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 تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف كولومبيا  
  

 مقّدمة -أوالً  
هــ ا اقتير ــر هــر اقتير ــري اق تــيذ  الــِ ب ثةــ  م  ــحد  يف ــح األمــم املتحــدة يف  رقرم ةــي  اقــ  ب تتــ  يف  - ١
ًة اقتســيف   رمــي  ٢٠١٧أ لرل/ســ ت    ٢٥ . مابإلضــي ح  ت بيةةــح اقتةــرلائد اقرذةســةح املســتةدة تــنيل  ــ

أ لرل/ســـ ت     ســـتيفرر اقتير ـــر األنلـــةح  ٢٥ ت  حز ران/ رنةـــ  ٢4األتـــاة امللـــ رقح  ـــ  مامل تـــدة مـــِ 
ًة م  ح اق يف ح. م يةّـ  اقتير ـر أ  ـي األال ـيلؤ امل اتـح اقـ  اضـةليفب ثـي اق يف ـح ثتةـدا ق يف ـح  ي ثَّ ة طرال  

امل
 .(٢٠١٧) ٢366يف اراله  املي لح  حس  ي طل   اجمللس اقتحيُّق

  
 التطورات الرئيسية -اثنياً  

ًة   لكل أسيس   - ٢   مماف األال يل اقيفداذةح  بتر ج ال لةح ماف  طنيق اق يل شتدئ ه ه اقث
إلهنــيا اق ــزان م  ــيا اقســني  املســتير  ا بثــيق اق تــيذ  اقتراةــ ؤ اللــ   قيــيا اقســنييت اقــ   ــدأئ م ــ ال لةــح م 

 -محتــرُّلؤ اقيــرائ املســلَّحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح   ٢٠١6يف بلــر ِ اق ــيف/نر    ا ــل اللــرة أشــتر  ماقــداذم
ًة أ  ــي   دا ــحؤ مرحلــح  . ت حــزس سةيســ ّي  د ــد اجلــةا اقلــيف  مــِ ب كــةم الســكر  مشــتدئ هــ ه اقثــ

 اجلةا اقليف . -  اليدة  دميج األ راد اقسي ي  يف اقيرائ املسّلحح اق رل ح اقكرقرم ةح
 يفـ   اقيرة اقليف ةح اق رل ح اق د لحاجلةا اقليف   ت  - اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح محترُّل - 3

م ـدمس الـِ اقيـرائ املسـلحح اق رل ـح  ١ ٢٠٠انتييلؤ ه ه اقيرائ  ت احلةية املدنةح. ماد شـيل  أ  ـر مـِ 
ًة مـِ   اق   انيفيد يف  رغرات يف يف امل ثر اقتأسةس  اجلةا اقليف  - اقكرقرم ةح آس/أغسـةس  ٢٧اقث

بة رقةرن تة ة ةز   قرندمنةر  امليفرمف أ  ي ابسم ماليّ  ايذد ه ه اقيرائ  لمدل ير .أ لرل/س ت   ١ ت 
ال ـرا . مأالـرس األال ـيا الـِ  ١٥لذةسي  قلحزس اجلد د  م رى انتخيس جملس سةيس  مط  م قـف مـِ 

قنين ـ ي   ت حكرمـحي اذتني ةـح   ٢٠١8الـي   يفاليدهي  امليرل استيفدادهم  يف سةيق ا نتخيابئ اقرائسةح
 اق تيذ . بثيقا بدالم ب ثة  

اجلــةا  - تةــرة أتــرى ابإــيه  الــيدة  دمــيج أ ــراد اقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح ماختــ ئ - 4
مأصـــر ي  اللـــ   ـــر  آس/أغســـةس  حة  ـــي اـــّدمب هـــ ه اجل يالـــح  ـــردا  هنيذةـــي  مل تلكي ـــي ١٥اقلـــيف  يف 

ًؤ ح  ـ  اقـر الائ  ٢4ميف  ا بثيق اق تيذ .  يت ة  مي آس/أغسةس  أنلـأئ احلكرمـح جل ـح  انتييقةـح ملـ
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قلتأّ ــد مـــِ  اقيــرة اقلـــيف ةح اق رل ــح اق د لـــح  ســتيفرار اجلــرد ماإلشـــراف اللــ   دالبـــ . مســةييف َّ أال ـــيا  مــِ
ذ   قتيـــدل اقتيفر  ـــيئي امليـــرل اســـتخدامتي  الر ـــا ا بثــيق اق تـــيم  اجلــرداملدل ـــح يف ايذ ـــح    ـــرداقبســلةم 

 ق حياي اق زان املسلح.
 

 “املسيل اقسر  ”اقتلر يفيئ اقرذةسةح امليفت ؤدة يف  طيل   رااائ   
ًةحبلــرل هني ــح  - ٥  ت ثةــ   ثنيثــح اــران  هيمــح بتيفلّــق اــد االت ــد قكرنير  ــيا امللــ رقح ثــ ا اقير ــر  اقثــ

ـــ َّب هـــ ه  .اةـــد اق كـــر ســـ يفح ملـــيل   اـــران يف حـــ    بـــزال    أحـــدهي    ـــزال اةـــد املةي يـــحاقســـني  ماـــد سي
اق  بتةح اقتيفةةل ابحلصـرل اللـ  مرا يـح اقكـرنير    “املسيل اقسر  ”  رااائ مي  س   اقيران  يف  طيل 

 تصــل  ياقكــرنير  بلــر يفاالت ــد  آس/أغســةس  9. ميف ٢٠١٧ماقــ  ب تتــ  متلــح اقيف ــل ثــي يف هني ــح الــي  
بــر ا األمــِ قد ــراد اقســي ي  يف اقيــرائ املســلحح مــِ أ ــل   اقرط ةــح قلح ي ــح إبنلــيا مد ر ــح  رالةــح قلرحــدة

يف  طــيل تةــح  ي ـــح    مذقــ مألال ــيا احلــزس اقسةيســ  اقــ   تؤلؤثتــي اجلــةا اقلــيف  -اق رل ــح اقكرقرم ةــح
ً ح مـــــــــ  اقلـــــــــرطح اقرط ةـــــــــح يف م مأتـــــــــاا    يآس/أغســـــــــةس  أاـــــــــر جملـــــــــس اق ـــــــــراس بلـــــــــر يف ٢8. ميف ملـــــــــ

 تخصــة   بي ـ م  ق كــي  اقـرط  قرسـر  ا متةـي ابئ بتيفلـق اقكـرنير   صـنيحياالت ـد   آس/أغسـةس ١٥
نس ح س يفح يف امليذح مِ جم ـرن لسـر  ا متةـي   اقـ  بيـر  احلكرمـيئ ابلةـح   ي تتـي مـِ ا متةـي ائ امل  رحـح 

ــــ ــــدالم ب ثةــــ  ا بثــــيق اق تــــيذ  تــــنيل اقســــ رائ اقيفلــــر ِ املي ل ــــح  ق مأتــــاا  يف  ح. ســــتينيل املــــرالد اقة ةيفة
 اللــ  دســترل   تيفلــق ابحتكــيل اقيــرة ب ــّ ِ  ــرر حكــرآس/أغسـةس  االت ــد جملــس اق ــراس بلــر يفي  ٢8

 ـ  اقيـينرن ماقصـةيح اقـ  سـ ق املةي يـح اآلن مسـتتم  .  ةـ  أنراالتـي اجل ياليئ املدنةح املسلحح غـا اقيينرنةـح
 جملس اقلةرخ.االت دهي أن 
ًبا الل  م  - 6 آاثل الل  ا نتخـيابئ اقتلـر يفةح   اقكرنير   بزال اةد نكر مليل   اران  أترى ب

ن اإلصــنييت اقسةيســ  مملــرمن اــينرن أ  مم تــي ملــرمن اــينرن  لــ٢٠١8ماقرائســةح اقــ  ســتييفيد يف الــي  
ت ـ  داذرة  انتخي ةح انتييقةح تيصح قلسني   نتخيس مم ّل  الِ شراذح اجملت ـ  مهةاـيئ اجمل ١6  كّم  نليا 

 املدف يف امل يطق املت ّرلة مِ اق زان.
 تيصـح مـِ أ ـل اقســني  ا ــيذةح م  ـح محيقةـي   رـر  اق كـر يف اقيـينرن اقتلــر يف  املتيفلّـق إبنلـيا - ٧

آس/أغسةس  أالرس املـدال  اقيفـي  الل ـي  الـِ هيم ـ   ٢9قل ب يف اجلراذم املربكؤ ح أث يا اق زان املسلح. ميف 
اــد     ــدأ ا ــل نةســين/أ ر ل  اقــ  ســةكرن  ــي دمل يف ال لةــح  الــيدة اإلدمــيج   اقر  ــحبلــ  ال ــل  مــِ أن

  س ا حي ئ اقتأتا.   مذق ٢٠١8أايل/مي ر  أم
ميفرمضــح أل يفــح بلــر يفيئ بتيفلــق الختلــف أ يفــيد اقت  ةــح اقر ثةــح محةــي ة األلاضــ    بــزال أتــاا   م  - 8

متيفـــّدد األغـــرار قتســـةةل األلاضـــ  يف امل ـــيطق . مهـــ  بتيفلـــق إبنلـــياد نكـــي  قل كـــر  ةتـــياقكـــرنير  اللـــ  
اقر ثةــح ماحلصــرل اللــ  األلاضــ  داتــل اب ةــيئ اقيــيابئ  م نلــياد نكــي  مطــ  قني تكــيل يف جمــي ؤ اقزلاالــح 

  م ـــرامج حكـــرم   يـــّد  اقـــدالم يف مـــي  تيفلّـــق إبنتي ةـــح استصـــنييت األلاضـــ  ب كـــةمممصـــيذد األ؛ـــي   م 
 .األلاض  ماق ىن اقتحتةح اخليصح ثي

يفثـري اقثر / رقة   أصدل اقرذةس املرسر ؤ األتا مِ أصل ثنيثـح مراسـةم بـ   اللـ  مـ ح  ١٠ميف  - 9
اجلـةا اقلـيف  اقـ  ِ انتتـرا مـِ  قيـيا  - مِ أ راد اقيرائ املسلحح اق رل ـح اقكرقرم ةـح 6 ٠٠٥ ملي جم رال 

 هم قدى مثرضةح اقسني  اقكرقرم ةح.اسنيحتم ممت االت د
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 ب ثة  ا بثيق اق تيذ  مبيفز زه ماقتحيُّق م  جل ح متي يفح   
ًة املل رقح ابقتير ر  ماصلب جل ـح متي يفـح ب ثةـ  ا بثـيق اق تـيذ  مبيفز ـزه ماقتحيـق م ـ   - ١٠ تنيل اقث

يف  تر ةـح اقةر ـق ماليـا   ـرا  ابثـيق اقيف لؤ الل  اقتصد  قلتحدايئ اق  برا   ب ثة  ا بثـيق اق تـيذ .
ًة  بيفـــ ٢٠١٧أايل/مـــي ر  ٢9  طر ــــي .  يــــد اـــّرلامللــــ رقح ابقتير ـــر    ــــراا بيفـــد نيئ طثةثــــح تـــنيل اقثـــ

آس/أغســةس  ال لةــحي حتر ــل امل ــيطق  ١٥يف مجلــح أمــرل  أن بتأّ ــل  ملــدة أســ رال  أ  قيي ــح  ا بثــيق 
امليــيبلرن  ــدأ  ةتــي   م ــيطق  الة ةــح قلتــدل ا م الــيدة اإلدمــيج تّم  ةتــي  قيــيا اقســنييت  تســةماق يــيا اقــ  

آس/أغســــةس  الّة ــــب احلكرمــــح مم لؤــــ   د ــــدؤ ِ ال تــــي يف  ٢9ميف  .تمال لةــــح  الــــيدة  دمــــي قســــي يرن ا
ييفـ َّ حـد  ي   لمدل يـر ل ثـاا سـي  ال.   لة حاق

مهـي م  ـر اقداتلةـح غةامـر ل ثـاا ماملثـرر اقسـيم  قلسـني  امل
م ـ   ـدا املثيمضـيئ مـ   قسـني اقـ   أّدى دملا  ابـرلاي يف ال لةـح ا ماد تلف ه ا األتـا سـاتةر تـيلامّةر

 اجلةا اقليف . - اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح
ابقتيفيمن مـ     تدفاق      ثر / رقة ٢9ل رأة يف ق ممت أتسةس امل تدى اخليص اقر ة  املسترى - ١١

ابـــــيملي آذال/مـــــيل    ت أداا دملد  ١٥اقيفراةـــــح امل لـــــأ يف   ة رالـــــيئلق اخلـــــيص اقر ةـــــ  املســـــترى امل تــــدى
يف مـي  تيفلّـق إبدلاج م تـيئ نكـر ممسـيمهيئ اق سـيا مأ ـراد اجمل رالـيئ اقيفراةـح يف ال لةـح  ممستليلي قلة ح

الر ـــا  قلر ــيا ابقتزامي  ــي لة ــحاقحتيةــق اقســني . ماــد دالــب هــياتن ا ةاتــين  يـــرة  ت  ايدة اقتيفــيمن مــ  
 ا بثيق اق تيذ .

 
 م ةا اقتحر ر اقرط ي  رقرم ة  رمح    ابثيق الل  ماف ث يذ  مم اب إلطنيق اق يل  

م ــةا اقتحر ــر اقــرط   يف  طــيل ابــيداثئ اقســني   رقرم ةــي أ لرل/ســ ت    أالل ــب حكرمــح   4يف  - ١٢
ــــيل  كــــرن ســــيل  املثيفــــرل مــــِ  ــــيذ  مم اــــب إلطــــنيق اق  ــــر أهن ــــي ابثيــــي اللــــ  ماــــفي ث  اقــــ  الييــــدئ يف  ةت

  م  ق  الل  الدة بدا ا  نسينةح. م يا ٢٠١8يف/  ي ر  ينرن اق   ١٢ ت  ٢٠١٧األمل/أ تر ر  بلر ِ ١
ًة مــِ  هــ ا اإلالــنين ا ؤةــل اقـــزايلة اقــ  اــي  ثـــي  أ لرل/ســـ ت   ١٠  ت 6اق ــياب  رانســةس  ت  رقرم ةـــي يف اقثــ

أ  ــي  الــِ  نلــيا آقةــحي  مأاللــِ اقةر ــين ملصــيحلح يف مــي  ــ  مجةــ  أ  ــيا  رقرم ةــي.ماقــ   دالــي  ةتــي  ت حتيةــق ا
 ليل   ةتي  ّل مـِ احلكرمـح م ـةا اقتحر ـر اقـرط  ماألمـم املتحـدة ماقك ةسـح اقكيثرقةكةـح.  قلرصد ماقتحّيق

اقـــ   كــِ مـــِ  رـــر  ملــيملائي مـــ  اقةــر    لـــأن اقةــرق قدمــ  اقيفـــي  قكرقرم ةــي اخلـــيص   ــلاملممــي  ـــريت 
 ت  اللــ  أسيســتي  تيــدل برصــةيئي   ماقــ  ســةير  األمــ  اقيفــيتني ــي قدمــم املتحــدة أن بــدالم هــ ه اقيف لةــح  

 قة كر  ةتي. املكتا يف أارس ماب ممكِ
  

 مهام البعثة -اثلثاً  
 األنشطة املتصلة بوقف إطالق النار ووقف األعمال العدائية وتنسيق آلية الرصد والتحقُّق -ألف  

ًة م  ــح اق يف ــح  أث تــب اآلقةــح اق ينيثةــح قلرصــد ماقتحيُّــق  طــرال - ١3 امل ّقثــح مــِ مــراا   ات يفــ  قدمــم  ــ
اجلةا اقليف   أهني أداة  اة ح ق  ـيا اق يـح  - املتحدة محكرمح  رقرم ةي ماقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح

ـــيح قرقةـــح  مســـ مقةي ي يف جمـــيل اقرصـــد اللـــ   اللـــ  مجةـــ  املســـترايئ. ملّ ـــزئ اق يف ـــح   رصـــثتي اجلتـــح امل سّد
 أالنيه مامل يطق األم ةح مامل يطق ابةةح ثي اق  ب تلر  ةتي اقيرائ املسلحح.امل يطق ماق ييا امل  رلة 
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  طل ــي  قلتحيُّــق مــِ حــراد  49١مم ــ   ــدا أنلــةتتي  بلّيــب آقةــح اقرصــد ماقتحيــق مــي جم رالــ   - ١4
حـيداث  33١  االتيـ  أن احلـراد  اقـ  مت اقتحيُّـق م تـيمـِ . م مِ هـ ه احلـراد  4٧3مت اقتحّيق مِ  ماد

 الــد حــيداث حــي ئ  ١4٢ يــ  تــيلج نةــيق م  ــح اآلقةــح يف حــ  مللــب احلــراد  املت يةــح اق ــيق  الــددهي 
امت ــيل ق مبر ــر ؤ ماــف  طـــنيق اق ــيل مماــف األال ـــيل اقيفداذةــح   ســ ا ســـرا اقتثســا أم الــد  اقت ســـةق  

أ ــراد اقيــرائ  ميفكــم ا نتتي ــيئ  تحر ــيئابصــل . م ح    ســة  يئ   انتتي ــ ١٠ انتتي ــي   ســةةي   م ٥4 م
اجلـــةا اقلـــيف   م يف لةـــيئ برّغـــل اـــرائ األمـــِ اقيفـــي  يف امل ـــيطق األم ةـــح  - املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح

قل  ـــيطق أم اق يـــيا  مهيقثـــيئ بتيفلّـــق ابق ـــرا ة األم ةـــح املثرمضـــح اللـــ  اقرصـــرل  ت امل ـــيطق ماق يـــيا. 
ًة املل رقح ابقتير بسةل أ  انتتي يئ  ممل  ر. تةاة تنيل اقث
 

 عملية إلقاء السالح -ابء  
 ال لةح  قييا األسلحح اقثرد ح  

ًة امللـــ رقح ابقتير ـــر  أمـــزئ اق يف ـــح ال لةـــح مـــ ح اقلـــتيدائ قكـــل مـــِ أ ـــراد اقيـــرائ  - ١٥ تـــنيل اقثـــ
اجلــةا اقلــيف  اقــ  ِ أقيــرا ســنيحتم يف امل ــيطق ماق يــيا. م ــين مــ ح هــ ه  - املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح

 - أ ـــراد اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــحمك ـــب اقلـــتيدائ اقثرد ـــح ال صـــرا لذةســـةي  مـــِ اقيف لةـــح اقـــ  
يف مرحلـــح  الـــيدة اإلدمـــيج. ميف   يمـــل لـــكل   اجلـــةا اقلـــيف  مـــِ  ثـــي  انتيـــي م  ـــر اقلـــرالةح مامللـــيل ح

أ ــــراد اقيــــرائ    أمــــزئ ال لةــــح ختــــز ِ األســــلحح  اقــــ   ل تــــي  ت امليفســــكرائ٢٠١٧ران/ رنةــــ  حز  ٢٧
 اجلةا اقليف   يف حيمايئ اق يف ح. - املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح

ًة مــِ  - ١6 يف امل ــيطق ماق يــيا  محيراــب   ــل اقيفتــيد غــا املسـتير ثر / رقةــ   ديمـر ٢8 ت  ١ميف اقثـ
مجيفتي. ممت بر    أشرطح  ةـد ر بت ـ ِ  لشـيدائ مبر ةتـيئ بي ةـح اللـ  املـراا   يف  مجة  اق تاة اق  مت

 مراا  األ راح ابلةح ق  ين ب ثة  ه ه اخلةرائ أبمين م يفيقةح.
ـــــــ   - ١٧ ًة   ـــــــب احلـــــــيمايئ مـــــــِ امليفســـــــكرائ ١٥ م  ثر / رقةـــــــ 3١ميف اقثـــــــ  أغســـــــةس/آس  أ  ل
 ت مسـتردن مر ـز  تـيلج منييلـب اق  ـح   -   ح ماجلر ـحمجةيفتي مِ تنيل سلسلح مِ اقيف لةيئ اق ٢6 اقـ

 املسلحح. حتب حراسح اقلرطح اقرط ةح ماقيرائ  رغرات. مبرّقب ارا ل نيلؤ احليمايئ
 اتتيتد ب هـ ه اقيف لةـح إب اقـح احلـيمايئ املر ـردة يف ميفسـكر  رنـدمل   آس/أغسةس ١٥يف  م - ١8

 ماـــيدة ح ـــره اقـــرذةس تـــران مينر ـــل ســـينتر مـــح احتثـــيل مم ّـــل ذقـــ  م يســـ ح إلاي )مييطيفـــح   غـــراتاا(
 ـــل مـــِ حتر ـــل   اجلـــةا اقلـــيف . م ـــين هـــ ا احلـــد   دا ـــح ال لةـــح - اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح

رن  ت تيفـرن اقسـي يرن يـيبلابئ امل  ابقتـي م  امل يطق ماق يـيا  ت م ـيطق  الة ةـح قلتـدل ا م الـيدة اإلدمـيج.
  ماخلرمج م تي.ميفسكرا م حبر ح اقدترل  ت 

 آس/أغسةس  شرالب اق يف ح يف بيفةةل مجة  األسلحح يف املستردن املر ز . ١6ميف  - ١9
 

 اقتحيق مِ اقتخل  مِ هي ئ األسلحح  
ًة امللــــ رقح ابقتير ــــر  بســــيلالب مبــــاة ال لةــــيئ - ٢٠ اقــــتخل  مــــِ هــــي ئ  اقتحيــــق مــــِ تــــنيل اقثــــ

ًاس املرالــد اق تــيذ  اقيف لةــيئ مــ  اقيــرائ بلــ  أ لرل/ســ ت  . ماــد نّثــ ئ اق يف ــح  ١ يف األســلحح مــ  ااــ
ماقلــرطح. اقيــرائ املســلحح اجلــةا اقلــيف   مالســيالدة قر ســتةح مأم ةــح مــِ  - املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح
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آس/أغســةس  م  ــيا اللــ  طلـــا جل ــح متي يفــح ب ثةــ  ا بثـــيق اق تــيذ  مبيفز ــزه ماقتحيــق م ـــ   مت  3١ميف 
برقـــب اقتـــيل    مم ـــ  ذقـــ  أ لرل/ســـ ت  .  ١٥حـــ  أ    تيذةـــح ملـــدة أســـ رال   ضـــي ة ثد ـــد املتلـــح اق 

ســي ي  يف اقيــرائ  أ ــراد   ــدالم مــِ اقــتخل  مــِ املخــي ئ املت يةــحمســ مقةح  اقيــرائ املســلحح اقكرقرم ةــح
  .اجلةا اقليف  - املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح

ـــــين تـــــنيل ال لةـــــيئ - ٢١ اقـــــتخل  مـــــِ هـــــي ئ األســـــلحح.  ثـــــ  ِ اقتحيـــــق مـــــ مماـــــ  حـــــيداثن أم ة
اللـ   ـد م لـّي  الـِ  مييطيفح  يم ي  أسثر هةـر   ـيزالؤم البكي ـ    ةدل ييل ق آس/أغسةس  يف م ةيح 6

ـــــح اقكرقرم ةـــــح اقلـــــرطح. ميف  حـــــر    الـــــِ  ـــــريت أحـــــد أ ـــــراداجلـــــةا اقلـــــيف  - اقيـــــرائ املســـــلحح اق رل 
آس/أغســةس  ايتــل أحــد أ ـــراد اقيــرائ املســلحح ال ـــدمي دا  اللــ  قيــم ألضـــ   ة  ــي  ينــب محدبـــ   ١4

  اقـــتخل  مـــِ هـــي ئ األســـلحح يف  لد ـــح نر ةتــــياقتحيـــق مـــِ بـــ مّدِ ابـــةةؤ اقـــ   ســـت ثَّ  ضـــ    ال لةـــح 
 بلر ر. مييطيفح
ــــح اق يف ــــح   - ٢٢ ًة م   ــــحاــــدمب متــــنيل  ــــ ــــرم ا - اقيــــرائ املســــلحح اق رل ــــح اقكرقرم ة  جلــــةا اقكرق

 ينــب  ســ ت    أ لــرل/ ١٥ مــي  اقيف لةــيئ يف ممــ  ه ــأ قدســلحح.  ١ ٠٠٠ميفلرمــيئ الــِ أ  ــر مــِ 
اجلـــةا  - ال لةـــح  ابقت ســـةق مـــ  اقيــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح ١8٢نّثـــ ئ مـــي جم رالــ   اـــد اق يف ــح

  .سلححه أ قد ٧٥٠ يف املر ردة مبدما املتثةرائ اقكرقرم   إل اقح األسلحح
اقيــرائ أ ــراد  أ لرل/ســ ت    أ ليــب اق يف ــح حكرمــح  رقرم ةــي إبمــي  أنلــةتتي املتصــلح إبقيــيا ٢ميف  -٢3

ســـنيحتم  الـــي يف ذقـــ  اقـــتخل  مـــِ األســـلحح اقـــ  مت  اجلـــةا اقكرقـــرم  - املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح
ح ممجةــ  اقيفتــيد غــا املســتير. ميف مجيفتــي يف امل ــيطق ماق يــيا ماقيفتــيد اقــ   مت  ترا ــ  مــِ هــي ئ األســلح

طليــح  ١ ٧6٥ 86٢ســنييت  م  اةيفــح 8 994ســةيق ال لةــح  قيــيا األســلحح  مجيفــب اق يف ــح مــي جم رالــ  
قي ـــــي  م ـــــيدا   3 ٥٢8   ما  لـــــح  دم ـــــح ١١ ٠١٥  ةلرغرامـــــي  مـــــِ املتثةـــــرائ  م 38 ٢٥٥ مذتـــــاة  
ًا  مـــِ  ٥١ 9١١ م مـــد   هـــيمن ا  ثـــح  4 3٧٠م    ســـرقح بثةـــا  ترابذةـــح  46 ٢88 م  قد ـــراد مـــ

 .أا ةا مص يميئ اقتثةا
 

 - رصددددد تددددو و السددددلس واتدددددمات ملعسددددلرات القددددوات املسددددلحة الثوريددددة اللولومبيددددة -جيم  
 الشعيب اجليش

 نلــيا ميفســكرائ اقيــرائ  طلــا اقةر ــين أن بيــر  آقةــح اقرصــد ماقتحيــق  تيةــةم اقتيــد  ابــر  يف - ٢4
اآلقةــح  اقـدالم اقلر ســ  ماقرالي ـح اقصـحةح. مايمـبيف بـر ا اجلــةا اقلـيف  م  - اقكرقرم ةـحاملسـلحح اق رل ـح 

ب ثةــ   يفــش أنلـةح  الــيدة اإلدمــيج اقـ  بيردهــي اقكةــيائ اخليصـح ماقيفيمــح يف امل ــيطق   ــدالم مبةسـا أ  ـي  
اقرط ةـح  م صـدال ماثذـق ا ر ـح مـِ  املتـ  م ـيدلائ اقتـدل ا يف  طـيل داذـرة اقتـدل ا   الـي يف ذقـ ماق يـيا

 اقسةل اقرط   ماألنلةح األترى اق  اضةليفب ثي اجليميفيئ مامل ك يئ غا احلكرمةح.
ــــح لصــــد ال لةــــيئ   صــــيل اإلمــــدادائ  ت ميفســــكرائ اقيــــرائ املســــلحح اق رل ــــح  - ٢٥ مماصــــلب اآلقة

ي ح اقصحةح مم تةـيئ اقت كةـف. ماـد الي يف ذق  اقي اا ماملل س ممراد اق ك  اجلةا اقليف  - اقكرقرم ةح
ًة امللـــ رقح ابقتير ـــر  م  ســـة ي  ة ـــي  تيفلـــق إبمـــدادائ األغ  ـــح. م ســـت ر تـــنيل قرحكـــب حتســـة يئ  اقثـــ

بيفز ـز اقــرما ة مـ  اجملت يفــيئ ابلةـح ثلــةي مـ  ا بثياــيئ املتيفليـح  لــراا األغ  ـح مــِ امل تةـ  ابلةــ . ميف 
اجلــةا  - م تةةتــي يف صــثرف اقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح  يفــش احلــي ئ  مت شــراا األغ  ــح مــِ

اجلــةا اقلــيف  يف ب ثةــ   - اقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح اقلــيف  نتةةــح قل ةــييت اقــ   حييــ  أ ــراد
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ًة بــر   يفــش امللــيل   اإلنتي ةــح ماقزلاالةــح يف امليفســكرائ. ماــد مــددئ دغ  ــح مامل تةــيئ ق  احلكرمــحا ــ
 ن م  نـــر   . اق ـــيف/ بلـــر ِ 3٠اقرالي ـــح اقصـــحةح حـــ  بـــر ا م   بلـــر ِ األمل/أ تـــر ر ١٥ األتـــرى حـــ 

بر ا اقرالي ح اقصحةح الل  مسترى امليفسكرائ    زال  تأثر مـِ انيفـدا  اقيـدلة اللـ  اقتيفيمـل مـ  احلـي ئ 
 اخلةاة ماملزم ح  لكل أ  .

 
 النسائيةتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وإشراك اجلماعات  -دال  

ًة م  تتــي  براصــلب  - ٢6 مــ  اجمل رالــيئ اق ســيذةح اللــ  اقصــيفد  ممتســق اــر  لــكل اق يف ــح  طــرال  ــ
هةاـح األمـم املتحـدة قل سـيماة  ـ  اجل سـ  مثكـ   اقرط  ماإلالة   مابلـ   مال لـب اللـ   ـر مثةـق مـ 

ق ـ ين اب ـين قةـح اآل لـأن اقي ـياي اجل سـينةح. مال لـب اق يف ـح أ  ـي مـ   (هةاـح األمـم املتحـدة قل ـرأةاملرأة )
. ميف  طيل اقتر ة  اجل سيف قرقةـح  أنلـاب أ راـح ثنيثةـح يف أنلةح اآلقةح  راال  ا الت يلائ اجل سينةح هنج

اقســـكين هـــ ه األ راـــح مـــ   يف ـــلمببييفـــىن ابقلـــ من اجل ســـينةح يف املكيبـــا اإلالة ةـــح ممرااـــ  األ راـــح ابلةـــح. 
 ةسر بيفيملتم م  اآلقةح.باملدنة   لأن اقي ياي اجل سينةح م 

ًة امللــ رقح ابقتير ــر  اــد  احلــرال املســت ر مــ  ممــ نيئ الــِ اقيــرائ املســلحح اق رل ــح  - ٢٧ متــنيل اقثــ
ل ـــرأة اقـــ    ـــدالم جل ـــح متي يفـــح ب ثةـــ  ق اخلـــيص اقر ةـــ  املســـترى اجلـــةا اقلـــيف   مامل تـــدى - اقكرقرم ةـــح
اق تيذ  مبيفز زه ماقتحيق م ـ   ماقلـ كيئ اق سـيذةح األتـرى  مـدتنيئي هيمـح مـِ أ ـل اقتخةـةة ا بثيق 

 ق يف ح اقتحيق  مبرصةيئي  لأن أ  ل اقس ل إلدلاج هنج   سيف يف متي  اقتحيق.
 

 األنشطة املتصلة مبهام االتصال والتنسيق -هاء  
ًة م  تتــي   صــرلة مســت رة مــ   - ٢8 طيذثــح ماســيفح مــِ اق كــراا  الــي يف ذقــ  ال لــب اق يف ــح  طــرال  ــ

اقسلةيئ اقرط ةح ماإلالة ةح مابلةح ماجملت   اقـدم   م ـ ق  م ك ـيئ اجملت ـ  املـدف ماقلـ كيئ اق سـيذةح 
  .األ يد ةاقزال يا اقد  ة  م اقيفراةح م  ممم ل  اجمل راليئ

ًة امللــ رقح ابقتير ــر - ٢9 ا بصــيل ماقتراصــل اللــ  ب كــةم تتي يف جمــيل ل ــزئ اق يف ــح أنلــة  متــنيل اقثــ
مبةـــرل ال لةـــح اقســـني  مم  ـــح  يف ـــح اقتحيـــق  تتـــي قل يفلرمـــيئ  لـــأن  مـــي  م    حيطـــح مب ـــيدل  لســـيئ
امل كرلائ املختلثح املتيفليح إباليدة اإلدميج ماق  يائ األم ةح. ماـد أ ـر ئ م ك ـيئ   ني الِ  اجلد دة 

ضد ايدة اجملت يفـيئ ابلةـح ماقيـيدة ا  ت ـيالة  ماملـدا يف  اجملت   املدف شراغلتي   اا اقتتد دائ املر تح 
اجلــةا اقلــيف . مأالــرس مم لــر اقيةــين  -الــِ حيــرق اإلنســين مأ ــراد اقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح 

اخليص الِ اهت يمتم ابقتيفيمن م  احلكرمح دال ي إلاليدة  دميج املييبل  اقسي ي . مشدد امل تدى اخليص 
ل ة راليئ اقيفراةح الل  أمهةح االت يد م كرل  راالـ  االت ـيلائ اجملت يفـيئ ابلةـح يف اجلتـرد ق رىاقر ة  املست

 اقرامةح  ت بيفز ز اقسني  ماألمِ م اليدة اإلدميج ماملصيحلح.
 

 اقت سةق م   ر ق األمم املتحدة اقيةر   
ســةل مســترى  يــد اللــ  اقــرغم مــِ أن اق يف ــح مل بكــِ مدجمــح مــ   ر ــق األمــم املتحــدة اقيةــر    - 3٠

ًة م  ح اق يف ح. متنيلطرال  ةد  دا ب سةق  مرحلح  دا ال لتي  االت دئ اق يف ح الل  اقيدلائ املتر رة   
اقلــراا ابســم اق يف ــح  يف  طــيل أبنلــةح  ــرامج األمــم املتحــدة اإلعــيذ  االت ــيدا   ــاا مــِ أ ــل اقيةــي   قــدى

يقةــح قدمــم املتحــدة. مم ـــر اقــ امج اإلعــيذ  أمـــي ِ بيفــيمن بت يشــ  مـــ  اق كــي  املــي  ماقيراالـــد امل بربة ــيئ



S/2017/801 
 

 

17-16445 7/18 

 

اســتثيدئ اق يف ـــح مــِ اـــدلائ  ق يف ـــح يف  رغــرات.   ـــيا قيفـــدة أشــتر ل   ـــي  ــتم حتد ـــد ميــر قل كيبــا م اتــح
مكتا األمم املتحدة امليف  ابملخدلائ ماجلر ح املتـر رة يف  رغـرات مـِ أ ـل بةسـا بيـدل تـدميئ اقسـثر. 

ثر ق اقيةر  دال ي اّة ـي يف اق ق اق يف ح الل  اقصيفةد ِ اإلالة   مابل   اد  نكراامال دمي  دأ برسة  نةي
األمــم املتحــدة يف    يف ــح مــ  اجلتــيئ اقثياللــح ابلةــح. م ة ــي ثــر جمــيل اقلر ســتةيئ ماخلــ ة اقث ةــح ماقتراصــل

ةـر  اللـ  اقصـيفد ثر ـق اقياق اقتحيق  رـر  اقت سـةق  لـكل م ـتكم مـ   ت  يف ح الراحل ا نتييل رقرم ةي 
ـــــ   ـــــح اق ـــــ  مـــــِ تـــــنيل امللـــــيل ح يف أ راـــــح اقت ســـــةق ابلة ـــــ   الـــــي يف ذق أنلـــــأهي اقـــــرط  ماإلالة ـــــ  مابل

 اقيةر . ثر قاق
ًة امللــ رقح ابقتير ــر - 3١ ً ب اق يف ــح  متـنيل اقثــ مــ  مكتــا امل ســق امليــةم يف اةــيدة ال لةــح  أ  ــي اشــ

(. S/2017/745نكـــر ااملتيفليـــح   يف ـــح اقتحيـــق اجلد ـــدة )ختةـــةة متكيملـــح أ  ـــب  ت  صـــدال اقترصـــةيئ 
منتةةــــح قيف لةــــح اقتخةــــةة هــــ ه  أنلــــئ  ر ــــق أسيســــ  مــــِ أ ــــل  ثيقــــح اب ــــين هنــــج م ســــق يف اجملــــي ئ 

ً  )أ   دالة امليفلرمـيئ ماقت ســةق ابلـ  محتلةـل املخـيطر(    ــني ذائ  الــيمل  الـِ  ـر ي  ا هت ـي  امللـ
  ً ثر ــق اقيةـر   ر ــزان اللـ   ــين  م  ـح  يف ــح اقتحيـق اجلد ــدة  ممهـي  الــيدة اإلدمــيج اق ــ  اق يف ـح م  ملـ

ًا اقماق ـــ يائ األم ةـــح. مبيـــر  اق يف ـــح م  مكيبـــا  يف ـــح  ثر ـــق اقيةـــر  حيقةـــي   ـــ ل  تـــرد مـــِ أ ـــل اشـــ
     حة  ي أمكِ   يةح  ايدة اقكثياة.مدمن اإلالة اقتحيق يف مرا  ماحد الل  اقصيفةد ِ اإلالة  

األمــ     ـيا اللـ  طلـا ل؛ـ  مـِ اقـرذةس تـران مينر ـل سـينتر   أاللـِ  حز ران/ رنةـ  ٢٧ميف  - 3٢
 ــر ر  ــرص ثر ــل مــِ صــ دمق   ــيا اقســني   اقــ   ســرف قلحصــرل اللــ  ثر ــل أن  رقرم ةــي م هلــح اقيفــي  

نيئ حتيةـق ا سـتيرال اقلـيمل يف امل ـيطق املت ـرلة بـدتمـِ أ ـل  الل  مدى األشتر اق  ينةح اللرة املي لح
ا اتصــيد   - مبيــدل اقــدالم  ت ضــحياي اقتلــرد اقيســر   ما نــدميج اقسةيســ  ما  ت ــيال   مــِ اق ــزان

 قل ييبل  اقسي ي .
  

 (2017) 2366لقرار املنفذة عمال اب التحقق املؤقتةأنشطة  -رابعا  
ثر / رقة  أال ـيل اقتحيـق مـِ  ١٠   دأئ اق يف ح يف (٢٠١٧) ٢366ال ني  يرال جملس األمِ  - 33

 ت  حح اق رل ــح اقكرقرم ةــح مبيــدل اق ــ يائ األم ةــحا قتزامــيئ املتيفليــح إبالــيدة  دمــيج أ ــراد اقيــرائ املســل
اقـ   سـة دأ يف ال ـل  يف ـح اقتحيـق ابرل بر ةـز اق  ستكرن  اجل يالح ماجملت يفيئ ابلةح املت رلة مِ اق زان 

 رضـ   احليقةـحمن مييل اق يف ح اإلالة ةح اقتسيفح ممييلهي ابلةح اقسـتح ماقيفلـر ماد ايمب أ لرل/س ت  .  ٢6
 .لةحه ه األن

 
 الضماانت األمنية -ألف  

ثر / رقة   ثب يف  طيل ا قتزا  إبنليا نكي  أم  متكيمل  ١٠ا ل  دا أنلةح اقتحيق األمقةح يف  - 34
 ٢٠١6األمل/د س     ينرن 9 ايمح ا ةي ل اقرط ةح اقتيقةح:  نليا اقلة ح اقتي ةح امليف ةح ابألمِ ماحل ي ح يف 

 اجلـةا اقلـيف   ماالت ـيد بلـر   - مأ راد مِ اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةـح الليل ح أال يا مِ احلكرمح
شـــ يا/  ا ر إلنلـــيا محـــدة مط ةـــح قلح ي ـــح مـــِ أ ـــل بـــر ا األمـــِ أل ـــراد اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح  ٢3يف 

محـ   .حل ي ـحاجلـةا اقلـيف   م نلـيا املد ر ـح اقثرالةـح قلرحـدة اقرط ةـح قلح ي ـح م ةلـق األمـِ ما - اقكرقرم ةح
اد اجلةا اقليف   - أ راد سي ي  يف اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح ٢١٠ ين    ماب  الداد ه ا اقتير ر

https://undocs.org/ar/2017/74
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
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  ــرد مــِ أ ــراد ١ ٢٠٠اقـ  ست ــم مــي أاصـيه  قنين ـ ي   ت اقرحــدة اقرط ةــح قلح ي ــح اقتــدل ا اإلقزامــ أهنـرا 
    ضي ح  ت أ راد مِ اقلرطح اقرط ةح.اجلةا اقليف  - اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح

ًة اقــ  بلــب  - 3٥ ً ةــز اقرذةســةح يف اجلتــرد امل  مقــح يف اقثــ  ثر / رقةــ  بيفز ــز نلــر ١٠ممــِ جمــي ئ اق
م ةيــح  الة ةــح قلتــدل ا م الــيدة اإلدمــيج  حةــ   يفــةا  ٢6حــرل املســلحح اقيــرائ م اقلــرطةح اقكرقرم ةــح 

ميفكـــم امليـــيبل  اقســـي ي   ميف اجملت يفـــيئ ابلةـــح اجملـــيملة. م ـــدأئ ال لةـــح  الـــيدة بلـــكةل اقر ـــرد األمـــ  
امل ـــــيطق ماق يـــــيا اق ـــــيق  الـــــددهي األســـــلحح مـــــِ ال ـــــد ا نتتـــــيا مـــــِ   اقـــــح آس/أغســـــةس  ١٥قلدمقـــــح يف 

 م ةيح منيةح. ٢6
مرا ـــز اث تـــح يف مجةـــ  اقرحـــدة األسيســـةح قلـــرطح اخلةيقـــح اقر ثةـــح م ة ـــي  تيفلـــق ابقلـــرطح  أنلـــأئ  - 36

بلـــ  شـــرطةي يف  ـــل مـــِ  33الترســـة   م ةيـــح ٢6امل ـــيطق ا الة ةـــح قلتـــدل ا م الـــيدة اإلدمـــيج اق يقيـــح 
اجل ســيف.  مرظثــح ماحــدة اللــ  األاــل مســ مقح الــِ اقي ــياي اجل ســينةح ماقيف ــفاملرا ــز املرااــ . مقــدى مجةــ  
اقرالي ــح ح بيــد  شــرط مرا ــز  نلــيا لــأن  أ  ــي مــ  امليــيبل  اقســي ي  ماجملت يفــيئ ابلةــحمبتلــيمل اقرحــدة 

جمت يفـيئ ” ـدأئ اقلـرطح يف ب ثةـ   ـرامج مابإلضـي ح  ت ذقـ   اقثرل ح ابقيرس مِ  ـل م ةيـح االة ةـح. 
ح م ايمـــح احلـــرال مـــ  اجملت يفـــيئ ابلةـــح اقـــ    رمـــ   ت بيفز ـــز اق يـــ “ابلةـــح بـــ يفم ابألمـــِ مبيفـــةا يف ســـني 
 مامل ك يئ ابلةح ماملييبل  اقسي ي .

ابقيــــرس مــــِ مجةــــ  امل ــــيطق   تيذــــا اقيف لةـــيئ اق  ــــحبت ر ــــز   م ة ـــي  تيفلــــق ابقر ــــرد اقيفســــكر   - 3٧
ًائ امليفل ـح     ـداي يف  ـل مراـ  3٥٠  مترسـة. م ترا ـد مـي ا الة ةح اقسب ماقيفلـر ِ ثلـةي مـ  اق ـيلام

  مهــــ  اقيف لةــــح اقرذةســــةح اقــــ  ب ــــةل  ثــــي م الة اقــــد ين قتحيةــــق ا ســــتيرال “Victoria” يف  طــــيل تةــــح
ًاس مرالـد انتتـيا ال ـل آقةـح اقتحيـق ماقرصـد  مضـيفب اقيـرائ املسـلحح مثترمـي  اإلالة  . مابق كر  ت ااـ

ً ي  ــ  امل سســيئ    ةــيائ األمــِ   مجــ  (   ســيف   تCarpa Azul) “اخلةــي  اقزلاــيا” ابســم يفــرف ملــ
اقيفــي  حتــب ســـيف ماحــد اللــ  اقصـــيفةد ابلــ  محتســ  اقت ســـةق مــ  اجملت يفــيئ ابلةـــح ماقســلةيئ املدنةـــح 

سـة ي  لـأن املسـيذل األم ةـح. ماـد حتييـب اق يف ـح مـِ أن آقةـيئ اقت سـةق هـ ه اـد  ماملييبل  اقسي ي   م 
ةزال مغرا ةـيل  ممةتـي. ممل  ـتم  يفـد ب ثةـ  مييطيفـيئ أنتةر ةـي مسـ دأئ أنلةتتي يف الدة م ـيطق  الة ةـح يف 

 يف ابا  امل يطق. “اخلةي  اقزلايا”مثتر  
هـ ه ابإلري ةـح   مابس ب استةي ح  ل مِ اجملت يفيئ ابلةح مامليـيبل  اقسـي ي  قيف لةـيئ اق لـر - 38

اجملت يفــيئ  شــأهني يف ذقــ  شــأن اجلتــرد اقرامةــح  ت  ايمــح ا ــرائ م تك ــح قلحــرال. ميف اقراــب نثســ    ــ ن
ابلةــح اــد أمضــحب أن بصــرلهي قدمــِ    لــ ل احل ي ــح  حســا   ــل اخلــدميئ ا  ت يالةــح األسيســةح 

 أ  ي  اق  بيفت هي بك لح ضرمل ح قإل رااائ اق  بتخ هي ارائ األمِ.
م ة ــي  تيفلــق اب قتزامــيئ األتــرى املتيفليــح ابألمــِ يف  طــيل ا بثــيق اق تــيذ   اضــةليفب اقلة ــح  - 39
ًة ثرالةح اقتي يفحاق أبنلـةح ل ـزئ  ةتـي  املل رقح ابقتير ـر قلة ح اقرط ةح امليف ةح ابق  يائ األم ةح تنيل اقث

اللــ  اجملــي ئ اقتيقةــح: مضــ  اقل ســيئ األتــاة اللــ  تةــح ال ــل اقلة ــح مأنك تتــي اقداتلةــح  محتلةــل عــة 
قلــ تج اقـــ    د ــد أ  ـــلا  ت ـــيالة   ممضــ  حت ا ة ــيئ ضــد املـــدا يف  الــِ حيــرق اإلنســـين ماقيــيدة

بت يف    اا اجل ياليئ اإل رامةح  م  سة ي بل  اق  تلثب اجل ياليئ ش   اقيفسـكر ح. مإـدل اإلشـيلة  ت 
 .تنيل ه ه اقيف لةح م  اجملت   املدفبراصلب أن اقلة ح اقثرالةح 
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ثر / رقة   دالب اقلة ح املس مقح الِ اتتةيل مـد ر محـدة اقتحيةيـيئ اخليصـح يف  طـيل  ٢٥ميف  - 4٠
بلـر ِ  ١4اقرظةثـح. ممـِ املتراـ  أن بيـد  اقلة ـح يف بلـ  مكتا املدال  اقيفي   ت بيـدل طل ـيئ قلـيل 

اقيةـي   ـدمل  اقتحيةيـيئ اخليصـح محـدة اق يف/نر    ثنيثح مرشح  ق كر املدال  اقيفي . ماقيرر مـِ هـ ه
املســـ مقح الـــِ ا التـــدااائ اللـــ  املـــدا يف  الـــِ حيـــرق  بثكةـــ  اقت كة ـــيئاقرامةـــح  ت لذةســـ  يف اجلتـــرد 

 املليل ح يف ب ثة  ال لةح اقسني . اإلنسين ماحلر يئ ا  ت يالةح ماقسةيسةح مبل 
صــثت ي محــدة اقتحيةيــيئ اخليصــح  ر قةيف ــل مــ   ق خ ــح اقلــرطح  ةلــقيف حز ران/ رنةــ   أنلــئ م  - 4١

اق تـيذ . مهـ ا اقثةلـق  اقـ   بثةـد اقتيـيل ر  أمت اجلتيئ املستةة ح قلحراد  اإل رامةح املل رقح اب بثيق
اإل رامــ   مدالــم  يلبــل اخللــةج   اــد ل ــز حــ  اآلن اللــ  مكي حــح ب كــةم  ــردا  ١ ٠88أبنــ    ــم حيقةــي 

 دة ا  ت يالة .اقتحيةييئ يف حي ئ ا التداا الل  املدا يف  الِ حيرق اإلنسين ماقيي
لصـــــــد م حـــــــ  ا دالـــــــياائ املتيفليـــــــح  ابق ـــــــ يائ األم ةـــــــح اقلة ـــــــح اقرط ةـــــــح امليف ةـــــــحبراصـــــــل م  - 4٢

اب التدااائ الل  املدا يف  الِ حيرق اإلنسـين ماقيـيدة ا  ت ـيالة . م تةلـا اسـت رال م ـرد م ـل هـ ه 
ــــد املســــ مق  احلــــي ئ أن بتخــــ  م سســــيئ اقدمقــــح   ــــرااائ ســــر يفح م يفيقــــح  الــــِ البكــــيس هــــ ه قتحد 

مأثــره اللــ   حد ــد األســ يس اقكيم ــح ملاا اقيف ــف  ــراا حتلةــل داةــق قت     ــني الــِمميفــيا تتم ا التــدااائ
 .اجملت يفيئ ابلةح مالل  مليل تتي يف احلةية اقسةيسةح

ًة امللــ رقح ابقتير ــر - 43 مم ك ــيئ مــِ مكتــا املــدال  اقيفــي  ماقلــرطح  مابمل ــل  بليــب اق يف ــح تــنيل اقثــ
 -الـِـ ينــيف حــي ئ اتــل بتيفلــق أب ــراد ســي ي  يف اقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح بيــيل رؤ  إلنســينحيــرق ا

     دترل األ راد  )س يفح أال يا سي ي  مأحد األايلس(. مابقيفردة  ت مير أ يفد  أايلثماجلةا اقليف  م
 اق ـــــيف/  ت امل ـــــيطق يف  ـــــينرن اجلـــــةا اقلـــــيف  - اقســـــي ي  اقتـــــي يف  قليـــــرائ املســـــلحح اق رل ـــــح اقكرقرم ةـــــح

سـي ي  يف اقيـرائ  أ ـراد حيقـح اتـل ٢٥بليب اق يف ح بيـيل ر مـِ اقكةـيائ املـ  رلة أالـنيه الـِ   ٢٠١٧   ي ر
ــــح ــــح اقكرقرم ة ــــح م تــــي اليــــيبل  م ١3اجلــــةا اقلــــيف   ابصــــلب  - املســــلحح اق رل  ــــح أباــــيلثم.  ١٢ حيق حيق

مثنيثـــح   م ســـح  يفةلـــرن داتـــل امل ـــيطق  بليـــرا اقيفثـــر مـــ ترا  ـــين  ســـح اـــد ١3 ـامليـــيبل  اقــــأمقاـــ   ممـــِ
 ت هةي ــل املةلةلــةيئ اقتي يفــح   يفةلــرن تــيلج هــ ه امل ــيطق. مب ت ــ  أغل ةــح هــ  ا األ ــراد اقســي ي  )ينينةــح(

احلــي ئ اةــد  مجةــ  ينــب    مماــب  الــداد هــ ا اقتير ــر اجلــةا اقلــيف . - قليــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح
الــــِ  قيــــيا اقيــــ ش اللــــ  امللــــت    ــــةتم  مهــــم يف انتكــــيل ابي  ــــح. ميف  حــــدى    مثــــني  أســــثرئقاقتحيةــــ

احلــي ئ  أد ــِ اجلــيف مــِ تــنيل اقر  ــح اقي ــيذةح اخليصــح قللــيفرس األصــلةح. مقكــِ ميفكــم اجل ــية مل  ييــ ش 
 اجلراذم.بل   ال  تيف  حتد د اقدما   ملاا ميفكم  اللةتم  ممي

ئ اقـ   تيفـرر  ـي أمـِ اجملت يفـيئ ابلةـح مامل ك ـيئ مامليـيبل  اقسـي ي  أت  م  ـدم أن اقتتد ـدا - 44
الِ اقيرائ املسـلحح اق رل ـح  أسيسي مِ است رال م رد اجل ياليئ املسلحح  الي يف ذق  اجل ياليئ امل ليح

 مـِ الـد  حتد ــد ماللـ  اقـرغم اقيينرنةـح. غــا ح ا اتصـيداألنلـةح  اجلـةا اقلـيف   ممـِ آاثل -اقكرقرم ةـح 
أ   د د م يشر قل ييبل  اقسي ي  مِ ا ل ه ه اجل ياليئ يف ميفكم امل ـيطق اإلالة ةـح قلتـدل ا م الـيدة 

 ــ ن اقكةــيائ األم ةــح اليــح  لــأن املخــيطر اقــ  اــد بلــكلتي هــ ه اجل يالــيئ ال ــدمي  ــتم  حــرا    اإلدمــيج
بلـــــ    ما اتصـــــيد     ســـــة ي أن مز ـــــد مـــــِ اقتيـــــد  يف ال لةـــــح  الـــــيدة اإلدمـــــيج اقسةيســـــ  ما  ت ـــــيال

مــِ  ٢٠اجل يالــيئ اــد بــرى يف األنلــةح اقسةيســةح ما  ت يالةــح  د ــدا  ــي. ميف هــ ا اقســةيق  نثــ ئ يف 
ـــــ ــــح انةــــرئ اللــــ  بيةة ــــيئ ٢6 اق ــــ   تيفــــرر  ــــي م ةيــــح  الة ةــــح ال لة  امليــــيبلرن قل خــــيطر اجل يالةــــح اق

ًبة يئ احل ي ح. برصةيئ بتيفلق مبيدلقلحي ئ اقثرد ح اقيفيقةح اخلةرلة   اقسي يرن  محتد د   
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 تسوية الوضس القانوين -ابء  
اجلـةا اقلـيف   -مِ اقلرما األسيسةح إلالـيدة  دمـيج أ ـراد اقيـرائ املسـلحح اق رل ـح اقكرقرم ةـح  - 4٥

ابثــق  يــد أايل/مــي ر   ٢9املــ   يف تر ةــح اقةر ــق ابثــيق اللــ  اق حــر امل ــ  يف م  بســر ح مضــيفتم اقيــينرف.
كرمح ضرملة أن بتخ  احلالل    يف  طيل اجل ح متي يفح ب ثة  ا بثيق اق تيذ  مبيفز زه ماقتحيق م    اقةر ين

ال لةح  قيـيا اقسـنييت   طـنيق سـرايت مجةـ  أ ـراد اقيـرائ املسـلحح  مي  مجة  اقتدا ا اقني مح قت  ِ  ال د 
راج امللــرما الــ تم  مهــ  مســ مقةح بيــ  اجلــةا اقلــيف  امليفتيلــ  يف اقســةرن أم اإل ــ - اق رل ــح اقكرقرم ةــح

اجلـــةا  -ممـــ ح اقيفثـــر جل ةـــ  أ ـــراد اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح   اللـــ  الـــيبق اقســـلةح اقي ـــيذةح
حتيةــق ذقــ   يف امل ــيطق ماق يــيا م قيــيا أمامــر ا التيــيل اقصــيدلة حبيتــم. ماــد ث ــب أناملر ــرد ِ اقلــيف  

 مترايفي يف ابدئ األمر. أصيفا ممي  ين
ماليـــا ا ت يالـــيئ اليـــدئ مـــ  اجلتـــيئ اقثياللـــح اقسةيســـةح ماقي ـــيذةح مل يالـــح اقســـ ل امل ك ـــح  - 46

ثر / رقةــ   ةــيا اليمــي أالر ــب  ةــ  الــِ  ١3ا قتزامــيئ  أصــدلئ اق يف ــح يف قتلــ  قتةســا ا مت ــيل اقســر   
لغـــم االت ـــيد اجلـــةا اقلـــيف   -اقكرقرم ةـــح  اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــحمـــِ اليتـــي   اا اســـت رال ســـةِ أ ـــراد 

( ماملراســـةم ذائ اقصـــلح. مابقتيفـــيمن مـــ  اقةـــر    ٢٠١6قيفـــي   ١8٢٠ لاـــم اقيفثـــر اقيفـــي  )اقيـــينرن اـــينرن
 .مِ ا مت يل قنيقتزاميئ  لكل نلةتحيق اقيف   ق  شرالب اق يف ح  

 ١٢٥٢ممـــِ  ـــ  اقتـــدا ا اقـــ  اختـــ  ي احلكرمـــح     يـــ  بســـلةة اق ـــرا اللـــ  مـــي  لـــ : املرســـر   - 4٧
ــــق اــــينرن اقيفثــــر اقيفــــي   ماملرســــر   لــــأن  ٢٠١٧ يفــــي ق  ٢8٥بةســــا مبســــر   اقيــــرالائ اقي ــــيذةح يف بة ة

 اجلــــــةا اقلــــــيف  -مــــــِ أ ــــــراد اقيــــــرائ املســــــلحح اق رل ــــــح اقكرقرم ةــــــح  ٧٠9يفــــــ   اقــــــ    ٢٠١٧ قيفــــــي 
 اــيدل ِ اللــ  ا ضــةنين التــي  بتيفلــق ابقســني  تــيلج اقســةِ لغــم اإل ــرااائ اقي ــيذةح “ســني  دالــية”

اللـ  اإل ـراج امللـرما الـِ  اق       ٢٠١٧قيفي   ١٢٧4الر ا اينرن اقيفثر  ماملرسر  يتم املتخ ة حب
ابلبكـيس  ـراذم تةـاة أم حيك ـرا  ا  ـرااق  ِ اجلةا اقليف   -أ راد اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح 

را  ت مرا ــق ماقــ  ِ نيلــ ســ رائ اليــياب اللــ  هــ ه اجلــراذم ٥ ةتــي مقكــ تم مل  ي ــرا يف اقســةِ أ  ــر مــِ 
اللـ   قيـيا مجةـ  أمامـر ا التيـيل اقصـيدلة حبـق أ ـراد اقيـرائ  ـ ق  م  احتةي   د لح تنيل املرحلح اقسـي يح

اجلــةا اقلـــيف   الــي يف ذقــ  بلــ  اقـــ  صــدلئ ثــدف بســلةم املةلـــر  .  -املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح 
اجلـةا اقلـيف  املثـرج الــ تم  -قكرقرم ةـح جم ـرن الـدد أ ـراد اقيـرائ املسـلحح اق رل ـح اأن مأ ـيدئ احلكرمـح 
 ـرد  3 4٠٠ م 3 ٠٠٠ بـراميت  ـ  مِ أصل جم ـرن ردا  ٢ ٥9٠ أ لرل/س ت    ل  8مِ اقسةِ ح  
 الل  م   اقتيد ر.

اجلـــةا اقلـــيف   -مبســـت ر امل يالـــيئ اق  ـــياة  ـــ  احلكرمـــح ماقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح  - 48
 اقـــ     يـــ  ميفيجلتتـــي م ـــ  املســـيذل اق يقيـــح األمهةـــح جل ةـــ  اقتـــدا ا. ممـــِ  ـــ ثـــدف ضـــ ين اقت ثةـــ  اقكيمـــل 

اجلـةا اقلـيف   ماق ـب يف اإل ـرااائ اقي ـيذةح  -أ ـراد اقيـرائ املسـلحح اق رل ـح اقكرقرم ةـح  االتييل ماحتةي 
أمقاــ  الــِ ة ــ   م امليفليــح )م  ســة ي بلــ  املتيفليــح  يــينرن اقيفثــر اقيفــي (  ماإل ــراج الــِ مجةــ  دالــية اقســني  امليف

 صــدال أتشــاائ اإلايمــح  حــي ئ  ــرادىطل ــيئ بســلةم اجملــرم  م بيفةةــ تم    ــني الــِ بســر ح  اقــ  ِ  ي كــر يف
 .اجلةا اقليف  -قد راد األ ينا يف اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح  اخليصح ابقسني 
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 إعادة اإلدماج -جيم  
 اجلـةا اقلـيف  -أ راد اقيـرائ املسـلحح اق رل ـح اقكرقرم ةـح  اليدة  دميج يف اقراب احليضر  ث ل  - 49

 طــيل اخلةــح اقلــيملح قترطةــد اقســني . مث ــل امللــي ل اخلةــاة اق يمجــح الــِ  يف أ  ــر املتــي  أمهةــحدمن شــ  
ابيم ئ اق  بير  ثي اجل ياليئ املسـلحح ماجلتـيئ اقثياللـح أم  ا نلييق املسلح يف أ زاا الدة مِ اق لد

 كــِ أن الةح إلغــراا امليــيبل  اقســي ي  إبمكينةــح احلصــرل اللــ  م ــي     ــاة  بــ  اا ابآلاثل اقــ  غــا اقلــر 
ًبا الل  اقثلل. بثـيق ا مرمل اللرة أشتر اللـ  براةـ   يف ه ا اقصدد   ذ  يفد ماليمل اقراب أسيس  ب

تثل إبقييا اقسنييت حـ  ابقيلـق   مأةيـ    ن اقلـيفرل  يفـد  اق  الكة ي   رصث   مي ا اق تيذ   ميف ح  ُيي
  اا مي ُي ل  املستي ل    زال  سةةر الل  اقيفد د مِ أ راد اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح يف امل ـيطق 
اإلالة ةــح قلتــدل ا م الــيدة اإلدمــيج. ماللــ  مــدى األشــتر اقيفد ــدة امليضــةح  أمــزئ اقتةتةــزائ اقني مــح يف 

ابالت ـيل أنـ  مـِ امليـرل أن  تراـف اقـدالم أمـي اقةـر   م  ـرااائ. اختـيذ الـدد مـِ اإل اقيفد د مـِ اجملـي ئ  ممت
احلكــرم  امليــد   ت امل ــيطق اإلالة ةــح  ة ــي وــ  اقيــ اا ماخلــدميئ اقصــحةح مغاهــي مــِ اخلــدميئ   ــ ن 
الـد  اقةيـ  رـا أن  يسـت دل ابق يـح  ماقيلـق ابقتةليفـيئ اإلري ةـح  م  سـة ي  ة ـي  تيفلـق ابملسـتي ل امل  ــر 

 دمـيج  اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح اق  ِ  ت تيفرن خبلثةح يف جمـيل اقزلاالـح م سـيفرن  ت  الـيدةأل راد 
 الـيدة  دمـيج أ ـراد اقيـرائ املسـلحح اق رل ـح اقكرقرم ةـح سـةكرن  النيمة اللـ  ذقـ    ـ ن يف امل يطق اقر ثةح.

لةـح اقسـني   ـ  احلكرمـح م ـةا ق  حت ي أتثا الل   يفـد آتـر مـِ أ يفـيد اسـتيفيدة اقسـني  يف  رقرم ةـي: ال 
  اقتحر ر اقرط .

 
  اليدة اإلدميج اقسةيس   

 اقــــ    ت ــــ ِ أحكيمــــي بتصــــل ٢٠١٧  بــــزال ابك ــــح اقدســــترل ح ب كــــر يف اــــينرن أايل/مــــي ر  -٥٠
اقلــيف ةح  قيــرةقلحــزس اجلد ــد  ا إبالــيدة اإلدمــيج اقسةيســ . م  ــي ذ ــر أالــنيه   يــد حــدد املــ ثر اقتأسةســ 

اجمللـس  اقت كة ةح اقني مح قك   سـةل استرىف اقلرما اقيف يصر اقرذةسةح ق اجم  اقسةيس  م   اق د لحاق رل ح 
ال ـرا م تخ ـي يف مد ر ـح احلـزس  بلـكل اق سـيا نسـ ح  ١١١ حزس سةيس . ممِ     ا نتخييب اقرط 

 يف امليذح. ٢3
اقسةيسـيئ اقيفيمـح ماألحبـي   مليفتـدميف حز ران/ رنة   أنلئ مر ز اقثكر ماحلـرال اقسةيسـ  اقتـي    - ٥١

ا ســـتا يف املتيفـــدد اقلـــر يا. م يـــد  املر ـــز اقـــدالم اقتيـــ   ت احلــــزس  صـــ دمق األمـــم املتحـــدة  ـــدالم مـــِ
ســـةيق جل ـــح متي يفــح ب ثةـــ  ا بثـــيق اق تـــيذ  مبيفز ـــزه  يف “اقيـــرة اقلـــيف ةح اق رل ــح اق د لـــح”د اقسةيســ  اجلد ـــ

  ـــني الـــِ اقـــدالم اقتيـــ  قل تحـــدث  املـــ ات  اقســـتح ابســـم احلـــزس ماقتحيـــق م ـــ  مجل ـــح املصـــيحلح اقرط ةـــح  
 اجلد د يف اقكرنير  )اق  ِ قةس  م احلق يف اقتصر ب(.

 
  اليدة اإلدميج ا  ت يال  ما اتصيد   

ا ت ـــ  اجمللـــس اقـــرط  إلالـــيدة اإلدمـــيج ابنتكـــي   مقكـــِ    ـــزال  تيفـــ  اللةـــ  اقر ـــيا الســـ مقةت   - ٥٢
 ً ًابةةةح متةـــح ب ثةـــ  اقرذةســـةح: حتد ـــد اســـ ابةةةح شـــيملح قيف لةـــح  الـــيدة اإلدمـــيج. م  ـــل الـــد  م ـــرد اســـ

قيف لةــح  الــيدة اإلدمـــيج ا  ت ــيال  ما اتصــيد  حتـــداي تةــاا. مســةكرن قر يقـــح  الــيدة اإلدمــيج ماقتة ةـــ  
 دمـــيج م كــرة  دمل هــي  يف ب ثةـــ   الــيدة اإلدمــيج ا  ت ـــيال    الــيدة تةــحنثـــ ئ بلــكةلتي  اقــ   امليفــيد

  هني حتتيج  ت مرالد ماـدلائ بت يشـ  مـ  متيمتـي. م   ـزال  تيفـ   نلـيا اقرحـدة   مابقتي  .ا اتصيد م 
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مليـيبل  مـِ ا م يشـرة ليل ح  الاملكلثح إباليدة  دميج أ راد اقيرائ املسلحح اق رل ح اقكرقرم ةح لر يقحقاقتي ةح 
 اقسي ي   م  ق  بيفة  مد رهي.

قلتـدل ا م الـيدة  امليفةلةح األسيسةح قل ييبل  اقسي ي  يف امل يطق اإلالة ةـحم يفد بر ا اقكرمف  - ٥3
 ين ــي لذةســةي مــِ  رانــا  الــيدة  دمــي تم. م ــين مــِ امليــرل أن ب ــدأ  تــرد  الــيدة اإلدمــيج اقــ   اإلدمــيج

الة ةـــــح يف اإل ـــــيطق ذقـــــ  اق ـــــرن مـــــِ املبر ـــــز اللـــــ  اجملت يفـــــيئ ابلةـــــح ال ـــــد حتر ـــــل امل ـــــيطق ماق يـــــيا  ت 
اقســـــــــني  حـــــــــ   آس/أغســـــــــةس. م  بـــــــــزال مســـــــــ مقةح  دالة امل ـــــــــيطق بيـــــــــ  اللـــــــــ  الـــــــــيبق مثرضـــــــــةح ١٥
األمل/أ تــــر ر  مســــت تيل  يفــــد ذقــــ   ت م يقــــح  الــــيدة اإلدمــــيج ماقتة ةــــ . م ســــ ا اقتــــأتاائ  بلــــر ِ ١

اقلر ســـتةح احليصـــلح اللـــ  مـــدى األشـــتر اق  ينةـــح امليضـــةح  مل  يـــ ؤ  لـــكل  يمـــل ســـرى ســـ يفح مـــِ أصـــل 
ــــح اقكرقرم ةــــح ميفســــك ٢6 ــــ ق    ــــ ن أحــــد اقتحــــدايئ  -را قليــــرائ املســــلحح اق رل  اجلــــةا اقلــــيف . مق

ضـــ ين اســـت رال ح اخلـــدميئ  متيصـــح  مـــي  األال ـــيل يف امليفســـكرائ   ضـــي ح  ت  اقتلـــيةلةح اقرذةســـةح هـــر
اخلــدميئ اقصـــحةح  يف مرحلــح  الـــيدة اإلدمــيج. مبييفـــد اقرالي ــح اقصـــحةح مســأقح حسيســـح  ــدا نكـــرا  ت أن 

مجيالـيئ حـرس اقيفصـيابئ  نيحـ  يف  الددا   ـاا مـِ امليـيبل  اقسـي ي   يفـينرن مـِ حـي ئ مزم ـح    ـي
  ر يقــحاقحيقــح تةــاة  ــدا بتةلــا اهت يمــي تيصــي. محتــيمل  ١٧اقــ  ثــر  يف لةــح  الــيدة اإلدمــيج. مه ــي  

حتـــدايئ قر ســـتةح.   تـــمـــ  اقيـــرة اقلـــيف ةح اق رل ـــح اق د لـــح  اقيف ي ـــح  تلـــ  احلـــي ئ مقك ت ـــي برا  ابقتيفــيمن
مميفيجلــــح    ثــــ   يفــــد اقــــ امج اقــــ    ر ــــز اللــــ  اقرالي ــــح اقصــــحةح اليقةــــح اقتكلثــــح مل مابإلضــــي ح  ت ذقــــ  

اقـــ     م أث ــيا اق ـــزان اجلــةا اقلـــيف  -اقيــرائ املســـلحح اق رل ــح اقكرقرم ةـــح اإلصــيابئ اقـــ  حليــب أب ـــراد 
 .٢٠١٧ قيفي  899املرسر       اللة 

ًة متنيل - ٥4  الـيدة اإلدمـيج امل كـرة  تةـة الل  ب ثةـ  هير يقح  ترداق  ل زئ ملل رقح ابقتير را اقث
اقــ  بلــ ل احلصــرل اللــ  اخلــدميئ اقصــحةح ماق ثســةح مامليفيشــيئ اقتييالد ــح  ماقتيفلــةم ماقتــدل ا املتــ   

 ماألنلةح اق يي ةح ماقرايضةح  مبيفز ز مليل ح اجملت يفيئ ابلةح.
ًة امللــــ رقح ابقتير ـــــر  ال لةــــح  ـــــتح م ة ــــي  تيفلـــــق ابقــــدالم  - ٥٥ املـــــي    ــــدأئ احلكرمـــــح  تــــنيل اقثـــــ

اجلـــةا اقلـــيف  يف املصـــرف  -حســـيابئ مصـــر ةح أل ـــراد ســـي ي  يف اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــح 
مـِ حتر ـل املـد راليئ . م يفـد م ـرد حسـيابئ مصـر ةح شـرطي أسيسـةي قت كـ  احلكرمـح اقزلاال  اقكرقرم 
تي   م ــدل اقتة ةــ  ملــرة ماحــدة  ماقــدالم ا اتصــيد  قل لــيل   اإلنتي ةــح( اقــ   ســتحي)اقــدتل األسيســ 

ًة امليـــــــيبلرن اقســـــــي يرن  مـــــــِ  ـــــــ   شخصـــــــي 9 49١ر يقـــــــح أن اقشـــــــترا. مأ ـــــــيدئ  ٢4اللـــــــ  مـــــــدى  ـــــــ
حســـيابئ مصـــر ةح. مبليـــب اق يف ـــح بيـــيل ر الـــِ  رااقســـني   تحـــ شخصـــي ميفت ـــدا قـــدى مثرضـــةح ١١ 44٥

ــــق ما الت ــــيدائ املةلر ــــح. ميف صــــيفرابئ يف    ــــيل اقراث ــــدأ صــــرف املــــد راليئ  3٠ذ آس/أغســــةس   
 قييا دتلتم األسيس  م دل اقتة ة  ملرة ماحدة.املستحي  د راد ق

  ـراداأل مـ  اقيف ـل يف اجمللس اقـرط  إلالـيدة اإلدمـيج  را تتي اق  ا يمح اقتحدايئ أحد م ت  ل - ٥6
 املت ــرلة مــِ اق ــزان ابلةــح ماجملت يفــيئ اجلــةا اقلــيف  - رم ةــحاقكرق اق رل ــح املســلحح اقيــرائ اقســي ي  يف

ًة ثةـزئ ماـد .ا اتصــيد  اإلدمـيج إلالـيدة قلتة ةــق اي ـل عـرذج قتحد ـد اختــيذ    ـدا امللــ رقح ابقتير ـر اقثـ
 اقرط ةــح اجليميفــح اــدمب  رقةــ  /ثــر  6 ميف .مابلــ  اقــرط  اقصــيفةد ِ اللــ  اإل ــرااائ مــِ ابــدمد الــدد
اجمللــس   ت اقلــيف  اجلــةا - اقكرقرم ةــح اق رل ــح املســلحح أل ــراد اقيــرائ ااتصــيد  ا ت ــيال  بيفــداد نتــيذج

األ ــــراد   ــــردا مــــِ ١٠ ٠١٥ مللــــب استيصــــيذةح دلاســــح  تاق تــــيذج  ئماســــت د .اقــــرط  إلالــــيدة اإلدمــــيج
 أظتـرئ ماـد .امـرأة ٢ ٢6٧ مِ  ةـ تم اقليف   اجلةا - اقكرقرم ةح اق رل ح املسلحح اقسي ي  يف اقيرائ
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 امليذـح يف ٧٧أن م  اقر ثةـح  امل ـيطق مـِ  ـيوما اقسـي ي  امليـيبل  مـِ امليذـح يف 66أن األمقةـح  اق تيذج  يفش
 ح  ذ ـر اجل يالةح يف اقزلاالةح ابألنلةح اهت يمتم أالر را الِ امليذح يف 6٠أن مسكِ  م  أ يدما أبهنم دمن

 ســــِ يف اق ســــيا مــــِ امليذــــح يف ٧.٥أن م  ماإلســــكين    ــــيااق اةــــين يف اقيف ــــل ث ــــلرن  أهنــــم امليذــــح يف 39
مـ تم  امليذـح يف ١8)  ثـ  أصـل مـِ أهنـم  ت اجملة ـ  مـِ   ـاة نسـ ح مار ـح مأشيلئ . ِ حرامل اإلميس

  لـا ممـي  ( أ ر يـ ل أصـ مِاالت ما أهنم م حدلمن  امليذح يف ١٢ أصلةح م شيفرساالت ما أهنم  ت  رن  ت 
 .اإلث ةح ماآلقةيئ اقسلةيئ م  اقثيفيل اقت سةق ضرملة  ت
ً ح  مااتصــيد ح ا ت يالةــح بيفيمنةــح م ك ــح مهــ   Ecomunأيطليــب م ك ــح   رقةــ  /ثــر  4 ميف - ٥٧ ملــ

  ين ابـدمدا نليطتي أن لغم اقليف   اجلةا - اقكرقرم ةح اق رل ح املسلحح بيفىن ابأل راد اقسي ي  يف اقيرائ
ًابةةةح حتد ــد يف اقتــأتا  ســ ا اآلن حــ   اإلمــي ائ  ــ  مــِ م ــين . دمــيج أال ــيذتي ااتصــيداي إلالــيدة اســ

 اجلــــةا -اقكرقرم ةــــح  اق رل ــــح املســــلحح أل ــــراد ســــي ي  يف اقيــــرائ اق ــــي ح امل ك ــــح اقتــــدل ا  ــــ ه اقرذةســــةح
اإلالة ةـــح  امل ــيطق يف( بيفيمنةــح عــيذج) “اقت ــيم  ا اتصـــيد” يف جمــيل  ــردا  4 94٧الــددهم  اقلــيف    لــ 

اليمــل   ر ــق  نلــيا اللــ  مــي ر/أايل ٢9اقةر ــق املــ   يف  ماــد نــ  ابثــيق تر ةــح .اإلدمــيج م الــيدة قلتــدل ا
 Ecomunم ك ـــح   نتي ةـــح اي لـــح قنيســـت رال ب ثـــ هي  رمـــي    رضـــ  ملـــيل   6٠ غ ـــرن يف  كلـــف ابقيةـــي  

اجمللـــس اقـــرط  إلالـــيدة   ت  يب اســـت تي  يـــد  مل مقك ـــ  اقثر ـــق اقيفيمـــل أنلـــئ ماـــد .امل ك ـــيئ مـــِ غاهـــي أم
م ةيـــح  الة ةـــح قلتـــدل ا م الـــيدة  ١٢ ماقتة ةـــ   ـــزايلة اإلدمـــيج  الـــيدة م يقـــح ايمـــب  ين تـــي  ممـــِ .اإلدمـــيج
اجمللـــس  مـــ  اإلعـــيذ  املتحـــدة األمـــم  ـــرامج  يف ـــل ذقـــ    ت مابإلضـــي ح .مصـــ  ب ســـ يفح ملـــيل   اإلدمـــيج

  ت  يــد  مل اآلن  محـ  .مسـتدامح  نتي ةـح مضـ  ملــيل   قتةسـا   ثــيد اخلـ اا قـدالم اقـرط  إلالـيدة اإلدمـيج
 ق  ــيا ملــرمن مهــ  اقـدم   يف امليــي  األمل اجملت ــ   ـدال تي اإلنتي ةــح  امللــيل   مــِ الةـل الــدد ســرى اجمللـس

اق ةاــح قثيذــدة أ ــراد ســي ي  يف  حل ي ــح م ــرامج  Acuacopمبيفيمنةــح  اق ــرم ج ثرقــ  م سســح  يل تــي  اقيــدلائ
ماا ــــي    املت ــــرلة مــــِ اق ــــزان يف ابلةــــح ماجملت يفــــيئ اجلــــةا اقلــــيف  -اقكرقرم ةــــح  اق رل ــــح املســــلحح اقيــــرائ
 قني اـــ  اق رمرـــ  ماجمللـــس اق ةاـــح بـــدال تي م الة ممي يل  ـــي )مييطيفـــح مةتـــي(  ( ممةســـةتي  أنتةر ةـــي )مييطيفـــح
 .مدالية اقسني  اقسي ي  قل ييبل  اقكرقرم ةح مامل سسح اإلعيذ  املتحدة األمم م رامج
قدغــرار اإلنســينةح  األقيــي  بيفــىن إب اقــح م ك ــح ب ثــ ه ابألقيــي   قإل ــرااائ املتيفليــح مينــح ملــرمن - ٥8

اقر يقـــح   ـــدالم مـــِ  (Humanicemos)اقكرقرم ةـــح  اق رل ـــح املســـلحح يف اقيـــرائ أ ـــراد ســـي ي  مـــِ بتـــأقف
) دالة اإل ـرااائ اقلـيملح ملكي حـح األقيـي  امل ـيدة قد ـراد(  ابألقيـي  املتيفليـح ابإل ـرااائ امليف ةح احلكرمةح
برظةــــف  تــــدف  ت  األملميب  ا حتــــيد مــــِ م ت ر ــــل ابألقيــــي  املتيفليــــح قإل ــــرااائ املتحــــدة األمــــم مداذــــرة
 .اقليف  اجلةا -اقكرقرم ةح  اق رل ح املسلحح يف اقيرائ  رد سي ق ١ ٠٠٠
 اقيــرائ اللــ  م ـيدلائ ااتصـيد ح أطليتــي أ ـراد سـي ي  يف أم لـح الـِ ب لــ  أن أ  ـي   قل يف ـح م كـِ - ٥9

أ ــــراد   ــــدأ  (مييطيفــــح غرا ةــــيل )  رقة ــــي  ميف .أنثســــتم اقلــــيف  اجلــــةا -اقكرقرم ةــــح  اق رل ــــح املســــلحح
م ـ ق   اقي اذةـح  تيفلق اببيصـةل ملرمالي  اجلةا اقليف   - اقكرقرم ةح اق رل ح اقيرائ املسلححسي ي  يف 
ـــيا اقصـــرابئ اقزلاالةـــح اقـــ  ثـــب  ت ر ـــل مـــِابملراشـــ .    ـــ ن حكرمةـــح  غـــا م ك ـــح مابســـت  يا أال ـــيل   

 بر ةــح: ملــيل    سـح حتد ــد مت  (مييطيفــح  ي ةتـي)  رنةتـي أغــرا نثـ   ت ر ــل ذا . ميف امل ــيدلة مـِ ب يــ  مـي
  رـر  ب ثةـ  (مةتـي مييطيفـح)  ل ثرلمي ميف . لاالةح مم يدلة قدح  ح  ممتةر ميلة  مابل مه ز  األ؛ي  
 .ه ه اق  مل مِ امل تج اقز ب بصد رثدف   نتل  سيشي   مل قزلن مليل  
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  مكينةــح احلصــرل ا اتصــيد  اإلدمــيج  الــيدة اســتدامح برا ــ  اقــ  اقرذةســةح اقتحــدايئ ممــِ  ــ  - 6٠
 آقةــح يفةيل  نلــيام   يــ  اللــ  م ــ  ا ســت. اق تــيذ  ا بثــيق يف  رضــريت ُيــدد مل أمــر مهــر األلاضــ   اللــ 

 د ـــرادقاإلنتي ةـــح  امللـــيل   اســـت رال ح إلصـــدال ســـ دائ ملكةـــح األلاضـــ  مــِ أ ـــل  ثيقـــح مســـر يفح منيذ ــح
 أ  ـــي   املتـــم ممـــِ. ابلةـــح ماجملت يفـــيئ اجلـــةا اقلـــيف  - اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح اقكرقرم ةـــحاقســـي ي  يف 

)اـد  لـ ل امل تلكـيئ   رد قدلاض   ت  لا اق  م اقةر ق  تر ةح ابثيق يف اقرالد ب ثة  ا قتزا  متي يفح
  (اقلـيف  اجلـةا -اقكرقرم ةـح  اق رل ـح املسـلحح اقيـرائ اقسـي ي  يف  ـراداأل  ـرد أصـرلايذ ح  يفاملدل ح 

ألغــــــرار ابلةــــــح  ماجملت يفـــــيئ اق رل ــــــح اقكرقرم ةــــــح د ـــــراد اقســــــي ي  يف اقيــــــرائ املســـــلححســـــتتم  اتحتــــــ  ق
 .اإلنتي ةح ملليل  ا

 اقـ امجبلـ   ب ثةـ   ـ ن املتيحح  اإلدميج  اليدة  رامج يف اقسي ييئ املييبنيئ شيل ب ح  ميف - 6١
  ت نســيذةح ايمــب ثــي م ك ــيئ ابلةــح م ــيدلائ ســيفب اخليصــح قل ــرأة. ماــد احليقــح  رضــريت  يفــد  ت ــيمل مل

ــــدمل س يف   ــــي اقســــي ييئ  امليــــيبنيئ  شــــرا  اق ســــيا  لا ةــــح أاتحــــب حةــــ   ( غــــراتاا)مييطيفــــح   رن
 .ميف مليل يفتي اقرا ةح يف قل ليل ح اقسي ييئ قل ييبنيئ  رصي    اوي امل تةيئ قل  مِ

 اجلـةا -اقكرقرم ةـح  اق رل ـح املسـلحح مـِ ميفسـكرائ اقيـرائ مت  تراج أل يفح مثنيث  ايصـرا ماد - 6٢
ــــــح اقلة ــــــح مــــــِ  ــــــدالم أغســــــةس/آس ١6م  ١٥ يف اقلــــــيف  ًة ميف .األ ــــــر قلصــــــلةا اقدمقة  مــــــِ اقثــــــ
 اقيـــــرائ  ت ســـــي يي   امل تســـــ   مـــــِ ايصـــــرا   ١٢٢  ـــــدأ  ٢٠١٧ أغســـــةس/آس  ت ٢٠١6 ســـــ ت  /أ لـــــرل

ممــــي  يفــــ    دمــــي تم   الــــيدة ال لةــــح(  ــــ    ٥6 م  تــــية 66) اقلــــيف  اجلــــةا - اقكرقرم ةــــح اق رل ــــح املســـلحح
طر يــح هتلثــح يف ”ابســم امليفــرمف  اإلدمــيج إلالــيدة اخلــيص   ــحياي  مان ــ يمتم  ت اقــ امج بســةةلتم
اإلنســــــين   حليــــــرق اقرائســــــ  اجمللــــــس مكتــــــا  يــــــرده ماقــــــ   (Camino diferencial de vida) “احلةــــــية

 ابـدمدا   قلـ امج اقثيفـيل اقت ثةـ   ـزال م  . ستيفيدة احليرق اإلدال  مثكة تم مِ ا ستثيدة مِ اق امج
 ا نتيــيل مطراذـق مثر لـ  مبكيقةثـ  اقـزم   دمقـ م  ابـددة الـِ نةياـ   طـنين اجل تـرل اللـ  بثيصـةل  ـتم ممل
 اقـ  ِ اقييصـر مسـأقح مليفيجلـح اإلنسـين  تـردا   حليـرق اقرائسـ  اجمللـس مكتـا م   ل .اقراشد ِ  رامج  ت

ًبة يئ اقني مح  ماد .ال لةح  قييا اقسنييت مِ امل كرة املراحل تنيل امليفسكرائ غيدلما أتدئ احلكرمح اق
  (٢٢) امل اتــح اقرالي ـح م سســيئ طر ـق الــِ ذقـ  يف الــي ايصـرا   ١١8 ملـي جم رالــ  اقرالي ــح سـت رال بـر ا 

 اقـ  املرا ـز يف ايصـرا   ١9  ـزال  ) امل اتـح اقرالي ـح ممرا ـز  (٥) احليضـ ح ماألسر  (44) األسر ملل ممج 
 ايصـر ِ ١٠ اتتـيل ذقـ    ت مابإلضـي ح (.قلتةرة مم ك ح األمم املتحدة قلةثرقح اقدمقةح بد رهي امل ك ح

اليمـي  مـِ  ١8  ليـرا آتـر ِ ايصـرا   ١8 انتيـل  ة  ـي اإلدمـيج  م الـيدة اإلالة ةح قلتدل ا امل يطق  ت اقيفردة
امل ـيطق اإلالة ةـح  يف  يفةلـرن اقـ  ِ اقييصـر ِ قـدالم امل  مقـح اجلتـرد بـزال م  .اقراشـد ِ  ـرامج  ت اقيف ر

 ماقتيفلــةم اقصــحةح ماقرالي ــح احل ي ــح  ت اقلــيمل يةــق اقرصــرلمــِ اقصــيفا حت  ــزال   ذقــ   ممــ  .مســت رة
ً ةتةح ماألنلةح  .ميفليح صييل أطثيل قد تي اق  األسر  دميج  اليدة  رامج بزال    ي . اق

ــــح برصــــةف صــــح  م الة مأ ــــرئ - 63 ــــيطق يف اقصــــحح ال لة  اقصــــحةح  أمــــي اخلــــدميئ .ماق يــــيا امل 
 ماأل راــح األسيســةح قلرالي ــح اقصــحةح املرا ــز املت يلــح طر ــق الــِ اق دا ــح ماق يــيا يف امل ــيطقبلــ    يــدمب يف
اإلمــدادائ  منيــ  اقلر ســتةح مم لــب اقصــيفرابئ .األسيســةح اقصــحةح اخلــدميئ اللــ  مااتصــرئ املت يلــح 
 .اقصحةح مِ اقتحدايئ املصيد ح يف ب ثة  اق امج  يف ي
  زذةـح ممـي   ـل تةـرة ا  ت ـيال   اق ـ ين نكي   ت شخصي  م تس   9 ٧٥٥ ماد أص ح  ر - 64

 ت أن الــددا أاــل  بيــد رائ اق يف ــح مبلــا .اقصــحةح اقرالي ــح اللــ  احلصــرل  ــرص حتســ  يف هيمــح مقك تــي
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 اقتييالد ـــح  ســـ ا قل يفيشـــيئ اقـــرط  انتســـا  ت اقصـــ دمق اقســـي ي  امليـــيبل   ـــردا  مـــِ 3 84٠اـــدله 
 .ماستحيياي ي ا نتسيس  يف لةح  تيفلق  ة ي لةحاب امل يطق املتيحح يف امليفلرميئ ابدمد ح

  
 هياكل البعثة - خامسا 

 املراقبون الدوليون - ألف 
ـــ تم مـــِ  لـــدا   ١9 مـــِ دمقةـــي   مراا ـــي   4٢8ســـ ت     ينـــب اق يف ـــح اـــد نلـــرئ /أ لـــرل ١٠يف  - 6٥   ة
 . ردا   4٥٠ اص   ل  حده األ    مأذمن ارا مِ أصل   (امليذح يف ١١ نس ح) امرأة 49
م يةـــح  ثيقـــح ا نتيـــيل اقســـلس  ت  يف ـــح اقتحيـــق  طل ـــب اق يف ـــح أن   يـــ  يف املةـــدان الـــدد مـــِ  - 66

ـــــــ     لـــــــ  حـــــــده األاصـــــــ  املـــــــراا   أاـــــــل  يلةـــــــل مـــــــِ اقيـــــــرا   اقيـــــــرال ماملـــــــأذمن  ـــــــ  يف  مراا ـــــــي   ١٢٠اق
هني ـــح مـــدة تـــدمتتم قكـــ   يف لـــرا يف  يف ـــح اقتحيـــق. أمـــي مـــِ ب يـــ  مـــِ   مذقـــ  حـــ  (٢٠١٧) ٢3٧٧

أ لرل/ســـ ت  . مســـةكل املراا ـــرن  ٢٥املـــراا     ســـتتم  الـــيد م  ت اقـــرطِ يف مراالةـــد متيفيا ـــح ا تـــداا مـــِ 
أ لرل/سـ ت      سـا زمن  ٢٥امليرل  اليد م  ت اقـرطِ  زامقـرن متـيمتم  ت غي ـح انتتـيا م  ـح اق يف ـح يف 

  م اق يف ح.ملييدل اقني مح   رااائاإلل  متي  اقتسلةم اإلدال ح ل   ي  تم ا نتتيا مِ ال
. مأشـيدئ اق يف ـح مِ  ـراا حيقـح مرضـةح مثي اـحآس/أغسةس  بيريف مرااا مِ شةل   ١8ميف  - 6٧

  تثينة  ممي ادم  مِ تدميئ.
 

 موظفو التنسيق واملوظفون الفنيون - ابء 
يف امليذــح مــِ اقيــرا   86أ  مــِ املــرظث  املــدنة  اقــدمقة    96جم رالــ  اســتيدمب اق يف ــح مــي  - 68

متةرالـي  مـِ متةـرال   ٥3مرظـف  م  ١٠٠مرظثـي  مط ةـي  مـِ اقيـرا  املـأذمن  ـ  اق ـيق   ٧8م   املأذمن  ـ 
   ليـــب ٢٠١٧يف امليذـــح مـــِ اقيـــرا  املـــأذمن  ـــ . ميف آس/أغســـةس  93األمـــم املتحـــدة  مهـــر مـــي  يفـــيدل 

 . يف حاقيف امليذح مِ املرظث  املدنة  يف  48نس ح اق سيا 
 

 دعم البعثة - جيم 
قيف لةـيئ اآلقةـح اق نيثةـح قلرصـد ماقتحيـق  ابثيـب حكرمـح  رقرم ةـي ماألمـم املتحـدة اللـ   ابق س ح - 69

بربة يئ بييسم اقتكيقةف اق  بتييسـم الر  تـي األمـم املتحـدة ماحلكرمـح بكلثـح اقـدالم م يـي قيـرالائ جملـس 
 .(٢٠١6) ٢3٠٧يرال اقاألمِ امل ة يح  الي  ةتي 

ماد  ليب اق يف ح محكرمح  رقرم ةي املراحل اق تيذةح مِ املثيمضيئ  لـأن طل ـيئ اقترل ـد امليفليـح  - ٧٠
اخليصــح  تــر ا أمــي ِ اقيف ــل متـــدميئ اق يــل ما بصــي ئ  ممــ  رة اقتثـــيهم اقــ  حتكــم بربة ــيئ بييســـم 

 املتحدة يف  رقرم ةي.امليفيمنيئ امليفليح ق يف ح األمم  ثي   اقتكيقةف مِ أ ل
ًة امللــــ رقح ابقتير ـــر  ل ـــز ال صــــر دالـــم اق يف ـــح اللــــ  ثنيثـــح مـــِ أ يفــــيد ال لةـــح  قيــــيا  - ٧١ متـــنيل اقثـــ

دالم بـر ا اقـال لةـيئ اقـتخل  مـِ هـي ئ األسـلحح  م ألغـرار  اقسنييت: بر ا اقدالم اجلر  ماق يل اقـ  
لحح ماقــ تاة  ت  رغــرات  مبــر ا اقــدالم اقةــاان ممراا ــح اقتحر ــيئ مــِ أ ــل اق يــل اآلمــِ قدســقيف لةــيئ 

يفب   تنيل ال لةح  قييا اقسنييت.مِ اقلر س  ماقتي  قتيفةةل األسلحح اق  مجي

https://undocs.org/ar/S/RES/2377(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2307(2016)
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ًة أ  ي  الل   ثيقح است رال ح اقيف لةيئ  - ٧٢ ً ةز يف ه ه اقث  ة  ـي ب تيـل اق يف ـح مـِ مضـيفتي م رى اق
حةـ   يف ـح اقتحيـق  مضـ  مـح مـِ احلكرمـح   ت  دل ـح   ـاة اللـ  اخلـدميئ امليد ةـ  اقـ  بيفت ـد   احلي 

ابقكيمل اللـ  بربة ـيئ اقـدالم اقـ   بيدمـ  األمـم املتحـدة. م يف ـل ال صـر دالـم اق يف ـح اللـ  سةتم ا الت يد 
إتةز اليرد اق يف ح مـِ تـنيل   ـراا مثيمضـيئ م يشـرة مـ  اق ـيذيف  احلـيقة  قكثيقـح اسـت رال ح دالـم اق يـل 

ةـــيلائ املتصـــلح ابملكيبـــا مأمـــي ِ  ايمـــح املـــرظث  قكثيقـــح اســـت رال ح اقـــ    م يف ـــل أ  ـــي  اللـــ  مضـــ  اخل
أ لرل/سـ ت    مهـر اقتـيل   اقـ    يتراـ  أن  ٢٥مرايفـي   يفـد  ٢6اقيف لةيئ يف املرااـ  ابلةـح اق ـيق  الـددهي 

ميف  يفش املراا  ابلةح اق يفةدة الـِ املرا ـز اقسـكينةح  بيف ـل اق يف ـح اللـ   رـيد   .  تت   ة  اقدالم احلكرم
احللرل امل يس ح قلكرمف اقصيف ح  الي يف ذق  مةيه اقلـرس مبـرا ر اقسـل  ماخلـدميئ م مكينةـح اقرصـرل  ت 

 املرا ق اقصحةح.
 

 واالنضباط السلوك -دال  
ًة امللــ رقح ابقتير ــر   - ٧3 املتصــلح ابقســلر  ما ن ــ يا اللــ   هــيبر ةــز  تردماصــلب اق يف ــح تــنيل اقثــ

دملائ بدل  ةــح قتةد ــد امليفلرمــيئ ماقيةــي   بــر ااقتــدل ا اقت تةــد  م دملائ بــدا ا اقراي ــح  مــِ ا ةــل بيفز ــز 
 ت املكيبــا اإلالة ةـــح ماملرااــ  ابلةــح. مشــرالب اق يف ـــح يف لصــد  يــر  ثــي  ر ـــق اقســلر  ما ن ــ يا   ــزايلائ

د د أمي ِ برا د اقيف يصر اقثياللح احلكرمةح امليف ةح  تيدل املسيالدة  ت اق حياي  الي  ل ل برا دهي ابلةي حت
 يف امل يطق اق   ي لر  ةتي أ راد اق يف ح.

ًة م  ـح اق يف ـح  مت اإل ـني  الـِ حـيقت  مـِ ادالـياائ ا سـتينيل ما نتتـي  اجل سـة  - ٧4  .متنيل  ـ
 ــرى م  يــر.املال ــح أبدقــح م  تــح  يف حــ  رــر  حيقةــي  اق كــر يف احليقــح اق ينةــح يف مي ــد أن  حــدامهي غــا مد

أ  ي    ني  مكتـا املـدال  اقيفـي  ثـيب  احلـيقت . م يفـد أن أ ـرى املكتـا حتيةييبـ   أغلـق  لتـي اقي ـةت  
 مل ش بر ة  أ    ح يف ه ا اقصدد.

 
 السالمة واألمن - هاء 

را أحــد مــرظث  مكتــا األمــم املتحــدة امليفــ  ابملخــدلائ ماجلر ــح  ــين ثر / رقةــ   أ ــرج الــِ ٥يف  - ٧٥
غرا ةــيل  اــد  مييطيفــح اجلــةا اقلــيف  يف -مجيالــح م لــيح الــِ اقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح أ ــراد 
لهة ــــح أل  ــــر مــــِ شــــتر ِ  دمن أن  صــــيس أبذى. ممــــ  ذقــــ   مابق كــــر  ت اقلــــراغل األم ةـــــح مه أتــــ 

د املثرمضح سي يي الل  ب يل مرظث  األمم املتحدة غا اق رمل   دمن حراسـح   بـزال املست رة    ن اقيةر 
بة ق يف م ـيطق مـِ مييطيفـيئ  يم ـي مغرا ةـيل  ممةتـي م ي ةتـي. مب يفـي  قتيـةم املخـيطر األم ةـح اقـ   أ ـر  

ًاميت مســـترى املخــيطر املت يةــح  ة ــي  تصـــل اليفكــم اقتتد ــدائ ابــدد ة )ال لةـــيئ قل يف ــح  مــِ املتراــ  أن  ــ
اخلةـــف  مهة ـــيئ املخـــر    ماق ـــاان املتييطيفـــح  ماملكـــيهرائ اقيف ةثـــح(  ـــ  املـــ خثش ماملترســـة. ممـــِ 
م كرل  دالة األمِ  االتي ئ األنلةح امليرلة قل يف ح اي لح قلتة ةق يف حيل ب ثةـ  بـدا ا  دالة املخـيطر ذائ 

 هيطر   اة يف  يفش امل يطق.اقصلح ب ثة ا  يمني. م   زال تةر األقيي  األلضةح  ةريت 
ًة م  تتــي   ــين قل يف ــح هةكــل أمــ  مرحــد اــدمب  ــي يف  طــيله  دالة شــ من اقســنيمح  - ٧6 مطــرال  ــ

ًا  م   ثر ق اقيةـر   اقت سـةق مامللـرلة يف جمـيل اقسـنيمح ماألمـِ. ماـد بةـرل هـ ا اقـ تج اقماألمِ  اب ش
ًة اقر  ح   ة ي  رى ب يةح املثتر  منكرا  ت أن . الل  اقسراا ير ميف املةداناملالل  مسترى  الل  مدى  
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محتلةــل اقيف ــل  ــ  يف اق يف ــح املي لــح    ــِ املستصــرس ا ســت رال ث ــب  يذدبــ   أاــد  ا ةكــل األمــ  املرحــد
  مكيائ قتحيةق أاص  ادل مِ اقكثياة يف حي ئ مميثلح.ة  مِ   ةر  الل مي

  
 مالحظات - سادسا 

أ لرل/س ت    يفد  مي  املت ت  املـر لت   ٢٥ست ت   يف ح األمم املتحدة يف  رقرم ةي م  تتي يف  - ٧٧
 قةتــي مــِ جملــس األمــِ. مممــي   شــ   ةــ  أن دملهــي يف ب ســةق أال ــيل اآلقةــح اق نيثةــح قلرصــد ماقتحيــق يف 

إلشـراف اللـ   قيـيا اقسـنييت جميل ماف  طنيق اق يل مماف األال يل اقيفداذةح مدملهـي ابـدد  ة ـي  تيفلـق اب
م  ـيا اقسـني  املسـتير  إلهنيا اق زان بثيق اق تيذ ا اد أست ي يف اقت ثة  اق ي ح قدحكي  ذائ اقصلح مِ 

 هنـــيا مـــي  ز ـــد اللـــ   ســـح اليـــرد مـــِ اق ـــزان  ـــ  اقيـــرائ املســـلحح اق رل ـــح مت مـــِ تنيقـــ  اقـــ   ماقـــداذم  
م ن اقــدالم اقيــر  املرحــد امليــد  مــِ جملــس األمــِ ماجملت ــ  . ي رقرم ةــ اجلــةا اقلــيف  مدمقــح - اقكرقرم ةـح

اقدم  مبثيف مرظث  اق يف ـح مال لتـم اجلـيد ماإللادة اقسةيسـةح اقير ـح قكـني اقةـر    لـكل تـيص  يفلـب 
ً ز منيحكــي  اللـ  اقــدلم  املســتثيدة مــِ اق يف ــح  اقــ  اــد بكــرن  هـ ه اإلمــي ائ األمقةــح أمــرا ممك ــي. مســ

 حدة يف املستي ل.مثةدة قدمم املت
 تيفلـق ابقيف لةـح  مأمد أن أقثب ا نت يه  ت مي أ داه جملس األمِ م ـ  اق دا ـح مـِ اقتـزا  مثيـح  ة ـي - ٧8

اجلــةا اقلــيف  يف بــر ا  -ماقيــرائ املســلحح اق رل ــح اقكرقرم ةــح  ي رقرم ةــ حكرمــح ال ــدمي اســتةيس قرغ ــح
 لةح اقسني  اخليصح ث ي. ماستةيالب امل ك ح يف ه ه ال لةح سني  ات يفح قدمم املتحدة بييد  اقدالم  ت ال

احليقــح بيــدل اســتةي ح ســر يفح ممرنــح مصــ  ح قــتنيذم اخلصــيذ  اقــ  بتســم ثــي احليقــح يف  رقرم ةــي. مأ ــدى 
أنــ  أالــرس الــِ شــيفرله ابق يـــح اجمللــس حصــي ح ال ــدمي اســت  ر يف ال لةــح اقســني  يف مرحلــح م كــرة  حةــ  

 لــكل   ــا ا ضــةنين ابألال ــيل ابقتــي  ةســر  ر ح هنيذةــح مل  كــِ م  ــدا  ابقــرغم مــِ أن اقترصــل  ت بســ
اقتح ـــا ح يف أماهنـــي  ممـــي شـــكل ال صـــرا هيمـــي مـــِ ال يصـــر اق ةـــييت يف ب ثةـــ  اقر  ـــح. ماجلـــد ر ابقـــ  ر أنـــ  

ـــ  اقيـــرال ٢٠١6 ـــينرن اق يف/  ـــي ر   ٢٥ يف اقـــ   أنلـــاب الر  ـــ  اق يف ـــح  (٢٠١6) ٢٢6١  ال ـــدمي اختي
مأيذن  ةــ  قدمــ  اقيفــي  ابق ــدا يف األال ــيل اقتح ــا ح يف املةــدان   ــين    ــزال أمــي  اقةــر   الــدة أشــتر 

اقلةـرا ب   أن إل را  ابثيات ي اق تيذ  قراف  طنيق اق يل مينينةح أشتر قلتراة  الل  ابثيق سني  هنيذ . م 
  ب ةر  الل  أال يل حت ا ح بلةتـي م  ـح أ  ـر بثصـةني  بـر ر “الل  مرحلت ”تكلةف  ر  ح اق ت ال لةح 

 مأثـ  اللـ  اجمللـس  سـتخدا    ـل مميلسـح  يفيقـح. يف ـح اقتحيـق   أ  ي   ي االت داق   مجة  امليفلرميئ  ةتي 
 قتزم د اق يف ح  ر  ح ماضحح مابددة  م ةي ماي لح قإلمي .  ق    م ه ا اق تج

ضـ ِ آقةـح ثنيثةـح  قيف لةـح سـني  ات يفـح قدمـم املتحـدةمـِ اق يحةـح اقتلـيةلةح  اقكيمـلم ن اإلدميج  - ٧9
. أمـي مـي اسـتت   بل ل اقةر   يف ابثيق قلسني  هر  ني ش  أحد اقيف يصر امل تكـرة  رراط ـي يف  رقرم ةـي

متـنيل  ئ سـني  أتـرىاللـ  ال لةـي مـِ م كـرل  مكينةـح انة ياـ  ة  يـ  حتلةلـ    محتـدايئ  ـرصذقـ  مـِ 
املثيمضيئ املتيفليح اببثيق ماف  طنيق اق يل    ل اقةر ين  تردا هيمح مِ أ ل   يا اق يح  ة  تـي. ماـد 

م يفـرد ا قتـزا  اقيـر  اببثـيق ابي   اق تج نثس  يف مرحلح اقت ثة   ممـي اسـتم  دل ـح   ـاة يف مـييت اقيف لةـح. 
األاــل  زذةـي  ت األداا اقثيفــيل قرقةــح. م لــكل  مجــي    ماـف  طــنيق اق ــيل مماــف األال ـيل اقيفداذةــح اللــ 

 سر  ت حد   ا  دال ي قر  ح ميفيـدة يف ممي  يف ح  ت حد   ا مِ شرا تتي م  اقةر    اق يد استثيدئ 
مهةـــح حي؛ـــح ابق ســـ ح ملصـــدااةح ال لةـــح ابســـم أباقـــ      األمـــرألار اذةـــح ممالـــرة دمن املســـي  اب ســـتينيل

 ضةليفب ثي.اقتحيق اق  ا
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مبيفـــد بربة ـــيئ اقـــدالم غـــا مســـ راح يف ال لةـــيئ اقســـني  اقتي يفـــح قدمـــم املتحـــدة مـــِ حةـــ  أن أداا  - 8٠
ًبة ــيئ بييســم  اآلقةــح اق نيثةــح  ابإلضــي ح  ت اجلرانــا ا يمــح ق ــدا اق لــر املةــداف ماإل يــيا اللةــ    ــين و ــ  ق

بةلـا  . ماـد(٢٠١6) ٢3٠٧األمِ يف اـراله  اقتكيقةف م  حكرمح  رقرم ةي  الل  اق حر اق   أاره جملس
بيدل اخلدميئ اق رمل ح  ت اق يف ح ماآلقةـح  مـ  اةـي  احلكرمـح ابقـدمل األسيسـ  األت    تج م تكرة يف ذق  

اقترصـــل  ت  ــل مـــِ ا بثياــيئ اإلطيل ـــح مــ  حكرمـــح  رقرم ةـــي  يف بــر ا اقســـل  ماخلــدميئ قرقةـــح. مبةلــا
امتـــدئ  ت األاي  األتـــاة قل يف ـــح. ميف اقراـــب نثســـ    يـــد ثـــب ا ســـتثيدة تـــنيل  ـــدا متيف يـــح م يالـــيئ 

 بليةل اق يف ح مِ اقتدا ا اإلدال ح اقداذ ح املأذمن ثي اق  ب كم  دالة املرالد اق لر ح مشراا اقسل  ماخلدميئ.
ـــرؤطدةَّح  - 8١ ماللـــ  اقـــرغم مـــِ أن اق يف ـــح بتـــأقف يف امليـــي  األمل مـــِ مـــراا   مـــِ تلثةـــيئ الســـكر ح مشي

  دمن متيمي بتيفلـق  رصـد ماـف  طـنيق اق ـيل م قيـيا اقسـنييت مب سـةق آقةـح اقرصـد ماقتحيـق   ـ ن اقيف صـر 
ي  مك ــب اق يف ــح مــِ املــدف  ةتــي اــي  التــي  ابقيــح األمهةــح يف جمــيل ا بصــيل ماقتراصــل ماإلالــني   مهــ  متــ

اقيف ــل اللــ   ــر مثةــق مــ  اق كــراا احلكــرمة  ماجملت يفــيئ ابلةــح ماجملت ــ  املــدف. مســيمهب األنلــةح اقــ  
نث  ي اق يف ح يف جميل اقتراصل م  مجة  شراذح اجملت   اقكرقرم  يف بيفز ز برا ق اآللاا دال ي قر ـرد اق يف ـح 

يت  الل  اقرغم مِ اسـت رال اق يـيا داتـل اجملت ـ   ة ـي  تيفلـق مأمهةح ب ثة  ماف  طنيق اق يل م قييا اقسني
ًة م  ـــح اق يف ـــح اقت ســـةق  ابقيف يصـــر األتـــرى مـــِ ابثـــيق اقســـني  اق تـــيذ . م ـــين مـــِ املتـــم ضـــ ين طـــرال  ـــ
ما بصــــيل اقكــــي ة   ــــ  ال صــــرهي املــــدف مال صــــر املــــراا    ةتــــي   ســــ ل م تــــي ب ــــيدل امليفلرمــــيئ م  ــــراا 

ً ح قلح ً  م  أصحيس املصلحح.حتلةنيئ مل  يقح ماقتراصل املل
م  ي سـ يب اإلشـيلة   ـ ن  ر ـق األمـم املتحـدة اقيةـر  م ـر اـدلائ بلـيةلةح   بيـدل  ـ  ِ مِـ أ ـل  - 8٢

ًة م  تتــي. م نــ  اللــ  ثيــح مـِـ أن اقيفنياــيئ اجلةــدة  ــدا  ــ  اق يف ــح   نلــيا اق يف ــح  مماصــل دالــم ال لتــي طــرال  ــ
ه  ترت مس مقةيئ هيمح  ة ـي  تصـل  ـدالم ب ثةـ  ابثياـيئ اقسـني   سـتتيفز  أ  ـر يف ماقثر ق اقيةر   اق    دمل 

. م كِـ أن بـر ر هـ ه اقتةر ـح م ـي  مثةـدا قلةر يـح اقـ   كِـ ثـي قيف لةـيئ اقسـني  أن املي لـح  طيل  يف ح اقتحيـق
 ةكل .بيف ل    ي  ت   ا م   ر ق اةر  ات   قدمم املتحدة  ح  يف حيل الد  م رد بكيمل ه

 لـدان مجيالـح دمل أمر كــي م  سـة ي ق مأمد أ  ـي أن أالـرس الـِ امت ـيف قل لـدان املسـيمهح الـراا    - 83
اقنيبة ةح مم ةيح اق حر اقكيل  .   ن اقدالم اإلالة ـ  اقيـر  قيف لةـح اقسـني     ـني الـِ اجمل رالـح اقراسـيفح 

تتـــي.   ـــي أمد أن أنـــره ابق لـــد ِ اق ـــيم ـؤ   مـــِ اق لـــدان املســـيمهح الـــراا    اـــد الـــز  مصـــدااةح اق يف ـــح م يفيقة
 .اق رقةثيل ح   زم نيمجترل ح قيف لةح اقسني    راب ماق رم ج  ماق لد ِ اقداال    شةل  م 

مأمد أن أالـــرس مـــرة أتـــرى الـــِ بيـــد ر  مامت ـــيف جل ةـــ  املـــراا   ماملـــرظث  املـــدنة  اقســـي ي   - 84
   ــين ألنــر  قتثــينةتم يف قكرمل ةــي ةــي  م ــ ق   ت مم لــ  اخلــيصماحلــيقة  يف  يف ــح األمــم املتحــدة يف  رقرم 

تدمح ا ةح اقسني  يف  رقرم ةي. مث ل اقةل يئ املر تح مـِ اقةـر    ت األمـم املتحـدة إل ـراا املز ـد مـِ 
دقــةني اللــ  اق يــح اقــ  مقــد ي  يف ــح األمــم املتحــدة يف   املي لــح   يف ــح اقتحيــقمــِ تــنيل اقتحيــق  م  ســة ي 

 م ةي مِ تنيل مي ابس ب    مِ  د ح محةيد يف ال لتي. رقر 
م كـِ أن    بزال ال لةح اقسني  يف  رقرم ةـي مصـدلا قدت ـيل اقةة ـح ماألمـل ابق سـ ح قل لـد ماقيفـيمل.م  - 8٥

بلــكل  مــي ائ اقةــر   م ــي   يتـــدى  ــ  يف ال لةــيئ اقســني  األتــرى اقـــ   ــتم ا ضــةنين ثــي يف أمـــي ِ 
أتــرى مــِ اقيفــيمل  مهــ  بســتحق ابقــ  اقتيــد ر ما الت ــيل.    أن برطةــد اقســني  ســةتةلا اقتزامــي مســت را مــِ 

دة  ت م كرمــــح األمــــم املتحــــدة يف  املســــ مقةيئ املســــ م مبلــــكل م  ــــح  يف ــــح اقتحيـــق   ينـــا األطــــراف  ي ــــح.
  رصح ملراصلح املساة يف دالم ال لةح اقسني   يةيدة  رقرم ةح. يف  طيل ابثيق اقسني  اق تيذ  بر ر  رقرم ةي
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