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 احلالة يف جنوب السودان   
   

 تقرير األمني العام  
  

 مقدمة  - أوال   

ايــلم مــدجملل امبألم ه والــ  عثيــ  ر  ــ    (2019) 2459يُقــده اــلا ايتقعيع بقر رقعاس األم األم   - 1
ــ لا       ي ماً تقعيعاً   90، عطألب في  إيلجمل أ  أقده كل  2020آذاس/ماسس    15األمم املتحدة يف ون ب ايســــ

ب  تنفيل عثي  ايال   . عيغطي الا ايتقعيع ايتط سات ايسياسي  عاألمني  اييت استجدت يف ايفرتة املقتدة رني 
، عاحلاي  اإلنســـــــــاني  ع اي   ق   اإلنســـــــــا ، 2020شـــــــــالا /ف ايع    15ع    2019كان   األعل/ليســـــــــق    1

 عايتقده احملعز يف تنفيل عثي  ايال   .
  

 التطورات السياسية واالقتصادية  - اثنيا   
 املستجدات السياسية الرئيسية  

عزبيم اجلناح امل اسض يف   ،سألفا كري  ،ون ب ايس لا   خرل ايفرتة املشق ي  ابيتقعيع، بقد سئيم - 2
ــ الي  ــاس، بدة اوتقابات عو اً ي و  يف و اب.   اجليش ايشـــــــــ ي/احلعك  ايشـــــــ يتحعيع ايســـــــــ لا ، سيد مشـــــــ

عتالا ث ايزبيقا  رشأ  امل اه املتالقي  ايرزه إجنازاا قالل لخ ل املع أل  اثنتقايي ، ها في ا ايرتتيالات األمني  
مشــــاس ت ياله في  ر ُد،   يألســــيدعبألى ايعغم م  أ  اي ضــــق ايقان    اثنتقايي  عمســــأي  اي ثحت ع دعلاا.  

ــافع إف و اب يف ايفرتة م    كان   اي ا /ينايع،   26إف    14كان   األعل/ليســــــــــق  عم     17إف    10فقد ســــــــ
 عسافق  يف املناسالتني انئب سئيم األم ايسيالة يف ايس لا ، ايفعيق أعل حمقد محدا  لقأل .

كان     4إف    2ل ايعئيســـــي  امل ألق  عديد بدل اي ثحت ع دعلاا. عيف ايفرتة م   عم  رني املســـــائ - 3
ــ لا ، ليفيد مار زا   ــق ، أوعئ انئب ايعئيم عاملال  خل ا ان جلن ب أفعيقيا إف ون ب ايسـ  -األعل/ليسـ

مناقشات   -عغندا  مدب ماً م  املال  ثني ا اصني يأل يئ  احلك مي  ايدعيي  امل ني  ابيتنقي  عكينيا عايس لا  عأ
 يف الا امل ض ع، يكن  ت يتقك  م  و ل ايطعفني يت صر  إف ت افق يف اآلساء.
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ــاء يف اابيـئ  احلك مـي  ايدعيـي  امل نـي  ابيتنقـي  بألى  - 4 ــاء ايدعل األبكــــــــــــ عاوتقق األم عزساء عسؤســــــــــــ
ا يت ألق هســأي  اي ثحت شــالا /ف ايع. عيف م  9ع    8ي مي    يف أليم أاباب  اامش مؤمتع قق  اثعال األفعيقي

ــأي  شـــأ  لاخألي ععافق بألى طألب ايعئيم ابيتشـــاعس مق انخالي  عتقد   ع دعلاا، أقع مؤمتع ايقق  أب  املسـ
ــالا /ف ايع. عيف تط س ااه يف    15تقعيع إف سئيم اابيئ  احلك مي  ايدعيي  يف   ــالا /ف ايع، أبأل    15شـــــــــــ شـــــــــــ

ع عإ  كـا  مق إنشـــــــــــــــاء ثرخل مـناطق إلاسـي  يف أريي عريال س ايعئيم قعاسه ابي  لة إف تعتـيب اي ثـي  اي ـشـــــــــــــ 
ــل إيي ، فعدا ت تقالل ر دُ  ــ  تقداحلس احلل اي ســــ  ايلم   ايت صــ ايرتتيب   عسعينق. عيئ  كانه أ زاب امل اسضــ

املناطق اإللاسي  ألدا ث تتفق مق ايرتتيب األصــــــألي   تألد  اجلديد عطألاله م  ايعئيم إبالة اينظع يف إنشــــــاء
 .2011اي شع ايلم كا  قائقاً بند اثستقرل يف مت ز/ي يي   يأل ثحت

 
 تنفيذ اتفاق السالم  

ــ لا  متأخعاً ب  اجلدعل ايزم    - 5 ــ ي  اينزاع يف    سي  ون ب ايسـ ــا  يتسـ ث يزال تنفيل اثتفا  املنشـ
 ئي  عأبايل اينيل. احملدل ي ، رينقا يستقع عقف إطر  ايناس، إث يف مناطق غعب اثست ائي  ععس  اثست ا 

د مشـــــــــــاس ابيألجن  اي طني  ملا قالل املع أل  ســـــــــــيكان   األعل/ليســـــــــــق ، اوتقق ايعئيم عاي  14عيف   - 6
عايألجن    ،عايألجن  األمني  اثنتقايي  املشــــــــرتك   ،: األم ايدفاع املشــــــــرت ، عاياثنتقايي  عآييات تنفيل األم 

اع تنفيل ايرتتيالات األمني  اثنتقايي  عصــــــعا األم ال اي ســــــكعي  املشــــــرتك  ي قف إطر  ايناس. عقيام اثوتق
ــاـئدة يف ـماي عت ر ثـي  أبـايل اينـيل. عبـقب اثوتقـاع، ـقال أمني ايألجـن  اي طنـي  مـلا قاـلل املع أـل   عاحلـاـي    ايســــــــــــ

ـكاـنه    ايألجـن  اي طنـي  مـلا قاـلل املع أـل  اثنتـقايـي  اثنتـقايـي  ععزيع شــــــــــــــؤع  األم اي زساء، ـماست  إيألـيا ي م سع، إ   
يتنفيل اثتفا  املنشـــــــــا . عنظعاً يتزايد املياعا م  غياب املســـــــــاءي    لعثس   16  295  000خصـــــــــصـــــــــه   قد 

يك    .عايشـفافي ، عبد  األمني رتقد  ريا  كامل يألنفقات عامل اسل امليصـصـ ، ها يف ذيد املسـااات اي يني 
 ت ُير ظ أم تقده    اآل .

كان   األعل/ليســـــق    18 ال تشـــــكيأل ا ي مي  ـــــــــــــــــــُ عايتقييم املعاوتق ه ايألجن  املشـــــرتك  يألعصـــــد   - 7
ــتين  جن سعوي، ب  أســــف  يألتقده    كان   اي ا /ينايع.  23 ع عأبعب ايعئيم املؤقه ابينيار ، ايفعيق أعل أعغســ

 ايالطيء احملعز يف تنفيل م اه ايرتتيالات األمني  اثنتقايي  عتشكيل ايق ات امل  جملدة ايرزم  يف عقه ث ق. 
كــان   اي ــا /ينــايع، اوتق ــه ايألجنــ  اي طنيــ  ملــا قالــل املع ألــ  اثنتقــاييــ  ابآلييــات األمنيــ    3عيف  - 8

ــت عاض أعل   ــألي    50ثســ ي ماً م  فرتة ما قالل املع أل  اثنتقايي  املقدالة. عرينقا ي  ظ ر ض ايتقده،   تســ
قالــل نقأل م إف معاكز ايتــدسيـب   ايكــــــــــــــ ء بألى اي ــديــد م  ايتحــدحت: اثفتقــاس إف فعز اجلن ل عاختيــاسام

ععو ل ر ض اأُلســـــــــــــع يف معاكز ايتدسيب  عبده عو ل بقألي  تكقيألي  ينزع ايســـــــــــــرح عايتســـــــــــــعي  عإبالة 
 اإللماج  عنقص ايتنسيق رني اآلييات.

  عاحلالي  بشـــــعة  كان   اي ا /ينايع  8ي ه  عبقد األم ايدفاع املشـــــرت  يف و اب وألســـــتي  اي اشـــــعة   - 9
. عقدمه ايألجن  األمني  اثنتقايي  املشـــــرتك  عايألجن  اي ســـــكعي  املشـــــرتك  ي قف إطر  ايعشـــــالا /ف    7ي ه  

اينـاس تقعيعاً ب  مقيق ايق ات عتـدسيال ـا يُ ز ايقي ل ايشـــــــــــــــديـدة املفععضـــــــــــــــ  بألى امل اسل عايأل وســــــــــــــتيـات، 
 ء عأ  مصــــــــابب ذيد نقص ايغلاء عاملاء عايدعاء عاينقل. عكا  م  اي اضــــــــ  أ  اي قألي  تســــــــري رال يف ها

 مايي  كالرية ث تزال قائق .
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. 2020عتســـــــــــــــاسبـه عتريـت  يف بـاه    2019عـردأ انتقـال ايق ات إف م اقق ايـتدسـيب يف أعاخع بـاه   - 10
ــالا /ف ايع،  6عابتالاساً م    م  ون ل ق ات امل اسضـــــ    19  605م  اجلن ل احلك ميني    15  601انا     كا   شـــ

معكزاً يف  يق أحنـاء ايالرل. عمق ذيـد، فـع  اي ي ب يف بقأليـ  ايتســــــــــــــجيـل عايتـدقيق م ـل م  غري  17يف 
ــاسك  في ا. عيف   ــي  مشــــ ــاســــ ــ  ما إذا كانه ايق ات اينظامي  األســــ كان   اي ا /ينايع، أفالت آيي    16اي اضــــ

رطيـئ  عأ    ظأـلهيتجقيق  ايعصــــــــــــــد عايتحقق م  عقف إطر  ايـناس عايرتتياـلات األمنـي  اثنتـقايـي  أب  بقألـي  ا
معكزاً م  قاـلل ق ات اـيدـفاع ايشــــــــــــــ ي جلن ب   24حمتأـل  بألى ـيد ايق ات املســــــــــــــألحـ  )  ظأـلهمعكزاً ـمدنـياً   25

 ايش ي يتحعيع ايس لا (. اجليشايس لا ، عمعكز عا د م  قالل اجلناح امل اسض يف 
مشــــــــــــععع قان   من  ”تقايل  كان   اي ا /ينايع، أقع امبألم ايتشــــــــــــعي ي اي ط  اثن  15ع    13عيف   - 11

ــععع  ”  ع  “2020ة داي  ا دم  ي اه  أاجلن ل مكاف ــات ايتقابدي  يق ات ايدفاع مشــــ ــندع  امل اشــــ قان   صــــ
. غري أ  ايقان   األخري حيتاج إف اســتكقاي  ابتفا  بألى اينقاذج اثســرتاتيجي  “ايشــ ي جلن ب ايســ لا 

 اسل ايالشــــــــــــــعي  عامل دات عايتدسيب عكليد اآل س املايي  يف ذيد ايتفاصــــــــــــــيل املت ألق  ابمل ألو زة األم ، ها
 املعتالط  رليد، عذيد يكقا  ايتصدم رف ايي  ألعي حت ايدفاع عاألم  ععدحهتقا.

عتشــكجملأله آييُ  اإلشــعاا بألى املســائل األمني  ايتار   يألدعل ايكــامن  األبكــاء يف اابيئ  احلك مي   - 12
اآليي  املكألف  ابإلشــــعاا بألى تنفيل امل اه احلال  يألرتتيالات األمني  اثنتقايي ، ايدعيي  امل ني  ابيتنقي ، عاي  

 ، عتكــم ل ألني م  إثي رياأبعغندابنتيي   ايلم ان قد يف  اي رثي  ايصــالس ب  مؤمتع ايقق   اليا ايعاملت خاة يف  
ــاهتا يف  ع عأعغندا   ــاصـ ــ مال. عابتقدت اآليي  اختصـ ــ لا  عايصـ ــق  عقامه رزحسات   5ايسـ كان   األعل/ليسـ

ط ال فرتة إبدال ايتقعيع يتقييم  اي  تنفيل اثتفا  املنشــــــــا . عيف  ني أ  اآليي  قدمه تقاسيع منتظق  ب  
  تقعيعاا ملنتصـــــف املدة ب  املســـــتجدات إف املال  خل ا ان يأل يئ  احلك مي  ايدعيي  امل ني  ابيتنقي ، إث أ

  اي  ايرتتيالات األمني  اثنتقايي  ت يصدس ر ُد.
كان   اي ا /ينايع، تقدمه جلن  ت ديل ايدســــــــــــت س اي ط  رطألب سلي إف  يق األطعاا   7عيف   - 13

ــعي ي اي ط  اثنتقايل امل ال  ــاء يف امبألم ايتشــــــــ ــي يجملن   أبكــــــــ طايالت م رتقد  قائق  ابملعشــــــــــحني ايلي  ســــــــ
نشــــا  يتســــ ي  شــــالا /ف ايع، أُقع قان   ايت ديل ايدســــت سم ايســــالس إللماج اثتفا  امل  11تشــــكيأل . عيف  

 اينزاع يف    سي  ون ب ايس لا  يف ايدست س اثنتقايل.
يتحعيع ايس لا  ايتزما إببطاء   اجليش ايش ي/عمق أ  احلك م  عاجلناح امل اسض يف احلعك  ايش الي  - 14

األعي ي  يتنفيل امل اه احلال  امل ألق ، انا  اخترا عاضـــــــ  يف ايتصـــــــعحيات ايصـــــــالسة بن قا. فقد ذكعت 
ط  ســــتشــــكجملل يف اي قه احملدل، رينقا أشــــاس اجلناح امل اسض يف احلعك  ايشــــ الي    /احلك م  أ  احلك م  املنشــــا

 يتحعيع ايس لا  إف أ  ذيد سيك   سايناً حبل ايقكاح امل ألق . اجليش ايش ي
 

 التطورات املستجدة يف عملية السالم  
اوتقق قـــالة ايتحـــايف اي ط  ايـــدوقعاطي جلن ب كـــان   اي ـــا /ينـــايع،   14إف  11يف ايفرتة م   - 15

ايسـ لا  عاحلعك  ايشـ الي  احلقيق  يتحعيع ايسـ لا  عوال   ون ب ايسـ لا  املتحدة املسـألح ، املنكـ ع  عه 
مظأل  اجلن ب عايف  عكات امل اسضــــــــــــ  يف ون ب ايســــــــــــ لا ، ر ف ل احلك م  عاجلناح امل اسض يف احلعك  

ــ الي  ــ ي/ايشـ ــانه   يتحعيع  اجليش ايشـ عت   ي  سـ ــجمل ــ لا  عاحلعك  ايدوقعاطي  اي طني  يف إيطاييا. عقد يسـ ايسـ
إجييـدي  بقـد اـلا اثوتقـاع يكــــــــــــــم األطعاا غري امل قاحل ـ  إف اثتفـا  املنشــــــــــــــا ، لـا ألئ إف ت قيق تألـد 

 ر قف األبقال ايقتايي .  اايتزام“ ع إبر  سعما”األطعاا بألى 
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 التطورات السياسية األخرى  

ب  فعض وزاءات بألى  األمعيكيــ  كــان   اي ــا /ينــايع، أبألنــه  ك مــ  اي ثحت املتحــدة  8يف  - 16
ــتقعاس بقألي  ايســــــره  ــأل ب  يف زبزب  اســــ ــالب مزابم تت ألق ركــــ اينائب األعل يألعئيم، اتاب  لينق قام، رســــ

ــ الي  ــ  اجلناح امل اسض يف احلعك  ايشـــــــــــ ــ ي/علعسه يف اختفاء عقتل بكـــــــــــ ــ لا ،   اجليش ايشـــــــــــ يتحعيع ايســـــــــــ
 .2017صق ئيل ي ا ، يف كان   اي ا /ينايع لعنق إلسم، عاحملامي املدافق ب   ق   اإلنسا ،  آقعم

ب  فعض وزاءات األمعيكـي   كـان   األعل/ليســــــــــــــق ، أبألـنه  ك ـم  اي ثحت املتحـدة   10عيف   - 17
ات وسـيق  حلق   اإلنسـا ، ها في ا بألى مخسـ  أفعال م  ون ب ايسـ لا  يُ تقد أيكـاً أدم استكال ا انت اك

كــان     16اختطــاا عقتــل آقعم إلسم علعنق صــــــــــــــق ئيــل ي ا .   أبألنــه  ك مــ  اي ثحت املتحــدة يف 
األعل/ليســـــــق  ب  فعض وزاءات بألى عزيع شـــــــؤع  األم اي زساء ععزيع ايدفاع عشـــــــؤع  قدامى احملاسرني، 

 اع يف ون ب ايس لا  عبعقأل  بقألي  ايسره.ك ال منيانق و  ، ردب ئ بقأل قا بألى إطاي  أمد ايصع 
ــيالـــدأ ي ه   21عيف  - 18 كـــان   اي ـــا /ينـــايع، أبألنـــه أمـــانـــ  احل اس اي ط  أ  مؤمتع احل اس اي ط  ســــــــــــ
 آذاس/ماسس. 16
 

 احلالة االقتصادية  
عت قجملق    أقع صـندع  اينقد ايدعيل، خرل زحسة عفده األخرية، ابيتقده املطعل يف اثنت ا  اثقتصـالم  - 19

 يف املائ .   8,2 يث سيالألغ نسال     2020أ  يش د ون ب ايس لا  أسعع من  اقتصالم يف أفعيقيا يف باه  
عـقد ألت زحلة إنـتاج اينف  عأســــــــــــــ ـاس اينف  ا ـاه اي ـاملـي  امل اتـي  إف زحلة اإليعالات احلك مـي ،  - 20
ق  يز  ني أ  ايقعاس ايقاضــــــــي إبيغاء اياليق املســــــــالق يألنف  ا اه عز  يف حلة اإليعالات غري اينفطي  قد عســــــــا
ــدلة عمنب مت يل  يف ــ  مايي  مشـ ــياسـ ــندع  اينقد ايدعيل احلك م  ابحلفاس بألى سـ املايي  اي ام . عنصـــ  صـ

 تآكل األسابح اينقدي .ي اً اي جز م  املصعا املعكزم من 
ــتقعاس مقارل لعثس اي ثحت  - 21 عظ عت بألى وني  ون ب ايســـــ لا  برمات تدل بألى ر ض اثســـ

ايســــــــن ات ايســــــــارق . عســــــــيك   احلفاس بألى   لا كا  بألي  يفاملتحدة، إذ كا  ســــــــ ع ايصــــــــعا أقل تقألالاً  
إصـــــر ات ايســـــياســـــ  اينقدي  عضـــــقا  ايتنســـــيق مق ايســـــياســـــ  املايي  أمعاً ضـــــععسحً يألحفاس بألى اســـــتقعاس 

 اثقتصال ايكألي.
  

 احلالة األمنية  - اثلثاً   
ر ت عانكـــقام  إف   أعشـــا   ويقم  يف ماي عت عويك  ر ثي  أبايل اينيل، انت ى انشـــقا  ايأل اء - 22

كان   األعل/ليســـــــــــــق  بندما   6احلك م  يف أعائل تشـــــــــــــعي  األعل/أكت رع ابنت ا  عقف إلطر  ايناس يف  
انديق ايقتال رني ايق ات امل ايي  يق ات ايدفاع ايشـ ي جلن ب ايسـ لا  رقيالة ايأل اء عق ات اجلناح امل اسض 

ــ لا  يف ويك . عيف ع   اجليشيف   ــ ي يتحعيع ايســ ــتقعت ايشــ ــت ائي ، اســ ــت ائي  عغعب اثســ ــ  اثســ ثييت عســ
اثشــتالاكات رني ق ات ايدفاع ايشــ ي جلن ب ايســ لا  عوال   ا رن اي ط . كقا أثعت ايت تعات لاخل 

ايشــــــــ ي بألى مشــــــــاسكت  يف ايرتتيالات األمني  اثنتقايي  عألت إف اندثع أبقال   اجليشاجلناح امل اسض يف  
 حبع ايغزال عغعب اثست ائي ، اشتد ايت تع رني ايزبقاء احملأليني.اي نف. عيف عثييت غعب 



S/2020/145 
 

 

20-02613 5/21 

 

اي نيف  بألى ســــــــالل   عاملنازباتعث تزال ايكــــــــغ   اثقتصــــــــالي  تتجألى يف استفاع م دثت اجلعو    - 23
م    2019اثســـــــتفالة م  فعن عصـــــــيل اإليعالات. عألت ايفيكـــــــاانت بند اقرتاب م ســـــــم األمطاس ي اه  

ابجعة يف اي ــديــد م  املنــاطق، لــا ألئ إف تفــاقم ان ــداه األم  ايغــلائي عتزايــد م ــدثت دــايتــ  إف اخري ا
نف   املاشـي . عتسـالجملاله اله اي  امل إف وانب املأز  ايسـياسـي املت ألق ر دل اي ثحت ع دعلاا يف عق ع 

بقأليات ســـط  نزابات حمألي  بألى فعن احلصـــ ل بألى امل اسل يف عثييت و نقألي عاي  دة. كقا اســـت دفه  
 ر ض عكاثت األمم املتحدة عمنظقات غري  ك مي  لعيي  ععطني .

 
 املنطقة االستوائية الكربى  

عاصــــأله ايق ات احلك مي  عوال   ا رن اي ط  خ ض اشــــتالاكات منيفكــــ  احلدة، يف عثييت  - 24
بقأليات   3كقائ  ع   7  الخل كا  م  رين ا    10عســـــــــــ  اثســـــــــــت ائي  عغعب اثســـــــــــت ائي ،  يث عق ه  

ثكنات يق ات ايدفاع ايشـ ي جلن ب   4اختطاا سـُجأله خرل ايفرتة املشـق ي  ابيتقعيع. عر د اسـت داا 
، احنســـــــع نشـــــــا  وال   2019ثســـــــ  يف كان   األعل/ليســـــــق     -  يي  -  ايســـــــ لا  بألى ط ل حم س ثينيا

ــ ، عانتقـــل غعاًب حن  معيـــدم عم لسم. عمق  ذيـــد، ث تزال ايال  ـــ  ا رن اي ط  إف  ـــد كالري يف املنطقـ
عايشـــــعكاء يف اي قل اإلنســـــا  يشـــــ عع  ابيقألق رشـــــأ  اثنت اكات احملتقأل  حلق   اإلنســـــا  يف منطق  يي، 

يف ذيد ايقي ل املفععضـــ  بألى  عي  تنقل املدنيني عاثبتقال عاث تجاز ايت ســـفيني. عث تزال ايال    مد  ها
 إخطاساهتا املسالق  امل وا   إف ايسألطات.ص  ر  يف اي ص ل إف املنطق  بألى ايعغم م  

ــت ائـي ، ألت ايت تعات اي عقـي  رني امبق بتني اي عقيتني أزاـندم عابثـندا إف  - 25 عيف عثـي  غعب اثســــــــــــ
وانب مشـاكل ايقيالة لاخل ق ات اجلناح امل اسض يف احلعك  ايشـ الي  يتحعيع ايسـ لا  إف عق ع صـدامات 

يقم اننــدع اق بــ  م  ون ل ابثنــدا ابيقعب م  حمالي . عر ــد فعاس ون ل و ايأل اءلاخأليــ . فقــد ا تجز 
ابينـدا إف منـاطق تقق يف لـال اتمال سا، تصـــــــــــــــدعا ي قأليـ  اثنتقـال إف معكز ايتـدسـيب احملـدجملل ابم عـه قيـالة 

أت و  ل انندع، مت قني إحه هفاقق  أمنا  ايتحيز اي عقي عتق يض امل ل اي أليا يألق اسضـــــــــ . عقد ادا   ايأل اء
 ايش ي يتحعيع ايس لا  حلل اينزاع ايت تعات اي اوأل . اجليشاي ساط  اييت رلابا اجلناح امل اسض يف 

 
 منطقة حبر الغزال الكربى  

يئ  كا  اي نف ايقالألي املعتال  رســـعق  املاشـــي  ا  املصـــدس ايســـائد ثن داه األم ، فع  اينزاع بألى  - 26
ــاً. عاينزاع   ــاسع أيكــــ رني ســــــكا  ايالحريات عو نقألي بألى مألكي  وزيعة ك يتاك يه مشــــــكأل   احلدعل قد تســــ

كان   األعل/ليسق ،   4ط يأل  األمد رسالب أايت ا اثسرتاتيجي  عاببتالاساا نقط  يتحصيل ايكعائب. عيف  
 ب يف سق   قتألى عت قف األنشط  ايتجاسي .اندي ه اشتالاكات رني قاليألتني متنافستني، لا تسالجمل 

كاً ت قيد مسائل األساضي عااب ي  عاحلدعل يف  الث  عق ه يف كان   األعل/ليسق ، عان كم أي - 27
شــــيصــــاً عتشــــعيد ماني  أشــــيان م  قعاام. عقد جنم احلالخل ب  نزاع رني قاليألتني يف  11ألت إف مقتل  

 منطق  ت نج ايشقايي  ر ثي  عاساب بألى تسقي  مقاط   أثريد ر د تقسيق ا.
ــت عة منل مدة رني قالة اجلناح امل اسض يف عيف عثي  غعب   - 28 ــاسبه ايت تعات املســــــــ حبع ايغزال، تســــــــ

كان   اي ا /ينايع   28شــــيصــــاً خاسج مدين  عاع يف    62ايشــــ ي يتحعيع ايســــ لا  رســــالب اختطاا    اجليش
 معيف قـــابـــدة ايأل اء لانييـــل لعنق  يف منطقـــ  فعج   ي هع بألى يـــد ق ات م اييـــ  يأل اء بالـــد   أعوـــانق 
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لعنق  انشـق عانكـم إف احلك م  ردب ئ عو ل ايأل اء لانييل  شـالا /ف ايع، عسل أ     10شـالا /ف ايع. عيف   1
 ايش ي يتحعيع ايس لا . اجليشمشاكل لاخألي  تت ألق ابيقيالة يف اجلناح امل اسض يف 

 
 منطقة أعايل النيل الكربى  

ــعاع لاخل قاليأل  اين يع يف ماي عت - 29 ــ ي   انديق ايصـ ــت يه ق ات م ايي  يق ات ايدفاع ايشـ ر د أ  اسـ
اسة إمــــدال اتر ــــ  يألجنــــاح امل ــــاسض يف احلعكــــ   ــا  ر ت بألى بالــــا جلن ب ايســــــــــــــ لا  رقيــــالة ايأل اء أعشـــــــــــــــ
ايشـــــ الي /اجليش ايشـــــ ي يتحعيع ايســـــ لا ، لا أ س ســـــألســـــأل  م  اابجقات   ل ويك  عدع ايســـــ اب  يف 

ــُتدبي ايأل اء أعشـــــــا كان   األعل/ليســـــــق  عكان   اي ا /ين عايأل اء خ س   ر ت  ايع. عبال اابدعء بندما اســـــ
ــ لا  يألحكــــــــ س إف و اب. عمق ذيد، ث يزال   اجليششــــــــ ل م  اجلناح امل اسض يف   ايشــــــــ ي يتحعيع ايســــــ

 اي ضق مت تعاً  يث تتنافم امبتق ات احملألي  يألحص ل بألى املياه عأساضي ايعبي عس  انقساه اي شائع.
ــتقعت اج - 30 ــد ق ات اجلناح امل اسض يف احلعك  عاسـ ــ لا  ضـ ــ ي جلن ب ايسـ قات ق ات ايدفاع ايشـ

ــ الي  يتحعيع ايســـ لا  يف ويك  ط ال شـــ ع كان   األعل/ليســـق ، رينقا خفه  دة األبقال ايقتايي   ايشـ
 يشاجلايف ألي  يف أعائل كان   اي ا /ينايع. عاسـتؤنفه اثشـتالاكات ر د عصـ ل ت زيزات اجلناح امل اسض يف  

 ايش ي يتحعيع ايس لا  عانسحاب ق ات ايأل اء أعشا  ر ت إف ماي عت.
ــل األطعاا تنفـيل ايرتتياـلات األمنـي  اثنتـقايـي  - 31 بقألـي  ايتجقيق   لم  أوـ   عيف عثـي  اي  ـدة، ت اصــــــــــــ

، ها يف ذيد م  م قق امعمنيد  أنشـــط  ت الئ  ايشـــالاب  اســـتقعاس  غري أ  ر ض األنالاء تشـــري إف   عايتدسيب
 اي  املدنيني يف ابنتي . عت اصل ايال    ايتحقيق يف أنالاء أنشط  ايتجنيد تألد.مح
 

 بعثة املتصلة حتديداً ابلشواغل األمنيةالتدخالت   
اســــــــتجار  ملؤشــــــــعات اإلنلاس املالكع، عاصــــــــأله ايال    تســــــــيري لعسحت عقائي  إلرعاز عو لاا عسلع  - 32

حلقاي  املدنيني بألى حن  أفكـــــل ععســـــني ظععا تقد  اً  ســـــ ياي نف ععســـــني اإلملاه ابألعضـــــاع ايقائق . ع 
املسـابدة اإلنسـاني ، اسـتحدثه ايدعسحت ايط يأل  املدة اييت ابا اثري مألح س. عيف أبقاب املصـالمات اييت 

ــاة اتر   يألال    رير  عق ه يف م  ر ثي  ايالحريات رني بشــــرين مان حلس عقا  يف قاليأل  ابكاه، نُشــــعت كتيال  مشــ
ي ماً لا ألئ إف اخنفاض كالري يف أبقال اي نف. كقا أسسأله ايال      55ى عو ل مستقع ملدة ع افظه بأل

ي ماً عذيد يت يئ  ريئ  آمن  تســـ احلل ب لة ايناز ني. عابمل ل، عاســـتجار    17ســـعي  إف ك   يتظل انا  ملدة  
ابيتزام  مق أفعق  يعصد  اي    يألنزاع املسأل  ايدائع يف منطق  اثست ائي  ايك ئ، نُشعت لعسحت ط يأل  املدة

  ق   اإلنسا  عايتحقيق في ا.
 

 النزاعات القبلية  
جل استفاع مفاو  يف اي نف ايقالألي يف منطقيت عاساب عايالحريات،  يث قُتل ما ث يقل ب   - 33 ســـــــــُ

آخعي  يف شـــــــــــ ع كان   اي ا /ينايع ع ده. ففي عثي  عاساب، اندي ه   137م  األشـــــــــــيان عوعح    102
أبقـال بنف رني بشـــــــــــــــائع يتألفـ  م  قاليألـ  لينكـا سيـد م  وعاء   الخل ايقتـل اثنتقـامي  يـث ث تزال 
اينزابات بألى مألكي  األساضــــي اييت ت عل ر ُد م  املشــــاكل ايكالرية. عيف عثي  ايالحريات، كانه اينزابات 

صـ ل إف مق ات سبي املاشـي  ع  الخل سـعق  املاشـي  املتكعسة اي ايدعافق ايعئيسـي  يتجدل اي نف بألى اي  
ــاخن ،   ا ت اء اينزابات ايقالألي  ي دة  ــرين لينكا أقاس علينكا ق  . عيف ر ض اله اينقا  ايســــــــ رني بشــــــــ
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ذيد، ث تزال ســـــــــن ات رفكـــــــــل اجل  ل املشـــــــــرتك  يال    األمم املتحدة عســـــــــألطات ايدعي ، عمق  أع  أشـــــــــ ع  
 األسالاب اجللسي  اييت ت يتم  أل ا تشكاحلل بقال  ت يق ايت ايش ايسألقي.

ــألـه ايال  ـ  اي قـل مق ايقالـائـل عايقـالة احملأليني يـدبم آييـات ايتيفيف م   ـدة اينزابـات  - 34 ععاصــــــــــــ
ــي  م  عاساب إف غعب   حبع ايغزال ع أل ا رغي  م اجل  ايت تعات اييت عدخل رني ايقالائل. عكانه اجعة املاشــــ

ــألقي  ــم  أثناء  ســــــــــ ــت دفه ايعباة عايقالائل اييت  اجلاا  الا امل ســــــــــ ــط  ايت بي  املك ف  اييت اســــــــــ نتيج  ألنشــــــــــ
 الخل  تســـــــــتكـــــــــيف م. عابمل ل، عيف أبقاب ســـــــــألســـــــــأل  م  منتدحت ايســـــــــره، ت تعل أنالاء ب  عق ع أم  

بنف قالألي خرل امل ســم   رني  ابيت وي  عم سيحل  يف عثي  ر ما  يث قتل اي شــعات يف أبقال  شــأ  ذات
. ع  ت الئ  زبقاء ايقالائل م  ذعم اينف ذ عاملســــــــــــؤعيني احلك ميني بألى مســــــــــــت يي اي ثي  ايســــــــــــارقاجلاا 

 ينزع فتيل ايت تعات عختفيف  دهتا يف منطقيت عاساب عايالحريات. اي اصق ع 
  

 احلالة اإلنسانية  - رابعا   
 ثيــ  أبــايل اينيــل، عيف مقــاط ــ  حم عمقــاط ــ  ألئ ايقتــال رني األطعاا يف مقــاط ــ  مــاي عت ر - 35

جلأعا إف إثي ريا.   8  000من م أك ع م     -مد     19  000ثينيا ر ثي  عســ  اثســت ائي  إف نزعح أك ع م   
عث يزال ايناز    ي او    ظععا م يشـــــــــــي  قاســـــــــــي  رســـــــــــالب نقص ايغلاء عامل ال األســـــــــــاســـــــــــي  األخعئ 

ــي  خرل غاسة بألى قعاام يف ماي عت، عذكع   ايغلائي . عفقد م ظم ايناز ني غري ــيصـ ــ م املنزيي  ايشـ أغعاضـ
ــا ، ها يف ذيد اي نف اجلنســـي املعتال  ابينزاع. عيف أبقاب  ر كـــ م أدم ت عضـــ ا ثنت اكات  ق   اإلنسـ
ايقتال اييت لاست س اه يف مقاط   يي، قال املدني   إدم ت عضـــ ا يألرتايب عامل اقال  عمن  ا م  اي صـــ ل إف 

ساضـــــــــــي م ايزسابي  بألى أيدم ق ات ايدفاع ايشـــــــــــ ي جلن ب ايســـــــــــ لا . عألت امل او ات رني اق بات أ
شـالاب مسـألحني يف مقاط   مف ي  ر ثي  غعب اثسـت ائي  يف أعاخع كان   اي ا /ينايع إف نزعح بدل يقدس 

ــي  ع   5  000رنح    منيد ابيق ة شـــــــــــيص. ععسلت أنالاء ب  عق ع قتال  ابي عغاسات بنيف  ين ب املاشـــــــــ
 عهتجري قسعم يف عثحت و نقألي عاي  دة عغعب اثست ائي .

مقاسن  رشــــــ ع   2019عتدا ست ســــــالل عصــــــ ل املســــــابدات اإلنســــــاني  يف كان   األعل/ليســــــق    - 36
. عابمل ل، تكـــابف تقعيالاً بدل األنالاء اييت عدثه ب  اي نف ضـــد اي امألني يف 2019تشـــعي  اي ا /ن فق   

يف كان   األعل/ليســــق  مقاسن  رشــــ ع تشــــعي  اي ا /ن فق . عابيتايل،   ة اإلنســــاني  عاإلوعاهاال املســــابد
تقألص عو ل منظقـات اإلغـاـث  اإلنســـــــــــــــانـي  يف م اقق يتألفـ  م  عثـي  أبـايل اينيـل. فقـد اقتحم بـدة سوـال 

بألى مخســــــ  م ظفني مســــــألحني اقق لعيياً يألقنظقات غري احلك مي  يف مااب  ر ثي  أبايل اينيل، عابتدعا  
عســـعق ا أغعاضـــ م ايشـــيصـــي . عيف أبقاب الا احلالخل عبقأليات اثقتحاه املعكال  املتكعسة يف املنطق ، نُقل 

أيكـــــــــــــــاً ب    الخل اقتحـاه عتزايـد اي و ل   م ظفـاً إف مكـا  آخع. ععـدثـه بـدة منظقـات يف مـااب  26
اي ســــكعم، لا اســــتألزه ختفيض بدل امل ظفني عت أليق األنشــــط  يف ييقات ايروئني عامبتق ات املكــــيف . 
، عيف ماي عت، ألت مناعشـــــــــات مســـــــــألح  رني احلك م  عق ات امل اسضـــــــــ  إف اخري اي قأليات اإلنســـــــــاني  

ع. عرســــــــــــــاـلب األبقـال ايقـتايـي  املســــــــــــــتقعة يف يي عاي عاقـيل نقـل بقـال اإلغـاـث  إف مكـا  آخ  اســــــــــــــتألزه لـا
اثرتزاز يف و اب م  قالل ر ض أبكــاء املؤســســات األمني ، ظأله عثي  عسـ  كليد رســالب  ايالريعقعاطي ، ع 

 اثست ائي  تش د أبألى نسال  يألح الخل املالألاغ بن ا.
، 2019ات اإلنساني  يف باه   الث  تت ألق إبيصال املسابد  535عأفالت األنالاء ر ق ع ما اق ب    - 37

، بألى ايعغم م  أ  اي ديد م  احل الخل ت يالألاغ بن ا. عمق ذيد، 2018 الث  يف باه    760مقاسن  رــــــــــــــــــــــــــ 
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م    129م ظفاً يفرتات ط يأل  عنُقل    47ظأله ريئ  اي قأليات اإلنســاني  صــ ال . فقد ا ُتجز ما ث يقل ب  
ثرث  بقال إغاث ، ر د   ما اق ب   . عقُتل2019 باه  بقال اإلغاث  إف مكا  آخع رسالب ان داه األم  يف

 .2018يف باه  15أ  كا  بدلام 
ععفقاً آلخع ايالياانت ايصــــالسة ب  املنظق  ايدعيي  يأل جعة عمكتب تنســــيق ايشــــؤع  اإلنســــاني  يف  - 38

ج  ي نت زحلة طفيف     ا  ما و لع   ،مألي   شـــــــــيص انز ني  1,67ظل ما اق ب   ،  2020كان   اي ا /ينايع  
زحلة مطألقــ  يف بــدل اينــاز ني يف ايالرل. عيف اــله ايزحلة زحلة ايتغطيــ  اجلغعافيــ  مل اقق ايتقييم. عث مت ــل ي

مألي     2,2انزح. عأفالت مف ضي  األمم املتحدة يشؤع  ايروئني أ     417  000، بال أك ع م   2019باه  
. عقد بال 2018باه   دلام يف  تغري ك رياً مقاسن  رشيص ما زاي ا انز ني يف ايالألدا  امباعسة، عا  بدل ت ي

سغم أدم ت يألغ ا ر ــُد  ،2019ثو  م  ون ب ايســــــــــــــ لا  رشــــــــــــــكــل تألقــائي يف بــاه  99 800أك ع م  
 تسجيأل م يدئ املف ضي .

ه األمطــاس عاخنفكــــــــــــــــه مســــــــــــــت حت امليــاه، ظألــه آ س  ــايــ  ايط اس  اينــا ــ  ب   - 39 عيئ  خفــا
تكع ابمبتق ات احملألي . عمكا  ايطقم األك ع وفافاً   2019يف مت ز/ي يي     كانه قد ردأت  ايفيكاانت اييت

اي صـ ل إف  ،  2019م  ت سـيق نطا  أنشـط  ايتصـدم يألط اس  يف األماك  املتكـعسة، عحبأل ل داي  باه  
ألي   م  2,9ط  مرتم م  إمدالات ايغلاء ايطاسئ  ع    10  300شــــــــــــــيص ها يف      790  000ما يقعب م   

طناً مرتحً م  م ال املســابدة امل و   يألتصــدم   683أك ع م     ُقدهلعثس م  املســابدات اينقدي . عإ اًث،  
ــاانت   إمـدالات اـيدبم  ـيث م  األغـلـي ، عايصــــــــــــــحـ ، عايتـغلـي ،  -حلـاثت ايط اس  ايـنا ـ  ب  ايفيكــــــــــــ

 امل اقق ذات األعي ي  املتكـعسة إف  -عاملأعئ، عاحلقاي ، عاملياه عخدمات ايصـعا ايصـحي عاينظاف  ايصـحي   
 م  ايفيكاانت.

كان   األعل/ليسـق ، أُطألقه خط  اثسـتجار    12عث تزال اث تياوات اإلنسـاني  شـديدة. عيف   - 40
ــانيـ  ي ـاه  مريني شــــــــــــــيص م   5,6 وـلرألي   لعثس أل 1,5ت فري مالألغ  في ـا ألـبطُ  اييت،  2020اإلنســـــــــــــ

يف املائ ،  يث   74رنســال     2019. عقد ُم يه خط  باه  بدةقســايألمألي   شــيص ل  ام يف  او    7,5
يف املائ  م  ايســـــــكا     93مألي   شـــــــيص، أم    5,3لا ســـــــ ال مســـــــابدة   ،رألي   لعثس  1,12اســـــــتألم مالألغ  

ــت دفني. عم  رني   ايل   ــال  تف      200املســـــ ــاني  ســـــــااه يف عقيق اله اإلجنازات، كانه نســـــ منظق  إنســـــ
 يف املائ  م  املنظقات غري احلك مي  يف ون ب ايس لا .  55
عسغم اســتقعاس تفشــي معض فريعس إيال ث يف    سي  ايك نغ  ايدوقعاطي ، ت تســجل أم  اثت  - 41

ون ب ايســـــ لا  يف   عكاؤاا لبم  ك م إصـــــار  مؤكدة يف ون ب ايســـــ لا . ععاصـــــأله األمم املتحدة عـشــــ 
و  ل اي قـايـ  عايتـأاـب. عقـد رـدأ تفشــــــــــــــي فريعس ك سعان عانتشـــــــــــــــاسه  ألق عـدحت وـديـدة ينظـاه ايعبـاـي  
ــ لا ، عبألى ايعغم م  أن  ت تســـججملل أم  اثت يف ايالألد، فقد كا  انا  إنلاسا   ــحي  يف ون ب ايسـ ايصـ

شتال  في اابإلضاف  إف بدل م  
ُ
 يف إثي ريا عكينيا امباعستني، عالا مدباة يألقألق. احلاثت امل

  
 تنفيذ املهام املنوطة ابلبعثة  - خامسا  

 محاية املدنيني -ألف   
م اقق فيـاسج  عاصــــــــــــــأـله ر ـ   األمم املتحـدة محـاـي  امـلدنيني لاخـل م اقق محـاـي  امـلدنيني عخـاسو ـا.   - 42

ــي  اييت عاو  رني  م   ، كا محاي  املدنيني ــي عاثبتقال ايت ديدات ايعئيســـــــ   ا املدني   ايقتُل عاي نف اجلنســـــــ
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عاث تجاز ايت ســــفيا  عســــ ء امل امأل  عدب املقتألكات املدني . ععق ه اابجقات ضــــد املدنيني يف ايغايب 
ــ لا ،  ــ ي جلن ب ايســــــ ــات اييت لسات رني ق ات وال   ا رن اي ط  عق ات ايدفاع ايشــــــ خرل املناعشــــــ

ايشــــــــــــ ي يتحعيع   اجليشاء أعشــــــــــــا  ر ت عق ات اجلناح امل اسض يف  اثشــــــــــــتالاكات رني ق ات ايأل    عكليد
 إصاابت ب  اينزابات ايقالألي  عايغاسات ين ب املاشي .جنقه أيكاً ع  .ايس لا  يف ماي عت

ــط  ايتقعيب رني ايناس  - 43 ــاف  إف ايدبم ايلم تقدم  ايال    ألنشـــــــ عيف إطاس محاي  املدنيني، عابإلضـــــــ
ــاخن ، نظقه ايال     عتدخرهتا ايعامي  يألتصـــدم    ألق  بقل ع  اسات رني   36يأل نف ايقالألي يف امل اقق ايسـ

ــاحل ، عتيســــــــري احل اس رني  ــائع عمحرت ســــــــره مل اجل  اينزابات ايقالألي  احملألي  عيتحقيق املصــــــ ايقالائل عاي شــــــ
اصـــــــل مق املدنيني عاي ســـــــكعيني، عت زيز لعس اينســـــــاء عايشـــــــالاب عايزبقاء احملأليني يف رناء ايســـــــره. ع  ايت  

 امعأة( م  خرل اله األنشط . 4 551مشاسكاً )ها يف ذيد  10 060اق ب   ما
ععاصـــــأله ايال    لبم ســـــالل ايت اع  رني املدنيني عاي ســـــكعيني بألى املســـــت ئ احملألي كتدرري عقائي  - 44

ــد عايتحقق م  عقف إطر  ايناس  ــ األه ايال    عآيي  ايعصــــ ــق ، ســــ حلقاي  املدنيني. ففي كان   األعل/ليســــ
ييتش ايشـقايي ، ضـم زبقاء نق ر ثي   يل  نقيعايرتتيالات األمني  اثنتقايي  إوعاء   اس يف م قق ايتجقيق يف ل

م  ايقالائل امباعسة عقالة بسكعيني. عنتيج  يليد،   ايت صل إف اتفا  رشأ  ايت اع  رني م قق ايتجقيق 
عامبتق ـات امبـاعسة، هـا يف ذيـد بقـد اوتقـابـات تنســــــــــــــيق شــــــــــــــ عيـ . علبقـه ايال  ـ  احل اس رني املـدنيني 

ــابدت ب ــ لا، عســ ألى عســــني اي رقات رني احلك م  عق ات امل اسضــــ ، عاي ســــكعيني يف ك لع  ر ثي  فاشــ
عســـــــــــــ األه ت قيق ملكعة تفاام رين قا يت زيز محاي  مســـــــــــــؤعييات املدنيني. عابمل ل، قطق احل اس رني املدنيني 
عاي سكعيني أيكاً أش اطاً يف ريال س ر ثي  ر ما. كقا لبقه ايال    بقد منتدئ يألجن  ايسره يف ر ما، ضم 

يق ات اينظـامـي  عايقاـلاـئل احملألـي  ملـناقشـــــــــــــــ  لعافق اينزاع احملألي. عقـد ت احلج املنـتدئ ابتفـا  مشـــــــــــــــاسكـاً م  ا 60
يألت اع  يف قكــاح اي نف املعتال  وصــ مات قدو ، عاختطاا األطفال، عايتزعيج ايقســعم، عســعق  املاشــي . 

م  أفعال امبتقق   500إشعا  أك ع م   ى ألبعسابدت ايال    أيكاً أبكاء ايألجن  املشرتك  يألم  اي سكعم  
 عبععض رشأ  اثتفا  املنشجمل .  اشدة يف أمالم م  خرل مق ات

ــتالا  اي نف  - 45 ــأله ايال    إرعاز عو لاا يف مناطق حمدلة ذات ا تياوات، عذيد بدا اســـــ ععاصـــــ
قدسة ط س يتصـــــــال  أك ع  يتعضـــــــق ايال    اي قأليان    ظلاي ق  يف مناطق اي  لة. ع   ثعسلب  عختفيف  دت  عر

بألى احلعك  ابتالاع دج ”ايت زيق احمل سم“ يزحلة عو لاا إف أقصــــــى  د لك . عانتشــــــعت ايال    يف م اقق 
اي ق  عايطقأنين  يف أعســـــا  امبتق ات امل عضـــــ  يأليطع عسلع اي نف احملتقل.   م   زيدالث مســـــاخن  حمدلة ي

ــ عي  يف م  ألئع  ــعيق يدعسي  ملدة ماعزت شــــــ ــع ايســــــ اخنفاض كالري يف أبقال اي نف.   إف  دعخل  رير  اينشــــــ
عابإلضـاف  إف ذيد، لبم معكز يف ك   مالالسات ايصـندع  اثسـتئقا  املشـرت  رني ر    األمم املتحدة يف 

 ون ب ايس لا  عفعيق األمم املتحدة ايقطعم م  خرل هتيئ  ريئ  آمن  عتشجيق ب لة ايناز ني.
ريا ما   - 46 ــُ ــق ي  ابيتقعيع، ســـــ ــرية املدة عط يأل    22  455اق ب   عخرل ايفرتة املشـــــ لعسي  )لعسحت قصـــــ

ايت اصـــــــــــــــل مق  املـدة، علعسحت يألتطقني عرـث اي قــ ، علعسحت و يـ  عساوألــ  متحعكـ ( يعلع اي نف عت زيز
ت شـــــــعط  األمم املتحدة   لعسي  يالث  1  246امبتق ات احملألي  يف م اقق اي  لة. عابإلضـــــــاف  إف ذيد، ســـــــريا

 .عايطقأنين  اي ق 
ععاصأله ايال    اي قل رشكل عثيق مق املنظقات اإلنساني  يدبم بقأليات ب لة ايناز ني عتيسري  - 47

قق محاي  ام  ايناز ني م  م    40ســــتيداه اي تال اجل م يدبم اي  لة ايط بي  يـــــــــــــــــــ  اب عكت م، ها يف ذيد  
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ــاف  إف ذيد،   املدنيني يف و اب إف مألكال ــعي  اي ا /ن فق  عكان   األعل/ليســــق . ابإلضــ يف شــــ عم تشــ
كان   األعل/ليســـــــــــق ، عفعت ايال    ابيتنســـــــــــيق مق  ك م  ون ب ايســـــــــــ لا    24إف    16عيف ايفرتة م   

 223 م  ايلك س ع 1  000م  ايناز ني )  1  223عاق ب  ايت أليم عشـــــــــــعكاء يف اال احلقاي  األم   يتقكني  
 خل( م  م اقق محاي  املدنيني يف و اب م   ك س اثمتحاانت يف مدين  و اب.م  اإلان

شــالا /ف ايع،    13عاســتكــافه ايال    أيكــاً انز ني يف م اقق محاي  املدنيني ععفعت احلقاي  ابم. عيف   - 48
  نســــاء   93  103شــــيصــــاً، من م    188  528رألغ اق ع ايناز ني يف م اقق محاي  املدنيني ا قســــ  ايتار   يألال     

ــنـ  عأسرق ســــــــــــــن ات )م  رين م  40 250عتعاع ـه أبقـاس  . عفتـيات  ة(، فتـا 19 652من م رني أقـل م  ســــــــــــ
ـــن  )م  رين م   17رني مخم ســــــــــــــن ات ع  64 395عتعاع ـه أبقـاس    ة(، عتعاع ـه أبقـاس فـتا 31  461ســــــــــــ

ــن  )م  رين م    59 ع  18رني    74  161 ــن  أع أك ع   60من م    9  822امعأة(، فيقا كانه أبقاس    36  263سـ سـ
امعأة(. عخرل ايفرتة املشـق ي  ابيتقعيع احلايل، زال بدل ايناز ني يف م اقق محاي  املدنيني   5  727 رين م  )م 

 امل اييد. عسااه بدة ب امل يف اله ايزحلة، من ا إضاف   188  528إف    180  366فعلاً م     8  162هقداس  
ــي  يف م ق    دلاجل ــع امل يشــــ عم قق محاي  املدنيني يف ر س  عوعئ ت دال  3ع    1محاي  املدنيني    يعلمج األســــ

وعت بقألـي  ع    2020عم اقق ابنتي  يف كـان   اي ـا /يـنايع    2019األفعال يف عاع يف كـان   األعل/ليســــــــــــــق   
 .2020تسجيل ايالياانت ايالي مرتي  يف م قق مألكال يف كان   اي ا /ينايع 

ععاصــــــــأله ايال    اي قل بألى إرقاء م اقق احلقاي  ايتار   ابا مدني  ايطارق ب  طعيق ت اصــــــــأل ا مق  - 49
م  ايقالة امبتق يني عإوعائ ا بقأليات تفتيش عضـــــــــال  منتظق  يكال  هتعيب األســـــــــألح  إف اله امل اقق. ع 

مق امبتقق    ع  ايني، ظأله تتيتصـــــــــدم ملا قد ي داحلل ما ت فعه ايال    م  محاي  لاخل م اقق محاي  املدنا  لأو
احملألي يتحســـــــني األم  عت زيز ســـــــالل ايت اع . عإضـــــــاف  إف ذيد، عاصـــــــأله ايال    لبق ا يتدارري املســـــــاءي  

 اقق. فيرل ايفرتة املشــــــــــــــق ـي  ابيتقعيع، ا ُتجز يف معافق امل تألـد اي طنـي  بألى احل الخل األمنـي  اييت تطـال
  يف أدم مسـؤعي   ب    الخل أمني  خطرية لاخل م اقق محاي  شـيصـاً يشـتال  165اث تجاز ايتار   يألال     

ــألطات اي طني  يألتحقيق م  م   40املدنيني يف و اب عابنتي  عمألكال. عأ ايه ايال      ــاً إف ايســــــــــ شــــــــــــيصــــــــــ
 ر  ات  إيفال  ه ايال   ســـــ ألعمقاضـــــاهتم. عيف ابنتي ،  يث ث تزال اجل ات ايفابأل  يف اال اي داي  قأليأل ،  

عت إوعاء    28يألتحقيق مق    م  اي ثي  عقيقاً   16فعلاً ب  وعائم اسُتكاله لاخل م قق محاي  املدنيني عيســــــــــــــجمل
ــافياً يف وعائم خطرية اسُتكاله خاسج   حمكق  متنقأل  م  أول إكقال   يتنظيم. عاي قل واس  ايياً  امل ققإضـــــــــ

 شالا /ف ايع. 24اله احملاكقات حبأل ل 
 

 سيادة القانون واملساءلة  
تت اصــــــــــــــل، ابيت اع  مق رعانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مق مســــــــــــــؤعيل قطاع اي داي    ظأله ايال    - 50

اي ط  عمنظقات امبتقق املد  يتنســــــــــيق ايدبم املقدجمله يألقحاكم املتنقأل  اييت تكــــــــــم مســــــــــؤعيني قكــــــــــائيني 
تزال في ــا حمــدعلة. عيف إطــاس  ايألج ء إف اي ــدايــ  يف املنــاطق اييت ث فعن يزحلة عحمقاحلقني عطنيني، عذيــد

عت ايال    عاي انمج اإلمنائي إيفال مســؤعيني قكــائيني عطنيني ملدة شــ ع عا د إف حمالي .  اله اجل  ل، يســجمل
شيصاً ثستكابم وعائم خطرية، م  رين ا ايقتل عاثغتصاب عايسعق .   51ع اكقه حمكق  حمالي  املتنقأل   

 بشـعملدل ترتاعح رني ثرث  أشـ ع عايسـج  مدئ احلياة. عُ  كم   شـيصـاً عُ كم بألي م ابيسـج   32عألي   
مت قني عألين ا جبعائم ذات صـــــــــــأل  ابي نف اجلنســـــــــــي عاجلنســـــــــــا . عأعفدت حمكق  متنقأل  يدبق ا رعانمج 
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ــاح اجلنائي    3املتحدة اإلمنائي إف ت نج يف   األمم ــل يف ايقكـــــ ــ ع عا د عذيد يألفصـــــ ــالا /ف ايع ملدة شـــــ شـــــ
 امل ألق  انا .

عت ايال    بقد مؤمتع يألقالة يف مصـــــــــــــألح    5إف    3عيف ايفرتة م    - 51 كان   األعل/ليســـــــــــــق ، يســـــــــــــجمل
ايســـــــج   يف ون ب ايســـــــ لا  يف و اب،  ق مديعم ايســـــــج   يف اي ثحت عمديعم مقع إلاسة مصـــــــألح  
ايســــج   يف ون ب ايســــ لا  ملناقشــــ  ايت و  اثســــرتاتيجي يألقصــــألح  ععضــــق اييد بألى ايتحدحت عذيد 
ملســــــــــابدهتا بألى ايقياه ر ظائف ا احلي ي  رف ايي . عم  رني ايقعاسات األخعئ اييت اختلهتا قيالة ايســــــــــج  ، 

ــرتاتيجي  إللماج أك ع م    ــقل اسـ ــن ات، تشـ ــامأل  مدهتا مخم سـ ــق خط  شـ مقاتل   8  000عافقه بألى عضـ
 سارق يف مصألح  ايسج   ه وب اثتفا  املنشجمل .

، بقـدت ايال ـ   اـيدعسة األخرية م  رعانا ـا ايـتدسيي يف اـال ت زيز كـان   األعل/ليســــــــــــــق   5عيف   - 52
املســاءي  ب  اي نف اجلنســي املتصــل ابينزاع يفائدة مديعي  ايقكــاء اي ســكعم ايتار   يق ات ايدفاع ايشــ ي 
جلن ب ايســ لا . عتقديعاً حلقأل  ”ايســت  بشــع ي ماً م  اينشــا  ملنااكــ  اي نف اجلنســا “، لأله ايدعسة 

عديد ألخرية متاسي  قائق  بألى املقاسســــــــ  عمناقشــــــــات رشــــــــأ  أاي  مســــــــاءي  معتكي اي نف اجلنســــــــي، ع ا
عائم اي نف اجلنسي عاجلنسا ، عسالل محاي  ايناوني م  آ س اي نف اجلنسي. جل   عاي املي   اي طني  املست حت

ملسـابدة األفعال اي سـكعيني يف عبقب تألد املناقشـات، أبدا ايقكـاة املشـاعسع  يف احملاكم اي سـكعي  سسـائل  
 ق ات ايدفاع ايش ي جلن ب ايس لا  يف الا ايصدل.

عبألى وال   قطاع األم ، تقده ايال    ايدبم ايتق  مبألم اسـت عاض ايدفاع عاألم  اثسـرتاتيجيني  - 53
سؤي  عطني  يالناء م  أول مسـابدت  بألى ألاء امل اه اييت ُكألف با ه وب اثتفا  املنشـجمل ، عث سـيقا سسـم 

 قطاع األم .
 

 رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها -ابء  
ــا    156عثجملقه ايال    ما اق ب    - 54 ــألي بألى  اي   ق   اإلنســــــــــ م  احل الخل اييت كا  ابا أثع ســــــــــ

عاحلقاي ، من ا بقأليات ايقتل ايت ســـــــفي عاثختطافات عأبقال اي نف اجلنســـــــي املتصـــــــل ابينزاع عبقأليات 
اثبتقـال عاث تجـاز ايت ســــــــــــــفي )هـا يف ذـيد اث تجـاز ابي كـاـي (، عايت ـلـيب عســــــــــــــ ء امل ـامألـ ، عايتجنـيد 

يف صـــــــف ا    إصـــــــار  449عق ع    ايقســـــــعم عدب املقتألكات املدني  عتدمرياا. عأســـــــفعت اله احل الخل ب 
 الخل، نُســــــــــــــاـله أطفـال. عم  رني اـله احل 10امعأة ع  17، م  رين م وعحيـاً( 229ع  ريقت  220) املـدنيني

ــألح  قالألي   ع  63 ــع مســــــ ــيات عبناصــــــ ــ لا     39 الث  إف ميأليشــــــ  إف ق ات ايدفاع ايشــــــــ ي جلن ب ايســــــ
ــاس  ع    19ع   ــ لا  امل ايل ملشـــــــــ إف وال   ا رن  11إف اجلناح امل اسض يف اجليش ايشـــــــــــ ي يتحعيع ايســـــــــ

رصـــــــــــف    2 ب ايســـــــــــ لا   ع  إف و از ايشـــــــــــعط  اي طني  جلن  5إف و از األم  اي ط   ع  11 اي ط   ع
مشــرتك  إف ق ات ايدفاع ايشــ ي جلن ب ايســ لا  عو از األم  اي ط . عث تزال بقألي  ايتحقق واسي  يف 

 احل الخل ايسه املتالقي .
، نُسب م ظم   الخل قتل املدنيني عإصاابهتم خرل 2019عبألى غعاس اثماه ايسائد خرل باه   - 55

(. عظأله  اي  وعحياً   185قتير ع    182بناصـع مسـألح  قالألي  )ايفرتة املشـق ي  بلا ايتقعيع إف ميأليشـيات ع 
ــاءي  ب  اله اثنت اكات عغرياا م  اثنت اكات  ــا  يف ون ب ايســــــ لا  تتســــــم ر ده املســــ  ق   اإلنســــ

 اجلسيق  حلق   اإلنسا .
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عظأـله  عكـ  ايق ات عبقألـيات مقي  ـا يف م اقق اإلي اء املؤـقه عايـتدسـيب تشــــــــــــــكـل يـاطع بألى  - 56
املدنيني. عقد عثقه ايال    زحلة يف بقأليات ايتجنيد ايقسـعم يألقدنيني عاملقاتألني ايسـارقني املزب مني محاي   

 الث  م  الا ايقاليل، عقق   18م  وانب األطعاا املتحاسر  ايعئيســـي  ع ألفائ ا. ع  ت ثيق ما ث يقل ب   
ات إف م اقق ايتدسيب مقارل ستب أغألال ا يف عثي  اي  دة، إذ ســــ ى ايقالة إف وألب أبدال أك  م  ايق  

 “فاساي  ”  بسكعي  أبألى يف صف ا ايق ات امل  دة. عيف  ني أ  تألد اي قأليات كانه تست دا ظااعحً 
ع عر ض اي امألني يف امبال  مزب مني، فع  اي ديد م  املدنيني، ت عضـــ ا يرختطاا يف ســـياق ا، عمن م ُقصـــجمل

ات اي ســـكعي  عاملدني  يكفاي  اإلفعاج ب  أعيئد املدنيني يف اإلنســـا . عأوعت ايال    اتصـــاثت مق ايســـألط
 اي قه املناسب يف الا ايسيا .

ــت ائي  ت عا  - 57 ــتالاكات املتقط   يف أوزاء م  عثي  عســـــــــ  اثســـــــ ض املدنيني يألقياطع. عظأله اثشـــــــ
ت حلق    ــالثــ  تنط م بألى انت ــاكــات عمــاعزا 41عخرل ايفرتة املشــــــــــــــق يــ  بــلا ايتقعيع، عثقــه ايال  ــ  

 اإلنسا ، عمن ا   الخل ايقتل غري املشععع عاجلعح عاي نف اجلنسي عاين ب عتدمري املقتألكات املدني .
ــاً  - 58 ت ر ثـي  أبـايل اينـيل، ت س  في ـا ع م  عطـأة أبقـال بنف عق ـه يف مـاي    عبـا  املـدني   أيكــــــــــــ

يألجناح امل اسض يف اجليش ، عيتأيف م  ق ات اتر    ر ت  فصــــــــيل منشــــــــق يدي  ابي ثء إف ايأل اء أعشــــــــا 
ايشـــــــ ي يتحعيع ايســـــــ لا ، عا  فصـــــــيل انكـــــــم إف احلك م . عزالت  دة اله اجل ي  األخرية م  أبقال 
اي نف يف أعاخع كــان   األعل/ليســــــــــــــق  عأعائــل كــان   اي ــا /ينــايع ر ــد فرتة م  اابــدعء اينســــــــــــــي. عقُتــل 

ي يأليسـائع يف صـف ا املدنيني إف ما ث يقل ب  مدنيني، لا سفق اق ع اي دل ايرتاكق  10يقل ب    ث ما
ابينزاع، مـنل ـردء   ال تع  ـاـي  مؤكـدة م   ـاثت اي نف اجلنســــــــــــــي امل  24وع ى، إف وـاـنب   8 قتيًر ع  34

 .2019اله اثشتالاكات يف أعاخع مت ز/ي يي  
دنيني عظأله ايال    تتألقى تقاسيع ب  فعض ايعقار  بألى ايصــــــــــــــحفيني عايناشــــــــــــــطني عغريام م  امل - 59

ــفاً  ــايقت م عابتقاابم عا تجازام ت ســــــ بألى أيدم   ايلي  ي  ع  ب  آساء منتقحلدة أع يايف  يألحك م ، عمكــــــ
كـان     1و ـاز األم  اي ط  عبألى مســــــــــــــت ئ اي ثحت. عكـا  اي ف  ب  ريرت ريـاس أوـا  عاإلفعاج بنـ  يف 

هتقــ  يف إطــاس ابتقــايــ  أعل األمع يف  اي ــا /ينــايع تط ساً وــديعاً ابيرت يــب، ث ســــــــــــــيقــا أنــ  ت ت وــ  إييــ  أم
سيقا  . عمق ذيد، ظأله املياعا قائق  رشأ  ان داه احليز املد  يف ون ب ايس لا ، ث2018مت ز/ي يي   

كان     10يف ظل قياه أفعال و از األم  اي ط  اببتقال صــــــــحفي إذابي عا تجازه رشــــــــكل ت ســــــــفي يف  
قيام  رالث تقعيع ب  بق ابت فعضــــــــــــــت ا عزاسة ا زان   بألىاي ا /ينايع يف ت سيه، ر د مععس عقه قصــــــــــــــري  

األمعيكي  بألى اتاب  لينق قام، اينائب األعل يألعئيم. عيف أبقاب اثتصاثت املستقعة اييت أوعهتا ايال   ، 
 كان   اي ا /ينايع.  16أُطألق سعاح ذيد ايصحفي م  اث تجاز يدئ و از األم  اي ط  يف 

ايدب ة إف اختاذ تدارري يألحيأل ي  لع  تطاليق بق ر  اإلبداه، عذيد ر سـائل   ععاصـأله ايال    أيكـاً  - 60
ــائيـ  ايـلي   من ـا قعاسات عقف ايتنفيـل حبكم اي اقق عحبكم ايقـان  ، عقـدمـه ايـدبم ملقـدمي املؤازسة ايقكـــــــــــــ

 و أل   املدانني م  األ داخل عغري األ داخل ايلي  ينتظعع  تنفيل  كم اإلبداه في م.
ي قألي  ايتجقيق عايتدسيب.   يلم تقدم ا  دبماييفرتة املشــــــــق ي  بلا ايتقعيع، زالت ايال     عخرل ا - 61

ــياســـــــــــات رلل اي ناي  اي اوال  يف معاباة  ق   اإلنســـــــــــا    تقييقاً   17عأوعت ايال      يألقياطع املت ألق  رســـــــــ
ــابدة ق ات األم  غري ايتار   يألمم املتحدة، عقد مت ل اابدا م    ألد ايتقييقات يف يف املائ  م  ت  53ملســـــ

 تيسري تنفيل اتفا  ايسره.
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عظل سفض سـألطات اي ثحت من  اإلذ  ابي صـ ل ي    و  ل سصـد  ق   اإلنسـا  عايتحقيق  - 62
ــت ائي  ) 11في ا،  يث   ت ثيق   (، ععثي  1(، ععثي  ايالحريات )8م  اله احل الخل يف عثي  عســــــ  اثســــ
يف تط س إجيــاج وــاء يف أبقــاب ايقيــاه ابيــدب ة   (. ريــد أنــ 1) (، ععثيــ  أبــايل اينيــل1غعب حبع ايغزال )

يف اال يال     ققي ا، أتيحه حملسفض اي صـ لإوعاءات  عر د ما يقعب م  باه م     املسـتقعة يدئ احلك م 
  ل سج  و اب املعكزم.لخإمكاني   ق   اإلنسا  

 
 األطفال والنزاع املسلح  

امل ني  ابألطفال عاينزاع املســـــــأل  ت قيق احلك م  بألى خط  بقل شـــــــامأل  شـــــــ دت ل أليت ا اصـــــــ   - 63
اينزاع   م  سي كــع إلداء عمنق  يق اثنت اكات اجلســيق  املعتكال  ضــد األطفال. عث تزال مســأي  األطفال املت 

يتقعيع  مقاسن  ابيفرتة املشق ي  اب ،طفر  23إف  44ض بدل احلاثت امل ثق  م  ااملسأل  مصدس قألق سغم اخنف
 ايسارق. عوك  أ  ي زئ الا اثخنفاض وزئيا إف استقعاس ا رتاه عقف إطر  ايناس عبقألي  ايسره.

ععققه فعق  اي قل ايقطعي  يألعصد عاإلررغ ايتار   يألمم املتحدة امل ني  ابألطفال عاينزاع املسأل   - 64
ف  تكـــــعسعا م  ايتجنيد   11(، من م  فتيات 4ف  ع    19طفر )  23اسُتكاله ضـــــد    وســـــيقاً   انت اكاً   23م   

فتيا  عفتاة عا دة( عق  ا ضـــــــــــحاح ايقتل )طفر : ف  عا د   9أطفال )  10، ع  انت اكاً  11عايســـــــــــيعة يف  
انت ـــاكـــات، عفتـــاات  انويتـــا  م   10فتيـــا  عفتـــاة عا ـــدة( يف  7أطفـــال:  8عفتـــاة عا ـــدة( عايتشــــــــــــــ يـــ  )

ف  عفتاات ( عمنطق    16طفر:    18ثســـــت ائي  ايك ئ )اثغتصـــــاب. عكا  األطفال املتكـــــعسع  يف منطق  ا
 حبع ايغزال ايك ئ )ثرث  فتيا ( عمنطق  أبايل اينيل ايك ئ )طفر : ف  عا د عفتاة عا دة(.

ه    انت اكاً   12عاستكاله ق ات اجلناح امل اسض يف اجليش ايشــ ي يتحعيع ايســ لا    - 65 طفًر،   12مســجمل
ــحاح ا 11من م   ــاب. عســـــــــق  ف  كان ا ضـــــــ ــيعة، عفتاة عا دة جنه م  اثغتصـــــــ ــعم عايســـــــ يتجنيد ايقســـــــ

ســـال   فتيا  عفتاة عا دة ضـــحاح ملتفجعات م  يألفات احلعب. عنُســـب انت اكا  تكـــعس في قا اق ب    ما
 أ داا  اغتصـاب  علر  اييتطفر  )ف  عا د عفتاة عا دة( إف ق ات ايدفاع ايشـ ي جلن ب ايسـ لا ،  

 .يف  ني نُسب انت ا  ت عضه في  فتاة عا دة يألتش ي  إف وال   ا رن اي ط  اآلخع  عقتل
ــافـ  إف ذيـد، قـدمـه ايال  ـ  لعسات تـدسياليـ  يالنـاء ايقـدسات يف اـال محـايـ  ايطفـل إف  - 66 عابإلضـــــــــــــ

م  ق ات اجلنــاح  291م  اإلانخل(، من م  50م  ايــلك س ع  389م  أفعال ق ات األم  احلك ميــ  ) 439
إلانخل(، عســال   م  م  ا  24م  ايلك س ع    267امل اسض يف اجليش ايشــ ي يتحعيع ايســ لا  امل ايل ملشــاس )
م    101م  أفعال امبتقق احملألي )  291(، ع  ايلك سأفعال عايف امل اسضــــ  يف ون ب ايســــ لا  ) ي  م م   

 ) ي  م م  ايلك س(. مسؤعث  ك مياً  18م  اإلانخل(، ع  190ع  ايلك س
 

 العنف اجلنسي املتصل ابلنزاع  
ــياســــــــي،  سغم اثخنفاض اي اه ايلم شــــــــ دت  أبقال اي نف ا - 67 ــتقع استكاب أبقال اي نف ايســــــ ســــــ

ضــــــــحي ،  ي    م  اينســــــــاء.  11اجلنســــــــي املتصــــــــل ابينزاع. فقد عققه ايال    م  ما    الخل لأله  
ــاب اجلقابي   ــل ابينزاع، من ا اثغتصـــــ ــاب  (2)عت عضـــــــه ايناويات ألبقال بنف متصـــــ ، ( 7) ، عاثغتصـــــ

، عاي أف ال نُســـــــاله إف اجلناح امل اسض يف اجليش (1)، عايت ديد ابثغتصـــــــاب  (1)عحماعي  اثغتصـــــــاب  
، عايق ات امل ايي  (5)، عق ات ايدفاع ايشــــ ي جلن ب ايســــ لا   (1)ايشــــ ي يتحعيع ايســــ لا  امل ايل ملشــــاس  
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ــا  ر ت )املتحايف  مق ق ات ايدفاع ايشـــ ي جلن ب ايســـ لا (   ، يف  ني ت  لاس عديد انتقاء (1)يأل اء أعشـ
 الا ايتقعيع. كتار  دة رشكل قاطق عقه  اجلناة يف  اي  عا

 الث  إضافي  م    الخل اي نف اجلنسي املتصل ابينزاع اييت عق ه قالل ايفرتة   20ععثقه ايال      - 68
ثرخل   . عنُساله(سوال  3فتيات ع    4امعأة ع    15)م  ايناوني، من م    22املشق ي  بلا ايتقعيع عتكعس في ا  

ــا بشــــــــــــــعة   ر ت املتحـايفـ  مق ق ات اـيدـفاع ايشــــــــــــــ ي جلن ب ايســــــــــــــ لا ،  ـالـث  إف ق ات ايأل اء أعشــــــــــــ
ــ لا ، ع الث  عا دة إف اجلناح امل اسض يف اجليش  3 ع ــ ي جلن ب ايســــــــــ   الخل إف ق ات ايدفاع ايشــــــــــ

ايشـ ي يتحعيع ايسـ لا  امل ايل ملشـاس، ع الث  عا دة إف و از ايشـعط  اي طني  جلن ب ايسـ لا ، يف  ني 
 اة يف  ايتني قيد ايتحقق.ث يزل انتقاء اجلن

ــأ  منق اي نف  - 69 ععاصــــــــــــــأـله ايال ـ   اي قـل مق أطعاا اينزاع، هـا في ـا وال ـ  ا رن اي ط ، رشــــــــــــ
كان   األعل/ليســـــق ، أفعوه وال   ا رن اي ط  ب    31اجلنســـــي املتصـــــل ابينزاع عايتصـــــدم ي . عيف  

قاب بقأليات بســـــــــكعي  نفلهتا ضـــــــــد ق ابد امعأة، ا تجزهتم اله اجلقاب  يف أب  14مدنياً، م  رين م   23
 ق ات ايدفاع ايشــــــــــ ي جلن ب ايســــــــــ لا  يف عثي  عســــــــــ  اثســــــــــت ائي  رني أيأل ل/ســــــــــالتق  عكان   األعل/

شـــــالا /ف ايع، أصـــــدس ايقائد اي اه جلال   ا رن اي ط  أمعاً قيالح رتشـــــكيل جلن    5. عيف  2019 ليســـــق 
ــعاا بألى بقل ا م  ثرث  ــاء مكألف  ابإلشــ ــل ابينزاع، أبكــ ــي املتصــ ــدم يأل نف اجلنســ جلال   يف اال ايتصــ

ــياســــات ملنق اي نف اجلنســــي املتصــــل ابينزاع عايتصــــدم ي  عاختاذ مالالسات إلذكاء  عيشــــقل ذيد عضــــق ســ
 اي بي يف صف ا ايق ات.

ي بز إف قالة ايقطابات أ  يسألق ا   قيالحً   مشاس أمعاً   سح كان   األعل/ليسق ، أصدس    26عيف   - 70
ــاء عايفتيات احملتجزات يف ق ابد اجلناح امل اسض يف اجليش ايشـــــــ ي يتحعيع ايســـــــ لا  يف عثي   اين غعب  ســـــ

، أفعج مســــــــؤعي  اجلناح امل اسض يف  كان   اي ا /ينايع   30يف  اثســــــــت ائي  إف أ د ايشــــــــعكاء غري احلك ميني. ع 
كان ا حمتجزي  يف قابدة اله   فتاة(   12ف  ع    14طفر )   26امعأة ع    47اجليش ايشــ ي يتحعيع ايســ لا  ب   

 اجلقاب  يف يريانغ . عقد يسعت ايال    بقألي  اإلفعاج.
 

 هتيئة الظروف املواتية إليصال املساعدات اإلنسانية   - جيم 
ــأله ايال    ت - 71 ــا  يف تنفيل أنشـــــطت م. عخرل ايفرتة عاصـــ ــعكاء يف امبال اإلنســـ قد  لبق ا إف ايشـــ

ت ايال      لعسي  قصـــــــرية املدة إف املناطق اييت   3  815لعسي  ط يأل  املدة ع   958املشـــــــق ي  بلا ايتقعيع، ســـــــريا
ع ايســــ لا  يف تســــيطع بألي ا احلك م  عاملناطق اييت يســــيطع بألي ا اجلناح امل اسض يف اجليش ايشــــ ي يتحعي

 يق أحناء ايالألد م  أول لبم بقأليات إيصــال املســابدة أع محاي  اي امألني يف امبال اإلنســا  رســالل من ا 
 إنشاء مناذج ين ج ”ايت زيق احمل سم“.

ر  ات متكامأل ، لا أاتح اي صـــــــــ ل إف مناطق بايي    539عقدمه ايال    احلقاي  اي ســـــــــكعي  إف   - 72
لعسي  م  لعسحت احلقاي  اي ســــكعي  اييت تدبم ايق افل، ها في ا ق افل   3  467ال     ا ط سة. كقا ســــريت اي

بألى   املنظقات غري احلك مي ، فكـر ب  بقألي  ”شـعح  احلياة“، عاي و د ي وسـيت ي  ل ابيفائدة أيكـاً 
 ايشعكاء يف امبال اإلنسا .

ــتاعـقاـمه لائعة   - 73 كشــــــــــــــاا م ق ني مقرت ني عتط رياا إلوعاءات املت ألـق  ابأليـغاه ر قأليتني ثســــــــــــ
 ثي  اي  دة، عاي بألى عشـــــد اثنت اء ر ثي  أبايل اينيل عيري  ريتيســـــري إنشـــــاء معاكز إنســـــاني  يف ك لع   
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 ثي  عس  اثست ائي ، رناء بألى طألب مكتب تنسيق ايشؤع  اإلنساني . روي  اك  م  بقألي   ي   يف كاو 
يســـــت  معاكز يألعباي  ايصـــــحي  األعيي  عمداسس ارتدائي  يف عاع ر ثي  غعب حبع   تقييقاً   عأوعت ايدائعة أيكـــــاً 

 304  777فعيقاً قامه ابســتكشــاا عفت  مســا   تالألغ    25ايغزال، رناء بألى طألب ايال   . عأعفدت ايدائعة  
 ة.طألق  م  ذخائع األسألح  ايصغري  422 841م  امل ال املتفجعة ع  5 008عت مرتاً معر اً، عأزايه علما 

 
 دعم تنفيذ االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان وعملية السالم -  دال 

علل  ،عاصــأله ايال    املســابي احلقيدة اييت تق ه با يدئ األطعاا عايشــعكاء عأصــحاب املصــألح  - 74
عث   مشــــــــــــــاس، أكـد في ـا املســــــــــــــؤ  ح ذـيد بـدة اوتقـابـات رني ل ألي ا ـان عسئيم ون ب ايســــــــــــــ لا  عس 
ــا  ــيا  كراا م  وديد ايتزام قا ابيتنفيل ايكامل اثتفا  املنشـ ــاثت  ايعئيسـ  . كقا أوعئ ل ألي ا ان اتصـ

ل ألي   هال  ثني إقأليقيني عل ألني ب  آيي  اإلشعاا بألى املسائل األمني . عيف ايفرتة املشق ي  بلا ايتقعيع، قده
 ايس لا . يرعال األفعيقي رشأ  احلاي  يف ون ب ا ان أيكا إ اط  إف األم ايسره عاألم  ايتارق 

ــاس  في ا - 75 ــأله ايال    تقد  ايدبم إف آييات تنفيل اتفا  ايســــــــره عظأله تشــــــ علل ذيد   ،ععاصــــــ
تقد  ايدبم ايأل وسـيت املسـتقع إف آيي  ايعصـد عايتحقق م  عقف إطر  ايناس عايرتتيالات األمني  اثنتقايي  

رنشـــا    يت ا املت ألق  رعصـــد عقف إطر  ايناس عايتحقق من . عشـــاسكه ايال    أيكـــاً يتقكين ا م  اي فاء ر ث
يف اوتقابات األم اآليي  امل ال تشـــكيأل  عجلنت  ايتقني ، عكليد يف اجلألســـات اي ام  ايشـــ عي  اييت بقدهتا 

 ايألجن  املشرتك  يألعصد عايتقييم امل ال تشكيأل ا.
ــأله ايال     - 76 ــحاب   بقد ععاصـــ ــ ات أصـــ ــ الي  ايعامي  إف إقام  من  إللاع أصـــ ــأل  منتدحهتا ايشـــ ــألســـ ســـ

إف   11املصـألح  احملأليني عإشـعاك م يف احل اس مق ايقالة اي طنيني. عسكز املنتدئ ايعارق ايلم بقد يف ايفرتة م  
 ايالألد.  يف شالا /ف ايع بألى احليز املد  عايسياسي، عبألى لعس امبتقق املد  يف اين  ض ابيسره  13
 

 املرأة والسالم واألمن   
ــ يد لع    28نظقه ايال      - 77 ــائي  ملنظقات امبتقق املد  بألى ايصــــــ  ألق  بقل مق ايقيالات اينســــــ

اي ط  ملناقشــــــ  كيفي  ت زيز مشــــــاسك  املعأة اابالف  يف بقألي  ايســــــره عبقأليات اختاذ ايقعاسات اي ام ، علل 
ــقا  امت ال األطعاا يأل كاه املت ألق    ــ  املعأة عضـ ــرتاتيجيات تف يل دج  صـ ــؤع  اجلذيد اسـ ــاني  ابيشـ نسـ

  .اي اسلة يف اثتفا  املنشا 
يف بقـد اوتقـابـات منتظقـ  يفعيق ايعصـــــــــــــــد عاـيدب ة امل   ابملعأة   عـقدمـه ايال ـ   لبق ـا أيكـــــــــــــــاً  - 78

ــ لا  م  ذعات املؤارت   ــاء م  ون ب ايســــــ ــره عاألم ، ايلم يتأيف م  نســــــ أل زاب ي  تقياتناملعايســــــ
ــياســــــــي  عمنظقات امبتقق املد  عاألعســــــــا  األكال وي  ثســــــــت عاض  اي  تنفيل ا ط  املت ألق  ابملعأة ايســــــ

  .عايسره عاألم  يف سيا  اثتفا  املنشا 
، نظقه ايال    أك ع م  “ايسـت  بشـع ي ماً م  اينشـا  ملنااكـ  اي نف اجلنسـا ”  عخرل محأل  - 79

مشــاس  في ا يف  يق أحناء ايالألد   ل م ضــ ع    20  000نشــا  متصــل ابحلقأل  عت اصــأله مق أك ع م     100
ابيت اع  مق منظق    مناسـال    . عيف  فل اثفتتاح، نظقه ايال    أيكـاً “ تكـافع اجل  ل يألتصـدم يرغتصـاب ” 

 .إلداء اي نف ضد اينساء عمخم م  منظقات امبتقق املد  يألمم املتحدة األغلي  عايزساب 
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 النشر، والسلوك واالنضباط  مالك موظفي البعثة، وحالة  -  سادسا  
ــالا /ف ايع، رألغ بدل امل ظفني املدنيني ايتار ني يألال      11يف   - 80 م ظفاً  884م ظفاً، من م    2  676شــ

م   400يف املـائـ (، ع  14امعأة، أم  195م ظفـاً عطنيـاً ) 1 392يف املـائـ (، ع  27امعأة، أم  242لعييـاً )
 [ يف املائ (.39امعأة، أم ] 157متط بي األمم املتحدة )

فعل(، من م   2 101)م  أصـــــــــــــــل بــدل األفعال املــأذع  بم ايالــايغ  فعلاً  1 888عرألغ ق اه ايشــــــــــــــعطــ   - 81
يف ع دات ايشــــــــــــعط  املشــــــــــــكأل     فعلاً   1  166يف املائ (، ع    29امعأة، أم    193م  أفعال ايشــــــــــــعط  )   فعلاً  645
 يف املائ (.   23امعأة، أم    18م  م ظفي ايسج   )   77يف املائ (، ع    18امعأة، أم   220) 

ــل ق اه ايق ات املأذع  ر  ايالايغ   - 82 م  األفعال   14  911فعل، رألغ ق اه ق ات ايال       17  000عم  أصـــــ
م  ضــــالا    418 يف املائ (، ع  18امعأة، أم    39م  ضــــالا  اثتصــــال اي ســــكعم )  215اي ســــكعيني، من م  

امعأة،   569م  أفعال اي  دات اي ســــــــكعي  )  14  278يف املائ (، ع   15امعأة، أم    63األسكا  اي ســــــــكعيني )
 يف املائ (. 4أم 
عسكزت اجل  ل اييت تاللابا ايال    م  أول ايتصـــــــدم يســـــــ ء ايســـــــأل   احملتقل م  وانب م ظفي ا  - 83

ايست  بشع ي ماً م  اينشا  ملنااك  ”  عخرل محأل بألى إوعاءات املنق عاإلنفاذ عاإلوعاءات ايتصحيحي .  
، ألاه ايال    ايعســـائل املت ألق  رســـياســـ  األمم املتحدة املتق أل  يف بده ايتســـام  إطرقاً “اي نف اجلنســـا 

إزاء اثســــتغرل عاثنت ا  اجلنســــيني. علأله تألد احلقأل  أنشــــط  يألت بي  يف  يق أحناء ون ب ايســــ لا ، 
 شيص. 3 000 عصأله إف أك ع م 

ه آييات ايشـــــــــــكاعئ امبتق ي ، ابثشـــــــــــرتا  مق املنســـــــــــقني امل نيني ألقبشـــــــــــالا /ف ايع،    15عيف   - 84
ابيســــأل   عاثنكــــالا  عرناًء بألى ايت اع  مق كياانت األمم املتحدة ذات ايصــــأل  عفعق  اي قل اي طني  امل ني  

ــأي ه  يألت بـي   امبتق ـات احملألـي   م  أفعال  1  841 مقابحلقـاـي  م  اثســــــــــــــتغرل عاثنت ـا  اجلنســــــــــــــيني،    ســــــــــــ
 اثستغرل عاثنت ا  اجلنسيني عآييات اإلررغ بن قا.

م  أفعال ايال    عاألفعال املعتالطني با قد تألق ا تدسيالا   7  523شالا /ف ايع، كا  ما اق ب     15عيف   - 85
قاً إزاء اثسـتغرل عاثنت ا  بألى م ايري ايسـأل   يف األمم املتحدة عسـياسـت ا املتق أل  يف بده ايتسـام  إطر

اجلنسيني. عابتقدت ايال    إوعاء تشغيأليا م  دا ي دا إف ت زيز عتالسي  و  ل ايتدسيب عكفاي  اثمت ال 
 إف أقصى  د يألدعسات ايتدسيالي  اإليزامي  املت ألق  ابيسأل   عاثنكالا  عامل اضيق ذات ايصأل .

، ســــــــجأله ايال    2020كان   اي ا /ينايع    31إف    2019كان   األعل/ليســــــــق     1عيف ايفرتة م    - 86
ــتغرل  الباءي  ابثســـــــــــتغرل عاثنت ا  اجلنســـــــــــيني، إف وانب ســـــــــــال   الباءات أخعئ ث تت ألق ابثســـــــــ

 عاثنت ا  اجلنسيني. عجيعم  اييا تناعل  يق اله اثلباءات عفقا يإلوعاءات امل ق ل با.
  

 القوات انتهاكات اتفاق مركز  -  سابعا  
 ـالـث  م  احل الخل اييت تشــــــــــــــكـل انت ـاكـات ثتفـا  معكز ايق ات، مقـاسن    64ســــــــــــــجأـله ايال ـ     - 87
  الث  يف ايفرتة املشق ي  ابيتقعيع ايسارق. 74 رـ

 الث  تت ألق رفعض قي ل بألى ايتنقل نُســـــــــــــاله إف احلك م  عأباقه قدسة   46عســـــــــــــجأله ايال      - 88
ــيقا يف ــا  عايتحقيق في ا.   ايال    بألى تنفيل عثيت ا، ث ســــــ ــد  ق   اإلنســــــ ما يت ألق حبقاي  املدنيني عسصــــــ
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لعابي ايقألق ايشـديد تزايُد  اثت منق ايال    م  تسـيري لعسحت يف عثي  لال حبع ايغزال يف أبقاب  عم 
،  ني شــــــنه ق ات ايدفاع ايشــــــ ي جلن ب 2019اثشــــــتالاكات املســــــألح  اييت عق ه منل آب/أغســــــطم  

ايسـ لا  بقأليات بسـكعي  ضـد وال   ون ب ايسـ لا  املتحدة املسـألح . عأعبزت سـألطات اجليش ايش ي 
امل ياسي  يتحعيع ايســــــ لا  إف ضــــــالا  اآليي  املشــــــرتك  يألتحقق عايعصــــــد أث ي ق  ا بألى ع ئق األمم املتحدة 

املت ألق  ابإلبفاء م  املســــؤعيي ، اييت متكان م م  امتطاء معكالات ايال    ملعافق  ايدعسحت إف مناطق يف عثي  
ــ لا   ــ ي جلن ب ايســـــــــ ــألطات ر د ذيد  يق قالة ق ات ايدفاع ايشـــــــــ لال حبع ايغزال. عأمعت تألد ايســـــــــ

اييت ث يعافق ا ضــــار  عا د بألى األقل م    املشــــعفني بألى نقا  ايتفتيش أب  ون  ا عصــــ ل لعسحت ايال   
ــ ي   ــ ل، اضـــطعت   م أفعال ق ات ايدفاع ايشـ ــالب   الخل منق اي صـ ــد. عرسـ اآليي  املشـــرتك  يألتحقق عايعصـ

لعسيـ  كـا  م  املقعس تســــــــــــــيرياـا إف أوزاء يتألفـ  م  عثيـ  لـال حبع ايغزال يف كـان    14ايال  ـ  إف إيغـاء 
 .2019األعل/ليسق  

قعت انت اكات اثيتزاه رتيســري لخ ل ايال    عاألفعال املعتالطني با إف ون ب ايســ لا  ردع  عاســت - 89
اخري أع بعاقيل. ععاو  ايكـــالا  اي ســـكعي   امل فدع  إف ايال    اخريات يفرتات ط يأل  يف احلصـــ ل بألى 

ــ ا احلك م ، ــالب اإلوعاءات امل قدة اييت تفعضـ ــ لا  رسـ ــريات ايدخ ل إف ون ب ايسـ ــدة   اشـ لا أبا  رشـ
وعاءات اابجعة ايصاسم  املفععض  ابيف ل بألى إقدسة ايال    بألى تنفيل عثيت ا بألى حن  ف ال. عبرعة بألى  

م  األفعال اينظاميني   68يألحصـــــ ل بألى اشـــــريات ايدخ ل بألى    إضـــــافياً   ايال   ، أضـــــافه احلك م  شـــــعطاً 
 ت ا ر د اتصاثت أوعهتا ايال   .ايدعييني ايتار ني يألال   . ريد أ  اله املسأي  مته تس ي

ا  ث. عت ت فع احلك مـ  يألال  ـ   2014عث يزال مكــا  عو ل م ظف نيمت   ايقالض بألي قــا يف بـاه  - 90
إمكـانيـ  اي صــــــــــــــ ل إيي قـا، عت تقـده م أل مـات ب   ـايت قـا، بألى ايعغم م  ت ويـ  طألالـات منتظقـ  بـلا 

ت ابتقــال عا تجــاز م ظفي ايال  ــ  م  وــانــب  ــايــ  وــديــدة م   ــاث 11ايشـــــــــــــــأ . عقــد عثقــه ايال  ــ  
، إذ أُيقي ايقالض بألى أ ــد امل ظفني اي طنيني عا ــداً  لعييــاً  م ظفني عطنيني عم ظفــاً  8احلك مــ ، لألــه 

ا تجـازه معتني يف أعـيل ر ثـي  لـال حبع ايغزال، عذـيد يف غكــــــــــــــ   ي مني. عـقد أُفعج ب  اجلقيق مـنل  ع 
 ذيد اي قه.

عأُرألغ ب  عق ع  الثتني تدخل أثناءاا اجلناح امل اسض يف اجليش ايشــــــــ ي يتحعيع ايســــــــ لا  يف  - 91
تنفيل امل اه املن ط  ابيال    خرل ايفرتة املشــق ي  بلا ايتقعيع، علل ذيد منق عصــ ل لعسيتني يتألفتني م  

ــاسة ايك ئ ر ثيـــ  غعب حبع ايغز  ــ  رقـ ــ  إف فعج   يف منطقـ ال عإف أ ـــد معافق اث تجـــاز لعسحت ايال  ـ
رياه، مقاط   سعرك ان(،   لينق )ابك س  ايتار   يألجناح امل اسض يف اجليش ايشــــ ي يتحعيع ايســــ لا  يف لينق

 بألى ايت ايل.
ــاثت منتظق .  - 92 ــف ي  عاتصــ ــط  ملكعات شــ ــل ايال    إررغ احلك م  رتألد اثنت اكات ر اســ عت اصــ

   ش عي  يألح الخل يتم إبدالاا يُتقدجمله إف األم األم .عيتم أيكا إطرع احلك م  بألى مصف ف
  

 تقييم أداء العناصر النظامية  -  اثمنا  
ع ـدة. عغطـه ايتقييقـات ف م اي ثـي  عتقـد   12خرل ايفرتة املشــــــــــــــق ـي  بـلا ايتقعيع،   تقييم   - 93

عايصــــــــــح . عم  اي  دات   ايدبم ابا، عايقيالة عايتحكم، عايتدسيب عاثنكــــــــــالا ، عاإلمدال هق مات ايالقاء
ــط  احلجم  ــع ايتقكني ايتار   يألق ة )طائعة بق لي  مت ســ ــعة م  بناصــ ــاة عبشــ اييت   تقييق ا كتيالتا  يألقشــ
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ــت ئ   ــفى م  املســ ــتشــ ــكعي ، عمســ ــعط  اي ســ ــي  عايالحعي  ايتار   2يألغعاض اي ام ، عايشــ ، عاي  دات اابندســ
صـ سة ُمعضـي . ع  تصـنيف ألاء ثرخل سـعاح اندسـي  ع دة ألت م ام ا ر 11  ما اق ب   يألق ة(. عُقدحلاس أ 
يف  يق ايفئات اييت   تقييق ا. عأُشــــــــــيد إب دئ تألد اي  دات أللائ ا كل م ق    “لتاز”بألى أن  ألاء  

م  م ام ا ر ناي  عبألى حن  يتجاعز ما ا  مطأل ب. ع  تصـــــنيف أ د بناصـــــع ايتقكني بألى أن  ث يعقى 
ل اإلمدال هق مات ايالقاء، عقد  دلت ايتقييقات امبال ايلم يت ني عسين . إف األلاء ايـــــــــــــُقعضي يف اا

عتالني أ  بــدة ع ــدات تفتقع إف م ــاسات إطر  اينــاس، عمعافق ختزي  األســــــــــــــألحــ  عايــلخــائع، عإوعاءات 
عثيت ا، يف تنفيل    ايال   إف ايزحلة يف ت زيز كفاءة    ايتشــغيل امل  دة، عايتدسيب بألى ايطريا  ايأليألي. عســ ياً 

 تألقه كل ع دة ت صيات حمدلة.
ــاً 2019عمنل  زيعا /ي ني   - 94 يتقييم األلاء يســـــــــــتند إف م ايري   نظاماً  ، نفل بنصـــــــــــع ايشـــــــــــعط  أيكـــــــــ

م ضــ بي  ي  دات ايشــعط  املشــكأل ، عذيد بدا تقييم قدسهتا بألى تنفيل م اه محاي  املدنيني املن ط  با. 
ــكأل  يف ثرث  م    ــعط  املشـــــــ ــق ي  بلا ايتقعيع، أمته ايال    تقييم مخم م  ع دات ايشـــــــ عخرل ايفرتة املشـــــــ

ف م اي ثي  عاثمت ال يألســــــياســــــات عاملالال   ااثت من ا م ر يقات معاكز ايشــــــعط  املشــــــكأل . علأله ايتقي 
ايت وي ي ، عايقيالة عايســيطعة، عمحاي  املدنيني، عاإللاسة، عاإلمدال هق مات ايالقاء، عايأل وســتيات، عاثمت ال  

أ    مللكعات ايتفاام، عايتدسيب عايســــأل   عاثنكــــالا ، إف وانب ايصــــح  عايعفاه. عخأُلصــــه ايتقييقات إف
  تكمشعط  ع دة ث تياوات ايال   . ع  تقييم نشع   اي  دات تؤلم م ام ا ألاًء ُمعضياً بألى اي ق ه ععفقاً 

يف املائ  م  األفعال   50 تكــــم شــــعط  مشــــكأل ع دة  يف املائ  م  اإلانخل، ابإلضــــاف  إف نشــــع 30أك ع م  
شــــــــــــــعا  امبتقق  مـا تاـللـي  م  و  ل إلنيني ع قـاـي  املـدحل م   ـيث مـا تق ه ـر  اي  ـدة إجيـارـياً  اإلانخل، تقييقـاً 

. ع  تقييم تفابل اي  دات مق ايســــــــكا  بألى أن   أعســــــــا  ايناز ني يفاحملألي، عيألرت يب ايلم  ظيه ر  
ُمعض أع أك ع م  ُمعض ابينســــال  جلقيق اي  دات، ع  تصــــنيف تدسيال ا قالل اينشــــع يف األمم املتحدة بألى  

. عتشــــــــقل املقاسســــــــات اجليدة ايقيالة عايتحكم ابينســــــــال  يرنكــــــــالا   أن  تدسيب ”لتاز“ يف  يق امباثت 
ايداخألي ي  دتني م  ع دات ايشـعط  املشـكأل ، فكـر ب  ألائ قا يف م اقق محاي  املدنيني،  يث ت قر   
رشـــــكل ويد مق ايشـــــعكاء. ع  عديد أسرق ع دات ت ا  م  نقص كالري يف اإلمدال هق مات ايالقاء،  يث  

اج إف ايتحســــــــــني“. عقد أُلسوه تألد اي  دات ا قم  ي  ا يف خط  يتحســــــــــني األلاء،  قُدس أدا ”عت 
 ت ععز ثرخل من ا تقدما كافيا يف خط  ايتحسني اييت أسندت إيي ا منل ايتقييم ايسارق. إذ
  

 اجلوانب املالية  -  اتسعا  
 1  183  447  300، مالألغ  73/555عمقعساا    73/323خصــــــــــصــــــــــه اجلق ي  اي ام ، ه وب قعاساا   - 95

 .2020 زيعا /ي ني   30إف  2019مت ز/ي يي   1لعثس يإلنفا  بألى ايال    خرل ايفرتة املقتدة م  
ــالا /ف ايع    10عيف   - 96 ــاب ا ان يألال    ، رألغه اث2020شــــ ــدلة يألحســــ ــرتاكات املقعسة غري املســــ شــــ

مألي   لعثس. عرألغ اق ع اثشـــــــــــرتاكات املقعسة غري املســـــــــــدلة جلقيق بقأليات  فظ ايســـــــــــره يف   275,9
 مألي   لعثس. 2 937,0ايتاسيخ نفس  

داحللت تكاييف ايق ات عع دات ايشـــــــــعط  املشـــــــــكاأل  عامل دات املقأل ك  يأل  دات ب  ايفرت  - 97 ة عســـــــــُ
 عفقاً جلدعل ايتسديد ايفصألي. 2019أيأل ل/سالتق   30املقتدة    

  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/323
https://undocs.org/ar/A/RES/73/323
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 املالحظات والتوصيات   -   عاشرا  
دعل ايعؤســــــــــــاء  يغقع  األمل إزاء اياليا  ايصــــــــــــالس ب  مؤمتع ايقق  اثســــــــــــت نائي ايعارق عاي رثني ي - 98
ــاء يف  ك ماتاحلع  قق  اثعال   مؤمتع  ابيتنقي ، ايلم ُبقد بألى اامشابيئ  احلك مي  ايدعيي  امل ني   ا  األبكــــ

 عث لكناً   األفعيقي، عايلم أشـاس في  سؤسـاء لعل ع ك مات اابيئ  إف أ  ايتقديد اإلضـايف ييم مسـتصـ ابً 
م  بقألي  ايســــــــــره، عشــــــــــدلعا بألى ضــــــــــععسة تشــــــــــكيل  ك م  انتقايي  ي ال تنشــــــــــيط ا   ايعاان   يف املع أل 
 اجلقيق. عتشقل

ــعة اييت ُبقدت رني سئيم   ي  بألقاً عإ  أ - 99 ــ لا   ابثوتقابات املالاشــــــــ ــألفا كري   ،ون ب ايســــــــ ســــــــ
عزبيم اجلناح امل اسض يف احلعك  ايشـ الي /اجليش ايشـ ي يتحعيع ايسـ لا ، سيد مشـاس، يألنظع يف   ،مياسليه

ــ  يف تنفيل أ كاه ايرتتي ــ يت ا. عيئ  اختل ايطعفا  ر ض ا ط ات املألق ســـ ــائل امل ألق  عتســـ الات األمني  املســـ
ــأي  اي ثحت ع دعلاا، فع  أس ب رقعاس   . عيفيزال ايتقده امل ضــــــــ بي رطيئاً  اثنتقايي ، فر ما يت ألق هســــــ

ألس   ثرخل مناطق إلاسي  خدمً  يألسره. عأان  مق إنشاء  اي شع   ثحتايايعئيم ايقاضي ابي  لة إف تعتيب  
ــأ    ــ  أبعره ب  عفظات رشـ ــ ي  اله أ  أ زاب امل اسضـ ــاء املناطق اإللاسي . عأ ث ايطعفني بألى تسـ إنشـ

 املسأي  بألى ساليل األعي ي  عبألى اثنتقال إف إنشاء احلك م  اثنتقايي .
ــع علا   - 100 ــاً   يســـــــ ــق يف  يق أحناء ايالألد   أ  عقف إطر  ايناس ث يزال قائقاً   أيكـــــــ  .بألى نطا  عاســـــــ

ت عويك  يف ع ابيغ األاي  يألحفاس بألى ايســـره. عيليد، أث ظ احلاي  امل رية يألقألق يف ماي    فت طيده أمع  
عثي  أبايل اينيل، عأ ث احلك م  عاجلناح امل اسض يف اجليش ايشـــــ ي يتحعيع ايســـــ لا  بألى اثمتناع ب  

ت ايدفاع ايشـــ ي جلن ب ما يدعس م  اشـــتالاكات رني ق ا  األبقال اييت هتدل ايســـره. علا ي ري ايقألق أيكـــاً 
 ايس لا  عوال   ا رن اي ط  يف أوزاء م  عثييت عس  عغعب اثست ائي .

شالا /ف ايع، ث يزال يساعس  ايقألق أل  ايطعفني ت حيعزا   22عمق اقرتاب امل بد اين ائي احملدل يف   - 101
اثنتقايي . عإ  أ ث رق ة قالة   ر د تقدما مألق ســــــــــــا يف املســــــــــــائل امل ألق  األخعئ يف مع أل  ما قالل ايفرتة

ــائل م  أول ايالدء يف بقألي  ختفيف  ون ب ايســـ لا  بألى قال ل احلأل ل ايت فيقي  ايرزم  يتســـ ي  تألد املسـ
 م اانة ش ال م م  الا اينزاع ايلم صن   اإلنسا .

اســـــي  وك  أ  ، فع  اإلسالة ايســـــيي   ب  امل بد احملدل  عيف  ني أ  تنفيل اثتفا  ث يزال متيألفاً  - 102
تتي  إجيال  أل ل مألق ســــــــــــــ . عإ  أث ظ  دعخل ر ض ايتط سات اإلجياري  خرل ايفرتة املشــــــــــــــق ي  بلا 
ــره. عأ ث  ــافي  يتنفيل اتفا  ايســـ ــيص أم ال إضـــ ــيني عختصـــ ــياســـ ــجناء ايســـ ايتقعيع، عمن ا اإلفعاج ب  ايســـ

يع ايســــــ لا  بألى م اصــــــأل  اختاذ يتحع   اجليش ايشــــــ ي/كليد احلك م  عاجلناح امل اسض يف احلعك  ايشــــــ الي 
ــيقـا   ايالىن ايتحتـي ـتدارري يالـناء اي قـ  عايطقـأنيـن ، مـ ل إخرء  يق   امـلدنـي  اي ـامـ  اييت عتأل ـا ق اهتقـا، عث ســــــــــــ

 املداسس عاي يالات، يكي تتسىن إبالة تألد األص ل احلي ي  إف اثستيداه املد  اي اه.
ــاـنه إجيـيدي  اييت ألت إف قـياه األطعاا يف اثتـفا    عإ  أس ـب ابجل  ل اييت تاـللابـا  ـابـ  - 103 ســــــــــــ

 ـــ  بأليـــ  ابيت قيق بألى إبر  سعمـــا عاثيتزاه ابيتقيـــد ابتفـــا  عقف األبقـــال   عاألطعاا غري امل قاحل املنشــــــــــــــجمل 
يف عبألى ايت صـل إف م قف مشـرت    اا   بألى م اصـأل    اس اي دائي . عأشـجق احلك م  عاألطعاا غري امل قاحل 

 ايسره املنش . اتفا  ما  ص
مألي   ث يزاي   مشعلي    2,2عأ     انز نيمألي   شيص ث يزاي      1,5عيظل ايقألق يساعس  أل    - 104

ة، بألى ايعغم م  فرتة اثســـــــتقعاس اينســـــــي اييت شـــــــديديف ايالألدا  امباعسة. عث تزال اث تياوات اإلنســـــــاني   
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ــجمل  ــره املنشــــ ــه منل ت قيق اتفا  ايســــ ــن ات م  اينزاع عان داه األم   . عقد ألت  انقكــــ اآل س ايرتاكقي  يســــ
ايغلائي عاملشـاكل املتصـأل  ابملناو عأعو  ايكـ ف املزمن  عضـ ف اثقتصـال عبده كفاي  ا دمات األسـاسـي  

 إف تدا س آييات امل او  .
  في م عث يزال املدني  ، عث ســـــــيقا اينســـــــاء عاألطفال، يتحقأل   عطأة اي نف عان داه األم ، ه - 105

ــل ابينزاع. عإ  أ ي  بألقاً  ــي املتصــ ــحاح اي نف اجلنســ ــ الي /اجليش   ضــ رقياه اجلناح امل اسض يف احلعك  ايشــ
ــاء عاألطفال. عأس ب رت قيق اجلناح امل اسض يف احلعك   ــ لا  ابإلفعاج ب  ر ض اينســـــ ايشـــــــ ي يتحعيع ايســـــ

داء  يق اثنت اكات ا طرية ايســت  ايشــ الي /اجليش ايشــ ي يتحعيع ايســ لا  بألى خط  اي قل ايشــامأل  إل
املعتكال  ضــد األطفال. عألب  قالة ون ب ايســ لا  إف مكــابف  و  لام ايعامي  إف عقف أبقال اي نف 

ــابدة ايكـــحاح.   ــاء آييات ف اي  ملسـ  عبألىاجلنســـي املتصـــل ابينزاع اييت تعتكال ا ايق ات ايتار   ابم عإف إنشـ
 ،أ  امبتقق ايدعيل يعاقال م عأدم سـي او    اي داي    أ  يدسك ا  ل ابينزاعمعتكي أبقال اي نف اجلنسـي املتصـ 

 بألى اجلعائم اييت يعتكال دا. ،يف ي ه م  األحه
عتتالني ضـــــععسة إ رل ايســـــره يف احملن  اإلنســـــاني  األييق  املســـــتقعة اييت ي يشـــــ ا ايســـــكا ، عاييت  - 106

، 2020، أُطألقه خط  اثســتجار  اإلنســاني  ي اه  تفاققه رســالب ايفيكــاانت. ففي كان   األعل/ليســق 
مريني شــــــيص. عإ  أايب معة   5,6رألي   لعثس يتألالي  ا تياوات إنقاذ  ياة    1,5  في ا ت فري  اييت طألب

 لا اينداء.ابأخعئ ابملاحنني أ  يساا ا رسياء استجار  
وكان ـا م  احلـفاس  “ت زيق احمل سمألي”  اً يألال ـ  ، اييت ابتقـدت دجـ   اي قألـيانعإ  أث  بألى ايتط س   - 107

ايال    م  زحلة  اين ج ردعسه    ذيدسلع اي نف عايتيفيف م   دت . عقد مكا   ف لرشــــــــكل أفكــــــــل بألى  
امبتق ات احملألي .   يف أعســـــــا اي ق     لا ي زز،  م اسلاا أبك  قدس لك  يألحفاس بألى عو ل أك ع اســـــــتقعاساً 

 ابمل اسل ايرزم . اي قأليانس عإ  أشجق األم األم  بألى لبم الا ايتط  
اينظاميني   األمم املتحدة يف ون ب ايســــــــــــــ لا   تقديعم ألفعال ر   خايص  عيف ا تاه، أبعب ب   - 108

س، بألى و  لام ايدؤعر  ايعامي  إف تنفيل اي ثي  املن ط  بم رشــــــــأ  عاملدنيني عملق ألي ا ان، ليفيد شــــــــريحل 
 املسـاا  رق ات عأفعال شـعط  بألى ما قدمت  م  مسـااات. عأبعب أيكـاً ون ب ايسـ لا . عأشـكع ايالألدا   

ب  امتنا  يفعيق األمم املتحدة ايقطعم عايشـــعكاء يف امبال اإلنســـا  ملا قدم ه م  مســـابدة يف  يق أحناء 
 ـا ايالألـد يف ريئـات غري آمنـ  يف ك ري م  األ يـا . عيف األخري، أبعب ب  تقـديعم يألج  ل اييت ث غىن بن

اييت ياللابا م  أول ضــــــقا  ايســــــره يف ون ب ايســــــ لا  سؤســــــاء لعل ع ك مات اابيئ  احلك مي  ايدعيي  
امل ني  ابيتنقي ، عسئيم    سي  ون ب أفعيقيا عسئيم اثعال األفعيقي، ايعئيم ســــــــرييل ساماف ســــــــا، عسئيم 

ك مي  ايدعيي  امل ني  ابيتنقي ، مف ضـــــــــــي  اثعال األفعيقي، م ســـــــــــى فقي  حمقد، عاملال  خل ا ان يأل يئ  احل
  إلابيل عايم.
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