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موجهة من رئيس مجلس األمن إلى األمين العام وإلى  2020أيار/مايو  27رسالة مؤرخة   
 الممثلين الدائمين ألعضاء مجلس األمن.

ن اإلحا ات التي قدمها كل من ال ــــــــــاد   مم ثــــــــــ ا   المم ل أتشــــــــــق  يه  أخة        ــــــــــ   م 
إلى الصــــ ماال وال ــــاد ةقا  ــــ  ــــ   كا تا   ال اص لألمان العام وخئ م يع   األمم المتحدة لتقديم الم ــــا دة 

ع   افتحا، األةقلقي خ ثــــي ما، قا  المم ل ال اص لقئ م مة اــــ   افتحا، األةقلقي ةي الصــــ ماا وخئ م ي
وال ادة أغن م ماخكا    مد قة ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام  وكذلك الب ا ات  ةي الص ماال

  افتحا، القوثــــــــي  إثــــــــت   ا  ألما  ا  إ دو   ــــــــ ا  بلك  ا  الكمه خل  الدومان       ن   التي أ،لى بها مم ل
ةضـــال  -ت  م   ن   أةقلق ا والن كق  -   ال الث األ ضــــاء ةي مكلم األمن أةقلق ا )ياثــــم البلدا  األةقلق

  ا العظمى وأ قلندا  ن ثــــا س ةن ــــنس و دخ غقلنا، ن،  الصــــان  ةق  ــــا  ةااس  ام  المملا  المتحدة لبقل ا
ا التي الشـــــمال   وال فيات المتحدة األمقل     ي ما  تصـــــل يكل ـــــ  التداوا يالةاد   يشـــــه  الحال  ةي الصـــــ ما

 . كما أ،لى مم ل الص ماا بب ا .2020ا   أياخ/م 21 قدت   م ال م م 

مكلم األمن إلى  الم  ه  من خئ م 2020أياخ/ما    7ووةقا لإل قاء المبان ةي القثــال  المخخخ   
،  والذي تم افتةاق  ل   ةي اـــــــــــــــ ء الظقو  S/2020/372المم لان الدائمان أل ضـــــــــــــــاء مكلم األمن )

خ هذه اإلحا   وهذه الب ا ات ب صـــــةها وم ق  من ومائ    ثـــــتصـــــد19-ك ةادافثـــــت نائ   النا م   ن  ائح  
 مكلم األمن.

 
 يورغنسون ، ثةان ت ق ع)

 خئ م مكلم األمن
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 األول المرفق
 بيان الممثل الخاص لألمين العام للصومال، جيمس سوان  

أتمنى للكم ع أم ــ    ا   من مقديشــ  وخمضــا  م اخن إلخ ا نا وأخ اتنا الصــ مالاان و حن  قتق   
 ن  اد الة ق.م

ـــــتقك  ـــــد الصـ ـــــ ماا  شـ ـــــه ها شـ ـــــه  يقـ ـــــ   العـ ـــــالم   لى م ا هـ ـــــ   ـ ـــــائح  مـ ـــــقض ةـ ــــــ ـــــاقوس كـ ــــــ  خو ا ـ
(COVID-19، حال  م ــــــكل   خغم أ   من شــــــ   المخكد أ  األخقام  1 500.    د ةي الصــــــ ماا أ  ق من

 ي  اق. الةعل   أ لى

ن صـــــــــ مالي يحا   مال ا 5  كا  أ  ق من 19-ك ةادوالع اقب  لى الصـــــــــ ماا حا،ة. وحتى قبل  
ل خاص لم ا ق ملا   شـ   معقاـ   يشـ  2.6إلى الم ـا دة اإل  ـا   . والناوح   ،اخل ا ال الع  د،هم 

ف ضــــا ات  كما يقق  من ملا   صــــ مالي متضــــقخو  اا   قاء ال شــــد دة. ومما  دلد من تةاقم األوم  أ  ما
  اما. 25  ا   البلد أث أ غدو للكقا، الصحقاوي منذ ح الي 

أيضــا أمق اقتصــا،ي ثــلبي يشــدة  COVID-19باإلاــاة  إلى ااماخ ال ب   واإل  ــا     ةلةاقوس و  
ةي المائ  ةي الناتج المحلي اإل مالي  11ةاض بن ــ   اا. وتت قع الح  م  افتحا،ي  حدوث ا   لى الصــ م

التح لالت الحا ل  . وقد  ا ى ت لاد اإل قا،ات من إغالق الم ا ئ والم اخات. وتقلصــــس 2020افثــــمي لعام 
 ةي المائ .  40من المغتقبان بن    

، إم ا  اتها. األ ضاء ةي افتحا، ي ق   لألوم  ةي حدو  وقد اثتكابس الح  م  افتحا،ي  وال فيات 
ةي أوائل آذاخ/ماخس بقئاثــــــــــ  خئ م ال وخاء ح ــــــــــن  19-وأ شــــــــــلس ةقق   مل و ن   لم ا ه  ةاقوس ك ةاد

األ ضـــــــاء ةي افتحا، م ا ل ممامل  وتشـــــــاخن أيضـــــــا ةي التن ـــــــا   لى الصـــــــعاد خاقي. وأ شـــــــهت ال فيات 
 ا  تعل  يالصح  العام  وتعبل  األم اا وشقاء المعدات ال ب   وال قائ  .ال  ني. ولكقي  شق خثائل ي م

وتعمل أثـــــــــــــــقة األمم المتحدة  لى تعدلد اثـــــــــــــــتكاي  الح  م . وقد أ ا،ت وكافت األمم المتحدة  
. وثـــــهثـــــق، يع  األم ل  19-ك ةادبقامكها ت     أ شـــــ تها إل  اء األول ل  لم ا ه  ةاقوس وصـــــنا،يقها و 
الم ــــتشــــف ات الصــــ مال    وأ شــــهت مقا د  دا و، مس  د وثــــعس منظم  الصــــح  العالم   قدخة لى ذلك: ةق

متحدة للد م ةي معامل افخت اخ. وقدم بق امج األمم المتحدة اإل مائي م لدات كهقبائ  . ووةق م تب األمم ال
  ي حا ل  األهم   الصــــــــ ماا و،ائقة األمم المتحدة ل دمات النقل الك ي لألغقاض اإل  ــــــــا     مل ات  قل 

لتن ــا  ،اخل أثــقة األمم وأشــ اف أخقم من الد م الل   ــتي. ولت لى م تب تن ــا  الشــخو  اإل  ــا    ق ا،ة ا
  م  م ع ال كافت والصنا،   والبقامج.المتحدة ومع الشقكاء. ولكقي الق ام يالمدلد  لى م ت

ها  ق   ات اذ حد كباق تحق قي ــا دها إلى  COVID-19إ  قدخة الصــ ماا  لى افثــتكاي  لــــــــــــــــــ  
 25الققاخ ةي إ اخ م ا،خة البنك الدولي وصـــــــــــــــندوق النقد الدولي المتعلق  يالبلدا  الةقاقة الم قل  يالد    ةي 

اخل ي بتح ن إ،اخة المال   العام  ةي الص ماا  ومّ ن الص ماا اا  آذاخ/ماخس. وقد ا تق  ذلك المعلم الت
. 19-منل تم لل إاــــــــاي   تمم الحا   إلاها للت ف   من أمق ك ةاد من أ  يصــــــــ ل مخهال للحصــــــــ ا  لى

وقام البنك الدولي وشـــــــــــــــقكاء آخقو  بتعبل  التم لل لتلب   افحت ا ات الة خل  للتههب و، م المادا   . كما أ  
عاةي نك الدولي ووكافت األمم المتحدة  م ل بق امج األغذي  العالمي  تق م أيضـــــــا بت ـــــــقلع اثـــــــت ماخات التالب

 افقتصا،ي والتح لالت النقدي  للم ا دة ةي تعدلد ثبل الع ش والقدخة  لى الصم ،.
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مل مع وباإلاـــاة  إلى اثـــتكابتها الم اشـــقة  قدمس أثـــقة األمم المتحدة الد م للح  م  من خالا الع 
تب األمم    ــــا /أبقلل  أصــــدخ م  23مكتمع الما حان األوثــــع   اقا وتن ــــا  الم ــــا دة المقدم  من . وةي 
  التي ،مكس معا  ل ات منظ م  19-المتحدة ةي الصـــ ماا خ   التههب وافثـــتكاي  الق قل  لمقض ك ةاد

 األمم المتحدة ، ما للح  م .

. وتشـــــــــمل هذه 2020د حد، أول لات و ن    م ح  لعام وقبل الكائح  العالم    كا  الصـــــــــ ماا ق 
صـــــــ ت واحد للشـــــــ   ال احد ةي الصـــــــ ماا منذ  ام  األول لات إ قاء أوا ا ت ايات م اشـــــــقة  لى أثـــــــاس

،  ةإ  إ قاء ا ت ايات ثـــــــلم   S/PV.8671ظق . وكما أشـــــــاخ المكلم ةي تشـــــــقلن ال ا ي/  ةمبق )ا 1969
 لى أثــاس صــ ت واحد للشــ   ال احد ثــ     خ  ة تاخل    ةي وشــامل  للكم ع وذات مصــداق   وشــةاة  

 لديمققا ي الم تمق ةي البلد.إ ا،ة بناء الص ماا وث  ا د ةي الت  خ ا

وثـــتا   األثـــاب ع المقبل  حاثـــم  ةي تحد د الا ف   التي ثـــ مضـــي بها الصـــ ماا قدما صـــ   هذه  
تقك  الم صـصـ  ت صـ اتها لحل الم ـائل التي أتغةلس اف ت ايات. ومن المت قع أ  تقدم اللكن  البقلما    المشـ

بقا ق. وتشــــمل هذه الت صــــ ات ت صــــ   مقا د ةي مكلم ةي قا    اف ت ايات الذي تم تمقلقه ةي شــــ ا /ة
    للن اء. كما يكب  لى البقلما  أ  يعتمد تعد الت  لى ةي المائ  من المقا د البقلما 30الشا خ واما  

 لات اة  مع قا    اف ت ايات. قا    األحدا  ال  اث  

بقلما  إلى  ل   مشتقك  لمكل ي ال  لال ت ايات أيضا تققلقا لوث قدم خئ م اللكن  ال  ن   الم تق 
للبقلما   2020 ن خ ط إ قاء اف ت ايات اـــــــــــــــمن اإل اخ الدمني الدثـــــــــــــــت خي: تشـــــــــــــــقلن ال ا ي/  ةمبق 

 لال ت ايات القئاث  . 2021وش ا /ةبقا ق 

المخثـــــــــ ـــــــــات الصـــــــــ مال   ال قل  إلى اف ت ايات. و ندئذ يكب أ  ي    شـــــــــقكاء  وثـــــــــتحد، هذه 
ل  الد م التقني والم اخ، المال   الالوم  للتنةاذ. ولكب أيضـــــا أ   ت ـــــاخ   مل ةقق  الصـــــ ماا م ـــــتعد ن لتعب

لس. وبنةم القدخ  ن   المعن   يهمن اف ت ايات لاةال  ات اذ التقتا ات األمن   الالوم  إل قاء التص  العمل ال  
 ــــــــــــ اثــــــــــــاان و بق المكتمع من األهم    ثــــــــــــتا   هنان حا   إلى بناء ت اة  ةي ااخاء ي ما بان الد ماء ال

 الص مالي لاةال  أ  تحظى اف ت ايات يالته اد والقب ا  لى   اق واثع. 

شـــــــه  وباإلاـــــــاة  إلى التقكاد  لى اف ت ايات   شـــــــاق أيضـــــــا إلى أهم   إحقاو الصـــــــ ماا تقدما ي 
ة اـــ   الكهاو أول لات بناء الدول  الحاثـــم  األخقم. وتشـــمل هذه األول لات تشـــ ال المح م  الدثـــت خل   وم

 ا،ي.القضائي  ولكن  م تقل  لحق ق اإل  ا   ةضال  ن اثتاماا اثتعقاض الدثت خ افتح

وتت لب المناة ـــــــــــــ  الديمققا    الةعال  أيضـــــــــــــا بال  تم ان   تحمي حقل  التعباق والتكمع والتنظ م.  
ثـــــ ما خالا هذه  لاامل لها  فوأ،   الح  م  افتحا،ي  وال فيات األ ضـــــاء ةي افتحا، إلى كةال  افحتقام ا

 ال ن  اف ت اب   الحاثم  األهم  . 

أو، أوف أ  أشــــــاد يق ات األمن الصــــــ مال   وبع   افتحا، األةقلقي ةي وإذ أ تقل إلى الحال  األمن     
الصـــــ ماا  لى تضـــــح اتهما الم ـــــتمقة ةي ال ـــــعي إلى إحالا ال ـــــالم. لقد أ ملس يع   افتحا، األةقلقي ةي 

ققخه  آذاخ/ماخس   لى  ح  ما 5 ندي ةي  1 000ماا ت ف   الحد األقصــــــــــى لق ام ق اتها يمقداخ الصــــــــــ  
لقدم م تب األمم المتحدة لتقديم الد م ةي الصــــــ ماا حال ا الد م الل   ــــــتي لألةقا، النظاماان ةي المكلم. و 

من ق ات األمن  10 900ةق،ا  ةضـــــــــــــــال  ن  19 626يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــــــ ماا ال الع  د،هم 
  .الص مال    بد م من م اهمات الما حان ةي الصندوق افثتلما ي لق ات األمن الص مال 
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ومنذ آخق إحا   قدمتها )المق ع  ة ـــــ ،  أحقو الصـــــ ماا تقدما ةي اثـــــتعا،ة منا   كا س تحتلها  
األةقلقي ةي الصـــ ماا آذاخ/ماخس  تمّ ن الك ش ال  ني الصـــ مالي وبع   افتحا،  16حقك  الشـــ ا . وةي 

،ها الصـــــ مالا    لى من تحقلق مد ن   نالي افثـــــتقات ك    ةي شـــــبالي ال ـــــةلى. وت ـــــ  ق الق ات التي يق  
المد ن  منذ ذلك الحان  وتت اصــل الكه ، التي تبذلها ال ــل ات افتحا،ي  وثــل ات وفي   ن   غق  إل ا،ة 

المد ن   بد م من م تب األمم المتحدة لتقديم الد م ةي الح م والعدال  وثـــــــــــــــ ا،ة القا    وافثـــــــــــــــتققاخ إلى 
 إلى الص ماا وشقكاء آخقلن. الص ماا وبع   األمم المتحدة لتقديم الم ا دة

وةي ال قس  ة ــ   اثــتمقت اإلصــالحات المخثــ ــ   ةي ق ات األمن  يما ةي ذلك إ،خاا تح ــانات  
  لى  ظم اإل،اخة وشخو  الم ظةان.

ت الذي اشـــــــــــــــتقكس األمم المتحدة وافتحا، األةقلقي ةي تقا م التهد دا وكما ه  منصـــــــــــــــ ص  ل   
ال  ي  ةي كا    ال ا ي/ نا ق  اثــــــــتمق تهد د حقك  الشــــــــ ا  ةي وح  م  الصــــــــ ماا افتحا،ي  ةي افاــــــــ 

الت  خ. وت اصــــــــل الحقك  أ ماا الت  ل  والعنق التي تق م بها من خالا األ هدة المتةكقة الادول  الصــــــــنع 
ات يقذائق الهاو  وافغت افت وغاقها من ال ثـــــــــــائل. وت ـــــــــــت دم حقك  الشـــــــــــ ا  افبتداو  ةي إ اخ والهكم

لمحل   ال ااــــــــع  ل ــــــــ  قتها  وتق م يه شــــــــ   تكاخل  وإ قام   غاق مشــــــــقو  . و هثــــــــق أل ها المكتمعات ا
ل اتها اإلخهاب   تتقبل  داء األمان العام من أ ل وقق إ الق الناخ  لى الصـــــــــــعاد العالمي وفثـــــــــــتمقاخ  م لم

 ه ا،ة. بال

 ات األمن الصــ مال   من وي ما  تعل  يالتهد د المحد، لأل هدة المتةكقة الادول  الصــنع  ثــت ــتةاد ق 
، م إااةي لم ا ه  هذا ال  ق المماس. وةي هذا الصد،  أت لع إلى اإلحا   التي يقدمها مد ق ،ائقة األمم 

 ي وقس فح  من هذه الكل  .المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام ة

  تحد ث الكداوا وأخحب يالتدام الح  م  افتحا،ي  بتنق ل ال    اف تقال   الصـــــــــــــــ مال    ن  قل 
الدمن   وتحد د المهام وال غقات القئ  ــــــــ   اثــــــــتكاي  للتهد د المت  خ الذي تشــــــــ ل  حقك  الشــــــــ ا . وقد أققت 

   ،اخل ا ومع الشــــــقكاء الدولاان  لى ال ــــــ اء  ةضــــــال  ن الح  م  افتحا،ي  يالحا   إلى مدلد من التن ــــــا
د د حقك  الشـــ ا   م ل التصـــدي لتم لل اإلخها . الحا   إلى اثـــتكايات إاـــاي   غاق   ـــ قل  ف تشـــاخ ته

 وقد أبدت الح  م  التدامها بتعدلد  هج شامل لألمن  و حن  قحب بذلك.

كاء الدولاان الالوم لتشــــــ ال ق ات لم اةح  ومما  خثــــــق ل  أ  ةاقوس ك خو ا قد أي ه تدخلب الشــــــق  
خ   ا تقال   م ــــــــــتامل  تك ــــــــــد  م ع شــــــــــ ا . وقد  خمق ذلك  لى العمل ات  مما  خكد الحا   إلى حقك  ال

 التغااقات ةي الكدوا الدمني لتش ال الق ات.

ن و قحب يالمحا،مات الشــــــــــــامل  التي  قت مخخقا بان قا،ة األمن الصــــــــــــ مالاان والشــــــــــــقكاء الدولاا 
ت المقبل . و ت لع القئ  اان لمناقش  مت ل ات وتش االت الد م الدولي لق ا  األمن ةي الص ماا ةي ال ن ا

 لى م اصل  تلك المناقشات يغ   تعدلد  ه ، ا الكماع  .إ

وباف تقاا إلى الت  خات المتعلق  يال فيات افتحا،ي  األ ضـــــــاء  يشـــــــكعنا التقدم الذي أحقو مخخقا  
والمصالح  ةي العد د منها. وهي تشمل غالم ،وغ حاث تم تعاان ح  م   د دة ذات تم ال واثع  ةي الح اخ 

لصـــــــ ماا حاث اختاخ الد ماء القبلا   بقلما ا  د دا  و  باف د حاث واة  المتناة ـــــــ   ووفي   ن   غق  ا
لك الدوا وغاقها من ال ـــ اثـــا   ال ـــايق    لى العمل معا وال ـــعي إلى تحقا  المدلد من المصـــالح . وةي ت
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ل  الكه ، القام   إلى تعدلد الح اخ والت ع   ةي  م ع  ال فيات افتحا،ي  األ ضـــــــــــــــاء   حث  لى م اصـــــــــــــــ
 المكتمعات المحل   من أ ل الح م الشامل لصالل الشعب.

وي ما  تعل  يالعالقات بان الصــــ ماا وصــــ مالاال د   قحب يالح اخ الكاخي  لى الم ــــت لات العل ا  
يالتشـــــــــــك ع أل  الكا بان أ قبا  ن اثـــــــــــتعدا،هما للحةاح  لى قن ات اتصـــــــــــاا مةت ح  وم اصـــــــــــل   و شـــــــــــعق

 المناقشات.

   افثـــــتعكاا إلى افلتدام يالح اخ وتح ـــــان التعاو  ل شـــــمل العالقات بان الح  م  و د    لى و  
المقكدلــ  وبع   افتحــا،يــ  و م ع ال فيــات األ ضــــــــــــــــاء ةي افتحــا،. وةي حان أ  العالقــات بان الح  مــ 

ئ م و م ع تداا تعاو     ةإ نا  هثـــق أل   مق أ  ق من  ام  لى ا تما  الق  ال فيات افتحا،ي  األ ضـــاء ف
قا،ة ال فيات األ ضــاء ةي افتحا،. ولكب  لاهم  م عا أ  يعمل ا معا  لى و   افثــتعكاا إذا أخلد لهم أ  

 لل الشعب الص مالي.يعالك ا األول لات ال  ن   الهام  لما ي   صا

،  ، مــس ال ع ــ  الكه ، القام ــ  إلى التعكاــل 2019) 2461ووةقــا لت  اهــات المكلم ةي الققاخ  
الح اخ المنتظم القي ع الم ـــــــت م بان الح  م  افتحا،ي  وال فيات افتحا،ي  األ ضـــــــاء. وتقق األمم المتحدة ي

 مصالح  والتعاو  من خالا الح اخ الشامل. لى أم   افثتعدا، لد م الم ا،خات الص مال   يشه  ال

تداا حااـــــــقة و شـــــــ    وةي ال تام  أو، أ  أؤكد للمكلم أ  ق ات األمم المتحدة ةي الصـــــــ ماا ف 
 لى القغم من القا ، والتحديات اإلاـــــــــاي   النا م   ن الكائح  العالم   والتهد دات  -وملتدم  بتنةاذ وف تنا 

خةضــــنا مخقتا  د، الم ظةان العاملان ةي مقديشــــ  وةي م اتبنا المادا     ولان  األمن   الم ــــتمقة ل ع تنا. وقد
 م ع أ حاء العالم وف  دال   ملتدمان ول اصـــل   إظهاخ تصـــم مهم  لى  وال ا يعمل    ن يعد من ومالء ا ما

 ، م شعب الص ماا.
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 المرفق الثاني
في الصيييومال ورئيس ةعثة ااد األ بيان الممثل الخاص لرئيس مفوضيييية ااد األ األفر  ي   

 ل، فرانسيسكو ماأليرااألفر  ي في الصوما
و ا. إ  هذا المقض يحد من  ه ، ا الكماع   ةي لم ي لم الص ماا من ا تشاخ مقض ةاقوس ك خ  

البلد ولق ض التقدم الذي أحقوت  ح  م  الصــــ ماا افتحا،ي  وال فيات افتحا،ي  األ ضــــاء. وقد أ شــــه ا ةقق  
للتصدي لمقض ك خو ا ةي إ اخ يع   افتحا، األةقلقي ةي الص ماا  وهي تعمل يش ل وما  مع يع    مل 

الم ــــا دة إلى الصــــ ماا والح  م  المقكدل  وح  مات ال فيات افتحا،ي  األ ضــــاء ةي  األمم المتحدة لتقديم
  م ع ق ا ات ال ع  .

إلخها   وبناء ال ــــــــالم من خالا الح اخ و شــــــــهد يإ كا  الكه ، التي  بذلها الصــــــــ ماا فحت اء ا 
ى القغم من التع ل الذي  ل -نم   البلد من خالا بناء الدول  وإ ا،ة اإل ماخ واف تعاش والمصـــــــــــــــالح   وت

ي ــــب   مقض ةاقوس ك خو ا ةي الصــــ ماا وإم ا     ققل  تنةاذ المهام المت ق   ذات األول ل  للبلد. وةي ذلك 
ء  لى الت  خات ةي مالم  مكافت خئ  ــــــــ   هي: اف تعاش افقتصــــــــا،ي ةي ال ــــــــ اق  أو، أ  أثــــــــّلط الضــــــــ  

 الص ماا  وال  اثات الشامل  واألمن.

  التدمس الح  م  افتحا،ي   ةي منتدم الشقا   المعني يالص ماا  2019ألوا/أ ت بق ةي تشقلن ا 
 . باد أ    تعان  لى البلد يم اصل  إصالحاتها افقتصا،ي  الصاخم  ككدء من  ه ،ها لت ف    بء الد   

 أ   تغلب  لى العق ات افقتصا،ي  الهام  إذا أخلد ل  أ   لغي ،     يالاامل.

ن الح  م  افتحا،ي  من تحقا  معلمها المقبل  يكب  لاها أ  تشـــــــــق  اا  ةي واـــــــــع ولاي تتم  
    وتلب   احت ا ات مال ان شـــــــ 5.2أهدا   د دة قصـــــــاقة األ ل  تشـــــــمل تقديم الم ـــــــا دة الغذائ   لنح  

األشـــــ اص الم   ، ن ةي م  مات المشـــــق، ن ،اخل ا  وت ق   األشـــــ اص غاق الملتحقان يالمداخس  وإيكا، 
أخذ ا ةي اف ت اخ الظقو  غاق الم ات    ةقصــــــــــ   مل كل  ام. تلك مهم  شــــــــــاق  إذا ما 400 000ح الي 

مق مقض ك خو ا  لى اقتصــــا، الصــــ ماا. وهنان النا م   ن ا تما  اإلخها  والا اخث ال ب ع   المتاقخة وأ
ة ةي اف  ةاض  وأ  ،خل يالةعل مخشـــــــــــــــقات  لى أ  التح لالت المال   آخذة ةي التقا ع  وأ  التكاخة آخذ

األثـــق المع شـــ   ي ـــاق ةي اتكاه تناولي. وإذا اثـــتمق افتكاه  ح  ا  ةاض اإل قا،ات  ي ـــبب مقض ةاقوس 
أ  تاابد الح  م  افتحا،ي  العناء لل ةاء ب ع  التداماتها ه  من الشـــــــــ اغل   خو ا  ةإ  ال  ق المتم ل ةي 

ةنا شـــقكاء للصـــ ماا ةي م ـــعا ا المشـــتقن لم ـــا دة البلد  لى التي يم ن أ  تا   أ  ق مد اة للقل . وب صـــ
ال قاء واقةا  لى قدم   وإحقاو التقدم   حتاج إلى تصـــــــــ خ ثـــــــــبل لم ـــــــــا دة الصـــــــــ ماا ةي التغلب  لى تلك 

 افتكاهات وال ةاء يالشقو  الالوم  للتههل لإللغاء الاامل للد   .

ات تعاو    كامل  مع  م ع ال فيات افتحا،ي  تتمتع يعد يعالق وةي حان أ  الح  م  افتحا،ي  ف 
األ ضـاء  ةقد شـهد ا ةي األشـهق األخاقة ،خ   من افثـتعدا، للمضـي قدما يشـه  القضـايا ال  ن   القئ  ـ  . 

 ط  لمـا  مع افخت ـا   بدوخ الح  م  افتحـا،ي  ةي تعدلد تعـاو هـا التقني مع ال واخات التنةاـذي  لل فيات وأح
 فتحا، لضما  تحقا  األول لات الهام  التي يكب أف تةشل.األ ضاء ةي ا
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وقد أ لن خئ م ب  تال د ةي شــــ ا /ةبقا ق  يعد اثــــتضــــاةت  مختمقا اثــــتشــــاخلا   دم   لى م اصــــل   
يـ   اخ مع مقــديشـــــــــــــــ . وبــافقتقا  مع الم ــا،خات األخقم الكــاخلــ    ــهمــل أ   خ،ي ذلــك يــالح  مــ  افتحــا،الح

  ضاء إلى البدء ةي ص اغ  خؤل  مشتقك  للص ماا.وال فيات افتحا،ي  األ

وباإلاــــــاة  إلى العالمات المشــــــكع  للح اخ ال  ني الذي تمم الحا   إل   ةي الم ــــــتقبل الققلب   
 تقدما ةي  ه ، المصالح  والح اخ  لى م ت م الدول  والم ت م المحلي  لى حد ث اء. شهد ا أيضا

وةي غالم ،وغ  أثـــــــهم  شـــــــق ق ات يع   افتحا، األةقلقي ةي ،وثـــــــمقلب ةي تهال  بال  م ات   لعقد  
قاء مختمق  ا ل للمصــــالح  بان  م ع العشــــائق وةي إحقاو تقدم كباق ةي تشــــ ال الدول . وشــــهدت العمل   إ 

 ،وغ و قال ثـــــــــلم ا ا ت ايات ةي شـــــــــ ا /ةبقا ق  وشـــــــــهد ا ةي ااو   األخاقة تشـــــــــ ال ح  م   امع  ةي غالم
. و قحب بهذه الت  خات الهام   و حن لل ـــــــــــــــل   من القئ م ال ـــــــــــــــاب  ها  إلى القئ م الحالي الكد د ق خ

 ام .متةائل   يم تقبل غالم ،وغ وبالقدخة  لى البناء  لى تلك ال   ات اله

ن مخخقا وةي   باف د   ح ط  لما بت صـل خئ م   باف د وشـ صـ ات معاخاـ  من  شـاقة أوغا،  
إلى ت ــ ل  أ،ت إلى اف تقا  المت ا،ا والتعايش. ومع ذلك   صــق  لى الحا   لم اصــل  العمل لاةال   مع 

ئم للمشا ل ال  اث    م ع العشائق ةي ا تما  يضم كل أصحا  المصلح  ةي   باف د ثع ا إليكا، حل ،ا
 ةي افتحا،. تداا تعصق بتلك ال في  العض  واف تماع   وافقتصا،ي  التي ف

و لى الصـــــعاد المحلي كذلك   قم ةي    ـــــا /أبقلل تعدلد  ه ، ممامل  لتحقا  المصـــــالح  ككدء  
   ن   غق  من حمل  إل هاء الندا ات العشــــــــائقل  العن ة . ةةي شــــــــبالي ال ــــــــةلى  واــــــــع تدخل خئ م وفي

ممامل ات ذت  اإل،اخة الكد دة ي ـق   حدا للندا  بان  شـاقتي غالكعل وشـا تا كال م ،. وةي غلمدغ  أ،م  هج 
 إلى وقق األ ماا العدائ   بان  شاقتي وغق ع وهبق غد ق.

هذا ول ــــــــــتمق العمل  لى التحضــــــــــاق لال ت ايات. وةي هذا ال ــــــــــ اق  أو، أ  أشــــــــــاد يالتدام اللكن   
الم ـــــــتقل      المشـــــــتقك  الم صـــــــصـــــــ  المعن   ياف ت ايات والكه ، الدؤوب  التي تبذلها اللكن  ال  ن  البقلما 

  اختاخت كلتا اللكنتان م اصــــــــــــــل  معظم 19-ك ةادلال ت ايات. ةعلى القغم من افاــــــــــــــ قايات الناتك   ن 
  للت صــــــ ات التي أ مالهما من خالا المنصــــــات التان ل    . وثــــــمل ذلك بت اصــــــل  مل   الصــــــ اغ  المهم

 ثتامل مشقو  القا    اف ت ابي ال  ني الذي أقق ةي ش ا /ةبقا ق.

اــــــــــــــــاةـ  إلى ذلـك  أمني  لى العمـل الحا ي الـذي تق م يـ  ةققـ  العمـل ال  ن ـ  المعن ـ  يـهمن وبـاإل 
اف ت ايات. ةقغم الظقو  الصـــــــــــــــع    وا،ت ةقق  العمل من  شـــــــــــــــا ها  مما أ،م مخخقا إلى اتةاق يشـــــــــــــــه  

 صاصاتها وا تما، مةه م األمن ال اص بت كال الناخبان.اخت

قدت ةقق  العمل حلق   مل لمدة   مان ةي آذاخ/ماخس إل قاء و شــــهد أيضــــا المدلد من التقدم إذ   
تقا مات للقدخة  لى إ شاء منا   آمن  ةي  م ع أ حاء الص ماا والت   ط للبدء ةي تحد د الم اقع المحتمل  

 بان.لمقا د ت كال الناخ

خالا  ومن الكلي أ  إ قاء ا ت ايات و ن   من بان أول لات الصــــــ ماا القصــــــ م. وأ ا مقتنع  من 
اتصــــــــافتي يالكهات القئ  ــــــــ   المعن   ياف ت ايات  يه ها هي األخقم تعتبق ذلك م ــــــــهل  اــــــــقوخل  وملح . 

ئ م اللكن  ال  ن   من و  ،ة خئ  ي مكل ي البقلما  افتحا،ي مخخقا إلى مقديش   الم  مشكع  ثتم ن خ 
 أياخ/ما  . 27 قض تققلقه ةي 
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تداا  من الكه ، الصـــا،ق  المبذول  للتحضـــاق لال ت ايات  ف باد أ ني أشـــعق يالقل  أل    لى القغم 
هنان م ــائل معلق  وخبما خالي   يكب معالكتها  لى الة خ وبةعال  . وتشــمل هذه الم ــائل كةال  تنةاذ قا    

 ةي المائ  للمم الت وا تما، البقلما  تعد الت قا    األحدا  ال  اث  . 30   حص  اف ت ايات وت ص

كل شــيء  ثــتت لب اف ت ايات الصــ مال   الد م ال ــ اثــي من  م ع ال فيات األ ضــاء  ولان قبل 
ع ثـــــ ما وأ  ال قس شـــــاخ   لى النةا،. ولذلك أ،    م  ةي افتحا، ومشـــــاخكتها ةاها. وتلك م ـــــهل  ملح   ف

  ب   ، الكهات المعن    لى صـــــــــــعادي افتحا، والمنا   إلى التغلب  لى التحديات التي ت ا هها وال ـــــــــــما
اللكن  ال  ن   الم ـتقل  لال ت ايات ةي  م ع ال فيات األ ضـاء ةي افتحا، وأ،اء  ملها يةعال   حتى  ت ـنى 

 إ قاء ا ت ايات حقة و دله  وذات مصداق  .

م اثـــب أمن   ملم ثـــ  ةي إاـــعا  قدخات حقك  الشـــ ا  ل  يالتققلق  تحققس وخالا الةتقة المشـــم   
آذاخ/ماخس  تم نس  مل   يا،يا،و من  16 م ع أ حاء الص ماا وتع الها. وةي   لى الق ام   يعمل ات ةي

 ق، حقك  الشـــــــ ا  من بلدة  نالي ال اقع   ند   ـــــــق ةي شـــــــبالي ال ـــــــةلى. وباثـــــــتعا،ة  نالي  تلقس حقك  
 اــقب  م  ع   أل  البلدة كا س معقال اثــتقات ك ا لعمل ات الحقك  ةي شــبالي ال ــةلى ومقديشــ . كماالشــ ا  

 ـا ـس مقكدا لتصـــــــــــــــن ع األ هدة المتةكقة المقتكلــ  والمقك ــات المة  ــ . وإلى  ـا ـب  نــالي  ،مقت  مل ــات 
 20ةي ب ف حا ي ةي  محد،ة الهد  قامس بها يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــ ماا وق ات األمن الصـــ مال  

 آذاخ/ماخس م اقع تايع  للعدو وأاعةس قدخات الحقك  إلى حد كباق.

،  أ ملـــس ال ع ـــ   مل ـــ  الت ف   التـــدخلكي المققخة للق ات 2019) 2472مع الققاخ وتمشـــــــــــــــ ـــا  
شـــــ ا /ةبقا ق من ،و  ت ـــــل م أي من ق ا د  مل اتها األمام   أو إغالقها.  28 ندي يحل ا  1000وثـــــحبس 

 بذلك  تا   قد  دوت الم اثب التي تحققس  لى مق ال نان وحمس ال  ا  من حقك  الش ا . وكما تققخو 
ةي ا تما  لكن  تن ـــــــــا  العمل ات الع ـــــــــ قل  ةي كم اف  تحمل كل بلد من البلدا  الم ـــــــــاهم  يق ات  م ع 

 خ إغالقها.النةقات المتصل  يإيقاء ق ات  ةي ق ا د العمل ات األمام   التي كا  من المقق 

ت األمن وةي إ ــــاخ تنةاــــذ المقحلتان األولى وال ــــا  ــــ  من ال  ــــ  اف تقــــال ــــ   أ قت ال ع ــــ  وق ا 
الص مال    دة  مل ات مشتقك  ككدء من الكه ، القام   إلى تع ال حقك  الش ا  وإاعاةها. ولان ال قل  

   يحل ا كا    األوا/،ي ــــــــــــــمبق. غاق أ  تداا   لل  إذا أخ، ا أ   نةذ  م ع مهام مقحلتي ال    اف تقال ف
تا    تتلقى أ  خها يا تظام تكقي ب تاقة قد ف مل   تش ال ق ات أمن ص مال   مدخب  ومكهدة يص خة  ادة و 

 اي   لحشد العد، الااةي الذي   عى إل   من الق ات الص مال   القا،خة  لى اثتالم مهام ال ع   يحل ا  هاي  
 لى الم اثـب التي تحققس بتضـح ات كباقة  لى مق ال ـنان. وهذا ثـبب كا  لتعاد   أو للحةاح 2021 ام 

بد م  ه ، بناء ال الم والدول  ةي الص ماا النظق  يش ل  ما ي وةق،ي  ةي  قلق    م ع الكهات المعن  
 ووتاقة تنةاذها مهام ال    اف تقال   الص مال   وتعدلهما  لى و   ال ق  .

ق  العمل ات   ن غي مقا اة ال ــ اق األوثــع الذي يشــمل العد د ال   ال ع   ةي م ــو ند النظق إلى ةع 
خ،ي ي   كل منها ،وخ محد، ةي التصـــــــدي لمشـــــــا ل الصـــــــ ماا األثـــــــاثـــــــ   المتم ل  ةي من الكهات  التي  

 داا النهج  اإلخها   وال الةات ال ـــــ اثـــــ    ول ا  المصـــــالح   والت لق افقتصـــــا،ي. وةي هذا الصـــــد،  ف
ال  ألمني الشــــــامل  الذي  د م تنةاذ ال    اف تقال   ولق ــــــم المهام إلى خم ــــــ  م ــــــاخات  أ كع وثــــــال  لاةا

مقا اة  م ع الك ا ب األثـــــاثـــــ   لألوم  الصـــــ مال   ومعالكتها يةعال  . ولم ن إ ا،ة النظق ةي النهج األمني 
  من شه  هذا اإل اخ أ  ي ةل تقاثم الشامل إذا لدم األمق لضما  أقصى قدخ من الةعال  . وةي هذا الصد،



S/2020/436 
 

 

20-07105 9/38 

 

حديات المتصــــل  ي ــــ ء التن ــــا  وافت ــــاق   م ع الكهات الةا ل  للم ــــخول   وأ  ي ــــا د ةي التغلب  لى الت
و دم ا تظام ت ا،ا المعل مات  وا عدام ال ق  والم ــــــــــــــاءل  المت ا،ل   وهي كلها  ق ات خ اقة أمام م ــــــــــــــا انا 

 المشتقك  ةي الص ماا.

تتغاق  ثـــت ـــتغقق  دة ثـــن ات حتى  ل الق ات حال ا ب تاقة شـــد دة ال طء  إ  لمل   تشـــ اوتكقي  م 
ن الق ات لاةال  ا تقاا ةعاا. وما كا س النكاحات التي تحققس مخخقا ةي شـــبالي ال ـــةلى ةي  لدم م تحشـــد ما
 ل .مم ن  ل ف تش ال ق ات و ن   ت لمس يع  مهام ق ات ال ع   وأ شهت وحدات متنق 1الق ا  

أياخ/ما     د، مكلم ال ــــــــــلم  7وثــــــــــانظق المكلم ةي األيام المقبل  ةي تكد د وفي  ال ع  . وةي  
شـــــــــــــــهقا. ولان  ةي ال قس الذي  تداوا ي    12األمن التايع لالتحا، األةقلقي  ةي ب ا    وفي  ال ع   لمدة و 

شــاخك  الم ــتقبل   للكهات األثــاثــ   المكلم يشــه  مهام ال ع    ند تكد د وف تها  ثــانصــب التقكاد  لى الم
 الم تقبل إلى تقا م م تقل وشامل.المعن   يهمن الص ماا  وف ث ما اقوخة اثتنا، تلك المشاخك  ةي 

وكما يعلم أ ضـــــــــاء المكلم  تكقي مة اـــــــــ   افتحا، األةقلقي حال ا تقا مها الشـــــــــامل للد م الذي  
. كما   ــــــــتاشــــــــق 2021اا من خالا ال ع   يعد  ام ثــــــــ قدم  افتحا، األةقلقي ةي الم ــــــــتقبل إلى الصــــــــ م

خقلن  يما ةي ذلك األمم المتحدة  تن ـــــــــــا  ، مهم ال  اخات التي ثـــــــــــتت ل للشـــــــــــقكاء الدولاان القئ  ـــــــــــاان اا
 للص ماا  لى  ح  أةضل.

اتتِة   ل   ةي اف تما  افةتقااـــــــــي خي ع الم ـــــــــت م الذي ا عقد  وتحق ًقا لهذه الغاي   وبح ـــــــــب ما 
يشه  الص ماا  يكب تحقا  ت اة  ااخاء يشه  واع  هِج شامل  ح  اثتققاخ الص ماا وأمن   وكما مخخًقا 
 ًةا  من الضـــــــــــــقوخي أ   لتدم  م ع الم ـــــــــــــت مقلن ةي أمن الصـــــــــــــ ماا  ل م يإ ا،ة النظق ةي ال    ذت ق آ

ا يمقا اة  قائ  تنةاذها  يالن ـــــ   لأل قا  اف تقال   وتحد  ها يح ـــــب آخق الم ـــــتكدات ةح ـــــب  ولان أيضـــــً
 المعن   كاة .
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 المرفق الثالث
 اءات المتعل ة ةاأللغام، أنييس ماركايو إحاطة د دمها مديرة ألائرة األمم المت دة لإلجر   

يشــــــــقةني أ  أخا ب مكلم األمن يشــــــــه  التهد د الذي يشــــــــ ل  اثــــــــت دام حقك  الشــــــــ ا  لأل هدة  
ال ــ ا  المد اان وق ات يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــ ماا المتةكقة  دول  الصــنع ةي الصــ ماا وأمقها  لى 

 قض األ ش   التي تض لع بها ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات وق ات األمن الص مال  . ولشقةني أيضا أ  أ 
 المتعلق  ياأللغام للت ف   من م ا ق الذخائق المتةكقة ةي الص ماا.

 402من الصـــــــــــــــنع  اختةع  د، الح ا،ث النا م   نها  وي ما  تعل  ي  ق األ هدة المتةكقة  دول  
 161  مع ت ـــــــــــكال 2019حا،مً  ةي  ام  529 لى الت الي إلى  2018و  2017حا،مً  ةي  امي  492 و

   ــــــــا /أبقلل  30إلى  2017كا    ال ا ي/ نا ق  1. وةي الةتقة من 2020حا،م  ممامل  حتى    ــــــــا /أبقلل 
من أةقا، ق ات األمن الصــــــــ مال    489افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــ ماا و  نديًا من يع    153  قتتل 2020

شــ  ل قضــ ا ةي الهك م  600يقق  من  اثــتت نيم ما ول  الصــنع. وإذا ماةي اثــتهدا ل لهم يه هدة متةكقة  د
  2017من تشــقلن األوا/أ ت بق لعام  14المقو  ياأل هدة المتةكقة  دول  الصــنع الذي وقع ةي مقديشــا  ةي 

 آخقلن.  1 779مد ً ا وإصاي   787قد وخ،ت تقاخلق يمقتل ة

  و عدو ذلك إلى األمق 2020مقديشــــــــ  ةي  ام ولقد فحظنا ا  ةاض  د، الضــــــــحايا المد اان ةي  
اإليكابي ل    مقديشـــــــــ  األمن   الحال   و مل   يا،يا،و ةي شـــــــــابالي ال ـــــــــةلى  مما حد من ت ـــــــــق  األ هدة 

إذ ا  ةضــــس التةكاقات ياأل هدة المتةكقة  دول  الصــــنع المحم ل   لى مقك ات المتةكقة إلى ،اخل مقديشــــ . 
 حتى اا . 2020إلى حا،م ل واحدة من هذا الن   ةي  ام  2019حا،م  شهقًلا ةي  1.17من 

وةي ال قس  ة ـــــ   ةبانما قا،ت ق ات األمن الصـــــ مال    مل اتل   ـــــ قل  ةي شـــــابالي ال ـــــةلى منذ  
  او،ا،ت هكمات حقك  الش ا  ياأل هدة المتةكقة  دول  الصنع التي اثتهدةس 2019 الةصل ال ا ي من  ام

صــ مالي  إذ تكاوو ةق  ن ولا،ة متقِلق  ةي  د، اــحايا الك ش ال  ني الالك ش ال  ني الصــ مالي  مما أثــ
اقة    وللمقِة األولى   د، الضــــــــــحايا من المد اان. وةي ال ــــــــــن ات األخ2020خالا الةصــــــــــل األوا من  ام 

تح لس حقك  الشـــ ا  ةي تصـــن عها لأل هدة المتةكقة  دول  الصـــنع من اف تما،  لى المتةكقات من الن ع   
حقك  قدختها  لى التا   وكذلك إصـــقاخها  لى  قل  إلى  ناصـــق وم   ات أي ـــق مناف  وبذلك ت بس الالع ـــ

 افثتمقاخ ةي اثت دام هذا األثل   ةي الحق . 

 تكدأ   قاءات المتعلق  ياأللغام ةي الصــــــــــــــ ماا  ةهي  دء فاألمم المتحدة لإل أما ي ما ي   ،ائقة 
الد م ةي الصــ ماا. من يع   األمم المتحدة لتقديم الم ــا دة إلى الصــ ماا  ومن م تب األمم المتحدة لتقديم 

  ط وتقدم الدائقة المشــــ خة المت صــــصــــ  إلى ح  م  الصــــ ماا افتحا،ي  ي ما ي   واــــع التشــــقلعات وال
وال ــــ اثــــات القام   إلى الحد من م ا ق الذخائق المتةكقة. كما تصــــدخ الدائقة يصــــة ل منتظم  تقاخلق تحلال   

 هدة المتةكقة  دول  الصـــنع  ل  ـــتقشـــد بها الك ش خاصـــ  يالصـــ ماا تحد ًدا ح ا التهد دات التي تشـــ لها األ
ء ااخقو   ند صــــــ غ اإل قاءات ال قائ   ال  ني الصــــــ مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــ ماا والشــــــقكا

دة لتقديم الم ـــــــــا دة إلى الصـــــــــ ماا وإ قاءات افثـــــــــتكاي . كما تقدم الدائقة الم ـــــــــا دة إلى يع   األمم المتح
اق من األلغام ةي أ قا  الهكمات الناخل  غاق الم اشـــقة التي ت ـــتهد  مكمع األمم وتضـــ لع يه شـــ   الت ه

 م اخ.المتحدة ةي مقديشا  ومن ق  ال
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وبةضـل ، م م تب األمم المتحدة لتقديم الد م ةي الصـ ماا  تحتةا الدائقة يحضـ خ ما،ي ملم س  
والتحلاالت والتدخلب والت     إلى  ةي  م ع ق ا ات يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــ ماال وتقدم المشـــــــــــ خة
ة المتةكقة  دول  الصــنع وتدماقها  األةقا، النظاماان ب ع   افتحا، األةقلقي ةي الصــ ماا  للاشــق  ن األ هد 

ألمم المتحدة لإل قاءات المتعلق    ،خبس ،ائقة ا2017وللعمل يهما  ةي تلك البال  شــد دة ال   خة. ومنذ  ام 
من ق ات يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــــــــ ماا  لى    ل من الم ااـــــــــــــ ع  50 000  قب   لى ياأللغام ما

ة المتةكقة  دول  الصنع وتقن ات الاشق  نها  واثت دام التقن ات ال اص   تقاو  بان الت ع   يم ا ق األ هد 
التي صــــــاغتها يغ    ة وتتقوج  دً،ا من الم ا، التدخلب   المع اخل  الم حدةيإي اا تلك األ هدة. وت ــــــت دم الدائق 

ةي  م ع  ، م الت  لق المهني الم ق، للقائمان  لى  مل ات الت ل  من األ هدة المتةكقة  دول  الصـــــــــــــــنع
 البلدا  الم اهم  يق ات.

ولقد  دو التدخلب والت     اللذا  تلقتهما وحدات التم ان ةي يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــ ماا  
ثـــــــت دام  قق اإلمدا، القئ  ـــــــ   مما أ،م إلى ولا،ةل هائل  ةي حقك  شـــــــحنات  لى  د الدائقة مق  الق ات ةي ا

لى الق ا ات. وتدو، الدائقة يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــ ماا ال ضــــــــائع  لى هذه ال قق من مقديشــــــــا  إ
ت  كلً ا من كال  الاشـــق  ن المتةكقا 42المتةكقة  ي ـــت دم    ةقلًقا للت هاق من الذخائق 21يقدخة ق امها 

ا. لحماي  البنى التحت   القئ  ــــ  م ل الم اخات  ومداخج ال ائقات  وق ا د يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــ ما
وت  ــــــــــــق ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام  من خالا قدخاتها  لى إ قاء الم ــــــــــــ   والاشــــــــــــق 

 لقي. ت هاق  إ شاء ق ا د  مل ات   أمام   ل ع   افتحا، األةق وال

 ما أثـــــــهم ، م الدائقة ةي تعضـــــــاد قدخة يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــ ماا  لى افثـــــــتكاي  لما  
أتبِلع  ن   تهد دات  ا م   ن األ هدة المتةكقة  دول  الصـــــــــنع والتا   معها. وي ما ظل  د، ما ي ـــــــــتكد من

 دول  الصــــــنع مقتةًعا  ا  ة  ،ث اثــــــتهدةس يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــ ماا ياأل هدة المتةكقة من ح ا
تقدم  ةمع  و الوًة  لى ماإلى اا .  2017معدا ال  ــــائق التي ت قعها الحا،م  ال احدة يصــــة   ال ع   منذ 

أمقل  لى يع ــ  افتحــا،  تالحا أيت  الدلــا،ة التــدخلك ــ  ةي  ــد، ح ا،ث األ هدة المتةكقة  ــدولــ  الصـــــــــــــــنع  لم
اا   و لى القغم من القا ، التي ةقاــــــــــــتها  ائح  ةاقوس ك خو ا   األةقلقي ةي الصــــــــــــ ماا. وبانما أحدمام

 قبل النشق والتدخلب و ًها ل   .    ي ما  دا أ ش   مقحل  ماتنةك أ ش   الدائقة ت اق  لى قدمل وثاق ف

وةي ال ــــن ات القلال  المااــــ    اثــــتكابس الدائقة ل ل ات الح  م  الصــــ مال   لبناء قدخات الشــــق    
الم لة  يإي اا  14ةي مكاا الت ف   من الم ا ق  وقد ،خبس الدائقة حتى اا  األةقق  الـــــــــــــــــــــــ  الصــــــــ مال  

قة التايع  للشـــق   الصـــ مال   و هدتها يالمعدات. وأو، أ  أت    يالشـــ ق إلى الدوا األ ضـــاء الذخائق المتةك
 م اهمات المال   ال  ع   الضقوخل  لد م هذه األ ش  .التي تقدمس يال

  ةقد أمبتس ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام  وف تةته ت بس  أ ها تعدو حماي  وختاًما 
ع   افتحا، األةقلقي ةي الص ماا وقدختها  لى الحقك  وةعال    مل اتهال وأ ها أثهمس ةي التقلال من ق ات ي

ةمن المق ل أ  ت اصــــل حقك   اإلصــــايات وال  ــــائق ةي األخوا  ةي صــــة   ال ع  . وبح ــــب تحلالنا   د،
الي  م ــــت دمً  ةي ذلك الشــــ ا  هكماتها ياأل هدة المتةكقة  دول  الصــــنع اــــد أةقا، الك ش ال  ني الصــــ م

ال  ني   تتــا  من ثـــــــــــــــالئق  إلى  ــا ــب تصـــــــــــــــم مــات معقــدة و،ائمــ  الت  خ. ولاي تحق  ق ات الك ش مــا
ةي تلك البال  المهد،ة ياأل هدة المتةكقة  دول  الصــــــــــ مالي م ــــــــــت م أ لى من الكاهدل  للعمل يهما  وةا ل   

لتكهاد الذي  ت ــــــ  مع معا اق تضــــــاهي تلك التي الصــــــنع  يحتاج أةقا،ها إلى التدخلب المناثــــــب والت     وا
ةي الصــــــ ماا. ومن شــــــه  ا ت ــــــا  ق ات األمن  ت ــــــتقشــــــد بها الدائقة ةي تقديم الد م ل ع   افتحا، األةقلقي
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وم ــــــــتدام  وخااــــــــع  للم ــــــــاءل   لى ت ف   حدة التهد دات النا م   ن األ هدة  الصــــــــ مال   قدخات ةعال 
 ا تقاا الم خول ات األمن   من يع   افتحا، األةقلقي ةي الص ماا.المتةكقة  دول  الصنع أ   د م 

 تكدأ من يع   األمم المتحدة لتقديم الم ــــــا دة إلى الصــــــ ماا  وتقق الدائقة ،وما  يصــــــةتها  دءا ف 
األمم المتحدة لتقديم الد م ةي الصــ ماا   لى اثــتعدا، لتقديم الد م إلى الك ش ال  ني الصــ مالي.  وم تب
 ا األمل ةي أ   نظق مكلم األمن ةي ت ثـــــــــــــــ ع ةلات مكم    تداباق الد م غاق الةتا   التي تقدمها ولحدو 

ثتلما ي للمخث ات األمن   متحدة إلى الك ش ال  ني الص مالي من خالا صندوق األمم المتحدة افاألمم ال
تلك التداباق هي التدخلب الصــــــ مال    لتشــــــمل الد م للت ف   من م ا ق األ هدة المتةكقة  دول  الصــــــنع  و 

كاء ااخقلن إلى ت     والت     والتكهاد كما ذكقت آ ًةا. وبناء  لى ذلك  أ،   الدوا األ ضــــــــــــــاء والشــــــــــــــق 
 مــالي  لى الت ف   من م ــا ق األ هدة المتةكقة  ــدولـ  التم لــل  ح  تعدلد قــدخات الك ش ال  ني الصـــــــــــــــ

  ي. الصنع من خالا آل   صندوق األمم المتحدة افثتلما
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 المرفق الراةع
 بيان السيد مارك بيكستين ألو بودسور فا، الممثل الدائم لبلجيكا لدى األمم المت دة  

 أت    يالش ق إلى مقدمي اإلحا ات. 

 اناه من أخ اخ مشكًعا  ةقد تلقانا أ  اء أخقم  لى خال  ذلكلتلق ةي حان  كد يع  ما 

 لى إحقاو  ت ايات ةي الصـــــ ماا  أظهق البلد القدخة ةف ما ي   الحال  ال ـــــ اثـــــ   والتحضـــــاق لال 
التقدم يشـــــــــــــــه  أول لات   حاث يهتي الت ق ع  لى قا    اف ت ايات ك   ةل مهم   با د أ    لدم بذا المدلد من 

 عمل  لى تنةاذه  مع اقوخة كةال  مشاخك  المقأة من  مل  أم خ أخقم.الكهد ةي ال

ه   مل  ن غي أ  يت ــته قل   م ل قا    األحدا  ال ــ اثــ    و  ما بدأ العمل  لى تشــقلعاتل أخقم  
ولكب أ  ي ـــــــتمق العمل  لى م ـــــــاخ افثـــــــتعدا،ات الةن    يما ةي ذلك ةي مكاا أمن اف ت ايات  ةال  داا 

  ايات مم ًنا   ًقا للكدوا الدمني الم ا   ثلًةا. إ قاء اف ت

لح اخ مع ال فيات األ ضـــــــــــــــاء ةي افتحا،  و  لب أيضـــــــــــــــا إلى الح  م  افتحا،ي  أ  تعاد ةتل ا 
ا  ةالصــــــــ ماا يحا   إلى الح اخ للتغلب  ل م  لى التحديات التي تعتقض اف ت ايات ةح ــــــــب  ولان أيضــــــــً

   والتحديات التي تةقاــــــــها األومات اإل  ــــــــا    القاهن   ةهذه الحال  من  لى تلك التي تاتنق ال    اف تقال
 الاةاي .ل ا  الح اخ قد  الس يما ي   

،  وف من الف ضـــا ات 19-  ةادي ـــلم من  ائح  ةاقوس ك خو ا ) ومما  خثـــق ل  أ  الصـــ ماا لم 
ثــتكاي  اإل  ــا   . و عتقد الم ثــم   أو غدو الكقا،. وتقق بلك  ا إلى  ا ب شــعب الصــ ماا وت ــاهم ةي اف

ألهدا  اإل مائ   وال ـــــ اثـــــ   أيضـــــا أ  من المهم أف يغاب  ن ياا المكتمع الدولي وال ـــــل ات الصـــــ مال   ا
 للبلد ةي ال قس الذي  تصدم ي   لهذه األومات.

وبما أ  مكلم األمن  لى وشـــــــك مناقشـــــــ  تكد د وفي  يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــ ماا  ةإ نا  
تداا تشــــــ ل تهد دا كباقا  دا. وقد تحققس  كاحات ةي العمل ات المشــــــتقك  بان  أ  حقك  الشــــــ ا  ف  الحا

ش ال  ني الصـــــــــــــ مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــــ ماا  ولانها ل  ـــــــــــــس كاي   لتق ، ا إلى ت قع الك 
 تام النا ل لل    اف تقال   ةي اإل اخ الدمني المققخ. افخت

افتحا،ي  وال فيات افتحا،ي  األ ضاء أ  تكتمع ل اع خؤل  مشتقك  لألمن  ولكب  لى الح  م  
، الح  م  لتنق ل ال    اف تقال  . وثــــــــ عمل المكتمع الدولي  يما ةي ذلك افتحا، الق مي. و قحب ياثــــــــتعدا

بان  ما حا مال ا هاما  مع الصــــــ ماا لتنةاذ هذه ال   . ولن غي أيضــــــا اــــــما  التن ــــــا  األوخوبي  ب صــــــة 
 الشقكاء األمناان تحس ق ا،ة الح  م  افتحا،ي . 

 ــ  افتحــا، نظق إلى اف ت ــايــات   عتقــد أ ــ   ن غي ل عأخاقا  ي مــا  تعل  يــالم ـــــــــــــــتقبــل الققلــب وبــال 
   ن غي 2021األةقلقي ةي الصـــ ماا أ  ت اصـــل أ،اء وف تها يشـــ لها الحالي  وأ   قبل النظق ةي خ ط  ام 

تها ،و  إ قاء تغااقات كباقة ولان لةتقة ومن   أقصق قلاال. واثمح ا لي أيضا أ  أش ق ال عي إلى تكد د وف 
 م اهم  يق ات  لى التدامها.البلدا  ال
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 المرفق الخامس
 بيان نائب الممثل الدائم ةالنياةة للصين لدى األمم المت دة، ياو شاوجون   

أش ق المم ل ال اص لألمان العام   مم ث ا   والمم ل ال اص لقئ م مة ا   افتحا، األةقلقي  
  لى إحا اتهم. ةقا       كا تا   خ ث   ما، قا  والمد قة أ ا م ماخكا  

ةي الصــــــــ ماا. وتشــــــــاد الصــــــــان يالكه ، التي بذلها البلد خالا ت لي الصــــــــان اهتماما وم قا للحال   
الشـــــه خ ال الم  المااـــــ   ةي التحضـــــاق لال ت ايات وتنةاذ ال    اف تقال   وتح ـــــان العالقات بان الح  م  

تصــــا،ي  واف تماع  . ولد نا ثــــبب و    لال تقا، افتحا،ي  وال فيات افتحا،ي  األ ضــــاء وتعدلد التنم   افق
 شعب الص ماا وح  مت  ثا اصال  إحقاو تقدم  د د ةي  ملاتي الح م وال الم  لى الصعاد ال  ني. يه 

إ  الصـــــــــــ ماا  لى أ تا  مقحل  حق    وتتصـــــــــــدخ اف ت ايات أول لات . وقد وقع القئ م ةقما    
ايات اختصــاصــاتها يهمن اف ت ا وا تمدت ةقق  العمل ال  ن   المعن   مشــقو  القا    اف ت ابي ل صــ ل قا   

واثـــــــــتعقاـــــــــس مشـــــــــقو  مةه م األمن لت ـــــــــكال الناخبان. ولدا التقدم المحقو ةي هذه المكافت تماما  لى 
اثــــتعدا، الصــــ ماا الق ي لتشــــك ع إ قاء ا ت ايات ثــــلم  . وتخلد الصــــان  م ع األ قا  ةي الصــــ ماا التي 

تشــــتقن ةي النه ض يالعمل ات اف ت اب   لمصــــالل األثــــاثــــ   للبلد ك ل وتعدو التعاو  والح اخ و تن ل  من ا
وال ــــــ اثــــــ  . ولن غي للمكتمع الدولي  ةي ثــــــ اق تقديم الم ــــــا دة البناءة  أ   لتدم يمبدأ العمل   التي يق ،ها 

 الص مالا   ولم     بدمامها.

يال قق  دا  األةقلق   أ  تعالج القضــــــــــايا األةقلق  وقد  اصــــــــــقت الصــــــــــان ،وما ةاقة أ    ن غي للبل 
ةقلق  . وما ةتلس يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــ ماا تضــ لع بدوخ هام ةي صــ   ال ــالم وافثــتققاخ ةي األ

البلد. وتد م الصـــــــان يع   افتحا، األةقلقي ةي م اصـــــــل  أ،اء وا بها وةقا ل ف تها وةي م ـــــــا دة ق ات األمن 
األمن  . وقدم مكلم ال ـــــلم واألمن  ل    لى تعدلد قدخاتها وافاـــــ ال  تدخلك ا يالم ـــــخول  ال  ني الصـــــ ما

التايع لالتحا، األةقلقي  ل ات واقتقاحات ي ما  تعل  يالم ـــــائل المتصـــــل  يالصـــــ ماا. و همل أ    لي مكلم 
 ها.األمن التايع لألمم المتحدة اهتماما كاي ا اخاء افتحا، األةقلقي وأ  ي تكاب ل

األمم المتحدة لتقديم الم ــا دة إلى الصــ ماا  تد ن الصــان يشــدة  م ع أشــ اا اإلخها . وتقدم يع   
وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــ ماا إثـــهامات ملح ظ  ةي الكه ، الصـــ مال   القام   إلى م اةح  األ شـــ   

وبع   افتحا، األةقلقي ةي الص ماا  اإلخهاب  . وتش ل الهكمات اإلخهاب   التي ت تهد  مقاة  األمم المتحدة
 د    م ع األ قا  المعن   إلى ات اذ تداباق  مل   من شه ها أ  تضمن يةعال   ثالم  مصدخ قل  يالع. و 

 وأمن مقاة  األمم المتحدة وافتحا، األةقلقي وم ظةاهما ةي الص ماا. 
إلى تةاقم الحال  اإل  ـــــــــا    ةي  وقد أ،ت  ائح  ةاقوس ك خو ا  مقتق   يغدو الكقا، والف ضـــــــــا ات  

تداباق التي ات ذتها الح  م  الصـــــــــــــ مال   يالةعل لل قاي  من الكائح  وم اةحتها. إ  البلد. وتقدخ الصـــــــــــــان ال
الصــ ماا  الذي   ا   قا ،ا ي ــبب ظقو  تنمات  افقتصــا،ي  واف تماع    أ  ق اــعةا من أي وقس مضـى 

 وأقل قدخة  لى التصدي للا اخث. 

أ ل م ـــــا دة الصـــــ ماا ةي التغلب  للمكتمع الدولي أ    اصـــــل تقديم الم ـــــا دة البناءة من  غيولن 
 لى الصــــــــــع بات والتعكال بتحقا  التنم   الم ــــــــــتدام  والم ــــــــــتقل . وةي م ا ه  الكائح    حن حقا مكتمع 

اإلمدا،ات  قب   م ــــتقبل مشــــتقن. وقد تبق س الح  م  الصــــان   والمخثــــ ــــات الصــــان   بدةعات متعد،ة من 
تنا مع الم ظةان ال باان الصـــــــ مالاان من خالا التداوا ال ب   للصـــــــ ماا و ت ا،ا خبقاتنا وأةضـــــــل مماخثـــــــا

  يالةاد  . وثت اصل الصان تقديم م اهماتها اف ةقا،ي .
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 المرفق الساألس
 بيان البعثة الدائمة للجمهور ة الدومينيكية لدى األمم المت دة  

وال ــــــــــادة أ ا م مان العام ثــــــــــ ا   لى إحا ت   ق إلى المم ل ال اص لأل  ، أ   بدأ بت     الشــــــــــ 
ماخكا    لى تقكادها  لى العمل الذي تضــــــــــــ لع ي  ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام يشــــــــــــه  

 التهد د الم تمق ياثت دام األ هدة المتةكقة  دول  الصنع ةي الص ماا. 

فيات افتحا،ي   م  افتحا،ي  وبع  ال  مقاخ القك ، ال  اثي بان الح ما ولنا  شعق يالقل  إواء اثت 
األ ضــــــــــاء. إ  التغلب  لى الكم ، الحالي أمق أثــــــــــاثــــــــــي لحل التحديات ال ــــــــــائدة ةي الصــــــــــ ماا. و حث 

 لى تنح   خالةاتهم  ا  ا وت حاد ق اهم من أ ل الت صــــــــــل إلى اتةاقات اثــــــــــتقات ك   ت ــــــــــمل يمعالك   القا،ة
ةي كةاح  اــد  ائح  ةاقوس ك خو ا ت األول ل  للبلد. و عق   ن تضــامننا مع شــعب الصــ ماا الشــ اغل ذا

، الذي تم ل آماخه تحديا حق ق ا وثـــتخمق   اق    لى  م ع   ا ب الح اة الا م   للصـــ مالاان ةي 19-  ةاد)
  ل أ حاء البلد. 

اء ا ت ايات ذات مصـــــداق   وحتى ةي هذه األوقات الصـــــع    دا  تت ـــــم األ ماا التحضـــــاقل  إل ق  
ال احد للشــ   ال احد ةي ال قس المناثــب يههم   حا ل   وكذلك م اصــل  وشــةاة   لى أثــاس مبدأ الصــ ت 

ولنا  د   إلى مشـــاخك   العمل من أ ل ا تما، التعد الت ةي قا    األحدا  ال ـــ اثـــ  . وةي هذا الصـــد،  ما
 -ةضـــال  ن مشـــاخك  األقل ات  -ةي العمل   اف ت اب    ةي المائ   حاث تات ـــي مشـــاخكتها 30المقأة بن ـــ   

أهم   قص م. ومن الضقوخي أيضا م اصل   مل   مقا ع  الدثت خ  و حث األ قا   لى افثتةا،ة الاامل  
 من األ،وات التي واعتها األمم المتحدة وشقكاؤها تحس تصقةها. 

لح  م  الصــــــــــــــ مال   للت ف   من ا تشــــــــــــــاخ وتقحب الكمه خل  الدومان     يالتداباق التي ات ذتها ا 
  ولت  ــــاق اثــــتمقاخ الحصــــ ا  لى إمدا،ات ال  اخا. وتكعل الحال  اإل  ــــا    الهشــــ   الةاقوس بان ال ــــ ا

مقتق   بدلا،ة  د، الحافت الم ــــكل  واــــعق  ظام الق اي  الصــــح    الصــــ ماا من أ  ق البلدا  اــــعةا ةي 
 م ا ه  هذه الكائح . 

إلى بدء الدخا   ت ـــــــببس   األم اخ الم ثـــــــم   التي ،ةعس المداخ ان   بنةم القدخ أومما   اق القل 
أيضــــــــا ةي ي ضــــــــا ات مةا ل   مما  دلد من احتمافت تةشــــــــي األمقاض المنق ل  يالم اه ولهائ ظقوةا م ات   

لدولي  لى لتاامق الكقا،  وه  وباء ي بب يالةعل أاقاخا    م  ةي  م ع أ حاء المن ق . و شكع المكتمع ا
من شه   أ   نقذ األخوا  ول ةق من احت ا ات  ا  وه  ماالم اهم  ةي صندوق الم ا دة اإل  ا    للص ما

 أشد الةلات اعةا ول ا د  لى ت ث ع   اق التداباق القام   إلى م اةح  الكائح . 

ح اتهما ةي   ، أ   شـــــاد ب ع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــ ماا وق ات األمن الصـــــ مال    لى تضـــــ 
والحال  األمن   المتقل   ةي الص ماا ت عث  لى القل . و د ن  ال عي إلى تحقا  ال الم وافثتققاخ ةي البلد.

 م ع الهكمات التي شــــــنتها حقك  الشــــــ ا   وف ثــــــ ما الهكمات يقذائق الهاو   لى م اخ آ،م  دي الدولي 
كمات التي ت ـــــــــتهد  يع   افتحا، األةقلقي ةي مقديشـــــــــ   حاث    د مكمع األمم المتحدة  ةضـــــــــال  ن اله

 الص ماا.  ةي

نا  د ن اف تها ات الك ــ م  الم ــتمقة المقتا   يح  األ ةاا و شــكع الح  م   لى ا تما، وتنةاذ إ  
افثـــــــــــــــتقات ك ــ  ال  ن ــ  لمنع تكناــد األ ةــاا و لى ت  ـــــــــــــــاق اإلةقاج  ن األ ةــاا المقــاتلان وإ ـا،ة إ،مـا هم 
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لقدخ تدا د تشــــ ل  األ ضــــاء  اخ القا   ي لحماي  األ ةاا. ومما   عث  لى القل  بنةم اوم اصــــل  تعدلد اإل
التناثــــل   األ   ل  ةي البلد خالا ةتقة الكائح . ولهذا ال ــــبب   ن غي إ،خاج هذه الم ــــهل  ةي أي تداباق تقمي 

 .19-ك ةادإلى م اةح  

قديم الم ــــــــا دة إلى الصــــــــ ماا ةي تنةاذ إ نا  شــــــــاد يالعمل الذي تضــــــــ لع ي  يع   األمم المتحدة لت 
يالشـ ا  وال ـالم واألمن. ولشـ ل الشـ ا  الصـ مالي   ـ   كباقة من ال ـ ا ل ولذلك  عل   دوا األ ماا المت

 هنان حا   إلى تهال  بال  تم ان   تت ل لهم م اصل  المشاخك  المكدي  ةي أ ش   بناء ال الم والح م.

وقس لمكاوخة والشقكاء أ  ق من أي ، م المكتمع الدولي والبلدا  اةي ال تام  يحتاج الص ماا إلى  
مضــــــى. و ن ه ياثــــــتمقاخ  ه ، و،وخ م تب األمم المتحدة لتقديم الد م ةي الصــــــ ماا وبع   افتحا، األةقلقي 
وبع   األمم المتحدة لتقديم الم ا دة إلى الص ماا ةي ظل ظقو  صع   لتحقا  ال الم وافثتققاخ الدائمان 

 ي البلد.ة
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 المرفق الساةع
 بيان الممثل الدائم إلستونيا لدى األمم المت دة، سفين يورغنسن  

أو، أ  أ ضــم إلى المتالمان ااخقلن ةي ت     الشــ ق إلى مقدمي اإلحا ات  لى اللمحات ال اق    
 التي قدم ها.

  و قحب لصــــــــــ ماا، ةي ا19-  ةادتشــــــــــعق إثــــــــــت   ا يالقل  إواء ا تشــــــــــاخ مقض ةاقوس ك خو ا ) 
   عتقد أ   19-ك ةادلم اةح  هذا المقض. وحتى ةي م ا ه  العق ات النا م   ن  ائح   يالتداباق المت ذة

 ن غي أف يغةل الصــــــ ماا  وف المكتمع الدولي   ن األهدا  ال  لل  األ ل لبناء الدول . وةي هذا الصــــــد،  
   ، أ    لط الض ء  لى النقا  التال  :

ت ايات ثــــلم   وشــــةاة  و لى أثــــاس مبدأ الصــــ ت ثــــ    يكب أ  يظل إ قاء ا ه  ال ــــ ا لى الكب 
ال احد للشـــــــ   ال احد  اـــــــمن اإل اخ الدمني المتة   ل    أول ل . وةي هذا الصـــــــد،  من المهم للغاي  أ  

من ت ـــــته ق ح  م  الصـــــ ماا افتحا،ي  و م ع ال فيات األ ضـــــاء ةي افتحا، ح اخها  لى و   ال ـــــق  . و 
ت ق   المتعلق  يقا    اف ت ايات. و قحب تقحا ا حاخا يهي تقدم أتحقو و شـكع المهم أيضـا معالك  الم ـائل الم

 يق ة بذا المدلد من الكه ، لتحقا  تلك الغايات.

و لى الصــــــــــعاد األمني   قحب يالتدام ال ــــــــــل ات الصــــــــــ مال   بتحد ث ال    اف تقال  . وتشــــــــــ ل  
أم خا حاثم  لتحقا  الهد  النهائي المتم ل ةي    والمهام ال ااح  والقؤل  ال ااح الكداوا الدمن   ال ااح

تحمل الصـــ ماا الم ـــخول   الاامل   ن أمن . وثـــنحق  أةضـــل النتائج يشـــه  ك ف   ال صـــ ا إلى ذلك الهد  
شقكاء إذا  مل  م ع أصحا  المصلح  معا يش ل وما . ولذلك  ةإ نا  شكع ال ل ات الص مال   و م ع ال

. و قحب 2021يعد  ام  قشــات شــامل  للكم ع يشــه  الد م الدولي لتقتا ات ماالقئ  ــاان  لى الدخ ا ةي منا
أيضـا يالعمل ات المشـتقك  اـد حقك  الشـ ا  ةي شـبالي ال ـةلى. غاق أ نا  شـد،  لى اـقوخة تنةاذ العمل ات 

 لدولي اإل  ا ي. الع  قل  اد حقك  الش ا   وةقا لقا    حق ق اإل  ا  والقا    ا

ع إواء التهد د الذي يشــــــــــ ل  تدا د اثــــــــــت دام األ هدة المتةكقة  دول  الصــــــــــنع ةي ول ــــــــــاوخ ا قل  يال 
الصـــــــ ماا. ولمعالك  هذا افتكاه   ن غي أ   د م الصـــــــ ماا ةي واـــــــع إ اخ تنظ مي و ني ي ـــــــا د  لى 

عاد التنةاذي  ، م بناء قدخات م اةح  هذا التهد د يةعال  . وباإلاــــــــــــــــاة  إلى ذلك  من المهم  لى الصـــــــــــــــ
  ات األمن   والك ش ال  ني الص مالي من خالا ت ةاق التدخلب والمعدات.المخث

 19-ك ةادأخاقا  تشـــعق إثـــت   ا يقل   ما  إواء الحال  اإل  ـــا    القاهن  التي تتةاقم ي ـــبب  ائح   
تداا  ف 2020ي  اإل  ــــــا    لعام وغدو الكقا،  ةضــــــال  ن الف ضــــــا ات. ول ــــــاوخ ا القل  أل  خ   افثــــــتكا

 ةي المائ  ةقط  و د   المكتمع الدولي إلى معالك  ذلك.  17  بن    مم ل

أو، أ  أختتم ب ا ي ياإل قا   ن شــــــ ق إثــــــت   ا و، مها ل ع   األمم المتحدة لتقديم الم ــــــا دة إلى  
ى  ه ،هم والتدامهم وتضـــح اتهم الصـــ ماا وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــ ماا وق ات األمن الصـــ مال    ل

  الم وافثتققاخ  لى المدم ال  لل ةي الص ماا حق ق  واقع . لكعل ال
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 المرفق الثامن
 بيان المنسق السياسي  لفرنسا لدى األمم المت دة، أنطوان ميشون   

أو، أ  أشــــــــــــ ق مقدمي اإلحا ات  لى  قواــــــــــــهم المةادة وأ  أبقو مالث  قا  تتعل  يالحال  ةي  
 الص ماا.

، ةي 19-  ةادلقل  إواء ا تشــــــــــاخ مقض ةاقوس ك خو ا )أوف وقبل كل شــــــــــيء  تشــــــــــعق ةق  ــــــــــا يا 
الصــــــ ماا وةي  م ع أ حاء المن ق . و قحب يالتداباق التي ات ذتها ال ــــــل ات الصــــــ مال   لم اةح  ا تشــــــاخ 

قلن. وت عى ةق  ا  اهدة  بد م من يع   األمم المتحدة لتقديم الم ا دة إلى الص ماا وشقكاء آخ 19-  ةاد
ا، األوخوبي وافتحا، األةقلقي  لد م شـــقكائنا األةاخق  ةي تصـــد هم للكائح . وقد خصـــ  يالتن ـــا  مع افتح

ملا     خو للصــــ ماا  كما يق م بتنةاذ   ــــق   ي إ  ــــا ي إلى أةقلق ا  يحظى  27افتحا، األوخوبي ح الي 
ثـــدا، البلدا   ةق  ـــا يق ة إلى بذا  هد  ما ي للنظق ةي وققبد م ةق  ـــا الاامل. و الوة  لى ذلك  تد   

بلا     خو لد م شــــقكائنا األةاخق   1.2األةقلق   لمدة  ات خدم  الد    يصــــ خة مخقت . كما حشــــدت ةق  ــــا 
 ةي أخبع  مكافت ذات أول ل  هي: الصح  واف تعاش افقتصا،ي والم ا دة اإل  ا    وال حث العلمي. 

 تعل  يحالت  ال ــ اثــ   و مل   إ دا،  صــ ماا يمق اا  يمنع ق حاثــم ي ماةق  ــا أ  الما  ا  تقم  
. و لى الكبه  ال ـــ اثـــ    يكب  لى  م ع الكهات الةا ل  الصـــ مال   أ  2021م  ل  األمني لما يعد  ام 

أثاس مبدأ ت اصل العمل من أ ل التحضاق ف ت ايات خئاث   وتشقلع   ثلم   وشةاة  وشامل  للكم ع  لى 
. ولت لب ذلك ت اةقا واثـــــعا ةي 2021أو أوائل  ام  2020خق  ام الصـــــ ت ال احد للشـــــ   ال احد ةي أوا

ااخاء يشـــــــه  اإل اخ اف ت ابيل ولذلك  ةإ نا  شـــــــكع ال ـــــــل ات الصـــــــ مال    لى معالك  الم ـــــــائل المت ق   
 المتصل  يقا    اف ت ايات يم ا دة يع   األمم المتحدة.

حا،ي  و م ع ال فيات افتحا،ي  األ ضاء   تد   ةق  ا أيضا ح  م  الص ماا افتال  اق وةي هذا 
إلى اثـتلنا  ح اخها  لى و   ال ـق  . وثـ     هذا الح اخ أثـاثـ ا ل م إل قاء اف ت ايات المقبل  ةح ـب  

ن يشـــــــدة ثـــــــ ما ةي ق ا  األمن. وةي هذا الصـــــــد،   د  ولان أيضـــــــا إل قاء إصـــــــالحات حاثـــــــم  أخقم  ف
 المصالل ال  اث    لى ح ا   مل    قل الم خول    ن األمن.افشت ا ات ةي من ق   ادو  المدة    ي

 ما أ  الصــ ماا يمق يمنع ق حاثــم  لى الكبه  األمن    حاث من المققخ أ  تت لى المخثــ ـات  
  العمل ات المشــتقك  . وةي ذلك ال ــ اق   قحب ياثــتلنا2021الصــ مال   الم ــخول    ن األمن يحل ا  ام 

األةقلقي ةي الصــــ ماا والك ش ال  ني الصــــ مالي اــــد حقك  الشــــ ا  ةي شــــبالي  التي تق ،ها يع   افتحا،
ال ـــــــةلى. و د   ال ـــــــل ات الصـــــــ مال   إلى ت ثـــــــ ع   اق تلك العمل ات لتشـــــــمل منا   أخقم وإلى تحد ث 

د دة وإ،ماج الق ات اإلقل م   ةي الك ش ال    اف تقال   والتعكال ب اــــــــع خ   إل شــــــــاء ق ات صــــــــ مال    
، أ  هنان حا   ماثـــــــــــــــ  إلى إحقاو مدلد من التقدم S/2020/398. ولبان آخق تققلق لألمان العام )ال  ني

  لى تلك الكبه . 

أخاقا  تعتقد ةق  ــــا أ   يكب  لى ال ــــل ات الصــــ مال   وشــــقكائها القئ  ــــاان  يما ةي ذلك افتحا،  
ا، األةقلقي  الـدخ ا اا  يكـديـ  ةي ألةقلقي والبلـدا  الم ــــــــــــــــاهمـ  يق ات ةي يع ـ  افتحـاألوخوبي وافتحـا، ا

. وقد أبدم افتحا، األوخوبي 2021مناقشــــــــــــــــات ح ا الد م الدولي لق ا  األمن ةي الصـــــــــــــــ ماا يعد  ام 
. وةي اثــــتعدا،ه للمشــــاخك  بنشــــا  ةي هذه المناقشــــات  وه   خلد ات ا   هج قائم يشــــ ل أ بق  لى المعامالت

 ن غي أ  يتعتبق من المت ـــلمات وأ     م األمني الدولي للصـــ ماا فهذا ال ـــ اق   عتقد أ  النم ذج الحالي للد
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يكــب  ق   م ع ال  ــاخات  لى ال ــاولــ   يمــا ةي ذلــك ال  ــاخات البــد لــ  ل ع ــ  افتحــا، األةقلقي. و  ،  لى 
تم لل يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــ ماا و   ال صـــــ ص أ    اـــــل أ   م ذج افتحا، األوخوبي الحالي ل

تدام. وإذا أتخلد لالتحا، األوخوبي أ    اصــل ، م ق ا  األمن ةي الصــ ماا  ةإ  ذلك الد م ثــ عتمد غاق م ــ
 لى إ شــاء آل ات للم ــاءل  ومشــاخك  افتحا، األوخوبي ةي ات اذ الققاخات افثــتقات ك   والم ــاهم  المال   من 

 مل   لت اخ  ااخاء يشــــه  تعاو   لن. وبصــــ خة أ م  شــــق  افتحا، األوخوبي أيضــــا ةي  ا ب الشــــقكاء ااخق 
 مل    -األوثــــــع   اقا مع الصــــــ ماا  يما ةي ذلك من خالا افثــــــتعقااــــــات افثــــــتقات ك   ل ع ات  ال الث 

حا، األوخوبي أ لن ا وبع   افتحا، األوخوبي الع ــ قل  لإلثــهام ةي تدخلب ق ات األمن الصــ مال   وبع   افت
 لبناء القدخات ةي الص ماا.
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 المرفق التاسع
 بيان نائب الممثل الدائم أللمانيا لدى األمم المت دة، يورغن شولتز  

أو، أ  أبدأ يالحد ث  ن التعاو  ال ــــــ اثــــــي بان الح  م  افتحا،ي  و م ع ال فيات األ ضــــــاء ةي  
الته اد  لاها. يم ن الم الغ  ةي  افتحا،. لقد تالمنا  ن هذا األمق مقات  د دة  ولانني أ تقد أ ها  ق   ف

 ماا يمضــــــي قدما ةي افتكاه ةه   ن غي أ  ي     نصــــــقا خئ  ــــــ ا ةي  م ع الكه ، إذا أخ، ا أ   قم الصــــــ
الصح ل. إ   األثاس إلحقاو تقدم م تدام. ةعلى ثبال الم اا   ن غي اثتلنا  ا تما ات التن ا   لى و   

 ق    م ل اإلصـــــــــال  الدثـــــــــت خي  أو معالك  ال ـــــــــق    ولن غي أ  تعقد يا تظام من أ ل حل الم ـــــــــائل المت
 الم ائل العالق  يشه  العمل   اف ت اب  . 

و ح ط  لما يالتقدم المحقو ةي التحضـــــــاق لال ت ايات  ولان ي ـــــــاوخ ا القل  أل  قا    اف ت ايات  
إ قاء ةي المائ  من المقا د  لى األقل للن اء. وأو، كذلك أ  أشد،  لى أ   30 تضمن ت ص         ف

أو  2020خق  ام ا ت ايات ذات مصـــداق   وحقة و دله   لى أثـــاس الصـــ ت ال احد للشـــ   ال احد ةي أوا
يشــــــ ل مةتاحا لبناء الدول  الديمققا    ةي الصــــــ ماا  وثــــــ     المق اس الذي ثــــــتقاس ي   2021أوائل  ام 

، أمام 19-  ةادك خو ا ) اإل،اخة الصـــــــــــــــ مال   الحال  . إ نا   ـــــــــــــــلم يالتحديات التي ي قحها مقض ةاقوس
 ن غي أ  يع ق قدخة الح  م  افتحا،ي   ذلك فافثــتعدا،ات الم ــتمقة لال ت ايات  ولاننا  قلد أ    اــل أ  

تحل  لى أثــاس ت اة  ثــ اثــي واثــع الن اق وبتعاو  كامل مع ال فيات   لى اإل اي   لى الم ــائل التي لم
العشـــــــــــــائقي. ةنحن يحا   إلى أ   قم  2016لى  م ذج  ام األ ضـــــــــــــاء ةي افتحا،. ولكب تكنب الع ،ة إ

 ص ت ال احد للش   ال احد كلما أم ن ذلك.تقدما ملم ثا  ح  تنةاذ مبدأ ال

تداا الحـالـ  األمن ـ  تشـــــــــــــــ ـل تحـديـا كباقا.  و قحـب يـالتقـدم المحقو ةي ق ـا  األمنل ومع ذلـك  ف 
حقك  الشــــ ا . ةمن أ ل تحد ث وتنةاذ خ   اف تقاا  ول ــــاوخ ا القل  إواء اختةا  وتاقة الهكمات التي تشــــنها

مل إواء األمن. وتحتاج ال    إلى ملا   الصـــــــ مالاان وا  قا   م ع األمني  من الضـــــــقوخي ات ا   هج شـــــــا
أصــحا  المصــلح  والشــقكاء  ةضــال  ن التقكاد  لى بناء قدخات ق ات األمن الصــ مال   لتم انها من ت لي 

ألمن ةي البلد. وإواء هذه ال لف    يكب أ    اصـــل إ قاء مناقشـــ  بناءة يشـــه  الد م الم ـــخول   الاامل   ن ا
 دولي لق ا  األمن الص مالي خالا األشهق المقبل   مع التقكاد أيضا  لى التقا م الم تقل المقبل. ال

ا. وقد لقد ظلس يع   افتحا، األةقلقي تات ــي أهم   خئ  ــ   للحال  األمن   ةي الصــ ماا منذ إ شــائه 
الصــــــــ ماا  يما مكم     ح  أثــــــــهم افتحا، األوخوبي إثــــــــهاما كباقا  دا ةي ، م يع   افتحا، األةقلقي ةي 

. وألما  ا مقتنع  يه  يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــ ماا ثـــــــــتظل أحد األخكا  2007بلا  ي ،وفخ منذ  ام 
 ن. األثاث   للد م الدولي لق ا  األمن الص مالي ةي ال قس القاه

 شـــــعق يقل  يالع إواء   داا وباف تقاا إلى الحال  اإل  ـــــا    واف ع اثـــــات المتصـــــل  ي  ةاد  ةإ نا ف 
الحال  اإل  ــا    القاهن . وتبان الف ضــا ات الحال   وتدا د ا تشــاخ الكقا، الصــحقاوي ب اــ   الع اقب المتةاقم  

تحديات إاـــاي  . و حن  19-ك ةادلهشـــ . ول ق  لتغاق المناخ  لى الحال  اإل  ـــا    ةي الصـــ ماا والدول  ا
الص مال   لم اةح  ا تشاخ المقض و د    م ع الشقكاء الدولاان إلى  قحب يالتداباق التي ات ذتها ال ل ات 

 ، م الص ماا ةي ذلك الصد،. 

ومن الضــــــقوخي  ةي ظل هذه الظقو   كةال  اثــــــتمقاخ وصــــــ ا الم ــــــا دات اإل  ــــــا    وافحتقام  
وبي ي  اة  م ا،ا اإل  ــــا   . وثــــن اصــــل مشــــاخكتنا اإل  ــــا    ةي الصــــ ماا. ولشــــاخن افتحا، األوخ الاامل لل
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و دي  ةي تقديم الد م اإل  ــا ي للصــ ماا. وتةعل ألما  ا الشــيء  ة ــ   لى الصــعاد ن ال نائي وال  ني. وقد 
ظق ةي المدلد من افلتدامات  ملا     خو للم ــــا دة اإل  ــــا   . ولكقي الن 55قدمس ألما  ا يالةعل أ  ق من 

 ةي ا ء تده خ الحال  اإل  ا   . 
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 رالمرفق العاش
 بيان الممثل الدائم لجمهور ة إندونيسيا لدى األمم المت دة، أليان در انسياه ألجاني   

أو، أ  أبدأ بت     الشـــــ ق إلى ال ـــــاد ثـــــ ا   المم ل ال اص لألمان العام  وال ـــــاد ما، قا  المم ل  
ماا  وال ـــادة  اص لقئ م مة اـــ   افتحا، األةقلقي ةي الصـــ ماا وخئ م يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــ  ال

 ماخكا    مد قة ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام   لى إحا اتهم الشامل .

وأخحب يال ــــــــةاق أب كق  المم ل الدائم للصــــــــ ماا  وأخ   ألشــــــــقائنا وأخ اتنا ةي الصــــــــ ماا شــــــــهق  
 م اخكا.  خمضا 

ةقد أمق مقض ةاقوس ك خو ا تعقد هذه الكل ــــ  ةي خضــــم حال  صــــع   للغاي  يالن ــــ   للصــــ ماا.  
  . غاق أ  هذا التحدي ،  لى اقتصــا،ه وتنمات   ومن المحتمل أ   خ،ي إلى تةاقم الحال  اإل  ــا 19-  ةاد)

المشتقن يم ن ةي خأ ي أ  ي    أيضا يم اي  ق ة ،اةع  لكم ع األ قا  لحل خالةاتها وإ ا،ة تقكاد  ه ،ها 
 الصد،  أو، أ  أثلط الض ء  لى مالث  قا .ص   العمل معا يص خة بناءة. وةي ذلك 

ق بان الح  م  افتحا،ي  وبع  يم ننا الم الغ  ةي الته اد  لى اـــــــقوخة ت ف   حدة الت ت أوف  ف 
،  أبقوت الكائح  اـــقوخة S/2020/398ال فيات األ ضـــاء ةي افتحا،. وكما أبقو األمان العام ةي تققلقه )

عاد ن افتحا،ي وال فئي معا بقو  من ال حدة والت اة . و قحب يالكه ، أ  يكتمع قا،ة الصــــــ ماا  لى الصــــــ
 ــــ اثــــي بان الح  م  افتحا،ي  وال فيات األ ضــــاء ةي افتحا،. وي ما القام   إلى ت  ــــاق اثــــتلنا  الح اخ ال

القا   .   تعل  ياف ت ايات   قحب ي ـــــن قا    اف ت ايات وبالكه ، المبذول  لمعالك  الم ـــــائل القئ  ـــــ   ةي
ايات و قحب كذلك يشـــــغل المدلد من الن ـــــاء مقا د بقلما   . ولن غي أ  يظل من بان األول لات إ قاء اف ت 

ه  مققخ. ومن الضـــــــقوخي الت ف   من ااماخ   لى أثـــــــاس الصـــــــ ت ال احد للشـــــــ   ال احد  ح ـــــــ ما ما
ومن المهم كذلك إحقاو تقدم يشه  حتى يم ن م اصل  اف ت ايات  لى النح  المققخ.  19-ا ةادالمحتمل  لــــــــ

ةتهال  بال  مخات   أمق مهم حتى  األول لات الحاثم  لبناء الدول   م ل المح م  الدثت خل  وال دم  القضائ  .
 ت  ، الديمققا   . 

 داا ي ــــــــــــــــاوخ ا القل  إواء الحال  األمن  . ومقة أخقم   د ن  م ع الهكمات األخاقة التي  ما  ا  ف 
الشــ ا   والتي اثــتهدةس أثــاثــا يع   افتحا، األةقلقي والك ش ال  ني الصــ مالي  و عق   ن  شــنتها حقك 

ضـــــــــــحايا. لقد اثـــــــــــتمعنا إلى اإلحا   التي قدمتها مد قة ،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات أحق تعاولنا ألثـــــــــــق ال
مم المتحدة لأل ماا المتعلق  يقل. وأشـــــ ق ،ائقة األ المتعلق  ياأللغام  التي أظهقت أ  تهد د حقك  الشـــــ ا  لم

 ياأللغام  لى هذه المعل مات. 

األمم المتحــدة أمق غاق مقب ا وأ ــ  يكــب و  ، أ   عاــد التــه اــد  لى أ  أي هك م  لى م ظةي  
والس حقك  الشـــــــــ ا  قا،خة  لى شـــــــــن هكمات أ بق وأ  ق تعقادا وبقووا  يما ةي  تقديم الكناة إلى العدال . ما

هدة المتةكقة  دول  الصــــنع والعب ات الناثــــة  المحم ل   لى المقك ات. ولخثــــةنا أ  حقك  ذلك ياثــــت دام األ 
 ألمان العام إلى وقق إ الق الناخ  لى الصعاد العالمي. ت تكب لد  ة ا الش ا  لم

ولـذلـك ةمن المهم تدولـد الك ش ال  ني الصـــــــــــــــ مـالي يـالتــدخلـب الالوم ةي مكــاا م ــاةحــ  األ هدة  
الصـنع وبناء القدخات. و شـاد يالك ش ال  ني الصـ مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصـ ماا المتةكقة  دول  

ة وأ شــ تهما ةي مكاا تحقا  افثــتققاخ ةي المنا   التي كا س ت ــ  ق  لاها حقك   لى  مل اتهما الم ــتمق 



S/2020/436 
 

 

20-07105 23/38 

 

. و الوة  لى ذلك   شــاد الشــ ا  ةي ال ــاب   و قحب يم ــاهم  ،ائقة األمم المتحدة لأل ماا المتعلق  ياأللغام
لك  قحب يالتدام يكه ، ذوي ال  ذ الدخق وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصــ ماا ثــع ا إلى تحقا  ال ــالم. وكذ

 الح  م  بتحد ث ال    اف تقال   لاةال  واع خ   أمن  ما ي شامل  للص ماا. 

 ماا مقتق   يآماخ اقتصـا،ي  وثـط حال  إ  ـا    مدخل  أصـال ةي الصـ 19-ك ةادمال ا  تهتي  ائح   
اختةا  م ت لات ملا   ش   و  2.6ف يقل  ن  ثلب   للغاي   كما ذكق المم ل ال اص ث ا . ةمع تشقلد ما

بد من بذا  ه ، م ثــــــع  للت ف   من محن   ا عدام األمن الغذائي والف ضــــــا ات األخاقة وا تشــــــاخ الكقا،  ف
. و حن  د   19-ا ةادم المتحدة للتههب وافثتكاي  الق قل  لالشعب الص مالي. ول ق ا أ  هنان خ   لألم

الحا   إل   ل    افثـــتكاي  اإل  ـــا    من أ ل كةال   م ع الشـــقكاء الدولاان إلى ت ةاق التم لل الذي تمم 
تعاةي شـعب الصـ ماا وقدخت   لى الصـم ،  لى المدم ال  لل. ومن األهم   يم ا  كذلك ت  ـاق وم اصل  

 ا دة اإل  ا    واإلغام  من ،و    ائ   يما ةي ذلك ةي المنا   التي يصعب ال ص ا إلاها. وص ا الم 

ةي أ  تظل  م ع الكهات الةا ل  ةي الصـــــــــــــــ ماا ملتدم  يكه ، ال ـــــــــــــــالم وأخاقا  يحدو ا األمل  
اثــــــما  . إ  الح اخ والمصــــــالح  ي ما بان  م ع األ قا  أمقا  ح19-ك ةادوالتنم     لى القغم من  ائح  
 لاةال  ص ماا مد،هق وثلمي. 

يالع تقد ق ا ل ع   وأؤكد من  د د احتقام إ دو   ــ ا ل ــ ا،ة الصــ ماا وثــالمت  اإلقل م    وأ ق   ن  
األمم المتحــدة لتقــديم الم ــــــــــــــــا ــدة إلى الصـــــــــــــــ مــاا  وم تــب األمم المتحــدة لــد م يع ــ  افتحــا، األةقلقي ةي 

لصــــــــــــ ماا  و م ع الكهات الةا ل  التي تعمل  لى كةال  ال ــــــــــــالم الصــــــــــــ ماا  وبع   افتحا، األةقلقي ةي ا
 وافثتققاخ الدائمان ةي الص ماا.

  شهق خمضا    تمنى لكم ع إخ ا نا وأخ اتنا ةي الص ماا  اد ة ق م اخن. وبانما  قتق  من  هاي 
 وت اصل إ دو    ا ، م بناء ص ماا مد،هق وثلمي.

 

 
  



 S/2020/436 

 

24/38 20-07105 

 

 المرفق ال األي عشر
 ب األول للممثل الدائم لالد األ الروسي لدى األمم المت دة، أليمتري بوايانسكيبيان النائ  

لألمان العام للصـــــ ماا  وال ـــــاد ةقا  ـــــ  ـــــ   ما، قا   شـــــ ق ال ـــــاد   مم ثـــــ ا   المم ل ال اص  
المم ل ال اص لقئ م مة اــ   افتحا، األةقلقي للصــ ماا وخئ م يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــ ماا   لى 

تاهما المةصلتان يشه  الحال  ةي الص ماا. كما  ش ق ال ادة أ ن م ماخكا    مد قة ،ائقة األمم المتحدة إحا 
تعلق  ياأللغام   لى آخق الم ــــــــــــــتكدات المةادة التي قدمتها يشــــــــــــــه   لب وةد بلد ا ي ما  تعل  لإل قاءات الم

 .يالحال  المتعلق  يالتهد د الذي تش ل  األ هدة المتةكقة المقتكل 

، و شـــــــــــا قه اثـــــــــــتنتا   يه  الحال  S/2020/398لقد ،خثـــــــــــنا يعناي  التققلق األخاق لألمان العام ) 
اا مضـــــــــــــــ قب . إ  الح  م  افتحا،ي  ت ا   تحديات  د دة  يما ةي ذلك الحا   إلى تد  األمن   ةي البلد ف

. و دم إحقاو التقدم ةي اثـــــــــــتعا،ة مخثـــــــــــ ـــــــــــات الدول  وإقام  ح اخ بان المقكد والمنا   وي ما بان المنا  
ات ةي التحضـاق لال ت ايات العام  وبشـه  اثـتعقاض الدثـت خ   عث  لى القل  حقا. و شـكب اثـتمقاخ الت تق 

 ،.19-  ةاد  باف د وغالم ،وغ. و م ع هذه الم ائل تتةاقم اا  ي بب ا تشاخ وباء مقض ةاقوس ك خو ا )

لمت اصـــــــل لحقك  الشـــــــ ا  وا تما، مقاتلاها المتدا د ومما   اق القل  ب    خاص النشـــــــا  اإلخهابي ا 
غت افت ال  اث  . واألهم من ذلك ه   لى اثت دام األ هدة المتةكقة المقتكل  والهكمات يقذائق الهاو  واف

أ  الصــــ مالاان أ ة ــــهم  دخك   أ  األ هدة المتةكقة المقتكل  قد ت ــــببس يالةعل ةي خ ــــائق ةي األخوا  ةي 
  ني الصـــــــ مالي وال ـــــــ ا  أ  ق مما ت ـــــــبب ي   القصـــــــاص. و قدخ تماما الصـــــــ خة التي صـــــــة   الك ش ال

  ت ـهم ةي تحد د أةضـل لالثـتكاي  المناثـ   للمكتمع الدولي  قاـتها ال ـادة ماخكا    لى المكلم و همل أ
 للتهد د المتم ل ةي األ هدة المتةكقة المقتكل  .

يشــــــــــ . وقد  قد البقلما  افتحا،ي ،وخة شــــــــــت ل  و الحا أيضــــــــــا يع  الت  خات اإليكاب   ةي مقد 
ق  يقا    اف ت ايات وم اصل  م مقة. و شاد يإ شاء لكن  بقلما    م صص  لمعالك  الم ائل القئ     المتعل

 مــل ةققــ  العمــل ال  ن ــ  المعن ــ  يــاألمن اف ت ــابي. و قحــب يــافتصــــــــــــــــافت بان القئ م ةــاخمــا   وخئ م 
ن التغاقات ال ــــ اثــــ   اإليكاب   ةي وفي   ن   غق  هقشــــبالي. و حث المم ل صــــ مالاال د باهي  ةضــــال  

نا بان ال فيات افتحا،ي  و،اخلها يغ    قد مختمق قم  ال اص ثـــــ ا   لى م اصـــــل   ه ،ه لتعدلد الح اخ ةا
 لكم ع م   ات الص ماا.

تداا   عتقد أ  ال ع   ف وبالنظق إلى التكد د المقبل ل في  يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــــــ ماا  
  ةـإ  19-ك ةاـديـالغـ  األهم ـ  لتحقا  افثـــــــــــــــتققاخ ةي البلـد. وبـالنظق إلى اف ت ـايـات العـامـ  المقبلـ  ووبـاء 

ت ف    د، حةظ  ال ـــــــــالم غاق مقب ا. ولن غي أ  ت ـــــــــتند يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــ ماا والتحالق 
ل ـات اف تقـال ـ  ةي مـد نـ   ـا ـالي. وي مـا  تعل  يققاخ يع ـ  ال  ني الصـــــــــــــــ مـالي إلى التقـدم المحقو ةي العم

ت عث بقثــــــــال  وااــــــــح  إلى أبناء الشــــــــعب  افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــ ماا  ة ــــــــ   ةإ نا  عتبقه وم ق  م  دة
مةا،ها أ هم ثــــــ حظى يالد م الاامل من المكتمع الدولي قبل وأمناء اف ت ايات العام  المقبل    -الصــــــ مالي 

 ل معلما هاما ةي تاخلخ البلد الحد ث.التي تش 

ني أمق وبصــــــــــــــة   ام    حن مقتنع   يه  العمل التعاو ي الةعاا ةي بناء م  ل م حد لألمن ال   
اـــــقوخي إذا أخ، ا التصـــــدي للتحديات األمن   الم ـــــتمقة ةي الصـــــ ماا. ولن غي للمكتمع الدولي أ    اصـــــل 
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ات حةا ال ـــــــالم األةقلق   والتحالق ال  ني األةقلقي. وثـــــــ     ات اذ التداباق لدلا،ة التههب التشـــــــغالي ل حد
 للم خول ات األمن   إلى الص مالاان.إحقاو التقدم ةي ذلك المكاا حاثما ةي كةال  اف تقاا الةعاا 

أوكد مكد،ا التدام بلدي القاثــــــخ يم اصــــــل  العمل ي ةاءة ةي مكلم األمن لحل  وةي ال تام  أو، أ  
   مع احتقام ث ا،ت  وثالمت  اإلقل م  .األوم  ةي الص ماا

 قاءات المتعلق   ما أو، أ  أ ق  ثـــــــــخالان  لى ال ـــــــــادة ماخكا  . و علم أ  ،ائقة األمم المتحدة لإل 
ياأللغام تضـــــــــــــــ لع يه ماا مةادة  دًا للت ع   يالتهد د المتم ل ةي األ هدة المتةكقة المقتكل  ةي  م ع أ حاء 

من خالا المختمق ال ــن ي المعني ياتةاق   يشــه  أثــلح  تقلادي  معان . ك   تقم العالم  وف ثــ ما ةي  ن   
ي هذه افتةاق   يم ن اثـــــت دامها لم ـــــا دة الصـــــ ماا  لى ال ـــــادة ماخكا   أ  اال ات المنصـــــ ص  لاها ة

 معالك  م هل  األ هدة المتةكقة المقتكل ؟

حص ا  لى المتةكقات والذخائق المتقوك  وما الذي يم ن  مل  ةي خأ ها لمنع حقك  الش ا  من ال 
ةقلقي ةي الصــــ ماا ةي ثــــاحات القتاا وللت ف   من خ ق الذخائق المتةكقة؟ وهل تعتقد أ  يع   افتحا، األ

الذي يم ن أ  تةعل  ال فيات  ي ةي ةي هذا الصـــــــــــــــد،؟ وأخاقا  ما والتحالق ال  ني الصـــــــــــــــ مالي  بذف  ما
دة الصــــ مالاان  لى أ  ي    ا أةضــــل اثــــتعدا،ا وتدخل ا للتغلب  لى هذه األ ضــــاء ةي األمم المتحدة لم ــــا 

 التحديات؟
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 المرفق الثاني عشر
 بيان الممثل الدائم لجنوب أفر قيا لدى األمم المت دة، جيري مادجيال  

أو، أ  أشـــــــــــ ق خئ م مكلم األمن  لى  قد هذه الكل ـــــــــــ  الهام  وةي ال قس المناثـــــــــــب يشـــــــــــه   
ت  م و ن    -ي أ  أ،لي بهذا الب ا  يالن اي   ن األ ضــــاء األةاخق  ال الم  ةي المكلم الصــــ ماا. يشــــقةن

 وثا س ةن نس و دخ غقلنا، ن. -أةقلق ا والن كق 

،  ن الحـالـ  ةي S/2020/398ةي البـدايـ     ، أ   شـــــــــــــــ ق األمان العـام  لى تققلقه الشــــــــــــــــامـل ) 
م ل ال اص لألمان العام للصــــ ماا وخئ م يع   الصــــ ماا. و  ، أيضــــا أ   شــــ ق ال ــــاد   مم ثــــ ا   الم

  وال ـــــاد ةقا  ـــــ  ـــــ   ما، قا  المم ل ال اص لقئ م مة اـــــ   األمم المتحدة لتقديم الم ـــــا دة إلى الصـــــ ماا
افتحا، األةقلقي للصـــــ ماا وخئ م يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــ ماا  وال ـــــادة أ ن م ماخكا    مد قة ،ائقة 

 ءات المتعلق  ياأللغام   لى إحا اتهم.األمم المتحدة لإل قا

ةن ـــــــــنس و دخ غقلنا، ن معالك  الحال  ةي ول ، األ ضـــــــــاء األةاخق  ال الم  ةي المكلم وثـــــــــا س  
الصـــــــ ماا  و،وخ األمم المتحدة من خالا يع   األمم المتحدة لتقديم الم ـــــــا دة إلى الصـــــــ ماا وم تب األمم 

    افتحا، األةقلقي ةي الص ماا.المتحدة للد م ةي الص ماا  ةضال  ن ،وخ يع

هذا العام يم ل ةتقة حاثـــــــم  للنه ض   لى الكبه  ال ـــــــ اثـــــــ     تة  مع مالحظ  األمان العام يه  
ياألول لات ال  ن   ةي الصــــــــــ ماا. إ   د،ا من األهدا  والمعا اق المق ع   ةي م تلق ومائ  ال ــــــــــ اثـــــــــ  

 تقال   الصـــــــــــــــ مال    كا  من المققخ تحق قها هذا العام. العام   م ل إ اخ الم ـــــــــــــــاءل  المت ا،ل  وال    اف
 م ع الصــــــــ مالاان من أ ل تحقا  تلك األول لات ال  ن  . غاق أ  ولن غي بذا  ه ، متضــــــــاةقة من  ا ب 

ذلك  ت لب ح اخا بناء بان ح  م  الصـــــــــــــــ ماا افتحا،ي  وال فيات افتحا،ي  األ ضـــــــــــــــاء إ  كا س تقلد أ  
، ةي حال  19-  ةاديالتصــــــــــدي للتحدي الذي يشــــــــــ ل  ا تشــــــــــاخ وباء ةاقوس ك خو ا ) بدءا -خالةاتها  تحل
 .أصال هش 

شـــــا ق األ ضـــــاء األةاخق  ال الم  ةي المكلم وثـــــا س ةن ـــــنس و دخ غقلنا، ن مشـــــا ق األمان ولت 
الم لح  العام يه  ال الةات ال  اث   يكب أف تتعالج  ن  قل  العنق. ولذلك  شعق يالقل  إواء افشت ا ات 

ثـــــــــــــــتعقاض. و حث المخثـــــــــــــــة  التي ا دلعس ةي من ق  غادو ةي   باف د وةي غالم ،وغ خالا الةتقة قاد اف
األ قا  الصــــ مال    لى اثــــت دام الح اخ ك ثــــال  ثــــلم   لت ــــ ل  المناو ات وكه،اة للتعاو   وه  أمق يالع 

 .2021-2020ام  ةي الةتقة األهم   لتحقا  األول لات ال  ن    يما ةي ذلك إ قاء ا ت ايات  

القئ م محمد  بد هللا محمد  وةي ذلك الصـــــــد،   قحب يالت  خ اإليكابي المتم ل ةي اف تما  بان 
ةقما   وخئ م صـــــ مالاال د م ثـــــى باهي  بدي. و قحب أيضـــــا يإ ال  القئ م ثـــــعاد  بد هللا محمد ، ني  

افتحا،ي  األ ضــــــــــاء األخقم للنه ض يالح اخ.  خئ م ب  تال د  ا تدام  ال ــــــــــةق إلى مقديشــــــــــ  وإلى ال فيات
  الت تقات الم ـــــــــــــــتمقة بان ح  م  الصـــــــــــــــ ماا افتحا،ي  و عتبق هذه الم ا،خات خ  ات إيكاب    ح  معالك

 وال فيات افتحا،ي  األ ضاء و،لاال  لى إخا،ة األ قا  الص مال   لمعالك  خالةاتها.

التحضـــــــاق إل قاء اف ت ايات  لى أثـــــــاس مبدأ  وتتم ل إحدم األول لات الحاثـــــــم  للصـــــــ ماا ةي 
خق  ال الم  ةي المكلم وثا س ةن نس و دخ غقلنا، ن الص ت ال احد للش   ال احد. ولخكد األ ضاء األةا
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أ  الح اخ والمشـــاخك  ال ـــ اثـــ   الشـــامل  وحل ال الةات ال ـــ اثـــ   بان ح  م  الصـــ ماا افتحا،ي  وال فيات 
 اثم  لنكا  تلك اف ت ايات وللتالحم ال  ني.افتحا،ي  األ ضاء أم خ ح

شــــكع  لى اإلثــــقا  ةي صــــ اغ  الل ائل الالوم  و الوة  لى ذلك   شــــاد ي ــــن قا    اف ت ايات و  
لضـما  تنةاذه   الوة  لى الد م من  م ع ال فيات افتحا،ي  األ ضـاء  لى   اق واثـع. ومن المهم أيضا 

ا  و م ع أةقا، الشـعب الصـ مالي  ياإلاـاة  للتحضـاق للعمل   اف ت اب    ةال  مشـاخك  وتم ال الن ـاء والشـ 
لمكتمع الدولي  لى م اصـــل  تعبل  الم اخ، لم ـــا دة ح  م  الصـــ ماا افتحا،ي   لى وكةال  أمنها. و شـــكع ا

 تم لل اف ت ايات.

الم ـتمق الذي تشـ ل   وما ولنا  شـعق يقل   ما  إواء الحال  األمن   المتقل   ي ـبب التهد د اإلخهابي 
م ةي الصــ ماا التي ت اصــل تنةاذ حقك  الشــ ا  والعناصــق الم ال   لتنظ م الدول  اإلثــالم   ةي العقاق والشــا

هكمات إخهاب   محد،ة األهدا  اــد الك ش ال  ني الصــ مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصــ ماا وق ات 
 األمن المحل   والمد اان واألمم المتحدة.

لقغم من التقدم والنكا  الكد قلن يال ناء ةي العمل ات المشـــــــــــــــتقك  التي يق م بها الك ش ال  ني وبا 
ص مالي وبع   افتحا، األةقلقي فثتعا،ة البلدات من حقك  الش ا  ةي  ن   الص ماا  ت اصل الكما   ال

تةكقة الادول  الصنع. وف بد من اإلخهاب   شن الهكمات وتنةاذ افغت افت ياثت دام مداةع الهاو  واأل هدة الم
 ف   من شـــدة هكمات الهاو  واأل هدة بذا المدلد من الكه ، لتح ـــان األمن ةي الصـــ ماا ب     ام  وللت

 المتةكقة الادول  الصنع يش ل خاص.

و تة  مع الد  ات إلى تعدلد قدخات ق ات األمن الصـــــــــــــــ مال    لى الت ف   من حدة التهد دات  
األ هدة حتى تتم ن من حماي   ة ــــها يشــــ ل أةضــــل من ولا،ة الهكمات التي ت ــــت دم ةاها النا م   ن تلك 
قخ يالمد اان والبنى التحت   األثاث  . و عق   ن تقد ق ا ال الع للتعاو  والد م ال م قان بان ومنع إلحاق الض

 ث ما يع   األمم المتحدة وف -الك ش ال  ني الص مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الص ماا واألمم المتحدة 
لصـــــــــــــــ ماا و،ائقة األمم المتحدة لتقديم الم ـــــــــــــــا دة إلى الصـــــــــــــــ ماا وم تب األمم المتحدة لتقديم الد م ةي ا

لإل قاءات المتعلقـــــ  يـــــاأللغـــــام  ةضـــــــــــــــال  ن ، م الشـــــــــــــــقكـــــاء الـــــدولاان له  ـــــل األمن ال  ني وال  ـــــ  
 ال  ن  . اف تقال  

،وخا هاما ةي ، م  2007ي الصـــــ ماا تخ،ي منذ  شـــــقها ةي  ام وما ةتلس يع   افتحا، األةقلقي ة 
لي فثــتعا،ة األمن وافثــتققاخ ةي الصــ ماا. ولشــهد النكا  الذي الكه ، التي  بذلها الك ش ال  ني الصــ ما

حققت  مخخقا  مل ات يع   افتحا، األةقلقي والك ش ال  ني الصــــــــ مالي ةي شــــــــابالي ال ــــــــةلى ةي اثــــــــتعا،ة 
لدوخ الق م لل ع  . باد أ  هنان حا   إلى م اصـــــل  الكه ، لتحقا  افثـــــتققاخ ةي األخااـــــي األخااـــــي  لى ا

وحشــــد الق ات والقدخات ةي صــــة   الك ش ال  ني الصــــ مالي والشــــق   من أ ل تهمان المنا   الم ــــتعا،ة 
 الم تعا،ة وت  اق أ ش   تحقا  افثتققاخ وت  اد الم اثب وتكنب النا ات.

بد م من األمم المتحدة وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــ ماا  - ماا افتحا،ي  و حث ح  م  الصـــ 
 لى م اصـــل  حشـــد وتدخلب ق ات األمن ال  ن   الصـــ مال   وت ةاق الم اخ، الالوم  لها  -والشـــقكاء الدولاان 

 تقال   وم  ل لاي تا   قا،خة وةعال  يحاث تت لى ةي  هاي  الم ا  الم ـخول ات األمن   تمشـ ا مع ال    اف
دولاان لتعبل  الم اخ، األمن ال  ني. ولهذا الغقض   اقخ ،  اتنا ال ــــــــــايق  إلى المكتمع الدولي والشــــــــــقكاء ال

الالوم   يما ةي ذلك تكد د م اخ، الصــــندوق افثــــتلما ي ل ع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــ ماا  من أ ل ، م 
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 ق يال ناء ةي إاـــــعا  حقك  الشـــــ ا  وتهمان المنا   ق ات األمن الصـــــ مال   وهي ت اصـــــل إحقاو تقدم  د
 المحقخة واثتققاخها.

داا الص ماا يعا ي من أوم  إ  ا    خ اقة. ول ا   الص ماا صدم    و لى الصعاد اإل  ا ي  ف 
. وف  داا ال  ق الذي  هد، ا عدام األمن 19-ك ةادالف ضــــا ات  وغدو الكقا، الصــــحقاوي  و ائح   -مالم   

ائي مقتةعا  لى القغم من ه  ا األم اخ الم ثـــــــــــــــم  . وةي يع  األ داء  أ،م ه  ا األم اخ التي الغذ
تخمق  لى األمن الغذائي ةح ــــــب بل تخ،ي  التنبخ بها ي ــــــبب تغاق المناخ إلى ي ضــــــا ات مةا ل  فيم ن  ف

خ إلى ولا،ة تةاقم الظقو  أيضــا إلى ال ةاة والتشــقلد وخ ق اإلصــاي  ياألمقاض المنق ل  يالم اه. وأ،ت األم ا
 وإلى التعكال يغدو الكقا، الذي ثبب أاقاخا ةي القق  األةقلقي يهثقه.

تداا تع ق العمل ات اإل  ــــــــا    وتعققل تقديم الم ــــــــا دة إلى  اوخ ا القل  أل  الحال  األمن   فول ــــــــ 
م اصـــــــــــــل  ، م ح  م   المحتا ان إلاها ةي الصـــــــــــــ ماا. و د   المكتمع الدولي والمنظمات اإل  ـــــــــــــا    إلى

ص ماا  يما ةي ذلك الص ماا افتحا،ي  والشعب الص مالي ةي ثعاهما إلى تحقا  ال الم وافثتققاخ ةي ال
من خالا ت ةاق التم لل الة خي والااةي  ةضـــــــــــــال  ن التبق ات ل    افثـــــــــــــتكاي  اإل  ـــــــــــــا    للصـــــــــــــ ماا 

 .2020 لعام

. ولم ي لم 19-ك ةادتةشي  ائح   - بق لكالنا ةي التاخلخ ب صة  التحدي األ 2020وثاتذكق  ام  
ء العالم. وحتى منتصــق أياخ/ما   ثــكلس أ  ق   ــلم منها  حن ةي  م ع أ حا الصــ ماا من الكائح  كما لم

. وبالنظق إلى التحديات العد دة التي   ا هها البلد 19-ك ةادحال  من حافت اإلصــــاي  يةاقوس  1 400من 
ائح  تم ل تحديات محد،ة ي  . ولكب ات اذ التداباق الالوم  للت ف   من أمقها وأو   اــــــــــــعة   ةإ  هذه الك

ال ـالم وبناء الدول  ةي الصـ ماا. و شـاد يالكه ، التي تبذلها الح  م  الصـ مال    أل ل اثـتمقاخ أ شـ   بناء
ةي  19-ك ةادووكافت األمم المتحدة وشـــــــــــــــقكاؤها ةي إ الق خ   التههب وافثـــــــــــــــتكاي  الق قل  لكائح  

 الصـــــــــ ماا. و الحا أ  ةاقوس ك خو ا خبما  خ،ي إلى تةاقم الحال  اإل  ـــــــــا    األل م  أصـــــــــال  ةضـــــــــال  ن
التحديات اف تماع   وافقتصــــا،ي  واإل مائ   واألمن   التي ت ا   الصــــ ماا. وباإلاــــاة  إلى ذلك  من المهم 

ن التايع  لالتحا، األةقلقي ةي الصـــــــ ماا الحةاح  لى خةاه األشـــــــ اص العاملان ةي يع   المقاقبان الع ـــــــ قلا
اصـــــــل   ي   ت ةاق األمن  يما ةي ذلك والك ش ال  ني الصـــــــ مالي وغاقهما من الشـــــــقكاء ةي ال قس الذي    

 بت  اق تقديم الم ا دة اإل  ا    التي تمم حا   الص مالاان الضعةاء إلاها.

خ ا خ  ات كباقة ةي ال ـن ات القلال   وي ما  تعل  يالت  خات افقتصـا،ي    الحا أ  الصـ ماا قد 
تي أ قتها ح  م  الصــ ماا افتحا،ي  المااــ   ةي تح ــان آةاق  افقتصــا،ي . وقد أثــةقت  م ع التدخالت ال

 ن  تائج إيكاب  . ولذلك  شــــــاد يالح  م  افتحا،ي  ل صــــــ لها إلى  ق   الققاخ ةي إ اخ م ا،خة البنك الدولي 
ا  الةقاقة الم قل  يالد   . وقد ي ــــق ذلك تصــــف   متهخقات الصــــ ماا. ومما   عث وصــــندوق النقد الدولي للبلد
أ  البنك الدولي وصـــندوق النقد الدولي قد أصـــدخا مذكقة اثـــتشـــاخل  مشـــتقك  بان   لى افخت ا  الشـــد د أيضـــا

 مع مالحظ  أ  ال    قد 2024إلى  2020الم ظةان يشـــــــــــــــه  خ   التنم   ال  ن   التاثـــــــــــــــع  للةتقة من 
لى تكاووت المعا اق افثــــــتقات ك   المخقت  النم ذ    للحد من الةقق. وذلك ت  خ إيكابي ومقحب ي  يالنظق إ

التحديات اإل  ـــا    واف تماع   وافقتصـــا،ي  المتصـــل  يالم اخ، وغاقها من التحديات التي   ا هها الصـــ ماا 
 ةي الةتقة المقبل .
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قــــس مضـــــــــــــــى  أ   تاــــاتق المكتمع الــــدولي ةي ، م ومن األهم ــــ  يم ــــا  اا   أ  ق من أي و  
-ك ةاد،  من أ ل الت ف   من أمق  ائح  الصـ ماا  يما ةي ذلك من خالا التعاو  والتن ـا  وتعبل  الم اخ 

 وكةال  اثتمقاخ الص ماا ةي م اخه اإليكابي  ح  بناء الدول  وبناء ال الم. 19

الق ي والةعاا ةي القق  األةقلقي  وف ثــــــ ما بان و  ، أ   شــــــد،  لى أهم   تعدلد التعاو  اإلقل مي  
الصـــ ماا و اقا  . وذلك أمق اـــقوخي إذا أخ، ا إحالا ال ـــالم وافثـــتققاخ والتنم   ةي الصـــ ماا وةي  م ع 

لتنم   وافتحا، األةقلقي واألمم أ حاء المن ق . وةي ذلك الصـــــــــــــــد،   د   الهال  الح  م   الدول   المعن   يا
مع الـدولي إلى م اصـــــــــــــــلـ  ، م الكه ، القام ـ  إلى تعدلد التعـاو  اإلقل مي الق ي والةعـاا ةي المتحـدة والمكت
 القق  األةقلقي.

وأخاقا   شـــــــــــــــاد يافلتدام والكه ، الم ـــــــــــــــتمقة التي تبذلها األمم المتحدة وبع   افتحا، األةقلقي ةي  
ققاخ والنظام افتحا،ي وبناء الدول   ماا افتحا،ي  والشــــــقكاء الدولا   لتعدلد افثــــــتالصــــــ ماا وح  م  الصــــــ

 الص ماا. ةي

 31و ظقا فقتقا   هاي  وفي  يع   المقاقبان الع ـــــ قلان التايع  لالتحا، األةقلقي ةي الصـــــ ماا ةي  
نا، ن ته ادهم لإليقاء  لى أياخ/ما    ي قخ األ ضـــاء األةاخق  ال الم  ةي المكلم وثـــا س ةن ـــنس و دخ غقل

ب صةها ق ة لتحقا  اثتققاخ الك ش ال  ني الص مالي. و ت لع إلى المشاخك  البناءة ةي ال ع   ةي الص ماا 
ات اذ ققاخ  د د يعاد ته اد التدام المكلم بد م أ شـــــــــــ   يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــ ماا يالحةاح  لى 

شــــــهقا ثــــــا ةق الحاد  12شــــــهقا أخقم. و قم أ  التمد د لمدة  12ا لمدة القدخات الحال   لل ع   واإلذ  بنشــــــقه
الالوم للصـــــــ ماا وبع   افتحا، األةقلقي واألمم المتحدة والشـــــــقكاء ااخقلن لتقا م الكائح  والحال  األمن   ةي 

    وحشد المادا  والتصدي لها  ةضال  ن اف ت ايات المقبل  وافثتعقاض الشامل لل    اف تقال   الص مال
 الحةاح  لى الم اثب التي تحققس حتى اا . الق ة ي قلق  ةعال  وكذلك الحا   إلى
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 المرفق الثالث عشر
بيييان نيائيب الممثييل اليدائم للمملحيية المت ييدة لبر طييانيييا العشمى وأيرلنييدا الشيييييييييمييالييية ليدى   

 المت دة، جوناثان ألن األمم
  وأ  أمني  لى المم ل ال اص لألمان العام ثـــ ا أو،  من يعد إذ ام  أ  أشـــ ق مقدمي اإلحا ات 

 لى م ابقت  المهن   والتدام  ةي ظل هذه الظقو  الصـــــــــــــــع  . وأو، أيضـــــــــــــــا أ  أشـــــــــــــــ ق ال ـــــــــــــــةاق ما، قا 
 ماخكا  . والمد قة

،  أو، أ  أبدأ ياإل قا   ن تضامننا مع الص ماا ةي 19-  ةادةي ا ء مقض ةاقوس ك خو ا ) 
 ذها فحت اء ا تشـــاخ الةاقوس. وأو،    وباإلشـــا،ة يالصـــ ماا  لى التداباق التي اتم ا ه  هذه الكائح  العالم

أيضــــا أ  أخحب يعمل األمم المتحدة ةي تن ــــا  اثــــتكاي  مت ــــق  بان المنظمات الدول    يما ةي ذلك بق امج 
 األغذي  العالمي ومنظم  الصح  العالم   والا    ق  والشقكاء من المنظمات غاق الح  م  .

  19-ا ةاد   التي واــعها الصــ ماا للتصــدي ل  ، أ   حث  م ع الشــقكاء  لى افثــتكاي  لل و  
ملا   ،وفخ ةي  420والتي تد   إلى ت ةاق تم لل إاـــــــــــــاةي ومت ائم ومن ـــــــــــــ . وقد قدمس المملا  المتحدة 

ي  أ  ق من  يم ننا الق ام ال ــــن  المال   المااــــ   إلى الصــــ ماا  و دخس اا  ةي اــــ ء خ   افثــــتكاي  ما
ملا   ،وفخ ةي صــــندوق  25ملا  المتحدة أ لنس الا م  ن م ــــاهم  قدخها ذلك. وأو، أيضــــا أ  أذكق أ  الم

 .19-ا ةادافتحا، األةقلقي الذي أ شهه القئ م خاماة ثا ةي الشهق المااي للتصدي ل

  الشــــ ا  شــــن و لى القغم من الكائح  و،  ات األمان العام إلى وقق إ الق الناخ  ت اصــــل حقك 
األخاقة ةي مقديش   يما ةي ذلك الهكمات  لى األمم المتحدة وبع   افتحا، الهكمات. و د ن يشدة الهكمات 

األةقلقي ةي الص ماا والمكتمع الدولي. وأو، أ  أشاد يافلتدام والتضح ات الم تمقة للبلدا  الم اهم  يق ات 
أ  أ قخ شــــ اغل التي تبذلها ق ات األمن الصــــ مال  . وأو،  ةي يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــ ماا وبالكه ،

،ائقة األمم المتحدة لإل قاءات المتعلق  ياأللغام ي ما  تعل  ياثـــــــــــــت دام األ هدة المتةكقة الادول  الصـــــــــــــنع ةي 
الصــــــــــــ ماا. وهذا افثــــــــــــت دام ه  ال ــــــــــــبب ةي ةقض مكلم األمن حظقا  لى م   ات هذه األ هدة  ولهذا 

صــــــــنع ةي الن  المتعل  ب ع   افتحا، األةقلقي الد م للتصــــــــدي لأل هدة المتةكقة الادول  الأوصــــــــانا بتعدلد 
 الص ماا. ةي

يشـــ ل تحديات كباقة للصـــ ماا. و لانا أ   عتق  بذلك وأ    ن غي أف  19-ك ةادومن ال ااـــل أ   
من التقدم ةي يصـــــــــق  المقض ا ت اهنا  ن ، م الصـــــــــ ماا ةي حماي  الم اثـــــــــب التي تحققس وإحقاو مدلد 

 ال  اث   واف ت ايات. مكاا األمن وولا،ة المشاخك 

وي ما  تعل  ياإلصــــال  األمني  ةقد أتحقو تقدم هام خالا العام المااــــي  حاث اثــــتعا، الصــــ ماا  
أخاض إاـــاي   من حقك  الشـــ ا  و،خ  ق ات األمن الصـــ مال   وواـــع تقا ما للتهد دات وأصـــ ل  ضـــ ا ةي 

 ل الد م األمني ةي الصـــــــــ ماا يعد  ام   التدام ،ولي أوثـــــــــع   اقا ح اا م ـــــــــهل  شـــــــــاإل تقب ا. وهنان اا
ةي إما ب ا. وةي  “وللت   ياخن”. وةي آذاخ/ماخس  قدمس المملا  المتحدة الد م لمختمق  قده مقكد 2021

     ا /أبقلل  تقأس افتحا، األةقلقي والص ماا مختمقا وواخلا. ولن غي أ   بني  لى ذلك الدخم.

ف تقال   الصــ مال  . ومم  أهم   حا ل  إلحقاو تقدم ثــقلع  ما بدأ الصــ ماا  مل   تحد ث لل    ا 
ةي تحد ث ال    اف تقال    وقبل كل شـــــيء تنةاذها  إذا أتخلد للصـــــ ماا أ  يةي يالم  د النهائي المحد، ةي 
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وثــ  ــا د ا التقا م الم ــتقل الذي  لت لي الم ــخول   القئ  ــ    ن األمن ال  ني. 2021 ا    األوا/،ي ــمبق 
. ولن غي أ  تا   2021مكلم األمن  لى تحد د أةضــــــــل ال ــــــــبل لد م خؤل  الصــــــــ ماا لما يعد  ام  ل   

 افثتقات ك   األمن   المنقح  وافثتعقاض الم تقل مقشدا لنا ةي ات اذ الققاخات ةي ال قس المناثب.

ت ايات  لى  اثــــ   الصــــ مال    يما ةي ذلك إ قاء ا لم تتغاق األهدا  ال  لل  األ ل للت ــــ ل  ال ــــ 
أثــــــاس مبدأ الصــــــ ت ال احد للشــــــ   ال احد وإحقاو تقدم ةي مقا ع  الدثــــــت خ. و شــــــهد تقدما ةي األ ماا 
التحضــــــــــاقل  التقن   لال ت ايات  و قحب يكه ، األمم المتحدة لتم ان البقلما  من اف عقا، من  د د يشــــــــــ ل 

ألمن. ومم  أهم   حا ل  أل  تعمل فتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــــــ ماا ةي مكاا ااةتقااـــــــــــــــي وةي ، م يع   ا
الح  م  والبقلما  واللكن  اف ت اب   واللكن  البقلما    المشــــتقك  وال فيات افتحا،ي  األ ضــــاء معا وأ  تت ذ 

ا  لى أثــاس خ  ات  ا ل  وشــامل  للم ــا دة ةي ت  ــاق إ قاء ا ت ايات ،ثــت خل  وشــامل  للكم ع وةي وقته
 ل احد.مبدأ الص ت ال احد للش   ا

،و  الق ام ياأل ماا التحضــــاقل  القئ  ــــ  . ةهذا ه   19-ك ةاد د   إلى أ  يح ا  ول م هنان ما 
ال قس المناثــب للح  م  والمعاخاــ  لتنح   ال الةات  ا  ا وإيكا، حل وثــط. وهنان حا   ماثــ  إلى ات اذ 

ب   وحصـــ  المقأة واألح ام المتعلق   صـــ   المقا د وتحد د الدوائق اف ت اققاخات يشـــه  قا    اف ت ايات وت
 يص مالاال د وبنا، ق  ول ق ا أ    مع أ نا ثنقم تقدما يشه  هذه الم ائل ةي األثاب ع القلال  المقبل .

وأو، أ  أ ق   ن يالع القل  إواء اإل قاءات األخاقة المت ذة لقمع وثـــــــــــــــائط اإل الم  يما ةي ذلك  
يال   ات اإليكاب   التي تم ات اذها مخخقا لت  اق ق ام م تب خئ م ا تقاا الصحةاان ةي الص ماا. و قحب 

. إ  ل ثــــــائط اإل الم ،وخا حا لا تخ،ي  ةي الصــــــ ماا. و د   إلى 19-ك ةادال وخاء بتقديم تقاخلق ،ق ق   ن 
 مالاان إلى اــــــــما  إيقاء الحاد تم ان الصــــــــحةاان الصــــــــ مالاان من أ،اء  ملهم و د   أيضــــــــا القا،ة الصــــــــ

 ثي مةت حا. ال  ا

إ  المصـــــــالح  أمق مح خي لكه ، بناء الدول  ةي الصـــــــ ماا. وقد أتحقو يع  التقدم ةي   باف د  
تداا هنان م ـــــائل حاثـــــم . و ت لع إلى أ  تدةع الح  م  افتحا،ي   ووفي   ن   غق  وغالم ،وغ  ولان ف

الم ـــــت م مع ال فيات األ ضـــــاء ةي تاج إلى أ   قم ح اخا ثـــــ اثـــــ ا خي ع يكه ، المصـــــالح  إلى األمام  و ح
. ةال مكاا لال ق ــــــــــــام ةي 19-ك ةادافتحا،. وكا  هذا الح اخ ملحا يالةعل  ولان  أ  ق إلحاحا ةي اــــــــــــ ء 

 م ا ه   دو مشتقن.

 ةي ال تام  أو، أ  أشد،  لى مالث  قا .  

. ولن غي لنا  م عا 19-ا ةاد م الصــ ماا ةي م اةحت  لأوف  أهم   افثــتكاي  المعدوة والمن ــق  لد 
 ب ثعنا. أ   ةعل ما

ما  ا  أهم   أ    اصــــــــــــــل مكلم األمن واألمم المتحدة والمن ق  وافتحا، األةقلقي والمكتمع الدولي  
األوثــــــع   اقا ، م الصــــــ ماا من أ ل إحقاو تقدم ةي إ قاء ا ت ايات ةي وقتها  لى أثــــــاس مبدأ الصـــــ ت 

إلصال  األمني. ولت قق أمن الص ماا وتنمات  ةي الم تقبل  لى للش   ال احد والمضي قدما ةي ا ال احد
 اثتمقاخ التقدم.

إلى أ  تعمل الح  م  افتحا،ي   -وهي ،  ة و هها المكلم مقات  د دة  -أخاقا  أ قخ ،  تنا  
  ال الم. وال فيات افتحا،ي  األ ضاء معا لبناء ص ماا أق م  نعم يقدخ أ بق من
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 المرفق الراةع عشر
 -يان نائبة الممثلة الدائمة ةالنياةة للوايات المت دة األمر كية لدى األمم المت دة، دشيييييييييير ث نورمان ب

 شالي
أشـــــــــــ ق المم ل ال اص ثـــــــــــ ا   لى ا ضـــــــــــمام  إلانا الا م و لى ق ا،ت  ل ع   األمم المتحدة لتقديم  

 الم ا دة إلى الص ماا. 

التي شـــهدها الصـــ ماا حتى اا  هذا العام. ةقد أتا  وتقحب ال فيات المتحدة يالت  خات اإليكاب    
النم  افقتصــــــا،ي والتنم   واإلصــــــال .  ت ف    بء الد    إم ا     د دة للحصــــــ ا  لى منل ،ول   لد م

ول اصــــــــل الك ش ال  ني الصــــــــ مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــ ماا تحقا  م اثــــــــب مادا     ن   
اللقاء بان القئ م ةقما   وخئ م صـــــ مالاال د باهي  لى هامش قم   مقديشـــــ  اـــــد حقك  الشـــــ ا . ول شـــــق

ان الصــــــــ ماا وصــــــــ مالاال د. كما أ   يع ي األمل لكه ، افتحا، األةقلقي ةي شــــــــ ا /ةبقا ق يالمصــــــــالح  ب
 المصالح  الكاخل  ةي   باف د وغالم ،وغ. 

أبقو العد د من أ ضـــــــــاء  ومع ذلك  هنان أيضـــــــــا تحديات و ق ات تت لب مدلدا من افهتمام  كما 
 المكلم ااخقلن الا م.

م بها حقك  الشــــــــــــــ ا  وتنظ م وتد ن ال فيات المتحدة حمالت العنق واإلخها  الم ــــــــــــــتمقة التي تق   
ةق  الصــــــ ماا. و عق   ن خال  تعاولنا للضــــــحايا وأثــــــقهم و ظل  -الدول  اإلثــــــالم   ةي العقاق والشــــــام 

الدولاان لم ا ه  التهد د الذي   ا ه   . و ن ه يالتضــــــح ات الهائل   ملتدمان يالعمل مع الصــــــ ماا وشــــــقكائنا
   افتحا، األةقلقي ةي الص ماا ةي هذه المعقك  الهام . التي قدمتها البلدا  الم اهم  يق ات ةي يع 

وةي حان أ  التقدم الذي أحقوه الك ش ال  ني الصـــــــــ مالي وبع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــ ماا  
 داا هنان الا اق مما  ن غي الق ام  خااــــــي وافحتةاح بها ةي شــــــبالي ال ــــــةلى ه  تقدم تاخل ي  فلت هاق األ

ع   اق ثـــ  قتهما  لى منا   أخقم. و د   ح  م  الصـــ ماا افتحا،ي  إلى تكهاد ي   يما ةي ذلك ت ثـــ 
ت الح  م   ةي و شــــــــق و  ، للشــــــــق   ةي المد  المحقخة من أ ل الحةاح  لى األمن وإ ا،ة إ شــــــــاء ال دما

 شبالي ال ةلى وخاخ ها. 

ي وقس فح  من هذا إ نا  قحب يالتدام الصــ ماا الم ــتمق يإ قاء اف ت ايات ةي م  دها المققخ ة 
العام  ولاننا  شـــــــــــــــعق يالقل  أل  الت   ط والتنةاذ  ت لةا  ك اقا  ن الكدوا الدمني المحد،. و د   البقلما  

  المعلق   ومقديشـــــــ  إلى الكمع بان ال فيات األ ضـــــــاء ةي افتحا، والمكتمع إلى إققاخ التشـــــــقلعات اف ت اب 
للت صــل إلى ت اة  ةي ااخاء يشــه  العمل   اف ت اب  . و شــكع  المد ي وأصــحا  المصــلح  المعناان ااخقلن

 ل  ق  من هذه األ قا   لى العمل يشـــــ ل مشـــــتقن وافتةاق  لى  م ذج  ملي إل قاء ا ت ايات ثـــــلم   
 وةي م  دها وشامل  للكم ع وذات مصداق  . 

افتحا، يعد  لى و هثــــــــق لعدم ا تما  ح  م  الصــــــــ ماا افتحا،ي  وقا،ة ال فيات األ ضــــــــاء ةي  
م ت م الق ا،ة لمناقش  األول لات ال  ن   واإلصالحات   لى القغم من النداءات المتاقخة من مكلم األمن. 

ى  قــــد ا تمــــا  لمكلم األمن ال  ني   لى النح  الم ل   ةي و حــــث القئ م ةــــاخمــــا    لى الــــد  ة إل
لتعاو  األمني وغاق ذلك من األول لات الدثـــــــــــــــت خ  ةي أقق  وقس مم ن لمناقشـــــــــــــــ  الت   ط لال ت ايات وا
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 داا  شـعق يالقل  إواء إثـاءة اثـت دام الم اخ، األمن   الالوم  لم اةح  حقك  الشـ ا   ال  ن   العا ل . كما ف
 مناة ات ال  اث   ةي يع  المنا  . ي بب ال

    التي ت ا   ولت ـــــــم التعاو   لى م ـــــــت م افتحا، يههم   يالغ  يالنظق إلى ك قة األومات اإل  ـــــــا 
 نتشق ي ق    19-ك ةاد، والف ضا ات والكقا،. ولبدو أ  19-  ةادالص ماا  ت ك  لمقض ةاقوس ك خو ا )

ه ا ل األثـــــاثـــــ   الصـــــح   الالوم  لم ا هت  يةعال  . و شـــــد،  لى ةي الصـــــ ماا  الذي يةتقق إلى الم اخ، وال
م ق بها وأ  ق إ صـاةا  و شـكع الح  مات األخقم الحا   إلى تقديم م ـا دة إ  ـا    ةي ال قس المناثـب وم  

 لى اف ضــــــمام إلانا و حن  تعهد بتقديم ، منا الم ــــــتمق للم ــــــا دة ةي تقديم المع    اإل  ــــــا    والم ــــــا دة 
ت ف   من حدة األاـــــــقاخ التي لحقس يالمحاصـــــــال وا عدام األمن الغذائي التي ت ـــــــببها أثـــــــقا  الكقا، ال ةي

 والف ضا ات. 

لى هذه التحديات العد دة  وبالنظق إلى تكد د وفي  يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــــــــ ماا وبالنظق إ 
تصــــدي يةعال   أ بق للتهد د الم ــــتمق هذا الشــــهق  يكب أ   نظق ةي الا ف   التي يم ن من خاللها لل ع   ال

ول ل  لمدلد من الذي تشـــــــ ل  حقك  الشـــــــ ا . وتشـــــــمل العناصـــــــق تعدلد م  ل الق ا،ة وال ـــــــ  قة  وإ  اء األ
العمل ات القتال   المتنقل   وولا،ة تقكادها  لى ت     ق ات الك ش ال  ني الصــــــــ مالي وإثــــــــداء المشــــــــ خة لها 

 المادا .  ةي

  يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــ ماا يم ل ةقصـــــ  لمكلم األمن لت     خثـــــال   ما أ  تكد د وفي 
 داا  ،ها أ   قل الم ــــخول ات األمن   إلى الصــــ مالاان فق ل  إلى  م ع أصــــحا  المصــــلح  ةي المن ق  مةا

الصــح ل.  تداا يعادة  ن الم ــاخ يشــ ل أول ل . وما ولنا  شــعق يقل  يالع أل  ال    اف تقال   الصــ مال   ف
ولكب أ   ت ــــــــاخ  تنةاذ ال    اف تقال   هذا العام للتحضــــــــاق ف تقاا الم ــــــــخول ات األمن   من يع   افتحا، 

. و قحب يالكه ، القام   إلى تحد ث ال     2021قلقي ةي الصـــــــ ماا إلى الق ات الصـــــــ مال   ةي  ام األة
حدي القئ  ــــي. و حث  لى أ  تق م ال    العق ات  داا يشــــ ل الت ولان ال ةاء يالمعا اق المق ع   القائم  ف

ق ات وإصــــــــال  ق ا  األمن التي تعتقض إحقاو تقدم وواــــــــع خ  ات لل ةاء يالمعا اق المق ع   لتشــــــــ ال ال
 واألمن المد ي. 

وف تداا ال فيات المتحدة شــــقل ا مابتا ةي التدامها بتعدلد ال ــــالم وافثــــتققاخ ةي الصــــ ماا  والعمل  
الدولاان ةي م ــــا دة البلد  لى تحقا  أهداة  من أ ل م ــــتقبل ثــــلمي ومد،هق. و قحب أيضــــا  مع شــــقكائنا

 مي اإلحا ات ااخقلن معنا الا م.يحض خ المم ل الدائم للص ماا ومقد
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 المرفق الخامس عشر
 بيان الممثل الدائم لجمهور ة فييت نام ااشتراكية لدى األمم المت دة ،ألانغ ألينه كوي   

بداي   أو، أ  أش ق مقدمي اإلحا ات  لى إحا اتهم  وأ  أمني يشدة  لى  ملهم  لى أخض ةي ال 
 ةي  ل تنا الا م. ال اقع. وأخحب يالمم ل الدائم للص ماا

تشـــــــــــــــكعنا يع  الت  خات اإليكاب   ةي الصـــــــــــــــ ماا ي ما  تعل  يم اةح   ائح  ةاقوس ك خو ا  
(COVID-19فقتصــــــــــا،ي  واأل ماا التحضــــــــــاقل  لال ت ايات المقبل . ،  والحةاح  لى األمن  واف تعاش ا

 لنقا  التال  .وي ما  تعل  يالحال  العام  ةي الص ماا وال قل  قدما  أو، أ  أشا قكم ا

أوف   شــــــــــــعق يالقل  إواء الت  خات ال  اقة األخاقة ةي العالقات بان ح  م  الصــــــــــــ ماا افتحا،ي   
افشــــــــــت ا ات الم ــــــــــلح  بان الق ات افتحا،ي  وق ات ال في  ةي  وال فيات األ ضــــــــــاء ةي افتحا،  وخاصــــــــــ 

حةاح  لى بال  م ـــــــتققة   باف د. و خلد الكه ، التي تبذلها الح  م  والد ماء ال ـــــــ اثـــــــا   ةي الصـــــــ ماا لل
لل حدة ال  ن   والمصــــــــــالح . و د    م ع األ قا  المعن   إلى بذا المدلد من الكه ، لتعدلد العالقات بان 

 م  وال فيات األ ضــــــــاء ةي افتحا،  والدخ ا ةي ح اخ بناء من أ ل تحقا  األمن وافثــــــــتققاخ الم ق، الح 
قد  خ،ي إلى تصــــــــــــعاد الت تقات أو امتدا، خقعتها لتصــــــــــــ ل والتنم   ةي الصــــــــــــ ماا  وافمتنا   ن أي  مل 

 إقل م ا.  دا ا

  الـدوخة البقلمـا  ـ  واأل مـاا آمـاخ ثـــــــــــــــلب ـ   مع تـهخق اثـــــــــــــــتلنـا 19-ك ةاـد داا لكـائحـ   مـا  ـا  ف 
. و شــــــــد،  لى اــــــــقوخة أ  تعتمد اللكن  ال  ن   الم ــــــــتقل  2020التحضــــــــاقل  لال ت ايات ال  ن   ةي  ام 

و  التعد الت  لى قا    األحدا  ال ـــــ اثـــــ   وأ  تعدو تداباق الحماي  الالوم  للمد اان ةي لال ت ايات مشـــــق 
ا وأصحا  المصلح  ااخقلن إلى افمت اا التام لقا    اف ت ايات العمل   اف ت اب  . و د   ح  م  الص ما

  ال احد  يالن ـــ   لمكمل لاةال  الق ام ياأل ماا التحضـــاقل  والمشـــاخك  ةي ا ت ايات الصـــ ت ال احد للشـــ 
الشـــعب واألحدا  ال ـــ اثـــ  . و قم أ   يكب تعدلد التم ال ال ـــ اثـــي للمقأة واألقل ات  يما ةي ذلك ةي  م ع 

 مل ات صنع الققاخ. 

أيضـــا ةي   اقب وخ م   لى ثـــبل مع شـــ  شـــعب الصـــ ماا  مما  19-ك ةادمال ا  ت ـــببس  ائح   
لصـــــع بات اإل  ـــــا    ةي المنا   المتضـــــقخة من الف ضـــــا ات وأثـــــقا  أ،م إلى تةاقم ا عدام األمن الغذائي وا

ةي المائ  من ال ـــ ا   30   حاث أ  الكقا، الصـــحقاوي. كما أ ها ةاقمس من حكم القضـــايا اإل  ـــا    األل م
 يحا   إلى الم ا دة.

 لى أ    ولاننا   ، أ   شــــــد، 19-ك ةادو شــــــاد يالتداباق ال ــــــقلع  التي ات ذتها الح  م  لم اةح   
خ ق حدوث ولا،ة هائل  ةي  د، اإلصـــــــــــايات مقتةع ةي  م ع البلدا . ولذلك  من الضـــــــــــقوخي اإليقاء  لى 

 قاول   إااة  إلى معالك  الع اقب افقتصا،ي  واف تماع  .ال   ات ال قائ   وافحت

مل  ن ك ب وةي هذا الصــــــــد،   قحب بب ا  األمان العام الذي ي قخ ته اد التدام األمم المتحدة يالع 
  و، م ح  م  الصــــ ماا 19-ك ةادمع الصــــ ماا  ولد   الشــــقكاء الدولاان إلى افتحا، ةي م اةح   ائح  

ف   من الم ا ق الحال   والمقبل  وت ف   معا اة شــــــــعب الصــــــــ ماا النا م   ن الكائح  افتحا،ي  ةي الت 
 واألومات المتصل  يال قم.
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التي تشــنها حقك  الشــ ا  اــد األمم المتحدة وأةقا، ومقاة  يع   خايعا  إ نا  د ن الهكمات اإلخهاب    
يشــــــــ  ومنا   أخقم. وةي هذا الصــــــــد،  افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــ ماا وكذلك ق ات األمن المحل   ةي مقد

 حث ح  م  الصــــ ماا  لى م اصــــل  العمل  ن ك ب مع يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــ ماا فت اذ  م ع 
الالوم . ولتعان أيضــا  لى الشــقكاء الدولاان واأل قا  المعن   افاــ ال  يم ــخول اتهم  ن  التداباق األمن  

   لحماي  المد اان  وف ث ما الن اء واأل ةاا.تعدلد تداباق التعاو  اد حقك  الش ا

ت ف   الحد  2020خام ــــــــا  أ ملس يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــ ماا ةي شــــــــهق آذاخ/ماخس  
،. غاق أ  هنان حا   إلى بذا 2019) 2472 اتها  لى النح  المنصـــ ص  ل   ةي الققاخ األقصـــى لق ام ق

من الكه ، لم ــــــــــا دة ق ات األمن الصــــــــــ مال   ةي ت ةاق األمن يع   افتحا، األةقلقي ةي الصــــــــــ ماا المدلد 
تهال  بال  للعمل   ال ـــ اثـــ    لى  م ع الم ـــت لات وتقديم الد م ذي الصـــل  للشـــق   وال ـــل ات الصـــ مال   ل

آمن  خالا الةتقة ال ايق  لال ت ايات. و ت لع إلى ت ل م الم خول   األمن   إلى ق ات األمن الص مال    تمش ا 
  و د   الشــــــــــــقكاء الدولاان وح  م  الصــــــــــــ ماا افتحا،ي  وال فيات 2021ال    اف تقال    يحل ا  ام  مع

ةقلقي ةي الصــ ماا  لى ال ةاء ب ف تها المتم ل  ةي ، م األ ضــاء ةي افتحا،  إلى م ــا دة يع   افتحا، األ
 الص ماا وشع  .

اء اإلقل ماان والدولاان للح  م  الصــ مال   ةي وةي ال تام   اقخ الته اد  لى أهم   م ــا دة الشــقك 
 ااـــــــــــ ال ها بهذه المهام الهام  والتن ـــــــــــا  معها. و شـــــــــــاد يالعمل الدؤو  والكه ، التي تبذلها يع   افتحا،

األةقلقي ةي الصــــــ ماا  وبع   األمم المتحدة لتقديم الم ــــــا دة إلى الصــــــ ماا  وةقل  األمم المتحدة الق قي  
اقخ اإل قا   ن ، منا لم ــــا دتهم الم ــــتمقة للصــــ ماا ةي صــــ   ال ــــالم وافثــــتققاخ والمم ل ال اص  و 

 وال عي إلى تحقا  التنم  .
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 المرفق الساألس عشر
 ائم لجمهور ة الصومال ااد األية لدى األمم المت دة، أبوكر ضاهر عثمانبيان الممثل الد  

غن ـــــ     لى ق ا،ت  يصـــــةت  خئ م المكلم أو، أ  أهنئ المم ل الدائم إلثـــــت   ا  ال ـــــاد ثـــــةان   خ  
 . 2020لهذا الشهق  أياخ/ما   

مع يع   األمم  وتعاد  مه خل  الصــــــ ماا افتحا،ي  ته اد التدامها ال ابس يم اصــــــل  العمل  ن ك ب 
المتحدة لتقديم الم ـــــــا دة إلى الصـــــــ ماا  إلى  ا ب يع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــــ ماا  لم ـــــــا دتها  لى 

ف تها. ولذلك  ةإ ني أ ق   ن امتنا ي للمم ل ال اص لألمان العام  لى إحا ت  و لى ولا،ة التةاهم إ كاو و 
م المن اا  أشـ ق المم ل ال اص لقئ م مة اـ   افتحا، والتعاو  ال ما  بان ح  م  بلدي وال ع  . و لى  ة

 األةقلقي  لى إحا ت .

قد أ ملنا  مل ا  مل   التحق . وتم نا من ولا،ة إ  إصــــــــــــال  ق ا  األمن لد نا يحقو تقدما  ا،ا. ة 
 ةي المائ   وكةلنا كذلك أ،اء المدة  ات ةي وقتها 70مقت ات الق ات الم ــــــــلح  ال  ن   الصــــــــ مال   بن ــــــــ   

وبدق  وب قلق  مشــــــتقك  بان المصــــــاخ  ي ــــــهل التحق  منها. وف  داا إصــــــالحنا الشــــــامل لق ا  األمن لد نا 
م الق ات الم ـــــلح  ال  ن   الصـــــ مال   وت حادها  ت اصـــــل الح  م  تشـــــ ال الق ات ي ت ـــــب وخما. ي عد تنظ 

  . يم ننا من تةا ك الكما ات اإلخهاب   وتحقلق المدلد من المنا  و،مكها  ما

وقد تم نا  من خالا  مل   قا،ها الصـــــــــ مالا    من تحقلق  نالي  وهي مد ن  اثـــــــــتقات ك   كا س  
ك  الشــ ا  هكمات  لى أ داء أخقم من البلد  يما ةي ذلك العاصــم  مقديشــ . ت ةق م  ه آمنا شــنس من  حق 

الشــــ ا  تشــــن منها ولهتي ذلك ةي أ قا  تحقلق ثــــل ــــل  من المد  والم ــــت  نات األخقم التي كا س حقك  
  هكمات  ش ائ    لى الح  م  والشقكاء الدولاان. وبالةعل  تم نس الح  م    ت ك  لهذه العمل ات التحقلقل 

 من منع وق   هكمات إخهاب   كباقة ةي المد ن  خالا الةتقة المشم ل  يالتققلق. 

  التي تهد  إلى ت ـــــــل م وتتماشـــــــى العمل ات األخاقة مع ال    اف تقال   الصـــــــ مال   األ  ا أ ال 
ت اصل  الم ـخول    ن حماي  الم ا نان الصـ مالاان إلى الق ات الم ـلح  ال  ن   الصـ مال   ةي ال قس الذي

ي   ق ات حةا ال ـــــالم التايع  ل ع   افتحا، األةقلقي ةي الصـــــ ماا  مل   اف تقاا لل قوج من البلد. والق ات 
 نا   كا س قد حقخت من قبل ،اخل المن ق   ة ها. الم لح  ال  ن   ت   ق يالةعل  لى م

لةق  م ل الهكمتان وقد لكهت حقك  الشـــــــــــــــ ا  إلى اثـــــــــــــــت دام ال اليا النائم  ةي  مل ات الاق وا 
ال  ـــــ  ـــــتان  لى العدي ومكمع األمم المتحدة. وتشـــــ ل هذه األ ماا الشـــــن ع  األثـــــاس للحا   الاباقة إلى 

 شقكاء الدولاان لالثتةا،ة من التقدم الحالي.مضا ة   ه ، الح  م  الص مال   وال

ع   افتحا، األةقلقي ةي ولاي تا   الق ات الم لح  ال  ن   م تعدة تماما لت لي ومام األم خ من ي 
الصـــــــــ ماا  هنان حا   إلى تم ان الك ش ال  ني الصـــــــــ مالي وافثـــــــــت ماخ أ  ق ةي تدخل   وتنقل  وتدولده 

إلى حد كباق قدخات التحالق ال  ني الصـــــــــــــــ مالي ةي أ   تم ن من  يالمعدات. إ  حظق األثـــــــــــــــلح  يع ق 
 ا ت اث الكما ات اإلخهاب   من بلد ا يةعال  . 

س م ا،خة الصـــ ماا إلصـــال  الق ا  افقتصـــا،ي والمالي مشـــقو ا ذا أول ل  يشـــ ل تحق ق  وقد كا  
ل ولق المال    الذي  قأثـــ  ال ولق شـــق ا أثـــاثـــ ا لنكا  إصـــالحاتنا ال  ن   األخقم. وقد  تقد المنتدم المالي 

 و  باف د.   يما ةي ذلك ةي ك  ما   2019بال   أخبع مقات ةي م اقع م تلة  منذ أ ل ا/ثبتمبق 
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وكا  المنتدم منبقا  ا حا  دا للنه ض ياإلصــالحات المال   والةادخال   المال   وتقاثــم الم اخ،. وقد  
ا من أشـ اا تقاثـم الم اخ،. ول ـلم المنتدم كذلك يه  الت صـل إلى تم افتةاق  لى صـ ع لد م المادا    وغاقه

ثــــ ما  ت صــــل إلى اتةاق يشــــه  النم ذج افتحا،ي  وفت ــــ ل  ثــــ اثــــ   وولا،ة األمن ةي البلد  قتادا   لى ال
 الةادخال   المال    ةي الدثت خ الكد د.

المال   الدول    يعد أ  قمنا  وقد أاـــةانا اا  ال ايع القثـــمي الاامل  لى ا  قا نا مع المخثـــ ـــات 
لتاثــع  التي ا تمدت  ذلك يإ ا،ة م  ل  ،   نا ال اخ    والتحق  من صــحتها. وتن  خ   التنم   ال  ن   ا

مخخقا  لى اثتقات ك   مخقت  للحد من الةقق ت عى إلى تقديم تداباق م تدام  للت ف   من حدة تحديات الةقق 
 ةي  م ع أ حاء البلد. 

شــــ ا /ةبقا ق  أ   حصــــل  لى تعهدات  26وقد أ لن المكلم التنةاذي لصــــندوق النقد الدولي  ةي  
بلد  مما يم ن الصـــندوق  100 ن   اثـــتقلاني ةي تم لل من أ  ق من  ملا    334 اي    تصـــل ق متها إلى 

 27ةي  من تحقا  ت ف   شـــــــــــامل لعبء الد     لى الصـــــــــــ ماا. وأ قب هذا إ ال  مكم    البنك الدولي
شــــ ا /ةبقا ق أ ها ثــــتعاد العالقات المال   مع الصــــ ماا  مما يمهد ال قل  فثــــتلنا  العمل ات يالاامل  ن 

   الدول   للتنم   التايع  للبنك. وأ لن مصق  التنم   األةقلقي  ن إ ا،ة ا  قا  ممامل. قل  المخث 

آذاخ/ماخس   25ن ة ائد ةي وقد أثــــــةقت إصــــــالحاتنا الصــــــاخم  ةي الق ا  افقتصــــــا،ي والمالي   
الم قل   ندما بلع الصــــــــــــ ماا  ق   ات اذ الققاخ يشــــــــــــه  ت ف    بء الد    ةي إ اخ م ا،خة البلدا  الةقاقة 

يالد     وبذلك أ ا، ةعل ا العالقات مع صـــــــــــــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد تمس ت ـــــــــــــــ ل  متهخقات 
آذاخ/ماخس  من خالا ققوض مقحل   حصـــلنا  5ةقلقي  ةي الصـــ ماا مع البنك الدولي ومصـــق  التنم   األ

 ي.  لاها من شقكاء التنم   النقولج والمملا  المتحدة وافتحا، األوخوب

وكذلك تت ل الم اخ، اإلاـــاي    مع اإلخهاق اإلصـــالحي المقت ط بتنةاذ معا اق صـــندوق النقد الدولي  
   ةي ال دم  المد     ةقصـــا للم ا نان الصـــ مالاان وافتحا، األوخوبي م ل اف ضـــ ا  المالي وثـــقق الت ظ

اء المدلد من اإلصالحات. وث  تند لكني  ائد التنم   من اإلصالحات المنةذة وم اءمتها مع المحةدات إل ق 
تعدلد ت ةاق ال دمات اف تماع   وحماي  حق ق اإل  ـــا  واـــما  حقل  التعباق واـــما  اإل،ماج ال ـــ اثــي  

 حات ال  ن   المذك خة أ اله. ل ذلك  إلى اإلصال

 ولم تنت  يعد اإلصــالحات افقتصــا،ي  ةي إ اخ  مل   ت ف    بء الد    التي يق م بها صــندوق  
النقد الدولي. وقد تمس افثـــتعااـــ   ن البق امج الذي  قصـــده م ظة  صـــندوق النقد الدولي بت ـــهال ائتما ي 

  ةي إ اخ الت ـــــــــهال افئتما ي المد، ومحةدات  قا  ممد،   الوة  لى محةدات  قا  إ كاو إاـــــــــاي  . و لتدم
قا،ات المحل   وتنم   الق ا  المالي اإل كاو اإلاــــاي    يإصــــالحات إاــــاي   ةي الةادخال   المال   وحشــــد اإل 

افقتصــا،ي ةي مكاا الحماي  اف تماع    -وتنم   الق ا  ال اص ةي مكاا ال اق  وافثــت ماخ اف تما ي 
 لق ا  الصنا ات افثت قا    وتعدلد تداباق م اةح  الة ا،. واألثم المال  

ل البلد بان الف ضـــــا ات والكةا  ةي لقد ظل الصـــــ ماا ي ابد حافت   اخا مناخ   ،وخل  إذ  تهخ  
 ـل م ثـــــــــــــــم تققل ـا. و حن اا    ا ـ  أثـــــــــــــــ أ أومـ   ب ـ  منـذ قق  من الدمـا . ةقـد أ،م اـــــــــــــــعق اله ـا ل 

ومحدو،ي  الم اخ، إلى تقل    ه ، ا فحت اء  ائح  مقض ةاقوس ك خو ا  الصــح   ةي الصــ ماا األثــاثــ  
 ،. 19-  ةاد)
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تحديا أمن ا خ اقا ل  اق  ت م أصال  19-ك ةادصالح  . ولش ل ةالكائح  تهد، يعققل   ه ، ا اإل 
ل  تدخلب الشــقكاء ةي الصــ ماا ل قق ا تشــاخ المقض. وهنان خ ق كباق من أ  يصــا   يالهشــاشــ . وقد  ت
أةقا، األمن الذ ن يةتشـــــــــــ   م ـــــــــــت دمي ال قق يالمقض. ةمعدات الحماي  ةي تناق . والح  م  ت و  أقنع  

ألمام    ولان ذلك أيعد من أ  ي    كاي ا. وتشــــــــــــــــاخن الق ات الم ـــــــــــــــلح  ال  ن    لى م ظةي ال     ا
ظقا  لى القحالت الصـــ مال   أيضـــا ةي حمالت ت ع    ام  لم اةح  المقض. وقد شـــهد اإلغالق العالمي ح

   من الك ل  الدول   والمحل    وةقض حظق  دئي  لى التك اا وإ ةاء الم ا، الغذائ   وغاق الغذائ   األثــاثــ
الضقائب  من بان تداباق أخقم. وإذ اختةعس أثعاخ الم ا، الغذائ   اختةا ا كباقا  ا  ةضس التح لالت يص خة 

باقا. وقد ت ـــــــــــــــببـس  م ع هذه الع امل ةي ا  ةاض  باقة وا  ةضــــــــــــــــس األ شـــــــــــــــ ـ  التكـاخل  ا  ةـااــــــــــــــــا ك
 المحل  .  اإل قا،ات

غاقة والمت ثــــــ   الحكم من ااماخ ال ــــــلب   وثــــــاتعان ، م األثــــــق وحماي  المشــــــاخلع التكاخل  الصــــــ 
  .19-ك ةادالمقت    يكائح  

__________ 


