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 الحالة في أبيي   
   

 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  -   أول  

، التي طلـ  المجلس يهاـق  (2021)  2575من قرار مجلس األمن    8يقـد  ذـ ا التقر ر المب لـقلةقرة   - 1
الماقـت (   إببغـ  ـلقلتقـد  المحري يي يذةـه   قـي  قمة األمن الماقـت  الـتقل ـ  لحمم المتحـدة يي وبهي )القمة األمذـه 

ــد ر  (2020)  2550من القرار  33اللى الذحم المبهن يي الةقرة   .   غطي التقر ر الةترة الممتدة من يقر خ صــــ
ــقب ال ــقل وبر     16(، من S/2021/383) لحمهن ال ق   تقر ر الســــ ــر ن األ ب و تم ر  15إلى   2021نهســــ يشــــ

.   قد  التقر ر م لممقت مستكمل  الن جمل  وممر مذاق التطمرات السهقسه   الديذقمهقت القبله ،  الحقل   2021
األمذه   اإلنســــــقنه ط  التطمرات التي ياار يي الدالم ال ه يقدم  القمة األمذه  الماقت  للله  المشــــــتر   لرصــــــد 

 مع حكممتي السمدال  جذمب السمدال يهمق يت ل  بتذةه   قي  الب ث .   يصققت اق ط التحق  مذاقالحد د 

  
 أبيي  -  ثانيا  

 التطورات السياسية   

خبب الةترة المشــــــــــممل  لقلتقر ر،  اصــــــــــ  الســــــــــمدال  جذمب الســــــــــمدال ي مه   ي     البققيامق،   - 2
ــمد  مق ــن من مايمر القم  بهن ر هس  يرال السـ ــمدال،   البد هللا حمد ك  ،اليتضـ ــلةق  هر  ،ر هس جذمب السـ  سـ

.  اية  ال الهمـقل، يي جمـل   2021آب وغســــــــــــــطس    21إلى   19يي جمـ ق يي الةترة من  الـ ه القـد    ،مـهقردـي 
إنشــقل مذقط      اللى  2021يشــر ن األ ب و تم ر   1ماقتق يي   ي الحد دالم قبر  إالقدة يتن ممرات   وممر، اللى

 للتجقرة الحرة اللى طمب الحد د.

، اُلقد اجتمقع للله  الســهقســه   األمذه  المشــتر   يي جم ق، يشــقرك  2021ويلمب ســبتمبر    9    8 يي   - 3
مذ  يشـــــر ن األ ب و تم ر   للله   الســـــمدال.   قل ذ ا و ب اجتمقع ي قد جذمب  يي ر قســـــت   ي را ديقع الســـــمدال   

ــمدال ول ي قل  اللى .  يي  اهقت  الخ2020 ــتر   إلى جذمب الســ ــه   األمذه  المشــ ــهقســ تقمه ، طلب  اآلله  الســ
يي محله  و    الشـــــمقله  اللى حر   يذق  اآلله  المشـــــتر   لرصـــــد  القبق   ج  الســـــرال  القهمد التي يةر ـــــاق  
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ــغه  ممق ي األيرق      الماقت  اآلله   ، الل ين وجبرت القمة األمذه 12    11الحد د  التحق  مذاق،  ول ي هد يشـــــــــ
الثقلث )انظر الةرع   2021المشــتر   لرصــد الحد د  التحق  مذاق اللى اقنتققب مذامق ماقتق يي آب وغســطس  

(.  رحب  اآلله  الســـــــهقســـــــه   األمذه  المشـــــــتر   لقلتمصـــــــهقت الماردة يي ال ر  المقد  من القمة األمذه  ودنقه
لشـــــأل   اتذاق  االتمدياق   ررت يأ هد  ـــــر رة ايخقا إجرالالماقت  اآلله  المشـــــتر   لرصـــــد الحد د  التحق  م

ق الق  اجتمقالي اآلله   مالقرارات الســقلق ، لمق يي الط طل  ول يذظر ر قســتق البلدين يي المســق   المحقل  إلها
.  إ ــــقي  إلى الط، 2020يي شــــبقر يبراير  يشــــر ن األ ب و تم ر    الم قمدين الســــهقســــه   األمذه  المشــــتر  

ــتر    حث  اآلله  ــه   األمذه  المشـ ــهقسـ ــتر   يي وبهي، الطريهن السـ ــتفذقج اجتمقالقت لجذ  الرققل  المشـ اللى اسـ
 .2017التي لم يجتمع مذ  و اخر الق  

مع ســـــــــــلطقت    من الســـــــــــمدال  جذمب الســـــــــــمدال.  يي   يي التماصـــــــــــ قهقدة الب ث   اســـــــــــتمرت   - 4
لخرطم ، مع   ـه   يارة الخـقرجـه  المســــــــــــــقالـد ، اجتمع الـقق م ـلأالمـقب ر هس الب ـث ، يي ا2021وـيقر مـقيم   20

التي يماجااق الب ث     لط  ر رة استفذقج اجتمقالقت لجذ  الرققل  المشتر   يي   التحديقت التشغهله لمذققش   
 ي ر الديقع،  المســتشــقر الر قســي اجتمع مع  ، 2021يممي يمله     29إلى  26يي الةترة من يي جم ق، وبهي.   

 ي ر الخقرجه   الت ق ل الد لي  الر هس المشـــــــــقرك للجذ .  القد إلى الخرطم  يي الةترة لحمن القممي،  نق   
الر هس المشـقرك السـمداني للجذ ، لكذ  لم يتمكن من اقجتمقع  اجتمع مع    2021آب وغسـطس   5إلى  1من 

يريه  اجتمقالقت. لسطقت السمدانه  لأن  سهجره  ا  قدمتاقمع محق ر ن آخر ن، اللى الرغم من يأ هدات سقلق   
ــه  البيم  لدالم يذةه   ت  يي  ل ــل  من التدابهر الر هســــــ ــلســــــ ــمتهن، نقق  القق م لأالمقب ر هس الب ث  ســــــ ق ال قصــــــ

مني،  إصـــــــــدار  ي المقي .  يي الخرطم ، نمقشـــــــــ  مســـــــــأل  ي ههن نق   مدني لر هس الب ث ،  يشـــــــــغه  ماب  و
شــــــــرط  المقدمهن من الحكممقت.  الم  أليراد   لل دد الكق يأشــــــــهرات دخمب لمحدات الشــــــــرط  المشــــــــكل  الثب 

 يحري وه يقد .  لم

ويلمب ســــــــبتمبر، القد القق م لأالمقب ر هس الب ث  إلى جم ق لطل  الدالم  21إلى  16 يي الةترة من   - 5
للله  المشـتر   لرصـد الحد د  التحق    1يي القطقع  المحله    مجتم قتالمن السـلطقت الحكممه  لثذي ممثلي  

ــقر  مذاق الن ا ــد الحد د  التحق  مذاق من قمك مشــ ــتر   لرصــ لمطقلب  لســــح  القمة األمذه  الماقت  اآلله  المشــ
يحســــــــــــــن  يي   إالــققــ  حر ــ  يذقلاــق.  اللى الرغم من التطمهذــقت التي قــدمتاــق الســــــــــــــلطــقت، لم يحــد  وه و 

 المجتمع  ، وبلغ القق م لأالمقب ر هس الب ث  حكممتي الســـــــــمدال  جذمب الســـــــــمدال،2021ويلمب ســـــــــبتمبر 25
 مشقر.  المحلي لأ    الشمقله ، لأل اآلله  ستذسح  ماقتق من قمك

، قق    ه  األمهن ال ق  ل ملهقت الســــــــــب ، إلى جقن  المب م  2021ويلمب ســــــــــبتمبر   9    8 يي  - 6
ــق ود  ب ـ قرةالخـق  لمذطقـ  القرل األير قي،   يس  وبهي لتقههم الحـقـل  يي المـهدال.  يار   ـه  األمهن ال ـق  ويضــــــــــــ

لله  المشــــــــتر   ل )قمك مشــــــــقر( 1ولقلق،  الخرطم   جم ق.  يي جم ق، والرب الن قلق  إيال الحقل  يي القطقع 
 . لرصد الحد د  التحق  مذاق

، قدم  القمة األمذه  الماقت  الدالم اللمجســــتي ل  قرة 2021آب وغســــطس   15إلى  9 يي الةترة من  - 7
ه  لجذمب السمدال الم ذه  لقلم ع الذاق ي ألبهي، التي ونشأذق ر هس مهدانه  إلى وبهي ققم  باق اللجذ  المطذ 

.  يي يطمر اه صـــــــــل ، الهن ر هس مجلس الســـــــــهقدة الســـــــــمداني يي  2021يي ويقر مقيم    جذمب الســـــــــمدال
  ، الضـــما، من المقرر ول يكمل بر قســـ  نق ب  19لجذ   طذه  م ذه  لأبهي مالة  من  2021آب وغســـطس   12

 ال دقلم.محمد حمدو ب  الةر  
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 ، قق  ر هس اإلدار   الم هن من جم ق يي بلدة وبهي لقســــــــــــتبداب نق  2021آب وغســــــــــــطس   9 يي  - 8
 - ر هس اإلدار   قب  ناقي  يترة  قيت .  انتقد متحد  رســــــــمي لقســــــــم الجذقر الم قر  يي الحر   الشــــــــ به 

يشــكه  ”إيقه لأن  الم  يادج إلى الجه  الشــ بي لتحر ر الســمدال قرار اســتبداب نق   ر هس اإلدار  ،  اصــةق 
.  قق  ر هس اإلدار   الم هن من جم ق ويضـق لقسـتبداب وحد  “حكمم  وبهي من جقن   احد   طر ق  غهر ققنمنه 

 .2021آب وغسطس  5ال المقل التقلهديهن يي 

 
 ديناميات النزاع والحالة األمنية   

 ـقنـ  الحـقلـ  األمذهـ  يي مذطقـ  وبهي ذـقد ـ  المممـق.   ـقنـ  المخـقطر الر هســــــــــــــهـ  التي ياـدد األمن  - 9
 حمقي  المدنههن يتمث  يي اسـتمرار  جمد ال ذقصـر المسـلح  التي سـقذم  يي انتشـقر األسـلح  لأنماالاق داخ   

 ال ذقصر مسا ل  الن م ظم حماد  ال ذف. يلطمذطق  وبهي.   قن   

حماد  يمثل  يي ذجمقت مبقشــرة  9حقدا  مت لق  لقألســلح ، مذاق   44ث  مق مجممال    ســجل  الب  - 10
آخر ن لجر ر خطهرة.   قع وســـــمو ذجم    27مدنهق  إصـــــقل   17اللى المدنههن.  وســـــةرت الاجمقت الن مقت  

قرى  يي قر   د نغمب،  ذي قر   من  2021ويقر مقيم  16اللى المدنههن خبب الةترة المشـــــممل  لقلتقر ر يي 
شــــخصــــق من ديذكق    11الن مقت  الاجم    وســــةر   .ديذكق نقمك، ي الم ول جمقال  مســــلح  من المســــهر   اريكبت 

المســـــلح  قب   صـــــمب قمات القمة األمذه  الماقت . جمقال   آخر ن لجر ر خطهرة.  قد يرت ال 8نقمك  إصـــــقل   
من جقن  ويراد من قبهل  ديذكق نقمك  لمسهر   البنتقق  من سرق  مقشه   نة    د يحقه  قح ، بدا ول الاجم  

يشــــــــــــــتـب  يي ونام يقهممل يي د نغمب.  ودى الاجم  إلى يةـققم ان ـدا  الثقـ  بهن القبهلتهن يي مذطقـ  د نغمب، 
، ونشــــــــأت القمة األمذه  الماقت  ققالدة  ذ ه الحقل يضــــــــب الن الخمج من اقنتقق  يي المســــــــتقب .  يي  ــــــــمل 

ل ملهـقت  ردع احتمـقب  قمع الم  ـد من والمـقب ال ذف و  الاجمـقت اللى الملهـقت ماقتـ  يي د نغمب لتكثهف ا
 المدنههن يي المذطق .

، 2021 ويقر مقيم 30 سجل  الب ث  ويضق اشتبق ق الذهةق بهن القبق   يي سمق ومهه  المشتر   يي   - 11
الر هسـي بهن الذدمق ذقجم  جمقال  مسـلح  مجامل  الام   مر ب  القم   قن  يسـهر اللى طمب طر   اإلمداد 

ــتجقب وبهي  ومهه .    ــلحهن من  اســــــــــ قمات القمة األمذه  الماقت  اللى الةمر، حهث وســــــــــــرت ابا  رجقب مســــــــــ
المســهر  .  ونشــي ير   يحقه  مشــترك يقلع للقمة األمذه  الماقت ، اســتجمب المشــتب  يهام الثبا   ســلمام إلى 

 لجذ  الحمقي  المشتر   يي ومهه  لبحتجقي.

ــتب  يهام الثبا  الى لجذ  الحمقي  المشـــتر    - 12 ــلهم المشـ ــتهق ام من يسـ  والرب ممثلم ديذكق نقمك الن اسـ
،  2021ح  رال يمنهـ     5بلـدة وبهي.  يي  قـ  قح ، يي    ييي ومههـ   لهس الى لجذـ  الحمـقيـ  المجتم هـ  ي

قي ومهه ، ذقجم  جمقال    خبب جلســــ  اســــتمقع للمشــــتب  يهام الثبا  يي المحكم  التقلهدي  يي مر   احتج
من ويراد   10 من ويراد قبهل  ديذكق نقمك   7سـجهذق  إصـقل   14مسـلح  مجامل  المحكم ، ممق ودى إلى يرار  

من جذمد القمة األمذه  الماقت  يي المشـــــقجرة التي يل  الط بهن القبهلتهن   4قبهل  المســـــهر   لجر ر.  وصـــــه  
لماقت  القبض اللى المشـتب  يهام الثبا  من جديد  سـلمتام إلى شـرط   ل د الاجم .  ولق  قمات القمة األمذه  ا

ر هس إدار   مذطق  وبهي الم هن من الخرطم ،  مراق   طذي مكت  الذة  يي ديرة لحضـمر األمهن التذةه ه ل
 يي لجذ  الرققل  المشتر   يي وبهي.سمداني سمداني  ممظف 

ــبتمبر - 13 ــه  الن مقت  ااذهن من ، وســــةرت 2021 يي آب وغســــطس  ويلمب ســ اب  حماد  ســــرق  مقشــ
ــه  يي ر ممههر،  و  لم   مقبمك يي القطقع الجذم ي    الم ول  ــرق  المقشــــــ المدنههن.   حد  م ظم والمقب ســــــ
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.   قع آخر حقد  يي  يريكباقالذقصـــر مســـلح  يدخ  مذطق  وبهي من  قي  المحدة المجق رة لجذمب الســـمدال 
من المســــــــــــلحهن المجاملهن الذقر اللى مقر إققم  يالهم قر    جمقال     ، الذدمق يتح2021ويلمب ســــــــــــبتمبر   3

 الاجم . من ال الهممقبمك، ممق وسةر الن مقت  وخه   رج  آخر، من وج  سرق  مقشهت  حسبمق يالم.  نجق 

 ايخ ت القمة األمذه  الماقت  الدة يدابهر لتحســــــهن األمن يي مذطق  وبهي  حمقي  المدنههن.  يشــــــم   - 14
بهر يســـــــــــــههر د ر قت ل هدة المدى، يذة  لقلت امن مع د ر قت جم   لرصـــــــــــــد الحقل  يي المذقط  التي ذ ه التدا

يت  ر المصـــمب إلهاق لطرق وخرىط  القد اجتمقالقت وســـبماله  للجذ  األمذه  المشـــتر   اللى المســـتمى الشـــ بي 
  الد ر قت الجم    نصــ  نققر بهن ققدة الكتق    شــهما القبق    شــبقباقط  القهق  لأنشــط  يذةه ي  االتهقدي ، مث 

نقط    54يةته  اقبت ، يتهن يحســـــــهن اإللمق  لقلحقل  يي وبهي.  خبب الةترة المشـــــــممل  لقلتقر ر، ونشـــــــي نحم  
ــهن جمع الم لممقت حقلهق يةته  ماقت .   جره   ــر التدر جي لذظق  اإلن ار المبكر الاقدج إلى يحســ يذةه  الذشــ

 ر اللى التميرات  المخقطر التي يت ر  لاق المدنهمل. اقستجقل  ل بمقت اإلن ار المبك

يت ل   قن  احتجقجقت من جقن  شـــبقب  لتق القبهلتهن،  8المشـــممل  لقلتقر ر، نظم    خبب الةترة - 15
ــلمه  المممق  لكذاق يرايق    المممق لةر  ال م  مع القمة األمذه  الماقت   المت ققدين.   قن  اقحتجقجقت ســـــــ

 ذجمقت و  مذع يذق  المت ققدين.بتاديدات لشن 

 
 انتهاكات حرية التنقل   

مذقســـــب ، وارت  20ذ   القمة األمذه  الماقت  من حر   التذق  يي  مُ ،  خبب الةترة المشـــــممل  لقلتقر ر - 16
لقمة المخصـ  لدالم اآلله   ل  ال سـكره   ذصـرالمذقسـب  اللى  15   مذاق اللى ويراد القمة داخ  مذطق  وبهي 5

ل قالبمابت  وغلق  ،داخ  مذطق  وبهي اب  من المذقســبقت الخمس  ييلرصــد الحد د  التحق  مذاق.   المشــتر   
مع القمة   المت ققدينل لم ســكر ن يقل هن للقمة األمذه  الماقت  من قب  ممظةهن ســقلقهن لدى المقق لهن  قالر هســهت 

ــ  المذقســــــــبقتالمريبقت.  من بهن   قنما يحتجمل لشــــــــأل   ى القمة األمذه  الماقت  اآلله   التي وارت الل 15الــــــــــــــــــــ
ــد الحد د  التحق  مذاق،   ــتر   لرصـ ــبقت يت ل  5 قن  المشـ ــي لمقر القمة   لمحتجهن وغلقما مذقسـ المدخ  الر هسـ

ــقت التم  ــب  ممقرســــ ــتر   يي  قدقلي لســــ ــق  هف   ظاألمذه  الماقت  اآلله  المشــــ .  يي  يت ل  لقل م   وخرى  مســــ
مذه  الماقت  اآلله  المشـتر    قنما يي طر قام لجل  المهقه من المر ر خمس مذقسـبقت، مذع ويراد من القمة األ

ممقع األيرق     الحماد طر   المصــــــــــــــمب.  شــــــــــــــمـل    من قـب  وشــــــــــــــخـق   قنما يغلقمل إلى مصــــــــــــــدر المـهقه 
ح  رال يمنهـــ ،  ممق ي   13 ـــقدقلي يي    يي  مقراليممي يملهـــ ،     7ح  رال يمنهـــ      2)يهشــــــــــــــم ن( يي   21

آب وغســـــــــــطس.  وغلق  المظقذرات طرق    11)ســـــــــــمه   ار ولقر( يي  12 هر آد (     )ســـــــــــةقذ   11األيرق   
 12من ممقع األيرق   المسـهرة  ذ   الد ر قت آب وغسـطس.  مُ  13يي   12    11األيرق    ق يالمصـمب إلى مم 

ح  رال يمنهـ   وغل  ويضــــــــــــــق الطر   يي  جـ  قـقيلـ  نقـ  من ممقع   3ويـقر مـقيم     31من المر ر مريهن يي  
 .2021آب وغسطس  31يي  الققيل  نةس  ماقتق  ُوّخرت يرق األ

ــهر   يقل مل للجذ  الســـــــب  المجتم ه  المشـــــــتر     17 يي  - 17 ــبتمبر، قق  ويراد من قبهل  المســـــ ويلمب ســـــ
القمة األمذه  الماقت   قن  متجا  شـــــمقق  مت ققدين معالمذحل  لإغبق الطر   ومق  شـــــقحذقت يقل   لمقق لهن  

ــق ومق    19، مطقلبهن بديع رســــم  مر ر.  يي المشــــتر    هه يي ســــمق وم ــبتمبر، وغلق  الطر   ويضــ ويلمب ســ
 سمق، لذةس السب . الشقحذقت يقل   لمقق لهن  قن  متجا  جذم ق يحم  حص  إالقش  يي 
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 الحوار بين القبائل   

و    يي   ه القد ييالســــــــــــب  ال   الةترة المشــــــــــــممل  لقلتقر ر بتداالهقت مايمرالتطمرات خبب  يأارت   - 18
الخبيقت يي    جســـــــر،  ال ه لم يتســـــــن خبل   ديذكق نقمك    بهن ممثلي قبهلتي المســـــــهر    2021شـــــــبقر يبراير 

اآلرال، اللى نحم مق دب الله  يرددذم يي يمقهع ايةقق ســـــب .   قل وحد الخبيقت الر هســـــه  يت ل  لقســـــتخدا  
ق  الحق ـر،  لمق  قل الطريقل غهر مسـت دين لتغههر لإلشـقرة إلى قبهل  المسـهر  .  يي الم   “الجقيرة”مصـطلن  

ــأل  اســــتخدا  مصــــطلن  ــقي  محقداقت لمدة “الجقيرة”مماقةامق لشــــأل مســ ــت د القمة األمذه  الماقت  قســــتضــ ، يســ
يشــر ن   19    18لمســهر    يي ل  يشــر ن األ ب و تم ر 14    13القبهلتهن لصــمرة مذةصــل  يي  لتق مع    يممهن

يي  مشــــــــترك  يماهد الطر   ل قد مايمر ســــــــب   يادج المحقداقت المذةصــــــــل  إلى   قمك.لديذكق ن   األ ب و تم ر
 و اخر يشر ن األ ب و تم ر.

لت   لممايق  القبهلتهن خبب المايمر اللى إالقدة القد لجذ  سـب  مجتم ه  مشـتر   ي قد إنشـق ذق  لم يُ  - 19
حدة  من ام  با  للترحقب الرالمه.  ارية    المشــقر   يي اجتمقالقت محله  قب  ممســم الترحقب يي الممرات الث 

التمير يي وبهي خبب المراحـ  األخهرة من ممســــــــــــــم الجـةقج، حـهث  ـقل الرالـقة يلجا ل إلى جمهع المســــــــــــــقـ   
ــ  القمة األمذه  الماقت   ــهتام.  يتماصــــــــ ــمب إلى المراالي  المهقه لمقشــــــــ حثاق اللى ،  ي مع القبق  لقنتظق  للمصــــــــ

وجرت مبقحثقت مذةصـــــل  مع ال المقل التقلهديهن من  ب الجقنبهن   قن  قد مه.   الســـــمقر لقلقهق  لقلترحقب الرال
 وشـــــــــر   اإلدارات المحله  الم ذه  من خبب حثاق اللى دالم اســـــــــتفذقج المله  الســـــــــب  المحله .  وســـــــــةرت 

المماقع لمصـــــــمب إلى المهقه يي ل ض لتهســـــــهر االقمة األمذه  الماقت    الجامد التي ب لتاقاقيصـــــــققت،    لط  
الر هســــــه ، الن ونشــــــط  ذجرة محد دة  ســــــقالدت اللى يخةهف حدة التميرات.  يماصــــــل  القمة األمذه  الماقت   

ــق مع ــم الجةقج،   ممثلهن للحكممتهن يي  ويضــــ ــمب إلى المهقه خبب ممســــ ــأل  المصــــ ــأل مســــ الخرطم   جم ق لشــــ
 لضر رة التذسه .    من جقنب   طلب  إلهام إقذقع القبق  

 ل  ل مله  الســـــــــب  اللى المســـــــــتمى الشـــــــــ بي األالم،  اصـــــــــل  القمة األمذه  الماقت  يميهر  يهمق يت  - 20
، من وج  اســــــــتفذقج  بهلتهنالمســــــــقالي الحمهدة، من خبب التبقدب المذتظم للرال مع ممثلي  لتق اإلداريهن  الق

بهلتهن  التي بهن الق الحمار لشـأل المسـق   الخبيه  التي الطل  يمقهع ايةقق يسـمن لقسـتفذقج الت قي  السـلمي
التحقهققت المشــــــــــتر   يي     ط2013يتصــــــــــ  لمق يليف التحقه  يي اغتهقب ســــــــــلطقل ديذكق نقمك يي ويقر مقيم  

 .لقل جقيرة لمسهر  اقبله  يسمه     ط2020الاجمقت التي  ق   يي  ملم   مقبمك يي الق  

 
 بالنظام العام   ة المسائل المتعلق   

ســهقدة الققنمل لســب  غهقب دا رة شــرط  وبهي،  ظل  شــرط    ل  لدالم المب جامد الالرقل    تاســتمر  - 21
والمــقب     ،الحةــقع اللى الذظــق  ال ــق  يي وبهي.  ي ايــدت المظــقذرات  األمم المتحــدة الكهــقل المحهــد الــ ه يمير

يي جم ق مذقسب  من جقن  قدرة شرطه .    استجقل اإلخبب لقلذظق  ال ق   غهر الط من الحماد ، ممق يطل   
  األمذه  الماقت التقل   للقمة   الشـــــــــــــرط    مةم ـــــــــــــ  تيي آب وغســـــــــــــطس، اّ ر يي الخرطم  يممي يمله ،    يي

ــقلق  لحضــــــــمر المله   ــقل دا رة شــــــــرط  وبهي،   ــــــــع المحق ر ن لقلدالمات الســــــ خر ط  الطر   المت لق  لإنشــــــ
لت قم  مع المشـــتب  يهام  يســـلهمام   حققت التأخهر يي إصـــدار  لشـــأل ا  ضـــر رة اقيةقق اللى م  رة يةقذم  

 . لشرط  األمم المتحدة يأشهرات الدخمب

ــه   يي مرا   الذشــــــقر اققتصــــــ    البذقل التجقره  الســــــكذيال  قدة يي الدد الســــــكقل  ودت   - 22 قده الر هســــ
 المخـقطر اات الصــــــــــــــلـ ، لمـق يي الـط    للجر مـ ي ر ض المذطقـ   ي ـقدة   وبهي  وقمك إلى    ،هـ ه الثباـ  يي وم
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ــقيـ  إلى اـلط،   مـذقط  نمن ،  لتشــــــــــــــمـ حمـقـي  المجتم ـه   اللجـقل   يجره يذظهمحـققت اـندقع الحرا  .  إ ــــــــــــ
المتحدة.  ســــــــتغطي الملهقت لجقل  شــــــــرط  األممق    يقجقلي  مقر قب وشــــــــقك حهث ونشــــــــف  مماقع جديدة ألير 

 .يهامق الحمقي  المجتم ه  قر بق ويضق ويمني  قملي لمجرد إنشقل  جمد لشرط  األمم المتحدة

ــرط   (19- ميهدمر  يهر س  مر نق )   اللى الرغم من القهمد الذقجم  الن جق ح  - 23 ــل  شـــــــــ ،  اصـــــــــ
الحمقي  المشــــتر   يي ســــمق ومهه  المشــــتر    األمم المتحدة بذقل  ي     قدرة لجقل الحمقي  المجتم ه   لجذ 

اللى الحةقع اللى الذظق  ال ق .  اســـــتمر التدر    حلققت ال م  يي ي     قدرة الماســـــســـــقت التقلهدي  المحله   
  آلهقت يسم   الذ االقت. 

حقل  مققرن   286جر م  اات طقلع الق ، ممق يمث  انخةق ــــــــــــق قدره   1  395 ســــــــــــج  مق مجممال   - 24
ــترايهجه  مذع الجر م  لةق دة المجتم قت لقلةترة ال ــقب .     ى اقنخةق  إلى ي     اســـــ ــممل  لقلتقر ر الســـــ مشـــــ

 .التي يذة ذق شر   األمم المتحدة المحله ، لمق يي الط حمبت التمجه ،   ذقل القدرات  التماله 

  ذ ه شــمل   .لقلتماله  لشــأل الجر م ت ل  ي نشــقطق  349 نظم  شــرط  األمم المتحدة مق مجممال    - 25
ــط  ــأل حمبت لمكقيح  ي قطي المخدرات،  القهق  ل القد اجتمقالقت مع لجقل الحمقي  المجتم ه      األنشـــــــــــ لشـــــــــــ
ــق    ــأل البهفه ،   المسـ ــأل المققي  من اندقع الحرا  ،    شـ ــقني. يهمق يت ل  ل التماله    شـ ــي  الجذسـ قل ذف الجذسـ
ــ  من الحمبت اللى  84 ير  ت   ــق،     حملـ ــد مذاـ ــ   الحـ   ير  ت الســــــــــــــبمـــ  اللى الطرق،   اللى  مذع الجر مـ

ــقني،   حمل  اللى 113 ــقل ل  انتاقك حقمق   من وج  مذعال ذف الجذســـــــــــــي  الجذســـــــــــ ــقل  األطةقباإلنســـــــــــ   لذســـــــــــ
 .ل   التصده

 ــــــــمتق ال المقل التقلهديهن،  لجقل  ،حلقتق الم     نظم  حمبت يي وقمك،   ديرة،   وبهي  ومهه  - 26
م ه ،  ال المقل الديذههن،  الشــــــبقب  الســــــلطقت المحله  لت     المشــــــقر   المحله  يي المســــــق    الحمقي  المجت 

لجذ  الحمقي  المشـــــــتر  .  قق  ممظةم شـــــــا ل      المت لق  لقلذظق  ال ق   ي     قدرات لجقل الحمقي  المجتم ه 
 وقمك  ،الثبا  يي وبهيي قرات إلى مراي  اقحتجقي  103شـــرط  األمم المتحدة بــــــــــــــــــ   ال قململ لدىالســـجمل 

اقمتثقب للم قيهر الد له  لحقمق   شــــأل المشــــمرة لشــــأل ويضــــ  الممقرســــقت     إلســــدال  ســــمق ومهه  المشــــتر  
إلى يمث  مشـــــــكل  لقلذســـــــب    ،  خقصـــــــ  للذســـــــقل  األحدا ،اقيتققر إلى مراي  احتجقي حديث    ظ اإلنســـــــقل. 

 قمتثقب لحقمق اإلنسقل.ا

د ر   يةقالله  مجتم ه  لت بف  ويراد الجمامر للمشقر    1 620متحدة بـــتسههر  ققم  شرط  األمم ال - 27
د ر   مســتقل  للمراقب  األمذه   292مشــتر      قتد ر   509ويضــق   ســهرتبذشــقر يي مبقدرات بذقل الســب .   

   ور ع د ر قت اســـــــتطبع جمه جذبق إلى جذ  مع مراقبهن الســـــــكر هن  مراقبهن  طذههن من الســـــــمدال  جذمب
 السمدال  لهامق.

امروة(  81  رجب   279الضــــــــما يي لجقل الحمقي  المجتم ه  ) 360 در   شــــــــرط  األمم المتحدة  - 28
مر  ا للجقل الحمقي  المجتم ه   31اللى األممر األسـقسـه  يي مجقب حةا األمن  احترا  حقمق اإلنسـقل، من  

 ي م  يي وبهي.

امروة.  مذح  يأشــهرات دخمب   17  رجب   32ق، مذام شــرطه  49 يضــم شــرط  األمم المتحدة حقلهق  - 29
ــ  المشممل  لقلتقر ر شرطهق خبب الةترة 19إلى    نيردا آخر  77.  ُيذتظر الممايق  اللى مذن يأشهرات دخمب لــــــــ

شـرطهق.  لم يحري وه  148من ويراد الشـرط  المقدمهن من الحكممقت، لغه  المصـمب إلى ال دد الكقم  البقلغ 
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ــر    ــرط  الملاق يي يقد  يي نشـ ــ  الشـ ــكل  الثب .  يمل  مةم ـ ــرط  المشـ يممي يمله    دو نق    1حدات الشـ
 مةم   الشرط  المله  اقلتحقق الة لي لقل م .

 
 التعافي الحالة اإلنسانية وأنشطة    

ــر    ظل  - 30 مذطق  وبهي يماج  يحديقت إنســــــــقنه   بهرة نقجم  الن يكرر اندقع ال ذف،   جمد ال ذقصــــــ
 ظ   ب . الصـ م قت اققتصـقدي  يي السـمدال  جذمب السـمدالالمسـلح   حققت يشـر د السـكقل، إلى جقن   

ي تمدال اللى قطقع    البلدين يتأار لقريةقع م دقت التضـخم،  ال جميات المقله ،  الد  يذمع اقتصـقديامق الل ين
الظر ج    ت يـــأار   .الذة ،  انخةـــق  يـــديقـــقت التحم بت المـــقلهـــ   يـــأاهر يغهر المذـــقا اللى القطـــقع ال راالي

ــه   ــق لقل  الخدمقت الحكممه  و  الد   جمدذق، لمق يي الط الد   ةقي  مق يي االم هشـــ لمجتم قت المحله  ويضـــ
مجققت الصــح  ال قم ،  المهقه  الصــرج الصــحي   يي   إمكقنه  الحصــمب اللهاق  يقد  من الخدمقت األســقســه 

 الذظقي  الصــحه ،  الت لهم،  الحمقي ،  المســقالدة التقذه  يي مجقب ال راال   الثر ة الحهمانه .  و ــقي  جق ح   
اللى ال ملهقت اإلنسـقنه  القق م .  من التحديقت الر هسـه  المجمد   نظرا لتأاهرذق الكبهرالبفق إ ـقيهق،  19- ميهد

 .السهقسه  الحسقسهقت  األمذه  ال قبقت اللمجسته ،  الشماغ إلى جقن  د للم ققت اإلنسقنه ، المحد  

ذذقك الد  مســــــق اة يي يقديم المســــــقالدة اإلنســــــقنه  بهن الج وين الشــــــمقلي  الجذم ي من وبهي.     ظ  - 31
  جر ل الممسمهمل لمن يهام الماق،  شخصق  92  000ال ين يقدر الددذم بـ    األشخق  الض ةقل  م ظميتل     لم

 مق ياب يةتقر  .  و  لم يتلقما شــــهفق مذاق مذق ة للحهقةالمســــقالدة  من وبهي، ســــمى القله  من ال يي الج ل الشــــمقلي
 اســتمر   .يي ذ ا المجقب ويضــق إلى دالم الت قيي، لمق يي الط الةر  اققتصــقدي  المتمســط   الطم ل  األج 

يقر بق يي الج وين األ ســـــــــ   الجذم ي من وبهي،  ذي   قكقملال ونشـــــــــط  المذظمقت غهر الحكممه  الد له    يذةه 
  اق المتخصــــــصــــــ   ققي    اق  رامج ونشــــــط  يممب مبقشــــــرة من المقنحهن و  من خبب صــــــذقدي  األمم المتحدة

 يغطي جمهع القطقالقت، لمق يي الط الت لهم،  الصـــــــــــــح ،  التغ ي ،  المهقه  الصـــــــــــــرج الصـــــــــــــحي  الذظقي   
يقديم   اســــــــــتمرت د ا رالصــــــــــحه ،  الحمقي ،  األمن الغ ا ي،  ســــــــــب  ال ه ،  المأ ى  المماد غهر الغ ا ه .   

إلى ي قدة إمكقنه  الحصـمب اللى   برام  بذقل السـب   سـب  ال ه  الجقر   التي يادجيي يقديم الدالم ل الم من 
 يحسهن ير   س  ال ه .إلى الخدمقت األسقسي،  قدرة الكهقنقت الحكممه  اللى الحةقع اللى الخدمقت   

ــقنه  يي مذطق  وبهي   - 32 ــقالدة اإلنســــــــ ــق إلى قهقدة األمم المتحدة يي يقديم المســــــــ   تطلع المقنحمل ويضــــــــ
ــقن  مجقب  لأ ملاق.    م  الشـــــر قل يي ي من الســـــمدال  جذمب الســـــمدال لشـــــك   اه  ل  قدة قدرة  ال م  اإلنســـ

اللى الصـــممد  المتضـــرر ن  المتضـــررة،  ال ق دين،  الذقيحهن    الرح الرالم    مجتم قت  –المجتم قت ال رااله  
 من خبب نا  مصمم  خصهصق بذقل اللى احتهقجقيام اإلنسقنه   و ج    ةام المحددة.

نســـــــــقنه  يي مذطق  وبهي يي يخةهف الم قنقة اإلنســـــــــقنه   يقله    تمث  الادج الر هســـــــــي للبرام  اإل - 33
اقالتمقد اللى المســـــــــقالدة اإلنســـــــــقنه  يي و ســـــــــقر الذقيحهن،  ال ق دين،  الماقجر ن الممســـــــــمههن  المجتم قت 

ي     التكقم  إيال لقلذا  المجتم ه   يســت هناقســتجقل  اإلنســقنه  األ ســع نطققق يي المذطق    ظل المحله .   
يذةه  األنشــــــط  المت لق  لقلصــــــح ،  التغ ي ،  المهقه  الصــــــرج الصــــــحي  الذظقي  الصــــــحه ،    إيال تم يالمج

الذقجم  الن الذ اع بهن القبق   يي    قتويضق الحسقسه   وخ ت األمن الغ ا ي،  سب  ال ه ،  الحمقي   الت لهم.   
، التي حققت الةهضـقل  الجةقجلى ،  جرى التر ه  ويضـق يي الخط  الخط  اقسـتجقل  اإلنسـقنه  اقالتبقر يي
 طبه ه .المخقطر يشك  و بر ال



 S/2021/881 

 

8/19 21-14384 

 

اقيتـققر إلى بـهقـنقت و لـه  مثبـت  ألغرا  التخطه  يشــــــــــــــكـ  يحـدـيق ر هســـــــــــــــهق يي ذـ ا المجـقب.     ظـ  - 34
ــقالدة   اب مجتمعي   ق ــقنه  يقديم المســ ــقنه    تقدير  ي تمد اللى ورقق  التخطه  ال   اإلنســ ــقالدة اإلنســ يي يقديم المســ

 92  000يي المذطق ، ال ين ي ه  شـخصـق   220 000البقلغ الددذم ة للحهقة إلى األشـخق  الضـ ةقل المذق 
شــخ  مذام يي الج ل الشــمقلي من وبهي و  يمر ل ل ، لمن يهام الماقجر ل الممســمهمل من قبهل  المســهر   

من المتمقع ول  ــقل      2021ويــقر مــقيم  غــقدر ا المذطقــ  يي و ا ــ    ــقنما قــد   الرحــ  من قبهلــ  الةبيــ  الــ ين  
 ي مد ا قرب ناقي  الةترة المشممل  لقلتقر ر.  

شـخ  من الضـ ةقل من المبقدرات اات الصـل    103 000 خبب الةترة المشـممل  لقلتقر ر، اسـتةقد  - 35
بهي.  اسـتمرت  و  منلقلمسـقالدة الغ ا ه ، لمق يي الط برنقم  التغ ي  التكمهله  يي القطقالهن األ سـ   الجذم ي 

ــ  ــط   ســ ــّ  ال ه  الجامد المب  ل  لدالم ونشــ ــه ،   ير   60  000  و ثر من  نالمجتم ه   ُحصــ روس من المقشــ
وســرة م هشــه .  إ ــقي  إلى  5  000روس من المقشــه ، ممق القد لقلةق دة اللى و ثر من   15  000 ال بج لــــــــــــــــ 

ــه  لمجممالقت ود ات  ســــــــ  ا 3  000الط، قد  الدالم إلى نحم  ل ه ، لمق يي الط مجممالقت  وســــــــرة م هشــــــ
ــلطقت    ــه  مع السـ ــمقك.   قلتذسـ ــهد األسـ التدر  ، ونشـــط   ، جرى يميهر المحله المجتم قت ود ات ال راال   صـ

 البذى التحه  اللى نطقق صــغهر  الخدمقت  األنشــط  األســقســه  يي    ، الم دات،  ســب  ال ه ،  يملهد الدخ 
 مجقب الصح  الحهمانه  للمجتم قت المستادي .

مريقق من مراي  الرالقي  الصحه  األ له   مريققل للرالقي  الصحه  الثقنم   قهد   18 ظ  مق مجممال   - 36
ر يهذه   ود    وســقســه ، اســتةقد   لققحقتالتشــغه  يي مختلف ونحقل مذطق  وبهي.  قدم  المذظمقت اإلنســقنه  

حه  و له  للمجتم قت شــــــــــخ .  قدم  ال هقدات الصــــــــــحه  المتذقل  خدمقت صــــــــــ  205  000مذاق و ثر من  
لحنشط    يستخد  لصمرة ر هسه مستشةى اإلحقل  ومهض بهط يي بلدة وبهي   ظ المحله  يي المذقط  الذق ه .   

ــل  ل  ــق  المجتم قت المحله  يي وبهي19- ميهدجق ح  اات الصــــ ــقنه   القمة األمذه   ،.  نســــ  المذظمقت اإلنســــ
ــل  لكميهد ــطتاق المتصــ ــم   19-لققحقت  ميهديهمق يت ل  ب  بهي، لمق يي الطيي مذطق  و  19-الماقت  ونشــ .  شــ

يح  التغ ي   يقديم الدالم للمر ـى ال ين ي قنمل من سـمل التغ ي  الم تدب  الحقد الددا يبلغ متمسـط  شـار ق  
 من األطةقب د ل سن الخقمس ،    لط الذسقل الحمام   المر  قت يي مذطق  وبهي. 10 500

ــتةقد مق مجممال    - 37 مشـــر الق للصـــرج الصـــحي،  اإلمداد  17شـــخ  من الضـــ ةقل من  18 000 اسـ
لقلمهقه  مشــــقر ع البذه  التحته  للمهقه المت ددة األغرا  التي ي م  لقلطقق  الشــــمســــه  لةق دة المســــتخدمهن يي  

م الدال  لغ ال مققب  الت لهملالمذقيب  الم ارالهن،  مشـــقر ع ير ه  المقشـــه  يي جمهع ونحقل المذطق .  قد  برنقم   
ــ  ابتدا ه   اقنم   يي جذمب   ســـــــــــ     30من وطةقب المدارس يي  22  000 جبقت ط ق  إلى  لتميهر مدرســـــــــ
ــممل وبهي.   ــقر    بث  لقلتقر ر   اســــــــــتمر طماب الةترة المشــــــــ ــتا  يي إطقر  “اللى الامالالت لهم ”نشــــــــ ، ال ه اســــــــ

حمقي  األطةقب  الحمقي    للتبمه .  ظل  الحمقي ،  ق ســــــهمق FMمن خبب إااال  وبهي   اقســــــتجقل  للجق ح ،
يي المهدال.  والقدت د ا ر   قدراتمن ال ذف الجذســـــقني، يشـــــّك  التحده الر هســـــي لســـــب  محد دي  الممارد  ال

يقــديم الم منـ  يذشــــــــــــــه  الةر   ال ــقمـ  الم ذي لـقلحمــقيـ   ويرقتــ  الةرالهــ  الم ذهــ  لمكــقيحــ  ال ذف الجذســــــــــــــي 
قلحمـقيـ   المت لقـ  لـ   حتهـقجـقتاقب  اإلجرالات المت لقـ  لـقأللغـق ، من وجـ  يلبهـ   قطةـ  حمـقيـ  األ  ، الجذســـــــــــــــقني

  القمة األمذه  الماقت .  المحله  قتلطر ق  و ثر يذسهقًق لققشتراك مع المجتم 

مشــــــقر ع ســــــر    األار للســــــذ  المقله   وصــــــ  ســــــب     ونج ت القمة األمذه  الماقت  بذجقر ســــــت  من - 38
( 10من وصــــ    9المشــــقر ع )يلط الجذم ي من وبهي، يي حهن ق ي اب إنجقي غقلبه   يي الج ل  2021 2020

ج  هق  المذتاه   اريبدو ال م  يي المشـــــــقر ع الســـــــر    األمن المتمقع ول وبهي م لقق.    ي منشـــــــمقلالج ل اليي 
ــ ، يجره والمقب ــم األمطقر.  يي المق  نةسـ ــمب إلى مماق اق يي ناقي  ممسـ التخطه    لمجرد التمكن من المصـ
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 اقسـت دادات البيم  لقلتشـق ر مع السـلطقت المحله ،  ال المقل التقلهديهن،    ققت األمم المتحدة  صـذقديقاق 
 .2022 2021للسذ  المقله  المقررة   رامجاق  المذظمقت غهر الحكممه  يهمق يت ل  لقلمشقر ع السر    األار 

 
 المرأة والسالم واألمن   

المشـــــــــــقر   اللى قد  المســـــــــــق اة مع المروة يي  حقمق  لت       جامدذق مذه  الماقت القمة األ  اصـــــــــــل  - 39
القرارات،  ذم مق يشــــــك  وحد ال مام  المســــــقذم  يي إطقل  ومد الســــــب    صــــــذعالرج ،  خقصــــــ  يي مجققت  

ديذكق نقمك.  شــــــــمل   المســــــــهر     المحله  يي  لتق قبهلتي  اتاإلدار   لدىالدالمة    ا ــــــــطل   لأنشــــــــط .  الدا م
اقيصــــــققت األخرى ي     الت ق ل مع جمقالقت المجتمع المدني الذســــــق ه   شــــــبكقياق    لط المذظمقت غهر 

 الحكممه  المحله  ال قمل  يي مجقب حقمق المروة، لمق يي الط يهمق يت ل  لقلذسقل ا ات اإلالقق . 

ــل - 40 ــت داد لت     اقالســــلطقت المحله  إظاقر    يي جذمب وبهي،  اصــ المروة يي المجتمع  مشــــقر  ســ
يي اإلدارة المحله   لشـــــا ل الجذســـــقنه  ل،  المســـــتشـــــقرة اإلدار  مشـــــق رات مع نق   ر هس     د إجرال  المحلي. 

يهمق يت ل  لتمســــــهع الحه  الســــــهقســــــي المتقر للمروة  اســــــت دادذق  الســــــلطقت ال يت  ، ســــــلطقل قبهل  ديذكق نقمك
 .دنقه(و 42)انظر الةقرة  قلسب   األمن يي وبهيل 

 خبب الةترة المشـــممل  لقلتقر ر، وجرى ر هس إدار   مذطق  وبهي الم هن من جم ق يغههرات يي ير ق   - 41
 ي را  مســتشــقرا  لم ي هن وه امروة يي ير ق   13نســقل يق  من بهن   3المياره  ير ق  اقســتشــقره، حهث الهن 

الدد الذسـقل لم يخةض، ودى يةضـه  ي ههن رج     مققرن  لقإلدارة السـقلق ،  اللى الرغم من ولمن المةم ـهن.  
اللى المروة التي  قن  يشغ  مذص   ي رة الصح  إلى ون  ق يمجد إق امروة  احدة اللى المستمى المياره ألل 

 يماصــــل  القمة األمذه  الماقت  مع اإلدار هن المحلههن، لمن    .المرويهن األخر هن يشــــغبل مذقصــــ  اســــتشــــقر  
لضـمقل الد  الكس مسـقر المكقسـ  السـهقسـه  المتحقق   المحله    ةيي اإلدار  ا ل الجذسـقنه لشـ لالمسـتشـقرة يهام 

 لصقلن المروة يي وبهي  الدالمة إلى إشراك الم  د من الذسقل يي اإلدارة المحله .

 الب ث   ، واذى الســــــــــــلطقل اللى2021ويلمب ســــــــــــبتمبر    14 يي اجتمقع مع القمة األمذه  الماقت  يي  - 42
المذظمقت المجتم ه   مذظمقت المجتمع المدني لشــــــأل المســــــق   الجذســــــقنه   ي اد بتقديم دالم   مع    اقت ق ن ل

لضــــــــــــــمـقل إدمـقج المروة يي جمهع ذهـق ـ  القهـقدة التقلهـديـ  المحلهـ .  يقم  قهـقدة القبهلـ  حـقلهـق لمراج ـ  القمانهن  
ر  ال ذف الجذســــــقني.   تقب   التقلهدي  لديذكق نقمك  ذي ي ادت لحظر الممقرســــــقت الضــــــقرة مث  ال  اج المبك

يي   الهن  ــ ه  الـــ وبهي،  ــ   لمذطقـــ ــقنمل  القـــ ــقا  إنةـــ المحلي  وجا ة  الحكم  إدارة  ــ   ر هس  اإلدار ـــ ر هس  ــق ـــــ   نـــ
 القهق  باق لشأل المروة  السب   األمن. الب ث آب وغسطس، المشقر   يي األنشط  التي ي ت   

ال ذف الجذســـي  الجذســـقني  التصـــده ل  من  للمجتم قت المحله  لمذع دالميقديم ال  اصـــل  الب ث   - 43
خبب ونشـط  التماله ،  الدالمة،  التدر     ذقل القدرات،    لط المشـقر   مع ال المقل المحلههن لشـأل القضـقل  

 اللى الممقرسقت التقلهدي  الضقرة مث  ي اج األطةقب.

ي  الجذســـــــــقني  حقل   حقل  من حققت ال ذف الجذســـــــــ  13 خبب الةترة قهد اقســـــــــت را ، وبلغ الن   - 44
نقجه ،  قن  امقل  14ي شـــــمل   قن التي يذطمه اللى الذف جذســـــي  جذســـــ  لقلبشـــــر  احدة من حققت اقيجقر

  المر اب  مذان    ـقل    الـقمـق 15   14   13    11   7  يبلغ  خمس مذان  والمـقر  ـقـن مذان ـققصــــــــــــــراتف  
القمق من قب  ابا  رجقب.   15 يت ل  إحدى الحققت لقغتصــــــــــــــقب جمقالي لةتقة يبلغ المرذق   .القمق 17  يبلغ

 ولقي القبض اللى ااذهن من الجذــقة الم الممهن   جاــ  إلهامــق التام يي المحكمــ .  يمثــ  الذم  ال ــق  للجذــقة  
ــتثذقل حقدا   احدة، انطمت اللى الذاق  يي جمهع الحققت المبلغ   ــقب امروة  يي رجقب لقلغهن ال ب، لقســــــ اغتصــــــ



 S/2021/881 

 

10/19 21-14384 

 

القمق من قـب  رج  مســــــــــــــلن جرى الت رج اللـه .  جقلت الحـقدا  يي والـققب ذجم  اللى قر    26يبلغ المرذق  
 يي مذطق  وقمك يي وبهي.

ــقطـق لل  164 نظم يي جمهع ونحـقل مذطقـ  وبهي مـق مجممالـ   - 45 ــأل المقـقـي  من ال ذف نشــــــــــــ تمالـه  لشــــــــــــ
 شـــــأل ،    لط حقمق المروة  الطة ،   19-ق  ميهدالجذســـــي  الجذســـــقني  التصـــــده ل ، لمق يي الط يي ســـــهق

يهر س نق  المذقال  البشـر   اإليدي.  إ ـقي  إلى الط، نظم  القمة األمذه  الماقت  مق مجممال  سـبع د رات  
ونشــط  يملهد الدخ    شــأل حقمق المروة  الطة ،    شــأل ي      ال ذف الجذســي  الجذســقني،     مذعيدر به  لشــأل 

، مشــــــقر ق 248 يقجقلي  وبهي.  حضــــــر الد رات مق مجممال    ،تم قت المحله  يي وقمكلحرام  لصــــــقلن المج
 يتهقل. 6يتقة    39 رجب،   71امروة،    132   قل مذام

 
 إلجراءات المتعلقة باأللغام ا عمليات دائرة    

اآلله  المشـــتر   لرصـــد  اصـــل  دا رة اإلجرالات المت لق  لقأللغق  يي البداي  نشـــرذق الكقم  يي مقر  - 46
جمهع طلبقت الدالم المقدم   اســتجقب  لالحد د  التحق  مذاق،  مققر القطقالقت  جمهع مماقع األيرق  ال قمل ،   

لقمة األمذه  للرصد البره.  الق  اقنتققب القسره ل اآلله  ل ث  من ل ثقت 59من الب ث   مكذ  من القهق  بــــــــــ 
 لللهـ    1يي  هر آد    ار ولـقر إلى مقر القطـقع   األيرقـ  ي  من ممق  2021آب وغســــــــــــــطس   19الماقتـ  يي  

جمهع الم دات   المشــتر   لرصــد الحد د  التحق  مذاق يي قمك مشــقر، ويال  دا رة اإلجرالات المت لق  لقأللغق 
 .2021ويلمب سبتمبر  1لحلمب  يرق من ممق ي األ

مترات مر    من األرا ـي يي  445  108  يبلغدا رة اإلجرالات المت لق  لقأللغق  ول مسـقح     درت ق - 47
مذطق  وبهي آمذ  لبســــــــــــتخدا  من جقن  القمة األمذه  الماقت ،  الجاقت الةقالل  يي مجقب ال م  اإلنســــــــــــقني 

المـذقط  التي قّهمـ  قماالـد الملـهقت ماقـت  ـيقل ـ  للقمة األمذـه  الماقـت   طرق     الســــــــــــــكـقل المحلههن.  شــــــــــــــملـ 
يقق لخط  األنشــــــــــط  يي ممســــــــــم الجةقج،  مذطق  يشــــــــــتب  يي وناق ملما  لقأللغق  د ر قت لت     يذق  القمة   

ــبمق طلب  الســــــلطقت المحله .  نتهج  ل ــه   ممقع مقبرة جديدة يي بلدة وبهي حســــ األنشــــــط ، جرت    تلطاألر ــــ
اســــت قدة ســــبع قطع من المتةجرات من مخلةقت الحرب  لغمهن ) احد مضــــقد لحيراد   احد مضــــقد للدلقلقت( 

 رت قحقق يي الملهقت يةجهر خق    للمراقب .  دم

قط ـ  ســــــــــــــبر   13 يي إطـقر إدارة األســــــــــــــلحـ   اـل خـق ر، دمرت دا رة اإلجرالات المت لقـ  ـلقأللغـق    - 48
 طلق  من اخهرة األسلح  الصغهرة صقدرياق قمات القمة األمذه  الماقت . 656  

مخقطر ال خق ر المتةجرة،   المت لق  لقلتماله  لشـأل  ونشـطتاق  ثة  دا رة اإلجرالات المت لق  لقأللغق    - 49
التي يســــــــــــــتاـدج األطةـقب  الرالـقة يي المقـق  األ ب، القـ   قمع حـقداهن يي مذطقتي وقمك  ديرة وســــــــــــــةرا الن 

ــقلقت   يهقت.  نظم ــقل  الةتهقل  12 193 ـــــــم     ،د رة 397 مق مجممال  إصـــــ ــق من الرجقب  الذســـــ شـــــــخصـــــ
قصــهرة  مخصــصــ  لا ا   يمثهلهقتنشــط  من خبب  قألى اق ــطبع ل  الةتهقت ي هشــمل يي مذطق  وبهي.  جر 

ــق  ي د األطةقب  الرالقة   الغر .  ــممه   وقذ    ويضـ ــل لكت  قصـــ  رسـ ــأل المتةجرات من   اات صـ للتماله  لشـ
.  إ ــــــــــــــقي  إلى الط، اســــــــــــــتـقدم  دا رة  19-مخلـةقت الحرب، يضــــــــــــــب الن يدابهر التخةهف من يأاهر  ميـهد

ــقب مجتم ههن يي وقمك،  وبهي،  ديرة  اإلجرالات المت لق  لقأللغ ــبقر ايصـ ــت   ـ ــهن التةقال  من وج  ق  سـ يحسـ
درامهــق إااالهــق بثب  لغــقت )اإلنكله  ــ   الــديذكــق  ال ر هــ (، بــث اللى   المبمع المجتم ــقت المحلهــ   والــدت  

ــتةهدين من  89,2اإلااال  المحله  يي وقمك يي ح  رال يمنه .  يمكذ  وغلبه  ) من   شـــــط األن يي المق  ( المســـ
م  ويضــــــق   د رة للتماله  لشــــــأل المتةجرات من  18التمهه  بهن الســــــلمك المأممل  الســــــلمك غهر المأممل.  ُنظّ 
  206األمذهـ  الماقتـ ، ممـق ال ي  الي   مخلةـقت الحرب يي إطـقر د رات التـدر ـ  التمجهاي الـ ه يقـدماـق القمة

 امروة(. 23 ب  رج 183 المدنههن )  ال سكر هنمن ويراد القمة األمذه  الماقت  
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 اآللية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها: التقدم المحرز بشأن المعايير  -  ثالثا  

  قن  الحقل  يي مذطق  مسـا له  اآلله  المشـتر   لرصـد الحد د  التحق  مذاق ذقد   المممق لقسـتثذقل - 50
حله  و    الشــــــــــــمقله  لإغبق  شــــــــــــبقب م يالمقل، طقل   2021ح  رال يمنه   12.  يي 1القطقع   الحقل  يي

)ســـــــــمه   ار ولقر(، بدالمى ان دا  األمن،  اقيتققر إلى المراي    12)ســـــــــةقذ   هر آد (     11ممق ي األيرق   
اقجتمقاله ،  إلحقق و ـرار لقلطرق المحله   يسـههر الد ر قت المتحه ة )التي يذة  اللى جقن  جذمب السـمدال 

ــد البره  و قة  الد ر قت.  يي  اقدالقلات، لم ي  يلطيق (.   ذقل اللى   ــقر ن األمذه  لب ثقت الرصــــــ مذن التصــــــ
المجتم قت المحله     لرصـــــد الحد د  التحق  مذاق ، يار ر هس اآلله  المشـــــتر  2021ح  رال يمنه    29   28

للتماصـــ  م اق لشـــأل  قي  القمة األمذه  الماقت  اآلله  المشـــتر   لرصـــد الحد د  التحق  مذاق،  اقســـتمقع إلى 
ــماغلاق  طمأنتاق   ــألشــ ــتر   قهق  لشــ .  قدم  المجتم قت المحله   بتقديم الدالم القمة األمذه  الماقت  اآلله  المشــ

ُريض  .    د الط،  12    11لإغبق ممق ي األيرق    طقلب  يهاقمشــتر   إلى ر هس اآلله  ال من جديد رســق  
ــد البره    ــقر ن لب ثقت الرصــــ  يمقة  ال ملهقت.  طلب  الب ث   اللى الســــــمال الجمه   ثقت الرصــــــد مذن التصــــ

 رسمهق يدخ  حكمم  جذمب السمدال يي ذ ا الشأل.

ــق م لـــأالمـــقب ر هس الب ثـــ  ب  ـــقرة جم ـــ  - 51 ــ  القـ   يممي    29إلى    26ق يي الةترة من   قـــق   يـــد بر ـــقســــــــــــــ
لرصـــــــــــد الحد د   التقلع للقمة األمذه  الماقت  اآلله  المشـــــــــــتر   1لمذققشـــــــــــ  التحديقت يي القطقع   2021 يمله 

يضــــمذ  يلط التحديقت ي ايد الضــــغمر  ،  المشــــممل  لقلتقر ر ، من بهن وممر وخرى.  خبب الةترة التحق  مذاق
إالــقدة الت  د  اإلال لــ بريض   12   11ن وجــ  إغبق ممق ي األيرقــ   المجتم ــقت المحلهــ  م  التي يمــقرســــــــــــــاــق

لمق يي الط حص  اإلالقش ،  المهقه،  المقمد  األد   .  يي    ،لقإلمدادات المذق ة للحهقة  الخدمقت اللمجسته 
، يار ر هس اآلله  المشـــتر   جم ق إلقذقع الحكمم  لضـــر رة التدخ   2021آب وغســـطس   12إلى  9الةترة من 

ــرة مع حق م  قي  لحر الغ اب.  يي  1د   التميرات يي القطقع   يا ــ  مبقشـــــ .  لكن، طل  مذ  ال مدة  التماصـــــ
،   هذمـق  ـقل ر هس اآللهـ  المشــــــــــــــتر ـ  ق ي اب يي جم ـق، نظم ال المـقل المحلهمل 2021آب وغســــــــــــــطس   11

ظقذرات يي مقر .  يحمل  الم11يي قمك مشــــــــقر  يي ممقع األيرق    1 الشــــــــبقب مظقذرات يي مقر القطقع  
، التي  ـم  نسـقل  وطةقق، إلى مظقذرات الذهة .  اخترق المتظقذر ل السـهقج المحهطي يي ور    1  القطقع

مماقع،  دخلما الم ســـكر لقلقمة،  خر ما  نابما م دات األمم المتحدة.  من محقســـن الصـــدج ون  لم يكن ذذقك  
هن المــــدنههن،   ــــــــــــــبــــقر األر ــــقل  المراقبهن الاجم  ال ذهف، وجلي جمهع الممظة  الــــطقتلى.  يي والقــــقب  

ــكر هن التقل هن لحمم المتحدة إلى وبهي يي  ق  قح  من الط الهم     ــق   خببال ســــ الهم  التقلي.  وجلي ويضــــ
، نظم ويراد مجتمع  ار ولقر مظقذرة ســلمه   2021آب وغســطس   13جمهع المراقبهن المطذههن الى وبهي.  يي 

بهن لإيال  ممقع األيرق .   ج  مق مجممال  ســـــــــــــبع م  رات شـــــــــــــةم   إلى حكمم   مطقل ،12ومق  ممقع األيرق   
ــق اللى اللم لقلحقل  من خبب م  رات   ــمدال ويضـــــ ــمدال، د ل وه رد.   قلمث ، ولقه  حكمم  الســـــ جذمب الســـــ

 شةم  ، د ل وه رد   لط.

دالم  ا ــــــــــــــن    مع ي ايــد المخــقطر التي ياــدد األر ار  ممتلكــقت األمم المتحــدة،  يي ظــ  غهــقب - 52
، نقلــ  القمة األمذهــ  الماقتــ  القمات من ممق ي األيرقــ  إلى قمك مشـــــــــــــــقر يي  حكممــ  جذمب الســــــــــــــمدال من
التمالي.  يي  ،  2021 وغســــــــــــــطس  آب  31   26 األمذهـــــ  2021آب وغســــــــــــــطس    31اللى  القمة  يلقـــــ    ،

شــــــبقب يي محله  و    الماقت  اآلله  المشــــــتر   لرصــــــد الحد د  التحق  مذاق رســــــقل  من ال المقل المحلههن  ال
ســقال .  يي األيق  التقله ، ريضــ    48)قمك مشــقر( يي غضــمل  1الشــمقله  طقلبما يهاق لإغبق مقر القطقع  

ــر ن ذبمر إلجبل طبي  ــ  من  قي الحكمم  المحله  مرارا مذن يصــ اللى  ج  الســــرال  لطق رة ذلهكم تر لخمســ
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ــقر إلى وبهي ــه  إلى ل    لط  ،ويراد  حدة حمقي  القمة من قمك مشـ ــقسـ ــلهم حصـــ  وغ ي   إمدادات طبه  وسـ تسـ
 قمك مشقر.

ــبتمبر   8 يي  - 53 ــتر  2021ويلمب ســــــ ــه   األمذه  المشــــــ ــهقســــــ التي  قن  ي قد    ،،  ج  انتبقه اآلله  الســــــ
إلى ذ ه المسـأل .  حث  القمة األمذه  الماقت  حكمم  جذمب السـمدال اللى إشـراك الحكمم    ،اجتمقالق يي جم ق

ــأـل  اإلجبل الطبي أليراد حةا الســــــــــــــب   إالـقدة ي  ـ د مقر  المحلـه   المجتمع المحلي يي المذطقـ  لحـ  مســــــــــــ
هدات التي قدم   .  رغم التأ 12    11ممق ي األيرق     ييلقإلمدادات،    لط  ـــمقل نشـــر األيراد   1القطقع  

يي اقجتمقع،  يهمق ل د إلى المب م  الخق  للقرل األير قي، اســـــــــــــتمر ريض ذبمر الرحبت الجم    يميي 
ويلمب ســــــــــــبتمبر يي قمك مشــــــــــــقر د ل يمير  14ه الطبي، يي    يض إجبوحد ويراد  حدة حمقي  القمة، ال ه رُ 

  السـهقسـه  من جقن    ه  األمهن ال ق  ل ملهقت إمكقنه  المصـمب إلى الرالقي  الطبه  المذقسـب .  رغم المشـقر 
ويلمب ســـــــبتمبر، وبلغ  القمة  25ويلمب ســـــــبتمبر،  آخر ن، لم يتحســـــــن الحقل .  يي  10الســـــــب  يي جم ق يي  

األمذه  الماقت  حكممتي الســمدال  جذمب الســمدال لأناق ســتذق  قماياق ماقتق من قمك مشــقر إلى وبهي إلى ول 
ويلمب ســبتمبر، حصــل  القمة األمذه  الماقت  يي ناقي  المطقج اللى  27قطر.  يي  يتم يخةهض مســتمى المخ

لذق  الماق  لجمهع ليصـــــر ن لقلابمر لغر  محد د ذم الســـــمقر للةذههن لإالداد ممقع قمك مشـــــقر لإلغبق   
شــر ن  ي  10مك مشــقر إلى وبهي،  يي قيشــر ن األ ب و تم ر، غقدرت الققيل  األ لى   7 يي   القمات  الم دات.

 .جذديق 221،  قل قد لقي 2021األ ب و تم ر  

اآلله  الســــــــــــهقســــــــــــه   األمذه  ال ه ايخ ي  قرار  اليي يهشــــــــــــم ن، ظ    21 يهمق يت ل  لممقع األيرق    - 54
ــر ن األ ب و تم ر  ــتر   يي يشــــ بذق  ممقع األيرق  من ممق   الماق  الحقلي إلى ممقع دا م د ل  2020المشــــ

ل د اللى طل  قدمت  القمة األمذه  الماقت  اآلله  المشــــــــــتر   لرصــــــــــد  مب الســــــــــمدال حكمم  جذ يذةه .  لم يرد 
للقمات المســــــــلح  الســــــــمدانه   قمات الديقع الشــــــــ بي   نالحد د  التحق  مذاق لذشــــــــر المراقبهن المطذههن التقل ه 

ــمدال للقهق   ــتطبع لممقع جديد ل لجذمب الســــــــ ــكر هن من  امم من قســــــــ اآلله   قع األيرق  إلى جقن  مراقبهن الســــــــ
.  وبلغ ر هس اآلله  المشــــــتر   لرصــــــد الحد د  التحق  مذاق الر ســــــقل لرصــــــد الحد د  التحق  مذاق  المشــــــتر  

 الد  الت ا  قمات الديقع الش بي لجذمب السمدال لققنتققب.شأل  المشقر هن للله  السهقسه   األمذه  المشتر   ل 

ــد البره  الجمه المقررة يي مماقع م ظم جرى القهق  ل ، من ذ ه التحديقت اللى الرغم  - 55 ل ثقت الرصــــــــــ
ــتثذقل ــد الحد د  التحق   للله   1القطقع   الب ثقت يي  األيرق  المختلة  اللى الذحم المقرر، لقســ ــتر   لرصــ المشــ

.  لم يكن ذذقك ونشــــــــــط  لت لهم الحد د خبب الةترة المشــــــــــممل  لقلتقر ر لقســــــــــتثذقل اجتمقع القدي  اللجذ   مذاق
 مذــ   ــقنمل الثــقني   .  2021ح  رال يمنهــ     17إلى    14  يي الخرطم  يي الةترة من  الحــد ديــ  المشــــــــــــــتر ــ 

 لم ي قد اللجذ  المخصص  لمذطق  األر    الشر مهب وه اجتمقع.، 2021 يذقير

ــد الجمه   - 56 البره المطلم  .  لكن الممايققت اللى      ايق  حكمم  الســــــــــمدال اللى جمهع ل ثقت الرصــــــــ
جذمب الســمدال.  يمقة  التصــر حقت يمقمق يي    من اجا  يحديقت    بتلط الب ثقتمذن التصــر ن األمذي للقهق   

.  قــد  1 نقلــ  المســــــــــــــا لهــ  الن إالطــقل الممايقــقت إلى المجتم ــقت المحلهــ  يي القطــقع    2021ح  رال يمنهــ   
ــتر   لرصـــــــــ    ـــــــــمذ  د الحد د  التحق  مذاق داخ  المذطق  الحد دي  اآلمذ   المذ  ال   حر   يذق  اآلله  المشـــــــ
، وبم  مســـــــق  نكمر، ق ي اب  22  يرق .   قن  المذطق  ال قم  لممقع األ1القطقع    لقســـــــتثذقل التذق  ييالســـــــبر  

الجه  الش بي لتحر ر السمدال، اللى الرغم من    -  يح  سهطرة الذقصر الجذقر الم قر  يي الحر   الش به 
ة  جاتاق اآلله  السـهقسـه   األمذه  المشـتر   قنسـحقباق الةمره.  نتهج  ل لط، لم يذشـر ل د مراقبمل  طذهمل  دالم 

  مسق  نكمر.  من جذمب السمدال يي وبم
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،  ( 2021)   2575    ( 2020)  2550 يهمق يت ل  لقلم قيهر الســـــــــب   المحددة يي قراره مجلس األمن  - 57
 للله   1 قل التقد  المحري متما ـــــــــــــ ق.  ُمذن يصـــــــــــــر ن دا م لجمهع الد ر قت الجم    البر   إق يي القطقع  

ــد الحد د  التحق  مذاق   ــد الجمه حهث ريض إالطقل يصـــــقر ن ومذه  المشـــــتر   لرصـــ  األر ـــــي  لب ثقت الرصـــ
ــته   اإلدار   ــغه  ممقع األيرق    للتحر قت اللمجســــ ــق  نكمر، ونشــــــي ممقع  22.  يهمق يت ل  بتشــــ يي وبم  مســــ

يم ـع قهد التشـغه  ل د، نظرا ألل جذمب السـمدال لم يذشـر ل د مراقبهن  طذههن لسـب   جمد   األيرق   لكذ  لم
 لسمدال يي المذطق .الجه  الش بي لتحر ر ا-الجذقر الم قر  يي الحر   الش به 

،  قل يل   ول يجتمع اآلله  الســــــــــــــهقســــــــــــــه   األمذه  المشــــــــــــــتر   مريهن خبب الةترة 3  يقق للم هقر   - 58
، الت   يه  الطريقل لإالقدة نشـــــر 2021ويلمب ســـــبتمبر   9   8 القد اجتمقع يي جم ق يي    .المشـــــممل  لقلتقر ر

القمة األمذـه  الماقـت  إببل لجـذ  الرـققـل  المشــــــــــــــتر ـ  يي وبهي    إلىالقمات خـقرج مذطقـ  وبهي اللى الةمر  طلـبق 
  جا  اآلله  ويضـــق اللجذ  المخصـــصـــ  لمذطق  األر    الشـــر مهب إلى  .اقمتثقب اللى وســـقس شـــاره شـــأل  ل 

مماصــل  الملاق حتى انتاقل مامتاق  يهســهر اســتفذقج ونشــط  اآلله  المشــتر   لرصــد الحد د  التحق  مذاق يي  
ــه   األمذه  المشـــــتر   اللى  ـــــمقل انســـــحقب الجذقر الم قر  يي الحر       .1القطقع   ــهقســـ  ايق  اآلله  الســـ

من المذطق  الحد دي  اآلمذ   المذ  ال  الســـــــــبر الن طر     لتحر ر الســـــــــمدال الجه  الشـــــــــ بي - الشـــــــــ به 
ابتــدال من حــد ديــ   ال  الم ــقبريتن ممرات    يمثــ  يي اية  البلــدال اللى الت ا  رالع    .التماصــــــــــــــــ  مع الطريهن

، د ل المســـــقس لققيةقققت القق م ،  التةقذم المتبقدب،  مبقدا الققنمل الد لي 2021 و تم ر يشـــــر ن األ ب  1
اات الصـل   الم  اللجذ  الحد دي  المشـتر    اللجذ  المشـتر   لت لهم الحد د.  حث  اآلله  السـهقسـه   األمذه  

ــمدال اللى م قلج    ــق حكمم  جذمب السـ ــتر   ويضـ ــقر، يي     12    11يي ممق ي األيرق     حقل الالمشـ قمك مشـ
  مسق  نكمر(. )وبم 22ب ب جمهع الجامد البيم  لذشر مراقبهن  طذههن يي ممقع األيرق  اللى   

. غهر المشــممل  لقلتقر ر  لم ي قد اجتمقع للجذ  المخصــصــ  لمذطق  األر    الشــر مهب خبب الةترة - 59
لأل يصـدر قق د قمة الديقع التقل   لقمات الديقع الشـ بي لجذمب السـمدال  ق  لا  يقر رآخر  ول اللجذ  و صـ  يي  

مذطق  األر    الشـــــر مهب.  حتى اآلل لم يخطر الطريقل القمة داخ   األ امر البيم  قنســـــحقب  حداياق من 
 األمذه  الماقت  لأه الملهقت انسحقب ل ذقصرذمق  م دايامق.

 -(، لمــق يي الــط إالــقدة يتن م بر المهر   5الحــد ديــ  )الم هــقر  إالــقدة يتن ممرات الم ــقبر      يحققــ  - 60
ممرات مةتمح    4ذذقك  من بهن الممرات ال شـــــرة،  .   19-و    ال ه  قل قد وغل  ماقتق لســـــب  جق ح   ميهد

و     –  و   .  م بر المهر   -الرنط،  المهر  -لقنتهم،   مســـــــــــتي    -المرة،  ذهغلهغ   -ي م  حقلهقف برا  ذي   
(، لم يجر وه ونشــط  لت لهم الحد د خبب  6ذم الم بر المأذمب المحهد.  يهمق يت ل  بترســهم الحد د )الم هقر 

 14لقســتثذقل اجتمقع اللجذ  الحد دي  المشــتر   ال ه القد يي الخرطم  يي الةترة من المشــممل  لقلتقر ر  الةترة 
 .2021ح  رال يمنه    17إلى 

ــتثذقل ممقع األيرق   7  يقق للم هقر   - 61 ــق   نكمر(، نشـــــر الطريقل مراقبهن  طذههن   22،   قســـ )وبم  مســـ
 ب من للمشــقر   يي األنشــط  التشــغهله  التي يقم  باق اآلله  المشــتر   لرصــد الحد د  التحق  مذاق. غهر ول 

  انســحقب  اســتل   12    11آب وغســطس  اقحتجقجقت المتكررة يي ممق ي األيرق     11يي  ال ه  قعالاجم  
 إلى وبهي  إغبق ممق ي األيرق  ل د الط. 1جمهع المراقبهن المطذههن من القطقع 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2550(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2550(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2575(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2575(2021)
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 الجوانب اإلدارية ودعم البعثة  -  رابعا  

متطمالـق من   34    ،ممظةـق د لـهق 152، بلغ الـدد الممظةهن المـدنههن  2021ويلمب ســــــــــــــبتمبر    1يي  - 62
ممظةـــق د لهـــق،    174ممظةـــق  طذهـــق، مقـــقبـــ  والـــداد إجمـــقلهـــ  مـــأا ل باـــق يبلغ    83متطمالي األمم المتحـــدة    

يي المــق ــ     12,64ممظةــق  طذهــق.   لغ م ــدب الشــــــــــــــماغر    90متطمالــق من متطمالي األمم المتحــدة     36  
 ممظةهن المطذههن. يي المق   لقلذسب  إلى ال 6,02لقلذسب  إلى الممظةهن الد لههن   

  اصــــــــــل  القمة األمذه  الماقت  ايخقا خطمات ل  قدة الدد الذســــــــــقل يي الب ث ، حهث يماصــــــــــل  مع  - 63
درج  وسـمقل جمهع المتقدمقت لطلبقت الماّذبت يي قما م  وُ المرشـحقت للتقد  لطلبقت لشـغ  جمهع الشـماغرط 

غ  المت لق  لظر ج الم هشــه ،  الةر  المتقح   التصــةه   وجر   مققببت م ان.  جرت م قلج  دقهق  للشــما 
 للترقه ،  التدر    الريقه بادج اجت اب الممظةقت  استبقق ان. 

يردا،   3  515، بلغ الدد ويراد ال ذصــــر ال ســــكره للقمة األمذه  الماقت  2021ويلمب ســــبتمبر   15 يي   -   64
ــقل )   410رجقب      3  105 قل مذام   ــقل  ور قل(.    125ســـــــــــــكر ق    مراقبق ال   152جذديق،      3 238نســـــــــــ  ـــــــــــ

آلله  المشــتر   لرصــد الحد د  التحق  مذاق، بلغ الدد ويراد ال ذصــر ال ســكره للقمة األمذه  الماقت   لق يت ل     يهمق 
 ور قل(.   قل    11مراقبق السكر ق      23جذديق،      537امروة )   96رجب      475يردا،  قل مذام   571

امروة    17يي المـق ـ (      65,3رجب )  32يردا،  ـقل مذام    49  لغ قما  الذصـــــــــــــــر الشـــــــــــــــرطـ    - 65
من ويراد    148يردا من ويراد الشـرط  )  640يي المق  (، مققب  قما  مأا ل ل  يبلغ مجممع ويراده   34,7)

ــّكل (.     ى انخةق     492الشـــــــــرط  المقدمهن من الحكممقت     يردا من ويراد  حدات الشـــــــــرط  المشـــــــ
يأشــــهرات دخمب،  قســــهمق أليراد  حدات الشــــرط  المشــــّكل .  يبلغ نســـــب     م دب الذشــــر إلى الد  إصــــدار

يي    34,7جمهع ويراد الشــــــــــــرط  المقدمهن من الحكممقت  بهن  من    الشــــــــــــرطهقت المقدمقت من الحكممقت 
يي    34مثلن  ي ، الذدمق  قن  الذســـــــــــقل  2021آاار مقرس    1   ذم يقر بق نةس الرقم المســـــــــــج  يي المق  ،  

يي    11,7  يمثلن ،  ال ذصـــــــر ال ســـــــكره  ،  يي يي المق   من ال ذصـــــــر المدني   22المق  .  يمث  الذســـــــقل  
 المق   من جمهع ويراد حةا السب  ال سكر هن.

، وصـــــدرت 2021يشـــــر ن األ ب و تم ر   10ويقر مقيم إلى  1 خبب الةترة المشـــــممل  لقلتقر ر، من  - 66
يأشــهرة دخمب   128، يي حهن لم يب  لمذن  يأشــهرة دخمب لممظةي القمة األمذه  الماقت  316حكمم  الســمدال 

يأشـهرات للممظةهن الد لههن،   6يأشـهرات لل  ار،    8يأشـهرة للمت ققدين،    26يأشـهرة أليراد الشـرط ،     77)
يأشـــهرات للخبرال اقســـتشـــقر هن،  يأشـــهريقل لممظةهن  مقق لهن يقل هن    4يأشـــهرات لحيراد ال ســـكر هن،     5 

 .(ت لق  لقأللغق لدا رة اإلجرالات الم

 ظلـ  قماالـد الملـهقت الســــــــــــــراـيق مذتشــــــــــــــرة يي يـقر ق،  ديرة،  قملي  يمداج )القطـقع الشــــــــــــــمـقلي(ط  - 67
د مرا ر مقجقك،  نمن   وبهي )القطقع األ ســــــــ (ط  يي مقرك قب وشــــــــقك،  ويمني،   ذتمل،  يقجقلي  وقمك   يي

)القطقع األ ســـــ (ط   2الجةقج يي د مرا  )القطقع الجذم ي(.  ونشـــــف  قماالد الملهقت ماقت  للذشـــــر يي ممســـــم
  يي ر ممههر  اللم )القطقع الجذم ي(ط  يي و  خر ث )القطقع الشمقلي(.

إلى ول ا ــــــطرت إلى نق  ممقع   التقل   للله   األيرق   قدم  القمة األمذه  الماقت  الدالم إلى مماقع - 68
المشــــــــتر   لرصــــــــد للله    1القطقع   ولقر( يي ار ســــــــمه  ) 12) هر آد  ســــــــةقذ (  ممقع األيرق     11األيرق   

ــغ     الحد د  التحق  مذاق ــقر( الق  مظقذرات قق  باق ممثلم المجتمع المحلي  الضـــــ ــت   )قمك مشـــــ ال ه مقرســـــ
الل ين   القمة األمذه  الماقت  م ظم المماد من ممق ي األيرق   اســــــــــت قدتالســــــــــلطقت المحله  إلخبل المذطق . 
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ســـــــــــــتمر يشـــــــــــــغه  ممقع األيرق   ا) قدقلي(،  2يي المق  الراذن.  يي القطقع   جقذ  ن لل م من ام  ي مدا   لم
م قر ــــ  محله  يي  ب ذ ين     اجا يي وبم  مســــق  نكمر. بهد ول الب ث    22)يهشــــم ن(  ممقع األيرق    21

،  احتجقي  21ممق ودى إلى مذع شــــــــــقحذقت المقق لهن  الســــــــــق قهن من المصــــــــــمب إلى ممقع األيرق     ،الممق هن
 .22ن مع شقحذقيام يي وحد الم سكرات الذد محق لتام المصمب إلى ممقع األيرق  سق قه 

بادج  ، اســـــــتمر يحديث البذى التحته   المذشـــــــجت البهفه  يي جمهع م ســـــــكرات القمة األمذه  الماقت  - 69
يـدابهر التخةهف من يـأاهر  حهـث طبقـ ومـق ن إقـقمـ  القمات التي لم ي ـد صـــــــــــــــقلحـ  لاـ ا الغر ،    يحســــــــــــــهن

.  قد ونج  2021ح  رال يمنه    3قهد التشـغه  يي    ، وصـبنماب  طق رات ذلهكم تر جديدشـهدت هضـقنقت   الة
 .الثقنيالمستشةى الجديد من المستمى 

ي ر      ثهرا مق  ،خرى األمماد  الير   البيهر    الحصــــــــــــــى   يي  ظـل  الب ـث  يماج  حققت نق   - 70
ب اللى يصــــــــقر ن المر ر من الســــــــمدال، ممق ودى إلى ي له  المقق لمل المت ققد ل م اق للتأخهر يي الحصــــــــم 

 األشغقب األسقسه  المتصل  لقلبذى التحه ، لمق يي الط يلط الرامه  إلى دالم قدرة القمة اللى التذق .

 يجره حـقلهـق الملهـ  يتهن اســــــــــــــت ـقنـ  القمة األمذهـ  الماقتـ  لمت ـققـد يمير اســــــــــــــتفجـقر طـق رات اـقبتـ    - 71
لدالم الملهقت اإلجبل الطبي،  الملهقت نق  الر قب  البضــــــق ع اللى المســــــقر الشــــــمقلي  الجذقحهن لمدة طم ل   

، من المتمقع ول يبــدو الطــق رات ال مــ  لحمهن ال ــق   تقر ر األخهرالالماده إلى الخرطم .   يقــق لمــق جــقل يي  
كر ـتقل يي  .    ـد الحـقداتهن اللتهن ي ر ــــــــــــــ  لامـق طـق رـيق ذلهكم تر الســــــــــــــ 2022لحلمب  ـقنمل الـثقني يـذقير  
ــبقر يبراير  ويقر مقيم   إالقدة المحدة المريبط  بامق إلى المطن،   امق مق والق  الط من ي له  الملهقي  2019شـ

غهر ون  ي قد اآلل نشــــــر  حدة طهرال الســــــكر  ، يضــــــم الب ث  ال م  لطق رات ذلهكم تر مدنه  يق .    اصــــــل
 ق ي اب    .األمم المتحــــدة يي داريمر إلى وبهيطــــق ريي ذلهكم تر، من ال ملهــــ  المختلطــــ  لبيحــــقد األير قي   

 .الجامد جقر   لج   المحدة جقذ ة لل م ،  ستقد  م لممقت مستكمل  يي التقر ر المقب 

 
 ثقافة األداء   

يمير رصـــد   ،إدارة البذى التحته  المهدانه  الن ل د لشـــألققم  القمة األمذه  الماقت  بتجر   مشـــر ع  - 72
باق  جمع البهقنقت المت لق    مث  مملدات الكار قل  محطقت م قلج  المهقه مهقه الصــرج الصــحيممارد الب ث  

ومـق ن اإلـققمـ  الةردـي  لتحةه  الســــــــــــــلمك يي .   ذطمه ويضــــــــــــــق اللى ير ـه  الـدادات للكارـ قل  المـهقه  الن ل ـد
من خبب   “الم ســــــــكر ال  ي”لحخ  لمةام     قالقم  يمكهن ر هســــــــه     شــــــــك  الذظق ن.  المســــــــا ب للمســــــــتخدمه 

يضـــع القمة   مةام ا ا الاقســـتخدا  الماســـع الذطقق للتشـــغه  اآللي  التحكم الن ل د.  من وج  التذةه  الكقم  ل
، ال ه آللي لإلببليي المجققت الر هســه  التقله ف )و( التشــغه  ا اقاألمذه  الماقت  اللمســقت األخهرة اللى المل

التحق  يي المق  الحقهقي من األصـمب،  من اسـتخدا  الطقق   المهقه،  من إدارة الذةقيقتط )ب( التحله    يتهن
محطـ  م ـقلجـ  مهـقه    و  الكار ـقل  إنـ ارات لمذع ي طـ  البذى التحتهـ  الحهم ـ  مثـ  مملـدات، الـ ه يملـد  التذباه 

  ، لقلمقمد  إالقدة ي بف  خ انقت التغ ي  الر هســه   لالكار قمملدات الصــرج الصــحيط )ج( التشــغه  اآللي لت   د  
ممق يحســــــن م دب حهقة الشــــــتبت   ، التشــــــغه  اآللي للره لقســــــتخدا  مهقه الصــــــرج الصــــــحي الم قد يد  رذق

لت م ض الكر ملط )د( رصـــــــــد  قهقس المله  اســـــــــتخراج مهقه اآللقر.  من المقرر ول يطب  مةام  الم ســـــــــكر  
ي م سكر لقلقرب من مقر القمة األمذه  الماقت  يي األشار المقبل ، اللى ول يستخد   ذمماج ال  ي لقلكقم  ي

ــكراتلجمهع م ــ ىالقمة.      ســــ ــتققة من مختلف الذظم  إالمدير ل    ســــ ــتخدا  بهقنقت اإلنتقجه  المســــ لى ي قدة اســــ
 لم ع خط  ال م   يحسهن األدال.
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 ( 19- كوفيد ) التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا   

ــ   يرق  ال م  الم ذه  لكميهد - 73 التقل   للقمة األمذه  الماقت  خط  للطمارا  خط     19-مذ  ول   ـــــــــ
   د يترة سـت  وسـقبهع خل   طبه  للتصـده للجق ح ، ظل  قهقدة القمة يشـرج بدق  اللى يذةه  التدابهر المقق ه . 
 19-كميهدإصـقل  ل حقل    15 من وه حققت جديدة بهن و ا   آب وغسـطس  مذتصـف ويلمب سـبتمبر، ا تشـة 

ويلمب سبتمبر، ممق ريع ال دد اإلجمقلي للحققت اإليجقبه  المكتشة    20جديدة اللى مدى وسبمالهن ابتدال من  
 ققم  الب ث  لأر ع الملهقت إجبل طبي    .يشـــــــــــــر ن األ ب و تم ر  4حقل  يي  140إلى   2021مذ  بداي  الق  

لتلقي ال بج خـقرج الب ثـ  )نقـ  اباـ  مـدنههن إلى   19-هـدلحـققت خطهرة حرجـ  من حـققت اإلصـــــــــــــــقلـ  لكمي
 . لحسن الحا، نجق الجمهع(. نهر  ي  نق  وحد ويراد المحدات إلى وديس ولقلق

 خبب الةترة المشــــممل  لقلتقر ر، يحمب ير ه  الب ث  نحم التلقهن، مع الحةقع يي المق  نةســــ  اللى  - 74
  ـــــ   خط  لذشـــــر التلقهن  ونشـــــأت القمات األمذه  الماقت  مق مجممال      .لتدابهر المقق ه لاقمتثقب الصـــــقر  

ــتُ  .مرا   يماله   8مر  ا اقبتق    12مر  ا للتلقهن، لمق يي الط   20 جرال  من لققر  9  000لم مق مجممال   اســــ
 نهســـــــــــــــقل   29جرالـ  إلى الب ثـ  يي    6  000اللى دي تهنف  صــــــــــــــلـ  الـدي ـ  األ لى المالةـ  من    19- ميهـد
ــ  ــ  من    ط2021 وبر ـ ــ  المالةـ ــقنهـ ــ  الثـ ــ  الشــــــــــــــحذـ ــ  يي    3  000 اســــــــــــــتلمـ ــ     23جرالـ   .2021ح  رال يمنهـ
 جرى يلقهن مـق  .2021آب وغســــــــــــــطس    23وـيقر مـقيم  وغلقـ  رســــــــــــــمـهق يي    6حملـ  التلقهن يي   وطلقـ   قـد

  .لقلكقم يردا  4 951مجممال  

 
 السلوك والنضباط   

ادالقلات جديدة بمقمع اســـــــتغبب و  انتاقك جذســـــــههن ســـــــج  ادالقل  احد لققحتهقب  لم يســـــــج  وه  - 75
  اصـــــــ  ير   الســـــــلمك  اقنضـــــــبقر التقلع للب ث  يذةه  اســـــــترايهجهت  الثباه    .خبب الةترة المشـــــــممل  لقلتقر ر

 استمرت الجامد الرامه  إلى  .المحق ر المتمثل  يي المققي ،  اإلنةقا  اإلجرالات التصحهحه  لمذع سمل السلمك
ــههن من خبب د رات التدر   التماهده  د رات التدر   مذع اقســـ  اإلنترن     الن طر  تغبب  اقنتاقك الجذسـ

ــق يحـدـيث يقههمـقت المخـقطر   .يجـدـيد الم ـقرج لجمهع يـفقت ممظةي القمة األمذـه  الماقـت د رات     جرى ويضــــــــــــ
  اصــــ     .ح  الم ذههن يدابهر التخةهف يي مذقط  الم  القمة األمذه  الماقت  لققشــــتراك مع وصــــحقب المصــــل

  باق لشـــأل مذع اقســـتغبب  اقنتاقك  م ير   الســـلمك  اقنضـــبقر ونشـــط  التماله   الحمبت اإلالبمه  التي يق
،  صـــــــذقدي  األمم المتحدة 19-الجذســـــــههن   شـــــــأل مســـــــقالدة الضـــــــحقيق من خبب يرق  ال م  الم ذه  لكميهد

  لقلحمقي  من اقنتاقك  اقسـتغبب الجذسـههن،  غهر   رامجاق    ققياق المتخصـصـ ،  جاقت التذسـه  الم ذه 
 .الط من المذصقت، بادج يماله  السكقل المحلههن  القمة األمذه  الماقت 

  
 الجوانب المالية  -   خامسا  

قمة األمذـه  الماقـت   ال،  قـي   2021وـيقر مـقيم   11المارا    (2021) 2575مجلس األمن، لقراره   مـدد - 76
الثــــقني نميمبر    15حتى   المارا   297 75.  خصــــــــــــــصـــــــــــــــــ  الجم هــــ  ال ــــقمــــ ، لقرارذــــق  2021يشــــــــــــــر ن 

إلى   2021 يممي يملهــ   1ملهمل د قر لإلنةــقق اللى القمة للةترة من    260,4، مبلغ  2021ح  رال يمنهــ    30
،  قن  قهم  اقشــــــــــترا قت المقّررة غهر المســــــــــددة 2021ويلمب ســــــــــبتمبر   20 يي.   2022ه   ح  رال يمن  30

غهر المسـددة ملهمل د قر.   لغ مجممع اقشـترا قت المقررة   95,7للحسـقب الخق  للقمة األمذه  الماقت  يبلغ  
ددت يكقلهف القما   3 273,1لجمهع الملهقت حةا الســـب  يي الط التقر خ   ــُ ت  يكقلهف الم دات  ملهمل د قر.  سـ

https://undocs.org/ar/S/RES/2575(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2575(2021)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/297
https://undocs.org/ar/A/RES/75/297
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لجد ب الســـداد الةصـــلي.   ،  يقق 2021ح  رال يمنه    30المملم   للمحدات  الدالم ال ايي الن الةترة الممتدة حتى  
، يـإل  2021نميمبر الـثقني  يشـــــــــــــر ن  15 إاا مـق قرر مجلس األمن يمـدـيد  قـي  القمة األمذـه  الماقـت  إلى مـق ل ـد  

 الجم ه  ال قم . د المبقلغ التي يماي  اللهاقيكلة  اإلنةقق اللى الب ث  ستكمل يي حد  

  
 المالحظات والتوصيات  -  سادسا  

يشـــك  يمطهد ال بققت بهن الســـمدال  جذمب الســـمدال  قهق   ب البلدين لإنشـــقل لجقل  طذه  م ذه   - 77
لم ــــــــــــــع الذاـق ي ألبهي لشــــــــــــــأل المســــــــــــــأـل  وبهي خطميهن إيجـقبهتهن نحم إمكـقنـه  يحـدـيد خـهقرات مســـــــــــــــتدامـ  

 ذذقك اذتمق  متجدد لقلســـــــــــ ي إلى التمصـــــــــــ  إلى يســـــــــــم   ســـــــــــهقســـــــــــه  للمذطق  بهن مختلف   الحد د.  لهم ي 
 .المصلح  وصحقب

ســــبتمبر   ويلمب  9   8آلله  الســــهقســــه   األمذه  المشــــتر   يي جم ق يي  اقجتمقع ل  لفن  ذ  ورح    - 78
الطريهن  الاهف  ق ي اب م لقق،  وحث   يلط، ياسةذي ول وشهر إلى ول يذةه  القرارات السقلق  الصقدرة الن 2021

 القرارات الســقلق  الم  مرةشــم   ي القرارات المحقل  إلى ر قســتي البلدين.  ق  متقل    اللى  ةقل  المتقل  ، لمق يشــم  
يي  مســـأل  حمقي  حقمب ديرة الذةطه  يحســـ ، ب  ويضـــق يشـــكه  ير   مشـــترك للتحقه  يي الاجمقت التي  ق    

، اللى التريـه .   ســــــــــــــق رني القل  ألل الطريهن لم يتمكـذق   ـقنمل الـثقني يـذقير 22   19ي ي  ـنقه   ملم   ـنقه
من يذظهم اجتمقع للجذ  الرققل  المشــتر   يي وبهي خبب الةترة المشــممل  لقلتقر ر، رغم التمجه  الما ــن ال ه 

 .2017والر   الذ  اآلله .  لم يذ قد اللجذ  مذ  يشر ن الثقني نميمبر  

ــد الحد د  التحق  مذاق    اســــــ  - 79 ــتر   لرصــــ ــرذق الداالم للله  المشــــ ةذي ول القمة األمذه  الماقت   الذصــــ
 لللـه   1القطـقع   اجاـق، خبب الةترة المشــــــــــــــممـل  ـلقلتقر ر، يحـدـيقت جـدـيدة يي يذةـه   قيتامـق،  ق ســــــــــــــهمـق يي

ــد الحد د  التحق  مذاق لمحله  المتكرر لمحله   يي جذمب الســـــمدال.  ريُض ممثلي الحكمم  ا  المشـــــتر   لرصـــ
و    الشـــــمقله  مذن اإلال للقمة األمذه  الماقت  بتذةه  المله  إجبل طبي القجل  من قمك مشـــــقر ذم ومر  غهر 

ويلمب ســبتمبر  14مقبمب.  وشــ ر ببقلغ الج ع لخســقرة وحد ويراد حةا الســب  التقل هن للقمة األمذه  الماقت  يي 
ي قيه لحكمم  إاهم هق  ألســـــرة المتميي.   شـــــك  الريض المتكرر  يي قمك مشـــــقر،  والرب الن خقل     2021

إليقح  حقمق الابمر انتاق ق خطهرا قيةقق مر   القمات بهن القمة األمذه  الماقت   حكمم  جذمب الســـــــــــمدال. 
 ونقشــــــد جذمب الســــــمدال ول ي قل  الحقل  اللى  ج  اقســــــت جقب  ول يســــــمن لإالقدة التشــــــغه  الةمره لممق ي 

التقل هن للله .   مق ول يحســــن ال بققت بهن الســــمدال  جذمب الســــمدال ياهي بهف  ماايه   12    11األيرق   
 الما   ومق  يذةه   قي  اآلله .م قلج  وه  يذبغي الد  يجذ لبدل المله  ي لهم الحد د، 

أشــــهرات   ق وياب وشــــ ر لقل  المه  ل د  إحراي وه يقد  يهمق يت ل  بتشــــغه  ماب  ويمني  إصــــدار ي  - 80
يردا إ ــقيهق من ويراد الشــرط  المقدمهن من الحكممقت.  وحث   98دخمب لمحدات الشــرط  المشــكل  الثب    

ويضــق ســلطقت الســمدال  جذمب الســمدال اللى الســمقر بذشــر خبرال يي مجقب حقمق اإلنســقل يي القمة األمذه  
  يقق لقرارات مجلس األمن اات الصل .  ،الماقت 

حهــث ق ي اب ال بقــقت بهن قبهلتي    ،د شــــــــــــــ مر لــقلتقــقرب بهن الحكممتهن يي وبهي لهس ذذــقك ل ــ  - 81
 قد اجتمقالقت مذةصل   لالقمة األمذه  الماقت     قدمتاق المسهر    ديذكق نقمك متميرة.  قبمب  لتق القبهلتهن لمبقدرة

ب و تم ر، ذم ومر ديذكـق نقمك يي و اخر يشــــــــــــــر ن األ  المســــــــــــــهرـ     مع  ـ  قبهـل  مذامـق، ي قباـق اجتمـقع بهن  
التماصــــــ  بهن الطريهن يي المله  الســــــب  المحله ،    يحســــــهنالحمار بهن القبق  ، ودالم إلى   لت    مشــــــجع.   
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 وشـجع ويضـق اللى يي الط لشـأل مسـأل  اسـتحققققت الرالي للرالقة  غهرذق من المسـق   التي يام الطريهن.  لمق
روة يي المشــقر   اللى قد  المســق اة،    لط اللى إحراي  مماصــل  الجامد الرامه  إلى الدالمة إلى إالمقب ح  الم

 .يقد  يي إدمقج الشبقب  الذسقل يي حمارات السب  المحله 

ــه ، لمق يي الط من خبب  لذام  ل  وشــــجع اقيحقد األير قي اللى ي     جامده ل - 82 ــهقســ ــقط  الســ قلمســ
المشـــــــتر   يي وبهي.  قد طلب  القمة  يمكن يقديم  من دالم للطريهن يي اســـــــتفذقج اجتمقالقت لجذ  الرققل  مق

األمذـه  الماقـت  اـلدالم من ير   اقيحـقد األير قي الريهع المســــــــــــــتمى الم ذي ـلقلتذةـه  ل قـد اجتمـقع للجـذ  الرقـقـل   
.  و د ول و رر يأ هد ول األمم المتحدة مسـت دة لدالم 2021المشـتر   يي وبهي يي ناقي  يشـر ن األ ب و تم ر  

ت.  و رر  ـ ـلط طلـبق ســــــــــــــقلـقق لمجلس الســــــــــــــلم  األمن الـتقلع لبيحـقد األير قي ـلأل يقم  يذظهم ذـ ه اقجتمـقالـق
مةم ــــــه  اقيحقد األير قي  ير   اقيحقد األير قي الريهع المســــــتمى الم ذي لقلتذةه  بم ــــــع طرا   إلصــــــدار  

 التقر ر المت ل  لقت  ال الهم  ماب ديذ   ماب من قبهل  ديذكق نقمك.

ــترايهجي  إا يذظر مجلس   - 83 ــهقت اقســـت را  اقسـ التي األمن يي يجديد  قي  الب ث ، إلى جقن  يمصـ
 ، و صي بتمديد  قي  الب ث  لمدة ست  وشار.2021ويلمب سبتمبر  17إلى المجلس يي  قدمُتاق

 يي الختــق ، و د ول والرب الن امتذــقني  يقــديره لر هس الب ثــ  قــق ــد القمة لــقلذهــقلــ ، اللمال  هةهــقلم   - 84
يهســـــــــــــهمـق،  لجمهع ويراد القمة األمذـه  الماقـت  اللى جامدذم اـلد  ـ   المـب  ـل  من وجـ  صـــــــــــــمل الســـــــــــــب    ومـده

 لقريه لخق  للقرل األير قي،  ظر ج  ثهرا مق يكمل صـــــ ب  للغقي .  و د ويضـــــق ول وشـــــهد لمب ماي ا  يي   األمن، 
ونهـقنغـق،  اقيحـقد األير قي، لمـق يي الـط ير   اقيحـقد األير قي الريهع المســــــــــــــتمى الم ذي لـقلتذةهـ ،    - و نـقنغـق  

  حكمم  إاهم هق، اللى مشقر تام الذشط  يي دالم يحقه  اقستقرار يي مذطق  وبهي.
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