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 الحالة في الصومال   
  

 العام عن الصومالتقرير األمين    
  

 مقدمة  - أوال   
 41والقرية  (2021) 2592م  قيار مجلس األم     16عماًل ـبللقرية   ، المرـدم هـاا التريري  يتضــــــــــــــم   - 1

ــتفمل  ع   اققا هاي  الريارر ، بمل وم تلع معلوملت ع  ، (2021) 2568م  قيار المجلس   معلوملت مســــــــ
واليتم بعث  األمم المتحدة لترديم المســـــلعدة للو ال ـــــوملم وملتت األمم المتحدة لترديم الدعم وم ال ـــــوملم   

  شــــــــــــــير  الثــل م/  4آب/ غســــــــــــــطس للو    1ورغطم التريري المســــــــــــــتجــدات اليــلمـ  التم  ي ت وم القتية م   
  2021 مبي وو
  

 لمحة عامة عن التطورات السياسية واألمنية واالقتصادية  - ثانيا  
 التطورات السياسية -  ألف 

بشـــــــــــــــ      2021 يــلر/مــليو    27  و  2020 يلوم/ســــــــــــــبتمبي    17 حيز  رــد  بطمف وم  اققــا ا قــلقم   - 2
األعضـلف وم اال حل،،  ا تخلبلت مجلس الشـقو  وم جمي  الواليلت   موز/يوليه لجياف 29وم    اال تخلبلت  وبد 

ــغ    ــحق  لشـــ ــ    52حقث  م اختيلر الميشـــ ــلف 14مرعدا، م  بقايل   54مرعدا م   صـــ ــ   مرعدا للاســـ ،  ي باســـ
ــتو   26 مثق  للمي ة قدرهل   ــ  للو مســ ــ   ال   ــ ــ    وم الملئ  وهم  ســ    يلوم الملئ  كحد  ، و لتمثقل 30ح ــ

وزعمل الواليلت األعضـــلف وم اال حل، وعمدة   وواصـــ  المجلس االســـتشـــلري الو ام الميل  م  رئيس الوزراف
  آب/ 22و   21  يومممرديشــــــــــو وحلام اي،ارة ايقليمي  وم بال،ر، حوارا يم الماتوم  واجتمعوا وم مرديشــــــــــو 

 غسـطس  وعرت االجتمل،، صـدر بيل  م  سـ    رلت يتضـم   وتـيحلت بشـ   جمل  م  المسـلئ  م  بقايل  
آب/ غســــــــــــــطس، ســــــــــــــجـ    23واختـيلر المـادوبق  اال تخـلبقق  واألم  اال تخـلبم  ووم  لجيافات اي،ارة المـللـي  

ميشــحو مجلس اليئلســ  م  المعلرتــق  شــواغليم بشــ   ،ور الواليلت األعضــلف وم اال حل، وم عملي   حديد 
ــي  ــلري الو ام اجتملعل اوتياتــ ــتشــ ــيولق  ع  اختيلر المادوبق  اال تخلبقق   وعرد المجلس االســ ل  األعيل  المســ

اســتعياا األعملم التحضــقير  ال تخلبلت مجلس  و    يلوم/ســبتمبي لمالقشــ  الجدوم ال مام لال تخلبلت  22وم 
 الميشحق   الشعت، وجم  رسو 

https://undocs.org/ar/S/RES/2592(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2592(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2568(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2568(2021)
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محمد عبد هللا   ال ـــــــــــــومللم   شـــــــــــــير  األوم/ اتوبي،  م التوصـــــــــــــ  للو ا قل  بق  اليئيس  21ووم  - 3
ــومللم ورئيس الوزراف   “ولرملجو” ــق  روبلال ـــــ ــم التو يات التم اييت بعد     قلم    ممحمد حســـــ ــ   حســـــ بشـــــ

 يلوم/سـبتمبي لعد   رديمه  ريري ع  اختقلف  حد   6مديي جيلز االسـتخ لرات واألم  الو ام وم   روبلم السـقد
 علقق ســــــــــــــلطـلت    الســــــــــــــقـد وـلرمـلجو يلوم/ســــــــــــــبتمبي،  عل     16عمالف الجيـلز، هم لايا  وي   يلقـ   ووم  

ق بتعقق  المسـيولق  وو ـليم  واتـطل  ك لر المسـيولق  ال ـومللقق  بسـلسـل   يتعل ، وال سـيمل ييملروبلم السـقد
، م  ك  األ ياف  لألمق  العل   ممث  الخلصال واصـ  الشـيكلف الدولقو ، بم  وقيم   م  جيو، الوسـل  ، ييمل

 م   ج  حثيل علو  خفيف حدة التو ي و سور  الخالف 

ــ  ج - 4 ــبقلم،  تواصـ ــلخطق   ووم ماطر  هقيا  بوالي  هقيشـ ــقية الحوا،ل  السـ ــل   بق   ويا، عشـ يو، الوسـ
   وشقو  م  هاه العشقية ق سيلسق  م  قب وإ،ارة والي  هقيشبقلم، بمل وم تلع 

ال تخلبلت البيلمل ي   ا  علو لثي عديال وزاررل   ،موسو بقيم عبدي ،،  جي  اليئيس“صومللقال د”ووم   - 5
 ر/مليو، والتم حررت وقيل  ح اب المعلرت  بعض المللست   يل   31وا تخلبلت المجللس المحلي  التم جيت وم  

 
 التطورات األمنية -  باء 

ج   وم المتوســــ  وقو،  - 6 وال ت معوم حل،ثل وم الشــــيي     273 الت الحلل  األماي  مترل  ، حقث ســــ 
ــ لب الحوا،ث   ــــــــــدر ع  هم بلألســــــــــل  ع لرة ع  هجملت كي ووي  ســــــــــتيدف قوات األم    و حيك  الشــــــــ

وبعث  اال حل، األويررم وم ال ـــــوملم، وع  هجملت   اقا بلســـــتخدا   جي ة متقجية يدور  ال ـــــا   ال ـــــومللي 
وعمليلت اغتيلم  وكل ت شبقلم السقلو وبال،ر وشبقلم الوسطو هم المال ق األاثي  ضيرا عمومل م   شلت  

 حيك  الش لب 

ات - 7 حيكــ  الشــــــــــــــ ــلب هجمــلت مســــــــــــــتيــدوــ  م  خالم  قجقيات ا تحــلررــ  وم مرــديشــــــــــــــو  وقم   و قــ 
آب/ غســــــــــطس، ا قجي جيلز متقجي محموم يدوي ال ــــــــــا  وم مطعم يي ل،ه الجاو، وم لقليم شــــــــــل غل م  19

ي ا تحلري ح امه   15مرديشــو، ممل  ســقي بحســت الترلرري ع  مرت   ربع   شــخلص  ووم  ب  ح ريا /يو يه، وج 
  مح  للشـــــلي يتي،، عليه  ويا، الروات األماي  وم لقليم وتجي، ممل  ســـــقي حســـــت الترلرري ع  الالســـــ  ،اخ

ورام،  م  قجقي جيلز يدوي    يلوم/ســبتمبي، ووم لقليم حمي 25آخير   ووم  26شــخ ــل وإصــلب   23مرت  
توي ال ــــــــــــــا  محموم علو ميكـ   ومســــــــــــــتخـد  وم اليجمـلت اال تحـلرـر  ،اخـ   ـلبور م  الميكـ لت كـلـ ت  ا 

ــت   شــــــــخلص، ثالث  مواقق   ــقي ع  مرت  ســــــ ــوملليل، ممل  ســــــ الميور عبي  رط   قتيش بللريب م  وقال صــــــ
 شـــــــــير  األوم/ اتوبي، وجي ا تحلري عبو ه وم مطعم يع  بللجاو، وم لقليم  12مد قق  وثالث  مد قق   ووم  

 د، ممل  سقي ع  مرت  خمس   شخلص ق قشلي 

طو، حلووت حيك  الشـــــــــ لب علو و قية عللي  م  اليجملت  ووم ووم الماطرتق  الجاوبي  والوســـــــــ  - 8
آب/ غســـــطس هجو  براائ  اليلو  وم بقدوا، علو بعد كقلومتي واحد م  الماطر    16ماطر  بلي، شـــــ    وم 

المحمي  التلبع  ل عث  المياقبق  العســــــليرق  التلبع  لال حل، األويررم وم ال ــــــوملم، حقث  وجد األمم المتحدة 
ووق  الحل،ث بعد ســلعلت م  اختتل  ا تخلبلت مجلس الشــقو  وم العلصــم  االقليمي   ووم جوهي،  والمطلر 

 شـــير  األوم/ اتوبي هجملت باقيا  غقي م لشـــية علو  4بماطر  شـــقبقلم الوســـطو، شـــات حيك  الشـــ لب وم  
ــلب  اثاق  م   شـــير  األوم/ اتوبي  ســـقي ع  ل 6عدة م ل  حلومي ،  عربيل هجو  باقيا  غقي م لشـــية وم   صـ

 يلوم/سـبتمبي  جي ة   19 عضـلف جميي  هقيشـبقلم ايقليمي   ووم ماطر  هقيا ، اسـتخدمت حيك  الشـ لب وم  
 الاي ب ام حديثل، وتلع قب   يل  قلقل  م  اوتتلحه المتوق    متقجية يدور  ال ا  لتدمقي مي   بولوبي م
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جو  شـــــاه الجيش الو ام ال ـــــومللم  ووم ماطر  مو،وغ، شـــــات حيك  الشـــــ لب هجومل مضـــــل،ا لي - 9
آب/ غســــطس، اســــتولت الروات ال ــــومللي  علو قير  قل،،  16وقوات غللمو،وغ األماي  وم لقليم هوبقو  ووم  

ــ لب وم الماطر   ووم القو  التللم،  غلرت الجملع  علو قلعدة الجيش   وهم واحدة م   ابي قواعد حيك  الشــ
آب/ غســطس،  قات حيك  الشــ لب هجومل  24م  غللمو،وغ  ووم  وم قل، وقتلت مل ال ير  ع  ســ ع  جاو، 

وم  معردا بد  بلســــتخدا  جيلز متقجي يدوي ال ــــا  محموم علو ميك   تــــد  قلعدة للجيش وم قير  كلملرا  و 
آخير   وق ت  العديد م  المد قق    17 وقد بمرت  عشـية م   ويا، الجيش الو ام ال ـومللم وإصـلب  المجمو،، 

 رتـــــــــــــــي  موجيـ  تــــــــــــــد  قوات األم  وم جمي    حـلف   وـب لغـل م روعـ  علو جـلـ ت الطيرق   عبوات ـ لســـــــــــــــق ب 
 هوبقو   مرل ع 

ووم ماطر  جلجدو،،  ســـــــببت عو،ة نيل،ة  اويم  ه  الســـــــا  والجملع  وم حشـــــــد الجاو، الســـــــلبرق    - 10
جيش الو ام  يلوم/ســـــــــــبتمبي، اشـــــــــــت ع التاويم م  ال  30التلبعق  لياا التاويم وم ماطر  ،وســـــــــــميرت  ووم 

جاو،  وبعد االشـت ل،، ا تر  التاويم للو بلد م   10ال ـومللم وم قير  بوهوم، ممل  سـقي ع  مرت   اثي م   
ــ  محلوالت التقلوا  ــيطي علو هل ق  الماطرتق  ،و  مرلوم   وبعد وشــ غيعق  ومت ل  وم ماطر  هققيا  وســ

بللريب م  غيعق   حســـــــــ ل لشـــــــــ  عملي  بق  ســـــــــلطلت غللمو،وغ ونيل،ة التاويم، وتـــــــــعت غللمو،وغ قوا يل 
م/ اتوبي، ا سـحبت    10ووم هجومي  تـد  اويم  ه  السـا  والجملع    مقليشـيلت التاويم م  بلدة  شـير  األو 

 شــــــــــــــير  األوم/ اتوبي، ا ـدلعـت اشــــــــــــــت ـلاـلت عايقـ  وم مـدياـ  غيعقـ  بق  قوات غـللمو،وغ   23مت ـل   ووم  
  م  بقايل شـــــخت و ،ت للو  دمقي ممتلفلت،   100 000ي م  والتاويم  و ســـــببت المواجيلت وم  شـــــيرد  اث 

ــفيل   ووم  ــتشــ ــل   رجلم األعملم المحلقق ،  خلو   27مســ ــير  األوم/ اتوبي، وبعد وســ ــا    اويم   شــ  ه  الســ
والجملع  غيعق  و ياج  للو معرله وم قير  بوهوم  وســــــــــيطي الجيش الو ام ال ــــــــــومللم وقوات غللمو،وغ 

 سيطية كلمل  علو البلدة 

، حقث  وقد ب    ،اعش واســــــــتمي ايبالغ ع  وجو،  شــــــــلت وم ماطر  بلري لعالصــــــــي موالي  لتاويم - 11
آب/ غسطس، وب    قوات  م  بو تال د  18رئيس بلدي  بللقدهقدي ، بمرل ع  كل داال، ق ت  رميل بلليصلص وم  

آب/ غســـطس  و وقد  30قد اســـت يدوت بعبوة  لســـق  يدور  ال ـــا  وم كلم مســـللت، بمرل ع  بوصـــلصـــو، وم 
 بإصلب  جاديق  

 
 التطورات االقتصادية -  يمج 

ــل،ي  وم  - 12 ــتجدات الحلل  االقت ـ ــ   مسـ ــبتمبي بشـ ــيي  يلوم/سـ ــل،ر وم شـ وورل لتريري الباع الدولم ال ـ
شـــقمل م  اال تعلن م  ارثلر الســـلبي  لجلئح  ميا  مقت ـــل، ال ـــومللاالال ـــوملم، م  المتوق     يشـــيد 

لم ايجمللم الحقيرم  المح  الال    وبلغ( وآثلر الفيضــــل لت العلرم  و قشــــم الجيا،   19-وقيو  كورو ل )اووقد
وم الملئ  وم    3,2، و ســـــــــ    2022 وم الملئ  وم عل  2,9، و ســـــــــ   2021وم الملئ  وم عل   2,4 ســـــــــ   

  2023 عل 

 واجه الحلوم  اال حل،ي   حديل وم  اققا وبســــــــبت قل  م ــــــــل،ر ايييا،ات،  وعلو ال ــــــــعقد المللم،   - 13
ايييا،ات المحليـ  وم اليب  األوم          ولم المـاكور  عاله ريري الباـع الـد  وقـد جـلف وم   2021مق ا قتيـل لعـل   

، وتلع بســـــــــبت 2020وم الملئ  عمل كل ت عليه وم القتية  قســـــــــيل م  عل    13 ق  باســـــــــ     2021م  عل   
ايييا،ات غقي الضــــــيربي  جياف عد  كقلي   ح ــــــق  اليســــــو ، األمي الاي  وم الملئ  وم 45باســــــ    ا خقلا

ــييرل مرلر   بللاقرلت المطلوب   وعالوة علو تلع،  10ت المحلي  بمبلغ   وجد وجوة وم ايييا،ا ماليق  ،والر شــ
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وبســبت اســتميار حلل  عد  اليرق  الســيلســم بشــ   اال تخلبلت، ال ي ام الدعم المرد  م  الشــيكلف الدولقق  وم  
 المق ا ي  معلرل 

ــمـل   م  ـبدعم م  األمم المتحـدة،   و جـت جيو، حلومـ  ال ـــــــــــــومـل و  - 14 للو ا قـلنـي  األمم المتحـدة   البـلد ـبل ضـــــــــــ
  ، 2023- 2020آب/ غسـطس  وبلالعتمل، علو االسـتيا يجي  الو اي  لمللوح  القسـل، للقتية   11لمللوح  القسـل، وم  

 عم  ويق  عم   لبع  لألمم المتحدة م  الحلوم  حلليل علو وتــــــــ  بي لم  مشــــــــتي، م  األمم المتحدة مد ه 
للوح  القســـــــــل، وم ال ـــــــــوملم، بمل وم تلع ع   يرق  اققا  غققيات وم الييل  ســـــــــاوات وهدوه  ع ر  م 10

  شيرعلت مللوح  القسل،، وبالف قدرات ماوملت المجتم  المد م وال حققق  س  الحلومم، و،عم جيو، 
  

 دعم جهود بناء السالم وبناء الدولة  - ثالثا  
 إقامة دولة اتحادية قادرة على أداء وظائفها -ألف   

 االستعدادات إلجراء االنتخابات  -   1 

 يلوم/ســــــــــبتمبي،  صــــــــــدر القيرق اال حل،ي اال تخلبم المعام بللتاققا جدوال زمايل مســــــــــتفمال    4وم  - 15
ــبتمبي موعدا الختتل  ا تخلبلت مجلس الشـــــــــقو   وقد  ت  الجدوم ال مام    18لال تخلبلت، حد، ييه   يلوم/ســـــــ

 شير  الثل م/ وومبي  ووم   20 شير  األوم/ اتوبي للو  1م  علو لجياف ا تخلبلت مجلس الشعت وم القتية 
ا تخـلـبلت يجياف   يلوم/ســــــــــــــبتمبي،  صــــــــــــــدر القيرق اال حـل،ي جـدوال زماـيل مارحـل لال تخـلـبلت يحـد، موعـد   30

ــعت وم القتية م    ــير  الثل م/ وومبي  ولم  فم  غللمو،وغ بعد العملي  اال تخلبي    20للو  1مجلس الشــــــــ  شــــــــ
   وال   ام االستعدا،ات يجياف ا تخلبلت مجلس الشعت مت خية ع  موعدهل لمجلس الشقو 

رئيس المحلمـ    ـقل بعـد       “صــــــــــــــومـللقالـ د”وـقد  م حـ   الا ا، حوم نـيل،ة هقـم  ل،ارة اال تخـلـبلت وم  - 16
  ،“ خضــــــــي ”ميدي محمد غولقد  ،حوار بق   لئت رئيس الوزرافبتســــــــيق  لجياف   ،بلشــــــــم يوســــــــ   حمد  ،العليل

 يلوم/ســـــــبتمبي  وا قق ال عيمل  علو  ي قت لترلســـــــم  5وم    ،عبدي حلشـــــــم عبد هللا ،مجلس الشـــــــقو   ورئيس
ــت القيل،ي  وم هقم  ل،ارة اال تخلبلت، وا تيت ا تخلبلت  ــلط  علو المالصــ ــومللقال د”الســ ــقو    “صــ لمجلس الشــ

 لئبق  ع  خلب  شـــــــــير  الثل م/ وومبي بل ت  1 يلوم/ســـــــــبتمبي  وبد ت ا تخلبلت مجلس الشـــــــــعت وم    30وم 
  ووم  ا تخلب  حد الالئبق عملي    طع  ومشـــــــلو      م  رديم شـــــــير  الثل م/ وومبي،   2  ووم “صـــــــومللقال د”
ــر  شـــــــــير  الثل م/ وومبي، قضـــــــــت لجا  وض المالزعلت اال تخلبي  ب   العملي  اال تخلبي   8 م   كل ت متســـــــ

  بش   اال تخلبلت غقي الم لشيةايجيافات المتقق 

ــ    8 ووم - 17 ــير  األوم/ اتوبي، عردت األمم المتحدة اجتملعل  رايل  وليل م  األ ياف المل ح  بشــــ  شــــ
و تضــــــــــــــم   المق ا ـي  اال تخـلبـي  التم  رحيـل ملـتت رئيس الوزراف والقيرق اال حـل،ي اال تخـلبم المعام ـبللتاقـقا   

ماليق  ،والر   8,3الموار، بمبلغ     ر ـــــــــل ومملقو  ،والر،  27,2  ، بلعتمل،ات لجمللي  قدرهلق ا ي  المارح الم
ملقو  ،والر، للو   خي وم الجدوم ال مام  ثي   18,9ورع   ار قل، المق ا ي ، مرلر   بللمق ا ي  الحللي  ال للغ  

وســلئ   علو  فلليف اللجل  اال تخلبي ، و يضــل للو زرل،ات وم بدالت المادوبق  ووم  فلليف الســقي و فلليف  
 ايعال  واال  لالت  وقد التمس ملتت رئيس الوزراف الدعم م  األ ياف المل ح  لسد هاه القجوة 

الســــــــقد  شــــــــير  األوم/ اتوبي بيئلســــــــ   2وع رد االجتمل، الثل م للجا  الو اي  ألم  اال تخلبلت وم   - 18
الحلوم  اال حل،ي     وقدمت حل،  وم  خالم اليب  بللوســــلئ  ايلفتيو ي  م  الواليلت األعضــــلف وم اال  روبلم



S/2021/944  

 

21-16080 5/19 

 

  و الشــــــي   التلبع  وال ــــــومللي  والواليلت األعضــــــلف وم اال حل، وبعث  األمم المتحدة وم ال ــــــوملم ومقوتــــــ 
علو      الســـقد روبلممق ا ي   م  اال تخلبلت  وحث    ع األماي  و   معلوملت مســـتفمل  ع  التحضـــقياتلل عث  

بلت مجلس الشـعت  وواصـ  مسـتشـلرو شـي   بعث  األمم المتحدة وم   فو  االسـتعدا،ات األماي  جله ة ال تخل
وت   الدعوَة للوال وملم وبعث  اال حل، األويررم وم ال وملم م   ويائيم وم الواليلت األعضلف اال حل،ي   

 خط   ماي  شلمل  ال تخلبلت مجلس الشعت 

ألمام لال تخلبلت  و م  ســــليم المعدات و واصــــ  األمم المتحدة وبعث  اال حل، األويررم  رديم الدعم ا - 19
ميك ا، ورتلرو مواقو هاه   12التم اشـــتي يل األمم المتحدة للو جمي  مياا  العمليلت المشـــتيك  ال للغ عد،هل  

مه مدر بو  وم مجلم    المياا   درر ل مموال م  ال ــــــادو  االســــــتممل م للســــــال  والم ــــــللح  وم ال ــــــوملم يرد 
ــلفوم   و اال حل، األويررم الشـــــــــي   م  ال ـــــــــوملم وم  بعث  ووم ماطر  بال،ر،  الواليلت اال حل،ي  األعضـــــــ

القـيل،ة، وتـلع  علو  علو ل،ارة الاوـل  العـل  و وم تـلع وم مجـلم  م  اال تخـلـبلت، بمـل   ـ درـرت آخييجيي  اويم  
 بتمور  م  بي لم  الشــــــــي   المشــــــــتي، وم  بعث  األمم المتحدة لترديم المســــــــلعدة للو ال ــــــــوملم وبدعم م 

ــوملم    ــليرق  التلبع  لال حل، األويررم وم ال ـــــــ بي لم  األمم المتحدة اي ملئم وشـــــــــي   بعث  المياقبق  العســـــــ
وقد ع زت شــــي   بعث  اال حل،   المســــلواة بق  الجاســــق  علو  علو حرو  اي ســــل  و    درر لالدورات    و تضــــم 

ــ لت شــــــــــي   للو بياوة وغيبيلري م  ــميرت وقدمت تــــــــ  ج  بســــــــــ  األم  خالم   األويررم وحد يل وم ،وســــــــ
 ا تخلبلت مجلس الشعت 

 شــــــــــير  األوم/ اتوبي،  جيت اللجا  اال تخلبي  اال ترللي  لبو تال د  وم ا تخلبلت م لشــــــــــية   25ووم  - 20
جمييلت    ثمل مميشـــــــــــــحل م    449 وم المجمو، الوس و و وإي  و ووقق     للمجللس المحلي  وم مرل علت قي 

ــي  علو  ــيلسـ  لخ ل  28 854و ،لو مل مجموعه  امي ة لجملال    23و م ا تخلب  المحلي  للمجللس  ب مرعدا   87سـ
ــ   ــوا يم وم    46 839م   صــ ــجال ب صــ ــيولو   وقل  بميان  القتيا،   م  مياا  ا 54 لخ ل مســ اال تخلبلت مســ

 ، بمل وم تلع األمم المتحدة ق الواليلت، وضال ع  مياقبق  ،ولقق  ومحلق م  اال حل، وم   
 

 جعة الدستور عملية مرا  -   2 

ــترل  لمياجع    - 21 ــتورر  ولجا  اليقلب  التلبع  للبيلمل  اال حل،ي واللجا  المســـــ ــيو  الدســـــ قلمت وزارة الشـــــ
الدســـــــتور و اققاه بوتـــــــ  اللمســـــــلت الايلئي  علو  رلرري التســـــــليم للو اي،ارة المربل  وإلو البيلمل  اال حل،ي، 

الجاوبي  الغيبي ، وهيشــبقلم، وغللمو،وغ، واي،ارة ايقليمي    وتلع بعد مشــلورات م  المجتم  المد م، والواليلت
ــتربلي   ــم  هاه الترلرري معلوملت ع  الترد  المحيز وع  التحديلت الرلئم  وايجيافات المســـ وم بال،ر  و تضـــ
المرتيح  بشـــــ   عملي  مياجع  الدســـــتور  و يدف الترلرري للو الحقلا علو المللســـــت التم  حررت خالم وتية  

  وم الدورة البيلمل ي  العلشيةارة السلبر  و اي،
 

 منع نشوب النزاعات وحلها  -   3 

ــتيل ليئيس   22وم  - 22 ــومللم التم  علات معلرتــــ ــيطيت قوات الجيش الو ام ال ــــ آب/ غســــــطس، ســــ
، علو ملل ت ل،ارة هيشبقلم، وضال ع  مواق  استيا يجي   خي  وم  “غو،الو”علم عبد هللا حسق    ،هيشبقلم

غو،الو للو بلـدور      الســـــــــــــــقدبلـدور ، بماطرـ  هقيا ، وتلـع احتجـلجـل علو ال ـرلرة التم م  المرير    يي،ييـل  
ــ ولف ،   ــقية الحوا،ل ،  م اال قل  وم   وبقضـ ــقو  عشـ آب/ غســـطس علو لعل،ة الملل ت  25 دخ   حد ك لر شـ
 ة هيشبقلم وإ شلف لجا  لمالقش  موللم الحوا،ل  وم والي  هيشبقلم للو ل،ار 
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ووم آب/ غســطس و يلوم/ســبتمبي وقعت اشــت لالت بق  عشــقية ،يي وعشــقية الحوا،ل  علو األراتـم   - 23
ــدة  شــــــــــــــخـــلص  ووم   ــ  عـ ــ  هقيا ،  ســــــــــــــقيت ع  مرتـ ــدور ، بماطرـ ــ  علو مشــــــــــــــــلرف بلـ ــلو الواقعـ وم ،يقـ

يوســــ ، م  عشــــقية الحوا،ل ، ال ســــحلب مقليشــــيلت الحوا،ل  م  ،يقلو، و م  يلوم/ســــبتمبي، ر ت  وغل    12
 شـــي وحدات الجيش الو ام ال ـــومللم وم الماطر   و واصـــ  األمم المتحدة  رديم المســـلعدة المللي  والتراي  

 للو ل،ارة هيشبقلم ،عمل لعملي  الم للح  العشلئير  
 

 المسائل الشاملة -باء   
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -   1 

مســـــــلواة بق  الجاســـــــق  و ملق   بلالشـــــــتيا، م  بي لم  األمم المتحدة اي ملئم وهقم  األمم المتحدة لل - 24
مي ة وصـــادو  األمم المتحدة للســـلل  ووكلالت شـــيرل   خي ، الت بعث  األمم المتحدة لترديم المســـلعدة للو ال

وم الملئ  كحد  ، و لتمثق  المي ة   30الجيو، اليامي  للو  حرقق ح ــــــــ   ال ــــــــوملم  عم  باشــــــــلت علو ،عم 
وم    ، وتلع أل ه لم يتم بعد وتــــــــ  آلي  عملي  لتخ ــــــــيت هاه الح ــــــــ  2021وم ا تخلبلت عل  بيلمل يل  

،  للو ال ـــوملم  الخلص الممث   ي ســـه  لئ    خالم ويرق العم  المعام بللشـــيو  الجاســـل ي  واال تخلبلت، الاي 
 بعث  األمم المتحدة عملي   اسقق الدعم المرد   م  األمم المتحدة لجيو، الدعوة قل،ت 

ــلركــ  المي ة وم الحيــلة العــلمــ ، م   جــ     األمم المتحــدةالتم  بــاليــل  جيو،  الووم ل ــلر   - 25  ع ر  مشـــــــــــــ
 لئ   ، قلمت وم الملئ  كحد  ، و لتمثق  المي ة  30ح     و خ يتوم تلع م  خالم التمثق  السيلسم  بمل

 يلوم/ســــــبتمبي  وبليتــــــلو  للو اجتملعيل م  القيل،ات الاســــــلئي ،    12ال ــــــوملم وم ب رلرة للو األمق  العل  
الملســــــ  للو  حلورت  لئ   األمق  العل  م  الرل،ة ال ــــــومللقق  وم  شــــــقو  العشــــــلئي، وشــــــد،ت علو الحلج   

  الحيلة السيلسي ل وم مشلركتي فثيف  ع ر   مثق  المي ة و  خ يت ح   الحد األ، و وإلو   

ووم القتية بق  آب/ غســطس و يلوم/ســبتمبي، قل  ســقياف الاوايل الحســا ، الاي  ع ق اوا م   ج  الدعوة  - 26
ــ  الحد األ، وللو  ــلف وم اال حل،  خ ــــــيت ح ــــ قل،ة هاه   و حدثوا م ، بســــــت بعثلت للو الواليلت األعضــــ

والاســــــلف م  توات الطمو  الســــــيلســــــم ولجل  اي،ارة   المجتم  المد مممثلم شــــــقو  العشــــــلئي و   م الواليلت و 
  يلر/ 27  يلوم/ســــــبتمبي و 17، وتلع وورل ال قلقم لتفيرس هاه الح ــــــ اال تخلبي  م   ج  اســــــتحداث آلي  

 مليو  وم  خالم الدعم المللم والتاسيرم، يسيت األمم المتحدة حمل  الدعوة التم قل  بيل هيالف السقياف 

المتحدة وزارة شــــــيو  المي ة و امي  حرو  اي ســــــل ، علو مســــــتو  اال حل،ي وعلو وســــــلعدت األمم  - 27
وتلع م  خالم التقلع   ح ـ  الحد األ، ومسـتو  الواليلت األعضـلف وم اال حل،، وم الدعوة للو  خ ـيت  

ــتو  المجتم  المحلم، ــ لب علو مسـ ــلئي وال عملف الدياقق  وم  ماوملت المجتم  المد م والشـ ــقو  العشـ  م  شـ
 وم  خالم ل،ارة ميك  اال  لم الخلص بللمي ة وم مرديشو 

وال   ام مســ ل  ســالم  المي ة و مايل خالم اال تخلبلت  شــل  م ــدر قلق بللاســ   للقيل،ات الاســلئي   - 28
ــمل  األم  والحملي    ــ  األمم المتحدة الدعوة للو ا خلت  دابقي لضـــ ــم  و واصـــ ــيلســـ ــلف توات الطمو  الســـ وللاســـ

اســـلئي  وللميشـــحلت والمادوبلت  وبدعم م  األمم المتحدة، قلمت  ال،يمي  وولع بي ل،وت الســـوردي  للقيل،ات ال
بتدررت مواقم قوة الشـــــــــي   ال ـــــــــومللي  للعم  وم الملل ت المعاي  ب وتـــــــــل، المي ة ،اخ  مياا  العمليلت 

 المشتيك  االثام عشي كليل 
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 تمكين الشباب  -   2 

آب/ غســطس،  وم ويرق األمم المتحدة العلم  المشــتي،  12للشــ لب، المواوق لقو  وم القو  الدولم  - 29
ــوملم التلب  لألمم المتحدة وماوم    ــ لب وم ال ــــ ــلري للشــــ ــتشــــ ــ لب والمجلس االســــ بق  الوكلالت المعام بللشــــ

ال ــومللم     شــطً  ل رل،ة الوعم بللدور اليل  الاي يضــطل  به الشــ لب لألمم المتحدة )القلو( األغاي  وال راع 
ــلو  للو  ــلئ   يور  الوم التامي  الو اي   وبليتــــــــ ــجي  علو دعلئي  و اليســــــــ لعدا، بي لم  لتاعم بعاوا   التشــــــــ

آب/ غســــطس  م التيكق  وقيل علو   11،  ومت األمم المتحدة حلر  ،راســــي  شــــ لي  وم “الطيرق للو الســــال ”
ــوملم   ــ لب وم مجلم  حور  الاوم الغاائي  وم ال ــــ ــيولو  حلومقو  ابتفلرات الشــــ ــي هاا الحدث مســــ وحضــــ

 وماوملت ش لبي  و ال،يمقو  وجيلت مل ح  

ــلبل ) 40مل مجموعه   وهال، - 30 ــلبل 20مياهرل وشــــــ ــلب  20 و شــــــ  درر ل ميايل علو الميلرات    يتلرو   (شــــــ
( شــلب   23شــلبل و  17)  مياهرل وشــلبل 40م  متفو    ، ييمل  عم  مجموع   “صــومللقال د”الرلبل  للتســورق وم  

وم  االبتفلر    علو التدرربي  UPSHIFT لتعلو  اققا مشـــــــلرر   جلرر  وم بو تال د بعد المشـــــــلرك  وم مخي م
 االجتملعم المجلم 

امي ة( م  وزارة الشــــــــــ لب   12 رجال و 18مواقل ) 30وخالم القتية المشــــــــــمول  بللتريري،  م  دررت  - 31
جتملعي  واألســير ، علو  طوري و اققا الســيلســلت  م  وزارة العم  والشــيو  االو  ،“صــومللقال د”واليرلتــ  وم  

 المتحدة  الش لبي  وميلرات القيل،ة واال  لم، وتلع وم ل لر بي لم  حلومم لبالف الردرات مدعو  م  األمم
 

 التنسيق اإلنمائي  -   3 

م  يســـم آب/ غســـطس،   لرت وزارة الطلق  والميله اال حل،ي  االســـتيا يجي  الو اي  للميله، الت   3وم  - 32
التامي  المســــــتدام  للموار، الملئي  وم ال ــــــوملم  كمل  م وم الوقت  قســــــه ل شــــــلف ويق  عم  لتحرقق ســــــس  األ

و اـي  معاـي  بملـلوحـ  الجـقلف والفيضــــــــــــــلـ لت وتـلع م   جـ  نـيل،ة الاي  التيابطم وم الســــــــــــــعم للو  خفيف  
 ال دملت المالخي  

  علو ل،ملج االعت لرات البقمي  تـــــــــــــم   ي   وواصـــــــــــــلت بعث  األمم المتحدة وم ال ـــــــــــــوملم العم - 33
الوســــل   وم  ســــور  المالزعلت علو األراتــــم والميله وم هيشــــبقلم، وضــــال ع  ل،ملج  بعل، الشــــ لب و و، 

 الجاس وم هاه العملي  

 يلوم/ســـــــــبتمبي،  وم بي لم  األمم المتحدة للبقم  حلر  عم  لمدة يومق  م   ج  وتـــــــــ    19ووم  - 34
  م  قب  الحلوم  لقيارهلبل تولر علو السيلس  الو اي  للغلبلت التم هم ار   اللمسلت األخقية

  
 حقوق اإلنسان والحماية  - رابعا  

 حقوق اإلنسان -  ألف 
ــروت   - 35 ــوملم ســ ــلعدة للو ال ــ ــجلت بعث  األمم المتحدة لترديم المســ ــمول  بللتريري، ســ خالم القتية المشــ

وم الملئ   30جيرحل،  ي بار ــــل   ســــبته   95 قتقال و 99تــــحي  وم صــــقوف المد قق ، بمل وم تلع  194
جيرحل   151  قتقال و  125مرلر   بعد، الرتلو والجيحو المسـج  خالم القتية المشـمول  بللتريري السـلبق وقدره  

  تـــــحليل 109والت حيك  الشـــــ لب  شـــــل   ابي جي  مرتيو  للجيائم، حقث  عو، المســـــيول  للقيل وم ســـــروت  
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وم الملئ (، وإلو مقليشيلت عشلئير   19تحي  ) 36وم الملئ (، وإلو جيلت ولعل  مجيول  وم سروت  56)
ــروت   ــحي  ) 24وم ســ ــروت  وم الملئ (، وإلو قوات األم  الحلوم 12تــ ــحي  ) 16ي  وم ســ وم الملئ (،  8تــ

وم الملئ (، وإلو جيلت  خي  وم ســـروت   4تـــحليل ) 7وإلو بعث  اال حل، األويررم وم ال ـــوملم وم ســـروت  
 وم الملئ (  1)  تحقتق 

شــخ ــل، م  بقايم  37وخالم القتية المشــمول  بللتريري، اعترلت الســلطلت واحتج ت بشــل   عســقم  - 36
ــت ه وم ا 17 ــيا يشــ ــ لب، وعا ــ ــحققق ، و 5  تملئيم للو حيك  الشــ ــم واحد،  5 صــ ــيلســ ــ لب، وســ ــطلف شــ  شــ

ــيا    ــلطلت ســــ ــيل،   لرت الســــ ــلعي  ووم القتية  قســــ ه ليم  يمل  و  ردميم للو  29وشــــ ــل ،و      وج أ ــخ ــــ شــــ
ــج   ا تيلالت للحق وم   ــم تلع قل و  ايجيافات الجالئي   والت بعث  األمم المتحدة  سـ المحلام، مثلمل يرتضـ

ا تيـلاـل خالم القتية ققـد االســــــــــــــتعياا، بمـل وم تلـع اعترـلم واحتجـلز   23حقـث قـلمـت بتوثقق    التعبقي،  حيرـ 
ــلطلت   ــحفيل 16لــــــــــــــــــــ الســــ ــوملم  وم    مايم 8 -  صــــ ــومللقال د”وم   4و والي  جاوب غيب ال ــــ وم   2 و “صــــ

 لشـطل    “صـومللقال د”آب/ غسـطس، اعترلت شـي     19هيشـبقلم  ووم  و  مرديشـوك  م  غللمو،وغ، وواحد وم  
ــلئ  التواصــــــ  االجتملعم ــترال  يعم  صــــــحفيل بلرزا وم وســــ   ، وتلع م  ،و      رد   ي ســــــبت العترللهمســــ

 شــــــــــــــير    2 يلوم/ســــــــــــــبتمبي و    23ووم  ي ام هـاا الاـلشــــــــــــــ  ره  االعترـلم ،و      وجـه لـه  ي  يمـ     وال
م/ اتوبي، صــحققق   آخير ، ثم   لرت ســياحيمل وم يو  اعترلليمل م   “ را ال ــوملم”احتج ت شــي      األو 

،و   وجيه  ي ا يلملت ليمل  ووم مرديشــــــــــــو،  ول،ت الترلرري    قوات الشــــــــــــي   ال ــــــــــــومللي  احتج ت وم  
 يلوم/ســـــبتمبي صـــــحفيل وقلمت بلالعتداف بد يل علو عدة صـــــحققق  آخير  وصـــــل،رت بعض معدا يم  ثالف  5

ــقدة  يلق   و لرت قوات الشـــي   ال ـــومللي  الق ض علو صـــحققق    غطقتيم الحتجلج ســـلمم علو   اختقلف السـ
 شــير  األوم/ اتوبي بســبت  غطقتيمل أل شــط   اويم  ه   2   يلوم/ســبتمبي و 29آخير  وم غللمو،وغ يومم  

ا يلملت  و يتم  الســــــــــــا  والجملع  وم غللمو،وغ  وقد    لق ســــــــــــيا  ال ــــــــــــحققق  م  ،و      وجه ليمل  ي
 علو المحلم     عيتيمل

 
 االمتثال لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان -  اءب 

اســــت    القيرق العلم  الترام المشــــتي، بق  بعث  اال حل، األويررم واألمم المتحدة والمعام بســــيلســــ   - 37
قشت خالم اجتملعلت بام العالي  الواج   وم مياعلة حرو  اي سل  اجتملعل ه الشيير  وم آب/ غسطس  و و 

شـــــييي آب/ غســـــطس و يلوم/ســـــبتمبي  دابقي التخفيف المت ـــــل  بليجيافات الت ـــــحيحي  ومتلبع  عردت وم  
ــ ل  العتل، الجوي لل عث    ــلر لروات بعث  اال حل، األويررم، ومســــ ــلبق لال تشــــ ــ ل  التدررت الســــ اال،علفات، ومســــ

ــل علمل لتدابقي التخفيف   ــتعياتــ ــل اســ ــلت  يضــ ــملت المالقشــ التم  حقلت للو الحلوم  اال حل،ي  ييمل يتعلق وشــ
 مجلس األم  وي،، التم اعتبيت بموجـت قيار  3  000بروات األم  ال ــــــــــــــومـلليـ  ايتـــــــــــــــلييـ  ال ـللغ قواميـل  

 ال وملم  ميهل  للح وم علو ،عم ملتت األمم المتحدة لترديم الدعم وم (2020) 2520

جاديل  298آب/ غسـطس،  ومت بعث  األمم المتحدة وم ال ـوملم جلسـلت لحل   لتوعي    29ووم  - 38
م  جاو، الجيش الو ام ال ـــومللم  و ضـــمات جلســـلت ايحل لت، التم   ق ات لدعم بعث  اال حل، األوروبم 

اي سـل  والرل و  اي سـل م الدولم  للتدررت وم ال ـوملم،  ملتج ع  المقلييم األسـلسـي  للرل و  الدولم لحرو  
 وحملي  الطق ، وضال ع  متطل لت األمم المتحدة بموجت سيلس  بام العالي  الواج   وم مياعلة حرو  اي سل  

و مشـــــيل م  الجيو، المباول  لتع ر  الوعم بمتطل لت ســـــيلســـــ  بام العالي  الواج   وم مياعلة حرو    - 39
تحدة لترديم الدعم وم ال ــــــوملم االجتمل، والتحلور م  تــــــ لت اال  ــــــلم  اي ســــــل ، واصــــــ  ملتت األمم الم

https://undocs.org/ar/S/RES/2520(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2520(2020)
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ــيلســــ  ،اخ    التلبعق  لروات األم  ال ــــومللي  وم  الجيلت األخي  م   ج    اقد و ســــيق  االمتثلم لياه الســ
 الوحدات التم  تلرو الدعم م  الملتت 

 
 األطفال في النزاعات المسلحة -  يمج 

 قال   731ا تيلال خطقيا تـد   738 حررت األمم المتحدة م  وقو، بللتريري،    خالم القتية المشـمول  - 40
علو المدار   و حررت ويق  العم  الرطير  المعاي   ســــــــــــــ   هجملتوتلة( وم  وقو،    150 صــــــــــــــبيل و 581)

 قال، واختطلف   249بيصـــد اال تيلالت الجســـيم  المي ف   تـــد األ قلم وايبالغ عايل م   جاقد واســـتخدا   
 قال للو االغت ــــــــلب وإلو  شــــــــللم  خي  م  العا   78  و عيا آخير  190قال وقت  و شــــــــوره    241

للو حلل     151 وم الملئ (، و 53هاه اال تيلالت للو حيك  الشـــــ لب )حلل  م   390الجاســـــم  وقد  ســـــبت 
الملئ (، وم  16للو قوات األم  الحلومي  )حلل     118 وم الملئ (، و 20عالصـــــــــي مســـــــــلح  غقي معيوو  )

للو  اويم  هــ  الســــــــــــــاــ  والجمــلعــ  حــللــ     37  وم المــلئــ (، و  7للو مقليشــــــــــــــيــلت عشـــــــــــــــلئيرــ  )حــللــ     42 و
 الملئ (  وم 5)

ــيو  المي ة   15ووم  - 41 ــقق م  وزارة شـ ــوملم، بللتاسـ ــبتمبي،   لرت بعث  األمم المتحدة وم ال ـ  يلوم/سـ
م بلأل قلم والا ا، المســــل  وم كيســــمليو  وريدف واألســــية وحرو  اي ســــل  وم جوبلال د، القيرق العلم  المعا 

ــتعياا الترد  المحيز وم  اققا خط  عم  الحلوم  لعل   ــ   ل يلف وما   2012القيرق العلم  للو اســـــــــ بشـــــــــ
  2019 اققا خلر   الطيرق لعل  الترد  المحيز وم   جاقد األ قلم واســتخداميم وقتليم و شــورييم، وضــال ع  

ووم  العمـ ، بمـل وم تلـع علو مســــــــــــــتو  الواليـلت األعضـــــــــــــــلف وم اال حـل،    م   جـ  التعجقـ  بتاققـا خط 
ــل 15 ــبتمبي  يضــــــــ ــوملم، بللتعلو  م  ماوم  األمم المتحدة  يلوم/ســــــــ ، اختتمت بعث  األمم المتحدة وم ال ــــــــ

 وزارة الدول، اال حل،ي ، حلر  عم   درربي  لمدة ثالث   يل  بشــ  ب وم  وحدة حملي  الطق     (ســ ي القو  )  للطقول 
ــلح ، وتلع لقلئدة   ــومللم   16حملي  األ قلم المتضــــــــــيرر  م  الا اعلت المســــــــ م  قل،ة الجيش الو ام ال ــــــــ

 الرل،مق  م  مختل  الرطلعلت وم ماطرتم بلي وبلاوم 
 

 منع العنف الجنسي والجنساني -  الد 
ل ــــــوملم م  م  خالم  ي قت اليصــــــد وايبالغ،  حررت بعث  األمم المتحدة لترديم المســــــلعدة للو ا - 42

ــلف وخمس وتيلت ورج    ــحقتيل ثالث  سـ ــم المي    بللا ا، التم تهت تـ ــع  م  حوا،ث العا  الجاسـ وقو،  سـ
يبلغ م  العمي  سع  عشي علمل  ووقعت ست حوا،ث وم بو تال د، وحل،ثتل  وم غللمو،وغ، وواحدة وم والي  

ة م  بو تال د واألخيرلت م  جاوب غيب ال ـــــــوملم  ووم حللتق  اثاقت ،  عيتـــــــت وتيلت صـــــــغقيات، واحد
والي  جاوب غيب ال ــــــوملم، للو االختطلف واالغت ــــــلب الجملعم ثم الرت  علو  يدي مجيولق   وملزالت  
الشـــــي    حرق وم الحللتق   و ،ي  ثالث  رجلم وحلم علقيم بليعدا  بتيم  االغت ـــــلب الجملعم ليج  يبلغ 

 غســطس/آب  وقق  ل   اليجلم الثالث  كل وا ممثلق    9وم    علمل وم شــملم غللفعقو، ببو تال د،  19م  العمي  
آب/ غســـــــطس، قضـــــــت   25بمحلمقق ، وقد  م ماحيم الوقت الفلوم الســـــــتمالف الحلم  ووم غللمو،وغ، ووم 

ــلبه لقتلة وم   عااتومحلم  غللغل،و ايقليمي  وم بلدة  بســـــــج  رج  مد م مدة خمس ســـــــاوات بســـــــبت اغت ـــــ
ــ  م  عميهل وم   ــل،ســ ــومللم بتيم  آب/ غ 19الســ ســــطس  و لرم الق ض علو جادي م  الجيش الو ام ال ــ

الحلالت   آب/ غســــطس   مل 18علمل وم جاوب غللفعقو، غللمو،وغ، وم  25اغت ــــلب امي ة  بلغ م  العمي 
 اليور   األرب  المت قي ، المتعلر  بلالغت لب الجملعم المي  ق  ووتل ق ، ورد ار فبتيل عالصي مجيول 



 S/2021/944 

 

10/19 21-16080 

 

ل عث  الحوار م  شــــــــــــقو  العشــــــــــــلئي الترلقديق ، وحثتيم علو ما  ،عميم لاول  العدال   وواصــــــــــــلت ا - 43
ــليل العا  الجاســـم  وقم   ــمم وم قضـ ــ ل   لغل،،   26 و 25الجالئي  اليسـ آب/ غســـطس،  علو ت ال عث  م  شـ

  م  شـقو  العشـلئي وم بيعو، بماطر   30، و،ربت  “صـومللقال د”وهم ماوم  غقي حلومي  محلي  شـيرل  وم 
ــمم  وكل  اليدف م   ــوم للو  ول  العدال  اليســــــ ــم وم الوصــــــ ــحليل العا  الجاســــــ  وغطقي، علو حرو  تــــــ

محلام  الجالة  وم ســــقيالتدررت يتمث  وم  وعي  المشــــلركق  بضــــيورة التخلم ع   دخالت شــــقو  العشــــلئي 
 “صـومللقال د”  م  الم عومق   وقد الت   شـقو  العشـلئي بدعم  ول  العدال  اليسـمم و،عوا سـلل  مال ق  خي 

 للو ا خلت لجيافات مملثل  
  

 الحالة اإلنسانية  - خامسا   
ال ت الحلل  اي ســـــــــل ي  وم ال ـــــــــوملم م رر  بســـــــــبت عوام  متعد،ة، مايل ال ـــــــــدملت المالخي ،  - 44

ملقو   سم ،   5,9والا اعلت، واألمياا، و قشم الجيا، ال حياوي  ورحتلج مل يريب م      السلل ،  ي 
 لمسلعدة الماراة للحيلة للو ا

لعد  ا تول  سروت األمطلر وللفيضل لت وللا اعلت للو ا تشلر واس  ال عدا   الم ،وجوقد  ،  األثي  - 45
لت للقيل وحدة  حلق  األم  الغاائم والتغاي  التلبع  لماوم  األغاي   األم  الغاائم  و  ويي الاتلئ  التم  وصـ 

ــييي يو قو/ح ريا    ــل ي ،    يواجه  وال راع  وم شـــ ــلعدات اي ســـ ورولقو/ موز   ه م  المتوق ، وم غيلب المســـ
مســـــتورلت عللي  م  ا عدا  األم  الغاائم   2021وم عل    ،اخ  ال ـــــوام   ملقو  شـــــخت 3,5يريب م   مل

الت ـــــــــــــايف المتفلم  لمياح  األم  الغاائم(  و حتو  ســـــــــــــو  حلالت ا عدا  األم   الميحل  الثللث  م الحل، )
ــوف التغاي  الحل،، مايم  حو   1,2م  وم  الميج     يعل م  حو الغاائ  ــ  م  سـ ــ  الخلمسـ ملقو   ق  ،و  سـ
 م  سوف التغاي  الحل، علو األرج   ق  سيعل و   213 400

والجيو، مباول  وم هيشـبقلم، التم   ثيت بللفيضـل لت المتفيرة، م   ج   اققا  دابقي التخفيف م   - 46
ــل لت  وقم بل ــ     65دور ،  م لغال  حدة الفيضــ ــي ب ميله األ يلر، وهو مل   را  300موقعل م   صــ موق  لتســ

هلتلر م  األراتـــــــــم ال راعي  م  الفيضـــــــــل لت  وهال،  ول  لف اار الم لي، بمل وم تلع  2  000 اثي م   
  ول  ل اار بلليسلئ  الر قية التم  حا ر المجتمعلت المحلي  م  الفيضل لت المتوقع  

و عم    بمســـتو  ،و  المتوســـ األمطلر    يل   ورشـــيد ال ـــوملم موســـمه الثللث علو التوالم م  - 47
لويوف الجقلف وم المال ق الجاوبي  والوســـــــطو والشـــــــمللي    لعلو  ع ر  اســـــــتجلبتي،وائي العم  اي ســـــــل م 

الجور  المتلح     وبمل    التوقعلت  الملشـي  و رو  ليؤو   الشـيني  م  البلد، حقث لوح   رت حل، وم الميله 
 شقي للو مستو  ،و  المتوسط  لا وم األمطلر وم شيي  شير  الثل م/ وومبي، وإ  ه م  الميج   اثي و اثي 

ويم  شــــقي للو   2022لعل    مطلر موســــم غو   يلو  الجقلف وم  قلقم   مل التوقعلت ال عقدة المد  بشــــ    
 ستو  المتوس  وجو، احتملالت كبقية وم    يلو  هاا الموسم ،و  الم

، 2020للو  قلقم األزم  اي ســـــــــــل ي  وم ال ـــــــــــوملم  وماا آتار/ملر    19-جلئح  كووقدوقد  ،ت   - 48
ــلب  بلووقد  20 192 ســــــج   البلد حلل  وولة  وال ي ام معدم اين لم علو التطييم بق   1  111، مايل  19-لصــــ

الملئ  م   وم 2ي  ق  م  صـــــــوملليل،   365  788  ح ـــــــ  يلوم/ســـــــبتمبي،   30الســـــــلل  ماخقضـــــــل  وحتو  
 م و  علو  طييم كلم   281 461، ييمل ح ـــــ   19-كووقدلرل   الســـــلل ، علو جيع  واحدة علو األق  م 
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وم ل ـلر مـ ل،رة كووـلاس يـ لحـ  لرـلحـلت   م  اللرـلحـلت  جيعـ   1 357 200  وـرد ال ــــــــــــــومـلم بمـل مجموعـه  
  19-اووقد

ا خقلتـــل   ،2021واســـتمي حتو  وائ    2019عل  الاي بد  وم  ،وســـج  ا تشـــلر الجيا، ال ـــحياوي  - 49
ــ  لجيافات الملـلوحـ  الماســــــــــــــرـ  التم ا خـا يـل ماومـ  األغـاـي  وال راعـ  والحلومـ  اال حـل،ـي  والوالـيلت   بقضــــــــــــ

حدمت الويوف الجلو  وم المال ق المتضيرة م   فلثي  سياب الجيا،   وعالوة علو تلع،اال حل،ي  األعضلف   
بـرلـيل م  هلـتلرا ـبللمبـقدات  وم  تـلع، ال   ام هـال،   332 860رن   ،  مسآب/ غســــــــــــــط 31حتو و الجـدـيدة  

 ســـــياب   محتم  أل    ـــــ   وهال،  يضـــــل خطي، “صـــــومللقال د”ســـــياب وم بعض  ج اف بو تال د ووم هاه األ
  خي  م  ماطر  عقلر وم لثقوبيل 

المال   وقم القتية القلصــــل   واز،ا،ت حلالت التشــــي، بســــبت ا عدا  األم  والا اعلت المســــلح  و غقي   - 50
وم الملئ  مايم  80شـخت علو القيار م  ،يلرهم،   55 000بق  آب/ غسـطس و شـير  األوم/ اتوبي،   جبي 

ــل  بللمال     20  تيج  للا اعلت و ــبت األحداث المت ـــــ  ع ملقو  شـــــــخت  2,9    ، وإجملالوم الملئ  بســـــ
ــوفوواجيوا مخل ي كبقية م  مالزليم   ــلف والقتيلت   التعيا للطي، وســــــــــ ــلير   وال   ام الاســــــــــ المعلمل  والمضــــــــــ

 المشي،ات يواجي  مخل ي مت ايدة م  التعيا للعا  الجاسل م واالعتداف الجاسم 

وال ي ام وصــوم المســلعدات اي ســل ي  صــي ل بشــل  خلص، األمي الاي يحد م  قدرة العلملق  وم  - 51
 اققا العمليلت  ووم بعض المرل علت، وال ســـيمل وم االســـتميار المحتلجق  و   مســـلعدةالمجلم اي ســـل م علو  

بسـبت ا عدا  األمي، وهو  الوصـوم للو  ي  ايمدا، اليئيسـي   ترلت ويصوم المال ق الجاوبي  والوسـطو، 
ــل  ــل م  وخالم القتية المشـــــــــمول  بللتريري،  م ايبالغ مل ييثي  يضـــــــ علو ســـــــــالم  العلملق  وم المجلم اي ســـــــ

اثال  م  العلملق    خالليلحل،ثل متعلرل بإملل ي  وصــــوم المســــلعدات اي ســــل ي ،  صــــقت   22ير  ع    ال عمل
ــل ي   ووق   ابي عد، م  الحوا،ث وم   حوا،ث(، وغللمو،وغ  8) “صــــــــــومللقال د”وم مجلم المســــــــــلعدة اي ســــــــ

 حوا،ث(  3حوا،ث(، وهيشبقلم ) 4)

عاد مســــــتو  شــــــديد اال خقلا ووم حدو،  2021  وال ي ام  مور  خط  االســــــتجلب  اي ســــــل ي  لعل - 52
ــتيدوق  ال للغ   36لال للو    ــــــ  المســــــلعدةوم الملئ   و تيج  لالع، لم  50 وم الملئ  م  األشــــــخلص المســــ

م  الشــــــيكلف وم المجلم اي ســــــل م  رديم المســــــلعدة الماراة   230ماليق  شــــــخت  ورواصــــــ   حو  4عد،هم 
 تمور  المستو  للحيلة علو اليغم م  ا خقلا 

  
 النهج الشامل لألمن  - سادسا  

 تنفيذ خطة االنتقال الصومالية وإطار المساءلة المتبادلة -  لفأ 
ــي  اال حل، األويررم وممثلم  19و   18وم  - 53 ــو اجتمل، بق  مقوتــــــــ آب/ غســــــــــطس، ع رد وم مرديشــــــــ

الجديدة التم يرو،هل اال حل، وال عث    2021الحلوم  اال حل،ي  ال ـومللي  لمالقشـ  الييل  األمام لمل بعد عل   
األويررم  وا قق الجل  ل  علو  شــــي بعث  ا ترللي   لبع  لال حل، األويررم وعلو الشــــيو، وم العم  علو مقيو  

رــ  التم ع رــدت وم  المحــل،ثــلت الالح  وخالم   (2021)  2568  قيار مجلس األم العمليــلت كمــل يات عليــه  
ــو بق  الحلوم  اال حل،ي  واال حل، األويررم ــير  األوم/ اتوبي وم مرديشـــــــ ــبتمبي و شـــــــ ــ   يلوم/ســـــــ ، لم يتوصـــــــ

ــلت     الطيوـــل  ــديـــدة ومقيو  العمليـ ــ  الجـ ــ  ال عثـ ــل  بشــــــــــــــــ    بيعـ ــدتللو ا قـ وم شــــــــــــــييي يولقو/ موز    وعرـ
ل، األوروبم بشــــــ   بعث  اال حل، األويررم بق  اال حل، األويررم واألمم المتحدة واال ح م لحثلتو غســــــطس/آب  

https://undocs.org/ar/S/RES/2568(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2568(2021)
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القتية العمـ  م  اال حـل، األويررم والحلومـ  اال حـل،ـي   هـاه المعـل،  شــــــــــــــلقليـل  واصـــــــــــــــلت األمم المتحـدة  وام  
م   ج  المضـــم قدمل وم المالقشـــلت اليامي  للو وتـــ  اقتيا  مشـــتي، بشـــ    واأل ياف الشـــيرل ال ـــومللي  

 وحجميل و فورايل   عث لياه الاألهداف االستيا يجي  

مجموع  ثل ي  م  قوة شــي    لرســلم  شــير  األوم/ اتوبي، و،عمل لعملي  بل،بل،و األولو،  م  6ووم  - 54
هاه الروة العلمل  وم     ويا،السـقلو لي ـ  بالع مجمو،  للو شـبقلم وي،ا،  150الدراورش ال ـومللي ، بروا  قدره  

 وي،  400شبقلم السقلو للو 

ات األم  ال ــــــومللي  م   شــــــل يل العمليل م وم شــــــقبقلم الوســــــطو لت مق   يرق ايمدا، وزا،ت قو  - 55
اليئيســم بق  مرديشــو وجوهي  والجيو، مباول   يضــل م   ج  التوحقد الايلئم لعملي  بل،بل،و األولو  و عل  

 فور  قوات  بعث  اال حل، األويررم وم ال ـــــــــــــوملم علو اســـــــــــــتعياا مواق  قواعد عمليل يل األملمي  م   ج   
 خط  ال وملم اال ترللي   كمل هو مبق   وم  قلصق متارل  والقيل  بدور هجومم  اثي،  

 
 العمليات -  اءب 

بلف م  الاي   2آب/ غســــــطس ويرق علم  ويعم معام بللشــــــي   وم ل لر المســــــل   9اجتم  وم  - 56
األ شـــط  تات األولور ، همل التغلت الشـــلم  لزاف األم   وا قق القيرق العلم  القيعم علو  شـــل ق  اثاق  م  

 طوري   وم مجلم، و وتــــــي  ايجيافات المســــــتربلي  بلألســــــلح   لشــــــي   المدرب  حديثلا    وردعلو صــــــعوبلت 
قدرات شــــي   الدراورش الحلومي   و م لعدا، ماكية مقلييمي  بشــــ   ســــب  المضــــم قدمل، وســــتتم مالقشــــ  هاه 

 م  القيعم الماكية خالم االجتمل، المرب  للقيرق العل

وبليتــــلو  للو العمليلت التم جيت وم شــــقبقلم الســــقلو وشــــقبقلم الوســــطو، اســــتولت قوات األم   - 57
ال ـــــــــــومللي  علو  راا وم جاوب مدج، و قات عمليلت وم شـــــــــــملم هقيا  وجوبل الســـــــــــقلو وتلع م   ج   

غللمو،وغ، والعمليلت المشـتيك  الالحر ،  لتـعلف حيك  الشـ لب  ورشـل   بي، بو تال د بميك لت عسـلير  للو 
مثلال ليجلبيل للتعلو  األمام ييمل بق  الواليلت  وقد ع زت بعث  اال حل، األويررم وحد يل وم ،وســــــــــميرت م  
 ج   و قد األم  خالم ا تخلبلت مجلس الشــعت وم غللمو،وغ، وهم  عت    ثبقت ،علئم األم  وم غيبيلري  

 قب  اال تخلبلت 

جيم  2علو المســتو  الترام للقيرق العلم  المعام بللمســل    اجتملعل آب/ غســطس، ع رد   26ووم  - 58
المعام بســـــــــــــــيل،ة الرـل و ، واجتمـل،  للجـا  التوجقيـي  لبيـ لم  العـداـل  المشــــــــــــــتي،  و مـت المواورـ  علو اي ـلر  

 الميجعم لترقيم بي لم  العدال  المشتي، 

أللغل  الدعم ل عث  اال حل، األويررم وم ال ـــــــــــوملم وقوات األم  وقدمت ،ائية ايجيافات المتعلر  بل - 59
ال ـــــــومللي  وم مجلم التخفيف م  مخل ي األجي ة المتقجية القدور  ال ـــــــا  وتلع بترديم  ســـــــع   رلرري ع  

  حلق  المخل ي و ريرير  ع  التوعي  بلألجي ة المتقجية القدور  ال ا  
 

 بناء القدرات المؤسسية -  يمج 
 يلوم/ســـــبتمبي، واوق المجلس التاققاي لبي لم  الشـــــي   المشـــــتيك  علو   شـــــط   ردر نيمتيل    6 وم - 60

م   600ماليق  ،والر، و شــــــــــــم  بالف ميك  شــــــــــــي    ومل،و و ووقي التدرر لت الالزم ، ومي  لت   4,6بمبلغ  
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م   109للو مجادي الشــــــي   وم جوبل الســــــقلو، وبالف ميك  شــــــي   غللفعقو  و  يو المجلس ،و  اليوا ت 
 شييا  18ت لت شي   والي  جاوب غيب ال وملم الاي  الوا عل لق  ع  العم  لمدة 

 يلوم/ســــــــــــــبتمبي، ـقد  بيـ لم  األمم المتحـدة للبقـم ، ـبدعم   15للو  13وم     8للو  6ووم القتية م    - 61
ــلم  للســــلطلت ال ح ير  ال ــــومللي   و م م  بعث  األمم المتحدة وم ال ــــوملم،  درر ل علو المال  واألم  الشــ

مشـــــــلركل م  الحلوم  اال حل،ي  وم  الواليلت اال حل،ي  األعضـــــــلف علو اليواب  الرلئم  بق   غقي    32 دررت  
 المال  والسال  واألم  وم ال حي والمسلواة بق  الجاسق  

ــوملم وبي لم  األ - 62 ــتيك  بق  بعث  األمم المتحدة وم ال ــــ مم وبد ت وحدة لصــــــال  قطل، األم  المشــــ
المتحدة اي ملئم  اققا خط  لصـــــــــــــال  قطل، األم ، التم هم ع لرة ع   ي قت اســـــــــــــتثالئم علو لثي لغال  

(  و تي  هاه األ،اة التمورلي  للوحدة     دعم ميســســلت  2021-2018البي لم  المشــتي، ي،ارة قطل، األم  )
  اال تخلبم، والتخطي  االســــتيا يجم اليقلب  وم ال ــــوملم، م  التيكق  علو خط  اال ترلم ال ــــومللي ، واألم

  2022حتو مات   عل  

وبتمور  م  ل،ارة الشــيو  الســيلســي  وبالف الســال  وبدعم م  بي لم  األمم المتحدة اي ملئم،   لرت   - 63
ــوملم، وم  ــلرك    17بعث  األمم المتحدة وم ال ــــ ــيوعل م  الحلوم  اال حل،ي  لتع ر  مشــــ ــطس، مشــــ آب/ غســــ

لشــــــيا، المي ة ال ــــــومللي  وم    خطي  عملي لت األماي  والدولعي   وريدف المشــــــيو، للو المي ة وم الميســــــســــــ 
ــيلت ل رل،ة  مثقليل   ــت رلئيل و يققتيل، و رديم  وصـ قطل، األم ، وإلو  بق   العياقق  التم  حوم ،و   وايقيل واسـ

 ،اخ  هاا الرطل، 

ســـجقال بحســت    400ي ع  هيوب  ســـقو آتار/ملر ،  4ووم  عرلب هجو  شـــاته حيك  الشـــ لب وم   - 64
ــيم  بللباي  التحتي ، التردييات  ــيار جســــ ــير  األوم/ اتوبي    م اال تيلفوع  للحل   تــــ  عملم م  وم بداي   شــــ

  جديد م ل م سج  بوصلصو بتمور  م  بي لم  ايصالحيلت المشتي، 

م   35)خ ـــــل شـــــ  39ووم كيســـــمليو وهيجيســـــل وبلدور  وغلروي،  م  اققا   شـــــط  لتطوري قدرات   - 65
ــلئقق   45قدرات و  وي،ا( 39) مواقم حي  الســــــــجو  ، وقدرات   لث(م  اي 4 الاكور و م  المواقق  الرضــــــ

ــل ي ، م  اي لث 19 و م  الاكور 26) ــل ، والعدال  المياعي  لالعت لرات الجاســـــ ( علو مجلالت حرو  اي ســـــ
ــق  ــليل، وإ،ارة الســـجو  و سـ  شـــير  األوم/ اتوبي، وبدعم  12قيهل  ووم وميلرات المحلام  والتياو ، وإ،ارة الرضـ

ــيل،ة الرل و   ــتي، لســـــــ ــوملم  م  البي لم  المشـــــــ ــومللقال د”، اختتمت وزارة العدم وم  وم ال ـــــــ حلر  عم    “صـــــــ
 استغيقت يومل واحدا و الولت مس ل  صيلغ  التشيرعلت 

وواصـــــــــــلت بعث  األمم المتحدة العم  م  الشـــــــــــيكلف الدولقق  م   ج      و   مياا    هق  مرل لم   - 66
وم   يلي  شـيي  شـير    19-حيك  الشـ لب السـلبرق ، الاي  ال يشـللو  خطيا كبقيا، مقتوحً  وخللي  م  كووقد

م/ اتوبي ــجلق   223 م  الاكور و 317، كل  هال،  األو     المياا   وم  المتوق  بياه   عمليل  م  اي لث مسـ
يســتجقت حتو ،  2013لبي لم  الو ام المعام بللتعلم  م  هيالف المرل لق ، الاي   شــف وم عل   يتم  فقيف ا

  المرل لق  السلبرق    ي  مجتميي  متجد،ة لالحتيلجلت المعردة لليجلم والاسلف م  هيالف ووق

ــي ،  عم  وم ل لر جي   آب/ غســــــــطس،   13 موز/يوليه للو  6ووم القتية م   - 67  جيت بعث  اوتياتــــــ
التاســقق العللمي  المعاي  بســيل،ة الرل و ، اســتعياتــل لبي لم  العدال  المشــتي، وللبي لم  المشــتي، ي،ارة قطل،  
األم ، وتلــع م   جــ   ووقي خــلر ــ   يرق للجقــ  الرــل،  م  بيام  األمم المتحــدة المشــــــــــــــتيكــ  وم مجــللم  

 واألم   العدال 
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شـــــــيي  ”يكت بعث  األمم المتحدة وم ال ـــــــوملم م  بي لم  األمم المتحدة اي ملئم وم ل ال   واشـــــــت  - 68
الاي  ضـــــــم   عرد ســـــــلســـــــل  م  حلرلت العم  ،اخ  ك  علصـــــــم  م  عواصـــــــم الواليلت اال حل،ي     ،“العدال 

وم  مجموع  متاوع  م  الجيلت المعاي  بمجلم العدال   هاه حلرلت العم   و لترم وماألعضـــلف ووم بال،ر   
وتـ  خط  اسـتيا يجي  المجتم  المحلم للتقفقي وم قضـليل العدال  وإيجل، حلوم مبتفية  اقي السـبق   مل   ويا،  

 لرطل، العدم علو  طل  البلد، و مل  وت  بي لم  األمم المتحدة المشتي، المرب  للعدال  
 

 أنشطة الدعم -  الد 
آب/ غســـــطس،  صـــــدرت وزارة الداخلي  والشـــــيو  اال حل،ي  والم ـــــللح   ريري االســـــتعياا    12وم  - 69

مرل ع  وم غللمو،وغ  32التريري، الاي يغطم وي  وراط   2021العل  لميشــي اليشــلشــ  و موتج الاضــ  لعل  
ــوملم وجوبلال د وماطر  بال،ر،  ــبقلم ووالي  جاوب غيب ال ـــ ــتعياا لوهيشـــ لترد  المحيز  حو بلوغ علو اســـ

ــيل،ة الرل و ،   ــتريار، وهما األم  وســـــ ــتيا يجي  الو اي  لتحرقق االســـــ مجلالت التيكق  األربع  المبقما  وم االســـــ
ــللح ، واال تعلن المجتمعم  والحلم المحلم، وال ــج   التريري لحياز  رد   ومتملســـــــــع االجتملعم والم ـــــــ   وســـــــ

  و شـم  هاه  بيز وجو، موا     عث علو الرلقمرل علت شـبقلم السـقلو بقضـ  عملي  بل،بل،و األولو، لفاه 
الييلا  للعمليلت و ييمل يتعلق ب وجو، صـــعوبلت  يضـــل  اســـتميار حيك  الشـــ لب وم  خورف الســـلل ، و  الموا  

الشـــــــلمل  المســـــــيول  وم مجلم بالف الدول ، مث  لجل  الســـــــال  واالســـــــتريار ،اخ  المرل علت، وتلع م  حقث  
 ،ورهل واستمياررتيل مرلر   بللاوم الترلقدي  

م  الدورات الحضــــــــــــــورر  للتوعي  بمخل ي الاخلئي   705و و مت ،ائية ايجيافات المتعلر  بلأللغل    - 70
وتو مم  هم  شـــــــــد  ع يتـــــــــ  لخطي   1 545 وتلة و 1 055 رجال و 267 امي ة و 625دة المتقجية وتلع لقلئ 

 الاخلئي المتقجية وم واليلت ال وملم اال حل،ي  األعضلف الخمس 
  

مة  - سابعا   من مكتب األمم المتحدة لتقديم الدعم في الصاومال إلى بعثة    المسااعدة المقدم
 من الصومالية قوات األ إلى االتحاد األفريقي في الصومال و 

 الدعم المقدم إلى بعثة االتحاد األفريقي في الصومال -  لفأ 
واصـ  ملتت األمم المتحدة لترديم الدعم وم ال ـوملم ،عم  اققا الخط  المشـتيك  بق  بعث  اال حل،  - 71

 ، عردت  األويررم وقوات األم  ال ـــــومللي  لتســـــليم وإغال  الرواعد األملمي  للعمليلت  و مشـــــيل م  هاه الخط
آب/ غســــــطس، وواورت علو  ســــــليم الرواعد  25  و 24بعث  اال حل، األويررم اجتملعل رميي الرطلعلت يومم  

  5األملمي  للعمليلت وم بور م وغولم ،اخ  الرطل، 

ــقيات لال تخلبلت  - 72 ــ  الملتت ،عم التحضــــــــــ  ووقي مخلز  الدول، المقدا م ومعدات م  خالم وواصــــــــــ
بعثــــ  اال حــــل، األويررم وم  التقتيش م   جــــ   ع ر     م  وحمــــليــــ  مياا  االقتيا، ،اخــــ  ماــــل ق عمليــــلت 

احتيلجلت مخلز  الدول، المقدا م للو  للو لرســـــلم مل هو متوق  م   الملتت بشـــــل  مســـــبق  وعمدال ـــــوملم   
لري  مســتو،علت األمم المتحدة وم بقدوا وبلدور  وكيســمليو وبياوه، و يضــل للو بعث  اال حل، األويررم وم غيبي

بعثـ    م  هـاا الاو، عبيخـلز   ملســــــــــــــلطـلت المحليـ  وم كـ  م  جوهي وكيســــــــــــــمـليو  لو،وســــــــــــــميرـت  و  ـل   
 األويررم  اال حل،
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ــل  بق    - 73 ــبتمبي، ســـــــلعد الملتت علو لعل،ة  شـــــــي  16 و  13ووم القتية القلصـــــ جادي  100 يلوم/ســـــ
،وســــــــــــــميـرت، وتـلع وم ل ـلر الجيو،  م  الروات ايثقوبـي  الـتلبعـ  ل عـث  اال حـل، األويررم وم 202  جقبو م و

 ويا، الشــــــــــــــي ـ   عـد، لجمـللم م     الياميـ  للو  ـ مق  اال تخـلبـلت الجـلررـ  وم واليـ  غـللمو،وغ  كمـل  م  شــــــــــــــي
 وي،ا  29، ووحدة شي   مشلل   وغادي  ملو   م  وي،ا 15قدره   الماتدبق 

 اال حل، األويررم وم ال وملم وواص  الملتت ،عم  لقي  األويا، العسليرق  التلبعق  ل عث   - 74

و ملشــيل م  اســتيا يجقته البقمي ، شــي، الملتت وم اســتحداث مســتابتلت  شــجلر ،اخ  مياا  الرطل،   - 75
شــتل   شــجلر وم مســتابت  5  000وم بقدوا وبلدور  وجوهي وبللقدوغوم وكيســمليو و،وبلم، حقث  وجد حلليل 

حتو   2020الملتت ماا شــــيي ح ريا /يو يه  مل غيســــه  الدولم  وبالع ي ــــ  لجمللمعدي ،اخ  مطلر آ،  
 شجية  32 580،اخ  ك  مجم عل ه وم ال وملم للو م   شجلر ار  

وررو  الملتت ب ــــــيل   المدرجلت و وســــــيعيل وم جمي    حلف ماطر  عمليلت بعث  اال حل، األويررم  - 76
فة العمليلت اللوجسـتي  و،عم عمليلت وم ال ـوملم وكالع وم ،وسـمبيرت، وتلع م   ج   حسـق  وعللي  وكقل

الطلئيات الثلبت  الجالحق   ورعت   الملتت  شـــــــــي  لئية هليلوبتي بشـــــــــل  ،ائم وم جوهي م   ج  مســـــــــلعدة 
 الرطل، علو الح وم علو الدعم اللوجستم وم الوقت المالست 

تلبع  ل عث  اال حل، ووم  يلوم/ســـبتمبي، اقتاو الملتت خمســـ  زوار  لتـــليي  لوحدة مشـــلة ال حير  ال - 77
 األويررم وتلع م   ج   ع ر  قدر يل علو  سققي الدوررلت وحملي  سلح  مرديشو 

ـبت ،ائية ايجيافات المتعلـر  ـبلأللغـل    - 78 م   ويا، الشــــــــــــــي ـ  واألويا،   1 625وبمســــــــــــــلعـدة الملـتت، ،ر 
ات قدرا يم علو معيو  األ جي ة المتقجية القدور  ال ـــــــــا  العســـــــــليرق  التلبعق  ل عث  اال حل، األويررم، وحســـــــــ 

ــيمت الدائية وم ســـالم  و م  الباو  والتخلت مايل وعلو العم  ب مل  ،اخ  البقملت المحقوو  بللمخل ي  و سـ
كل ل م   ج    52م   ويق  كالب الفشـــــــ  ع  المتقجيات  ضـــــــم   26التحتي  االســـــــتيا يجي  م  خالم  شـــــــي  

و  37  230 قتيش   ــ ،  األمتعـــ ــ  م   وميك  88  489  قطعـــ ــ ،  و  147   ـــ م    37  320  مباو،  ميب   متي 
 متيا ميبعل م  المال ق المقتوح  ،اخ  جمي  الرطلعلت  6 827 060 المسلحلت المشق دة، و

مـت اـلدائية اـلدعم للو  - 79 م  قواـو  بعـث  اال حـل، األويررم وم الرطـلعـلت الســـــــــــــــت  كليـل، حـقث  107وـقد 
ايحل لت التللي  للاشـي  وقد مت المسـلعدة للو ال عث  م   105 م  ايحل لت السـلبر  للاشـي و 106   ومت

عملي   قتيش ع  األجي ة المتقجية القدور  ال ـــــــا  وتلع علو  وم  ي  ايمدا، اليئيســـــــي ،  247وم لجياف  
عملـيلت  قتيش ليجـلبـي   و ملـات األويـق  الـتلبعـ  لل عـث  وم مجـلم التخلت م  األجي ة المتقجية، التم   7مايـل  

 ة علو  درربيل، م   دمقي ست  م  هاه األجي ة سييت الدائي 
 

 الدعم المقدم إلى قوات األمن الصومالية -  اءب 
 يلوم/ســــــــبتمبي، وق عت الحلوم  اال حل،ي  واألمم المتحدة واال حل، األويررم علو ماكية  قلهم    3وم  - 80

ــومللي  خ ــتم للو قوات األم  ال ـــــ ــيوت  رديم ،عم األمم المتحدة اللوجســـــ ــ   شـــــ ــتيك  بشـــــ الم العمليلت المشـــــ
علو اليقلب  والمســـلفل  وم الشـــياا  بق     الشـــيوتالماســـر  م  بعث  اال حل، األويررم وم ال ـــوملم  و ات   و

ــيلســـــــ  بام العالي   الفيل لت الثالث ، بمل وم تلع االمتثلم، و ع ر  ل،ارة الموار،، وارليلت المشـــــــتيك  لتاققا ســـــ
 الواج   وم مياعلة حرو  اي سل  
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وواصــــــــ  ملتت األمم المتحدة لترديم الدعم وم ال ــــــــوملم  رديم الدعم اللوجســــــــتم للو قوات األم   - 81
م/ اتوبي 30ووم   وي،ا 13  900ال للغ قواميل  ال ـــــومللي  رصـــــقد صـــــادو  األمم المتحدة كل  ،   شـــــير  األو 

  ماليق   3,4     عيدات بمبلغ   قد  قد بللفلم   و شلرت التردييات للو  االستممل م لدعم قوات األم  ال ومللي 
ــتفو  كليي  لدعم  ،والر ــومللي  حتو ســــــ ــمبي  31قوات األم  ال ــــــ م  خالم  وتلع    2021كل و  األوم/،يســــــ

ح ــــت ايعلشــــ  والميله الســــلئ   وعد، المواق  المتعلر  ب العم  بللتدابقي الترشــــفي  لخقض التفلليف  اســــتميار  
 رديم الم رد م  التبيعلت لقلئدة ال ـــــــادو  االســـــــتممل م،  المدعوم   وواصـــــــ  رئيس الملتت جيو،ه م   ج   

 وعرد اجتملعلت وي،ي  وجملعي  م  ممثلم المجتم  الدولم 

  ورد قوات األم  ال ــومللي  بللتدررت االوتياتــم علو مواتــي   علو  ســيق  عملي الملتت  وعم  - 82
 ســــــــــلســــــــــيلت البث الالســــــــــلفم، و م   فاولوجيل المعلوملت واال  ــــــــــلالت، واالســــــــــتخ لرات والميان       شــــــــــم 

 ومياا  العمليلت المشتيك   ،لعمليلت المشتيك ا  ورات و واالستطال،، 

م  األويق  المتعد،ة االخت ـلصـلت    11واسـتفملت ،ائية ايجيافات المتعلر  بلأللغل   دررت و جيق   - 83
التلبع  للجيش الو ام ال ــــــــــــــومللم والمعاي  بللتخلت م  األجي ة المتقجية القدور  ال ــــــــــــــا   ورجيي حلليل 

  وجي   2021حقث م  المرير    ياتيم التدررت وم كل و  األوم/،يســـــــــــــمبي  ، دررت خمســـــــــــــ   ويق   خي  
 معدات رسم الخيائ   دررت  ربع  م   ويا، مري نيل،ة الجيش الو ام ال ومللم علو استخدا  بيامجيلت و 

  
 األمم المتحدة  حضور  - ثامنا  

ال   ام كيل لت األمم المتحدة موجو،ة وم ك  م  بقدواه، وبلدور ، وبيبية، وبوصـــــــــلصـــــــــو، و،وبلم،   - 84
   شـــير  الثل م/  4و،وســـميرت، و،ولو، وغللفعقو، وغلروي، وهيجيســـل، وجوهي، وكيســـمليو، ومرديشـــو  وحتو 

 مواقل و ايل وم مختل    حلف ال وملم  1 417 ل ،وليل ومواق 430  م  شي،   وومبي
  

 مالحظات  - تاسعا  
وم   - 85 المبيمق   اال تخــــلبقق   اال قــــلقق   بــــللترــــد  ايتــــــــــــــــــلوم المحيز وم  اققــــا    يلوم/  17 رحــــت 

وبلال تيلف الوشـــــــــيع م  ا تخلبلت مجلس الشـــــــــقو   بقد     الت خي ، 2021 يلر/مليو    27 و 2020 ســـــــــبتمبي
وم الجدوم ال مام لال تخلبلت ي عث علو الرلق، و  ل  ،عو ك  األ ياف القلعل  للو التعجق  بتاققا  المســـتمي 

اال قـلقـلت م   جـ  لجياف اال تخـلبـلت ،و  م رـد م  التـ خقي  وـإ جـلز اال تخـلبـلت وم  وا يـل و حرقق اال ترـلم 
   السلمم للسلط   ميا  حلسمل  ي يلف حلل  عد  اليرق  السيلسي  الحللي 

ــمل   مثقليل وم البيلمل    - 86 ــي  للمي ة وتــ ــيلســ ــي  لألمم ال لتولور األ م وال ي ام  ع ر  الحرو  الســ يئيســ
وم الملئ    30المتحدة، و  ل  شعي بلألس  أل   االلت ا  المعل  م  جل ت الرل،ة ال ومللقق  بش    اققا ح    

م بعــد للو و  اق  عملم  وممــل ي عــث علو الرلق     ح ــــــــــــــــ   لتمثقــ  المي ة وم البيلمــل م اال حــل،ي لم يتحو 
الملئ  كحد  ، و لتمثق  المي ة لم  تحرق وم ا تخلبلت مجلس الشــــــــقو   لالع،  تي  اال تخلبلت المربل   وم 30

  ووم هاا ال ــد،،  و،     اير اليســلئ  التم  رلتيل  لئ   األمق  للتحســق  بياا الشــ  لمجلس الشــعت ويصــ  
 يلوم/سـبتمبي بشـ   تـيورة الحيص علو  اققا ح ـ   مثق  المي ة،  12و ال ـوملم وم  العل  خالم زرلر يل لل

و  عيب ع    يقد األمم المتحدة التل  لياه المسـ ل   وال يمل  لل ـومللقق     يتردموا ببلدهم و   يباوا الثر  وم  
، وإ   اال تخلبلت الشلمل   الميسسلت واال تخلبلت م  ،و  مشلرك  المي ة علو قد  المسلواة م  اليج   وم  ثم
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ــ  األســــــ  ــتضــــ ــموم،  قلئم علو  لبالف بلد  لســــ ــتدام  والشــــ ربدي االحتيا  لحير  التعبقي والحرو   و الميو   االســــ
 المي  ط  بيل 

ب يف اال ت له ع    بعد    هد، هاا الخالفاليئيس ورئيس الوزراف   الخالف بق  و  ل  رحت بتسور  - 87
بتووقي الخدملت   المت ــــــــــــــ لورلت الو اي  اليئيســــــــــــــي ، بمل وم تلع بالف الدول   العمليلت اال تخلبي  وع  األو 

ال ترلم األمام تحرقق الالالزم  األسـلسـي ، و اققا الم ل،رات اي ملئي ، ومللوح  حيك  الشـ لب، وإرسـلف األسـس  
قلف   و  ل  حث الســــــــــــــلطلت علو العم  ب حلل  الرل و  وم لجياف  حرقق صــــــــــــــل،  ووعلم بشــــــــــــــ   اخت المرير
  يلق   السقدة

وال ي ام عد  اليرق  الســـــيلســـــم المت ـــــ  بللعملي  اال تخلبي  الجلرر  يعو   اققا ل لر األمم المتحدة  - 88
ورو  الايوا   التامي  الو اي ال ـــــوملم التلســـــع  لتحرقق للتعلو  م   ج  التامي  المســـــتدام  وكالع خط   

ــ ل  وم غلي  األهمي  أل    ــتدام  مســــ لبلوغيل بحلوم   ال يتم بللســــــيع  الفليي الترد   ســــــق  ب هداف التامي  المســــ
؛ ولالع وإ  م  ،عو الجيلت المعاي  ال ــــومللي  واأل ياف الشــــيرل  الدولي  للو مضــــلعق  جيو،هل 2030 عل 

 و،عم الترد  المحيز بياا الش   

، 2021م  عل   شـعي بللرلق لزاف   ثقي  غقي المال  علو ال ـوملم  وقم وقت سـلبق  ملزلت  وإ  ام - 89
وا تيلف  مطلر موســـــــــــــم غو بشـــــــــــــل  م لي وم ل الف الملشـــــــــــــي     علو  طل  البلد ســـــــــــــب بت ايوف الجقلف  

ــبت وم الا و  و  ــق ، ممل  ســـــ ــمق  متتللق  م  ا عدا  األم  الغاائم  حلل    قلقم وم والمحلصـــــ وعلو لثي موســـــ
،  شـقي التوقعلت للو     موسـم 2021و وائ  عل    2020وم  واخي عل   ،  ألمطلرتورلت ،و  المتوسـط  لالمسـ 

  وســيلو  لياه الويوف،يي الحللم ســيشــيد ايوول جلو ، ممل ســقي،ي للو ثالث  مواســم م  الجقلف الفلســ   
ا عدا  ملقو  مايم    3,5 ثي سـلبم مضـلع  علو  اثي وملت ال ـومللقق  تـعقل، حقث م  المتوق     يواجه 

الت ـــــايف المتفلم  لمياح  األم  الغاائم(  و  تلئ     الميحل  الثللث  م  زم  ) م  غاائم ييقو للو مســـــتو  
 حتو  يلي  العل  م  تلع  سو  

ييمل  ســـــــــج   بلغت مســـــــــتورلت ماخقضـــــــــ  لم  شـــــــــيدهل م  قب ،   الموار،   ام  شـــــــــعي بللج ، أل   و  - 90
ســـــــــو    2021وملم  موا ســـــــــيرعل  وم     ه لم  عد  ق ـــــــــلال ع   يلي  عل  االحتيلجلت اي ســـــــــل ي  وم ال ـــــــــ 

ــ    ثالث  ــل ي  ال  تووي ليل التمورالت لال باســـ ــتجلب  اي ســـ وم الملئ   رير ل  لالع،   50 شـــــيي، و    خط  االســـ
 وإ  ام   لشد ك  األ ياف الشيرل      رد   الموار، الالزم  ي رلت حيلة المحتلجق  

ال ــوملم واحدة م   صــعت البقملت بللاســ   للعلملق  وم المجلم اي ســل م؛ وللا ا، والعا    وال   ام - 91
ــل م للو  رديم الدعم المارا للحيلة ألاثي  ــيكلف العم  اي ســـ ــعم شـــ المتواصـــــال  يطيحل  عق لت هلئل   مل  ســـ

المســـــــلعدات  القملت تـــــــعقل  وهال  و،     شـــــــد، علو  همي      ســـــــم  ك    ياف الا ا، المســـــــل  بوصـــــــوم 
ي تلع م   ج  تــــــمل    ورد المحتلجق  بللمســــــلعدة والحملي  ،و  ا رطل،،  اي ســــــل ي  ،و  عوائق و    يســــــ 

 و حثيل  يضل علو االمتثلم اللت امل يل بموجت الرل و  اي سل م الدولم 

تـــد قية  الخط  وممل ي ثقي الرلق   ـــلعد  و قية العا  الجاســـم المت ـــ  بللا اعلت و ســـق اال تيلالت - 92
األ قلم المت ثير  بللا ا،  لالع،  حث السـلطلت ال ـومللي  علو ا خلت خطوات لمحلسـ   مي فبم اال تيلالت، 

اال تيلالت الجســــــــــيم  تــــــــــد األ قلم، و ع ر  الت امل يل   وم مجلم ل يلف وما التعجق  بتاققا الت امل يل  علو و 
اســــم، و رحت بللجيو، المباول  ل رل،ة احتيا   الغت ــــلب وغقيه م   شــــللم العا  الجييمل يتعلق بوتــــ  حد ل

ــل م الدولم  و حث كالع حلوم    قوات األم  ال ــــــــــــومللي  للرل و  الدولم لحرو  اي ســــــــــــل  وللرل و  اي ســــــــــ
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،  حلالت الا ا، العا  الجاســــــــم وم ومللوح   خط  عم  و اي  جديدة لما     علو الم ل،رة بوتــــــــ ال ــــــــوملم  
  2013ي، الموق  بق  األمم المتحدة وحلوم  ال وملم وم عل  لبيل  المشت هو ما وص عليه وم ا امل

وال ي ام يســـــلور م قلق بللغ لزاف اســـــتميار قدرة حيك  الشـــــ لب علو شـــــ  اليجملت وم جمي    حلف  - 93
ــديدة لفلو   عملم ايرهلب   ــقوف المد قق   و  ل  اير ل،ا تم الشـ ــلئي وم صـ ــقي ع  وقو، خسـ ــوملم بمل يسـ ال ـ

بللعا ، و عيب ع  خللت  علزي لألعدا، الفبقية م  الضـحليل  و ر     التاققا القعلم  والتطيف الم ـحوب  
ووم الوقت المالســـــــت لخط  اال ترلم ال ـــــــومللي ، بمل وم تلع لصـــــــال  قطل، األم ، وإ،ملج قوات المال ق  

ايرهلب  تطلت  و شـلق  الروات،  مي وم غلي  األهمي  بللاسـ   يحياز  رد  وم مجلم األم   كمل     مللوح   
 اســــيرل و علو ل وثيرق  بق  ك  األ ياف ال ــــومللي  المعاي ، و  ل  حث القيل،ة ال ــــومللي  علو  ع ر   علو يل  

 م   ج   حرقق هاا اليدف 

و رحـت بتوني  مـاكية التقـلهم الثالثيـ  بق  الحلومـ  اال حـل،ـي  ال ــــــــــــــومـلليـ  واألمم المتحـدة واال حـل،  - 94
 يائق  رديم الدعم اللوجســــــــــــــتم غقي القتل، م  جل ت ملتت األمم المتحدة لترديم الدعم األويررم، التم  حد، 

وم ال ـوملم للو قوات األم  ال ـومللي  وم  اققا عمليل يل المشـتيك  م  بعث  اال حل، األويررم، بمل وم تلع 
ــيلســـ  بام العالي  الواج   وم مياعلة حرو  اي  ســـل ، وضـــال ع  اليقلب   ا خلت  دابقي قور  لتحرقق االمتثلم لسـ

ــلفـل  وم اســــــــــــــتخـدا  موار، األمم المتحـدة  و شــــــــــــــج  علو  قعـق  األحلـل  المتعلرـ  ـبلالمتـثلم والتعـلو   والمســــــــــــ
 ضلؤم رصقد   لزافسيلس  بام العالي  الواج   وم مياعلة حرو  اي سل   و  ل ملزلت  شعي بللرلق  يتعلق ب  ييمل

ومللي ، و اير الدعوة التم وجيتيل للو الدوم األعضــلف م   ج   ال ــادو  االســتممل م لدعم قوات األم  ال ــ 
للو هاه   الدعم اللوجســــتموصــــوم  مســــلهملت غقي مخ ــــ ــــ  لياا ال ــــادو  حتو  ضــــم  اســــتميار     رديم

تاققا خط  اال ترلم مســـــ ل  وم غلي  األهمي  بللاســـــ   لاألم  ال ـــــومللي     ل   الدعم المتواصـــــ  لروات  الروات
  ال وملم وم

المتحدة  ووم الختل ،  و،      وجه بللشلي لممثلم الخلص، جيمس سوا ، وإلو جمي  مواقم األمم - 95
 وم هاه الويوف الحيج   ال وملم،عم م   ج  ال وملم، علو مل يبالو ه م  جيو، ،ؤوب  وم 

  



S/2021/944  

 

21-16080 19/19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


