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يـ   همورالجلتقرير األمـ  اعاـ ع  ـن تذ إـا  اـ ال اعاـمع واألمـن واعتاـ و            
 اعكرنغر اعدميقرااإ  واملذطق 

  
 مقدم  - أوال 

اعاي الـ  يإـا اسلـس     (،2014) 2147بقراال جملس األمن  ع هاا اعتقرير  همًميقدَّ - 1
إاــ ال ب املشــهمرع   عتاام هــال  اليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــتذ إــا وور  ــن عإــا أ  أقــدع تقريــرًا   يلَّ

اعتقريـر اعتطـرالا    ويشهمل  .(1)اعامع واألمن واعتا و  جلهمورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ  واملذطق 
ويقـدع وصـ ً    (، S/2014/697) 2014سبتهمرب أيلرل/ 24 مذا صدوال تقريري املؤالخ اتددةامل
شرق وورالي  اعكرنغـر اعدميقرااإـ  واملذطقـ     بيتالق يإهم   عيت اُتخا اامع واألمن ب رالا  اعمل

 املتالقـ   اعتحـدي   ويتذـ ول   مـ  أحرـرم مـن تقـدع،    ويبإِّن اعتقرير . 2015يرباير شب ط/ 15قبل 
  هداف اإلا ال.ب ذورضلس بش   أي ل اعابل علاسويقدع ترصإ    ىل  ،ا الاإلتذ إا ب
  

 ا  األخريةاعتطرال - ث نإ  
 اعتطرالا  اعاإ سإ  واألمذإ  -أعف  

ــن    - 2 ــرنم م ــا اع ــتهمراال  ل ــر    اأنشــط  اس ــ  اعكرنغ ــ   املاــلح  ق شــرق وورالي جلهم  
ــ  ــ   ،اعدميقرااإ ــبحريا  اع ك ن ــ  اع ــرة      كــرب مذطق ــس ب ســتقراال ناــف خــمل اع ت ككــل تتهمت

، ع واألمـن واعتاـ و   باد مـروال  ـ م   لـا ترقإـس  اـ ال اعاـم      ومس ذعك، واملشهمرع  ب عتقرير. 
_________________ 

، واعتاـ و    لـا  اـ ال اعاـمع واألمـن     املرقِّاـ   13اعــ   اعبلـدا    لـا أاـ  تشـهمل    املذطق  ق هاا اعاـإ ق  ُتَارَّف (1) 
ــدا ،وهــ أ أنغــرال ــ  ،وبرالونــدي ،وأونذ ــ  ووورالي ــ  ،اعرســطا أيريقإ ــ  ووورالي ــ  ،املتحــدة تزنانإ  ووورالي

. وكإذإـ   ، واعكرنغـر، واعاـررا   ،مبإـ  وما ،والوانـدا  ،اعاررا  وجذرب ،أيريقإ  وجذرب ،اعدميقرااإ  اعكرنغر
أ عإلاـ ال  ضـ مذ   جوـ    بصـ تو   تاهمـل  اعت عإـ   األالبـس  اعدوعإـ   احلكرمإـ   املذظهمـ    يـإ   ذعـك،   ىل وب إلض ي 
ــ ر ــ ، االحت ــ  املتحــدة، واألمــم األيريق ــرب اإلمن ئإــ  واجلهم   ــ ، علدذ ــدويل واملــؤ ر األيريق ــي اع  مبذطقــ  املا
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ــا    يراجــا  ــاا كــ مم االت ــ ق حتــدي   كــبرية تاــرق تذ إ ــرتب هــ  . وتذ إ  ، ق املقــ ع األول،ت
اجلهم  ـ   املاـلح  ق شـرق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ ،        حنـر شـلِّ أنشـط     عتقدع احملدور ب
تقـدع ملهمـر     ـدع  رـرام   ظلَّ  لا وجا اخلصرص، واعثق  ب  ق رة املذطق .  استهمراال اناداعو
 لــا  اعــيت جــر   لــا املذ قشــ   يطغــانــاع ســمق اعقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا   ق
   اإلقلإهم  واعدويل خمل اع ترة املشهمرع  ب عتقرير. صاإديناع
جلوــ م  ً الئإاــبصــ تو  جذــرب أيريقإــ ،  ركرمــ  است ــ ي ســبتهمرب، أيلرل/ 15 وق - 3
وهإئتـا   ب عشـؤو  اعاإ سـإ  واعـدي ع واعتاـ و  األمـي      ايامل األيريق  علدذرب اإلمن ئإ  جلهم   ا

 علدذـــرب اإلمن ئإــ   لدهم  ــ  اهلإئــ  اعثمثإــ  ع  ؤ ر املـــ وضــمَّ . بريتراليــ   ق مــؤ ر قهمــ    اعثمثإــ ، 
 اإلمن ئإــ  جلهم  ــ واهلإئــ  اعثمثإــ  جلوــ م ا ،ومــموي مــن برتاــران  وممبــ برياملؤع ــ  ، األيريقــ 
 قـراالا  اعاملشـ الكر   قـرَّ  أوعإاـرتر ون مإبإـ .   جذـرب أيريقإـ  و  ، املؤع ـ  مـن   األيريق  علدذرب

 اعــبحريا  مبذطقــ  املاــي اعــدويل املــؤ ر بــ  املشــتر  اعــرماالي اعثــ ي االجتهمــ ع اعصــ رالة  ــن
ســإهم  وجــرب    ، املاقــرر ق  رم/يرعإــا، وال علدذــرب األيريقــ   اإلمن ئإــ   جلهم  ــ  او اعكــرب 

ونـاع سـمرو  ق  اـ ال     ا  اعدميقرااإ  عتحرير الوانـدا لقرعاكتهم ل  هملإ  االستامع اعطر   
ب عتاـ و  مـس االحتـ ر     ىل األمـم املتحـدة أ  ت ـطلس،    املش الكر  ال  و ممي مدتا ست  أشور.

و    ـ رة تراإذـ   ق، أو  ىل اعـران  ار ـ   اتاـلهم  اذ صـر امل اع تلك ق    رة  م  دوالب ،األيريق 
  ذطق .املق بلدا  ث عث  خ الج مؤقت  

ــؤ راشــتر   ســبتهمرب،أيلرل/ 25ق و - 4 ــدويل امل ــ او اع ــ  جلهم   ــ ع   اإلمن ئإ ــد اجتهم ق  ق
عقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر    األصح ب املصلح  من أجـل ثـع  هملإـ  اعـزنع اعطـر   عاـمق       

 من بـ  املشـ الك   وك   لدهماإ  اعا م . ع اعدوالة اعت سا  واعات   لا ه مش أ هم ل، الواندا
مـن وإـس اعبلـدا      اآلخـرين   در من كب ال املاؤوع ولخ الجإ  واعدي ع، عومالاء  ق االجتهم ع

مباـرث  اخلـ ص ملذطقـ  اعـبحريا  اعاظهمـا، سـاإد        أي ـ   ر ـر وق املذطق ، ب سـتثذ ء الوانـدا.   
ــ   ر الئــإس باثــ  مذظهمــ  األمــم املتحــدة   /جذإــ ، ولثلــ  اخلــ ص جلهموراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإ

ر. وخــمل االجتهمــ ع،   رنغــر اعدميقرااإــ ، مــ التن كــربل  عتحقإــق االســتقراال ق ووراليــ  اعك 
ومشلـ     هملإـ  نـاع اعاـمق.    اكتهم ل ىل خطرا  حمدرة مؤري   تت همنا تهم ر خ الا  اريق 

شـرق ووراليـ  اعكرنغـر     ىل  اإلمن ئإـ   جلهم   وااعدويل  املؤ راخلطرا   ي  ر باث  مشترك  ب  
، ورـعِّ هـا  اجلهم  ـ       اعدميقرااإ  عتحرير الوانداعقراا ق رة جراء اتص ال  مساعدميقرااإ  إل

ــدر ق     ــو ئ  احملـ ــد اعذـ ــ ل علهمر ـ ــا االمتثـ ــً ،     2 لـ ــمرو  ار ـ ــزنع سـ ــ ير عـ ــ نر  اعث ي/يذـ كـ
ــ    عاهمــل اعتاــرض مراجوــ  و ال ــيت ا ــاه  لقــراالا  ع اــكري ويق ــالؤســ ء  اعاــ بق  اع  دولاع



S/2015/173 
 

 

15-03418 3/23 

 

ــ ء ق ــؤ ر األ  ـ ــدويل املـ ــ وا اعـ ــرااَلي  جلهم  ـ ــ ، وعقـ ــن اإلمن ئإـ ( 2013) 2098جملـــس األمـ
   (.2014) 2147 و
ــ  وأجــر  - 5 ــ   اعباث ــ   ىل املذطق ــرة  مي اله ــن ق اع ت ــربر تشــرين األول/ 6 ىل  3م ، أكت

، اعـاي كـ   ميثـل    ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ     عـد  جذرب أيريقإ  واشتر  ق قإ ره  س ري 
 اعـدويل  املـؤ ر عـد    غـر اعدميقرااإـ   ووراليـ  اعكرن األيريقـ ، ولثـلح    علدذرب اإلمن ئإ  جلهم   ا

ــبحريا  مبذطقــ  املاــي ــ  جلهم  ــ جوــ م ااعكــرب ، ومــدير   اع ب عشــؤو  اعاإ ســإ    املاــي اإلمن ئإ
 مـن أنغـرال   ماـؤوعر   ق اعريـد  مـن بـ  املشـ الك  اآلخـرين    ك   و. األمياعتا و  واعدي ع و

اخلـ ص    مكتـ  مباـرث    نثلر  ل اعباث وش ال  أي ً  ق  ون مإبإ .وممب بري  وجذرب أيريقإ 
ويإهم  ُوجوـ    .باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االستقراال ق وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ و

 يقــد لقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا،ب عذإ بــ  عاعق ئــد  ،يإكتــرال برييــذدريو ىل الســ ع  قريــ  
  شــراب  تبــ ال ذعــك نــدا اإلصــراال  لــا  جــراء رــراال سإ ســ  مــس الوا  ق األخــري اســتهمر هــاا

ركرمــ  الوانــدا   االي ــتمرقــف عتحقإــق مايــد مــن اعتقــدع ق  هملإــ  نــاع اعاــمق، وهــر        
   .اعدواع  لا
 االجتهمـــ ع اعـــرماالي اعث عـــعنـــ قش املشـــ الكر  ق  أكتـــربر،تشـــرين األول/ 20 وق - 6

زنع عـ ف املـدة  اسـتاراض مذتصـ   عراندا،اعدويل، املاقرر ق  واملؤ ر اإلمن ئإ  جلهم   ب  ا املشتر 
 اعــيت ا ــاه  كــل مــن  لقــراالا ، ويقــً  علقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا ع اعاــمق اعطــر  

 لا  دع حتقإق أي تقـدع ملهمـر ، ورثـرا     وا. والكارول وركرم   اعدول األ   ءالؤس ء 
   . يرك نر  اعث ي/يذ 2 لا اعتقإد ب ملر د اعذو ئ  احملدر ق  عقرا  اعدميقرااإ  عتحرير الوانداا
ــو ئ امل و ذــد رلــرل - 7 عقــرا  مقــ تًم مــن مقــ تل  ا  339مل ياتاــلم ســر  ، ر ــد اعذ

مق تــل، ق كإ ــر اعشــهم عإ  وكإ ــر  1 500مــن جمهمــرعد يقــدَّال بـــ  ،اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا
من ُما عإوم. وب إلض ي   ىل ذعـك، مل يتدـ وم  ـدر املاتاـلهم  مـن       1 119اجلذربإ ، وماوم 

 عقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا    يلـم تاـلِّم ا  يإهمـ  يتالـق ب ملاـدا ،     تًم. أم  مق 17اع ب ط 
ور عإـً ، رـري    .سـتخداع معصـ حل   اعقدمي  ونـري  اع من األسلح  ماظهمو سمرً ،  252سر  
ب هرمــ  علهمــروال اعاــ بر ق عرســإ    -اع ريــق جــ   ق مااــكر  األيــرار اعــاين استاــلهمرا  يــراء
 هموراليـــ  اعكرنغـــر اعدميقرااإـــ جلاعقـــرا  املاـــلح  وتـــرير  .أواليرنتـــ ل مبق ااـــ نغ ي،  كإاـــ

(Forces armées de la République démocratique du Congo ) وتاـ  ده   ، ااـكر األمـن علهم
   مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االستقراال.ق ذعك 

تـرة اعاـت    اسـتهمر ، خـمل ي   عقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا    أي ر  تق الير ب   او - 8
واالستاـمع، ق االتكـ ب انتـو ك   حلقـرق اإلناـ         و عـزنع سـمر  علحركـ   أشور املهمذرر  
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ــ ع.         ــزنع ســمرو  بشــكل ت ــ  بشــ   اســتاداره  ع ــ تل ، و الســ ل  شــ الا  مت  وت ــد املق وجتذإ
 عقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا    أيـرار ا وصـف يإوـ     دة بإ نـ     يإكترال برييذدريووأصدال 
ووجَّـا أي ـً     رراال سإ سـ  مـس ركرمـ  الوانـدا.    بإجراء وا ع  الجئر  الواندير ،  لا أام 

 اعــبحريا  مبذطقــ  املاــي اعــدويل واملــؤ ر واالحتــ ر األيريقــ ، ،األمــم املتحــدة  ــدة الســ ئل  ىل
عقــرا  اعدميقرااإـ  عتحريــر  ااأليريقــ ، يكـرال يإوــ   ـاع    علدذـرب  اإلمن ئإــ  جلهم  ـ  ااعكـرب ، و 

ــدا ــاع  الوان ــا ن ــو     ل ــدا.   ســمرو  والنبت ــ ال أي ــً   ق اعــدخرل ق رــراال سإ ســ  ق الوان وأث
 ااـكرا  احملـدورة مل  ا باهملإ  ناع اعامق، مب  ق ذعك اعقـدال  يإهم  يتالقاعتحدي   املا رم  

 .عقرا  اعدميقرااإ  عتحرير الوانداا مق تل  ستقب لال يت    نش ؤه اع روال اعا برامل
 اـ ال اعاـمع   اعشـورر املرقِّاـر   لـا    واصـل جملـس األمـن و   تقـدع،  نظرًا عادع  ررام و - 9

عقـرا  اعدميقرااإـ    ا  لـا   ل السـ  اع ـغ  اعدبلرم سـ   ، وركرمـ   املذطقـ ،   واألمن واعتا و 
أصـدال  يذـ ير،  كـ نر  اعث ي/  2ق حلهملو   لـا  عقـ ء سـمرو  بشـكل سـلهم . و      عتحرير الواندا

اخلـ ص   ولثلـ  اخلـ ص،    باـرث اي ي م مرب ، اعيريق املبارث  واملهمثل  ملذطق  اعبحريا  اعك
الئإس باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االسـتقراال ق ووراليـ    /جلهمورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ 

املهمثــل اخلــ ص عمحتــ ر األيريقــ ، بــربكر ريــ الا، واملباــر  اخلــ ص        ، واعكرنغــر اعدميقرااإــ  
ــ ر األوالو ، كــرين     قذاــقامل وكــبري ، يذغرعــد  يا، الاألمريكإــ  علراليــ   املتحــدة  االحت

قإـ ع   ىل  ر ـرا يإـا   مشـترك ً  ، بإ نـ ً كرنإذـك  ، واملبار  اخل ص عبلدإكـ ، يرانـك ري  يريي يك 
عقـرا  اعدميقرااإـ    ا  همـل  اـكري يـرالي ضـد    بتذ إـا   وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإـ  ركرم  

وعـراء قـرة اعتــدخل   سـتقراال  باثـ  مذظهمـ  األمـم املتحـدة عتحقإـق اال     ، بـد م مـن   عتحريـر الوانـدا  
أ   يإـا أكـد    وق اعإرع ن اا، أصدال  ركرم  وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ  بإ ن اعت بس هل . 

أل  هــا   عقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــداااعقــرة ضــد  اهم لهــر اســت  اخلإــ ال اعررإــد املتبقــ
. وباـد ب ـا  أيـ ع،    د ذو ئ  اعـاي جـر  حتديـ   املر د اع ثلرل ار ً  و سمرتزنع  اجلهم    مل
ــ  تــ  ركرمكــرال   ــ وورالي ــ و املتحــدة تزنانإ ــا  لــا حنــر ،جذــرب أيريقإ ــبس يإ ــدال ع  ، ت كإ
 .اعقرا  تلك عد م اعاهملإ   اعااكري  ضد  استادارمه

، أ لــن الئــإس هإئــ  األالكــ   اعا مــ  ق اعقــرا  املاــلح   يذــ يركــ نر  اعث ي/ 29ق و - 10
ــ ،   ــتر    جلهموراليـــ  اعكرنغـــر اعدميقرااإـ ــا  يترمبـــ ، خـــمل اجتهمـــ ع  ر اـــ  مشـ اعلـــراء ريديإـ

ــ علصــح إ  ق باثــ  مذظهمــ  األمــم املتحــدة عتحقإــق   ، كإ ــر اعشــهم عإ ، ر ــر  ق ئــد قــرة   يإب
،  ــن بــدء  هملإــ   اــكري  بقإــ رة  رو  ســ نتر  كــروماع ريــق كــ العر  أعربتــر  ،االســتقراال

وـ  اســم  هملإـ  سـركرال اعث نإــ (،    اعقـرا  املاـلح  جلهموراليـ  اعكرنغــر اعدميقرااإـ  )أحالـق  لإ     
قـ رة جـدر    ـن اريـق اعقـرة. و  تاـإ       عقرا  اعدميقرااإ  عتحرير الوانـدا هبدف ناع أسلح  ا
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. نـري  ااـكري اعاهمل سإذ َّا يإو  اع يتاع اعرابا  واعثمث املذطق  اعااكري  وقإ رة اهملإ  اع ترعِّ ع
قـد أشـ ال  ق وقـ  سـ بق  ىل هريـ        ك نـ  باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإـق االسـتقراال   أ  

اثذ  من اجلذـراال  املاإَّـذ  رـديثً  ب  تب المهـ  يـتحهمم ، ثاـ  املـاا م، ماـؤوعإ  اعقـ رة ق          
انتــو ك   رقــرق اإلناــ   اعــيت االتكبتــو  ورــدا  خ ضــا  هلهمــ . وبذــ ء  لــا ذعــك، وويقــً      

باثـ  مذظهمــ     أبلغـ ، ناـ   بــال اعاذ يـ  اعراجبـ  ق مرا ـ ة رقــرق اإل   ع األمـم املتحـدة   اإ سـ  ع
ذـو  مـن ر ـم اعررـدا       ا  عن تكـر  ق وضـس ميكِّ  باألمم املتحدة عتحقإق االستقراال احلكرم  

 حتـ  قإـ رة اجلذـراع     مـ  رامـ   اعدميقرااإ  عتحريـر الوانـدا   اعقرا  املش الك  ق اعاهملإ   ضد 
جرميــف   ااإــ ، الئــإس ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقر    يرباير، أشــ ال شــب ط/  15ق و. املــاكرالين 

أ  قـراال تاـإ     ىل ق كإذش سـ ،    اجتهم ع مـس أ  ـ ء اعاـلك اعدبلرم سـ     ، قك ب نغ  ك بإم
 ـن ر ـم باثـ  مذظهمـ  األمـم       اـتغي ركرمتـا قـد ت  أ  رـق سـإ ري، و  صرف اجلذراع  هـر  أو 

ــدة ــتقراال  املتحـ ــق االسـ ــد ق ا عتحقإـ ــ   ضـ ــرا  عاهملإـ ــدا.   اعقـ ــر الوانـ ــ  عتحريـ  وقاعدميقرااإـ
.  لا أالض اعراقـس ، ك ن   هملإ  سركرال اعث نإ  مل حتقق باد نت ئج ملهمرس  ربايريشب ط/ 15

اعقـرا  املاـلح  جلهموراليـ  اعكرنغـر      بـ   ق شـب ط/يرباير  مذ وش   وقرع اإلبمغ  ن والنم
 حنـر  ميكـن قإ سـا  م باد  ىل تقـدع  ترَجُت، يإا  مل اعدميقرااإ  عتحرير الواندا اعدميقرااإ  واعقرا 

 الح .امل هم   اجل شلِّ أنشط 
ــق بتذ إــــا   م  - 11 ــوهم ، نــــريو   َنــــ ويإهمــــ  يتالــ ــ نر  األول/ 12ق اعلــــاين وقاتــ  كــ

 Mouvement duمـ ال  )  23 ركرم  وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإـ  ورركـ   ، 2013 رياهمرب

23 mars  ابقـ ً ، علحركـ   املقـ تل  اعاـ بق    ما جلـ  اعطلبـ   املقدمـ  مـن    احلكرمـ    (، واصـل 
كرمـ   احل، مذحـ   /سـبتهمرب أيلرل 3 قو2014يرباير شـب ط/  11 اعتشريا  املاتهمد ق  ق نرلع

مذـوم   162مـ ال ، وكـ   قـد    يـراء      23ق رركـ    مـن املقـ تل  اعاـ بق     191  ىلاعا ر 
قـد  ُ استشـ الي   اجتهمـ ع خـمل  وآخرين ق وورالي  اعكرنغـر اعدميقرااإـ .    29 و ،أونذدا ق

اعتذ إــاي  األمــ  أع ــرنس نترمبــ  عرابــ ، مببــ رالة مــن /أكتــربر،ألولتشــرين ا 1ق  ،ق أونذــدا
 لـا األالقـ ع    ركـ  علح اعكـرب ، ا تـرض قـ رة سـ بقر      اعـبحريا   مبذطقـ   املاـي  اعدويل لهمؤ رع

مــ ال  ســ بقً .  23مل يكرنــرا مــن أيــرار رركــ  ُمذحــرا   ــرًا املالذــ  وأكــدوا أ  باــن اعــاين 
 لـا أ  تاإـد   ا ركرم  ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ     اعرق  ن اا، رث  ركرم  أونذد وق

  علحركـ  املرجـررين ق   اعاـ بق  يـرار وإـس األ  ىل اعران، ثلرل ا ي  ك نر  األول/رياـهمرب،  
 .مجئ  ق أونذدااع لا مركا  ال  احلصرلؤالء هل  إذبغأونذدا، و ال س

اءم  بـ  وجوـ   اعذظـر بشـ   سـبل      وعتقإإم اعتقدع احملرم ق تذ إا   مَي نريو  واملر - 12
وأم نـ  املـؤ ر اعـدويل املاـي      علرق بـ   اعكرنغرعإـ   اعتادإل برترية اعاهملإـ ، نظهمـ  اآلعإـ  اعراذإـ     
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ــ  ق    ــ  ق كإذش سـ ــرب  اجتهم  ـ ــبحريا  اعكـ ــ  اعـ ــ ي/ 7مبذطقـ ــرين اعثـ ــريهمرب تشـ ــر  نـ . ور ـ
املتحـدة ولثلـر املباـرث      املبار  اخل ص علراليـ   واالجتهم ع مبارث  اخل ص ولثل  اخل ص، 

ــ رة رركــ         ــدوعإ  اآلخــرين واعشــرك ء اعرئإاــإ . أمــ  ق مــ ال  اعاــ بقر ، يري ــرا    23اع
ركرمــ  ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ     ــرال عــدواع أمذإــ ، النــم اعتطهمإذــ   اعــيت قدمتــو  احل

 ـدر أ  ـ ء    واعباث  ومبارث  اخل ص واملؤ ر اعدويل. وخمل االجتهم ع، أ لن مذاق اآلعإ  أ 
  ـرا.  ـموة    559قـد االت ـس  ىل   ُمذحـرا   ـرًا رـآل اآل      م ال  اعا بق  اعـاين  23ررك  

كـ نر    31 قدتا اآلعإـ  اإلقلإهمإـ  علرق بـ  ق أريـس أب بـ  ق      آخر اجتهم ع  لا ذعك، وخمل 
وراليـ   و واعتاـ و  اعـدويل ق    الجإـ  اخلومير  ،نترنغ مرعرنغر المير  تشإب نداأش ال  اعث ي/يذ ير،

 .  ُمذحرا   رًا م ال  اعا بق  قد 23من أ   ء ررك   702أ   ىل  اعكرنغر اعدميقرااإ ،
ك نر  األول/رياـهمرب، أويـد  ركرمـ  ووراليـ  اعكرنغـر       10 ىل  5وق اع ترة من  - 13

اعدميقرااإ  باث  اليإاـ  املاـتر   ىل كهمبـ ال عتـداال  اخلطـرا  اعت عإـ  ق  هملإـ    ـ رة مقـ تل           
م ال  اعا بق   ىل واذوم. وانص  االهتهمـ ع ق املب رثـ   اعـيت راال  بـ  وميـر       23ررك  

ون ئــ  وميــر اعتاــ و  اعــدويل واإلقلإهمــ   هموراليــ   هذــري أوكإلــر أواليــإم، ،خ الجإــ  أونذــدا
مـن   1 300 مـ  يقـدَّال بــ     لـا اعتادإـل بإ ـ رة    ، يرانـك مريذـدي مـ عإم،   اعكرنغر اعدميقرااإـ  
رركـ   يشـ ال  قـ رة   قإهم  ق أونذـدا،  ىل واذـوم. ومل   املم ال   23ررك   املق تل  س بق  ق

 لـا  هبـم  م ال  اعا بق  ق املب رثـ   اعثذ ئإـ ،  ال أ  أم نـ  املـؤ ر اعـدويل أجـر  اتصـ اًل         23
ان رار. وق وق  الرق،  قد يريق   تقذإ   من اجل نب  اجتهم    بإشـراف الئإَاـ  املخـ برا     

 كـ نر  األول/  25 ىل  7 ق  خمعا  لـا خطـ   همـل ُتذ َّـا ق اع تـرة مـن       اعااكري  علبلدين ات
ــد  ــاعك، أح إـ ــ  عـ ــهمرب. ونتإدـ ــ    120 رياـ ــر رركـ ــن  ذ صـ ــرا مـ ــ بقً  ق  23 ذصـ ــ ال  سـ مـ

آخـرو . ورـري     را  62ك نر  األول/رياهمرب، أح إد  30ك نر  األول/رياهمرب. وق  16
ق مااـكر ك مإذـ  مبق ااـ  ك ت نغـ ، ق     ررًا، يـ  182 يراء هؤالء األيرار، اعبـ ع   ـدرهم   ر عإ  

 انتظ ال تارحيوم.  
شب ط/يرباير، أويـد  ركرمـ  ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ        4 ىل  2وق اع ترة من  - 14

مـ ال    23ويدا اليإس املاتر   ىل كإغ يل عتداال     رة َمْن َيرََّ  ىل الواندا مـن مقـ تل  رركـ     
هم اعااكري   ىل اعاـلط   اعكرنغرعإـ . وتـرعَّا ن ئـ  وميـر      اعا بق   ىل واذوم وتالإم مادا

قإــ رة اعريــد اعكرنغــريل. وشــ ال  ق تلــك املشــ والا  مكتــ  مباــرث    ، اليذإــا ناــإبر،اعــدي ع
اخل ص وباث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإـق االسـتقراال واملـؤ ر اعـدويل املاـي مبذطقـ  اعـبحريا         

مـ ال  اعاـ بق  ق الوانـدا، يحـث وم      23قـ رة رركـ    اعكرب . واجتهمـس اعريـد اعكرنغـريل مـس     
 لا تشدإس كل املؤهَّل  من املق تل  اعا بق   لـا االسـتادار عمستاـمع اعطـر   واعاـررة      
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ن ئـ  اعـرمير أ  وإـس اعتـدابري اعمممـ  عتـريري األمـن واعغـااء واملاـكن           هلـم   ىل اعران. وأكـد 
 ىل وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ .  علهمق تل  اعا بق  سُتتخا مبدرر  ررهم  

وق ا ي  تلك اعاي الة، أصدال  ركرمت  وورالي  اعكرنغـر اعدميقرااإـ  والوانـدا بإ نـ       - 15
مشترك  أكدت  يإا جمدرا  اموهم   لا تذ إا اعتاام ههمـ  اعـيت يـذل  لإوـ   اـ ال اعاـمع واألمـن        

 ىل واذـوم ، وتاـلإم ماـداهم    م ال  اعا بق   23ررك   ذ صر واعتا و ، واإلسراع بإ  رة 
نظراءهـ  اعكرنغـرعإ     أي ـ ً اعااكري   ىل اعالط   اعكرنغرعإ . وأالا  اعاـلط   اعروانديـ    

مـ ال  سـ بقً . وق أثذـ ء     23رركـ     ذ صـر   لا ق ئهم  املاـدا  اعااـكري  اعـيت صـ راله  مـن     
  ـمَي نـريو    م ال  س بقً ، اعاي شـ ال  بذشـ ط كـبري ق  بـراع      23ذعك، قدع مذاق ررك  
يذـ ير، مال ـم ذعـك بـ   ركرمـ  ووراليـ  اعكرنغـر         كـ نر  اعثـ ي/   10وتذ إامه ، استق عتا ق 

ــ            ــ رة ررك ــ   ق ــر، ك ــاا اعتقري ــدار ه ــَ     ــ . ووق ــا اإل من ــ  بتذ إ ــري ملتام ــ  ن اعدميقرااإ
مــ ال  اعاــ بقر  يراصــلر  اإل ــراب  ــن قلقوــم  ماء ســمم  املقــ تل  حتــ  عــراء رركــ    23
ويشـككر    ،م ال  س بق  ق مااكرا  جتهمإس اعقرا  ق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ     23

ق مد  استادار احلكرم  عتذ إـا اعتاام هـ  األخـر  اعـراالرة ق   مَنـ  نـريو  تذ إـاا كـ مم.         
 ب عك مل.    مَن اإلكرم ، خمي  عاعك، رأب   لا اإل م   ن اعتاامو  بتذ إا احل ال أ  
شب ط/يرباير، ر   مذاق اآلعإ  اعراذإ  علرق بـ   ىل اجتهمـ ع ثـ   بشـ   تذ إـا       11وق  - 16

قـرال املشـ الكر  ولـ  أمـرال مذـو  اعتادإـل مبا جلـ  البـ           و   مَن  نريو  ُ قد ق كإذش سـ . 
مــ ال  ســ بقً . وات قــرا كــاعك  لــا  الســ ل ويــد  ىل    23اعا ــر اعــراالرة مــن  ذ صــر رركــ   

 ـررة َمـن ال يـاال مقإهمـ  ق ذعـك اعبلـد مـن        تتاب  ق ت خري ي ما ع  أتاري  أونذدا هبدف 
مـ ال   ىل ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ . واقُتـرق أي ـ  أ         23املتهمررين اعا بق  ق رركـ   

 ُتتخا ق وق  الرق مب رالة ل ثل  يإهم  يتالق برواندا. وب إلض ي   ىل ذعك، الر  املشـ الكر  
املتحـدة عتحقإـق االسـتقراال        ىل االشترا  مس باثـ  مذظهمـ  األمـم   مبقترق مبارث  اخل ص اعدا 

تذ إـا ووراليـ  اعكرنغـر    بشـ    ق وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإـ  ق تذظـإم رلقـ   همـل واذإـ       
 واعتا و .   عتاام ه  اعراذإ  مبرج   ا ال اعامع واألمنالاعدميقرااإ  

األمـم املتحـدة عتحقإـق االسـتقراال ق      ـن باثـ  مذظهمـ      األخـري  وكهم  ذحكر ق تقريـري  - 17
، واصــل  اعقــرا  املاــلح  جلهموراليــ  اعكرنغــر  (S/2015/172) ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ 

اعدميقرااإ  وباث  مذظهمـ  األمـم املتحـدة تذ إـا  هملإ ههمـ  اعااـكري  ضـد اجلهم  ـ   املاـلح ،          
اســتوداف املــدنإ  األبريــ ء ق  . وتراصــل تلــك اجلهم  ــ حتــ عف اعقــر  اعدميقرااإــ وال ســإهم  

مذطقــ  بــإي وحمإطوــ ، ق كإ ــر اعشــهم عإ . وق تطــرالا  أخــر ، أيــ ر  تقــ الير بــ   اجلــإش    
ك نر  األول/رياهمرب مـس و  ـ  ماـلح  مل يتاـنَّ حتديـد هريتـو ،        30اعبرالوندي اشتبك ق 

http://undocs.org/ar/S/2015/172
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رق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ   ىل مق ااـ  سـإبإتر . وأيـ ر       قإل  ا   ـرب  احلـدور مـن شـ    
 ذصرا من  ذ صر اجلهم    املالح  وارتدـ م   95اعبرالوندي  ن مقتل اجلإش املتحد  ب سم 

. وق هـا  املاـ ع     ذ صر أخر . وأش ال  اعالط   اعبرالوندي   ىل أ  حتقإقـ  سـإدري ق   9
احلــدور بــ  ووراليــ  اعكرنغــر     مــن قرببــ ع هــا  املــرة،  ق مذطقــ  الوهرهــ   ،تطــرال آخــر 

اعدميقرااإ  وبرالوندي، شذَّ  باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإـق االسـتقراال واعقـرا  املاـلح      
لإشـ  أوسـ الم  اعث نإـ (  لـا ماقـل      إجلهمورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ   هملإ  مشترك  ) هملإـ  ك م 

(، ق Forces nationales de libérationقـرا  اعتحريـر اعراذإـ  )   تد ا جلهم    متهمررة برالوندي  
املـدجد  ب عاـمق  لـا    مـن املقـ تل     60ك نر  اعث ي/يذ ير. وخمل تلك اعاهملإ ، أحالنـم   5

  خمء املرقس.  
 

 احل ع  اإلنا نإ  -ب ء  
مثــ ال قلــق تشــكل  ذطقــ املظلــ  احل عــ  اإلناــ نإ  ق ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ  و   - 18

ــهم عإ ، وكإ ــر اجلذربإــ ،       خــمل اع تــرة املشــ   ــر اعش ــرقإ  )كإ  ــ عتقرير. ي ملق ااــ   اعش همرع  ب
ــ  اــرااله ماقــدة ظــلَّ يإوــ  اعاــك  ،        ــاال تصــ الع ر ع ــ ل( ال ت ــ  أواليرنت وم نإإهمــ ، ومق اا

ألوبئــ  واهلدهمــ   اعــيت تشــذو  اجلهم  ــ   املاــلح ، وانتــو ك    ع ســإهم  األا ــ ل،  رضــ  وال
ل اعزناع اعدائر ق اجلـاء اعشـرق  مـن ووراليـ  اعكرنغـر      رقرق اإلنا   وسرء اعتغاي . وم  ما

ــ        ــ ،  ضــ يً   ىل نــري  مــن اعزنا ــ   اعــيت تشــوده  املذطقــ ، مبــ  ق ذعــك ق وورالي اعدميقرااإ
أيريقإ  اعرسطا، يـؤري  ىل تشـريد اعاـك    لـا نطـ ق واسـس ق أالجـ ء املذطقـ  كلـو . ي ـ            

ــ  ورــده ، يرجــد رــر     ــر اعدميقرااإ ــ  اعكرنغ ــن املشــررين     2.7ايل وورالي ــر  شــخل م ملإ
الجئ قد مرا مـن اعبلـدا  اسـ والة. وتاـتلاع      122 000حنر  اعبلد يات إف . وال ياالراخلإ 

 ملإـر  روالال  692تـريري   2015خط  اعاهمل اإلناـ نإ  جلهموراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ  عاـ ع      
مميــ    5.2 ــدر    عتلبإــ  االرتإ جــ   ذا  األوعريــ  ملــ     مــن روالالا  اعراليــ   املتحــدة  

 شخل من املت رالين من اعزناع وسرء اعتغاي  واألوبئ  واعكراال  اعطبإاإ . 
و ـام  اعركـ ال  اإلناــ نإ  ق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإــ  ت هبـو  اعـداخل  قبــل        - 19

بــدء اعاهملإــ   اعااــكري  املقــرالة ضــد اعقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا، ملتهماــً  ق ذعــك  
ــ  شــآل  ــدا      ارق ــدا  اســ والة، وحتدي ــ  ق اعبل ــ  اعقطري ــس املك ت ــا اعتذاــإق م ــو  تااي ــدا  مذ أونذ
قـ ع اع ريـق   و، هبدف اعتصـدي المتـدار آثـ ال تلـك اعاهملإـ    ـرب احلـدور.        والواندا وبرالوندي

اعقطري علاهمل اإلناـ ي ق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ  ق اآلونـ  األخـرية بتحـديع خطتـا         
قبــل تذ إــا مح يــ  املــدنإ    ــموة  لــا ذعــك، واصــل اع ريــق اعــد رة  ىل علطــرااله اإلناــ نإ .
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اعاهملإــ   اعااــكري  وخمهلــ  وباــده ، و ت رــ  ســبل  يصــ ل املاــ  دا  اإلناــ نإ  األس ســإ    
 املذقاة عألالواق  ىل املت رالين من اعزناع املالح.  

عطــ بس املتاــدر   وقــ ع م ــرض األمــم املتحــدة اعاــ م  عشــؤو  اعمجــئ ،  ذ  ســل م ب         - 20
اجلران  واإلقلإهم  علهما ئل املتصل  ب عمجئ  واملشررين راخلإ  ق مذطق  اعبحريا  اعكـرب ،  

 تشـرين األول/  15بتاإ  مذاق  قلإهم  ماي ث عـ  اعمجـئ  ق مذطقـ  اعـبحريا  اعكـرب  ق      
 رـ ر رلـرل   أكتربر. وسإترىل املذاق املا  دة ق صـقل اسـتراتإدإ  م رضـإ  األمـم املتحـدة و     

 ذطق ، ب عتا و  اعرثإق مس اعشرك ء اعرئإاإ .  املرائهم  عمجئ  اعكرنغرعإ  واعرواندي  ق 
وال ياال اناداع األمن ق شرق وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ ،  ىل ج ن  املاـ ئل نـري    - 21

اعمجــئ   شخصــ  مــن 443 250املاــرَّاة املتصــل  ب ألالاضــ  واملــراالر اعطبإاإــ ، ميذــس رــرايل  
ــررة  ىل   ــن اعاـ ــ والة مـ ــدا  اسـ ــررين ق اعبلـ ــرعإ  املرجـ ــران اعكرنغـ ــبتهمرب ، اعـ . وق أيلرل/سـ

أصدال  م رضإ  األمم املتحدة والق  مرقف تتذ ول ر ع  اعمجئ  اعكرنغرعإ ، أشـ ال  يإوـ    
 ىل ارتهمــ ل أ  يكــر  األشــخ ص اع ــ الو  مــن اعــزناع اعــدائر ق شــرق ووراليــ  اعكرنغــر         

ااإــ  ث جــ   ىل مح يــ  روعإــ  ب  تبــ الهم الجــئ . ورثــ  اعــدول  لــا  ــدع   ــ رة           اعدميقر
األشخ ص قارا من مق اا   كإ ر اعشـهم عإ  وكإ ـر اجلذربإـ  وك ت نغـ  وأجـااء مـن مق ااـ         

 املذ اق.   أواليرنت ل  ىل أ  تتحّان ر ع  األمن ورقرق اإلنا   بشكل ملهمر  ق تلك
 تإدإً  شـــ مل  ملا جلـــ  وضـــس اعمجـــئ  اعروانـــدي .ووضـــا  امل رضـــإ  أي ـــ  اســـترا - 22

 رـ ر يـرص   و ،راناعـ لاـررة ار ـ   ىل   عب ا  بـدائل، تشـهمل هإئـ  اعظـروف املراتإـ        وتذ وع 
ــدا  اعلدــرء       ــديم ق بل ــ  ب ــاا ق نرنإ ــذحوم مرك ــ  أو م ــ جوم حملإ ــي   و ،إلرم وضــس جــدول مم

ــدير  ــدر ا   ومإلســق ط صــ   اعمجــئ  ذــ   ــن اعصــا  تق ــاال م ــدي  ق  . وال ي عمجــئ  اعروان
، رـ  َيـرَّ  ــدر   1996ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ  و  ـدار مـرجا بإ نـ    ذـوم مذـا  ـ ع          

كــبري مذــوم  لــا  ثــر شــنِّ هدهمــ    لــا املخإهمــ   اعــيت جلــ وا  عإوــ  عمرتهمــ ء. ومــس ذعــك،   
   خلص   هملإ  تادإل مابق أجره  ركرم  وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ   ىل حتديـد هريـ  

 اعكرنغرعإــ  وتاتــاع اعلدذــ  اعراذإــ  اعبلــد. الجئــ  الوانــدي  لــن ياإشــر  ر عإــ  ق  245 298
عمجــئ  وم رضــإ  األمــم املتحــدة عشــؤو  اعمجــئ  بــدء  هملإــ  تاــدإل اســتذ را  ىل وســإل      
االستدالل اعبإرعرج  علتحقق من  ـدر اعمجـئ ، مـن أجـل   ـدار ق  ـدة بإ نـ   مرثـرق هبـ           

احلهم ي  اع رري . وستا  د  هملإ  اعتادإل املاـتذدة  ىل االسـتدالل اعبإرعـرج      عتاق   ر ال 
ق حتديــد تــ   اعاــك   اعمجــئ  وتــريري احلهم يــ  واملاــ  دة هلــم بصــرالة أي ــل بذــ ء   لــا    

روالالا، وسإاــتغرق  ز مهــ  رــرايل  2 410 665اهملإــ  حنــر اعارتإ جــ هم. وســتبل  تكل ــ  
شؤو  اعاك   واعمجـئ  واهلدـرة ق اعراليـ   املتحـدة بتقـد       ست  أشور. وقد تاّود مكت  
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روالالا مـن روالالا    1 410 665 ىل اعاهملإ ، يإهم  يلاع تريري مبل  قـدال    روالالملإر   مبل 
 اعرالي   املتحدة علبدء هب .  

وكهم  ذكرُ  ق تقريـري اعاـ بق، تاكـف م رضـإ  األمـم املتحـدة عشـؤو  اعمجـئ           - 23
يل  لــا   ــدار اعصــإغ  اعذو ئإــ  عدالاســ   ــن اعتشــريد اعقاــري مــن أجــل تاويــد   اعبذــك اعــدوو

ــ  علهمشــررين، وصــإ ن       ــ  مبالرمــ    ــن االرتإ جــ   اإلمن ئإ احلكرمــ   واعشــرك ء ق اعتذهمإ
ترصإ   بش   السم اعاإ س   املرا إـ  حلـ ال  اعتشـرر، واالضـطمع ب ألنشـط  اعتذ إايـ  ق       

ومامبإـ .  املتحـدة  تزنانإـ   ووراليـ   وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإـ  و  استهما   احمللإ  احلدوري  ق
وق أيلرل/ســبتهمرب، اشــتر  مكتــ  مباــرث  اخلــ ص مــس برنــ مج األمــم املتحــدة علهماــتراذ    
اعبشري ، وم رضـإ  األمـم املتحـدة عشـؤو  اعمجـئ ، واملـؤ ر اعـدويل املاـي مبذطقـ  اعـبحريا            

ألوالو  واألمم املتحدة بش   األالاض  واملراالر اعطبإاإ  ومذـس  اعكرب ، واعشراك  ب  االحت ر ا
، واعبذــك اعــدويل، ق  قــد اجتهمــ ع واعتاــ و  اعارياــري  علتذهمإــ واعرك عــ  نشــرب اعزنا ــ  ، 

ع ريق مـن اخلـرباء حت ـريا ملـؤ رد وماالي ماـي ثقـرق األالض وامللكإـ  علا ئـدين مـن اعمجـئ            
 ا  اعكرب .واملشررين راخلإ  ق مذطق  اعبحري

 
 واجلذا ي   ر ع  رقرق اإلنا   ومح ي  اعط ل واعاذف اجلذا  -جإم  

واصـــل  فتلـــف اجلوـــ   اع   لـــ ، مبـــ  يإوـــ  حتـــ عف اعقـــر  اعدميقرااإـــ  واعقـــرا    - 24
ــو ك         ــ ، االتكــ ب انت ــدي ع ق اعدوع ــر  األمــن واع ــدا، وكــاعك ق ــر الوان ــ  عتحري اعدميقرااإ

شــهمرع  بــ عتقرير. وواصــل  اجلهم  ــ   املاــلح  أي ــ  جتذإــد  حلقــرق اإلناــ   خــمل اع تــرة امل
األا  ل علقت ل. ومث  ما ع  أخـر  تـثري اعقلـق هـ  الر اع اـل نـري املتكـ يئ حلكرمـ  ووراليـ           
اعكرنغر اعدميقرااإ   لا املظ هرا  اعيت جـر  ارتد جـ   لـا اعتاـديم  اعـيت أحرخلـ   لـا        

 ـن   األخـري  والر ق تقريـري  . و لـا حنـر مـ    2015ق نر  االنتخ بـ   ق كـ نر  اعث ي/يذـ ير    
 ،(S/2015/172) باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االسـتقراال ق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ     

ــل  ــرق   20قحت ــل، وُج ــا األق ــد اعشــرا  واحلــر      64 شخصــ   ل ــا ي ــل  ل ــا األق آخــرو   ل
وجـــر   متظـــ هرا، مبـــن يـــإوم شخصـــإ   مـــن املا الضـــ ،  480ا ُتقـــل حنـــر و .اجلهموـــرالي
كرمــ  ق احل، وُوضــس با ــوم ق احلــبس االن ــراري. و ــموة  لــا ذعــك، ق مــ    ارتدــ مهم
ــدم   شــبك  اإلنترنــ       8كــ نر  اعث ي/يذــ ير  ىل   20اع تــرة مــن   شــب ط/يرباير، ثدــ  خ

ــ      ــ    واعرســ ئل اعقصــرية بغإ ــن     ووســ ئل اعتراصــل االجتهم ــد م ــ ط حمــ وال  تذظــإم املاي  رب
 خمل تلك اع ترة.   واعتل ايرنإ املظ هرا . كهم  جر  تالإق بعِّ بان احملط   اإلذا إ  

رائــرة االســتئذ ف ق احملكهمــ  اجلذ ئإــ  اعدوعإــ   أيــد   ،كــ نر  األول/رياــهمرب 1وق   - 25
مـ   عرب نغـ  اعـاي أحريـن     سذ   لا ق ئد املإلإشإ  اعكرنغريل اعا بق تر 14ركهم  ب عادن ملدة 
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ك نر  اعث ي/يذـ ير، استاـلم أرـد كبـ ال قـ رة       6بتوهم  جتذإد األا  ل ومجوم ق املا ال . وق 
ــرين، عقــرا      ــك أونغ ــ ، رومإذإ ــرب علهمق وم ــ   املتحــدة  جــإش اع ــ   اعرالي ــ  أيريقإ ق وورالي

ين، اعـاي أحريـن   ك نر  اعث ي/يذ ير. ويشكل استامع أونغـر  21اعرسطا وُنقل  ىل احملكهم  ق 
بتـوم قتــل مـدنإ  واســترق ق أا ـ ل وســرق  لتلكـ  ، مثــ ال ب عغـ  علتاــ و  يإهمـ  بــ  اآلعإــ         

 اعراذإ  واإلقلإهمإ  واعدوعإ  بغإ  شلِّ أنشط  اجلهم     املالح  ومق ض ة مرتكف اع ظ ئس.  
 

 اعتك مل االقتص ري اإلقلإهم    -رال  
ي/نريهمرب ، ُ قــد ق كإذش ســ ، ووراليــ  اعكرنغــر تشــرين اعثــ  5 ىل  3ق اع تــرة مــن  - 26

اعدميقرااإ ، املذتد  اعث من املاي ب عتحل  ب ملاؤوعإ  ق سمسـل تراليـد املاـ ر ، اعـاي اشـتر       
ق تذظإهما املؤ ر اعـدويل املاـي مبذطقـ  اعـبحريا  اعكـرب  ومذظهمـ  اعتاـ و  واعتذهمإـ  ق املإـدا           

بـال اعاذ يـ  اعراجبـ      ك  عـ   حـدة، ملذ قشـ  اعتقـدع احملـرم ق    االقتص ري ويريـق خـرباء األمـم املت   
يإهم  يتالق بامسل تراليد املا ر  ق مذطق  اعبحريا  اعكـرب . وأعقـا مباـرث  اخلـ ص كلهمـ       
أمـ ع املشــ الك . كهمـ  ر ــر مباــرث  اخلـ ص، أثذــ ء وجــرر  ق كإذش سـ ، االجتهمــ ع اعث عــع     

ــدويل ا    ــؤ ر اع ــدول األ  ــ ء ق امل ــرمالاء اع ــن     ع ــبحريا  اعكــرب  املاــؤوع    ــ  اع ــي مبذطق ملا
ــاي أجــر     ــدين، اع ــا  اعتا ــا    املشــ الكر  يإ ــرم ق تذ إ ــدع احمل ــ  علتق ــق  ربوتركــرلاعتقإإهم املتال

 ملاــ ر  املؤجِّدــ  ب يإهمــ  يتالــق ك يحــ  االســتغمل نــري اعقــ نري علهمــراالر اعطبإاإــ ، وال ســإهم مب
ــدع اعكــبري اعــاي أررمتــا ووراليــ      اا   . وأقــرَّ املشــ الكر  ق كــم االجتهمــ      ـعلذــ  ب عتق

اعكرنغر اعدميقرااإ  والواندا يإهم  يتصل بآعإ    صداال شو را  املذشـ  علهماـ ر ، وأشـ الوا  ىل    
تباـع  لـا اعت ـ ؤل.     املتحـدة  تزنانإـ  ووراليـ   أ  اإلجراءا  اعيت تتخاه  أونذدا وبرالوندي و

تحـدي   املاـتهمرة ق تذظـإم اعقطـ ع نـري      ور   املش الكر  ق االجتهم    اعدوَل  ىل ما جلـ  اع 
اعرت  اعاي يشغِّلا  هم ل املذ جم احلريإر ، و هملإ   صداال شو را  املذش  اعيت تاـتغرق وقتـً    
اريًم وتكلف مثذـً  ن عإـً ، وقلـ  اعثقـ  اعدوعإـ  ق املاـ ر  اعـيت تشـكل املذطقـ  مذشـ  هلـ ، األمـر             

   بشكل ق نري.  ا راملمن اعص رالا   اعاي حيدُّ أي   من ردم
واســتهمر ، اــرال اع تــرة املشــهمرع  بــ عتقرير، األ همــ ل اعتح ــريي  علهمــؤ ر املتالــق          - 27

ب ستثهم الا  اعقطـ ع اخلـ ص ق مذطقـ  اعـبحريا  اعكـرب . وق هـاا اعاـإ ق، ق مـ  ركرمـ           
 أنغرال وأم ن  املـؤ ر اعـدويل املاـي مبذطقـ  اعـبحريا  اعكـرب  ومكتـ  مباـرث  اخلـ ص بتذظـإم          

كـ نر    18و  17، ق عرانـدا، يـرم    ق املذطقـ   مش والة  قلإهمإ  بش   مرجا يرص االستثهم ال
اعـدول األ  ـ ء ق املـؤ ر اعـدويل املاـي مبذطقـ  اعـبحريا  اعكـرب          وشـ الك    األول/رياهمرب.

ــ . واســتارض      ــً  ب عقــدالة  لــا تــريل ممــ ع اعاهملإ بذشــ ط ق املشــ والا  وأبــد   را ســً  قري
رجا، وقـدمرا مقتررـ   عتحاـإذا، وسـ مهرا مبـدخم  ق األ همـ ل اعتح ـريي         املـ املش الكر  
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أي   اقتراق مبارث  اخل ص برضس ما ع  اعتاـ و  اإلقلإهمـ  وتاايـا االسـتثهم ال      واعلهمؤ ر. وأيد
ق اعقط    اعا ع واخلـ ص ق صـداالة اهتهم مـ    اـ ال اعاـمع واألمـن واعتاـ و . كهمـ  أقـروا          

 ترر  بش    قد املؤ ر.  رجا وخط  اعاهمل املقامل
وبلغ  اجلورر اعرامإـ   ىل مراءمـ  اعتك مـل االقتصـ ري اإلقلإهمـ  ق مذطقـ  اعـبحريا          - 28

تشـرين األول/أكتـربر، ُ قـد ق كإغـ يل،      31 ىل  27اعكرب  مررل  متقدمـ . وق اع تـرة مـن    
ــ        ــرمالاء املاــي بشــؤو  و  ــ  شــرق أيريقإ ــس اع وأنشــط   االجتهمــ ع احلــ ري واعاشــرو  سل

اعتخطإ ، علذظر ق ر ع  تذ إا اعقراالا  اعا بق  املتالق  بتاايا اعتك مل اإلقلإهم ، واسـتاراض  
اعتقدع احملرم بش   االت  ق اعثمث  إلنش ء مذطقـ  علتدـ الة احلـرة بـ  اعاـرق املشـترك  عشـرق        

 أليريقـ . وق أيريقإ  واجلذرب األيريق ، وو    شـرق أيريقإـ ، واجلهم  ـ  اإلمن ئإـ  علدذـرب ا     
ــرة مــن  ــ  ق     28 ىل  20 اع ت ــ ي/نريهمرب، اجتهمــس جملــس ومالاء و  ــ  شــرق أيريقإ تشــرين اعث

ملؤ ر اعقهم  اعا ري اعا ر   شر عرؤس ء اعـدول   ا اعتح ري اعذظر ق روالتا اعثمث  من أجل
مـل  تاهمإق  هملإ  اعتك ”، وك   مرضر ا شب ط/يرباير، ق نريو  20األ   ء، اعاي ُ قد ق 

 .  “أ حنر  الس ء احت ر سإ س واعتادإل هب 
  

 تذ إا االعتاام   املالذ  ق  ا ال اعامع واألمن واعتا و    - ث عث  
 اعتاام   وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ    - أعف 

خــمل اع تــرة قإــد االســتاراض، أحرــرم تقــدع حمــدور ق تذ إــا االعتاامــ   اعراذإــ            - 29
 كـ نر  األول/  7ق  “اعرئـ ع اعـراي  ”ااإ . وميثل تذصإ  ركرمـ   جلهمورالي  اعكرنغر اعدميقر

ــق          ــراي اعاــ ر ، واملتال ــااع اع ــا االعت ــ  حنــر تذ إ ــد اــرل انتظــ ال، خطــرة  ر بإ رياــهمرب، با
اعتادإــل بتذ إــا اإلصــمر   اعــيت   كرمــ احلب ملصــ حل  اعراذإــ . نــري أنــا ال يــاال يــتا   لــا   

 وآعإ  اعرق ب  اعراذإ .  ا ال اإلحيدره  
وق تشرين األول/أكتربر، أر ل مذاق آعإ  اعرق ب  اعراذإ   ىل اعربمل   املا يري املاـتق ة   - 30

. وأسـوهم  اجلوـرر احلثإثـ  اعـيت     2015من االعتاام   اعراذإ  هبدف  رم جو  ق مإاانإ   ـ ع  
. وتا ونـ   2015ملإاانإـ  عاـ ع   ذاـق ق جمـ ل اعـد رة ق  رالاج االعتاامـ   ق قـ نر  ا     املباهل  
عإ  أي   مس وماالة اعتخطإ  إل هم ل املا يري اعراذإ  واسـتكهم ل حتديـد األنشـط  اعـيت يذبغـ       اآل

 األوعري .    رالاجو  ق خط   همل احلكرم  ذا 
 ومن أجل تذ إا االعتااع مبذس اجلهم     املالح  من م ا ـ  اسـتقراال اعبلـدا  اسـ والة،     - 31

 2015ق مإاانإـ   ـ ع    مـن روالالا  اعراليـ   املتحـدة    ممي  روالال 10 قدال ُخصل مبل  
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عتهمريل خط  اعبلـد اعراذإـ  اعث عثـ  املتالقـ  بـزنع اعاـمق واعتاـريح و  ـ رة اإلرمـ ج. وشـدَّس           
ــن        ــرة مــ ــ  ق اع تــ ــ   ىل كإذش ســ ــ ع هبــ ــيت قــ ــ الة اعــ ــمل اعايــ ــ ص، خــ ــرث  اخلــ  ىل  10مباــ

واعشرك ء اعـدوعإ   لـا تابئـ  املـراالر اعمممـ  عتإاـري         اعكرنغرعإ الط  اعشب ط/يرباير،  13
كرم  تقدم  حمـدورا خـمل اع تـرة    احلتذ إا اخلط . ويإهم  يتالق بإصمق قط ع األمن، أررم  

شـر   ق   ـ رة هإكلـ  قإـ رة اعقـرا  املاـلح ،         املشهمرع  ب عتقرير. واألهم من ذعك هـر أاـ  
 تر  قإ ري   ض يإ  ي م ثم  مذ اق ري ع.  أيلرل/سبتهمرب، وأنش   ما 19ا تب الا من 

 ن باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االستقراال ق ووراليـ    األخري ويت همن تقريري - 32
مايـدا مـن املالرمـ    ـن ر عـ  تذ إـا االعتاامـ   اعراذإـ          ( S/2015/172) اعكرنغر اعدميقرااإـ  

 جلهمورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ .  
 

 اعتاام   اعبلدا  األخر  ق املذطق  - ب ء 
ب إلضــ ي   ىل مــ  رققتــا بلــدا  املذطقــ  مــن تقــدع ناــف ق جمــ ل اعتك مــل االقتصــ ري   - 33

اعثــ ي، الكــا  تلــك اعبلــدا  اإلقلإهمــ  واملاــ ءع  اعق ــ ئإ ،  لــا اعذحــر املشــ ال  عإــا ق اع ــرع 
 لـا مك يحــ  اجلهم  ــ   املاــلح  نــري املشــرو     ،رة املشــهمرع  بــ عتقريرخــمل اع تــ، جوررهـ  

 .شرق وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ اعيت تذش  ق 
واصــل  ركرمــ  أنغــرال، اعــيت تتــرىل الئ ســ  املــؤ ر اعــدويل املاــي مبذطقــ  اعــبحريا    و - 34

  ـ ء ق اجلهم  ـ    اعكرب ، بال جورره  جلهمس اعدول األ  ـ ء ق املـؤ ر اعـدويل، واعـدول األ    
يريقـ ، ملذ قشـ  ماـ ع  اعقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا. و لـا اعذحـر          اإلمن ئإ  علدذـرب األ 

علــدول األ  ــ ء ق املــؤ ر  واعــدي ع اخل الجإــ  اعــاي ســبق  اإلشــ الةح  عإــا، يقــد اجتهمــس ومالاء
وأ ـ روا ت كإـد   تشـرين األول/أكتـربر،    20 و 19اعدويل واجلهم  ـ  اإلمن ئإـ  ق عرانـدا، يـرم      

اإلنــااال اعذــو ئ  املرجــا  ىل اعقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا إلعقــ ء أســلحتو  واالستاــمع    
ــ  بــد م      2ثلــرل  ــ ير. وكل ــرا أي ــ  أمــ نَت  املــؤ ر اعــدويل واجلهم  ــ  اإلمن ئإ كــ نر  اعث ي/يذ

ك مـل. وشـدر   والصد اجلورر املباوع  عزنع سمق اعقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا بشـكل      
مبارث  اخل ص، اعاي ر ر االجتهم ع،  لا أنـا يذبغـ  عقـ رة املذطقـ  مراصـل  هإئـ  اعظـروف        
املراتإــ  عــزنع ســمق تلــك اعقــرا  بشــكل اــر   وك مــل، بــ عتاامن مــس اتبــ ع  هملإــ  جــ رة    
ملهم الس  اع غ  اعااكري  لا اجلهم  ـ  املاـلح   ذـدم  تذتـو  مولـ  اإلنـااال اعذـو ئ . ووجَّـا         

انتبــ   اعــرمالاء  ىل أ   ــدع شــلِّ أنشــط  اعقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا  لــا وجــا    أي ــ  
 اعار   ميكن أ  ي  قم ردة اعترتر ق املذطق .  
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وجر  االضطمع أي ـ  باـدر مـن األنشـط  اعدبلرم سـإ  اعريإاـ  املاـتر  ق املذطقـ           - 35
اجلهم  ـ   املاـلح  ق املذطقـ ، مـس      وإسأنشط  عشلِّ  اج ترايق  عتاايا اعتا و  واعترصل  ىل

. ي ــــ  حتـــ عف اعقــــر  اعدميقرااإـــ   اعتركإـــا  لـــا اعقــــرا  اعدميقرااإـــ  عتحريــــر الوانـــدا و    
ق كإذش ســ . نظــري  أيلرل/ســبتهمرب، قــ ع الئــإس اعكرنغــر، رنــإس س ســر نغإاــر، بايــ الة    19

   لــا حنــر مــ  االهتهمــ ع املشــتر وات ــق اعرئإاــ    لــا تاايــا اعتاــ و  اعثذــ ئ  ق املاــ ئل ذا 
أشرُ   عإا ق تقريري  ن باث  مذظهم  األمم املتحـدة عتحقإـق االسـتقراال ق ووراليـ  اعكرنغـر      

 .  (S/2014/957) ك نر  األول/رياهمرب 30 املؤالخ اعدميقرااإ 
رإـع    نـ م  بايـ الة عرانـدا،   ك نر  األول/رياهمرب، ق ع الئإس الواندا برل ك 17وق  - 36

عبحـع ماـ ع  اعقـرا  اعدميقرااإـ       ، رواالرو رو  سـ نتر   أنغرال، خرسـإا  اجتهمس مس الئإس
ــدين. وق        ــ  ب عتاـــ و  بـــ  اعبلـ ــر الوانـــدا وســـ ئر املاـــ ئل املتالقـ كـــ نر   22و  21عتحريـ

  وووراليــ  تزنانإــأونذــدا  األول/رياــهمرب، قــ ع الئــإس جذــرب أيريقإــ  جــ كرب مومــ  بايــ الة  
 لا الأ  ويد اليإس املاتر  عبحع ماـ ع  اعقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا. وقـ ع       املتحدة 

بشــ    نظــري  األنغــريلكــ نر  اعث ي/يذــ ير علتحــ ر  مــس   14اعــرئإس أي ــ  بايــ الة أنغــرال ق  
 املاذإــ  اعثمثإـ  اآلعإـ   ماـ ع  اعقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانــدا ونريهـ  مـن املاـ ئل اعــيت هـم         

ــ حلراال واعتاــ و ،  ــ  وجذــرب      ب ــ  اعكرنغــر اعدميقرااإ اعــيت ت ــم ق   ــريتو  أنغــرال ووورالي
 19بايــ الة ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ  ملــدة أالبــس ســ     ق  أنغــرال أيريقإــ . وقــ ع الئــإس 

رإع اجتهمس مس اعرئإس ، ون قش ماـا ماـ ع  اعقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر       يذ ير ك نر  اعث ي/
اعقـرا    كـ نر  اعث ي/يذـ ير، وقَّـس ماـؤوعر  مـن      28نريه  من املاـ ئل اعثذ ئإـ . وق   الواندا و
ــ املاــلح   ــ  األونذدي ــ رل املالرمــ   االســتخب الي  بشــ   أنشــط      واعرواندي مــاكرة ت ــ هم عتب

 اعدميقرااإ .   اجلهم     املتهمررة ق شرق وورالي  اعكرنغر
ــؤ ر اعــ     - 37 ــ  امل ــ  أم ن ــ  ن اــا، نظهم ــبحريا  اعكــرب ،    وق اعرق ــ  اع ــي مبذطق دويل املا
ك نر  اعث ي/يذ ير، اعـدوالة اعا ريـ  اخل ماـ  علدهماإـ  اعا مـ  بك مـل        22 ىل  20اع ترة من  ق

هإئتو  ملذتد  برمل نـ   اعـدول األ  ـ ء ق املـؤ ر اعـدويل، ق نـريو ، كإذإـ . ور ـر املذ سـب           
ــ  مــن اعــدول األ  ــ ء ق املــؤ    70أكثــر مــن  ر، وكــاعك لثلــر  مــن مكتــ  مباــرث    برمل نإ

اخلــ ص. وأتــ ق االجتهمــ ع يرصــَ  اســتاراض اعتطــرالا  اعاإ ســإ  واألمذإــ  األخــرية ومذ قشــ     
اآلي ق املاتقبلإ  علامع واالستقراال ق املذطق . ون قش املش الكر  أي   روال برمل نـ   املذطقـ    

اهلإ كـل األس سـإ  وتشـدإس     ق تذ إا اإل م  بش   مك يح  بط ع  اعشب ب  ـن اريـق تطـرير   
رؤســـ ء رول وركرمـــ   اعـــدول ع االســـتثذ ئ  قهمـــ اعاالســـتثهم الا ، اعـــاي ا ُتهمـــد ق مـــؤ ر 

 ق  رم/يرعإـا  ،األ   ء ق املؤ ر اعدويل املاي مبذطق  اعبحريا  اعكرب ، اعاي ُ قد ق نـريو  
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ــ        امل ضــ  ــا برمل ن ــاي ت ــطلس ب ــدوال اع ــروم اع ــك، أحب ــ  ق مك يحــ   . وب إلضــ ي   ىل ذع املذطق
-2015االستغمل نـري اعقـ نري علهمـراالر اعطبإاإـ . وياـادي أ  خطـ   همـل املذتـد  عل تـرة          

ــن         2016 ــ ال اعاــمع واألم ــا  ا ــ  علهمشــ الك  بذشــ ط ق تذ إ ــ نإ  املذطق جتاــد اســتادار برمل
 واعتا و ، ي ًم  ن مإث ق األمن واالستقراال واعتذهمإ  ق مذطق  اعبحريا  اعكرب .

 
 االعتاام   اعدوعإ  -إم ج 

رأب مكتــ  مباــرث  اخلــ ص  لــا اعتاــ و  مــس كــل مــن االحتــ ر األيريقــ  واالحتــ ر      - 38
األوالو  وجمهمر ــ  اعبذــك اعــدويل وركرمــ  بلدإكــ  عتذظــإم مــؤ ر ثــ  ن عشــرك ء تذهمإــ  مذطقــ   

ل  ماـؤوع  ركـرمإ  ولـث    ،2015، املقرال  قد  ق  ـ ع  اعبحريا  اعكرب . وسإ م املؤ ر
املـؤ ر األول    قـد   ن املؤسا   اإلقلإهمإ  واعشرك ء ق اعتذهمإ ، الستاراض اعتقدع احملـرم مذـا  

األوعريــ   األخــر   أي ــً  ســرف يذــ قش املشــ الكر و. 2013ق أريــس أب بــ  ق  رم/يرعإــا 
  لا األمد املترس ، وصإ ن  خط   همل علتذهمإ .

  ىل مذطقــ  اعــبحريا  اعكــرب  بريقــ  2013 ومذــا اعايــ الة اعــيت أجريتــو  ق أي ال/مــ ير - 39
جإم يرن  كإم، الئإس جمهمر   اعبذك اعدويل، أررم  ها  اسهمر ـ  تقـدمً  ق تذ إـا اعتاام هـ      

ــ   املذطقــ . ومذــا أيلرل/ســبتهمرب، أالســل     ــ جت ــ   علذــورض بتصــهمإم     اسهمر   ــدر مــن   باث
إح عتذ إـا وإـس اعتاام هـ  ق    همر    لـا اعـدالب اعصـح   اس. وب إلض ي   ىل ذعك، تاري املش اليس

 ا ال يترة األشور األالبا  واعاشرين اعيت ردره  الئإس اسهمر   أثذ ء مي التذ  املشترك . ووقـ   
 ملإـر  روالال  538كت ب  هاا اعتقرير، كـ   جملـس  راالة اسهمر ـ  قـد وايـق  لـا الصـد مبلـ          

ــ  اعط قــ ، واعاذــف اجلذاــ  واجل   ــ  املتالقــ  بتذهمإ ــ ء  علــربامج اإلقلإهمإ ذاــ ي، وصــح  املــرأة، وبذ
ــبحريا  اعكــرب ، وحتاــ  مرصــرعإ           ــ  اع ــي مبذطق ــدويل املا ــ ملؤ ر اع ــق ب ــ  يتال ــدالا  يإهم اعق

 تكذرعرجإ  املالرم   واالتص ال  ق املذطق .
ورأب مكت  مباـرث  اخلـ ص  لـا اعتاـ و  أي ـً  مـس جمهمر ـ  اعبذـك اعـدويل إلنشـ ء            - 40
ما جل  األسب ب اجلاالي  علزنا    ق مذطق  اعبحريا  اعكـرب ،   ُياىن بتقد  املا  دة ق مريق

همر ـ  بطريقـ  ترا ـ  ظـروف اعزنا ـ  . ويقـدع هـاا املريـق ر همـا ق          اسوك  ع  تذ إا بـرامج  
اعيت تقس ق نطـ ق  اسهمر    صإ ن  مؤشرا   قلإهمإ  علامع واالستقراال عك  تاتا  هب  برامج

األمن واعتا و . ويا  د أي ً  ق حتديـد اعاـبل اعك إلـ  بتاايـا     اعركإاة اعرابا  إلا ال اعامع و
ــ .        ــا اعصــهمرر مــن خــمل أنشــط  اعتدــ الة  ــرب احلــدور اعراذإ ــ   ل قــدالة استهماــ   احلدوري

شـراك  مـس برنـ مج األمـم املتحـدة علهماـتراذ   اعبشـري          ب إلض ي   ىل ذعـك، رخـل املريـق ق   
رقـرق األالض وامللكإــ  عمجـئ د يقــد ُ قــد    ياـ عإت  بشــ    ومكتـ  مباــرث  اخلـ ص عتذظــإم  
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تشـرين األول/أكتـربر، ومـن املقـرال تذظـإم مـؤ ر وماالي ق اع تـرة مـن          1اجتهم ع علخـرباء ق  
 نإا  /أبريل ق نريو . 24 ىل  21
تشــرين اعثــ ي/نريهمرب، ســ  د مكتــ  مباــرث  اخلــ ص وبرنــ مج األمــم         4و  3وق  - 41

هم ع تقي  قلإهم  ق أريس أب ب  يوـدف  ىل وضـس برنـ مج  قلإهمـ      املتحدة اإلمن ئ  ق تذظإم اجت
، ر همً  عتذ إا  ا ال اعامع واألمن واعتا و . وقـد رـدر    “وردة اعاهمل ق األمم املتحدة” عـ

أيرق  األمم املتحدة اعقطري  املاذإ  جم ال   اعتدخل اعت عإ  اعيت تتهم شـا مـس هـاا اإلاـ ال، وهـ أ      
اــ ئل اجلذاــ نإ  واعاذــف اجلذاــ  واجلذاــ يد واعشــب ب واألا ــ لد   اعقــدالة  لــا اعتذقــلد وامل 

و ذـد كت بـ  هـاا اعتقريـر، كـ   مـن       واعتد الة ب  اعبلدا  واألمن اعغاائ د واعط ق  املاـتدام .  
 آذاال/م ال . 6و  5اجتهم ع مت با  يرم  املقرال  قد 

 
 آعإ   اعرق ب  املتالق  بإا ال اعامع واألمن واعتا و    -رال  

. وقــد ُ قــد خــمل اع تــرة املشــهمرع  بــ عتقرير، اجتهماــ  آعإــ  اعرق بــ  اإلقلإهمإــ  مــرت     - 42
لدهماإـ   ع اعـدوالة اعت سـا  واعاـت     أيلرل/سبتهمرب،  لا هـ مش أ همـ ل   22 ق اجتهم  و  اعرابس

اعـدوالة  كـ نر  اعث ي/يذـ ير،  لـا هـ مش أ همـ ل       31ق يإهم  ُ قـد اجتهم  وـ  اخلـ مس    اعا م ، 
أقــرَّ  . واألهــم مــن ذعــك، ، ق أريــس أب بــ واعاشــرين جلهماإــ  االحتــ ر األيريقــ    اــاعراباعا ريــ  

جتهم ع اعرابس االستذت ج   واعترصـإ   اعـيت ت ـهمذو  اعتقريـر املررلـ  األول      االق املش الكر  
، اعــاي اشــتر  ق   ــدار  مكتــ  مباــرث  اخلــ ص   اــ ال اعاــمع واألمــن واعتاــ و    ــن تذ إــا

 وأقــرَّ املشــ الكر  ق  حتــ ر األيريقــ  ملذطقــ  اعــبحريا  اعكــرب .    ومكتــ  املهمثــل اخلــ ص عم  
االجتهم ع اخل مس مرجا يرص االستثهم ال ق املذطق ، أ ّد  مكتـ  مباـرث  اخلـ ص بـد م مـن      

اعبذـك اعـدويل، ومؤساـ     جمهمر ـ   برن مج األمم املتحدة اإلمن ئ ، ومصرف اعتذهمإ  األيريقـ ، و 
ــ . ويوــدف املــرجا  ىل    ــل اعدوعإ ــد املاــتثهمرين احملــتهمل  ب ملالرمــ    ــن جمــ ال     اعتهمري تاوي

ومش اليس االستثهم ال ذا  األوعري  اعيت ُردر  من خمل  هملإ  تش والي  شـ الك  يإوـ  وإـس    
 اعبلدا  املرقِّا   لا  ا ال اعامع واألمن واعتا و .

ــتقي   - 43 ــد م اع ــ  اع ــ  وســ مه  جلذ ــ  ق   ــدار خطــ  اع   آل اعت با ــ  اإلقلإهمإ ــ  اعرق ب ــل عإ اهم
. و قــد  اجتهم   هــ   اــ ال اعاــمع واألمــن واعتاــ و   اإلقلإهمإــ  واعتقريــر املررلــ   ــن تذ إــا  

رواليً ، خمل اع ترة املشهمرع  ب عتقرير، من أجل تقإإم احل ع  وما جلـ  أي ماـ ئل تقذإـ  متصـل      
ُ قـد   عإ ،  ذد االقت  ء. وخـمل اجتهم  وـ  اعت سـس اعـاي    اآلبتذ إا اإلا ال، و ر ع  املا ئل  ىل 

يذ ير، وايق أ   ء اعلدذـ   لـا جمهمر ـ  مـن اعترصـإ         ك نر  اعث ي/ 9و  8ق نريو  يرم  
ذعـــك تشـــ ال  ق  عتذظـــر يإوـــ  اآلعإـــ  ق اجتهم  وـــ  اخلـــ مس. وجـــدير ب عـــاكر أ  الوانـــدا مل 
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باـب  شـرانلو  املتالقـ  بشـل       لا األالجـح  وال ق االجتهم ع األخري عآلعإ ،  االجتهم ع علدذ 
 اعقرا  اعدميقرااإ  عتحرير الواندا.أنشط  

  
 األنشط  اعيت اضطلس هب  مبارث  اخل ص - الابا  

ق أيلرل/سـبتهمرب، الك ـا  لـا اعتحـدي   اعكـرب       مو مـا  مذا أ  ترىل مباـرث  اخلـ ص    - 44
اعيت تارق تذ إا  اـ ال اعاـمع واألمـن واعتاـ و ،  ذ ايفـرط ق ربلرم سـإ  مكركإـ  مكث ـ  مـس          

عرئإاإ . و لا مد  اعشورال اعات  امل ضـإ ، كـ   مـن بـ  األهـداف اعرئإاـإ        احم واليا وإس 
ــرا           ــق اآلالاء بشــ   احل جــ  امللحــ   ىل شــلِّ أنشــط  اعق ــق تراي ــ  حتقإ ــيت ياــاا  ىل  ز مه اع

 اعدميقرااإ  عتحرير الواندا.
اذــإ  شــّدس مباـرث  اخلــ ص اعقــ رة امل  وخـمل مي الاتــا املكث ــ  واملتكـرالة  ىل املذطقــ ،   - 45

ــدا بطريقــ  ر تــ  ومتاــق . وق هــاا        ــر الوان ــ  عتحري ــا ما جلــ  ماــ ع  اعقــرا  اعدميقرااإ  ل
اعاــإ ق، ســاا  ىل اعرصــرل  ىل مرقــف مشــتر  مــن هــا  املاــ ع  مــس قإــ رة م رضــإ  االحتــ ر   
األيريق . وب إلض ي   ىل ذعك، اعتقا مس اعاديد من الؤسـ ء اعـدول واحلكرمـ  ، وتشـ وال مـس      

 ،املتحـــدة، تزنانإـــ ووراليـــ  و وبرالونـــدي، ،وأونذــدا  ، ق كـــل مـــن أنغـــرالكبــ ال املاـــؤوع  
ــ  ــر ووورالي ــ ، اعكرنغ ــرب اعدميقرااإ ــ  وجذ ــدا ،أيريقإ ــ بري ،والوان ــروممب ــ . ، واعكرنغ  ور 
 أنشــط  عشــلِّ شــق  ذي اــج اتبــ ع  ىل املشــ والا ، تلــك مرارــل وإــس ق اخلــ ص، مباــرث 

همـن جوـ ، رـعَّ  لـا تذاـإق اجلوـرر عتإاـري االستاـمع         را  اعدميقرااإ  عتحرير الوانـداأ ي اعق
اعطر   عاذ صر هـا  اعقـرا ، ومـن جوـ  أخـر  ر ـ   ىل بـدء االسـتادارا  عتطبإـق ضـغرط           
 اكري  جدي   لا اجلهم    املالح  ق ر ل الي و  ناع اعامق واالستامع ثلـرل املر ـد   

   اعذو ئ  احملدر.
ريقـ ،  قـد مباـرث  اخلـ ص أول اجتهمـ ع عشـورر       وب عتا و  مـس م رضـإ  االحتـ ر األي    - 46

عرضـس اسـتراتإدإ     ،كـ نر  األول/رياـهمرب   1ق أريس أب بـ  ق   ، ا ال اعامع واألمن واعتا و 
ورـع املشـ الكر  ق االجتهمـ ع،    مشترك  ق اعتا مل مس اعقرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا.    

اعكرنغـر اعدميقرااإـ  وباثـ      ووراليـ َ ، جذرب أيريقإ  وممبـ بري و أنغرال ومالاء منومن بإذوم 
مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االستقراال  لا ا  ذ اعتدابري اعمممـ  ضـد هـا  اجلهم  ـ  املاـلح       

 2147( و 2013) 2098قرااَلي جملس األمـن  اعراالرة ق ق ر ل الي و  االمتث ل عألرك ع 
اــي مبذطقــ  اعــبحريا  اعكــرب  اعقــ رة ق املــؤ ر اعــدويل املاعصــ رالة  ــن (، واعقــراالا  2014)

 واجلهم    اإلمن ئإ  علدذرب األيريق .
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ووراليـ  اعكرنغـر    ك نر  اعث ي/يذ ير، اعتقا مبارث  اخل ص برئإس 2ومس رنّر مر د  - 47
ك نر  األول/رياهمرب، وشدر  لـا ضـروالة ا ـ ذ  جـراءا   اـكري  ضـد        20ق  اعدميقرااإ 

املر ـد   ق رـ ل الي ـو  نـاع اعاـمق واالستاـمع ثلـرل      اعقرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا    
ق اعرأي بش   ضـروالة اعلدـرء  ىل  همـل  اـكري باـد رلـرل املر ـد         االثذ   . وات قاعذو ئ 

ــو ئ ، وأكــد   ــ بإم  اعذ ــرئإس ك ــ رة اعااــكري  ق     اع ــ اليهد حتــدر  اعقإ ــتبدأ ق ت ــ   س أ  اعاهملإ
ــا يذبغــ  ا ــ ذ خطــرا  حتاــبً  عآل     ــدا . وأضــ ف أن ــك    املإ ــيت ســتذتج  ــن تل ــ ال اإلناــ نإ  اع ث

 اعاهملإ  .
 وباد انق  ء املر د اعذو ئ ، اتصل مبارث  اخل ص ثكرميت أونذدا وجذـرب أيريقإـ ،   - 48
كـ نر  اعث ي/يذـ ير،  لـا اعتـرايل. وان ـم كـاعك  ىل ماـؤويل ركرمـ           15و 14و 7و 6 ق

كري ضـــد اعقـــرا  جذـــرب أيريقإـــ  ق  صـــداال بإـــ   صـــح   يـــد ر  ىل اعقإـــ ع باهمـــل  اـــ 
  الجإـ  اخليذ ير، اعتقا مبارث  اخل ص برمير  ك نر  اعث ي/ 22اعدميقرااإ  عتحرير الواندا. وق 

ق راال اعاـمع، ورـع   املتحـدة  برنـ الر كـ مإلإر  مـإهمف،     تزنانإـ    واعتا و  اعدويل جلهمورالي 
ا أكـرب  رصـ   لا املشـ الك  مشـ الكً  ك ملـ  ق اعاهملإـ   اعااـكري  ضـد هـا  اعقـرا  ب        اعبلد 

بشــ   ارتهمــ ل ركرمتــا ت كإــد شــرانل  رميراعــق قــرة عــراء اعتــدخل. وكــرال ماــ هم بقــرا  
ب عاهمل  لا تاخري ورـده    و وقرع أضراال تباإ  ق ص رف املدنإ ، وعكذا أ رب  ن اعتاام

ــ  اجلهم  ــ   املاــلح  ق شــرق         ــدخل مــن أجــل شــلِّ أنشــط  ك ي ــراء اعت ــرة ع اعااــكري  ق ق
ر اعدميقرااإـ ، مبـ  يإوـ  اعقـرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا. واهمـ   مباـرث           وورالي  اعكرنغـ 

اخل ص اعرمير  ىل أنا يـتم  يـمء اال تبـ ال اعراجـ  حلهم يـ  املـدنإ  أثذـ ء اعتح ـري علقإـ ع باهمـل           
  اكري ضد اعقرا  اعدميقرااإ  عتحرير الواندا.

اجتهمـس بـرئإس   رإـع   هـراالي  ك نر  اعث ي/يذـ ير، سـ ير مباـرث  اخلـ ص  ىل     26وق  - 49
بـ   باثـ     اممب بري الوبر  مرن  ، بص تا الئإس اجلهم    اإلمن ئإـ  علدذـرب األيريقـ . وأبلغـ    

مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االستقراال وقرة عراء اعتدخل ج هاتـ   عتقـد  اعـد م  ىل اعقـرا      
قرااإـ  عتحريـر الوانـدا.    املالح  جلهمورالي  اعكرنغـر اعدميقرااإـ  ق  هملإ هـ  ضـد اعقـرا  اعدمي     

وجذـرب أيريقإــ   املتحـدة  تزنانإـ   ووراليـ   ومـن جوتـا، أثـىن اعـرئإس  لـا ماـ مه   كــل مـن        
قرة، وا تربه  رعـإًم  لـا اعتـااع اجلهم  ـ  اإلمن ئإـ  بتقـد  املاـ  دة عشـلِّ أنشـط           اعومموي ق 

 ك ي  اجلهم     املالح  ق شرق وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ .
  برق مبارث  اخل ص يشـدس أي ـً  اجلوـرر املباوعـ  عتحاـ  اعامقـ   بـ  بلـدا          وم - 50

ع ركرمــ  ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ   لــا  قــد مــؤ ر قهمــ  علدهم  ــ    وظــل حيــاملذطقــ . 
االقتص ري  عبلدا  مذطقـ  اعـبحريا  اعكـرب  هبـدف تاايـا اعتذهمإـ  واعتاـ و  اإلقلإهمـإ  و ت رـ           
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قــ رة كــل مــن برالونــدي وووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ  والوانــدا. ومــن مذــرب عبذــ ء اعثقــ  بــ  
. وأجر  اتص ال أي ـً  مـس   2015املقرال  قد مؤ ر اعقهم  مبدئإً  خمل اعذصف األول من   ع 

 األم  اعتذ إاي علدهم    االقتص ري  هباا اعش  .
اجلوـ     مـس وخمل اع ترة قإـد االسـتاراض، أجـر  مباـرث  اخلـ ص أي ـً  اتصـ ال          - 51

اع   ل   لا اعصاإدين اإلقلإهم  واعدويل، مب  ق ذعك من استهمس املدي، عتحديـد سـبل اعتاـ و     
 ذطقـ . وتشـهمل  املواستكش ف اع رص اعك إل  مبا جل  األسـب ب اجلااليـ  الناـداع االسـتقراال ق     

يحــ   ــرص تذ إــا رلــرل ماــتدام  ع  ئــدة اعمجــئ  واملشــررين راخلإــً ، ومك  اعاــبل واع تلــك
اإليــم  مــن اعاقــ ب، وتشــدإس اعتاــ و  اعق ــ ئ ، وتاايــا اعتذهمإــ  االجتهم  إــ  واالقتصــ ري ،  

 واستغمل املراالر اعطبإاإ  بطريق  تتام ب ملاؤوعإ .

وقد ردر مبارث  اخل ص ما ع  املراالر اعطبإاإ  برصـ و  ماـ ع  حمراليـ  علاهمـل اعـاي       - 52
ذ إا  ا ال اعامع واألمـن واعتاـ و . و قـد ق هـاا     تاملباوع  ر همً  عي طلس با ق  ا ال جورر  

مش والا  بش   حتا   راالة املراالر اعطبإاإـ  مـس لثلـ  احلكرمـ   ومذظهمـ   استهمـس        اعصدر
املدي واملذظهم   نري احلكرمإ  اعيت تتا مل مس ما ئل اعتادين. وق اعاإ ق ن اا، ظـل حيشـد   

 ء من أجل هإئ  اعظروف املراتإ  عاقـد املـؤ ر   ا ال ومن اعشركاإلاعد م من اعدول املرقا   لا 
 املتالق ب ستثهم الا  اعقط ع اخل ص ق مذطق  اعبحريا  اعكرب .  

(، واصل مبارث  اخل ص اعتشـدإس  لـا   2000) 1325و شإ  مس قراال جملس األمن  - 53
ــ   ىل حتقإــق اع    اــمع مشــ الك  مذظهمــ   استهمــس املــدي واجلهم  ــ   اعذاــ ئإ  ق اجلوــرر اعرامإ

واالســتقراال ق املذطقــ . وق هــاا اعاــإ ق، أجــر  اتصــ ال  مــس مذظهمــ   استهمــس املــدي ق      
املذطق  من أجل االستهم ع  ىل آالائو  بش   تذ إا  ا ال اعامع واألمن واعتا و  ورشـد اعـد م   
ــدا       ــ  مباــرث  اخلــ ص مــس جوــ   اعتذاــإق ق استهمــس املــدي ق أونذ ــا. ويتاــ و  مكت عراليت

ي ووورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ  والواندا من أجل  نش ء حت عف  قلإهمـ  مـن اجلوـ      وبرالوند
 اع   ل  ق استهمس املدي.  

 و ،وم  برق مبارث  اخل ص يشدس  لا شـغل املـرأة مذ صـ  قإ ريـ  سإ سـإ ، و كإذـ       - 54
بل اــ ال، وال ســإهم   ــن اريــق املاــ  دة ق  ريــل مشــ اليس ســاإلمــن خــمل مذــرب املــرأة عــد م 

ــد أحن قــ          ــا ماــتر  اعقرا ــد اعشــابإ . وق ــن اعزنا ــ    ل ــ   املت ــرالة م اعاــإش ق استهما
روالالا عتهمريـل أنشـط  و  ـ   ناـ ئإ  مـن       193 874جمهمر   أوىل مـن امل ـَذح اعبـ ع  قـداله      

ــ ي/نريهمرب. وق       ــدا، ق تشــرين اعث ــ  والوان ــر اعدميقرااإ ــ  اعكرنغ ــدي ووورالي ــدا وبرالون أونذ
أكتربر، أق ع مكتـ  مباـرث  اخلـ ص، مبذ سـب  اعـاكر  اعاـذري  اعراباـ   شـرة          تشرين األول/

علهماــ واة بــ  (، شــراكً  مــس هإئــ  األمــم املتحــدة  2000) 1325ال ــ ذ قــراال جملــس األمــن  
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املتحـدة عتحقإـق االســتقراال ونريهـ  مـن وكــ ال       وباثـ  مذظهمـ  األمــم  اجلذاـ  و كـ  املــرأة   
ذظهم   اعذاـ ئإ  مـن أجـل تذظـإم أنشـط  ق أونذـدا وبرالونـدي        األمم املتحدة واحلكرم   وامل

وووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ . وخــمل هــا  األنشــط ، ر ــ   ىل ميــ رة مشــ الك  املذظهمــ      
 ذطق .  املاعذا ئإ  ق مب رالا  اعامع ق 

ــً  عرجـــا أل  ـــ ء اسلـــس    - 55 كهمـــ  تـــرأ  مباـــرث  اخلـــ ص أول اجتهمـــ ع ماقـــرر وجوـ
اعراباـ    اعا ريـ   كـ نر  اعث ي/يذـ ير،  لـا هـ مش أ همـ ل اعـدوالة       29 املرأة ق االستش الي ملذرب

شـدر  لـا احل جـ   ىل تاايـا اعشـراك   مـس املبـ رالا         وواعاشرين جلهماإـ  االحتـ ر األيريقـ .    
واملؤسا   اإلقلإهمإ ، وال سـإهم  املذتـد  اإلقلإهمـ  علهمـرأة اعتـ بس علهمـؤ ر اعـدويل املاـي مبذطقـ           

االحتــ ر األيريقــ  املاــي بــ ملرأة  م رضــإ  ومكتــ  املباــر  اخلــ ص عــرئإس ،كــرب اعــبحريا  اع
ــ  األمــم املتحــدة  ،واعاــمع واألمــن ــرمالاء علهماــ واة بــ  اجلذاــ  و كــ  املــرأة،   وهإئ ق  واع

عإشـهمل شـرك ء    املاذإ  ب عشـؤو  اجلذاـ نإ . كهمـ  شـدس  لـا ترسـإس   ـري  اسلـس         املذطق 
مـن أجـل تاايـا     ذـرب املاعبذك اعدويل، وأوصا بتحا  ق  ـدة مـراالر    جمهمر   آخرين، من قبإل

 أثر   لا ماتر  اعقرا د اعشابإ .  
ركرمــ  ووراليــ  اعكرنغــر واــرال اع تــرة املشــهمرع  بــ عتقرير، شــدس مباــرث  اخلــ ص  - 56

 لا اإلسراع بتذ إا اعتاام ه  مبرج   ا ال اعامع واألمن واعتاـ و ، باـدة وسـ ئل    اعدميقرااإ  
 مذو   رالاج ا تهم را  عتلك االعتاام   ق مإاانإتو  اعراذإ .  

  
 املمرظ   واعترصإ     -خ ما   

عقد بل   ا اُل اعامع واألمن واعتا و  مررلـ  ر تـ  باـد مـروال سـذت   لـا ترقإاـا.         - 57
ــدة        ــدا  اســ والة يرصــ  يري ــ  واعبل ــر اعدميقرااإ ــ  اعكرنغ ــ ع امل ضــ ، ســذح  جلهمورالي وق اعا

قإــق االســتقراال ق املذطقــ  وحتاــ  رإــ ة وســبل  ــإش اعذــ   اعاــ ري  بتذ إــا االعتاامــ     عتح
اعراالرة ق اإلا ال. واعإـرع، أشـار بـ عقلق مـن أ  املذطقـ  تقـف  ذـد م تـرق اـرق بـ  اعاـمع            
وروالة جديدة من  ـدع االسـتقراال. وقـد اقتـر  بـ ء تذ إـا   مَنـ  نـريو  باـدع  رـرام تقـدع            

مق اعقــرا  اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا، واســتهمراال اناــداع اعثقــ  بــ         ملهمــر  ق نــاع ســ  
األاراف املرقا ، وهر م  ي س ضغراً   لا اإلا ال وياـرق تذ إـا . وأرـعح األاـراف املرقاـ       

ــا ما جلــ       ــا  ل ــ ال واع ــ مذ  ع ــا اإلا ــك  ل ــن     تل ــ ، مباــ  دة م ــبإل األوعري ــا س املاــ ئل  ل
 اعدويل. استهمس
اآلالاء  لا اعصاإدين اإلقلإهم  واعدويل بش   احل ج   ىل نـاع سـمق   وأالر  بترايق  - 58

ك ي  اجلهم     املالح  اعيت تذشـ  ق شـرق ووراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ . ويذبغـ  أ  تبـدأ        
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اعاهملإ   اعااكري  اع ا ع  ضد اعقرا  اعدميقرااإـ  عتحريـر الوانـدا رو  تـ خري، ويقـ  إل ـم        
كــ نر  اعث ي/يذــ ير. وأرــع  29راليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ  ق وو اعا مــ  ق الكــ  األالئــإس 

ركرمــ  ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ   لــا اعتاــ و  اعرثإــق مــس باثــ  مذظهمــ  األمــم املتحــدة    
عتحقإــق االســتقراال وقــرة عــراء اعتــدخل اعت باــ  هلــ  ق  طــإ  اعاهملإــ   وتذ إــاه ، مــس  يــمء     

 ـر استهمـس اعـدويل  ىل أ  يراصـل ر ـم اجلوـ   اع   لـ         أرواال تب ال اعراج  حلهم ي  املـدنإ .  
 اإلنا نإ   لا أالض اعراقس.  

وق  اــ ال وضــس رــد ألنشــط  اجلهم  ــ   املاــلح ، يذبغــ  م ــ     اجلوــرر ع ــهم       - 59
يا عإــ  برنــ مج نــاع ســمق املقــ تل  اعاــ بق  وتاــرحيوم و  ــ رة  رمــ جوم و/أو   ــ رهم  ىل   

اعــاين يرنبــر  ق    وُماــ عإوم   ب م تررــ  علهمقــ تل  اعاــ بق    اعــران. ويذبغــ  أ  يظــل اعبــ    
االعتح ق ب عربامج احل عإ . وأرع اجلو   امل حن   لا مراصـل  ر ـم اعـربامج ومط عبـ  ركرمـ       
ــران و  ــ رة       ــ  واإل ــ رة  ىل اع ــ  ب ــهم   مب شــرة أنشــط  اعتر إ ــ  اعكرنغــر اعدميقرااإ وورالي

همــ  أ   اــ ء انتشــ ال اجلهم  ــ   املاــلح  يقت ــ  وضــس اإلحلــ ق بــ ستهمس املــدي رو  تــ خري. ك
اســتراتإدإ  شــ مل  تت ــهمن قطــس ربــ ل أمذــو  االقتصــ ري، و رــ ر يــرص اقتصــ ري  علشــب ب،    

 وتقد  مرتكف اع ظ ئس  ىل اعاداع .  
ومن األمهإ  مبكـ    ق مـ  رـراال ماـتهمر وبذـ ء اعثقـ  بـ  األاـراف املرقاـ   لـا  اـ ال             - 60

عتا و . وأهإ  با هم ء املذطق  اعاهمـل ماـ  عتحديـد رلـرل مقبرعـ  مـن وإـس        اعامع واألمن وا
األاــراف مــن أجــل شــلِّ أنشــط  اجلهم  ــ   املاــلح  اعــيت تذشــ  ق شــرق ووراليــ  اعكرنغــر  
اعدميقرااإ . وق اعاإ ق ن اا، أشـدس اعبلـدا  املاذإـ   لـا  رإـ ء اآلعإـ   املشـترك  واعـد رة         

قتص ري  عبلدا  مذطق  اعبحريا  اعكرب  ق أقـرب وقـ  لكـن.     ىل  قد مؤ ر قهم  اجلهم    اال
وأن   لا أهب  االستادار عتقـد  املاـ  دة، مـن خـمل مباـرث  اخلـ ص، ق بذـ ء اعثقـ  و شـ             

 اعطهم نإذ  ب  م هم ء املذطق .  
وأرع وإس األاراف املرقا   لا  ا ال اعامع واألمن واعتا و   لـا جتديـد اعتااموـ      - 61
ا ال. ويا والي ب ع  اعقلق  ماء ضاف مش الك  الؤس ء رول وركرم   اعبلدا  املرقاـ  ق  ب إل

االجتهم ع األخري آلعإ  اعرق ب  اإلقلإهمإ ، ونإ ب بان االاراف املرقاـ   ـن االجتهمـ ع األخـري     
علدذــ  اعــد م اعــتقي. وعــن يكــر  اإلاــ ال أراة يا عــ  مــ  مل تظــل األاــراف املرقاــ  ملتامــ  بــا     

اإلراالي ، ألا  ال تـرير ر عإـ ،  لـا    هإ كلا الة و  إ   لا تذ إا . ويذبغ  تاايا وتشرف بصر
مـ  يبـدو، املذتـدي   املترخــ ة إلجـراء مذ قشـ   يذإـ  بشــ   اعتحـدي   اعرئإاـإ  اعـيت تراجووــ           

عإـ   روال وشكل كل مـن اآل وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإ  واملذطق . وعاعك، أوص  ب ستاراض 
ب ا عإــ . وياكــف مكتــ  مباــرث   والصــد   تذ إــا اإلاــ ال عإتاــىن ترجإــا  ،مهــلدذــ  وتاايااعو
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بغإ  تاايا اهلإ كل اإلراالي ، ب عتش وال اعرثإق مس االحت ر األيريقـ   مقترر   اخل ص  لا وضس 
 ا  ق اعرق  املذ س .  واعشورر اآلخرين. وسرف ُتاَرض  لا األاراف املرقِّ

ــؤ ر    - 62 ــ    وأالرــ  ب عتح ــريا  عاقــد امل ــق ب ســتثهم الا  اعقطــ ع اخلــ ص ق مذطق املتال
اعبحريا  اعكرب ، وأشإد ب عدول األ   ء املش الك  يإا  لا اعتاامو . وأرع املؤساـ   مـن   
اعقط    اعا ع واخل ص  لا املش الك  ق املـؤ ر، اعـاي يؤمـل أ  رتـاب اسـتثهم الا  جديـدة       

 ه م   ىل املذطق .  
 .ذطقــ املاإـ   ىل رــد كـبري ق رـ ل  ـدع االسـتقراال ق      وياـوم اسـتغمل املـراالر اعطبإ    - 63

وقــد ســلط  االجتهم  ــ   اعــيت  قــد  مــؤخرا اع ــرء  لــا اعتقــدع احملــرم ق تاايــا اعشــ  يإ   
واعذورض ب ستغمل املراالر بصرالة ق نرنإ . وم  ان ك مبارث  اخل ص يؤكد أي    لا احل جـ   

حمرِّكـ  علزنا ـ    ىل   مـل إلالسـ ء اعاـمع        ىل حتريل  هملإ  استغمل املا ر  من كرا   ـ مم 
ــس أصــح ب املصــلح   ىل      ــ  واعتحــرال  اعاهمإقــ . وأر ــر وإ ــق اعتذهمإ م ــ     اعشــ مل وحتقإ

اعرت  اعاي يشـغِّلا  همـ ل املذـ جم     جوررهم اعرامإ   ىل  ض  ء اعط بس اعرت   لا اعقط ع نري
ب عذظر  ىل أاـ  تاـتغرق وقتـً  اـريًم     احلريإر ، وتباإ   هملإ   صداال شو را  املذش  علهما ر  

وتكلف مثذً  ن عإً ، وكـاعك  ىل   ـ رة بذـ ء اعثقـ  ق آعإـ   تصـدير املاـ ر  بصـرالة ق نرنإـ  ق          
 املذطق .  

اعرامإ   ىل حم كهم  مرتكف اجلـرائم اعدوعإـ  وانتـو ك   رقـرق     احل عإ  وأشإد ب جلورر  - 64
دويل خـمل اع تـرة املشـهمرع  بـ عتقرير. ومـس ذعـك،       اإلنا    لا اعصاإد اعراي واإلقلإهم  واعـ 

ــ عاذف اعــدائر ق ووراليــ  اعكرنغــر اعدميقرااإــ           ياــ والي اعقلــق مــن أ  األيــرار املــرتبط  ب
واملذطقــ ، وبا ــوم مشــهمرل  ــااءا  األمــم املتحــدة أو بــ جلااءا  اعدوعإــ  أو صــدال  ثقــا   

ويرجد بإذوم أ  ـ ء بـ المو  ق اعقـرا      أوامر  عق ء اعقبن اعدوعإ ، م  ماعرا مطلق  اعاراق.
مــ ال  ســ بق  واعقــرا  املاــلح  جلهموراليــ  اعكرنغــر  23اعدميقرااإــ  عتحريــر الوانــدا ورركــ  

اعدميقرااإ . وأذكِّر ركرم   املذطق  ب عتاامو  بتإاري  ق م  اعادل  ن اريق اعتاـ و  اعق ـ ئ    
 اجلــرائم اخلطــرية  ىل احملــ كم  لــا اعاهمــل ماــ  مــن أجــل تقــد  مــرتكف وــ اإلقلإهمــ . كهمــ  أرث

استامموم أو نقلـوم. وستاـوم    اعق نرنإ  املختص ، سراء  ن اريق مق ض هم أو تالإهموم أو
ميـ رة املاـ ءع  وحتاـ   ق مــ  اعاـدل ق قطـس شــرط باإـد حنـر   ــ رة بذـ ء اعثقـ  ق مؤساــ            

الة، وتاايـا اعاـمع   احلركهم  واملؤسا   اعق ـ ئإ  ق املذطقـ ، وكاـر روامـ   اعاذـف املتكـر      
 اعدائم.  

وياري أ  أشري  ىل أ  مذرب املرأة ي طلس بدوال ر  م ه ع ق ر م اعـتهمك  اعاإ سـ     - 65
ــ  اإلســو ع ق اعتصــدي عألســب ب      واالقتصــ ري علهمــرأة ق املذطقــ . وهــر يذطــري  لــا  مك نإ
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ــ    واعاإ       ــتبا ر االقتصــ ري واالجتهم ــدع االســتقراالد وما جلــ  االس ــ  عا ــرأةد  اجلاالي ســ  علهم
واعتصدي عألشك ل املتغلغل  علاذف اجلذا  واجلذا يد و ك  املرأة عك  تصبح  رد  قـر   
اعتحرل. كهمـ  أثـي  لـا اعـدوال اع ريـد اعـاي ت ـطلس بـا املذظهمـ   اعذاـ ئإ  ق تاايـا اعاـمع             
 ىل واعتريإــق بــ  استهماــ   احمللإــ . وأر ــر اجلوــ   امل حنــ   ىل ر ــم تلــك املذظهمــ   بقــرة، و   

 ذرب.  املاملا  دة  لا ترسإس ق  دة مراالر 
ــن    - 66 ــل م ــ  اعتقلإ ــر  وال يذبغ ــ  خط ــد  خــمل      أمهإ ــدة امل ــا اعباإ ــف و راقب انــدالع اعاذ

االنتخ ب   املقبلـ  ق  ـدة بلـدا  ق املذطقـ . ورـ   لإذـ  بـال قصـ ال  اجلوـرر ملذـس نشـرب            
كرمــ   احللـ . وأرــع وإـس   اعاذـف املتصـل ب النتخ بــ    لـا مـد  األشــور واعاـذرا  املقب     

 لا تريري جم ل كـ ف علهمشـ الك  اعاإ سـإ  احلـرة وامل تررـ . و لـا وجـا اخلصـرص، أرـع          
 لــا  ،واعشــرك ء اعــدوعإ  ،ومذظهمــ   استهمــس املــدي ،وأرــااب املا الضــ  ،وإــس احلكرمــ  

  املا مه  ق  جراء انتخ ب   سـلهمإ  ذا  مصـداقإ  تتاـم ب عشـ  يإ  وراـن اعترقإـ  ق ك يـ       
 أحن ء املذطق .  

وأخريا، أشكر مبارث  اخل ص، ولثلـ  اخلـ ص جلهموراليـ  اعكرنغـر اعدميقرااإـ /الئإس       - 67
باث  مذظهم  األمم املتحدة عتحقإق االستقراال ق وورالي  اعكرنغر اعدميقرااإـ ، واأليرقـ  اعت باـ     

اايـا  اـ ال اعاـمع    هلهم ، وكاعك يريق املبارث  واملهمثل  اعـدوعإ ،  لـا جوـررهم اعدؤوبـ  عت    
ــ          ــدويل  ىل مراصــل  ر ــم شــارب مذطق ــن واستهمــس اع ــس األم ــ و . وأر ــر جمل ــن واعتا واألم

 .“ ا ال األمل”اعبحريا  اعكرب  ق جورره  اعرامإ   ىل حتقإق أهداف 
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