ــرة   لقلتذ ــي  مو ال ــلطقم المحلي   القلق  ، تم ت يير التدري   الايقك  األ ــق ــي   الملدام يي   11 000

ذشـــــقت  مجق  ال دمقم األ ـــــق ـــــي  لتـــــح  الحي اذقم،  مذق ل  األ ـــــمقك  تجاييذق،  المذق ل  للد الحتـــــقد،  ا 
ذتقج ال ،ـ  ر ام،  التدري  اللى ماقرام األالمق  التجقري  التـطيرة ل ـيدام مشـقت  محلي  ألشـجقر الةقكا ،  ا 

تطير المذقل  اإلذ ار الملكر لقلةي،ــــقذقم يي أليي    أثر األالمق    اُلقدم أي،ــــق اجتمقالقم ايترا،ــــي  لشــــةن
ــ   ت يير ل  ر ذلقتي  متذ ال ،  ملدام  ــ  الري  الم جا  ذح  ال ــ ــي  األ را لك ــ ــملم الملقدرام الر ي ــ  شــ

ــ  لـلدت تشــــــــــــــطـي  الم ـقلي  المطـقالم،  أد ام للـتدرـي  الماذي، لترلـي  ا لذحـ ،  مجم الـقم م اد م تــــــــــــــتــــــــــــ
  مجم القم تيد،  أذشط  الذقد مققل  اللم  

مريقق للرالقي  التــــحي  األ لي   مريققن للرالقي  التــــحي  الثقذ ي  قيد التشــــطي  يي م تلف  18 ظ    - 26
مذظمـقم اإلذ ـــــــــــــــقذيـ  التطليم الر تيذي  كـ لـك األد يـ  أذحـقت مذطقـ  أليي   لـقإل،ـــــــــــــــقيـ  إلى  لـك، قـدمـم ال

شـــــــــ    ب  الةترة المشـــــــــم ل  لقلتقرير   قدمم  200  000األ ـــــــــق ـــــــــي ، ممق القد لقلةق دة اللى أكثر من 
الليقدام التحي  المتذقل  ال دمقم التحي  األ لي  للمجتملقم المحلي  يي المذقط  الذق ي ، لمق يي  لك الن 

ــيقرتي إ ـــ  ــتشـــةى أمطري  ت يير  ـ ليك لإلحقل   -  ي لقف تدالمقن المذقط  الشـــمقلي    تمم إالقدة تةذي  م ـ
د لقلملدام،  ايتُتأل يي     مذ   لك الحين، ا ـُت دم المري  2020تشـرين األ   أكت لر  29يي للدة أليي،  ُي  

ذ قذي للتبخ   كمق ققمم الجاقم الةقالل  يي المجق  اإل19-إلى حد كلير يي األذشط   ام التل  لـــك ييد
اليقدتين يي الجيأين األ  ـــــــط  الشـــــــمقلي من مذطق  أليي   ذ ـــــــقم المجتملقم المحلي  يي أليي  المذظمقم 

يي مذطق  أليي   شـــــــملم األذشـــــــط   19-اإلذ ـــــــقذي   الق ة األمذي  الميقت  ألليي أذشـــــــطتاق المتتـــــــل  لك ييد
 يح  درجقم الحرارة يي ذققط الد   ، ، 19-الر ي ــــــــي  حمبم ت الي  لقلذظقي  التــــــــحي  المرتلط  لك ييد

ــقج  ت ييو  ذتـ ــ ،  ا  ــ  الل ليم 10 000 الت اليـ ــقالـ ــقرام تةـ ــ  مراكي لللي   ا تلـ د ثبثـ ــ  ــ ،  تلاـ ــق  لل جـ  يرايقذـ
يح  التط ي   دالم المر،ـــــى ال ين يلقذ ن من  ـــــ ت التط ي  الملتد   الحقد للدد يللغ     تـــــ     ت ـــــل ـــــليال

ن  ــــن ال قم ــــ   الذ ــــقت الح ام   المر،ــــلقم يي مذطق  أليي  د  من األطةق    10 000مت  ــــط  شــــاريق 
 لذقت القدرام، لمق يي  لك تدري   19-لتدالير الذظقي  التــحي  المتتــل  لك ييد أذشــط  لييقدة ال الي  ُذة م

 م ظةي الطلقل  أثذقت اللم  يي الليقدام  تذظيم د رام للت الي  التحي  

ــبخ  آلقر جديدة  7 تم حةر مق مجم ال   - 27 تــــــ ــ قم يد ي   ا  ــ قم يد ي ،  لدأ  10تلم  لم،ــــــ م،ــــــ
ــتةقد مذ    ــترك ، ا ــ ــ   أمييم المشــ ــ  يي  ــ ــت دام ح ض ميق  جديد يي ُأذشــ شــــ   يي أذحقت  10 000ا ــ

ق لي،  لـذقت ـققالـ  اجتمـقالـقم للمجتمو   المذطـق    شــــــــــــــمـلم األذشــــــــــــــطـ  األ را لـذقت مراحيض يي لـلد  أليي 



 S/2021/383 

 

8/18 21-04894 

 

تم تي ـيد للض  ظيف يي إطـقر الذقـد مقـقـل  اللمـ  يي للـدة أليي  كمـقُذظمـم حملـتقن للتذ   المحلي يي ت داج  
 المجتملقم المحلي  التي ُ ج ام إلياق الم قالدام لل ايم للذظقي  التحي  

، كقذم المدارس ت،ـطلو لةذشـط  محد دة  ب  الةترة المشـم ل  لقلتقرير  19- ل ـل  جق ح  ك ييد - 28
ــ  الـتدا ـي   30من أطةـق  المـدارس يي  22 000جـلقم طلـقم إلى  قـدم لرـذقمج الطـ ات مقـقـل  التلليم    مـدر ــــــــــــ

 ثقذ ي  يي جذ      ــط أليي   يي م اجا  الجق ح ، تمث   أحد األذشــط  التلليمي  الر ي ــي  يي ل  الدر س 
جاقيا إ،ـقييق من أجاية   344الم ـجل  اللى إ اال  أليي اللى م جقم الت،ـمين التردد    قد تلقى المتللم ن 

ي  المحم ل  لقليد لل تــ   إلى در  ــام   شــملم األذشــط  الر ي ــي  األ را لذقت أمقكن مب م  لألطةق  الراد
تـــبخ مطلر مدر ـــ  ل يي يي للدة أليي   ا ـــتمر تذةي  لرذقمج مح  األمي  ال ظيةي   يي ديرة    ـــط أليي،  ا 

ــت  ــطي  اللرذقمج يي ثمقذي  مراي ، حي  للغ الدد الم ــ ــجلين لدا الكلقر   يجر  تشــ ــتةيد،    500ةيدين الم ــ م ــ
 من اإلذق   460مذام 

 ظلم الحمقي ،  ق  ـــــيمق حمقي  األطةق   الحمقي  من اللذف الجذ ـــــقذي، تشـــــك   التحد  الر ي ـــــي  - 29
ــلقط يلراير   ــل  محد دي  الم ارد   يي شـ ــيط 2021ل ـ ــقذي تذشـ اللقلمي    مجم ال ال، أالقدم د ا ر اللم  اإلذ ـ

ة   اإلجراتام المتللق   مجم التاق الةرالي  الملذي  لمكقيح  اللذف الجذ ـــــــي  الجذ ـــــــقذي  حمقي  الط لحمقي ل
لقأللطقم، من أج  تللي  احتيقجقم الحمقي  لطريق  أكثر تذ ــــــيققل لققشــــــتراك مو المجتمو المحلي  الق ة األمذي  

 الميقت  

ــذقديقاق  لرامجاق  - 30 ــلطقم المحلي   اليالمقت التقليديين   كققم األمم المتحدة  تــــ ــق ر مو ال ــــ  لقلتشــــ
مشــــــــــــــر الــق  ــــــــــــــريو األثر  ب  الةترة  17ملــم الق ة األمذيــ  الميقتــ  ا تيــقر  المذظمــقم غير الحك ميــ ، أك

   تلقلج جميو المشــــقريو يي شــــمق  أليي م ــــق   الميق ، يي حين تتتــــ  المشــــقريو يي جذ   2021 2020
ــرات م اد اللذقت  ذقلاق إلى  ــيقدة الققذ ن  التذمي  اقجتمقالي    يجر  حقليق شـــ ــل  الليي   ـــ ــح    ـــ أليي لقلتـــ

 لدأ أالمق  التشييد قريلق ت ي،   ألي 
 

 المرأة والسالم واألمن  

 اتـــــلم الق ة األمذي  الميقت  جا دذق الرامي  إلى تلييي مشـــــقرك  المرأة يي تـــــذو القرار المجتملي  - 31
 حمقي  الذ ــــقت  الةتيقم من اللذف الجذ ــــي  الجذ ــــقذي   قد ترجمم الجا د إلى مشــــقرك  المرأة يي المليقم 

حلي ،    ـــــلم الحيي المدذي المتقخ للمرأة لإلالرا  الن آرا اق   يي تط رام إيجقلي ، ألدا الققدة ال ـــــبم الم
المحلي ن يي أليي التيامام لتلييي مشـــــــــــقرك  المرأة  حمقي  حق قاق    ب  الةترة المشـــــــــــم ل  لقلتقرير، اليذم 

ــقر  ــتشـ ــقذي    يي    ةاإلدارة المحلي  يي جذ   أليي م ـ ــي ن الجذ ـ ــرين 19للشـ ،   ب  2020الثقذي ذ يملر  تشـ
اجتمق  مو الق ة األمذي  الميقت ، أالر  ممثل  لجذ  الرققل  المشــــــــــــترك  يي أليي يي ديرة الن االتيامام تليين  
مذ ـ  للشـي ن الجذ ـقذي  لمتقلل  الق،ـقيق الجذ ـقذي  يي أ  ـقط قليل  الم ـيري   كمق  اتـ  اليالمقت التقليدي ن  

اللذق لحمقي  حق   المرأة  تلييي مشــــقركتاق اللى م تلف م ــــت يقم تــــذو القرار    اإلداري ن المحلي ن اقلتيام
 يي المجتملقم المحلي  

 تمثلم إحدا الذتق ج اإليجقلي  يي مشــقرك  امرأتين من قليل  الم ــيري   ثب  ذ ــقت من قليل  ديذكق   - 32
، مققرذ  لمشـــقرك  امرأة 2021ر  شـــلقط يلراي  26إلى  22ذق ك يي ح ار أ ي  لل ـــبم ال   القد يي الةترة من 

، 2021شـــــلقط يلراير   4إلى  1 احدة )من قليل  الم ـــــيري ( يي ميتمر أ ي  ال ـــــقل  ال   القد يي الةترة من 
حي  دالم اليالمقت التقليديين يي أليي إلى تلييي مشــــــــــقرك  المرأة يي ح ارام ال ــــــــــبم المحلي    يي مذتدا 
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م حدا اللى الرغم من اقذق قمقم القللي  يةالرلن الن إداذتان للذيا   أ ي  الثقذي، ات  م الذ قت ال مس م قةق
  دال تان  لل بم  تلا دن لدالم ذظرا ان من الرجق  إليجقد ح   لمي للذيا  لين القليلتين 

ــلطقم المحلي  يي ديذكق ذق ك دالماق قحتيقجقم المرأة  أ ل يقتاق، ي،ــــــــــــب الن حمقي   - 33  ألدم ال ــــــــــ
كقذ ن    31يي   ـــــ   م   م   يي للدة أليي إلى جيت غير  ـــــكذي من مذطق  ذييذك اك حق قاق، الذدمق ذقلم

    ــلقم ذ   ال ط ة دال ة من الذ ــقت لذق  ال ــ   ل ــل  حققم اللذف الجذ ــي لقلقر  2021الثقذي يذقير 
 من ال      من الجدير لقل كر أن محق قم الذق  ال قلق  لم ُتكل  لقلذجقخ  

لمرأة يي أ  ـــــــــقط قليل  الم ـــــــــيري ، أجرم الق ة األمذي  الميقت   ـــــــــلو مشـــــــــق رام مو  لتلييي د ر ا - 34
 اليالمقت التقليديين  الذ ــقت لشــةن األ ل ي  التي يذلطي أن ُتلطى لمشــقرك  المرأة يي تــذو القرار اللى م ــت ا

ــقيــق  القليلــ  يي  24  يــقر   ييالل ــــــــــــــكر آ ار مــقرس  يي أم  ير    23ق لي  مكيذيس يي   ديرة  الر،ـــــــــــــ
آ ار مـقرس مو يالمـقت تقلـيديين من المحلـيقم ال ــــــــــــــلو،   28آ ار مـقرس   يي حلـق  المـ  للمـتقللـ  الـقدم يي 

التيم اليالمقت التقليدي ن ال ك ر لقلذا ض لمشــقرك  المرأة  أالرل ا الن تقديرذم للق ة األمذي  الميقت  ألليي اللى 
  يري  الجا د التي ل لتاق لتلييي د ر المرأة يي أ  قط قليل  الم

ــقذي  - 35 ــلم الق ة األمذي  الميقت  دالم أيراد المجتمو المحلي  ققدتام لمذو اللذف الجذ ــــي  الجذ ــ   اتــ
 التتـــــــــد  ل  من  ب  ل   جا د الدال ة،  المشـــــــــقرك  مو الققدة المحليين،  تذةي  أذشـــــــــط  الت الي ،  تذمي   

ف الجذ ــــــــي  الجذ ــــــــقذي،  حق   المرأة حمل  ت الي  لشــــــــةن اللذ  52القدرام  التدري  اللى ال ققي    ذظمم  
يي جميو أذحقت أليي   يي إطقر جحمل  ال ـت   19- الطة ، ي،ـب الن يير س ذق  المذقال  اللشـري   ك ييد

ــقذي“، القدم الق ة األمذي  الميقت  أرلو حلققم الم  تدريلي   ــ  اللذف الجذ ـــ ــقط لمذقذ،ـــ ــر ي مقل من الذشـــ الشـــ
ــقذي،  حق     اإلذ ـــقن،  األطر الققذ ذي  لل ـــ دان  جذ   ال ـــ دان  ام التـــل  لشـــةن اللذف الجذ ـــي  الجذ ـ

لحمـقـي  حق   المرأة  الطـة    ا ــــــــــــــتاـدـيم اـلد رام الـتدريلـي  أيراد المجتمو المحلي اللـقملين يي مجـق  ال ـققي  
ــد  ل    قد اُلقدم د رتقن تدريليتقن يي الةترة من  ــقذي  التتـ ــي  الجذ ـ ــرين   17إلى  16من اللذف الجذ ـ تشـ

 3    2يي اللى الت الي لقليل  ديذكق ذق ك  د رتقن أ ريقن  2020كقذ ن األ   دي ـملر  8ذي ذ يملر  يي الثق
 كقذ ن األ   دي ملر لقليل  الم يري   7   6يي كقذ ن األ   دي ملر   

كمق دالمم الق ة األمذي  الميقت  رالط  ذ ـــقت أليي يي قليل  ديذكق ذق ك إلطب  جحمل  ال ـــت  الشــر  - 36
ــقطمق من ي   ــ ت اللى أثر الي اج الملكر  الق ـــــر  اللى األطةق  من   “الذشـــ ــلطم ال،ـــ ــل   ـــ  ب  تذظيم مذق ـــ

ذةـ م الق ة األمذيـ  الميقتـ ، لـقلتلـق ن مو المذظمـ     ب  أالمـق  دراميـ   قتـــــــــــــــق ـد قـدماـق أطةـق  المـدارس  
يين يي المجتمو المحلي، الد لي  للاجرة، حمل  إ االي  للت الي  شــــــملم ل  ر ــــــق   م ــــــجل  م ــــــلققل أليراد لقر 

 مذققشــقم أجراذق األطةق  لشــةن اللذف الجذ ــي  الجذ ــقذي،  ا تلقرا إ االيق ققمم الق ة األمذي  الميقت  لمذأل  
ج ا ي للةق يين ل    تم ت ييو ألف جاقي رادي  يلم  لقلطقق  الشــــــــم ــــــــي  اللى الذ ــــــــقت الريةيقم  اللى يالمقت 

تلييي اطبالام اللى الملل مقم  األ لقر   ي ـــــــــرم الق ة األمذي  الميقت  تقليديين م تقرين من كلتق القليلتين ل
ــقذي يي أرلل  م اقو )أق ك ــقين مجتمليين لشــــــــــي ن مكقيح  اللذف الجذ ــــــــــي  الجذ ــــــــ مييم، ،  أتليين مذ ــــــــ

  لقذت ن،  ذ ذ ( 

لمتحــدة  ا،ــــــــــــــطللــم الق ة األمذيــ  الميقتــ ، لــقلتلــق ن مو المذظمــ  الــد ليــ  للاجرة  مذظمــ  األمم ا - 37
للطة ل  )الي ذي ــــــــــف(، لةذشــــــــــط  يي مجق  الت الي  المجتملي  احتةقق لقلي م الد لي للمرأة   ُذظ مم أذشــــــــــط  

آ ار مقرس شـــقركم  7للقليلتين يي  ـــلل  م اقو يي أذحقت أليي   شـــملم األذشـــط  لرذقمجقل إ االيقل ح اريق يي 
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   ذظمم مذق ــــــــلقم 19-اجاذاق يي مكقيح  ك ييديي  ذ ــــــــقت محليقم  تذق لن يي  أد ارذن  التحديقم التي ي  
 آ ار مقرس  10إلى  8احتةقلي  يي للدة أليي  أق ك  أمييم  لقذت ن  تقجقلي  ديرة  ذ ذ  يي الةترة من 

 
 عمليات دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام  

مقر اآللي  المشـــــــــترك  لرتـــــــــد الحد د ظلم دا رة اإلجراتام المتللق  لقأللطقم مذتشـــــــــرة لقلكقم  يي   - 38
 التحق  مذاـق،  مقـقر القطـقالـقم  جميو م اقو األيرـق  اللـقمـل ، حـي  الـقلجـم جميو طلـلقم اـلدالم المقـدمـ  من 

 للث  من للثقم الرتد اللر  التقلل  لآللي   52الللث   مك ذم من إجرات 

ــتلقدة   - 39 ــقدة للدلقلقم  ُدمرم قطل  من المتةجرام من م لةقم الحر   ثبث  12 جرم ا ـ   ألطقم م،ـ
قطلـ   ــــــــــــــبخ  28 دمرم دا رة اإلجراتام المتللـق  ـلقأللطـقم أي،ــــــــــــــق  قحـقق يي الملـيقم تةجير ُمتحكم يياـق 

 لقإل،قي  إلى  لك،  لمم  طلق  من   ق ر األ لح  التطيرة تقدرذق جذ د الق ة األمذي  الميقت    1  347  
ــرط    ــ داذي  جاقيا متةجرا من م لةقم الحر  اكتشــــف  ب  المليقم جرم يي إطقر دالم الدا رة إلى الشــ ال ــ

 اآللي  المشترك  لرتد الحد د  التحق  مذاق 

كلم من الطر    674من األرا،ــــــــــــــي    2م  331 783 قدرم دا رة اإلجراتام المتللق  لقأللطقم أن  - 40
يقت ،  اآللي  المشـــــترك  لرتـــــد الحد د  التحق  مذاق، يي مذطق  أليي آمذ  لقلذ ـــــل  لتحركقم الق ة األمذي  الم

 شملم المذقط  التي جرا تقييماق ق االد اللمليقم   الجاقم الةقالل  يي المجق  اإلذ قذي،  ال كقن المحليين 
ــم الجةقف،  مذطقتين  ــ  لم  ــــ ــر ال قتــــ الميقت  التقلل  للق ة األمذي  الميقت   طر  الد ريقم  يقق ل ط  الذشــــ

ذشقت طر  جديدة لتلييي قدرة الق ة اللىيشتل  يي    الحرك    تل ثامق لقأللطقم األر،ي ،   ذدقق ال كريق قديمق،  ا 

د رة تثقيةي  للت الي  لة طقر ال  ق ر المتةجرة ا ـتةقد   227 قدمم دا رة اإلجراتام المتللق  لقأللطقم  - 41
ــقت  الةتيقن  الةتيقم المقيمين يي مذ  2  402مذاق  ــق  طق  أليي من الرجق   الذ ـ د رة للت الي    22 ُذظ مم أي،ـ

لــة طــقر المتةجرام من م لةــقم الحر  يي إطــقر التــدريــ  الت جياي الــ   تقــدمــ  الق ة األمذيــ  الميقتــ  من 
من أيراد الق ة األمذيـ  الميقـت   1 061 ب  د رام التـدريـ  اإللكتر ذيـ   الن طري  الةيـدي ، ممـق اليي  الي 

ــقت(  103رجب    958) ــتةيدين من التثقيف لم قطر ال  ق ر  88,9قد أظارم أغللي  )   ذ ـ يي المق  ( الم ـ
 المتةجرة ييقدة يي الملقرف يي مق يتلل  لقلممقر قم المةم ذ   الممقر قم غير المةم ذ  

  
 المعايير  بشأن  المحرز   التقدم : منها  والتحقق  الحدود  لرصد  المشتركة  اآللية  ثالثا  -  

ــد الحد د  التحق  مذاق ظلم   - 42 ــترك  لرتــ ــي لي  اآللي  المشــ ــل  لم ــ الحقل  األمذي  يي المذطق  ال ق،ــ
، احتجم مجم ال  من 2021شـــلقط يلراير  16يةي   ذقد   ذ ـــليق  لكن متقلل   ب  الةترة المشـــم ل  لقلتقرير 

( يي أل  ك  ـــــق  ذك ر، اللى للد ح الي 22يي ال ـــــ دان اللى تمركي م قو الةري  )م قو الةري   قري  اللير 
شـــــــــــــــلقط يلراير  15 يي   22 للـد ي مين، طـقلل ا ـلليالـ  الللم اإلثي لي من م قو الةري   كيل مترا جذ ـلق  55

م اد لذقت إلى م قو  شــــــقحذ  تذق  11، االترض  ــــــكقن قري  اللير  ققيل  تقلل  ألحد المتلققدين ت،ــــــم 2021
 من أج  حةظاق   22لةرق  ، ثم احُتجيم قحقق من جقذ   حدة للق ام الم ـــلح  ال ـــ داذي  تقلل  ل22الةري  

 كقذم الققيل  تتةلف من ثمقذي شـــــقحذقم تحم  حجقرة المحقجر  الحتـــــى،  شـــــقحذتين محملتين لقأل ـــــمذم، 
ال ـــــ دان أن مكتل  يلم  اللى ح  ذ   الم ـــــةل ،   قد أكد المراق  ال طذي من  شـــــقحذ  أ را تحم  ال ق د 

 21، ُمذلــم  حــدة حمــقيــ  الق ة التــقللــ  لم قو الةري  2021شــــــــــــــلــقط يلراير  10 يي  لكذاــق مــق يالــم مللقــ  
)تيشــــ ين( التي كقذم تراي  المراقلين الل ــــكريين  المراقلين ال طذيين إلى م يم كقدقلي من المر ر من جقذ  
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مأل ل حدة  كيل مترا من تيشـــــ ين  90، اللى للد ح الي  22ل ـــــ داذي  تقلل  للةرق    حدة للق ام الم ـــــلح  ا   ـــــُ
 حمقي  الق ة لقلمر ر يي  قم قح  من  لك الي م 

يي تيشـــ ين،  ب  اجتمق  اآللي  ال ـــيق ـــي   األمذي  المشـــترك  يي  21 يي مق يتلل  لم قو الةري   - 43
طل  الطريقن من الق ة األمذي  الميقت  ذق  مكقن يريقاق من تشــــرين األ   أكت لر،   29   28ال رط م ي مي 

ــد الحد د  التحق  مذاق  م قل  الميقم الحقلي إلى م قو دا م   لذقت اللى  لك، طللم اآللي  المشــــــــترك  لرتــــــ
من المراقلين ال طذيين التقللين للق ام الم ـلح  ال ـ داذي   ق ام الديق  الشـللي لجذ   ال ـ دان القيقم للملي  
ــد  ــترك  لرتـــ ــكريين التقللين لآللي  المشـــ ــتطب  إليجقد مكقن جديد لم قو الةري  إلى جقذ  المراقلين الل ـــ ا ـــ

 كت   غير أن ق ام الديق  الشــــللي لجذ   ال ــــ دان لم تشــــقرك يي للث  اق ــــتطب   الحد د  التحق  مذاق 
 ـيق ـي   األمذي  المشـترك  يحثامق اللى ر يس اآللي  المشـترك  لرتـد الحد د  التحق  مذاق إلى ر ي ـي اآللي  ال

  ــيتلين   اقلتيام لم قو دا م للةري    تيثر ذ   الحقل  تةثيرا كليرا اللى تــح  أيراد األمم المتحدة  ملذ يقتام 
 إغب  م قو الةري  الميقم  ب  م  م األمطقر المقل ، مو تحم  تكلة  كليرة يي الميياذي  

ــد اللر   الج   المقررة يي م تلف م اقو  اللى الرغم ممق  رد أالب  - 44 ، أجريم ملظم للثقم الرتـــــــــــ
 ققمم ك  من لجذ  الحد د المشـترك   اللجذ  المشـترك  لتلليم الحد د لذشـقطين لتلليم  األيرق  ح ـ  مق تقرر 

يي   القد اجتمق  للجذ  الم تـتـ  الملذي  لمذطق  األرلل  الشـر ميب الحد د  ب  الةترة المشـم ل  لقلتقرير 
)ق ك مشـــــــــــقر(،  يقق ق ـــــــــــتذتقجقم  1يي مقر القطق     2020تشـــــــــــرين الثقذي ذ يملر  19إلى  16الةترة من 

  2020اجتمق  اآللي  ال يق ي   األمذي  المشترك  الملق د يي تشرين األ   أكت لر 

تد اللى جميو للثقم الر   2020  ايقم حك متق ال  دان  جذ   ال  دان يي تشرين األ   أكت لر  - 45
 ُكةلم لآللي  المشـترك  لرتـد الحد د  التحق  مذاق حري  التذق  دا    الج    للثقم الرتـد اللر  المطل ل  

، أل  ك  ـــــق  ذك ر،  22 كقذم المذطق  اللقم  من م قو الةري   المذطق  الحد دي  اآلمذ   المذي ال  ال ـــــبخ 
ــللي  ــر الجذقخ الملقرض يي الحرك  الشـ ــيطرة الذقتـ ــ دان، اللى مق يالم تحم  ـ ــللي لتحرير ال ـ   الجيي الشـ

ــحق  الة ر  للجذقخ الملقرض  ب   ــترك  من جديد إلى اقذ ــ ــي   األمذي  المشــ ــيق ــ الرغم من دال ة اآللي  ال ــ
 ذتيجـ  ل لك، لم ُي يد المراقل ن ال طذي ن الـتقلل ن   اجتمـقالاـق يي ال رط م يي أ ا ر تشــــــــــــــرين األ   أكت لر 

 ال  دان إلى أل  ك  ق  ذك ر  ب  الةترة المشم ل  لقلتقرير لق ام الديق  الشللي لجذ   

، كــقن التقــدم (2020) 2550 يي مــق يتلل  لــقلملــقيير ال ــــــــــــــللــ  المحــددة يي قرار مجلس األمن  - 46
للري ،  ال لجم التـل لقم التي تتـقدف من  ُمذأل تتـريأل دا م لجميو الد ريقم الج ي   ا المحري مت ا،ـلق 

ــق  ذك ر، رغم  22 يي مق يتلل  لتشـــــطي  م قو الةري   حين آل ر لدالم من المراقلين ال طذيين  يي أل  ك  ـــ
إذشقت م قو الةري  يلذ  لم يشط  للد ألن جذ   ال  دان يريض ذشر المراقلين ال طذيين ل ل   ج د الجذقخ 

 يي المذطق   لجيي الشللي لتحرير ال  دانالملقرض يي الحرك  الشللي  ا

ــم ل   - 47 ــترك   ب  الةترة المشــــ ــي   األمذي  المشــــ ــيق ــــ  تطل  المليقر الثقل  القد اجتمقالين لآللي  ال ــــ
،  ذشـرم قرارات  اللى 2020تشـرين األ   أكت لر  29    28يلقد اجتمق  لآللي  يي ال رط م ي مي  لقلتقرير 

 ـحق  الق ام المتلقي  من المذطق  اللقيل  اآلمذ   المذي ال  ال ـبخ، لم ُت طر  يي مق يتلل  لقذ  ذطق   ا ـو 
 القد اجتمق  للجذ  الم تـــــــــــتـــــــــــ  الملذي  لمذطق   الق ة األمذي  الميقت  لة  اذ ـــــــــــحق  من جقذ  الطريين 

 أ تــــــــم اللجذ  يي  تشــــــــرين الثقذي ذ يملر يي ق ك مشــــــــقر  19إلى  16األرلل  الشــــــــر ميب يي الةترة من 
ريرذق لةن يتــــدر قق د ق ة الديق  التقلل  لق ام الديق  الشــــللي لجذ   ال ــــ دان األ امر البيم  قذ ــــحق  تق
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 مذ   لك الحين، لم يرد أ  تةكيد من جذ   ال ــــ دان لشــــةن  ــــح    حداتاق من مذطق  األرلل  الشــــر ميب 
 الذقتر   ملدات  

أ يــ   -(، لمــق يي  لــك إالــقدة يتأل مللر الميرم 5 تحق  يتأل ممرام الملــقلر الحــد ديــ  )المليــقر  - 48
 أرلل  ممرام من أتــــــــ  الشــــــــرة ممرام مةت ح   تلم  حقليق،   19-ال   أغل  ميقتق ل ــــــــل  جق ح  ك ييد

ــتي  –المرة،  الميرم  – ذي: لرام  أ ي  ذ  المللر  – مللر الميرم  لقذتي   –الرذك،  ذجليج  –أ ي ،  ك  ــــــــ
(، اُلقد اجتمقالقن للجذ  المشــــــــترك  لتلليم الحد د، 6أمق يي مق يتلل  لتلليم الحد د )المليقر  المةذ   ال حيد 

 اآل ر يي ال رط م يي الةترة من  2020تشــــــــــــــرين الثــقذي ذ يملر  9إلى  3أحـدذمــق يي ج لـق يي الةترة من 
  2020تشرين الثقذي ذ يملر  19إلى  12

ــتثذقت م قو الةري  7ق للمليقر   يق - 49 ــق  ذك ر(، ذشـــــــــر الطريقن مراقلين  طذيين   22، لق ـــــــ )أل  ك  ـــــــ
 للمشقرك  يي األذشط  التشطيلي  التي تق م لاق اآللي  المشترك  لرتد الحد د  التحق  مذاق 

 
 البعثة   ودعم  اإلدارية  الجوانب  رابعا  -  

للــد مقــقر الللثــقم الم ج دة يي لي ــ  غير م اتيــ  للطــقيــ  مــق يالــم الق ة األمذيــ  الميقتــ   احــدة من أ - 50
 مق يا  مح ر تركيي دالم الللث  ذ  قدرة الق ة اللى التذق ،  تح ـــــين    ام  ـــــب ـــــ  إمداد ط يل   تـــــلل  

دارة األثر اللي ي لم ـي لي ،  تحقي  ا ـتدام  الظر ف المليشـي ،  تقديم الدالم يي الحيقة  المر ذ  التشـطيلي ،  ا 
 ،  تح ين القدرة اللى اقتتق  الي مي 

يي المـق  ،  12,7، للغ م ــــــــــــــت ا تمثـي  المرأة يي الق ة األمذـي  الميقـت   2020آ ار مقرس  1 حتى  - 51
ــقت  إ  ــكلم الذ ـ ــر المدذي،    20شـ ــكر ،     11,7يي المق   من اللذتـ ــر الل ـ يي  34يي المق   من اللذتـ

ميقت  لقذتظقم إلى الت اتــــ  مو المرشــــحقم يي مق يتلل   ت ــــلى الق ة األمذي  ال المق   من الذتــــر الشــــرط  
 يجر  التتــــــد  لشــــــك  دقي  للشــــــ اغ  المتللق   لجميو الشــــــ اغر من أج  تشــــــجيلان اللى تقديم الطللقم 

 لظر ف المليشي   الةر  المتقح  للترقي   التدري   الريق  لادف اجت ا  الم ظةقم  ا تلقق ان 

ــم ل  لقل - 52 يردا إلى أ طقذام من أج  إلققت   295تقرير، أكملم الللث  الملي  إالقدة   ب  الةترة المشــــــــ
، 2021آ ار مـقرس  1 حتى   (2019) 2469يردا  يقـق لقرار مجلس األمن  3 550الـدد الق ام يي حـد د 

ــكر  للق ة األمذي   ــر الل ـــــ ــد الحد د  التحق  مذاق للغ ق ام اللذتـــــ ــترك  لرتـــــ ــم  اآللي  المشـــــ الميقت  لمق يشـــــ
ــقت ) 403من الرجــق     3 016يردا، مذام  3 419 مراقلــق ال ــــــــــــــكريــق،   131 جذــديــق،   3 164من الذ ـــــــــــــ

يردا الن الحد األقتـى  131 يق  م ـت ا الذشـر الحقلي للق ام لمقدار  ،ـقلطق من ،ـلقط األركقن(  124  
ــر للد ي 3  550المة  ن ل   ذ   ــكريين،    43ردا )لم يذشــــ ــلقط األركقن  المراقلين الل ــــ يردا من  86من ،ــــ

  حدة الطيران،  يردان من أيراد ال حدام( 

ــر الشـــرط    - 53 امرأة، مققل  ق ام مة  ن ل  يللغ مجم    16رجب     31يردا، مذام  47 للغ ق ام الذتـ
ــرط  )  640أيراد    ــلقط ال 148يردا من أيراد الشــ ــرط    من يرادا ،ــ ــرط   492شــ يردا من أيراد  حدام الشــ

  يليا اذ ةقض ملد  الذشر إلى الدم إتدار تةشيرام أليراد الشرط  من جقذ  حك م  ال  دان  المشك ل ( 

متط الــق من  33م ظةــق د ليــق    156، للغ الــدد الم ظةين المــدذيين 2021آ ار مــقرس  1 حتى  - 54
م ظةـــق د ليـــق،  174مقـــقلـــ  أالـــداد إجمـــقليـــ  مـــة  ن لاـــق تللغ م ظةـــق  طذيـــق،  80متط الي األمم المتحـــدة   
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يي المــق ـ   10,34 للغ ملــد  الشــــــــــــــط ر  م ظةــق  طذيــق  88متط الــق من متط الي األمم المتحــدة،    36  
 يي المق   لقلذ ل  للم ظةين ال طذيين  6,10لقلذ ل  للم ظةين الد ليين   

ــ دان  - 55 ــدرم حك م  ال ـ ــيرة أليراد ال  237 أتـ ــم ل  لقلتقرير، تةشـ ق ة األمذي  الميقت   ب  الةترة المشـ
أليراد شــــــــــرط ،  77أليراد ال ــــــــــكريين،    13لم ظةين د ليين،    15تةشــــــــــيرة )  163يي حين لم تمذأل للد 

 لمتلققدين آ رين(  56 تةشيرتقن ل ليرين ا تشقريين،   

 يي دك را   ج )القطق  الشـمقلي(  ظلم ق االد المليقم ال ـرايق مذتشـرة يي يقر    ديرة  ق لي  ت دا - 56
يــق  أشـــــــــــــــقك    ر مــقجــقك  ذ ذ   أليي )القطــق  األ  ــــــــــــــط(   لذت ن  تــقجــقلي  أق ك )القطــق   أت ذي يي مــقرا

ــم الجةقف يي دك را  الجذ لي(  ــر يي م  ــــــ ــ م ق االد المليقم ميقت  للذشــــــ ــط(  2 أذشــــــ  يي  )القطق  األ  ــــــ
 لقطق  الشمقلي(  يي أم  ري  )ا ر مميير  الل  )القطق  الجذ لي( 

 تدالم الق ة األمذي  الميقت  أي،ـــق أرلل  م اقو لأليرق  تقلل  لآللي  المشـــترك  لرتـــد الحد د  التحق   - 57
ــةح (  م قو الةري    11مذاق،  ذي م قو الةري   ــميأل  ار ألقر( يي القطق     12)كير آدم التـــــ لآللي   1)ال ـــــ

 الميقت  األمذي  الق ة تدالم(، كقدقلي)  2 القطق   يي مشــــــــقر(  ق ك)المشــــــــترك  لرتــــــــد الحد د  التحق  مذاق 
غير أن الللث  تلقذي من ملقر،ـ  محلي   يي أل  ك  ـق  ذك ر  22 الةري   م قو( تيشـ ين) 21 الةري  م قو

ــ   إلى م قلي  ــق قيام من ال تـــــــــ ــقحذقم المتلققدين   ـــــــــ يي ذ ين الم قلين األ يرين ممق أدا إلى مذو شـــــــــ
  22   21الةريقين 

  يت ات  تحدي  اللذى التحتي   المذشآم اللي ي  يي جميو المل كرام التقلل  للق ة األمذي  الميقت   - 58

 تلطى األ ل يـ  لتح ــــــــــــــين أمـقكن إقـقمـ  الق ام القـديمـ  التي لم تلـد تــــــــــــــقلحـ ،  ات ـق  تـدالير للت ةيف من 
ــقذقم  لذقت مذتـــ  جديدة للطق رام اللم دي   ــتشـــةى الم ـــ  الةي،ـ ت ا الثقذي الجديد  تجر  األالمق   ُأكم  م ـ

 التح،يري  لذق  اللمليقم الطلي  إلى الم تشةى 

ــق يي ترل  قتيريم  الحتــــى  م اد أ را،  كثيرا مق يتلرض متلققد ذق   - 59  مق يالم الللث  ت اج  ذقتــ
حي ، لمق يي لتة ر تتـقريأل المر ر من ال ـ دان، ممق ييد  إلى تللي  األشـطق  األ ـق ـي  المتتـل  لقللذى الت 

  لك تلك الرامي  إلى دالم قدرة الق ة اللى التذق  

 ي ــــــــــــــلى مقر األمم المتحـدة حـقلـيق إلى الحتــــــــــــــ   اللى طـق رة ـثقلـث  ـثقلـت  الجـذقحين ـلدالم الملـيقم  - 60
ــقلي الميد  إلى ال رط م )اذظر  ــ  الركـــق   الل،ــــــــــــــــق و اللى الطري  الشــــــــــــــمـ ــقم ذقـ اإلجبت الطلي  المليـ

S/2020/308 القـ  الحـقدثين اللـ ين تلر،ـــــــــــــــم لامـق طـق رتـقن الم ديتـقن ال ــــــــــــــكريتـقن يي  ( 46، الةقرة 
القدة األيراد إلى أ طقذام،   2019شـــــــــــلقط يلراير  أيقر مقي    قيقم المقر يي أالقق   لك لتللي  تشـــــــــــطيلامق  ا 

ــ  الللث  اللم  لطق رام الم دي  مدذي  يقط  ــيذيتين  األيراد غي  ت اتــ ــر طق رتين الم ديتين تــ ر أن إالقدة ذشــ
المرتلطين لامــق من اللمليــ  الم تلطــ  لبتحــقد األيريقي  األمم المتحــدة يي داري ر إلى أليي يي إطــقر طلــ  

 ت ريد للطم مرحل  متقدم  يي اذتظقر الحت   اللى إ ن ذاق ي من حك م  ال  دان 
 

 ثقافة األداء  

األمذـي  الميقـت  ذي الللـث  التجريلـي  لمـلقدرة المل ــــــــــــــكر اـل كي، التي تق م لتجرـي  مذتــــــــــــــتاـق  الق ة  - 61
ــد اللذى التحتي  الميداذي  الن للد  ــيقت  ذظقم رتـــــــ  قد ققمم الق ة لقلةل   التمكيذي  القق م  اللى إذترذم األشـــــــ

للذى التحتي  الحي ي ، مث  لتجري  تركي  الدادام  كي  ق ــتابك الطقق   الميق   ك لك ذظم إذ ار  قتــ  لق
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 أدا ذجقخ ذ ا المشــــر   التجريلي األتــــلي إلى إقلق   ملقلج  ميق  التــــرف التــــحي  محط  ت ليد الطقق  
 كلير اللى ذظقم رتـــــــــد اللذى التحتي  الميداذي  الن للد ييمق لين اللمليقم الميداذي  اللى التـــــــــليد اللقلمي 

 تحقيققل لتلك  تجرل  من أج  ا ــــــــتحدا  م يمقم  كي  لح   ي ــــــــتذد المشــــــــر   التجريلي الحقلي إلى ذ   ال
 الطقي ، تلم  الق ة األمذي  الميقت  اللى  ،ــــــو التــــــيغ الذاق ي  ل ــــــت  إثلقتقم للمةا م يي المجققم التقلي :

ــ   يي ال قم الحقيقي ألغراض اإلدارة  اإللبغ  )أ( ــةقت الطقلو اآللي اللى اإللبغ: التحق  من األتـــــــــ إ،ـــــــــ
( إ،ةقت الطقلو اآللي اللى اإللبغ: إدراج ملقيير لي ي  ق ت دام الطقق   الميق ،  ك لك لتتريف )  المقلي 

ــلل  يي  ط  اللم  اللي ي ت طيط أدات اللم  اللي ي اللى ذطق  الللث   )ج( التحلي  التذلي :  الذةقيقم التـــــــــ
الم لـدام الكارلـق يـ   محطـ  ملـقلجـ  الميـق  إتـــــــــــــــدار إذـ ارام آليـ  تتذلـة لـةالطـق  اللذى التحتيـ  الحي يـ  مثـ  

الـقدة مـ ت  الم ــــــــــــــتلمـل   )د( إ،ـــــــــــــــةقت الطـقلو اآللي اللى الماـقم: إالـقدة تي ـيد الم ـلدام الكارـلق ـي  ـلقل ق د  ا 
)ه( إ،ةقت الطقلو اآللي اللى الماقم: الر  لق ت دام ميق  الترف الملقد تد يرذق،    ياذقم التم ين الر ي ي  

ــن ملد  لققت ممق ــم األمطقر  يح ـــــ ــدة قل  م  ـــــ ــتذةقد ح ض األك ـــــ ــتبم لتل يض الكرل ن  يكة  ا ـــــ  الشـــــ

 رتد  قيقس الملي  ا ت راج ميق  اآللقر  ) (

  ــــــتُذ ة   جميو ماقم المل ــــــكر ال كي لقلكقم  يي مل ــــــكر  احد لقلقر  من مقر أليي يي األشــــــار  - 62
ذظيماق  ك لك مذاجي  التركي  لتشـــــــــكي  الملي  جمو الليقذقم  رلطاق  ت   ت ثي   ـــــــــيجر  تح ـــــــــين  المقلل  

 ذم  ج لجميو المل كرام 

 يجر  رتد أدات المتلققدين الن كث  من حي  اإلذتقجي   الذ الي  لق ت دام الليقذقم الم تمدة من  - 63
  ذ ا ي ت دم لد ر  مركي اقتتققم الاقتةي  التقلل  للق ة األمذي  الميقت   من التطلي  ال ق  للدارة الج دة 

 يلمـ  المـدير ن اللى يـيقدة ا ــــــــــــــت ـدام لـيقـذقم اإلذـتقجـي   إلدارة أدات الم ظةين يي ذـ   األد ار اإلشــــــــــــــرايـي  
 يي  لك ذظقم أ م جق، ل ،و  طط اللم   تح ين األدات  الم تققة من م تلف الذظم، لمق

 
 19-التصدي لكوفيد  

  الميقـت   طـ  للط ارو   طـ  طلـي  الـتقللـ  للق ة األمذيـ  19- ،ــــــــــــــلـم يرقـ  اللمـ  الملذـي  لك يـيد - 64
ــد  للجق ح   جلم   للتتـ ــُ ــقل  لك ييد 198  ـ ُأللغ الذاق يي المجتمو المحلي، حتى آ ار مقرس  19-حقل  إتـ

ــقي  إلى 2021 ــلي، إ،ـــ ــل ـــ ــتذقدال إلى ا تلقر تحلي  تةقال  الل ليميراي الت ـــ  مذ  لداي    ييقم ميكدة  10، ا ـــ
، كقذم 19-حقل  إتقل  لك ييد 79ي تة ف الق ة األمذي  الميقت   ذي قن ألري ، ُ جلم ي 9إلى  2021 القم

يي ملظماق حققم  ام أالراض  ةية  أ  لد ن أالراض   اقتتـــر ذطق  التةشـــي اللى مقر الق ة الميقت  يي 
حققم يي  5حقل  يي ط ر اللبج، مذاق  16الم ــجل ، مق يالم   79 من لين حققم اإلتــقل  الـــــــــــــــــ  أليي 

حقل  يي تـــــــــــــة ف األيراد المدذيين )م ظة ن د لي ن  متلققد ن د لي ن   11ذظقميين،   تـــــــــــــة ف األيراد ال
 قد  يي تـة ف أيراد ال حدام  19-،  ـُجلم حقلتق إتـقل  لك ييد2021 مذ  لداي  القم   م ظة ن  طذي ن( 

جميو  ات  م جميو التدالير البيم  لل ققي  من اللد ا  مكقيحتاق،  ل لم أقتـــــــــــى الجا د ل،ـــــــــــمقن امتثق 
 ُيلتيم لشــك  تقم لجميو الملقدو الت جياي  لمقر األمم  الم ظةين للتدالير ال قق ي  الشــ تــي  المتللق  لقللد ا 
يي الللثقم الميداذي ،  تحتــــــــ  الللث  اللى ك   19-المتحدة يي مق يتلل  لتدالير التتــــــــد  لتةشــــــــي ك ييد

 ي ــام    أيراد الللدان الم ــقذم  لق ام ل ــب ــ  الدالم  الت جي  يي مكقيح  ذ ا التةشــي ال ةيف   جرا تذق  
 ــــــــريرا يي ال ققي  من اللد ا  مكقيحتاق  مراقلتاق،  يي  ي ،ــــــــو   220مري  الحجر التــــــــحي ال ا ي،ــــــــم 

 لرتــــــــــــــد اقمتـثق  للـتدالير  المـلقدو الت جياي   الجذ د الـققدم ن للحجر التــــــــــــــحي قـل  إيـةقدذم الى م اقلام 
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رقـ  اللمـ  إلى لجذتاـق الةراليـ  الملذيـ  لـققمتثـق  لـةن تق م للمليـقم تحق  يي ، أ اليم ي19-المتللقـ  لك ييـد
 تقدم الذتق ج إلى يرق  اللم  ثم تريو إلى قيقدة  جميو مل كرام الللث   ق االد المليقم ال رايق  م اقو األيرق  

م اإل لقري   اإلالبذقم  الممم الللث  تدالير اقمتثق  لق ـــــت دام الملتـــــققم  الم جيا الللث  قت ق  القرارام 
ــ   الل اقـــ  األ را التي قـــد  ــ  المحتملـ ــةديليـ ــقإلجراتام التـ لبغام لـ ــق  ا  ــ  تلييي  الي أيرادذـ ــ  من أجـ ــقمـ اللـ

 ا ـت دمم م كرام مشـترك  لين المكقت  لتةكيد أذمي  اقمتثق  لتدالير   يتلر،ـ ن لاق يي حق  الدم اقمتثق  
، 2020 يي أ ا ر القم   لإلشـــــقرة إلى ال اق  الدم اقمتثق   19-ال ققي  من اللد ا  مكقيح  اذتشـــــقر ك ييد

  قلم الق ة األمذي  الميقت  م كرة تةقذم لدالم الم تشةيقم المحلي  يي مكقيح  الجق ح  

 اقتذم الق ة األمذي  الميقت  أجاية للتذةس اقتـــــــطذقالي  ملدام  ققي  شـــــــ تـــــــي  من  ب  اللقد  - 65
 كـلجرات ميقـم، كلمـق  اجاـم الللثـ  تــــــــــــــل لـقم يي مـق يتلل   ال ـدمـقم اللـقلمي اإلطـقر  اللـقلمي لمركي 

ــ ا  المحلي  يي ال رط م  الذتيلي يي  ــي  من األ ــــ ــتر  ملدام ال ققي  الشــــــ تــــ ــل  اإلمداد، يلذاق تشــــ ــل ــــ ل ــــ
 لةرق  اللم  لجذ    لدا الللث  حقليق م ي ن كقف من جميو مك ذقم ملدام الحمقي  الشــــــــ تــــــــي   أ غذدا 
ــت يقم الم ي ن من   يرالي  ــ  م ــ ــد الم ي ن من أج  مذققشــ ــل الي  لرتــ ملذي  لقإلمدادام تلقد اجتمقالقم أ ــ

القدة التي د لاق  الت طيط لت ييلاق اللى أيراد الق ة األمذي  الميقت    ذظرا لمحد دي  القدرام الطلي   الملدام  ا 
إق يي الحققم التي تك ن   19-ين لك ييدالتي تملكاق الللث ، ق يمكن تقديم الرالقي  الطلي  الداالم  للمتـــــــــقل 

 ريرا   16 حدة الي   لتاق   2021 أذشةم الللث  لحل   لداي  القم  يياق األالراض  ةية   مت  ط  ال ط رة 
 ق ي جد دا   الللث  أ    ذي مجاية لرتـد جميو حققم اللد ا ال ةية   المت  ـط  ال ط رة  التلقم  ملاق 

لذــقيــ  المركية من الم ــــــــــــــت ا الثــقلــ ،  لــقلتــقلي ق ت جــد قــدرة اللى التلــقمــ  مو يي المجتمو المحلي مري  لل
 جميو ذ   الحققم،  ق  ــــــــــــيمق الحققم التي تذط   اللى أمراض متــــــــــــقحل ،  الحققم ال طيرة  الحرج  

ام   أذشــةم الللث  قدرة اللى إجرات ا تلقر  يجر  إجبيذق إلى مراكي مت تــتــ  مليذ  يي أديس ألقلق أ  ذير لي  
 مذ   لك    2020ل ا ــط  تحلي  تةقال  الل ليميراي الت ــل ــلي يي تشــرين األ   أكت لر  19- الكشــف الن ك ييد 

الحين االتمدم حك م  ال ـــــــــ دان الم تلر،  شـــــــــاقدام اق تلقر تـــــــــقلح   مقل ل  لل ـــــــــةر إلى الللدان دا   
إ ــــــاقمق يي  ط  الط ارو المتللق   مذ  لداي  الجق ح ، قدمم  حدة إ ــــــدات المشــــــ رة التقلل  للللث   المذطق  

 أيراد الق ة األمذي  الميقت  ال ين كقذ ا  قرج  ل ــل  ملقلج  الج اذ  الذة ــي  اقجتمقالي  الذقجم  الن الجق ح  
ــلأل اآلن للمكقذام الل دة ألن مطقرام الرحبم التجقري  يي المذطق  تلم   الللث   لم يتمكذ ا من الل دة أتـــــــــ

 اآلن لشك  كقم  

ــطيلي  غير الم اتي ، ت اج  الق ة األمذي  الميقت  تحديقم الديدة تيثر   - 66 ــل  للد الللث   اللي   التشــــ  ل ــــ
 غيرذم من  19-اللى ت يير الرالقي  الطلي  الةلقل  يي ال قم المذق ـــــ  لك  من المر،ـــــى المتـــــقلين لك ييد

كن ا ـــــــتلمقلاق لإلجبت الطلي  ق ي جد يي أليي مطقر  ق  لقلطق رام الثقلت  الجذقحين التي يم المر،ـــــــى 
ــقلين  جبت المتـــــ ــقالقم من التة ير يي  اللقج   ا  ــيف الدة  ـــــ  اقيتققر إلى القدرة اللى الطيران ليب قد ي،ـــــ

 ق ت جد لقلقر  مراي  طلي   ام م ـــــــــــت ا أاللى ققدرة  حققم الط ارو التي تذط   اللى  طر اللى الحيقة 
 أقر  مراي  من ذ ا القلي  ت جد  تلقم  مو الحققم الطقر   اللى ت يير الذقي  مركية من الم ـــــت ا الثقل  لل

يي ال رط م  ذير لي  أديس ألقلق  كملقق،  يتطل  ال تــــــــــــــ   إلياق أكثر من  مس  ــــــــــــــقالقم طيران أثذقت 
الحتـــــــــــ   اللى تتـــــــــــقريأل الرحبم الج ي  من الحك مقم الملذي ،  قد شـــــــــــادم الللث  الدة    يج  الذاقر 

ــ   اللى  ــقريأل الرحبم الج ي  ألغراض اإلجبت الطلي،  ك لك للرحبم الج ي  تة يرام يي الحتـــــــــــ تتـــــــــــ
 الب ة اللى  لك، يلن مذظم  التـح  اللقلمي  غير  اللقدي  لذق  الركق   الل،ـق و التي تشـم  الل ايم الطلي  
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الللث    تلتمد  اإلجراتام المتللق  لقلل ج ــتيقم  الت لي  الجمركي تــلل   ط يل   ممثل  يي مذطق  الللث  
 تيثر القي د المةر ،ــــ  اللى  جذ   ال ــــ دان أ  أ غذدا يي ت لي  الل،ــــق و  اإلمدادام  اللى ال ــــ دان أ 

ــل  إمداد الللث   المليقتاق،  ك لك اللى تذق  الم ظةين دا   مذطق  اللمليقم  ــل ـ  الذق  الج    اللر  اللى  ـ

ــي  لدا ا ــ يتـ ــ  اقيتققر إلى ملدام  اقيتققر إلى القدرة اللى إجرات اق تلقرام التشـ لمجتمو المحلي،  ل قتـ
اق تلقر ل ا ــط  تحلي  تةقال  الل ليميراي الت ــل ــلي  اق تلقر التشــ يتــي، يتــلم  م ــةل  إجرات تقييم اللى 

 ذح   اقلي ألثر الجق ح  يي المجتمو المحلي ألليي 

ــقم - 67 ــلقط التقلو للللث  إلراي أذمي  الدم الت ــ ــةل   ــــ ت  اتــــلم  حدة ال ــــل ك  اقذ،ــ أل إطبقق يي م ــ
ــي  ــل ك الجذ ـ ــم ل  لقلتقرير  ال ـ ــي  ب  الةترة المشـ ــتطب  الجذ ـ ــجلم الللث  ادالقت لقق ـ ــ  الق ة    ـ  ت اتـ

األمذي  الميقت  ت كير جميو الم ظةين لقلحقج  المق ـــــــــــــ  إلى الحةقظ اللى أاللى م ـــــــــــــت يقم الذياذ   الماذي  
  احترام التذ   يي ظ  التحديقم الراذذ  

ــتراتيجي  اإلالبم اللى ت الي  الم ظةين  أيراد المجتملقم المحلي  يي  - 68 ــق  اق ــــــ  ركي مكت  اقتتــــــ
 أليي لمراالقة الذظقي   غيرذق من تدالير الت ةيف 

  
 ة المالي  الجوانب  خامسا  -  

، مدد مجلس األمن  قي  2020تشـــــــــــرين الثقذي ذ يملر  12الميرل  (2020) 2550لم ج  القرار  - 69
الميرل   283 74  تـتـم الجملي  اللقم ، لم ج  قرارذق    2021أيقر مقي   15األمذي  الميقت  حتى  الق ة
 2020تم ي ي ليــ   1ملي ن د قر لإلذةــق  اللى الق ة يي الةترة من  263,8، مللغ 2020حييران ي ذيــ   30
 ا  ا مـــــق قرر المجلس تمـــــديـــــد  قيـــــ  الق ة األمذيـــــ  الميقتـــــ  إلى مـــــق للـــــد    2021حييران ي ذيـــــ   30إلى 
ملقلغ التي  ايقم اللياق الجملي  ، يلن تكلة  اإللققت اللى الللث   ــــــــــــــتقتتــــــــــــــر اللى ال2021آ ار مقرس   15

رة غير الم ـــــــــددة للح ـــــــــق  ال ق  للق ة 2021آ ار مقرس  30 حتى   اللقم   ، للطم قيم  األذتـــــــــل  المقر 
 للغ مجم   األذتــــل  المقررة غير الم ــــددة لجميو المليقم حةظ ال ــــبم  ملي ن د قر   61,7األمذي  الميقت  
كقذ ن األ   دي ـملر  31ددم تكقليف الق ام للةترة الممتدة حتى ملي ن د قر    ُـ  2  723,9يي  لك التقرير 

ددم تكقليف الملدام الممل ك  لل حدام  اقكتةقت ال اتي الن الةترة الممتدة حتى 2020 كقذ ن    31، ليذمق  ــــــــُ
 ،  يقق لجد   ال داد الةتلي 2020األ   دي ملر 

  
 مالحظات وتوصيات  - سادسا  

اللبققم لين ال ـــــ دان  جذ   ال ـــــ دان اللى ذح  مق ج ـــــد  ا تيقر  ييرة  أرح  لق ـــــتمرار تلييي - 70
 قرجي  ال ــــ دان، مريم التــــقد  الماد ، ج لق  جا  أل   ييقرة لاق للد ت لياق ماقماق يي حك م  ال ــــ دان 

 الجديدة،  ك لك ت ات  الطريين لشةن ال ،و الذاق ي ألليي  تلليم الحد د 

ــل    ام التي ات  ذق الطريقن للقد اجتمقالقم لاي قم مشــــــــــــترك   ام تلل  اللى تةقيلي ال ط - 71 تــــــــــ
 أرح ، اللى  ج  ال تـ  ، للقد اجتمق  لآللي  ال ـيق ـي   األمذي  المشـترك   للدارة الحد د  المشـقرك  يياق 

ــ     2020تشــــــــــــــرين األ   أكت لر  29   28يي ال رط م ي مي  ــقليــ ــق لةلــ ــقللــ ــ  الطريين اللى أن يتــ  أحــ
ل طي  المتة  اللياق يي اقجتمقالقم األ يرة  ال ــقلق  التي القدتاق اآللي ، لمق يي  لك القرارام اق ــتذتقجقم ا

المحقل  إلى الر ق ــتين الملذيتين   ق تشــم  تلك القرارام م ــةل  حمقي  حق   ديرة الذةطي  يح ــ ، ل  أي،ــق 

https://undocs.org/ar/S/RES/2550(2020)
https://undocs.org/ar/A/RES/74/283
https://undocs.org/ar/A/RES/74/283
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ذي يـذقير يي ـذق  ـذق  كـقذ ن الـثق 22   19تشــــــــــــــكـي  يري  مشــــــــــــــترك للتحقي  يي الاجمـقم التي  قلـم يي 
 ي ـق رذي القل  ألن الطريين لم يذظمق  ب  الةترة المشـم ل  لقلتقرير اجتمقالق للجذ  الرققل  المشـترك    ك ل م 

  2017يلم تذلقد اللجذ  مذ  تشرين الثقذي ذ يملر  يي أليي، رغم التلليمقم ال ا،ح  التقدرة الن اآللي  

ــق للدم  - 72 يةقد ذق   مدذي  ي ـــق رذي القل  أي،ـ ــةن تشـــطي  مالط الطق رام يي أت ذي،  ا  إحراي تقدم لشـ
تـدار التةشـيرام المللق  ل حدام الشـرط  المشـكل  الثب   لمق الدد   من يرادا ،ـلقط  148لر يس الللث ،  ا 

 أ د أي،ـق أن أح   ـلطقم ال ـ دان  جذ   ال ـ دان اللى ال ـمقخ لذشـر  الشـرط  ) ذ  ال ـقف المة  ن ل ( 
 لرات يي مجق  حق   اإلذ ـقن  تلييي القدرام المحلي  للم ـقالدة يي إدارة الققذ ن  الذظقم،  ،ـمقن الملقمل  

 اإلذ قذي   الكريم  للمشتل  ييام  غيرذم من المحتجيين،  تي ير الم قتل  الن اقذتاقكقم الج يم  

اللبققم لين قليلتي الم ــيري     ليس ذذقك للد شــل ر لقلتققر  لين الطريين يي أليي حي  مق يالم - 73
 يي ذ ا التــــــــــدد، إذي متةق   من مشــــــــــقرك  كلتق القليلتين يي ميتمر لل ــــــــــبم اُلقد يي   ديذكق ذق ك مت ترة 

 اللى الرغم من أن القليلتين   يي أ ـي ، يي جذ   ال ــــــــــــــ دان،  ذ  م قو اتةقـتق اللـي    2021شـــــــــــــــلقط يلراير 
أالرلـتق الن التياماـق لم اتـــــــــــــــل  الح ار ييمـق ليذامـق ل،ــــــــــــــمـقن مر ر  ت قلـق اتةـققـق يي  ـتقم الميتمر، يـلذامـق لم

 لييقدة الح ار لين القلق  ، أدال  إلى تلييي الت اتـــــــــــ  لين الطريين يي  الترحق  الرال   يي أج ات  ـــــــــــلمي  
الملي  ال ــــبم المحلي ، لمق يي  لك م ــــةل  ا ــــتحققققم الرالي للرالقة  غيرذق من الم ــــق   التي تام الطريين  

 جو أي،ق اللى ا تمرار إحراي تقدم اللى تليد إشراك المرأة يي ح ارام ال بم المحلي    أش

الملق د  966 أرح  لقلليقن ال   االتمد  مجلس ال ـــلم  األمن التقلو لبتحقد األيريقي يي اجتمقال   - 74
ام اقتحقد  يي ذ ا التــــــــــدد، أال   اللى التي  لشــــــــــةن الحقل  يي أليي   2020تشــــــــــرين الثقذي ذ يملر   24يي 

األيريقي لتلييي جا د  الرامي  إلى تشــجيو ال  ــقط  ال ــيق ــي ، ل  ــق   مذاق تقديم دالم محتم  لألطراف يي 
ا ــــت ذقف اجتمقالقم لجذ  الرققل  المشــــترك  يي أليي،  أ د أن أيكد من جديد أن األمم المتحدة اللى ا ــــتلداد 

ــلم    لدالم تذظيم ذ   اقجتمقالقم   11األمن التقلو لبتحقد األيريقي، ال ارد يي الةقرة  ُأكرر طل  مجلس ال ــــ
مة ،ــــــــي  اقتحقد األيريقي  يري  اقتحقد األيريقي الرييو الم ــــــــت ا الملذي لقلتذةي        جتق م أنمن اللبغ، 

ل ،ــــــــو طرا   إلتــــــــدار التقرير المتلل  لقت  الياليم ك ا  ديذ  ك ا  من قليل  ديذكق ذق ك،       ،ــــــــمقن 
  أليي“تقرير كة قس للمتقلح  القللي   الت الي   الملي  ال بم يي ا ت دام ال

أذيقذطق، اللى تي ــــــير  المشــــــق رام مو  - أشــــــكر ملل ثي ال ق  إلى القرن األيريقي، لقريي  أ ذقذطق  - 75
ثي ليق،  مو أتــــــحق  المتــــــلح  الملذيين، لمق يي  لك يري  اقتحقد  حك مقم ال ــــــ دان  جذ   ال ــــــ دان  ا 

الرييو الم ت ا الملذي لقلتذةي ، لمذققش  ا تراتيجي   ر ج الق ة األمذي  الميقت  التي يذلطي أن تلطي األيريقي 
 كمق أشــرم يي ر ــقلتي  األ ل ي  ل ــبم   أمن المدذيين ال ين يليشــ ن يي أليي  أن تراالي ا ــتقرار المذطق  

، لم ت ــةر المشــق رام حتى اآلن الن ذتيج  حق ــم  لشــةن م ــتقل  (S/2021/322)ذي ــقن ألري   1المير    
 الق ة األمذي  الميقت ،  لم تتم تيقغ  أ   يقرام تك ن مقل ل  إلى أدذى حد لدا األطراف 

  ـــــــــــت اتـــــــــــ  الق ة األمذي  الميقت  تقديم الدالم، إلى جقذ  الجاقم الةقالل  يي المجق  اإلذ ـــــــــــقذي  - 76
  19-رذق، إلى المجتملقم المحلي  يي أليي يي مجق  التلقم  مو جق ح  ك ييد غي 

 يي ال تـقم، أ د أن أالر  الن امتذـقذي  تقـدير  لر يس الللثـ  قـقـ د الق ة ـلقلذيـقـل ، الل ات كيةيـقل  أمـد   - 77
ــيمق،  لجميو أيراد الق ة األمذي  الميقت  اللى جا دذم الدي ل  المل  ل  من أج  تــــ ن ال   ــــبم  األمن، غقللق تي ــ

ــيد أ ذقذطق  يي ظ  ظر ف تــــــــلل  للطقي    ــق لملل ثي ال ق  إلى القرن األيريقي، ال ــــــ ــيد أي،ــــــ أذيقذطق،    -  أشــــــ
يي  ـلك يري  اقتحـقد األيريقي الرييو الم ـــــــــــــت ا الملذي ـلقلتذةـي ،  حك مـ  إثي لـيق، اللى    اقتحـقد األيريقي، لمـق 

  يي مذطق  أليي  مشقركتام الذشط  يي دالم تحقي  اق تقرار 

https://undocs.org/ar/S/2021/322
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