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تقريـر األمــل ام ـن لــن ام مللتــة املحتتل ـة ميقــن األ ريقـ واألمــم املتحــدة
يف ار ور
أوال  -مقدمة
 -١يقــد اــلا امتقريــر لملــي سقــرار جملــس األمــن  ،)20١5( 2228امــلم مــد ا لــس
مبوجبــــي واليــــة ام مللتــــة املحتتل ــــة ميقــــن األ ريقــــ واألمــــم املتحــــدة يف ار ــــور ــــ
 30زيران/يونتـي  ،20١6وطلــإ َّ م موا نتــي ـ  90يومــن ستقريــر لــن تاليتــل واليــة امب ــة
ويقد امتقرير م لومنت مستكمللة وقلتي ملزناع واموضع امستنس وامبتئـة ام مللتنتتـة يف ار ـور
مالــل تــنرير نقــر تقريــرم امســنس ( )S/2015/1027و ــ  ١١آذار/مــنر  20١6وي ــر
امتقرير أيضـن اجناـنتات امـق ققتـلن ام مللتـة املحتتل ـة يف تاليتـل أوموينرـن االسـتراتتدتة وامتقـد
احملرت يف ققتـ امالقـنا املرج تـة وأ،ـيا ،يسـلق امتقريـر امضـول للـا امتحـدينت امر تسـتة امـق
ت تر امتاليتل امي نل ملوالية ،ويقد وصين ملتقد احملرت يف نقـ امللـن َّف ريـ األمـم املتحـدة
امق رم ويف وضع استراتتدتة اخلروج ،للا امالحو امل لوب يف امقرار )20١5( 2228

ثننتن -

يالنمتنت امالـزاع واحلنمة األمالتة

أمف  -االجتنانت امسن دة و يالنمتنت امالـزاع يف ار ور
 - 2مالــل ــننون ام نا/يالــنير  ،20١6أ ى اشــتدا امقتــنل ســل كومــة امســو ان وجــت
قريـر امسو ان /يــت لبــد اموا ـد يف جبـ مــرة ،مبـن يف ذمــف لمللتــنت امقيـف ا ــوم امــق
تقـــو اـــن امقـــوات احلكومتـــةَّ ،ف تـــداور اموضـــع األمـ ـ سيـــورة ســـري ة وتقـــريد أ ـــر
مــن  ١05 000شــحت ويف امو ـ نيســي ،اضيض ـ امزنالــنت امقبلتــة مــن ت ـ ن ن لــن
وشدرن ستد أن م دل اجنجرا ـد تضـنلف تقريبـن ،وسـدل تيـن ة ملحواـة يف االلتـدالات
واملضنيقنت امق يت ر هلن املدنتون ،مبن تلم املقر ون ا،لتن ،للا يد املسلحل
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امقتنل سل امقوات احلكومتة ومجنلنت املتملر ين
 - 3يف ننون ام نا/يالنير  ،20١6أللال كومة امسـو ان سدايـة لمللتـة لسـكرية ـبية
تستلدف موا ع جـت قريـر امسو ان /يـت لبـد اموا ـد يف جبـ مـرة ،وارملـ احلر ـنت
املتملر ة مبلنمجة امقوا املدنتـة وام سـكرية وامتدنريـة يف املال قـة و.بـلن و بـ اـلا اجنلـين،
والتبنرا مـن أيلول/سـبتملرب  ، 20١5أشـنرت لـدة ستننـنت صـن رة لـن مسـ ومل يف احلكومـة
َّف جــت قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد سوصــيي اخل ــر امر تس ـ للــا لمللتــة امســي
يف ار ور ،ور ض احلر ة ،من جننبلنَّ ،جرال حمن ثنت مبنشرة مع احلكومـة ،ملـن ر ضـ
املقــنر ة يف أم لمللتــة تيــنو ب ـ تاليتــل مــن وض ـ تي مــن شــروا مســبقة و لــول تقــرين
األول/أ توسر  ، 20١5وس د انتلنل موسـم األم ـنر ،سـدأت امقـوات املسـلحة امسـو انتة قـد
تــدر مقوارــن يف لــدة حملتــنت مــن جب ـ مــرة تقــع يف حمــتق مالــنط ي تقــد أن جــت قريــر
امسو ان /يت لبد اموا ـد يسـت ر للتلـن ورصـدت ام مللتـة املحتتل ـة قـر و ـدات تنس ـة
ملقوات املسلحة امسو انتة ننـ ـد نقلـ َّف امينشـر ونتـنال ،ـيل موسـم األم ـنر ،سنجتـن
وسق ار ور و نم لالنصر جت قرير امسو ان /يـت لبـد اموا ـد املتملر ـزة يف املالـنط
امالن تــة للــا ســيوم جب ـ مــرة ساليــإ ملــن ن متير ــة مقوا ـ امقــوات احلكومتــة ،ال ســتملن
للا ام رق امواصلة سل امينشر ونتنال وتامالد و،يل شلر ـننون األول /يسـملرب ،ور ت
تقــنرير لــن اشــتبن نت ســل امقــوات احلكومتــة وجــت قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد
يف مال قة ومدو يف وسق ار ور ،ستد أن ام مللتة املحتتل ة مل تتملكن من امتحقـ مالـلن سسـبإ
امقتو امليروضة للا ،وهلن َّف تلف املال قة
 - ٤وانــدم ألملــنل امقتــنل َّثــر ملــل نيــبي جــت قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد
جن دى وا امقوات املسـلحة امسـو انتة يف  2ـننون ام نا/يالـنير ـرب سـاليا اموا ـة ـنل
ومــو يف جب ـ مــرة ومل يتســن مل مللتــة املحتتل ــة تا تــد و ــوع اــلا اهلدــو سســبإ امقتــو
امليروضــة للــا ،وهلــن َّف املال قــة ،ستــد أن امتقــنرير أشــنرت َّف أن اهلدــو أســير لــن مقتـ
ســب ة مــن أ ــرا امقــوات املســلحة امســو انتة وَّصــنسة ــو  20آ،ــرين وــروم ويف ألقــنب
اهلدــو  ،توجل ـ و ــدات مقــنة َّضــن تة تنس ــة ملقــوات املســلحة امســو انتة و ــوات امــدلم
امسريع واملتلتقتنت ام رستة َّف مال قة جب مرة
 - 5وسدأ اهلدو سسلسلة من لمللتنت امقيـف ا ـوم يف اميتـرة مـن َّ ١٤ف  ١6ـننون
ام نا/يالــنير اســتلد لــدة مالــنط يف وســق و ــنل ار ــور ويف  ١٤ــننون ام نا/يالــنير،
رصـدت ام مللتــة املحتتل ــة طــن رة تنس ــة ملحكومــة أمقـ ثــيم النسـ ســنمقرب مــن ريــة ــرة
اموا ــة َّف ا الــوب امقــر مــن ســورتوا وأسلـ جــت قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد
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ام مللتــة املحتتل ــة س ــد و ــوع أم َّصــنسنت جــرال ذمــف ويف ــنل ار ــور ،أشــنرت س ـ
املين ر اجنليمتـة ،يف  ١٤ـننون ام نا/يالـنيرَّ ،ف لمللتـنت يـف جـوم اسـتلد مالـنط
للـــا مقرســـة مـــن ـــريق ســـنرستس و ـــرة امـــوا تل َّف امقـــملنل امقـــر وا الـــوب امقـــر
من سورتوا للا امتوا  ،يف ل أُسلغ ام مللتة املحتتل ة لـن ضـرسنت جويـة َّضـن تة طنمـ
ريق ا و و وتبنرات امـوا تل َّف امغـرب مـن طويلـة يف  ١5ـننون ام نا/يالـنير ،مكالـلن
مل تتملكن من تا تد و وللن ويف وسق ار ور ،رصدت ام مللتة املحتتل ة يين جوين ملالـنط
تقع َّف امقملنل امقر من مو ع ريقلن يف نيتـق يف  ١6ـننون ام نا/يالـنير وألقـإ ذمـف
تقريــر لــن لمللتــنت يــف يف ــورو اموا ــة َّف امقــرق مــن نيتــق ،يف  ١6و  ١7ــننون
ام نا/يالنير ،ويف التالقن و ترو سـل  22و  23ـننون ام نا/يالـنير ومـرة أ،ـرى ،مل تـتملكن
ام مللتة املحتتل ة من تا تد ال امتقنرير سسبإ امقتو امليروضة للا ،وهلن َّف تلف املال قة
 - 6وسنمالظر َّف دة امقتنل ،ـات ـوات جـت قريـر امسو ان /يـت لبـد اموا ـد َّف
املالنط ا بلتة اموا ة سل نيتق ورو يو ونتتدة مـلمف ،ا لـ امقـوات املسـلحة امسـو انتة
أ.ن ست رت للا م ن جت قرير امسو ان /يت لبد اموا د يف صنسون اميـوق و لـويف يف
جالــوب ار ــور ،و نمـ ستــامل ام ريـ امر تســتة املوصــلة َّف جبـ مــرة ويف و ـ ال ـ ،
شال امقوات املسلحة امسو انتة ادملنت سريـة للـا طـول حمـورين يبـدو أن اهلـدف مالـلن اـو
ا توال جت قرير امسو ان /يت لبد اموا د ،و احملور األول املالنط اموا ة َّف امقـرق
وامقــملنل امقــر وا الــوب امقــر مــن نيتــق ( التالقــن و ومــو وســورن و ومــول و ــويي
وسومو ون) ،تملن ـ احملـور ام ـنا املالـنط اموا ـة َّف امقـملنل امقـر وامقـملنل امغـريف مـن
نيتق (سور و ورواتن وَّمنمل تق وسو وسوالم)
 - 7وتواص ـ امقتــنل يــوم  22و  23ــننون ام نا/يالــنير ،ا تــد لــن م ر ــة ســنمقرب
من نيتق ألقبلن ا لنل جت قرير امسو ان /يت لبد اموا د ساني د اح يف صد حمـنوالت
امقوات املسلحة امسو انتة ملتقد و نمو تونج ويف و ـ ال ـ  ،أصـدر ـ مـن جـت
قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد وامقــوات املســلحة امســو انتة ستننــنت متضــنرسة لــن احلنمــة
ام ســكرية يف جبــ مــرة ــن لا جــت قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد أنــي ــد اــح
يف صد ادو احلكومة وصـن ر مئـنت املر بـنت ام سـكرية و ملتـنت ضـحتملة مـن األسـلحة
وللا ام كـس مـن ذمـف ،ر ضـ احلكومـة اـل اال لـنلات وأ ـدت أ.ـن ـد اسـتوم للـا
ا زل األ رب من جب مرة ،وأ.ـن صـدت حمـنوالت جـت قريـر امسو ان /يـت لبـد اموا ـد
الست ن ة القن سـوق و تلـ لـد ا مـن امقـن ة املتـدانتل امتـنس ل ـت قريـر امسو ان /يـت
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لبد اموا د ويف  22ننون ام نا/يالنير ،أللالـ امقـوات املسـلحة امسـو انتة أيضـن اسـتتيلان
للا ن ورو
 - 8ويف ل واصل امقوات احلكومتة ادوملن ،أجرى امر تس امبقي لـدة تغـتيات يف
تن ة امقوات املسلحة امسو انتة يف  9شبنا /رباير ،و ذمف ت تل اميري أول لملـن امـدين
مي يا لدوم ر تسن جديدا هلتئة األر نن املقـتر ة واميريـ ـم حمملـد ،ـي نن بـن مـي ويف
ألقنب ال امت تتالنت ،واصل امقوات احلكومتة تك تف لمللتنرن
 - 9وا ل احلكومة ققتـ املزيـ د مـن املكنسـإ سنسـتتي لن للـا م ظـم املوا ـع املتقدمـة
ت قرير امسو ان /يت لبد اموا ـد امـق تقـك رديـدا مسـتملرا ملحنمتـنت االسـتراتتدتة
يف رو ــيو ونيتــق ،متحــد ســلمف مــن ــدرة جــت قريــر امسو ان /يــت لبــد اموا ــد للــا
امقتــن سنهلدملــنت املضــن ة وتالســتقلن و لـ اــل املوا ـع ــن ورو يف ــنل ار ــور ،ورواتــن
وَّمنمل تق و ترو وسلدون وسو وسوالم يف وسق ار ور ويف  ١6شـبنا /رباير ،تلقـ
ام مللتة املحتتل ة م لومـنت ريـي م ـدة تيتـد سـان لالنصـر تنس ـة ـت قريـر امسو ان /يـت
لبد اموا د د است ن ت ريق ترو و نمو اموا تل َّف امقرق من نيتق س د تنل لالتـف
وأسلغ ـ ميــن ر حملتــة ام مللتــة املحتتل ــة أنــي يف اميتــرة اموا ــة ســل  ١2و  28شــبنا /رباير،
يي طن رة كومتة ـرى جرتالقـن و ـويي ومـرة و تـرو وسـورم ومـرال و ـو م وتـن و
ومورو اموا ة َّف امقرق وامقملنل امقر من نيتق ويف الا اميد  ،أسلغـ ميـن ر حملتـة
ام مللتــة املحتتل ــة ،يف  ١٤شــبنا /رباير ،ســان امقــوات احلكومتــة انمج ـ موا ــع جــت قريــر
امسو ان /يت لبد اموا ـد يف ريـة ـويي وأ ـن ت تقـنرير َّضـن تة ريـي م ـدة سـان طـن رة
تنس ة ملحكومة نم س مللتنت يف جوم مقرية مرة يف امتو نيسي ويف  2١شـبنا /رباير،
يف نيتـق ،ذ ــر مم لــو مــتم اســترا ة ململقـر ين أنــي يف  20شــبنا /رباير ،أمقـ طــن رة تنس ــة
ملحكومة النس يف مال قق سورم ومرال اموا تل َّف امقملنل امقر مـن نـربتق ،ممـن أ ى َّف
تقريد املدنتل ويف صبنم يو  22شبنا /رباير ،رصدت ام مللتة املحتتل ة طن رة أمقـ اـنا
النس يف سلسلة ا بنل سنمقرب مـن ريـة تـوم اموا ـة َّف ا الـوب امقـر مـن مو ـع اميريـ
يف سورتوا ويف و ال  ،أسلغ مين ر حملتة ام مللتة املحتتل ـة س مللتـنت يـف َّضـن تة
ســـنمقرب مـــن ـــرى نيتـــق وتـــو و ومـــورو يف  26شـــبنا /رباير ،ويف ـــريق مـــرة و ـــو م
يف  28شبنا /رباير وو قن ملين ر حملتة ،سد مـن جمملولـي لقـرة تلـا مـن املـدنتل سسـبإ
امغنرات ا ويـة يف  ١3و  26و  28شـبنا /رباير وسسـبإ امقتـو امليروضـة للـا امـد،ول،
مل تـــتملكن ام مللتـــة املحتتل ـــة مـــن تا تـــد اـــلا ام ـــد أو لـــد اجنصـــنسنت احملتمللـــة األ،ـــرى
يف صيوف املدنتل يف جب مرة
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 - ١0وال يــزال امقتــنل مســتملرا يف و ـ تنســة اــلا امتقريــر و ــد أ ــن ت ميــن ر َّليمتــة
سان وات احلكومة ال تزال تواجي وات املتملر ين ريي املتملنثلة وامكـ ية امتالقـ امـق تسـتحتد
امتقت ا غرايف ملحد من تاثي لمللتـنت امقيـف وتب ـق تقـد ـوات املقـنة امتنس ـة ملقـوات
املسلحة امسو انتة
 - ١١ومل يسد أم نقنا حلر ة ام دل واملسنواة  -جالنم جربيـ َّسـرااتم وجـت قريـر
امسو ان /يت مت متالـنوم يف ار ـور ،ـيل اميتـرة املقـملومة سـنمتقرير ويف  7آذار/مـنر ،
تلق ام مللتة املحتتل ة تقنرير ريي م دة تيتد سان أ د امقن ة املتـدانتل امتـنس ل ـت قريـر
امســو ان/جالنم لبــد اموا ــد و ــو  ١00مــن رجنمــي ســلملوا أنيســلم َّف امقــوات احلكومتــة
يف تامالد ـ وألقــإ ذمــف تقــنرير َّليمتــة َّضــن تة أ ــن ت ســان جمملولــة مــن املقــنتلل امــلين
يدلون أ.م مالققون لن يت جربي وصلوا ،يف  8آذار/منر َّ ،ف نتـنال ،جالـوب ار ـور،
ن مل من جالوب امسو ان
امالـزالنت احمللتة وام الف امقبل
 - ١2يف امو ـ نيســي ،انــدم نزالــنت للــا مســتوى ا تمل ــنت احمللتــة يف ريــرب وجالــوب
ار ـور ،ــيل اميتــرة املقــملومة سـنمتقرير ،متســنام يف تيــن ة امتــوتر سـل ا تمل ــنت احمللتــة ام رستــة
وريي ام رستة ي ريرب ار ور ،يف  9ننون ام نا/يالنير ،أ تد سـان جمملولـة مـن املسـلحل مـن
س ـ البــة انمج ـ ــريق مــو ومــو ــو وم املــتل يق الــلملن املســنمت و.بتــلملن ،يف ر
ملــن يبــدو للــا مقت ـ راع يف مال قــة وا م راة اموا ــة َّف امقــرق مــن ريــة مــو وأســير
اهلدو لن مقت  ١3شحتين ،وَّصنسة  27شحتين وروم ،وتقريد لد بي مـن ـنط ريـة
مو  ،م ظمللم من امالسنل واألطينل و ا وا  ١ 000شحت َّف متم أسـو تار ململقـر ين
ا،لتــن ســنمقرب مــن ا التالــة ،و ــر  6 000شــحت َّضــنيف َّف تقــن ا ــنورة ويف  ١0ــننون
ام نا/يالــنير ،تظــنارت يف ا التالــة سغــرب ار ــور جمملولــة ــبية مــن املســنمت واملــن ــوا
ننوا د شر وا من مـو ومـن امقـرى ا ـنورة هلـن يف امتـو امسـنس  ،ممـن أ ى
 ١ 000شحت
َّف و ــوع ي ـ  ،مالــلن .ــإ مكتــإ ــن م ريــرب ار ــور وأ تــد لــن مقت ـ  ١0أشــحتن
من املسنمت يف صدامنت مع وات امدلم امسريع ،ملن أصتإ لقرة آ،رون وروم
 - ١3ويف ألقنب ال احلـوا م ويف ريملـرة تقـنرير لـن تواصـ ت بئـة املتلتقـتنت املسـلحة،
نم احلكومـة سالقـر ـوات أمـن َّضـن تة يف ا التالـة ومـو ال تـوال املو ـف ،وسـدأت سـ جرال
ققتقنت للا مستوى اموالينت واملستوى االقـن م ومـن سـل امقـرى امـق طنمتـلن األ ـدام
يف مال قـــة مـــو  ،اردـــرت ريتـــنن وأضـــح ثـــيم ـ ـرى أ،ـــرى شـــبي ملدـــورة ولـــن
َّ 60ف  70يف املن ة من سكنن امقرى امسبع األ،رى مالل ذمف احلل
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 - ١٤أمــن امــزنا ع اآل،ــر امــدا ر يف ريــرب ار ــور ســل بتلــة أوال ررــة و بتلــة امرتيقــنت
امقملنمتة و بتلة امقملر ،قد نن سببي ن م سر ة ململنشتة ن سي أوال ررة ضـد بتلـة امقملـر
يف مال قــة رومنمتــة اموا ــة َّف امقــملنل مــن مــورا يف  ١6ــننون ام نا/يالــنير و،ــيل ت قــإ
ا النة ،تلـ بتلـة امقملـر يف امتـو امتـن ملحـن م أ ـد أ ـرا أوال ررـة يف ريـة نبتن ـن ور ا
للا ذمف ،قد أوال ررة أ ـرا بتلتـلم واـنمجوا ـرى يق الـلن أ ـرا بتلـة امقملـر يف مال قـة
أ جتـو  ،وأ ر ـوا أجــزال مـن ثــيم ـرى و.بـوا امســوق يف َّ ـداان بـ أن يالتقلـوا َّف ــريق
شـكتف و ملكملــة مســر ة املزيـد مــن املنشــتة ويف  ١8ـننون ام نا/يالــنير ،تواصــل اهلدملــنت
للا رنقن و رنن تنمن وتنجونن و وسق ،وأسيرت لـن تقـريد  6٤لن لـة مـن بتلـة امقملـر َّف
املالنط احملت ة سا جتو و د لن م ظمللم َّف مالنتهلم مكـن امسـكنن ال ـروون للـا اخلـروج
مــن ــراام سســبإ امتلديــد املتواص ـ امــلم يقــكلي وجــو مســلحل مــن بت ـ أوال ررــة يف
املالنط ا نورة وس ـد تـد ،م تملـد حملتـة ريالـف ،ـن تلملـنل بتلـة امقملـر سـد ع امديـة م ن لـة
امقتلا من أوال ررة وسنمرريم مـن ـع امديـة ،اـنجم أوال ررـة يف و ـ ال ـ أرسـع ـرى
يف مال قة أ جتو  ،و ت أثالنل اهلدو ثيثة أ را من امقملر وأصتإ  ١١آ،رون وروم
 - ١5ويف جالـــوب ار ـــور ،و ـــع اشـــتبن نن ســـل بـــتلق امييتـــة وامســـيمنت يــ يـــوم
 7و  ١٤شــبنا /رباير ،انــدم مواجلــنت َّثــر لمللتــنت ســر ة ململنشــتة يف مال قــة امالــديف
من سرا  ،ممن أسير لن مقت  32شحتين من بتلة امييتة وثيثـة أشـحتن مـن بتلـة امسـيمنت
وجرم  ١٤شحتين من بتلة امييتة و  8أشحتن من بتلة امسـيمنت ويف  22شـبنا /رباير،
التقلـ امســل نت احلكومتــة  55مــن أ ــرا امقبتلــتل ،ومــن ضـملاللم تلملــنل بلــتل ،وال يــزال
 35مالــلم تــد اال تدــنت يف ســدن نتــنال سننتظــنر حمن ملتــلم ــلمف ألي ـ احلكومــة لــد ا
من تلملنل امقبتلتل من مالنصبلم و د متكن جملس األجنويد امتنسع مـد ارة األالتـة مقبتلـة امقملـر
مــن امتوســق جنســرا اتيــنق مو ــف ألملــنل امقتــنل ســل ام ــر ل وسنجنضــن ة َّف ذمــف ،التق ـ
 25ر ا من اهلبننتـة يف َّطـنر تلـف االشـتبن نت وأللـن وا جالـوب ار ـور لـن لمللتـة مـزنع
امسيم ردف َّف امتحتيتف من امزنالنت امقبلتة يف املال قة
اجنجرا وامليوصتة
 - ١6ال ـ ألملــنل ام الــف امــق ترتكبــلن ام يــنسنت اجنجرامتــة املالظملــة وامبــدو املســلحون
واملتلتقــتنت مالتــلزة رصــة وجــو ــراص لــن للــا ص ـ تد امالظــن وامقــننون واألمــن ،تقــك
ميــدر ل ـ ــبي ملســكنن يف ار ــور وو ــع مــن جمملولــي  505مــن احلــوا م اجنجرامتــة،
ممــن أســير لــن تســدت  ١26نمــة و ــنة ،مقنرنــة مبــن لــد  385ن ثــة و  376نمــة و ــنة
يف اميترة املقملومة سـنمتقرير امسـنس و لـ ا ـرا م األ ـر شـتولن لمللتـنت امسـ و املسـلح
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( ،)8١وحمـــنوالت امســـ و ( ،)28وااللتـــدالات وامتحرشـــنت ( )١5٤ولمللتـــنت امســـر ة
وا تحــن املالــنتل ( )٤8وامالــلإ ( )١7واال،ت ــنف ( )25وَّش ـ نل احلرا ـ ( )9واهلدملــنت
ســـنماليان ( )79وامكملـــن ن ( )25وامتلديـــدات ( )١7وســـر ة املنشـــتة ( )22وأثـــر ريتـــنب
امسل نت احلكومتة يف املالنط امالن تة للا َّنينذ امقـننون ،واـ ان ـدا يـنلة امالظـن امقضـن
يسنام يف نقر ثقن ة اجن يت من ام قنب وتكرار ا را م ،ستالملن ا اال،ت نف أسلوسن سـرين
يستحتدمي ش امقبن يف ار ور ملحيول للا مبنم امدية امل لوسة من بن أ،رى
 - ١7و رســدل أيضــن ،ــيل اميتــرة املقــملومة اــلا امتقريــر  25نمــة مــن ــنالت ام الــف
ا الس وا السنا املم استلدف امالسنل واألطينل واتسمل اهلدملنت للـا امالسـنل سنجنيـلال
امبــدا امقــديد متمل ـ ي يف االلتــدال للــا امالســنل امي ـ ــنومن اميــرار أو املقنومــة سنمضــرب
أو امت ليإ أو امقت واستلد اهلدملنت مجتع اميئنت ام ملرية ،مبـن يف ذمـف صـغنر اميتتـنت
وامالسنل املتقدمنت يف امسن و نن امضحنين يف م ظم احلـوا م مالـلملكل يف سـإ رت لـم
و ملــن مــو ع يف لــدة تقــنرير ســنسقة ،أ ى ان ــدا ثقــة امض ـحنين وأســرام يف ــدرة احلكومــة
للــا َّجــرال امتحقت ـ ملــن يالبغ ـ  ،وريتــنب امقــرطة احلكومتــة لــن س ـ املالــنط  ،واخلــوف
مــن االنتقــن  ،ووصـملة ام ــنر االجتملنلتــة املرتب ــة ســنمت ر مل الــف ا السـ َّ ،ف لــة اجنســيص
لن نالت ام الف ا الس وا السنا

سنل  -امت ورات امستنستة
احلوار اموط
 - ١8ا احلوار اموط حمور امتر تز امر تس ململالن قـنت امستنسـتة يف امسـو ان ومـد ت
املللــة احملــد ة ال،تتــن م ـ متر احلــوار امــوط ا ــنرم يف اخلرطــو امــق أللــن لالــلن يف امبدايــة،
وا  ١0ننون ام نا/يالنير َّ ،20١6ف  ١0شبنا /رباير يف حمنومة متـو ي املزيـد مـن امو ـ
ملحتتلـــف املدـــنن مينتـــلنل مـــن مالن قـــنرن وَّصـــدار توصــتنرن ،ضـــي لـــن َّ الـــنع األطـــراف
مــن ،ــنرج ام مللتــة سنالنضــملن َّمتلــن ويف  5شــبنا /رباير ،أللــن امــر تس امبقــي أن احلــوار
ستالتل لملن ريإ
 - ١9وانضمل ر ة ام دل واملسنواة ا ديدة سقتن ة ماليور أرسـنب يـونس ،واـ يـت
مالق ـ لــن ر ــة ام ــدل واملســنواةَّ ،ف ام مللتــة يف و ــ مبكــر مــن ــننون ام نا/يالــنير
ويف  ٤شبنا /رباير ،وّ احلكومة للا اتينق سي يف امينشـر مـع ر ـة ام ـدل واملسـنواة
امدميقراطتة سقتن ة حمملد َّسرااتم أترق ،ومع جت قريـر امسـو ان سقتـن ة صـنم آ َّسـحنق،
وجت قرير امسو ان  -جالنم نور امدين تر وانضمل ال اميين تملن س ـد َّف مـ متر
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احلـــوار امـــوط يف  7شـــبنا /رباير ويف ا ملـــوع شـــنر يف املـ ـ متر  39ر ـــة مســـلحة
م ظمللــن يــن صــغية مالقــقة لــن ا ملنلــنت امر تســتة املســلحة يف ار ــور ،وشــنر
تي أيضن احلر ة امق بتة متحرير امسو ان  -نع امقملنل
 - 20وسنســت النل ــزب امل ـ متر امق ـ ر امــلم يرأســي ســن امتــرايف ،امــلم ــد ت ـ ثر و نتــي
يف  5آذار/مــنر أيضــن للــا ام مللتــة ،اســتملرت مجتــع أ ــزاب امل نرضــة امر تســتة يف مقنط ــة
ام مللتة ،مبن يف ذمف زب األمة امقوم واحلزب امقـتول امسـو اا و ـزب اجنصـيم اآلن،
ضي لن احلر نت املسلحة امسو انتة امر تستة ،وال للـا مو يلـن امقن ـ س ـد تـوا ر ستئـة
مواتتة جنجرال وار قتق وذم ميدا تة
 - 2١وانت ل املدنن اميرلتة امسـ ملـ متر احلـوار امـوط مـن مالن قـنرن و ـدم توصـتنرن
َّف األمننــــة يف  28شــــبنا /رباير وت امتوصـــ َّف توا ـــ يف اآلرال سقــــان لــــدة مســــن ،
مبن يف ذمف اهلوية امسو انتة واملبن ئ امتوجتلتة م مللتة است را امدستور و تملن يت لـ مبسـامة
امترتتبنت االنتقنمتة ،لن م ظـم املقـنر ل مـن ريـي املالـتملل َّف ـزب املـ متر امـوط احلـن م
الة احلكم س نقنل كومة ميـنحلة
َّف َّنقنل كومة انتقنمتة ويف  28شبنا /رباير ،أوص
وطالتــة مــدرن أرســع س ـالوات ،وســان يــتم َّنقــنوان يف ريضــون ثيثــة أشــلر مــن تــنرير التملــن
توصتنت م متر احلوار اموط
 - 22ومــن تال احلــوار امــوط مســتملرا ـ و ـ تنســة اــلا امتقريــر ،ون قديــد مولــد
.ن مي ،وال توجد م شرات واضحة سقان اخل وات امتنمتة امواجإ اختنذان
األلملنل امتحضيية ميستيتنل اجن ارم يف ار ور
 - 23يف  ١2ننون ام نا/يالنير ،أللال ميوضتة استيتنل ار ور أن االسـتيتنل للـا اموضـع
اجن ارم مدار ور ستدرى يف اميترة من َّ ١١ف  ١3نتسنن/أسري  20١6ويلـدف االسـتيتنل
َّف قديـــد اموضـــع اجن ارم ململال قـــة ،ومـــن َّذا ننـــ ار ـــور ستيـــبح مال قـــة وا ــــدة
أو ستحتيع سنمتقستملنت ون اجن لتملتة اخلملسة احلنمتة ،و قـن أل كـن وثتقـة امدو ـة ملسـي
يف ار ور وأشنرت امليوضتة أيضن َّف أن امدلوة ستوجي َّف مالظملـنت وطالتـة و ومتـة مرصـد
االسـتيتنل وسـدأت تـرة تسـدت ملــدة أسـبولل يف  8شـبنا /رباير ،وستالقـر امقن ملـة اماللن تــة
ملالن،بل املسدلل لول  20آذار/منر وأنقات ميوضـتة اسـتيتنل ار ـور  ١ ٤00مر ـز
موتلة يف  6٤حملتة يف والينت ار ور اخلملـس وأللالـ املدالـة أن مجتـع امسـو انتل سـتح
هلــم امتســدت وامتيــوي مبــن ــتلم امســو انتون مــن ريــي أاــن ار ــور املقــتملل تلــن ،ــيل
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األشلر ام يثـة امسـنسقة ملتسـدت وتسـتب د امل ـنيي املت لقـة سنألالتـة أن يقـنر يف امتيـوي
أسالنل ار ور املين يقتملون ،نرج ار ور ملدة ستة أشلر ب سدل امتسدت
 - 2٤و قي األ دام أن م نيي أالتة امالن،بل م نر ملددل يف صيوف س ـ األ ـزاب
امستنســتة واملتملــر ين املــوّ ل للــا وثتقــة امدو ــة ملســي يف ار ــور ،امــلين يــرون أن مجتــع
ســكنن ار ــور يالبغ ـ أن تتــنم هلــم رصــة املقــنر ة يف اــل ام مللتــة وألرســ األ ــزاب
امستنستة امسو انتة املقنر ة يف م متر احلوار امـوط واألطـراف صـن بة امليـلحة يف ار ـور،
وا زب امل متر امق ر و زب امتحريـر وام دامـة امقـوم و ـزب امتحريـر وام دامـة ،أيضـن
لن لقلن َّتال من وصيتي سنمتو ت ريي املالنسإ مل مللتة ،سـنمالظر َّف لمللتـنت امقتـنل وامتقـريد
امــدا رة يف جب ـ مــرة وأمــن ن أ،ــرى يف ار ــور ور ـ لــد مــن اململ ـ لل مــن متملــنت
املقر ين أيضن املقنر ة ،س و لوا َّف مقنط ة ام مللتـة وسـنمرريم مـن اـل امل نرضـة ،أللالـ
ميوضتة استيتنل ار ور ،يف  26شبنا /رباير ،أن لد امالن،بل املسـدلل يف واليـنت ار ـور
اخلملــس سلـ  3 583 ١05نــن،بل مــن ســل جمملــوع امالــن،بل املـ الل امبــنم ٤ 588 300
نن،ــإ ويف  5آذار/مــنر  ،ســدأت ميوضــتة االســتيتنل مر لــة نقــر ســد امالــن،بل ،وتلقـ
امقكنوى وام ون

جتم  -احلنمة اجننسننتة
 - 25شلدت اميترة املقملومة سـنمتقرير تـداور احلنمـة اجننسـننتة يف ثـيم مالـنط للـا وجـي
اخليـو  ،واـ ج جبـ مـرةك وأنكــن ،يف ـنل ار ــورك ومـو وأ جتــو يف ريـرب ار ــور
وأثنرت املي ظنت امق أ ف ان بنر املس ومل تملن يت ل س رييق متملـنت املقـر ين ا،لتـن
يف لــن  20١6لقــن ــبيا ،ستالملــن ال ـ ستئــة امتقــغت ام نمــة ململالظملــنت اجننســننتة حميو ــة
سي وسنت سنمغة
جب مرة
 - 26أ ى تيـــنلد ـــدة امقتـــنل ســـل امقـــوات احلكومتـــة وجـــت قريـــر امسو ان /يـــت
لبـد اموا ــد ،ومــن صــحبي مــن اهلدملــنت ا ويــة وامربيــة املك يــة واملالســقة امــق شـالتلن امقــوات
احلكومتــةَّ ،ف تقــريد واســع امال ــنق يف ــنل ووســق وجالــوب ار ــور ،ال ســتملن يف اميتــرة
اموا ة سل مالتيف ننون ام نا/يالنير وأوا،ر شبنا /رباير
 - 27وو ــد  ١05 900مــن املقــر ين ــدي ن َّف أرس ــة موا ــع يف ــنل ار ــور ،ــنن
 90يف املن ة ماللم من امالسنل واألطينلك و د مـن يزيـد للـا  62 ١92مقـر ا َّف سـورتوا،
و َّ 3٤ ١97ف طويلة ،ووص  2 500مقر ا َّف بكنستـة ،و َّ 3 3١7ف شـالق طوسـنم
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و دم ام مللتة املحتتل ة امدلم اميـورم ملوا ـدين ا ـد ستالملـن ـنن ـرم قـد املسـنلدات
اجننســــننتة للــــا ن ــــنق أوســــع ووصــ ـ أ ــــد أ ر ــــة املســ ـنلدة اجننســــننتة َّف املال قــــة
يف  7شبنا /رباير ،ووصل أول ن لة ململ ونة مكونـة مـن  2٤شـن الة يف  ١١شـبنا /رباير
ورريــم َّرســنل املزيــد مــن املســنلدات س ــد ذمــف يف شــبنا /رباير ،مــن تام ـ احلنمــة اجننســننتة
يف سـورتوا تـ ي سـنم امقلـ  ،وتا ت امتحـدينت املوجســتتة مـن تيــن م احلنمـة املتر يــة أصــي،
مبن يف ذمف ضت احلتز املتنم ،واال تقنر َّف مين ر املتن ومرا اميرف اميح
 - 28ومن تال دم امتقر يف وسق ار ور ريـي م ـروف ولدـزت املالظملـنت اجننسـننتة
يف أريلإ األ تنن لن امتحق من امتقـنرير امـق تقـي َّف نسـبة تقـريد أللـا سكـ ي يف أمـن ن
أ،رى يف وسق ار ور ،أو لن االستدنسة مي تتنجنت ا ديـدة ومـع ذمـف ،ت قديـد اويـة
 600مــن اموا ــدين ا ــد يف متملــنت وا ــة يف سلــدة تامالدـ وأ ــن ت امســل نت امســو انتة
أن  2 750شحتيــن و ــدوا َّف ثيثــة موا ــع ،ا ـ ومــدو وطــور ونيتــق وأ ــن ت كومــة
امسو ان أيضن أ.ن دم أريلية وأري تة سيسـتتكتة وميسـس مخشـحتن املتضـررين يف وسـق
ار ور ،مكاللن مل توضـح لـد األشـحتن امـلين لتـلم املسـنلدات ومـوا لم ويف جالـوب
ار ور ،أ ن ت امسل نت احمللتة أ.ن سدل من يرسو للا  ١55من املقر ين امدا،لتل ا ـد
مالتيف آذار/منر ورمبن انضـم وا ـدون
يف متم ن و  835مقر ا يف متم ريبنت
جد َّف املحتتم
مال قة أنكن ،نل ار ور
 - 29الـ احلنمــة يف أنكــن واملال قــة احملت ــة اــن يف ــنل ار ــور حميو ــة سنملحتــنطر ،سســبإ
سلسلة مـن اهلدملـنت شـالتلن بتلـة امرتيقـنت امقـملنمتة للـا ـرى امزريـنوة ،واسـتملرار وجـو
مجنلنت مسلحة لـدة وأ ـن ت األنبـنل امـوار ة يف امبدايـة أن لمللتـنت ـرق املالـنتل وامالـلإ
امق و ـ ،ـيل اهلدملـنت امـق شـالتلن امللتقـتنت يف ـننون األول /يسـملرب أو ـ امضـرر
مبــن يي ـ َّف  ١0 000شــحت تــر امك ـ ي مالــلم ســدون ط ــن أو مــنل أو مــاوى و ــدم
املسنلدة األومتة من ،ـيل مالظملـة ريـي كومتـة ومتـة ننـ موجـو ة يف مو ـع األ ـدام
و،يل شـلرم ـننون ام نا/يالـنير وشـبنا /رباير ،اضرطـ تـن ة ام مللتـة املحتتل ـة سنمتالسـت
اموثت مع ا لنت امينللة اجننسننتة ،يف ـوار مـع امسـل نت جن ـن سـب ملوصـول َّف أنكـن
ستد أن اض راب اموضع األم استدلا َّمغـنل امب ـنت اجننسـننتة املقـررة َّف املال قـة مـن أجـ
ت زيز االستدنسة يف اميترة من َّ ١9ف  2١ننون ام نا/يالنير
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مال قتن مو وأ جتو  ،ريرب ار ور
 - 30أ ن ت امسل نت يف ريرب ار ور سان األ دام امق و ـ ا،ـ مـو ويف املال قـة
احملت ــة اــن يــوم  9و  ١0ــننون ام نا/يالــنير أ ت َّف نــزوم  6 000شــحت َّف ا التالــة
وسنجتن احلدو مع تقـن ومل يسـملح ململالظملـنت اجننسـننتة يف امبدايـة سنموصـول َّف املقـر ين
ا د يف ا التالة ،ملن أ.ن مل تتملكن من سلـوص مـو واملالـنط احملت ـة اـن وأ ـن ت امسـل نت
احلكومتة لن َّرسنل مسنلدات َّنسننتة
 - 3١ويف .نيــة امل ــنف ،أو ــدت س ــة مقــتر ة ســل امو ــنالت َّف مــو وامقــرى ا ــنورة
نن امسـل نت ـد أ ـن ت سـان مجتـع األشـحتن
يف  ١8شبنا /رباير ،و لول ذمف امو
املقــر ين لــن وا َّف املال قــة واســتملر نق ـ اخلــدمنت األسنس ـتة يف امقــرى املتضــررة وأ تــد
ســان يــوان امز ــنة ــد املســنلدة َّف س ـ امقــرى ،مكــن م ظــم احمللتــنت املتضــررة مل تتل ـ
أم مسنلدة َّنسننتة
 - 32ويف مال قة أ جتو  ،ويف ألقنب االتينالت امق أجررن ام مللتة املحتتل ـة مـع امقـوات
املســـلحة امســـو انتة وامســـل نت احمللتـــة ،ت َّييـــن أ ـــد أ ر ـــة احلملنيـــة املتدانتـــة املتكنملـــة
يف  ١5شبنا /رباير وتبل مليري أن م ظم املقر ين لن وا َّف املال قة ،وأن اة نجـة منسـة
َّف امغلال واملاوى يف نالت ام وارئ ،وامرلنية اميحتة ،وريي ذمف مـن املسـنلدات ونظـرا
خل ر و وع املزيد من اهلدملنت واملضنيقنت للا يد املتلتقتنت املسلحة ،ال يست تع امسـكنن
يف أ جتو امتالق رية ملقتن سانق ة سإ امرتق امتوم
احلنمة يف متملنت املقر ين ا،لتن
 - 33أللـــن نن ـــإ امـــر تس ســـبو حمملـــد لبـــد امـــررن، ،ـــيل تينرتـــي َّف ار ـــور يف
 28ــننون األول /يســملرب ،أن احلــرب يف ار ــور ــد وض ـ أوتاراــن وأنــي ســتت ل للــا
 2.6ملتـون مقــر ا،لتـنَّ ،مــن ام ـو ة َّف مالــنطقلم األصـلتة وَّمــن االسـتقرار يف املالــنط امــق
يسكالون تلن اآلن ،يف أوا لن  20١6وأ ى الا اجنلين َّف توتر ام ي نت سـل امسـكنن
املقر ين واملتلتقـتنت امقبلتـة املحتتليـة امـق ـد تيقـد املـزارع واملرالـ امـق اسـتحوذت للتلـن
،يل احلرب من امسكنن املقر ين
 - 3٤وأ ــدت املالظملــنت اجننســننتة اســت دا ان مل ملــ مــع ام مللتــة املحتتل ــة وامســل نت
وا لنت امينللة يف جمنل امتالملتة واملقر ين أنيسلم جن ـن لـول ا ملـة ملتقـريد امـلم طـنل
أمد يف ار ور ،متقـتن مـع األطـر امدومتـة وأ ضـ اململنرسـنت املال بقـة ستـد أن اـل ا لـنت
شد ت للا أن امت وع لالير أسنس من ام النصر اميتمـة جن ـن لـول ا ملـة وال سـد مـن
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قديد امقـروا وا ـداو ل امزمالتـة جنريـيق متملـنت املقـر ين سنمتقـنور اموثتـ مـع ا تمل ـنت
احمللتة امل التة ،وللا أسن امل لومنت املتن ة لمف ن األمن وتوا ر اخلـدمنت األسنسـتة يف
مالنط ام و ة أو َّلن ة امتوطل املقتر ة يكتستنن أمهتة ن ة

ال  -ستئة ام مل
اهلدملنت امق ت رض

هلن ا م مللتة املحتتل ة وامقتو امليروضة للا امتالق ومالع اموصول

 - 35سرد اضين طيتـف يف لـد اهلدملـنت اجنجرامتـة للـا ممتلكـنت ام مللتـة املحتتل ـة
وأ را ان ،يل اميترة تد االست را وسنملقنرنة مع  29ن ثة و ،يل اميترة املقـملومة
ســنمتقرير امســنس  ،ســد مــن جمملولــي  ٤٤ن ثــة َّجرامتــة ل ـ  ١8لمللتــة ا تحــن وس ـ و
وسر ة ،و ن ثق س و للا مواف وط  ،وحمنومة س و وا ـدة ،و  ٤ادملـنت للـا وا ـ
ام مللتة املحتتل ة ،و ن ثق سر ة ستنرات ،و ن ثة التدال للا مواف وط لنم يف ام مللتـة
املحتتل ة ،و ن ثة رديـد ،و  ١٤ن ثـة رجـم سنحلدـنرة ،والتقـنل مواـف وطـ مـن مكتـإ
تالســت امقـ ون اجننســننتة أُ ــرج لالــي ال قــن ومــن أجـ قســل أمــن مــواي األمــم املتحــدة
ورييام من املوايل ،واصل ام مللتة املحتتل ة تستي ورينت مك ية وتو ي راسـة مسـلحة
ملتالق ـ يف امينشــر ويف مجتــع موا ــع األ ر ــة ذات األمهتــة امبنمغــة واســتملرت تيــن ة امتالســت
مــع األجلــزة األمالتــة احلكومتــة ملي قــة مــرتكر اهلدملــنت ضــد ام مللتــة املحتتل ــة للــا ــو
أ ر نمتة
 - 36وت رض وا ـ احلراسـة امتنس ـة مل مللتـة املحتتل ـة أيضـن هلدملـنت شـالتلن املتلتقـتنت
أو ام ينسنت املسلحة ي  ١ننون ام نا/يالـنير ،أطلـ تاـنل  50مسـلحن مـن جـت قريـر
امسو ان /يت لبد اموا د امالنر للا ورية تنس ة مل مللتة املحتتل ة نن سيـد امبحـ لـن
شن الة مسرو ة مربننمج األريلية ام ـنمل سـنمقرب مـن مو ـع اميريـ يف ـتم و ـنن امللـنمجون
مســلحل ساســلحة ثقتلــة حمملومــة للــا شــن النت ور يظــة امســي س ـ طيق امالــنر ،ومكــن
ن لة مسن رة من ـتم َّف أنكـن
مل يبلم لن و وع َّصنسنت ويف  7ننون ام نا/يالنير ،و
ملتحضــي ملزيــنرة امــق ســتقو اــن نن ــإ اململ ـ اخلــن املقــتر َّف املال قــة يف ملــل نيــبتي
َّ دى املتلتقتنت ام رستة وأُصتإ أ د يظة امسي وروم وسرـر أسـلحة وذ،ـن ر ويف
ن م آ،ر و ع يـو  ١٤ـننون ام نا/ي الـنير ،اضـ رت ـوات تنس ـة مل مللتـة املحتتل ـة ترا ـ
ن لة حلي اجنلنشة َّف َّطيق طلقنت قليرية صوب مسلحل ننوا نومون تغتي وجلـة
شــن التل مــن امقن لــة امر تســتة للــا طري ـ جنريــدو ســنمقرب مــن ــتم ويف  9آذار/مــنر ،
انمج مجنلة مسلحة ريي م رو ة تستق مر بنت حممللة مبدا ع رشنشة وريـة تنس ـة مل مللتـة
املحتتل ة نن متوجلة من تم َّف جنريدو يف نل ار ور و ـد ُتـ أ ـد يظـة امسـي
وأصتإ آ،ر وروم
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 - 37وال تزال االستحتبنرات ام سكرية أو جلنت األمن واملحتنسرات امـوط ييرضـنن امقتـو
للــا ر ــة ام مللتــة املحتتل ــة تــو ا للــا امتالق ـ  ،وميال ن .ـن مــن اموصــول َّف س ـ املالــنط
وير ضنن َّصـدار امتيـنريح ونتتدـة مـلمف ،ال ميكـن مل مللتـة املحتتل ـة أن تضـ لع سنمللملـنت
األمالتــة وامتقتتملتــة امضــرورية يف املالــنط امــق جتــرم تلــن لمللتــنت تــنل أو ألملــنل لالــف ســل
امقبن  ،م مـو أو أنكـن أو مال قـة جبـ مـرة ويقـمل اـلا امـر أيضـن ،يف  22شـبنا/
رباير ،لد املوا قة للا امتر،ت مر لة جوية ،نصة ملململ اخلن املقتر من امينشـر َّف
تامالد ونيتق ،وسق ار ور
امتاشيات وامتحتلت

ا ملر

 - 38يف ننون ام نا/يالنير وشبنا /رباير  ،20١6ر ضـ احلكومـة ةسـة طلبـنت أ،ـرى
ملحيــول للــا تاشــية وتضــنف اــل ام لبــنت املر وضــة َّف ر ــ مــالح  97تاشــية يف
لــن  ،20١5مــن ستالــلن أ ــر مــن  30طلبــن ملــوايل مــدنتل متحتييــل وال تــزال اــل
امقوارير ،وال سـتملن يف سـمل قـوق اجننسـنن ورنيـة املـدنتل ومر ـز ام مللتـنت املقـتر ة،
تــ ثر تــاثيا ــبيا يف ــدرة امب ــة للــا االضــ يع سواليتــلن و لــول .نيــة شــبنا /رباير،
ا  ١26طلبن ملحيول للا تاشية تد امالظر
 - 39و لــول مالتيــف آذار/مــنر  ،للق ـ يف ســور ســو ان أ ــر مــن  200ش ـحالة مــن
امل دات اململلو ة مخمم املتحدة وامل دات اململلو ة ملقوات يف انتظـنر موا قـة ا ملـنر للتلـن،
ومــن ستالــلن ش ـحالنت يرجــع تنر لــن َّف نتســنن/أسري  20١5وتقــمل امل ــدات امضــرورية
اململلو ـــة مخمـــم املتحـــدة م ـــدات ميتيـــنالت ،وم ـــدات لســـكرية ،وطنس ـــنت ،وأ وات،
وأجلـزة لرسن تـة أمـن امقـحالنت مـن امل ــدات امضـرورية اململلو ـة ملقـوات تقـمل نــن يت
جالو مدرلة ،ومر بنت ،و ـع ريتـنر ،وأصـالنف اال تيـنل امـلاة اململلو ـة ملقـوات وامبلـدان
املسنمهة سا را شرطة وي ت اـلا امـالق سقـدة ـدرة امقـوات امتنس ـة مل مللتـة املحتتل ـة للـا
االتيــنل ،وتســتي وريــنت مالظملــة ،ورنيــة املــدنتل ،ضــي لــن رنيــة أنيســلن وتتســبإ
نالت امتا،ي يف َّصدار املوا قنت يف ر ريرامنت تا،ي ،وتسـديد مبـنم ملبلـدان املسـنمهة
سقــوات وســا را شــرطة لــن م ــدات مل ترســتحتد  ،ملــن تتكبــد تلــف امبلــدان تكــنمتف َّضــن تة
ميح وَّصيم امل دات احلسنسة ام نمقة يف سور سو ان
 - ٤0ومتدنوت ال ام را ت  ،لقدت ام مللتـة املحتتل ـة اجتملـنلل للـا املسـتوى امـتق مـع
كومــة امســو ان يف اخلرطــو يف  ١3ــننون ام نا/يالــنير و  23شــبنا /رباير للــا امتــوا
ويف  ١0ــننون ام نا/يالــنير ،أ رجــ احلكومــة لــن  75نويــة مــن جمملــوع  ١30نويــة
مدمدا ات امغلا تة امتنس ة مقوات ام مللتـة املحتتل ـة ننـ لنمقـة يف سـور سـو ان مالـل تقـرين
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ام نا/نو ملرب  ،20١5مث أ رج لن  55نويـة َّضـن تة يف  29شـبنا /رباير وسنجنضـن ة َّف
ذمــف ،وسالــنل للــا طلــإ احلكومــة ،ــدم ام مللتــة املحتتل ــة يف .نيــة شــبنا /رباير ،ن ملــة
س لبنت امتاشيات ذات األوموية ململوايل املتحتييل ،ويف يوم  ١و  2آذار/مـنر  ،مـالح
من جمملولي  ١9تاشـية ،مبـن يف ذمـف تاشـيات ألرس ـة مـوايل ملقـ ون اجننسـننتة ،ومواـف
مق ون قوق اجننسنن وسلمف اضي جمملوع امتاشيات امل لقة َّف ١07
مالع وصول ام نملل يف ا نل اجننسنا وامقتو امليروضة للتلم
 - ٤١اضي لد اهلدملنت ضـد املالظملـنت اجننسـننتة اضينضـن ـبيا ،ـيل اميتـرة املقـملومة
سنمتقرير سدل  3وا م قق سنملقنرنة مع  ٤١ن ثن يف اميتـرة املقـملومة سـنمتقرير امسـنس
و لـ اــل احلــوا م ن ثــة وا ــدة مســر ة ســتنرة (ت اســتر ا ان) ،ولمللــتق سـ و و ،ــف
مسن مت ن د مـع سرنـنمج األريليـة ام ـنمل وشـن التي يف  30ـننون األول /يسـملرب و ـد أطلـ
سرام امسن يف مال قة تم يف  2١ننون ام نا/يالنير ومكن مل ترستر امقن الة س در
 - ٤2وتظ ـ ســب وصــول ا لــنت امينللــة اجننســننتة لســية ،وال ســتملن يف املالــنط امــق
يت لإ تقدمي املسنلدة تلـن تسـتي وريـنت راسـة تنس ـة مل مللتـة املحتتل ـة وتتـاثر لمللتـنت
تقــدمي املســنلدة ســر احلكومــة َّصــدار تــرا،ت امســير مين ــدة ا لــنت امينللــة اجننســننتة
وامب ـة ،و ـلمف اجنجـرالات امل ومـة وام قبـنت امبيو راطتـة و ـد ر ـ َّييـنل املسـنلدات
اجننسننتة َّف املقر ين ـدي ن يف واليـة وسـق ار ـور ومل يتسـن ملدلـنت امينللـة اجننسـننتة
أيضن تامل اموصول يف امو املالنسإ َّف املقر ين من مـو واملالـنط احملت ـة اـن َّف ا التالـة
يف ـننون ام نا/يالـنير ومــن تامـ احلنمـة األمالتــة ريـي املسـتقرة يف أنكــن واملالـنط ا ـنورة متالــع
أ ر ــة تقتــتم احلنمــة اجننســننتة مــن اموصــول َّف املال قــة ،ملــن نمــ ون تيــن ة املســنلدة
اجننسننتة جننقنذ األروام س د مـرور أ ـر مـن ثيثـة أشـلر لـن ورو تقـنرير سقـان اهلدملـنت
امق شالتلن املتلتقتنت

ثنم ن  -تاليتل اموالية

أمف  -تقدمي امدلم م مللتة سي شنملة ملدملتع
اموسنطة امر ت ة املستوى
 - ٤3يف  ١١ــننون ام نا/يالــنير ،لقــد يف ســنريس ،رنســن ،اجتملــنع تــوف تتســي ـ مــن
ام مللتة املحتتل ة و ري االقن األ ريق امر تع املسـتوى امل ـ سنمتاليتـل سـل احلر ـنت املتملـر ة
يف ار ور ونن ـإ ر ـتس وترال ـر ،سالـنل للـا طلـإ احلر ـنت و ضـر االجتملـنع جربيـ
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اسرااتم ،تلتم ر ة ام دل واملسنواة ،وم متالنوم ،تلتم جـت قريـر امسو ان /يـت مـ
متالنوم و،يل االجتملنع ،امتزم احلر تنن ستقدمي ور ة مو ف مقتر تسـلق امضـول للـا
وجلــنت نظرمهــن سقــان ور وثتقــة امدو ــة جن ــيل امســي يف ار ــور يف لمللتــة اموســنطة،
و لمف ا ترا نرملن سقان سب املض دمن ويف امور ة املل ورة امـق ُـدم يف  ١7شـبنا/
ربايــر  ،20١6طلب ـ احلر تــنن َّجــرال املزيــد مــن املقــنورات يف امدو ــة مبقــنر ة ام مللتــة
املحتتل ــة و ريــ االقــن األ ريقــ امر تــع املســتوى امل ــ سنمتاليتــل وســن ر اململ ــ اخلــن
املقـــتر  /بي اموسـ ـ نل املقـــتر َّف امدو ـــة يف  ١5شـــبنا /رباير جنجـــرال مقـــنورات مـــع
كومة ر سقان اخل وات املقبلة تملن يت ل س مللتة اموسنطة
 - ٤٤وللا امرريم من أن جـت قريـر امسو ان /يـت لبـد اموا ـد ال يـزال يـر امقتـن
سام حمن ثنت مع احلكومة ،قـد لقـدت اجتملنلـنت ريـي ر تـة سـل احلكومـة و ر ـة ام ـدل
واملسنواة /يت جربي وجـت قريـر امسو ان /يـت مـ متالـنوم يف يـربم تيـ َّ ،ثتوستـن،
يف اميترة من َّ 23ف  25ننون ام نا/يالنير وتوف ـ مـن ام مللتـة املحتتل ـة و ريـ االقـن
األ ريق تتسي لقد اجتملنع نـن املقـنر ون تـي املسـن املتالـنتع للتلـن يف مقـروع وثتقـة
سقان و ف ألملنل امقتنل دملن ري االقـن األ ريقـ َّف األطـراف يف تقـرين ام ـنا/نو ملرب
 20١5وانتلا االجتملنع ون َّ رات اتينق ،ومكن األطراف امتزم مبواصلة احملن ثنت
 - ٤5و تملن يت ل سنحلوار اموط  ،وللا امرريم مـن ـرار كومـة امسـو ان املضـ ـدمن يف
لقد م متر ملحوار اموط يف اخلرطو  ،ن ريـ االقـن األ ريقـ واصـ  ،سـدلم مـن ام مللتـة
املحتتل ة ،سـلل ا لـو لملـن مقتـن لمللتـة شـنملة وتاليتـلا ملبتـنن اميـن ر لـن جملـس امسـي
واألمــن األ ريق ـ يف  25آب/أريس ـ س  ،20١5أجــرى ري ـ االقــن األ ريق ـ ــوارا مــع
األطراف امسو انتة سقان امتحدينت امق ت تـر املينوضـنت ،ملتبـن اـن امتر تـز للـا اهلـدف
االستراتتد املتمل يف لقد وار وط شنم اسن متسوية امزنالنت واألتمـنت امستنسـتة
يف امســو ان ويف  8شـــبنا /رباير ،ا تـــرم امــر تس تـــنسو مبتكــ َّجــرال جومـــة جديـــدة مـــن
املقنورات االستراتتدتة وستلة جن ـن مـرج مـن ام ريـ املسـدو  ،و لـن كومـة امسـو ان
َّف ضــور اجتملــنع لقــد يف أ يــس أسنســن يــو  ١8آذار/مــنر ملتحــنور مــع ا بلــة ام وريــة
امسو انتة و زب األمة اموط سقان امتحدينت االستراتتدتة امق ت تـر املينوضـنت املت لقـة
سو ف ألملنل امقتنل يف ار ور وا نالت واملسن املتيلة سنحلوار اموط
تاليتل وثتقة امدو ة ملسي يف ار ور
 - ٤6ت زيزا متاليتل األ كـن املت لقـة ستقنسـم امسـل ة يف وثتقـة امدو ـة ملسـي يف ار ـور،
لــتن امــر تس امبقــي ،يف  25ــننون ام نا/يالــنير ،لــد ا مــن ألضــنل األ ــزاب املو ــة للــا
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اموثتقـــة ،واـ ـ ـــزب امتحريـــر وام دامـــة امقـــوم و ـــزب امتحريـــر وام دامـــة ،يف امســـلف
امدسلومنس  ،سيرال ووترال ميوضل ومستقنرين
 - ٤7وتواصل املر لة ام ننتـة مـن لمللتـة احلـوار وامتقـنور امـدا،ل يف ار ـور يف ـننون
األول /يسملرب س قد أرس ة اجتملنلـنت ألاـن ار ـور امقـنطالل يف اخلرطـو  ،ضـران يف ـ
مرة مـن َّ ١00ف  200مم ـ لـن متلـف ا ملولـنت صـن بة امليـلحة ور ـزت املالن قـنت
للا األسبنب ا لرية ملزناع يف ار ور ،مبن يف ذمف ام الف امقبل  ،وتقنسم امسـل ة واملـوار ،
وام دامــة وامليــنحلة ،وامــدور امــلم تقــو ســي جمتمل ــنت ار ــور احمللتــة يف اــلا اميــد ويف
 2١شــبنا /رباير ،صــر احلكومــة مبل ـ  6.٤مييــل جالتــي ســو اا ،أم مــن ي ــن ل ملتــون
والر من والرات اموالينت املتحدة أو  50يف املن ة من تربلنرن امل لالـة ،ممـن سـتتتح اسـتئالنف
ام مللتة يف آذار/منر 20١6
 - ٤8ويف اميترة من  ١0ننون األول /يسـملرب َّ 20١5ف  ١8ـننون ام نا/يالـنير ،20١6
نم ام مللتة املحتتل ة ،سنمت نون مع ميوضتة امسو ان مزنع امسيم وامتسـريح وَّلـن ة اجن مـنج
وســدلم مــن أصــحنب امليــلحة اآل،ــرين ،مبــن يف ذمــف سرنــنمج األمــم املتحــدة اجن ــن وسرنــنمج
األريليــة ام ــنمل  ،س مللتــة تســريح ملحر ــنت املســلحة املو ــة للــا وثتقــة امدو ــة ملســي يف
ار ور واتينق أسوجـن م ـن  2006يف ريـرب ووسـق ار ـور ،يف َّطـنر تاليتـل امترتتبـنت األمالتـة
اخلتنمتة موثتقة امدو ة وجرى تسـريح مـن جمملولـي  ١ ٤82مـن املقـنتلل امسـنسقل ،مـن ستالـلم
 ١89مقــنتي مــن ر ــة امتحريــر وام دامــة ،و  ١ 293مــن املقــنتلل امســنسقل مــن احلر ــنت
املو ــة للــا اتيــنق أسوجــن م ــن  2006و ــدم ام مللتــة املحتتل ــة املســنلدة امتقالتــة وامــدلم
املوجســق ،مبــن يف ذمــف َّنقــنل مر ــز ملتســريح ،و ــرت املقــنتلل وامتحقـ مــن اويتــلم ،وتقــدمي
امرلنية ام بتة وتسديد مبنم املسنلدة للا َّلـن ة اجن مـنج و ـد سرنـنمج األريليـة ام ـنمل مـوا
مك مقنت من املقنتلل امسنسقل دزل من جمملولة موات َّلن ة اجن منج

سنل  -رنية املدنتل
تو ي احلملنية املن ية
، - ٤9ــيل اميتــرة املقــملومة ســنمتقرير ،ــن األ ــرا ام ســكريون امتــنس ون مل مللتــة املحتتل ــة
ستستي من جمملولـي  ١9 ٤١7وريـة مالـلن  6 330وريـة روتتالتـة ،و  7 3١8وريـة يـية
املدى ،و  ٤٤2ورية طويلة املـدى ،و  2 28١وريـة متلتـة ،و  3٤٤لمللتـة راسـة ململلـن
اجننسننتة ،و  2 702لمللتـة راسـة موجسـتتة وَّ اريـة لـ  6 ١33ريـة ،و  2 087مـن
متملنت املقر ين وسنجنضـن ة َّف ذمـف ،ـن أ ـرا امقـرطة ستسـتي  8 323وريـة ،سنملقنرنـة
مع  7 359ورية ت تسـتيان ،ـيل األشـلر نيسـلن مـن لـن  ،20١5مبـن يف ذمـف ٤ ١32
16/26

16-04161

S/2016/268

ورية مبالنل ام قـة يف متملـنت املقـر ين ا،لتـن ،و  ٤ ١9١وريـة َّضـن تة متلبتـة اال تتنجـنت
األمالتة ململقر ين ا،لتن ،وال ستملن امالسـنل واألطيـنل امـلين مينرسـون أنقـ ة مكسـإ ام ـت
،نرج املحتتملنت
 - 50ولقــإ امقتــنل امــلم ار يف جب ـ مــرة ومــن تــي ذمــف مــن لمللتــنت تقــريد واس ـ ة
امال نق ،أنقات ام مللتة امل حتتل ة مالـنط رنيـة ريبـة مـن موا ـع املقـر ين (سـورتوا وطويلـة
و بكنستــة يف ــنل ار ــور ،ونيتــق يف وســق ار ــور) و نمــ امب ــة أيضــن سبالــنل مو ــع
الستقبنل ام وارئ يف سورتوا ،وت زيز اموجو ام سكرم ووجو امقـرطة جنجـرال وريـنت
متلتــة و.نريــة اــدف احليــنم للــا األمــن وامقــننون وامالظــن ســنمقرب مــن متملــنت املقــر ين
ا،لتن ،واالستين ة امقيوى من من ت نقـر مـن يظـة امسـي امبـنم لـد ام  2 53١ـر ا
ونن يت األ را املدرلة امبـنم لـد ان  7١نن لـة ( 237ـر ا ،و  6نـن يت جالـو مدرلـة يف
سورتواك و  ٤20ـر ا و  8نـن يت جالـو مدرلـة يف بكنستـةك و  ٤35ـر ا و  9نـن يت
جالــو مدرلــة يف تامالدـ ك و  377ــر ا و  ١5نن لــة جالــو مدرلــة يف نيتــق ،و  363ــر ا
و  ١2نن لــة جالــو مدرلــة يف طويلــة) وسنجنضــن ة َّف ذمــف ،ت مل ـ تــن ة ام مللتــة املحتتل ــة
سالقنا مع امسل نت سقان األتمة امدا رة يف جب مرة
 - 5١وس تن ملواجلة امتحدينت األم التة يف أنكـن ،جتـرم نمتـن مالن قـنت مـع امسـل نت مـن
أج َّنقنل نلدة لمللتنت م تـة يف املال قـة ويف ريـرب ار ـور ،اضـ ل ام مللتـة املحتتل ـة
سانق ة ملدلوة ترم َّف نقر ألدا َّضن تة من وات امقـرطة احلكومتـة يف املال قـة املتضـررة
مــن ام الــف ســل امقبن ـ واختــلت امب ــة أيضــن تــداسي مت زيــز امــدورينت امل تــن ة مبالــنل ام قــة،
سنستحتدا درات مو ع ري سرف لملرة
 - 52وواصــل ام مللتــة املحتتل ــة امتيــدم ملتلديــدات امــق تقــكللن مليــنت احلــرب مــن
املتيدـرات يف ار ـور و ـد نقـرت األ ر ـة امتنس ـة مـدا رة األمـم املتحـدة مدجـرالات املت لقــة
سنألمغــن يف واليــنت ار ــور اخلملــس ،مــع امتر تــز سيــية ،نصــة للــا املالــنط امــق أ تــد لــن
ألملنل امقتنل املسلح وامزناع امقبل تلن وأجرم تقتتم لن ململحتنطر يف  ٤2ريـة و ـد ت
األ ر ــة موا ــع  ٤ 2٤١ــة مــن امــل،ن ر ريــي املاليدــرة ،و  ١ 565مــن ذ،ــن ر األســلحة
اميغية ،و مررن
 - 53وتواصل ام مللتة املحتتل ة مع من جمملولي  ١0 823مستيتدا مـن ،ـيل  ١73ورة
ت قتيتــة سقــان مــنطر مليــنت احلــرب مــن املتيدــرات وجــرى امت قتــف سنملحتــنطر يف مالــنط
ت ــد ذات أومويــة لنمتــة سســبإ مســتوى تلوثلــن مبتيدــرات مليــنت احلــرب سســبإ اجنســيص
لــن احلــوا م تلــن و ــ املســتيتدون  2 8٤١رجــي ،و  2 500امــرأة ،و  2 666ــ
و  2 8١6تنة
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تقدمي امدلم املوجسق واألم مل مللتنت اجننسننتة
 - 5٤مالــل  ١ــننون ام نا/يالــنير ،يســرت ام مللتــة املحتتل ــة  ١١0وريــة راســة مســلحة
متتسي امتملر ز املسب ململسنلدة اجننسـننتة ،أو ملقـر نل يف ا ـنل اجننسـنا ميضـ يع مبلـن
مت لقة س يينل املسنلدة اجننسننتة ،ومرصد احلنمة اجننسننتة و نمـة احلملنيـة و ـدم و ـنالت
األمــم املتحــدة وصــالن يقلن وسراجملــن مــوا اجنرينثــة يف ــنالت ام ــوارئ ململقــر ين امــلين
يلتملسون احلملنية سنمقرب من موا ع ام مللتة املحتتل ة يف سورتوا وطويلة و بكنستة ،مبسـنلدة
ورينت احلراسة امق تو ران امب ة و دم ام مللتـة املحتتل ـة أيضـن امـدلم املوجسـق واألمـن
ململلن املقتر ة سل امو نالت امق اض لع ان يف أنكن ويف ريرب ار ور
 - 55وجــرى امتر تــز سقــك ،ــن للــا اجنســراع ستقــدمي امــدلم َّف امقــر نل يف ا ــنل
اجننســنا أثالــنل تســلتم مــوا اجنرينثــة ،وامــدلوة مــن أج ـ اموصــول َّف مالظملــنت املســنلدات
اجننسننتة ،وتسدت املقر ين ا،لتن وامتحق من اويتلم و قن موالية من و نالت األمـم
املتحدة وصالن يقلن وسراجملن وام مللتة املحتتل ة ويف َّطنر استدنسة األمـم املتحـدة َّف احلنمـة يف
جب مرة وأنكن ومو وأ تنجو  ،استملر امتالست اموثت وجرى امتملتتـز امواجـإ سـل امـدور
امــلم تضـ لع ســي املالظملــنت اجننســننتة ام نملــة قـ تــن ة مم ـ األمــم املتحــدة املقــتم ومالسـ
امق ـ ون اجننســننتة و ور ام مللتــة املحتتل ــة ،و،يوصــن تملــن يت ل ـ ستــو ي امــدلم املوجســق
واألمن مل مللتنت اجننسننتة
رتئة ستئة رن تة
، - 56ــيل اميتــرة املقــملومة ســنمتقرير ،وثّق ـ ام مللتــة املحتتل ــة  ١32نمــة جديــدة مــن
انتــلن نت وجتــنوتات قــوق اجننســنن ،ل ـ  338ضــحتة (مالــلم  ١٤طيــي) مقنرنــة مــع
 ١23نمــة لــ  2٤2ضــحتة ،ــيل اميتــرة املقــملومة ســنمتقرير امســنس و ننــ االــن
 ٤١نمــة انتــلن ملح ـ يف احلتــنة ل ـ  ٤3ضــحتةك و  ٤٤نمــة انتــلن احل ـ يف امســيمة
امبدنتة ل  ١2١ضحتةك و  25نمة لالف جالس وجالسـنا ،مبـن يف ذمـف ام الـف ا السـ
املت لـ سنمزنالــنت ،يف شــك اريتيــنب لـ  5١ضــحتة (مالــلم  ١٤طيــي)ك  ١6نمــة مــن
ـــنالت االلتقـــنل واال تدـــنت امت ســـيتل لـ ـ  ١١١ضـــحتة و ـــنن االـــن  6ـــنالت
ا،ت ـــنف لــ  ١2ضـــحتة وقققــ ام مللتـــة املحتتل ـــة مـــن و ـــوع  72مـــن انتـــلن نت
وجتــنوتات قــوق اجننســنن ،ومــن املــرجح َّف ــد ــبي أن تكــون سقتــة احلــنالت ،ولــد ان
 69نمــة ،ــد و ـ ــي ،رريــم لــد َّثبنرــن ،ويس ـتالد يف ذمــف َّف م لومــنت م ــدة مــن
ميـن ر متليـة مــن ستالـلن امضـحنين ومــن سـل  ١39نمـة أُسلـ لالـلن ،أ تـد ســان ـوات األمــن
احلكومتــة واملتلتقـــتنت امـــق تقنتــ سنمالتنســـة لالـــلن ارتكبــ انتـــلن نت يف  ٤7نمـــة لــ
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 ١٤0ضــحتة ونرســب احلــنالت املتبقتــة ولــد ان  85نمــة رام ضــحتتلن  ١92شحتيــن َّف
رجنل مسلحل ،يا من وصيلم امضحنين سا.م ”لرب“
 - 57ويف ل أن س ـ احلـوا م ارتب ـ مبنشـرة سنالشـتبن نت املسـلحة امـق و ـ يف
جب مرة سل امقوات املسلحة امسو انتة وجت قرير امسو ان /يت لبد اموا د ،قـد ـنن
امب اآل،ر ادملنت انتلنتيـة مرجـنل مسـلحل جملـو اهلويـة ،ـ يا مـن وصـيلم امضـحنين
سا.م لرب ،يبدو أ.م د استغلوا احلنمة األمالتة املتر ية وللـا ريـرار اميتـرة املقـملومة سـنمتقرير
امسـنس  ،ي ــد لدــز و ــنالت َّنيــنذ امقــننون واموجـو احملــدو ململ سســنت امقضــن تة مــن ســل
ام ديد مـن امتحـدينت امـق يواجللـن ضـحنين ا ـرا م وجتـنوتات وانتـلن نت قـوق اجننسـنن
امســنلل َّف طلــإ امتحقت ـ مــع ا الــنة أو مقنضــنرم وأالــرت امالتــن ج امــق توصــل َّمتلــن
يف احلنالت امق جرت تلن ققتقنت امقرطة ،ن من امالن ر أن يتبـع
ام مللتة املحتتل ة أني
ذمف َّجرال حمن ملنت أو صدور أ كن
تواصـ اجنســيص لــن ام الــف ا السـ وا الســنا ،مبــن يف ذمــف
 - 58وو قــن ملــن ور ألــي  ،ال
ام الف ا الس املت ل سنمزنالنت ،وأ تد ،يل اميترة لن  25نمة تقـمل  5١ضـحتة (مالـلم
 ١٤طيي) ويف م ظم احلنالت ،ال يزال امضحنين وامقـلو دملـون لـن اجن الل سنمل لومـنت
امضـرورية ألريـرا امتقنضـ واجنسـيص ويف ـنالت نـن رة امـق أتتحـ تلـن امل لومـنت مـن
شــلن ات امضــحنين ،ال تــزال امــر و مــن امل سســنت املكليــة س نيــنذ امقــوانل ريــي ن تــة
وأالــرت امالتــن ج امــق توصــل َّمتلــن ام مللتــة املحتتل ــة ،سقــك لــن  ،أن امضــحنين وصــيوا
مرتكر ألملنل ام الف ا السـ وا السـنا سـا.م ”لـرب“ مسـلحون ـ يا مـن يتيـر ون ون
،وف من ام قنب
 - 59و د سدأت امليوضتة اموطالتة حلقـوق اجننسـنن ،سـدلم مـن كومـة امتنسـنن ،يف توسـتع
ن ــنق وجو اــن َّف مجتــع أ ــنل امســو ان ويف  2شــبنا /رباير ،ا تــتح يف امينشــر أول مكتــإ
رل ململيوضتة يف ار ـور واـل  ،ـوة َّ نستـة تسـلم يف ت زيـز ـدرات امليوضـتة يف جمـنل
رصد قوق اجننسنن واجنسيص لاللن
 - 60وواصل ام مللتة املحتتل ـة َّشـرا آمتـنت ام دامـة االنتقنمتـة و لمللـن سوصـيلن لوامـ
انمــة جن ــيل امســي واألمــن يف ار ــور ،للــا امالحــو املــبل يف وثتقــة امدو ــة ملســي يف
ار ور و نم ام مللتة املحتتل ة ستالظتم ورة تدريبتة ملدة يومل تر ـز للـا قـوق اجننسـنن
وام دامة االنتقنمتة مين دة  30من ضنة احملن م امرييتة واملس ومل اجن اريل يف جالـوب ار ـور
يف  3١ننون األول /يسملرب  20١5وتقك جلو ر امتدريإ ال يف جمنل قـوق اجننسـنن
ملتدريإ امسنس يف جمنل اموسـنطة يف امزنالـنت ا تمل تـة ،اـدف ج ـ امتسـوينت امـق
ال
تكمللة
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ت امتوصـ ـ َّمتلـــن لـــرب اموســـنطة نسلـــة ملتســـدت مـــن جننـــإ امســـل ة امقضـــن تة ،وسنمتـــن
ملزمة مخطراف
 - 6١و ــد ــنن متك تــف امتــدريإ وَّذ ــنل امــول مــدى ضــنة احملــن م يف املالــنط امرييتــة
سقان امل نيي امدومتة حلقوق اجننسنن واموسنطة يف امزنالنت أثر بي للا قسـل أ ال احملـن م
امرييتة امق أصبح اآلن أ ر سنستة ململسنواة سل ا السل و قوق اجننسنن تملن تقو سـي
من لمل  ،مبن يف ذمف اموالية امقضن تة ا الن تة احملدو ة و رم وضع  ،ق مل مللتـة املحتتل ـة
سنمت ــنون مــع م لــد ام لــو امقننونتــة وامقضــن تة مــن أج ـ وضــع ــنذج تدريبتــة مربنــنمج سالــنل
امقدرات املستدامة مقضنة احملن م يف ريف ار ور
 - 62ولقدت امب ة أيضن اجتملنلن مع املـدل اخلـن امل ـ وـرا م ار ـور يف  30ـننون
األول /يســملرب  ،20١5ملتنس ــة اجنجــرالات املتحتــلة ملتيــدم مد ــيت مــن ام قــنب وأسل ـ
املــدل اخلــن ام مللتــة امب ــة ســان االــن نمتــن  ١6ضــتة تــد احملن ملــة يف متلــف واليــنت
ار ــور ،أاــزت مالــلن س ـ ضــنين ويف  26ــننون ام نا/يالــنير ،رصــدت ام مللتــة املحتتل ــة
حمن ملــة لالنصــر أمــن ذوم رتــإ مالحتيضــة ارتكبــوا جــرا م ،ــنرج ن ــنق ملــنملم امر تــة،
وحمن ملة أ،رى م يثة لقر ألضنل مزلومل يف احلر ة املسلحة ـت قريـر امسو ان /يـت
لبد اموا د ومل يقم املدل ام ـن س ـد مبقنضـنة أم مـن احلـنالت امـق تقـمل بـنر املـوايل
احلكومتل أو أ را األمن
 - 63ولملل ام مللتة املحتتل ة مع امسل ة امقضن تة يف ار ـور جنجـرال تقتتملـنت رـدف َّف
قديد ام غرات امق سترسترشد ان يف امتحت تق جنلن ة َّرسـنل نظـن ام دامـة ا الن تـة سغتـة ت زيـز
ستئة رن تة يف املالنط امالن تة وأشر بنرر امقضنة يف وسق و ـنل وجالـوب ار ـور امب ـة يف
جلـو ام امرامتـة َّف َّصـيم سلسـلة ام دامـة ا الن تـة يف املالـنط امالن تـة وَّلـن ة َّنقـنل احملــن م
امرييتة يف جالوب ووسق ار ور وتقـد ام مللتـة املحتتل ـة امـدلم سنسـتحتدا ـوذج املقـنريع
امسري ة األثر سغتة َّلن ة سالنل جلنت امقرطة وامالتنسة ام نمة وامسدن واحملكملة يف تم
 - 6٤وأ ت شـــدة ا تظـــنم امســـدون سالســـبة تزيـــد للـ ـا  200يف املن ـــة وطـــول تـــرات
اال تدــنت امســنس ململحن ملــة يف ســدن نتــنال َّف التقــنل  33مــن امس ـدالنل ا ــد يف مر ــز
شرطة نتنال املكتع ،تدسي مسد اميدوة وأوص ام مللتة املحتتل ة مواي ام دامة سنسـتحتدا
األ كن ريي اال تدنتية واموضع ق املرا بة واجن راج املبكر لن امالسـنل املسـدوننت ـرا م
سست ة ،ال سـتملن لالـدمن يـرا قلن األطيـنل و ـد واصـل ام مللتـة املحتتل ـة امـدلوة َّف َّلـن ة
ــتح ســدن ســرا امــلم تبل ـ درتــي االســتت نستة  ٤20ســدتالن ،و ــنن امســدن ــد أريل ـ يف
لن  2009وجرى جتديد مالل ذمف احلل ستملوي من ام مللتة املحتتل ة/سرننمج األمم املتحـدة
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اجن ن وسنلدت مكنتإ امل ونة امقننونتة امق تتلقـا امـدلم مـن ام مللتـة املحتتل ـة يف سـدن
أر متن ،ا التالة املم تبل نسبة اال تظنم تي  300يف املن ـة ،يف ،يـ لـد احملتدـزين راـن
احملن ملــة مــن َّ 50ف  39ســدتالن ويف تامالد ـ  ،ا تمل ـ مكتــإ سرنــنمج املســنلدة امقننونتــة
ملســدون يف شــبنا /رباير و ـ اآلن ،جــرى جتلتــز  ١8ضــتة اســتئالنف ملسـدالنل املــدانل،
وتقــدميلن َّف احملكملــة وسنجنضــن ة َّف ذمــف ،ت جتلتــز  ١2ضــتة حملتدــزين ســران احملن ملــة
وتقدميلن َّف َّ ارة احملن ملة ا الن تة
 - 65ومـــن أجــ ت زيـــز ،يـــنرة ا تمل ـــنت احمللتـــة يف ار ـــور ،أجـــرت ام مللتـــة املحتتل ـــة
 39اجتملنلــن ملتالســت األمـ و  ١١0اجتملنلــنت ملدالــة امســيمة ا تمل تــة مبقــنر ة امقــرطة
امسـو انتة وشــرطة ام مللتـة املحتتل ــة واملالظملـنت ريــي احلكومتـة و ــن ة ا تملـع احمللـ ورــدف
ال األنق ة َّف املسنمهة يف ت زيـز ،يـنرة ا تمل ـنت احمللتـة ،وال سـتملن يف متملـنت امالـنت ل
و وهلن ،وت زيز ام ي ـة سـل شـرطة ام مللتـة املحتتل ـة وامقـرطة امسـو انتة ،ضـي لـن قسـل
سب اموصول َّف ام دامة وت زيز ستن ة امقننون
 - 66وأاز سالدـنم  22مقـرولن جمتمل تـن تسـتحتد تلـن امتـد ام نملـة امك تيـة و ـنن ـد ت
التملن اــن ملس ـالة املنمتــة  20١5-20١٤و ل ـ املقــنريع امتــدريإ للــا امللــنرات امللالتــة،
وملــنرات لــم ســب ســإ امــرتق ،وامتملــري وامقبنمــة ،وسالــنل املــدار  ،وامتالملتــة املدنتــة
و ل أيضن مقنريع سقان مرالنة املالظـور ا السـنا واألشـحتن ذوم اجنلن ـة و ـ اآلن،
ت تاليتل  80من تلف املقنريع استين ماللن مبنشرة من جمملولي  6 296من امقـبنب امل رضـل
ملحت ر ،ماللم  ٤ 3٤2مـن امـل ور و  ١ 95٤مـن اجننـنم يف أ ـر مـن  ٤0جمتمل ـن حملتـن يف
مجتع والينت ار ور مالل امسالة املنمتة 20١2-20١١

جتم  -اموسنطة يف امزنالنت احمللتة
 - 67واصل ام مللتة املحتتل ة امتر تـز للـا اجننـلار املبكـر واموسـنطة ،وسالـنل ـدرات ـن ة
امقبن ـ وا تمل ــنت احمللتــة ،وتقــدمي امــدلم َّف امســل نت احمللتــة تملــن تبلمــي مــن جلــو حل ـ
امزنالــنت ولقــدت ام مللتــة املحتتل ــة مــن جمملولــي  30اجتملنلــن ( ١0يف جالــوب ار ــور،
و  9يف شرق ار ور ،و  ٤يف نل ار ـور ،و  ٤يف ريـرب ار ـور ،و  3يف وسـق ار ـور)
تلن أصحنب امليلحة احمللتل سغتة تسلت امت ـني امسـلمل سـل املـزارلل وامرلـنة
أشر
وتومــ ام مللتــة املحتتل ــة متويــ وتتســي اجتملنلــنت ســل املــزارلل وامرلــنة يف حملتــة نتــنال
سواليــة جالــوب ار ــور ،وحملتــة لســيية سواليــة شــرق ار ــور ،وحملتــة ريضــة سواليــة جالــوب
ار ــور ،وذمــف يف  27ــننون ام نا/يالــنير و  3١ــننون ام نا/يالــنير و 2شــبنا /رباير للــا
امتــوا ولقــدت أيضــن اجتملنلــنت ممنثلــة يف  ٤موا ــع يف حملتــة شـ يية سواليــة شــرق ار ــور
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يف  9و  ١3و  23و  25شـــبنا /رباير وتا لـــد املقـــنر ل يف اـــل االجتملنلـــنت للـــا
 ٤٤0مقــنر ن ومــن ،ــيل امــدلم املــن واملوجســق املقــد مــن ام مللتــة املحتتل ــة ،لقــدت
لقة لمل لن سالنل امسي يف حملتة مرشـالج سواليـة جالـوب ار ـور يف  ١شـبنا /رباير مين ـدة
 20١مقـــنر  ،ستالملـــن لقـــدت لقـــة راســـتة أ،ـــرى سقـــان امت ـــني امســـلمل وامـــتي م
االجتملــنل يف مبــدو سواليــة شــرق ار ــور يف  ٤شــبنا /رباير مين ــدة  60مقــنر ن و ــدم
ام مللتة املحتتل ة امدلم امتق واملوجسق م ملنن من ريت امسي امق يسـران مسـ ومو حملتـة
ملتق وَّ ارة مديوب األالتة متقدتع امسـي سـل بـتلق امـربة وامزين يـة ومتحضـي ا تمل ـنت
احمللتة يف حملتق ملتق وامكومة مل متر مينحلة خت ق احلكومة م قد
 - 68ويف ألقنب احلوا م امق و يف  9و  ١0ننون ام نا/يالـنير يف مـو وا التالـة يف
ريرب ار ور ،أجرت ام مللتة املحتتل ة لدة اجتملنلـنت مـع ـن ة ا تمل ـنت احمللتـة ،مبـن ـتلم
ســل نن لملــو املســنمت ور ــتس جملــس شــورى امرتيقــنت وأمــي سـ البــة وسيض ـ امــدلم
املوجسق املقد من ام مللتة املحتتل ة ،سن رت ر ة لنملة مقتر ة تتامف مـن جملسـ شـورى
امرتيقنت واملسنمت َّف ريرب ار ور يف اميتـرة مـن َّ ١9ف  23ـننون ام نا/يالـنير ملتقـنور
وامتحنور مع ن ة ا تمل نت احمللتة واجن ارة األالتة يف َّطنر امتحضـي ملـ متر ملسـي وامليـنحلة
ست قد امقبتلتنن يف آذار/منر
 - 69أجرت أ ر ة احلملنية املتدانتة املتكنملة امتنس ة مل مللتة املحتتل ة لـد ا مـن امزيـنرات َّف
املالنط املتضررة من ام الف سل امقبن و ـد تارت األ ر ـة أ ن وسـن يف  ١5شـبنا /رباير،
ملن تارت ريق شنتو و،ـور سـتنل يف مال قـة أ تـنجو يف ريـرب ار ـور يف  23شـبنا/
رباير ،مت قتتم احلنمة األمالتـة ونتـن ج االشـتبن نت األ،ـية سـل بـتلق أوال ررـة وامقملـر ويف
سل س البة واملسـنمت  ،نمـ األ ر ـة سزيـنرات َّف جمملولـة
ألقنب االشتبن نت امق و
امقرى اموا ة يف مو  ،تـ تارت قديـدا ـريق سيجتونـة وأوجتدـ يف  ١7شـبنا /رباير،
و رى لة ترينوة واقنسة و لة ريج يف  22شبنا /رباير

راس ن  -تاليتل توصتنت االست را

االستراتتد

أمف  -نق امللن املالوطة سنم مللتة املحتتل ة وامت نون مع ري األمم املتحدة امق رم
 - 70و قن م لإ نق س ملن ام مللتة املحتتل ة َّف ريـ األمـم املتحـدة امق ـرم امـوار
يف ــرار جملــس األمــن  ،)20١5( 2228ــرم اآلن وضــع اميــتغة اماللن تــة مربنــنمج مقــتر
مستن ة امقننون واستالن ا َّف  ،ـة ام مللتـة املحتتل ـة االنتقنمتـة امل التـة سسـتن ة امقـننون ،سـوف
ي كس الا امربننمج جمنالت ام مل امق ري ىن ان ري األمم املتحـدة امق ـرم يف اـلا امق ـنع،
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ضي لـن املبـن رات املقـتر ة مـع ام مللتـة املحتتل ـة ،ملـن ستقـمل اال تتنجـنت مـن املـوار
اميتمة مكينمة استدامة اماللج املتي للتي
 - 7١أم ن سنمالسبة مالق امللن املتيلة سييو نق املالنلة امبقرية/اجنيدت ،قد سـدأ ـ مـن
سرنــنمج األمــم املتحــدة املقــتر امل ـ سيــيو نقـ املالنلــة امبقــرية ومتيتمــة نقـ املالنلــة
املكتســإ/اجنيدت ومكتــإ املالسـ املقــتم يف اخلرطــو سيــتنرية مــل رة ميناتملتــة سنمت ــنون مــع
ام مللتة املحت تل ة من أج ت بئة املوار اميتمة متسلُّم أنق ة امتولتة من ام مللتة املحتتل ة

سنل  -تاليتل اجنطنر االستراتتد املتكنم
 - 72واصـل ام مللتــة املحتتل ــة و ريـ األمــم املتحـدة امق ــرم تاليتــل اجنطــنر االســتراتتد
املتكنم املالقح امـلم التملـد يف ـننون األول /يسـملرب  ،20١٤مـع امتر تـز للـا األومويـنت
االســتراتتدتة امـ يم ملب ــة ،ومبــن يتملنشــا مــع َّطــنر لملـ األمــم املتحــدة ململســنلدة اجن ن تــة
مليترة  20١6-20١2و ،ة االستدنسة االستراتتدتة اجننسننتة م ن  20١٤واستراتتدتة تالملتـة
ار ور و د متكال أجلزة امتالست املقتر ة املكلية ستاليتل اجنطـنر ونقـ امللـن مـن َّمتـن  ،ـة
لملللن وال تزال االن مسامة أسنستة تتمل يف اال تقنر َّف امتملوي اميت مـدلم امتاليتـل امي ـنل
الســتراتتدتة تالملتــة ار ــور و ــد اســتلم صـالدوق األمــم املتحــدة مــدار ور امقســق األول امبــنم
 ١0مييــل والر مــن والرات امواليــنت املتحــدة يف  9ــننون األول /يســملرب  20١5متاليتــل
 ١2مقرولن من املقنريع املقتر ة ويف شبنا /رباير ،أو دت َّف ار ـور س ـة خت ـتق وتقتـتم
مقتر ة يف َّطنر استر اتتدتة تالملتة ار ـور رـدف َّف َّشـرا امالظـرال ،وضـملنن لـر املقـنريع
للا امسل ة اجن لتملتة مدار ور و كومة امسو ان س ريقة متسقة ،وامقروع يف تاليتلان

،نمسن  -استراتتدتة اخلروج
 - 73امت نال ملقـرار  )20١5( 2228وامبتـننل اميـن رين لـن جملـس امسـلم واألمـن امتـنسع
ميقــن األ ريق ـ يف  22زيران/يونتــي و  3١متوت/يومتــي  20١5سقــان اســتراتتدتة ،ــروج
ام مللتة املحتتل ة ،لقد مـن االقـن األ ريقـ واألمـم املتحـدة و كومـة امسـو ان اجتملنلـن
اســـتراتتدتن ثيثتـــن للـــا اـــنم امـــدورة ام ن يـــة امسن ســة وام قـــرين مل تـــة روســـنل ول
و كومـنت االقـن األ ريقـ امـق ان قـدت يف أ يـس أسنسـن يف  28ـننون ام نا/يالـنير و ـنن
االجتملنع جـزلا مـن املالن قـنت ام يثتـة امـق سـدأت يف لـن  20١5اـدف امتوصـ َّف اتيـنق
سقــان َّطــنر امت ــنون مــن أج ـ ققتـ امالقــنا املرج تــة مل مللتــة املحتتل ــة ،امــق يتو ــف للتلــن
،روجلن اماللن من ار ور و،يل االجتملـنع ،ت االتيـنق للـا لقـد املزيـد مـن املالن قـنت
يف نتويــور  ،يف  22آذار/مــنر  ،للــا اــنم اجتملــنع امير ــة ام نملــة املقــتر ة ســل االقــن
األ ريق واألمم املتحدة
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سن سن  -ا وانإ املنمتة
 - 7٤التملــدت ا مل تــة ام نمــة ،مبوجــإ راراــن  26١/69ســنل ،مبلغــن ــدر ١ ١02.2
ملتون والر مدنينق للـا ام مللتـة يف اميتـرة مـن  ١متوت/يومتـي َّ 20١5ف  30زيران/يونتـي
 20١6ويف  29شــبنا /رباير  ،20١6سلغ ـ االشــترا نت املقــررة ري ـي املد ولــة ملحســنب
اخلن مل مللتة املحتتل ة  ٤67ملتـون والر وسلـ جمملـوع االشـترا نت املقـررة ريـي املسـد ة
ملتع لمللتنت يـع امسـي يف امتـنرير نيسـي  2 986.3ملتـون والر وسرـد ت تكـنمتف
 3١تقرين األول/أ توسر ،20١5ستالملـن
امقوات وو دات امقرطة املقكلة مليترة اململتدة
رســد ت تكــنمتف امل ــدات اململلو ــة ملو ــدات لــن اميتــرة اململتــدة ـ  30أيلول/ســبتملرب
 ،20١5وذمف و قن دول امسدا امييل

سنس ن  -مي ظنت
 - 75ال د أُ سلغ  ،ب ثيثة أشلر ،لن احلنمة األمالتـة ريـي املسـتقرة يف ار ـور ،ولـد
امتقل املم تم للا لمللتة امسـي  ،وامتحـدينت امـق تواجللـن ام مللتـة املحتتل ـة يف املتـدان
و ــد أشــرت يف تقــنريرم امســنسقة َّف أن االشــتبن نت ســل أطــراف امــزناع ــد مل ـ َّف ــد
ــبي ،مك ـال ــلرت مــن وجــو  ،ــر ــبي الســتئالنف احلملــيت ام ســكرية س ــد موســم
األم نر ،ومن د يالتج لالي من نالت تقريد جديدة ومزيد مـن امل ننـنة ململـدنتل ومخسـف،
قد تا دت تو نة سنندالع امقتنل يف جب مرة مالل ننون ام نا/يالنير 20١6
 - 76ويالتــنس ل ـ ســنم سقــان األثــر امــلم ليــي امقتــنل امــدا ر يف مال قــة جب ـ مــرة للــا
لقــرات اآلالف مــن املــدنتل امــلين اض ـ روا َّف اميــرار مــن يــنرام ومل تــتملكن ام مللتــة
املحتتل ــة وا لــنت امينللــة يف ا ــنل اجننســنا ـ اآلن مــن امتحقـ مــن دــم امتقــريد يف
وسق ار ـور امـق و ـع تلـن م ظـم امقتـنل سسـبإ امقتـو اميـنرمة للـا امتالقـ امـق رضـتلن
كومة امسو ان وَّن أ لو احلكومـة وجـت قريـر امسو ان /يـت لبـد اموا ـد َّف وضـع
د ملقتنل يف جب مرة ل لا اميـور ،وامسـملنم مل مللتـة املحتتل ـة وو ـنالت امل ونـة سنموصـول
ون لوا َّف احملتنجل ،ت ملن وجدوا
 - 77وت د لمللتة اموسنطة امق يقو ان ري االقن األ ريق امر تع املسـتوى امل ـ سنمتاليتـل
وتدلمللن ام مللتة املحتتل ة لـنمي ضـرورين يف اـلا اميـد ومـن امواضـح أن مـن ريـي اململكـن
َّ ــن ـ لســكرم طوي ـ األج ـ ملــزناع يف ار ــور وأو أن أث ـ  ،يف اــلا اميــد  ،للــا
ا لو امق يبلهلن ري االقن األ ريق امر تع املستوى امل سنمتاليتل واململ اخلـن املقـتر
متالقتق لمللتة امسي يف ار ور ،وذمف من ،يل ام مل مع احلر ـنت ريـي املو ـة وأشـدع
مجتــع األطــراف للــا اســتئالنف احملن ثــنت املبنشــرة ــورا ســن نتــة وســدون ســنسنت يــية
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األج  ،ملن أ سقوة جت قريـر امسو ان /يـت لبـد اموا ـد للـا االنضـملن َّف لمللتـة
امسي سدون أم شروا مسبقة و إ للا احلكومة واحلر نت املسلحة االتينق للا و ـف
األلملنل ام دا تة حت وة أوف ،من أج وضع د مل نننة أا ار ور ،متيض ذمـف َّف ـ
ستنس شنم ملزناع
 - 78مقد نن ريرب ار ـور ان ـة ومسـتقرة نسـبتن للـا مـدى ام ـنمل املنضـتل ،و ـد
قــي األ ــدام األ،ــية امــق و ـ يف مــو وأ تــنجو لــن انقســنمنت لملتقــة ســل
ا تمل نت احمللتة سوف تلغ من قق من للـا صـ تد َّرسـنل امسـلم واألمـن َّذا مل تـتم َّ اررـن
سقك سلتم ،ممـن يـ م َّف امسـقوا مـرة أ،ـرى يف ا ـرة ام الـف وسنمتـن ـ ن اـنم مـ متر
امسي واملينحلة املقترم أمر ان ملغنية
 - 79وتــرتبق ام ديــد مــن األســبنب ا لريــة ملزنالــنت ســل ا تمل ــنت احمللتــة يف ار ــور
سنألراض  ،ومل ت ـن ا ملسـن املت لقـة سيـر اموصـول َّف األراضـ وَّ ارة املـوار امقـحتحة
سل امرلنة وامر ـ للـا امالحـو املي ـم وَّنـ أ ـ احلكومـة مـرة أ،ـرى للـا م ن ـة اـل
األســبنب ا لريــة س ريقــة ماللدتــة للــا ــو ــول ون تــاجج امتــوتر ســل ا ملنلــنت لالــد
ارتكنب أ را را م صغية
 - 80وأو أن أو ــد جمــد ا امتزام ـ ستحقت ـ امالقــنا املرج تــة مل مللتــة املحتتل ــة امــق تــو ر
اجنطــنر املرج ـ الســتراتتدتة اخلــروج ،مبــن يتملنشــا مــع ــرارات جملــس األمــن وجملــس امســلم
واألمن امتنسع ميقن األ ريق وققتقن هلل امغنيـة ،أطلـإ َّف احلكومـة تـو ي امـدلم امكنمـ
مل مللتــة املحتتل ــة مك ـ تــتملكن مــن االطــيع سواليتــلن ،وَّتامــة أيــة لقبــنت ت تــر لمللتنرــن
وت وق رية تالقللن وتو ر اآلمتة ام يثتة امـق جتملـع سـل كومـة امسـو ان واالقـن األ ريقـ
واألمم املتحدة جممل ن انمن حل املسن املتيلة ستاليتل واليـة ام مللتـة املحتتل ـة ومالن قـة امتقـد
احملرت و ققت استراتتدتة اخلروج
 - 8١ويف اخلتـــن أو أن أشـــكر اململ ــ اخلـــن املقـــتر  /بي اموســ نل املقـــتر  ،مـــنرتن
أواومــوير ،ومجتــع أ ــرا ام مللتــة املحتتل ــة مــن رجــنل ونســنل ،وم سســنت األمــم املتحــدة
واملالظملنت ريي احلكومتة ،ملن يبلموني من جلو ت ة من أج قسل تنة أا ار ـور للـا
امرريم ممن يواجلوني من قدينت مجـة وأثـ أيضـن للـا اـنيل مالكريـو مب ـوث اخلـن َّف
امســو ان وجالــوب امســو ان ،وللــا امر تســل تــنسو مبتكـ ولبــد امســي أســو سكــر مــن ريـ
االقــن األ ريق ـ امر تــع املســتوى امل ـ سنمتاليتــل ،ملــن يبلمونــي مــن جلــو مــن أج ـ تســوية
امالـزالنت يف امسو ان وأو أيضن أن ألرب لن امتالنا مقتن ة وأ را ام مللتـة املحتتل ـة و ريـ
األمـم املتحـدة امق ـرم وامقـر نل يف ا ـنل اجننسـنا امـلين ي مللـون ون لـ  ،ويف اــروف
نستة رينمبن ،جن نمة سي مستدا يف ار ور
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