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بشرر ا ا مرران ناألمررن نا  عررتنا  تقريررر األمررع ا عررتن يررن تفاقررإل ارتاررت  ا  ررت    
   جلمهو ية ا كونغو ا دميقرا قة ناملفطقة

 مقدمة -أنر  
تقــد  ، ايــلط ب ــه اجملــ  ا  ــ  (20١7) 2348يقــد ه اــلا ايتقعيــع راــجم سقــعا    ــ  األمــ   - ١

تقعيع ر  تنفجملل االيتزامـت  املمـاةياب تالتفـتإل اربـت ط سمـسال اياـجمه واألمـ  وايتهـتوال ااكة يـاب اي ة  ـة 
ــــر ا ــــت د  منــــل  ــــدو   .(١)ايدميقعابجملــــاب واملن قــــاب ــــتوت ايتقعيــــع ايت ــــة ا  اي املــــ     األخــــر تقعيــــعايويتن

( ويقــــده مه ةمــــت  رــــ  ايت ــــة ا  املاــــت دة    ــــتت اياــــجمه S/2017/208) 20١7آذا /مــــت    ١0
 .20١7أي ةت/ بتارب  ١5واألم    مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب ومن قاب ايبحرا  اي ربى حىت 

  
 ا  طو ات ا رئقمقة -اثنقت  
 احلت ة األمفقة -أ ف  

أتثــع  التيــاب األمنجملــاب   املن قــاب طــعام أ مــ اب اااترــت  املاــ حاب   مقتبهــت   جملفــة ايمــاتيجملاب  - 2
و جملفــــة اانةسجملــــاب وتيتــــة ط وتن ت جملقــــت واأليمــــاب   من قــــاب  ت ــــتط   مجكة يــــاب اي ة  ــــة ايدميقعابجملــــاب.   تال 

جملت ـجملاب   سة و ـدط ا تاعا  اينزارت    مجكة ياب أاعيقجملت اية  ى و  طنـة  اياـةناال، و ـليحل التيـاب ايا
اياـــجمه  وايتـــةتعا    من قـــاب ســـةت   مجكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاب، بـــعي  ـــد   ت ـــتاجملاب أمـــته  قجملـــ 

 واألم    املن قاب.
ــــ  ايور ــــى اينحــــة املبــــ  تيتف ــــجمل     - 3 تقــــت يع األخــــرة رــــ  سهمــــاب منلاــــاب األمــــم املتحــــدة يتحقجمل

 ت بــا اااترــت  املاــ حاب األطنبجملــاب واي ة  ةيجملــاب، وال  ــجملات اال ــتقعا    مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، ا
متط، أراتت  -ايقةا  ايدميقعابجملاب يتحعيع  وا دا، و تيف ايقةى ايدميقعابجملاب، وايهديد م  مجترت  املتط 

__________ 

سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال، واــ    تمــا  املن قــاب   اــلا اياــجملتإل ايب ــداال ايمجمثــاب رمــع املةاق هــاب ر ــى االتفــتإل اربــت ط (١) 
أ  ــةال، وأودنــدا، وسة و ــدط، ومجكة يــاب أاعيقجملــت اية ــ ى، ومجكة يــاب تنـــزا جملت املتحــدة، ومجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، وطنــة  

 نويجملاب ح ةمجملاب منلات  أاعيقجملت، وطنة  اياةناال، و وا دا، ويامبجملت، واياةناال، واي ة  ة، و جملنجملت. وتر تااب تىل ذيحل، اإال
واـ  اال ـتن األاعيقـ  واملـ لع ايـدوين املهـة ان قـاب ايبحـرا  اي ـربى  ، مكةن/طكت   ـتمناب يجمتفـتإل اربـت ط أ سع تها 

 األمم املتحدة.و  واااتراب ارمنتئجملاب ي  نة  األاعيق 
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رنـــف وا تكت ـــت  لقـــةإل ار اـــتال  ـــد املـــد جمل ، واتمجـــا رنت ـــع األمـــ  وامل  اـــت  األمنجملـــاب، واتمـــا 
املــةا ن اي بجملهجملــاب واالهبــت  رــت س ــة ة دــر ممــعوراب، وذيــحل  ا ــت جمت مش ــا ات ة جملــابأب مــ اب اات ــتنياب دــر 

ايقــةا  املاــ حاب ااكة يــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملــاب وسهمــاب األمــم املتحـــدة ســ  ر ــى ايــعدم مــ  ايتهــتوال ايقـــتئم 
  الع ــاب وا ـتاعا  ايها جملــت  ايهاــ عياب ايــر تقـةه رــت. ويبــدو أال  تيفــت  اااترـت  املاــ حاب ااديــدة ممــ

   جملفــة  ايتحــتيف ايــةبة ايمــهج مــ  أطــ   ــجملتنة اي ة  ــة ايةبنجملــاب مــ  أطــ  ايمــة ة    جملفــة ايمــاتيجملاب و
 اانةسجملاب تتهاد ا تكداف اةا  األم  اي ة  ةيجملاب و مةي    اب ايدوياب.

وأ ـفع  األيمــاب   من قــاب  ت ــتط   دــع  مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب رــ  ا تفــت  ماــتة    - 4
ايهنف وا تكت ت  حقةإل ار اتال املعت بـاب  ـد املـد جمل .  اـت أدـت اـدن  اياـجمه واألمـ  ارا جملاجملـ ،   

ت األمــــة   أرقـــت  تـــدا  ايجمطوـــ  اي ة  ــــةيجمل  تىل أ  ـــةال، وـــت ناـــع ح ةمــــاب أ  ـــةال تىل تهزيـــز وطةناـــ
 املنتب  الدونياب.

و تن ادوم  اج  تحت  ايقتتت   من قاب  ت تط خجمت ايفرتة املماةياب تيتقعيـع، وتال واهـا  - 5
حــتال  رنــف خ ــرة نو  ،   تمــجمل تت ) ت ــتط( وتا ــجملم يــةيزا ) ت ــتط اية ــ ى( ر ــى  ــبجمل  املمــتت، 

حت . وتةا ــ  ايهنــف ايقــتئم ر ــى أ ــت  حجملــال ال يــزات ايناــتم واألبفــتت يمــ  ةال  اــباب  بــرة مــ  اي ــ
تيــةالم يقبجمل ــر يــةت  رعاــ ، مــع واــة  اتــتبت ت  ســ  رنت ــع مــ  مجمل جملمــجملت  تمةينــت  اــتسة، يــدي  سه ــكم

ويةيـــةا، وركـــة  مجمل جملمـــجملت تيت مـــة ا ايـــر تتـــسيف راةمـــت مـــ  أاـــعان مـــ   اةرـــت  تمـــة ةط وسجملنـــدط وتجملتـــجملجم 
جملـــت ويـــةيزا ) ت ــتط اية ـــ ى(. ويتـــزرم أال اـــةا  أمـــ  ايدويـــاب ارثنجملــاب. وواهـــا اتـــتبت ت    تا جملاـــ   تمة 

ت ية      جملت ـــجملاب تخ ـــجملت   لـــى ســـبهي ايتسيجملـــد مـــ  وايزراـــتم او جملـــةال مـــدوا مجمل جملمـــجملت تيت مـــة ا، ايـــر
  ت تط، تياجمي وادمةا هلت ايدرم.

دــع  مجكة يــاب  ايهنــف  ا تمــت  املتهمــعة، ا ــتاع  و   ــجملتإل األيمــاب اياجملت ــجملاب وايها جملــاب اال تقتيجملــاب - ٦
سة ــــدو ن   و سة ــــدو ن   ة  ــــةتـــت اي ة  ـــة ايدميقعابجملــــاب. و  و ــــك اي ة  ـــة و جملنمت ــــت، ا ــــتكداا حع 

مـــت ال   اةو ــــاب األخــــرة املعااــــ  اال ــــرتاتجمل جملاب واــــةا  األمــــ  اي ة  ةيجملــــاب. وأ ــــفع  أراــــتت ايهنــــف ايــــر 
اي ة  ـــــــة اية ـــــــ ى ا ـــــــتو ة    مقتبهـــــــابحع ـــــــاب سة ـــــــدو ن  مـــــــت ال   ايهت ـــــــااب اي ة  ةيجملـــــــاب و  ا ت بتكـــــــت

 تخ ت. 70آ /أدا   ر  مقت   7
وواقها أي ت حةانث أمنجملاب ر ى بةت الدون س  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملـاب ومجكة يـاب أاعيقجملـت  - 7

اية ــ ى،  تجمل ــاب أل مــ اب طــجملل ايــع  ي اقتومــاب ايــر يان  مــ  طديــد    ــجملتإل ا اــحت  اــةا  اجملــتنة 
واخلفـي ايتـد    ملبـتن ة ايتهـتوال ارا جملاـ  ي ق ـتم ر ـى طـجملل ايـع ق ي اقتومـاب  ايةال   املتحدة ألاعيقجملـت

سقجملتنة اال تن األاعيق . ورجموة ر ى ذيحل، أنى اينزا  ايدائع   طنة  اياـةناال تىل تفـتام ا هـداه األمـ  
ر ــى بــةت حــدون طنــة  اياــةناال مــع اــلي  ايب ــدي . وواــا و ــع اي ــجمل اب اينكتئجملــاب هلــلا ايتقعيــع،  ــتال 

ر ةا م  أر تم اانـتي املهـت يف   ااـجملل ايمـهج يتحعيـع اياـةناال ال يزايـةال مةطـةني    مبـت   577
ومل حيــعي  ــةى تقــده  ــوجمل  مــة ترــتنأم تىل ايــةب  أو ترــتنة تــةبجملنكم   س ــد  ،ايبهمــاب تيقــع  مــ  دةمــت

 اثيال خجمت ايفرتة املماةياب تيتقعيع.
مجكة يـاب الدون مع اي ةائف   من قاب  ت جملا ، تيقع  م  و  أودندا، ال تزات ايتةتعا  س   - 8

اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، تمــر ايق ــ . ويان  أي ــت ايتــةتعا  ر ــى بــةت حــدون أودنــدا مــع طنــة  اياــةناال، 
 ا تاعا  تدا  ايجمطو  ايفت ي  م  اينزا    طنة  اياةناال. تجمل اب 
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ا ر جملكات ح ةماب مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملـاب وحع ـاب ومل  عي را جملاب تنفجملل ترجم ي  رويب اي لي  واه - ٩
تقــدمت م حةرــت خــجمت ايفــرتة املمــاةياب تيتقعيــع. وسنــتم ر ــى  20١3آذا /مــت      ــت ةال األوت/نياــارب  23

آذا /مــــت   اياــــتسقاب مــــ  أودنــــدا و وا ــــدا تىل مجكة يــــاب اي ة  ــــة  23ذيــــحل، اــــإال را جملــــاب ترــــتنة رنت ــــع حع ــــاب 
آذا /مـت   اياـتسقاب  23رن ـعا مـ  رنت ـع حع ـاب  44 جملاتال/أسعي ، أحجملـ   25همعة. و  ايدميقعابجملاب ال تزات مت

أوافكم ااجملل األودندط ر ى الدون مع مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب، تىل ايق تم وح م ر جملكم تياـ   ملـدن 
واقــت ملــت أاــتن  ســ  خمت فــاب ستكاــر الجملــتية دــر املمــعوراب ير ــ حاب اينت يــاب ونخــةت أودنــدا سمــ   دــر اــت ة . و 

آذا /مـت   اياـتسقاب  ـت ةا  اهـ     23رن ـع مـ  رنت ـع حع ـاب  ٩00ح ةماب أودندا، ال يزات مت يعسة ر ى 
يمـــر ايق ـــ  رـــ  م ـــتال وطـــةنام. ومـــ  ســـ  اـــ الم ايهنت ـــع،  مهاـــ ع سجملكت  ـــت أبودنـــدا   رـــدان املفقـــةني ، وـــت
    اياتسقاب.آذا /مت 23   ت  مت جملن ت، واة اتئد را عط   حع اب 

لةي/يةيجملــ ، وسنــتم ر ــى ب ــه مــ  ايــعئجمل  يــةيعط مة ــجملفجملة، نرــا ح ةمــاب أودنــدا تىل  27و   - ١0
   ـــةا ثي ايتساـــه تـــ وال رقـــد اطتاـــت  تقـــة  ـــم وم ـــ  رـــ  م تـــه  ئـــجمل  ايـــةي ام وويا ة ايـــدات  وويا ة

ل املمــت  ةال تنفجملــل ايتةطجملــ  وايجمطوــ  ومفة ــجملاب األمــم املتحـدة يمــ وال ايجمطوــ    أودنــدا. ويتاـ وتنا أـت
آذا /مت   اياتسقاب ر ى مع ـز ايجمطـ . واتفقـةا  23ايعائ  ، ات   ذيحل اينلع   ح ةت رنت ع حع اب 

ر ــى رقــد املزيــد مــ  املمــتو ا ، وال  ــجملات مــع مفة ــجملاب األمــم املتحــدة يمــ وال ايجمطوــ  واي  نــاب ايدويجملــاب 
 دندا.ي   جمله األمحع، اب  تقد  ايتة جملت  تىل ح ةماب أو 

وال تـزات التيـاب األمنجملــاب ايهتمـاب   سة و ــدط ماـتقعة  اــبجملت ر ـى ايـعدم مــ  تاـتنة تقــت يع رـ  واــة   - ١١
أراتت رنف متفعااب وحةانث أمنجملاب مهزوياب   سةطةمبة ا و  أطزام أخعى م  ايب ـد. ومش ـا اـلل ايتقـت يع 

وأس  ا ايتقت يع أي ت ر  أراتت ات  حتال  ارتقتت تهاف  واحت تي در ات ة  يهتئدي  رند و ةهلم. 
 وحتال  اختفتم واخت تف وتهليه وت  ا ات  تيقنتس  ايجملدوياب.

 
 ا  طو ات ا مقتسقة  -ابء  

ــــاب اخلجماــــت  ســــ  ال ةمــــاب وهباــــع ايقــــةى - ١2 ــــاب، ا ــــتنتنا تىل خ فجمل ــــاب اي ة  ــــة ايدميقعابجمل    مجكة ي
 جمل   تمجملاـجمل جملدط، ر ـى اينحـة املبـ  تيتف ـجمل  اياجملت جملاب واالطتاترجملاب م  أط  ايت جملر، ايلط يقةنل اجمل

 20١٦ ــت ةال األوت/نياــارب   3١املته ــ  تيتقــده اوــعي   تنفجملــل االتفــتإل اياجملت ــ  املــربه   تقعيــع اي  
(S/2017/712)     أحد ا تئ  ايت اع،  ئجملات ، مت تهجمل  طةييف أويجملن ت  ةط، يرجملم لةي/يةيجمل  22وامل

االتفــتإل وايها جملـــاب اال تختسجملـــاب. و تجمل ـــاب يــليحل، نرـــت ا ـــجمل  ايت اـــع ايـــلط ملتتسهـــاب تنفجملـــل  ي ا  ــ  ايـــةبة
. 20١7  آ /أداـ    ٩و 8يقةنل اجمل جمل   تمجملاجمل جملدط تىل ايه ـجملتال املـد  )ت ـعا  رـته( يـةم  

. و  20١7ألوت/نياـــــــارب ووا ـــــــ  امل تيبـــــــاب ســـــــرتم ايـــــــعئجمل  طةييـــــــف  ـــــــتسجملجم من ـــــــب    ـــــــةت  ـــــــت ةال ا
آ /أداـــ  ، أتـــت   ـــة يتط  ن ـــت،  ئـــجمل  اي  نـــاب اال تختسجملـــاب ايةبنجملـــاب املاـــتق اب، تىل أال   يـــ  ت ـــدا   2

 ـــةف يه ـــ  رنـــ    ايةاـــا املنت ـــه رقـــه ايتقجملـــجملم ايـــلط  ـــت عي  اي  نـــاب  ااـــدوت ايـــزمة يجم تخـــتت 
 التفتإل وايها جملاب اال تختسجملاب وال ةماب اال تقتيجملاب.اتنفجملل تتسهاب مل اال تختسجملاب ايةبنجملاب املاتق اب وا    ايةبة

ـــــــة  األاعيقـــــــ  مـــــــ لع ااتكـــــــت  20 و ١٩و   - ١3 آ /أداـــــــ  ، رقـــــــد  اااترـــــــاب ارمنتئجملـــــــاب ي  ن
اااترــاب   وايمجمثــ    سعيتــة  ، طنــة  أاعيقجملــت. واجملاــت يته ــ  ناكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، أتــت   اياــتسع

ايهديــــــد مــــــ  ايتحــــــد   ايــــــر هبهــــــ  تطــــــعام اال تخــــــتت    ــــــةت  ــــــت ةال ارمنتئجملــــــاب ي  نــــــة  األاعيقــــــ  تىل 
دوت اررـجمال رـ  ااـأي ت اي  ناب اال تختسجملـاب ايةبنجملـاب املاـتق اب ر ـى  اماتبهدا. وحم 20١7األوت/نياارب 
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اي  ناب اال تختسجملاب ايةبنجملاب املاـتق اب. ورـجموة ر ـى ذيـحل، اـع  تيتمتو  مع ال ةماب و  نق  يجم تختت املزمة اي
 قتنة،    ةم التياب اياجملت جملاب واألمنجملاب، تهجمل  مبهةث ختص تىل مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب.اي

و  سة و ـدط، ال تــزات التيــاب ايهتمـاب متق بــاب تاــةنات أطـةام مــ  اخلــةف وايقاـع اي ــتمن . ور ــى  - ١4
التيـــاب األمنجملـــاب تىل حـــد مـــت، مل حيـــعي تقـــده يتـــل ع   ايتخفـــجملي مـــ  حـــدة ايتـــةتعا  ســـ   ايـــعدم مـــ   اـــ 

آذا /مــت  ، واـــع ايـــعئجمل  سجملـــر   ــة و زيزا مع ـــةمت يق ـــ    مـــتم  ١5ال ةمــاب ومجترـــت  املهت  ـــاب. و  
وتقـــد   ت ـــتهعايف أح ـــته ايد ـــتة  ايـــر يتهـــ  تهـــدي كت و  جمل كـــت”ر ـــةا م  فـــاب  ١5انـــاب تتـــسيف مـــ  

وأ جمل ــا س  نــاب معاطهــاب ايد ــتة  واليــاب مــدأت  ــتاب أتــكع، اتس ــاب ي ت ديــد مــعة واحــدة “. جملت  سمــسدتتة ــ
 . وأاث   الل اخل ةة ايمةاد  سمسال مدة ايةالياب ايعائ جملاب املقب اب   ايب د.أخعى يفرتة تكعي 

تم  م ـتت، و  ايةاا  فا ، ر  الـةا  ايـدائع اجملاـت سـ  األبـعاف ايبة و ديـاب وايـلط يجملاـعل سنجملـ - ١5
 ئـــــجمل  مجكة يـــــاب تنزا جملـــــت املتحـــــدة اياـــــتس ، ويقـــــةه تية ـــــتباب اجملـــــ   ئـــــجمل  أودنـــــدا مة ـــــجملفجملة ت ـــــم مجترـــــاب 

أ  /مـتية، أواـد املجملاـع اعيقـت تىل سةطةمبـة ا ي تمـتو   5تىل  3أاعيقجملت،   حتياب مجةن. و  ايفرتة م   تعإل
نقــ  الــةا  تىل سة و ــدط ونرــةا تىل مــع  اةرــاب خمتــت ة مــ  أ ــحت  امل ــ حاب. وأو ــى سهــي املمــت    س

 رةنة ايجمطو  وايقتنة اياجملت جمل  املنفجمل .
تص تىل اخلــبهــةث املأ  /مــتية، رجملنــات مجملمــجمل   تات ــدو، ايــعئجمل  اياــتس  يبة  جملنــت ات ــة،  5و   - ١٦

ـــــــدط،   ايفـــــــرت  ـــــــز  ة تىل املن قـــــــاب، اـــــــت   ذيـــــــحل سة و  ـــــــته س ـــــــ  تىل  27مـــــــ   ةسة و ـــــــدط. وا حزيعاال/ية جمل
آ /أداــ   رطــعام ممــتو ا  مــع ايبة و ــدي ،  25تىل  2١مــ  مــعة أخــعى   ايفــرتة ةي/يةيجملــ  و ل ١3

 وااكت  ارا جملاجملاب  تحباب امل  حاب.
ومت ا ف ا مجتراب تـعإل أاعيقجملـت تمـت م   ايبحـال رـ  حـ  يريمـاب   سة و ـدط. وخـجمت مـ لع  - ١7

   ، مجكة يــــــاب تنزا جملــــــت املتحـــــــدة،ايقاــــــاب ايهــــــتنط ايمــــــتم  رمــــــع ي  اترــــــاب، ايـــــــلط رقــــــد   نا  اياــــــجمه
 ئجمل  مجكة ياب تنزا جملت املتحدة، طةال مةدةاةين.  أ  /متية، تا م ايعئجمل  مة جملفجملة  ائ اب اااتراب م  20
حزيعاال/ية جملــ ، اطتاــع اياــجملد م ــتت مــع ايــعئجمل  مة ــجملفجملة    ابــتال مــ  أطــ  ا ــتهعايف ايتقــده  ١١و  

 دياب.اوعي    ر الةا  س  األبعاف ايبة و 
لةي/يةيجملـــ ، اطتاـــع ايعئجملاـــتال مةدةاـــةين و  ـــة و زيزا     ـــت ا، مجكة يـــاب تنزا جملـــت املتحـــدة،  20و   - ١8

ملنتامــاب مج ــاب أمــة  منكــت تنمــجملك الــةا  ســ  األبــعاف ايبة و ديــاب. وسهــد ذيــحل، اــإال املمــتو ا  امل  قــاب ايــر 
لةي/يةيجملـــــــــ  تىل  3١ايفـــــــــرتة مـــــــــ  نا     ا اـــــــــن   ســـــــــ  ال ةمـــــــــاب ووم ـــــــــ  املهت  ـــــــــاب   املنفـــــــــى   

آ /أداــــ  ، ستجملاــــر مــــ  مبــــتن ة تنا ة األيمــــت ، رــــزي  ايتةاهــــت   طــــعام  ــــتناث  مبتتــــعة ســــ   2
ـــتم نالئـــ  تمـــر تىل تم ت جملـــاب ا ـــتونتف الـــةا  اياجملت ـــ  ايمـــتم   ـــا   ـــجملتإل  ال ةمـــاب واملهت  ـــاب. وان

  ايلــــعوف  املرتنيــــاب وايتــــداة  املاــــتاع التيــــاب ار اــــت جملاب مجترــــاب تــــعإل أاعيقجملــــت. وتال مهــــزي يقــــتنة اخنــــعا 
االات تنياب، اي لي  ي ثعاال   ايب داال ا تو ة، يزيـداال مـ  ايمـهة  تلتطـاب امل حـاب تىل ت ـتن  - االطتاترجملاب

 ح  يريماب   سة و دط.
تقـــده  ـــة  تنلـــجملم حـــةا  وبـــة ر ـــى ايـــعدم مـــ  ا ـــتاعا  سهـــي ايو  طنـــة  اياـــةناال، أحـــعي  - ١٩

ي حةا  ايةبة واتدت ايفعرجملـاب    ا  ال ةمجملاب واةا  املهت  اب. وتعرا اي  ناب ايتةطجملكجملابايقتتت س  ايقة 
و ـع را جملــاب وطــدوت يمــة ي حـةا  واالتفــتإل ر جملكاــت. سجملـد أال يراــتم املهت  ــاب ايعئجملاــجمل ، اــت مشــ  ايهاـ ، 

 اي فتياب.وال  جملات   م ممت ، ال يزايةال يعا ةال ايها جملاب ر ى أ ت  أدت يجملاا تتم اب ات اجملك  
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مـ لع ااتكـت اال ـتمنتئ  اهلجملواب ال ةمجملاب ايدويجملاب املهنجملاب تيتناجملـاب رقد   وي ت دط ي قتتت اات ط، - 20
 ،اهلجملوـاب  اـع   م لع ايقااب،   ملنتاماب التياب   طنة  اياةناال. و حزيعاال/ية جمل  ١2   التنط وايمجمث 

 يتنمــجملك س جملــاب ا ت مــتف مــت مي ــ  ا ــتذل مــ تهــب تاملاــتةى  اب  مج ــاب أمــة ، رقــد اطتاــت  ي  نــاب  اجملهــ
 طنة  اياةناال تنفجمللا  تمجم.مجكة ياب يتنفجملل االتفتإل املته      اينزا     خ ةا   دنة

وا ت ـــتف ايـــعئجمل  مة ـــجملفجملة أي ـــت اطتاترـــت  ســـ  ا ـــتئ  الع ـــاب ايمـــهبجملاب يتحعيـــع اياـــةناال،  - 2١
جملـد أال ا ـجمل    م ممـت  ايتـتسع ي حع ـاب ايمـهبجملاب  هجملت ررتنة تةحجملد الـز  الـت م   طنـة  اياـةناال. س

 يتحعيع اياةناال مل يمت م   الل اوتناث .
 

 احلت ة ا نمتنقة -جقم  
مجميـــ  الطـــ  وبتيـــه اـــةم،  3.5مجميـــ  مـــ  املمـــعني  ناخ جملـــت و  7  رــ  وطـــةن أ مـــع مـــ   - 22

ا جملـت  ايتمـعن ساـبه ا هـداه األمـ  متيايا التياب ار ات جملاب   من قاب ايبحرا  اي ربى مرتنياب. ويان  ر
واينزارـــــت  اياجملت ـــــجملاب   سة و ـــــدط ومجكة يـــــاب أاعيقجملـــــت اية ـــــ ى ومجكة يـــــاب اي ة  ـــــة ايدميقعابجملـــــاب وطنـــــة  

 التياب م  طعام واة  اافتف   أمتم املن قاب.وتفتااا اياةناال، 
اـتردة ار اـت جملاب، مجمي  تـخ    مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملـاب تىل امل 8.5 يقت   متوحيتتج  - 23

مجميـــ  تـــخ  مـــ   7.7. ويهـــت  مـــة 20١7  املتئـــاب منـــل  ـــت ةال ايمت /ينـــتيع  ١٦أط ســـز نة اـــد ات 
  املتئــاب مــ  األبفــتت نوال  ــ  اخلتماــاب  43ا هــداه األمــ  اي ــلائ  ايمــديد   مججملــع أمــتم ايب ــد، ويهــت  

جميــــ  تــــخ ، وـــت طهــــ  مجكة يــــاب م 3.8مـــ   ــــةم ايت ليـــاب املــــزم . وو ــــ  رـــدن املمــــعني  ناخ جملـــت تىل 
اي ة  ة ايدميقعابجملاب أ مع ايب داال أتثعا تيتمعن ايداخ     أاعيقجملت. وأ فع ا هداه األم    من قـاب  ت ـتط 

مــ  اي ة  ــةيجمل  الــدون تىل  33 000تــخ  ناخ جملــت، ت ــتااب تىل تاــبب    ربــة م جملــةال  ١.4رــ  تمــعن 
 اــــت   ذيــــحل رــــةنة 20١7نــــل  ــــت ةال ايمت /ينــــتيع مشـــتت أ  ــــةال. واــــد  ــــ  ا حــــتال  رــــةنة ت قتئجملــــاب م

 الطـ   ة  ـةين   س ـداال  ـتو ة، سجملناـت ٦2١ 700  من قاب  ت ـتط. ويةطـد مـة  تتخ  27١ ٦87
ــــاب أاعيقجملــــت اية ــــ ى  الطــــ  54١ 400تات ــــجملف مجكة يــــاب اي ة  ــــة ايدميقعابجملــــاب  مــــ  سة و ــــدط ومجكة ي

 وطنة  اياةناال و وا دا.
مجميـــ   4 ـــل ايتمـــعن ماـــتة   دـــر ماـــبةااب، حجملـــال اات ـــع أ مـــع مـــ  و  طنـــة  اياـــةناال، س - 24

أ مــع مــ  م جملــة  تــخ  تــعنوا ناخ جملــت، ومــت يقــت   م جملــة   . ويمــا  اــلا ايهــدنتــخ  مــ  طــلو ام
الطـــ    ايب ـــداال ا ـــتو ة، اـــت   ذيـــحل أودنـــدا، ايـــر أ ـــبحا اةال أ ـــرب س ـــد مات ـــجملف يجمطوـــ    

 م  م جملةال الط . أاعيقجملت، حجملال يةطد اجملكت مت يقع 
ساـــــبه هبـــــدن ايقتـــــتت   رـــــدة  تـــــداة ا التيـــــاب ار اـــــت جملاباينان  و  مجكة يـــــاب أاعيقجملـــــت اية ـــــ ى،  - 25

 ،. و   مجكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاب٦00 000 تالـــت ، وـــت يان رـــدن املمـــعني  ناخ جملـــت تىل أ مـــع مـــ  
مـ   ٦5 000ايمـاتيجملاب سة ـةت مـت يقـع  مـ   وأوت  ـ  أاتن  ايا  ت  او جملاب   مقتبهر أوي ـ  اياـف ى

،   ايفرتة املاتدة م  منت ف أ  /متية تىل دتيـاب آ /أداـ   ايةاادي  اادن م  مجكة ياب أاعيقجملت اية  ى
 واد ا تقع املقته س مر منكم   منتب  تهل  اية ةت تيجملكت ي  تياب خجمت ايفرتة املماةياب تيتقعيع.

األمــــ  وا هــــداه اال ــــتقعا  اياجملت ــــ  تىل ا ــــتاعا  تمــــعن اياــــ تال.  و  سة و ــــدط، أنى ا هــــداه - 2٦
تـخ  تىل  407 000 مت يقـت  م  ايبة و دي  املمعني  ناخ جملت، سجملنات اس  ١٩8 000ويةطد حتيجملت 
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  املتئــاب مــ   ــ تال سة و ــدط، مــ  ا هــداه األمــ   23أو م جملــةال تــخ ،  2.٦س ــداال  ــتو ة. ويهــت  مــة 
مجميــ  حتيــاب مــ  حــتال  ار ــتساب تملــجم    5.3حل، مت تاــ جمل  مــت يزيــد ر ــى اي ــلائ . ورــجموة ر ــى ذيــ

 .20١7حتياب واتة منل  ت ةال ايمت /ينتيع  2 4١5 و
و دــم تزايــد االحتجملتطــت ، متيايــا املجملزا جملــت  ار اــت جملاب تاــ    ق ــت   ايتاةيــ    مججملــع أمــتم  - 27

م جملــةال نوال   8١2.5املمــتت، أب ــ   ــدام ااــع املن قــاب. افــ  مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، ر ــى  ــبجمل  
ياــ   منــل ، واــة أنم ماــتةى امل  ــة    املتئــاب مــ  ايتاةيــ  27 ال ــةت تال ر ــىيــتم حــىت اةال  ومل

  ـةىمل حيقـ  م جملةال نوال  ي ـت  من قـاب  ت ـتط  ٦4.5 دام اي ةا ئ ااع اإال رمع  نةا . وتملم ، 
 اةال.املاتكدف حىت  ايتاةي   املتئاب م   37
 

 حقو  ا نمتا -دال  
خـــجمت ايفـــرتة املمـــاةياب تيتقعيـــع، أس ـــل رـــ  واـــة  ا تكت ـــت  طاـــجملااب ي قـــت ةال ايـــدوين ار اـــت   - 28

وايقـــت ةال ايـــدوين لقـــةإل ار اـــتال   رـــدة س ـــداال، وال  ـــجملات ت ـــحل ايـــر ت ـــع   مـــ  اينزارـــت  واأليمـــت  
 .اياةناال وطنة  عابجملابايدميق اي ة  ة ومجكة ياباياجملت جملاب املاتدة مم  سة و دط 

اف  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملـاب، ا ـتاع ارسـجمن رـ  ا تكت ـت  حقـةإل ار اـتال، اـت   ذيـحل  - 2٩
ايـلط تعت بـ  اـةا  األمـ  واااترـت  املاـ حاب، ا ـجم رـ  حـتال  االحت ـتي  ايهنف اانا  وااناـت 

ـــع ايدـــر ايقـــت ة  واالختفـــتم ايقاـــعط وا تكت ـــت  حعيـــاب ايتهبـــر وت ـــةي  اااهجملـــت  وايت اـــع. ويقـــده  تقعي
 (S/2017/565) بهمـــاب منلاـــاب األمـــم املتحـــدة يتحقجملـــ  اال ـــتقعا    مجكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاباملته ـــ  س

 و فتً تتمجًم هللل اال تكت ت  لقةإل ار اتال، وال  جملات   من قاب  ت تط.
وا ــــــــت تساًب ي ت ــــــــة ا  الت ــــــــ اب   من قــــــــاب  ت ــــــــتط، ارتاــــــــد   ــــــــ  حقــــــــةإل ار اــــــــتال    - 30
ـــــ  ايقـــــعا   23 ـــــ  35/33حزيعاال/ية جمل ـــــاب اي ة  ـــــة ايدميقعابجملـــــاب  املته  ـــــاب تىل مجكة ي ستقـــــد  املاـــــتردة ايتقنجمل

واملاـتمياب رـ  األحـداث ايـر واهـا   مقتبهـت   ت ــتط. وااـرتي ا  ـ  أي ـت ت  ـتت خـربام نويجملــ  تىل 
تىل  ١3املن قـــاب. ورـــجموة ر ـــى ذيـــحل، أواـــد  مفة ـــجملاب األمـــم املتحـــدة لقـــةإل ار اـــتال،   ايفـــرتة مـــ  

حزيعاال/ية جملــ ، اعيقــتً مــ  مـــةرف  تــ وال حقــةإل ار اــتال تىل أ  ـــةال رطــعام مقــتسجم  مــع ايجمطوـــ   23
ايةاادي  م  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب. ومجع ايفعي  تفت جمل  ر  واتئع الةانث اير يدرى أدت واها 

 ية جمل ./حزيعاال ١٩آذا /مت   تىل  ١2  ايفرتة م  
اةطـه اـعا  اي ـتن  رـت ت  جملـف  ،املهنجملاب سبة و ـدط ، ادما اناب ايتحقجمل حزيعاال/ية جمل  ١5و   - 3١

   سمـسال حتيـاب حقـةإل ار اـتال   سة و ـدط، والحلـا ا تحتباب تىل  ،33/24    حقةإل ار اتال 
ا  حقــةإل ار اـتال. وأس  ــا اي  نــاب رــ  مـع ايق ــ    ــتإل وخ ـة ة االنرــتما  املته قــاب ت تكت ـت  وهبــتوي 

ا ــتاعا  اال تكت ــت  املتام ــاب   ايتهــليه واملهتم ــاب ايقت ــجملاب أو ايجمت اــت جملاب، وايقتــ  خــت ج   ــتإل ايق ــتم، 
وايهنــف ااناــ  وااناــت ، واالختفــتم ايقاــعط، وايقجملــةن املفعو ــاب ر ــى الــع   املد جملــاب. وأرعســا اي  نــاب 

اانتئجملاب، ال  جملات    ةم ا تاعا  خ ت  اي عااجملاب مـ  طت ـه ماـ وين  أي تً ر  أ فكت ي جملت  املاتمياب
أي ةت/ ـــبتارب، أ ـــد   اي  نـــاب  4ايدويـــاب و اةرـــاب ايمـــبت ، تمبة را ـــة ، ايتتسهـــاب ي حـــز  الـــت م. و  

تقعيعات اينكتئ  ايلط   ك اي ةم ر ى اال تكت ت  وايت تويا  املل ة ة أرـجمل ايـر ا ت بـا   سة و ـدط 
تمــ   طــعائم  اال تكت ــت  وايت ــتويا  تذا  ت ــا اــلل ، اــت   ذيــحل  ديــد مــت20١5تال/أسعي  منــل  جملاــ

https://undocs.org/ar/S/2017/565
https://undocs.org/ar/A/RES/35/33
https://undocs.org/ar/A/RES/33/24
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،  دــم  ةدــت ر ــةا     ــ  حقــةإل ار اــتال، اــد نأســا سة و ــدط ح ةمــاب نويجملــاب. وهبــد  ارتــت ة تىل أال
 ر ى  اي ايتهتوال مع اي  ناب نوال تقد  تفار  مس .

 دونة تمر تىل تعاطع ايهنف   طنة  اياةناال. واد و  ايةاا  فا ، مل تلكع  ةى سةان   - 32
أس ل ر  واة  ا تكت ـت  طاـجملااب لقـةإل ار اـتال  ـد املـد جمل    مججملـع أمـتم ايب ـد مش ـا را جملـت  اتـ  

لةي/يةيجملـــ ، اـــدما منلاـــاب ايهفـــة ايدويجملـــاب  24وخ ـــف وادت ـــت  وتـــدمر. ي انـــتيت. و  تقعيـــع  ـــد    
 ايهنف اانا  اير يزرم أال مججملع أبعاف اينزا  ا ت بتكت. عنا تف جمل جملت ر  آالف م  حتال  

  
 ا مان ناألمن نا  عتنا تفاقإل ارتات  ا  ت   بش ا -اث ثت  
 ا  زامتت مجهو ية ا كونغو ا دميقرا قة -أ ف  

يعاتســـاب ايةبنجملـــاب اآيجملـــاب    تبـــت  تنفجملـــل االيتزامـــت  ايةبنجملـــاب ااكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاب،  لاـــا - 33
حزيعاال/ية جملــ . ونراــا سهمــاب منلاــاب األمــم املتحــدة يتحقجملــ   2و  ١  مــدأت يةمــتال  ح قــاب راــ  تقجملجملاجملــاب

 اال ـتقعا    مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملــاب اـلا االطتاـت  ايــلط ح ـعل خـربام مــ  خمت ـف ايـةيا ا ، وآيجملــاب
. و  تبــت  تاــ جملك اي ــةم ايعاتســاب ايةبنجملــاب، ومنلاــت  ا تاــع املــد ، وتــع تم ثنــتئجملةال ومتهــدنو األبــعاف

اياجمه واال تختت  وايعرتياب االطتاترجملـاب، أ ـد  املمـت  ةال   ح قـاب ايهاـ   ا و  ،وية   ثجمثاألر ى 
تة جملت  سداع ر  اب ايتقده   الل ا تال . ونرـا ايتة ـجملت ،   مج ـاب أمـة ، تىل ت ـدا  ايتمـعيهت  

ةا ن اي تاجملــاب. وتــعن مه ةمــت  تف ــجمل جملاب رــ  تنفجملــل امل  اــت  ايةبنجملــاب ستهبوــاب املــ اي ــ اب واجملــته ايةبنجملــاب ذا 
بهمــاب منلاــاب األمــم املتحــدة يتحقجملــ  اال ــتقعا    مجكة يــاب اي ة  ــة س املته ــ تقعيــع ايااليتزامــت  ايةبنجملــاب   

 .(S/2017/565)ايدميقعابجملاب
 

 ار  زامتت يلى صعقد املفطقة -ابء  
خــجمت ايفــرتة املمــاةياب تيتقعيــع، تهــتوال املــ لع ايــدوين املهــة ان قــاب ايبحــرا  اي ــربى واااترــاب  - 34

ارمنتئجملـــاب ي  نـــة  األاعيقـــ  مـــع األمـــم املتحـــدة واال ـــتن األاعيقـــ  ر ـــى منـــع  مـــة  اينزارـــت  وتنا أـــت   
 مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب.

 ـةال، خة ـجمل  تنوا نو نو   ـت تة ، س ـفت   ئـجمل  املـ لع  جملاـتال/أسعي ، أواـد  ئـجمل  أ  ١5و   - 35
األ  ـــةين تىل  جملنمت ـــت يتمـــ جملع ايـــعئجمل    ايمـــ وال اخلت طجملـــاب ايـــدوين املهـــة ان قـــاب ايبحـــرا  اي ـــربى، وييـــع

 تسجملجم ر ى مةا  اب االت تت ناجملع ااكت  اي ة  ةيجملاب  تحباب امل  حاب. وتملم ، اـته واـد ويا ط سعائ ـاب 
 جملاــتال/أسعي  سنــتم ر ــى  22تىل  ١٩ســز  ة  جملنمت ــت   ايفــرتة مــ   املتحــدة تنزا جملــت يــاب مجكة  وييــع خت طجملــاب

كــتي اااترــاب ارمنتئجملــاب ي  نــة  األاعيقــ  املهــة تياجملت ــاب اهلجملوــاب ايمجمثجملــاب ا ب ــه ايــعئجمل  مــتدةاةين،  ئــجمل 
جملت ــــــ  املــــــ    وايــــــدات  واألمــــــ  وايتهــــــتوال، يتقجملــــــجملم التيــــــاب اياجملت ــــــجملاب واألمنجملــــــاب ونرــــــم تنفجملــــــل االتفــــــتإل ايا

 .20١٦األوت/نياارب   ت ةال 3١
أ  /مـــتية، اطتاهـــا انـــاب وي ام ناـــت  ايـــدوت األر ـــتم   املـــ لع ايـــدوين املهـــة ان قـــاب  24و   - 3٦

ايبحــرا  اي ــربى   يةا ــدا ملنتامــاب التيــاب األمنجملــاب   املن قــاب. و ــب  ذيــحل اطتاــت ت يع  ــتم أ  ــتال ايــدات  
ية. وأ ـــد   اي  نـــاب تةطجملكـــت  يكيجملـــاب املمـــرت اب املة ـــهاب ي تحقـــ  ايتتسهـــاب أ  /مـــت 23واـــةا  ايـــدات    

ي اــ لع ايـــدوين املهـــة ان قـــاب ايبحــرا  اي ـــربى ي قجملـــته ازيـــد مـــ  را جملــت  ايتحقـــ    املنـــتب  ايـــر يتـــزرم 

https://undocs.org/ar/S/2017/565
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آذا /مت   اياتسقاب اجملكـت. ونرـا تة ـجملت  أخـعى تىل تهزيـز ايها جملـت   ـد  23تةاطد رنت ع م  حع اب 
ملتاــــعني  وتهزيــــز ااكــــةن ايعامجملــــاب تىل ترــــتنة املقــــتت   األطت ــــه املنزورــــ  اياــــجمي تىل أوبــــتدم مجترــــت  ا

األ ــ جملاب. و  د ــةال ذيــحل، رقــد    ــتم أ  ــتال ايــدات  واــةا  ايــدات  ايتتسهــاب ي ــدوت األر ــتم   املــ لع 
ة  األاعيقــ  اطتاــت  ايــدوين املهــة ان قــاب ايبحــرا  اي ــربى وايــدوت األر ــتم   اااترــاب ارمنتئجملــاب ي  نــ

 حزيعاال/ية جمل . 8متتسهاب   يةا دا   
وتــت  ا أي ــتً ايــدوت املةاهــاب ر ــى االتفــتإل اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال ر ــى مــة  - 37

ممــتو ا  ســ  اسطعيــا املاــتئ  ذا  االاتاــته املمــرتم خــجمت ايفــرتة املمــاةياب تيتقعيــع. مهتاــاب ثنــتئ    
ة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب سمـسال تـدا  ايجمطوـ  اي ة  ـةيجمل  تىل أ  ـةال رقـه ا ـدال  ح ةمر أ  ةال ومجك

أراتت رنف   من قاب  ت تط.  ات را ا ح ةمتت مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملـاب وطنـة  اياـةناال مهـتً 
 ر ـــى ايت ـــدط يةطـــةن أاـــعان مـــ  اانـــتي املهـــت يف   الع ـــاب ايمـــهبجملاب/ااجملل ايمـــهج يتحعيـــع اياـــةناال  

 مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب.
طكـــةن ايـــدوت املةاهـــاب ر ـــى االتفـــتإل اربـــت ط سمـــسال اياـــجمه املمـــاةياب تيتقعيـــع  وتـــكد  ايفـــرتة - 38

آذا /مـــت  ، ا ـــتك   ـــ  مـــ  سة و ـــدط  30تهزيـــز ايتهـــتوال االات ـــتنط. و  ايعامجملـــاب تىل  واألمـــ  وايتهـــتوال
سقـــةة يتةيجملـــد بتاـــاب  كعتئجملـــاب  و ـــةمة يبنـــتم  ـــد رنـــد تـــجمال   ممـــعو  و وا ـــدا املتحـــدة تنزا جملـــتمجكة يـــاب و 

املتـــتخم ي ب ـــداال ايمجمثـــاب، واـــة ت ـــة  حياـــ  ورـــدا  بـــرا ستحقجملـــ  ايت تمـــ    ـــتدرار ـــى دـــع   مجمل ـــتوا  80
 االات تنط ارا جملا  والد م  اينزارت .

 
 ار  زامتت ا دن قة -جقم  

، ملن قــــاب ايبحـــــرا  اي ـــــربى اخلـــــتص بهـــــةثاملخــــجمت ايفـــــرتة املمــــاةياب تيتقعيـــــع، أب ـــــ  م تــــه  - 3٩
اربــت  اال ــرتاتجمل    تالتــرتام مــع ســعيتم  األمــم املتحــدة ارمنــتئ ، مح ــاب يتهبوــاب املــةا ن وايتةرجملــاب مــ  أطــ 

ارا جملاــ  ي بحــرا  اي ــربى. وتتةا ــ  ااكــةن ايعامجملــاب تىل و ــع اي ــجمل اب اينكتئجملــاب ملمــعو  رــرب الــدون ســ  
م جملة  نوال  مـ  ويكـدف  اجملات  ، يتقدمي  تىل  ندوإل سنتم اياجمه، تب لاملتحدة تنزا جملتمجكة ياب سة و دط و 

اخلـتص  بهـةثاملو  أرقـت  اطتاـت   منع  مة  اينزارت  وتنا ة تمعن ايا تال. ورـجموة ر ـى ذيـحل، تىل
  س بــت  ماــ وين اال ــتن األو ويب   حزيعاال/ية جملــ ، ب ــه اال ــتن األو ويب تقــد  مقرتحــت  امــت يع تت ــ

 م جملةال ية و يتنفجملل اربت  اال رتاتجمل  . ١.5ستخ جمل  
أ  /متية، ا ت تف مبهةث ايةال   املتحدة اخلتص ملن قـاب ايبحـرا  اي ـربى  ١٦و  ١5و   - 40

االطتاـــت  ايــــلط يهقــــد  ــــ  ثجمثـــاب أتــــكع يفعيــــ  االت ــــتت ايـــدوين ملن قــــاب ايبحــــرا  اي ــــربى   واتــــن   
اجملت ـجملاب واألمنجملـاب   مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملـاب، اتفـ  املمـت  ةال ر ـى ا تهعايف التياب ايوسهد ايهت ااب. 

أمهجملــاب تناـــجمل  ايهاــ  مـــع ااكــت  اي ة  ةيجملـــاب  ـــتحباب امل ــ حاب مـــ  أطــ  تنفجملـــل االتفــتإل اياجملت ـــ  املـــ    
. وأســـعي أر ـــتم اعيـــ  االت ـــتت أي ـــت التطـــاب تىل تع جملـــز ايـــدرم ايـــدوين 20١٦ ـــت ةال األوت/نياـــارب  3١

رطـعام ا تخـتت  ذا  م ـدااجملاب. واجملاـت يته ـ  تلتيـاب   سة و ـدط،  حـه اعيـ  االت ــتت  ر ـى ايتح ـر
نرــــم مناــــ  ومتاــــ  ر ــــى  ، وتــــدن ر ــــى أمهجملــــاب تــــةارمبهــــةاث خت ــــت يبة و ــــدط ستهجملــــ  مجملمــــجمل   تات ــــدو

 اي هجملدي  ارا جملا  وايدوين رطعام حةا  س  ايبة و دي  تجملاعل وتتة ك اجمل  مجتراب تعإل أاعيقجملت.
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 اخلتص عبعو امل ريق  تفاقإل خريطة -  ابعت 
وم تبــ    اــ اًب  ملن قــاب ايبحــرا  اي ــربىاخلـتص  بهــةثاملخـجمت ايفــرتة اجملــد اال ــتهعايف، أطــعى  - 4١

م  األ م اب م  أط  تناجمل  ونرم را جملاب تنفجملل االتفتإل اربت ط سمسال اياجمه واألم  وايتهتوال. ومش ـا 
جمتفـتإل اربــت ط، ونرــم را جملـاب  جملجملــد ايقــةى ي آيجملــت  ايعاتســابمــ  أطــ  تهزيـز  اـلل األ مــ اب ا ــتذ خ ـةا 

 تم ايمقاب اجملات س  اتنة املن قاب.اهلداماب، وتم جملع تطعام ا تختت    اجملاب وذا  م دااجملاب، وسن
 

 نا  عتنا ا مان ناألمن ا  ت   بش ا اتات  تعزيز سري يمل آ قتت ا رقتبة  - أ ف 
ـــدرم ايتقـــة رمـــع تص االطتاـــت  اياـــتسعاخلـــ بهـــةثاملأ  /مـــتية، رقـــد  4   - 42 جمتفـــتإل ي ي  نـــاب اي

تســعااجملم اــتت، املامــ   اتــرتم    ائ ــت  اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال    جملفتتــت،  جملنجملــت، ايــلط
اخلــتص يجم ــتن األاعيقـــ  ملن قــاب ايبحـــرا  اي ــربى. وت قــى املمـــت  ةال مه ةمــت  ماـــت ا اب سمــسال التيـــاب 

الطتاترجملــــــاب واالات ــــــتنياب، اــــــت   ذيــــــحل التيــــــاب املته قــــــاب تملــــــعأة واياــــــجمه واألمــــــ ، اياجملت ــــــجملاب واألمنجملــــــاب وا
ايقتئاـاب أي ـت    املمـت  ةال  لـع واال ت جمت دـر ايقـت ة  ي اـةا ن اي بجملهجملـاب، وتبـتنيةا امله ةمـت  سمـسدت. و

 االطتاـت  املقبـ  املات ا اب ير م اب ذا  األويةياب املاتادة م  خ اب ايها  ارا جملاجملاب، املقع  تقدميكت تىل
تمـــعي  األوت/أ تـــةسع   سعايااجملـــ . ووااقـــا اي  نـــاب  ـــليحل  ١٩ةيجملـــاب ايعاتســـاب ارا جملاجملـــاب، ايـــلط  ـــجملهقد   

ر ـى تطــعام ي  ة مجملدا جملــاب تىل مجكة يــاب اي ة  ـة ايدميقعابجملــاب   أي ةت/ ــبتارب مــ  أطـ  تقجملــجملم التيــاب وتقــد  
 اياـجمي تىل ايـةب  وترـتنة تـةبجملنكم وترـتنة تنمـتطكم تة جملت  سمسال أمة  منكـت ترـتنة املقـتت   املنـزور 

   تعإل مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب.
اخلـــتص واملامـــ  اخلـــتص  بهـــةثاملرمـــع، رقـــد  اطتاـــت  انـــاب ايـــدرم ايتقـــة اياـــتسع ورنـــد اختتـــته - 43

جملت ـــ  تهزيـــز اهلسمـــسال أ  /مـــتية. واـــده املمـــت  ةال تة ـــجملت   5و  4يجم ـــتن األاعيقـــ  مهت فـــت ي  نـــاب   
و  ــد را جملــت  املتتسهــاب ناخــ   ؛ايةبنجملــاب امل  فــاب ستنفجملــل االتفــتإل اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال

 وي نة ايتهعيف تالتفتإل اربت ط وتةين يمته تنفجمللل. ؛ايب د
وأطع  اناب ايدرم ايتقة ي  أت املجملدا جملاب ايمت جملـاب تىل تـعإل مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملـاب   ايفـرتة  - 44
أي ةت/ بتارب. واطتاع أر تم اي  ناب تيا  ت  او جملاب وأ حت  امل  حاب اةخعي ، اـ   ١0تىل  7م  

ــــ  اال ــــت ــــاب األمــــم املتحــــدة يتحقجمل ــــاب اي ة  ــــة اــــجملكم وم ــــة ا تاــــع املــــد  وماــــ ويةال   سهم قعا    مجكة ي
ايدميقعابجملاب. واتمةا سز  ة مها عا  املعو  ايهتسع اير يا   اجملكت مقتت ةال  تسقةال   ايقـةا  ايدميقعابجملـاب 
يتحعيـــع  وا ـــدا    ت جملتتية  ـــت، اقتبهـــاب  جملفـــة ايمـــاتيجملاب؛ وواية  ـــة، اقتبهـــاب  جملفـــة اانةسجملـــاب؛ و جملاـــت  ت ، 

طتاها اي  ناب ملدة وطجملزة مـع واـد ميمـ  أر ـتم اانـتي املهـت يف   اقتبهاب تمةسة. ورجموة ر ى ذيحل، ا
الع ــاب ايمــهبجملاب/ااجملل ايمــهج يتحعيــع اياــةناال ا اهــ    ايةاــا الــتين   مهاــ ع ي اــعو  ايهــتسع  ســع 
يبهمــاب األمــم املتحــدة تيقــع  مــ  دةمــت. وتفترــ  ايةاــد أي ــت مــع املاــ وي  او جملــ  وا تاهــت  او جملــاب   

ة، اقتبهاب  جملفة ايماتيجملاب، اجملات يته   تخل ـع األمـة ايـلط يمـ     ـتيف ايقـةى ايدميقعابجملـاب. وتـت م سجمل
االتفـــتإل اربـــت ط سمـــسال اياـــجمه واألمـــ  وايتهـــتوال   ايـــز  ة املجملدا جملـــاب مـــ  أطـــ   يـــدرموم ـــة منتـــدى املـــعأة 

حل ايناـــتم   ا تاهـــت  او جملـــاب ايقجملــته،   مج ـــاب أمـــة ،  تـــعام ايناـــتم   مهاـــ عا  املـــعو  ايهـــتسع، و ـــلي
  ع ة م  أ م اب اااترت  املا حاب.املت
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رمـع   دةمـت، مجكة يـاب  و  أرقت  ايز  ة املجملدا جملاب، رقد  اناب ايدرم ايتقة اطتاتركت ايمـتم  - 45
جملدا جملـاب، امل ي  أـت أي ةت/ بتارب. وا تنتنا تىل اينتـتئ  ايـر تة ـ ا تيجملكـت أثنـتم ١١اي ة  ة ايدميقعابجملاب،   

ارتاد  اي  نـاب  اةرـاب مـ  ايتة ـجملت   ـتت عي   االطتاـت  املقبـ  ةيجملـاب ايعاتسـاب ارا جملاجملـاب. وتمـا  اـلل 
ي نة اي  ك ايها عط ر ى ايقةى اهلدامـاب   تـعإل مجكة يـاب اي ة  ـة )أ( ايتة جملت  ايدرةة تىل مت ي    

وا ـتذ خ ـةا  حتمسـاب ) ( مـم املتحـدة؛ بهماب منلااب األيمنكت تهزيز يةام ايتدخ  ايتتسع  ايدميقعابجملاب ساب 
مـ  أطــ  تلــته ترــتنة مقـتت   ايقــةا  ايدميقعابجملــاب يتحعيــع  وا ــدا ايـلي   ــز   ــجمحكم واملةطــةني  حتيجملــت   

وا ــتذ خ ــةا  وتث ــاب مــ  )ج( مهاــ عا  املــعو  ايهــتسع    ت جملتتية  ــت و جملاــت  ت  وواية  ــة تىل  وا ــدا؛ 
 ةال   أودندا و وا دا تىل ايةب .مت   اياتسقاب ايلي  ال يزاي 23ع اب ح مقتت   أط  ار عا   رتنة

اخلــتص مــع  ئــجمل  مفة ــجملاب اال ــتن األاعيقــ ، مة ــى اقــ   بهــةثامللةي/يةيجملــ ، اطتاــع  ١7و   - 4٦
 اد، ومفةيف اال تن األاعيقـ  ي مـ وال اياجملت ـجملاب، مجملنـت   ـتمتو  جملاـةمت،   أنيـ  أتت. ونرـت  ئـجمل  

كت  اي تمناب يجمتفتإل اربت ط سمسال اياجمه واألم  وايتهـتوال تىل تقـد  نرـم اثسـا يجمتفـتإل املفة جملاب اا
  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب. واجملات يته   تلتيـاب  20١٦ ت ةال األوت/نياارب   3١اياجملت   املربه   

  ســــ  األبــــعاف   سة و ــــدط، نرــــت  ئــــجمل  املفة ــــجملاب ايزراــــتم االا جملاجملــــ  تىل تقــــد  نرــــم اــــةط تىل الــــةا
 ايبة و دياب ايلط تقةنل مجتراب تعإل أاعيقجملت.

ــــجمل   ت ــــة  بهــــةثاملآ /أداــــ  ، اطتاــــع  2و   - 47 ــــجمل  مجكة يــــاب اي ة  ــــة نين اخلــــتص مــــع  ئ
  جملاــة. ويتامــت املاــتئ  ارا جملاجملــاب امل حــاب، اــت   ذيــحل ايتح ــر يجمطتاــت  املقبــ  ةيجملــاب ايعاتســاب ارا جملاجملــاب 

 تمعي  األوت/أ تةسع. ١٩ه واألم  وايتهتوال، املقع  رقدل   سعايااجمل    جمتفتإل اربت ط سمسال اياجمي
 

 اخلتص عبعو امل املمتيي احلمقدة ا يت بإلهلت - ابء 
الاجملـــدة، تيتناـــجمل  مـــع   اـــتراملبهـــةث اخلـــتص ســـلت املخـــجمت ايفـــرتة املمـــاةياب تيتقعيـــع، وا ـــ   - 48

 ايمع تم ايةبنجمل  وارا جملاجمل  وايدويجمل .
 

 إياَني نرينيبتفاقإل   
اخلتص تىل ا تونتف املمتو ا  س     ت  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملـاب و اةرـاب  بهةثاملنرت  - 4٩

 ـا  رتيـاب ااكـت  اي ـتمناب  20١٦مت   اياتسقاب. وسدأ  اـلل املمـتو ا    رـته  23متاعنط حع اب 
 بهــةثاملآذا /مــت  ، يا   22 تىل 20يجمتفــتإل اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال. و  ايفــرتة مــ  

مــت    23اخلــتص  ابــتال رطــعام ممــتو ا  منف ــ اب مــع اياــ  ت  األودنديــاب وايقجملــتنة اياجملت ــجملاب لع ــاب 
األودندط،  اةي   ةتجملات، ر ـى رقـد مـ لع ااـاب  اياتسقاب. وخجمت ذيحل االطتات ، ت ع وييع اخلت طجملاب

 اب.ن قاب سمسال  جملجملد ايقةى اهلداما تمنتئ  يع  تم نوت امل
آذا /مـــت  ،  اـــي ايـــزرجملم اياجملت ـــ  لع ـــاب  2١اخلـــتص    بهـــةثاملوخـــجمت اطتاـــت  رقـــد مـــع  - 50
مت   اياتسقاب، سعتعا د سجملاجملاةا، انرتما  أبال الع اب تهتزه سدم لعن طديـد. وأ ـد  سعتعا ـد سجملاـجملاةا،  23

مـت    23اب آذا /مت  ، أ ـد اجملكـت مـ  طديـد مةا ـ اب حع ـ 22اخلتص، مل عة    بهةثاملستم جملع م  
 اياتسقاب االيتزاه ستنفجملل ترجم ق  رويب.

آذا /مـت  . وأ ـد وييـع  30تىل  27  ايفـرتة مـ   اخلتص  جملنمت ـت بهةثاملو  واا الح ، يا   - 5١
مــت   اياــتسقاب ايــلي   ــت ةا اــد  23اكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب،  عياــب  أ مــت، أال رنت ــع حع ــاب اايــدات  
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أودنــدا اــد دــتن وا األ ا ــ  اي ة  ةيجملــاب. وأ ــد مــ  طديــد ا ــتهدان ال ةمــاب ال ــتقبتت مــ  ايب ــد تىل  تاــ  ةا
 مت   اياتسقاب ايلي  يعدبةال   ايهةنة ساجمه تىل مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب. 23أر تم حع اب 

آذا /مـــت  ،  ـــع  مناـــ  آيجملـــاب ايعاتســـاب ايةبنجملـــاب،  28بهـــةث اخلـــتص   املو  اطتاـــت  رتقـــد مـــع  - 52
مـت   اياـتسقاب  ـاتيت  حاـ  اينجملـاب  23اـتنة حع ـاب  ، أت جملـد  ـعو ة أال تقـده ـةمج ت ن ـجمل   ـتيةهاانعا

مـ  أطـ  ا ـتونتف املمـتو ا  املمـرت اب. و ـع  أي ــت اررـعا  رـ  وطكـاب  لـع  تق ـا     ـتياب مةطكــاب تىل 
لي   مــت   اياــتسقاب ايــ 23آذا /مــت   مفتناــت أال رنت ــع حع ــاب  ١4اخلــتص    امــ املاخلــتص و  بهــةثامل

مل يهــــد  20١7  اتـــتبت ت  مـــع ايقـــةا  املاـــ حاب اي ة  ةيجملـــاب    ـــت ةال ايمت /ينـــتيع  اـــد تـــت  ةا  ـــت ةا
 ايهفة ايةا ن   ترجم ق  رويب.ح م  يما كم

أي ةت/ بتارب. وأطعى ممتو ا  مـع ايـعئجمل  مة ـجملفجملة  ١3اخلتص تىل أودندا    بهةثاملورتن  - 53
ال ايت ــــة ا  اياجملت ــــجملاب واألمنجملــــاب   املن قــــاب، وال  ــــجملات ايتحــــد   ودــــرل مــــ  اياــــ  ت  األودنديــــاب سمــــس

مــت   اياــتسقاب تىل مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب.  23املت ــ اب ستنفجملــل ترــجم ق  ــرويب وترــتنة رنت ــع حع ــاب 
وأ ــد وييــع ايــدات  األودنــدط، أنويــف مــةيزي  ، أ ــ  تينلــع تىل رــده تحــعاي تقــده   را جملــاب اررــتنة تىل 

اقد اع   ح ةماب أودندا ايتمتو  مع مفة جملاب األمـم املتحـدة يمـ وال ايجمطوـ  رـدف مـن  مع ـز ايةب ، 
مت   اياتسقاب   أودندا ايلي  ياتةاةال ايمعو . ومع ذيحل، اررتف س عو ة  23ايجمط  ألر تم حع اب 

 يتحد   ايقت ة جملاب   الا اي دن.مهتااب سهي ا
 

املعرررت   حل احلرارررة ا شرررععبقةعاجلقت ا شرررع     ريرررر  املشرررتن ات ا قلقمقرررة بشررر ا يفتصرررر اجلفرررت   
 ا موداا املوجودين حل مجهو ية ا كونغو ا دميقرا قة 

اخلــتص   مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، أ ــحت   امــ املاخلــتص، تيتمــتو  مــع  بهــةثاملأتــعم  - 54
اانــتي املهــت يف   الع ــاب امل ــ حاب ارا جملاجملــ  وايــدويجمل    را جملــاب ت ــتن ح ــةت ي ةطــةن املاــتاع يهنت ــع 

ايمــــهبجملاب/ااجملل ايمــــهج يتحعيــــع اياــــةناال   مبــــت  ايبهمــــاب. و  تبــــت  متتسهــــاب ي  تــــ  األوىل تىل طــــةت   
أي ةت/ ــبتارب.  4اخلــتص تىل طــةت يجمطتاــت  تيــعئجمل   ــ فت  ــر    بهــةثاملتــبت /اربايع، رــتن  7 و ٦

اخلـــتص اةاث  ارا جملاجملـــاب املرتتبـــاب ر ـــى األيمـــاب املاـــتاعة   طنـــة  اياـــةناال، وتـــ ع ر ـــى  بهـــةثاملوأســـعي 
مةا ــ اب ااكــةن ايعامجملــاب تىل تاتمــاب اياــجمه وايةحــدة ايةبنجملــاب مــ  خــجمت تنفجملــل االتفــتإل املته ــ   ــ  اينــزا    

عئجمل   ـر، طنة  اياةناال، و ليحل تطـعام حـةا  وبـة تـتم  ي  اجملـع يتاـم تيمـفتاجملاب. ونرـت ايـمجكة ياب 
  تبت  منتاماب حتياب أر تم اانتي املهـت يف   الع ـاب ايمـهبجملاب/ااجملل ايمـهج يتحعيـع اياـةناال   مبـت  

 .20١٦طه ايهفة ايلط منح    رته ايبهماب، تىل رةنأم اة 
و  ايةاــا  فاــ ، ححــا ح ةمتــت مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب وطنــة  اياــةناال، ســدرم مــ   - 55

رــتنة نت جملــاب أر ــتم   اانــتي املهــت يف   الع ــاب ايمــهبجملاب/ااجملل ايمــهج يتحعيــع اياــةناال تىل ايبهمــاب،   ت
ايـــةب ،  ـــت ةا اـــد أرعســـةا رـــ   دبـــتكم   ايهـــةنة تىل طنـــة  اياـــةناال. ورـــجموة ر ـــى ذيـــحل، ا ت مـــفا 

انتي املهت يف ايبهماب، تيتهتوال مع و تال  األمم املتحدة ذا  اي  اب، ال ةت ايفعنياب واااترجملاب ألر تم ا
  الع اب ايمهبجملاب/ااجملل ايمهج يتحعيع اياةناال املةطةني    املهاـ ع. و  أوائـ  آ /أداـ  ، أرجملـد 

 بكم   تثجملةسجملت واياةناال و جملنجملت.اعنا سنتم ر ى ب  58تةب  
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 ديم احلوا  نا عملقتت ا مقتسقة حل املفطقة  
رةة اير يبلهلت م  أط  نرم را جملـت  الـةا  اخلتص ماترجمل  الاجملدة وطكةن ايد بهةثاملوا    - 5٦

 .(20١7) 2348  املن قاب، لمجملتً مع اعا      األم  
 

 مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب  
ىل ت 27اخلـــــــتص خـــــــجمت ايـــــــز  ة ايـــــــر اـــــــته رـــــــت تىل  جملنمت ـــــــت   ايفـــــــرتة مـــــــ   بهـــــــةثاملرقـــــــد  - 57
ــــاب األمــــم املتحــــدة،   اــــ اب مــــ  املمــــتو ا  مــــع  30 ــــت  املاــــ وي    سهم آذا /مــــت  ، تالتــــرتام مــــع  ب

أ حت  امل  حاب اي ة  ةيجمل  مـ  أطـ  نرـم و ـع اي ـجمل اب اينكتئجملـاب ي رتتجملبـت  اخلت ـاب يجمتفـتإل اياجملت ـ  
 ـــى األمهجملـــاب اخلـــتص ر بهـــةثامل. وأثنـــتم اـــلل املمـــتو ا ، تـــدن 20١٦ ـــت ةال األوت/نياـــارب   3١املـــ    

 ـت ةال األوت/نياـارب   تطـعام ا تخـتت   ـ اجملاب وذا  م ـدااجملاب، ونرـت تىل ا ـتاعا    3١اوة ياب التفـتإل 
 تىل اتفتإل سمسال املاتئ  امله قاب.ايتزاه مججملع األبعاف تيتة   

 ـجملاب و لعا تىل أمهجملاب ت تاع طكـةن ايـدرم املقـده ر ـى اي ـهجملدي  ارا جملاـ  وايـدوين تىل ايها جملـاب اياجملت - 58
 جملاـتال/أسعي ،  28تىل  2٦اخلتص سعايااجمل  ويةا دا   ايفرتة مـ   بهةثامل  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب، يا  

حجملــال ايتقــى  ئــجمل  مجكة يــاب اي ة  ــة،  ت ــة   جملاــة، ويتئــه  ئــجمل  أ  ــةال، مت ةيــ  اجملاــجملنر، ر ــى ايتــةاين. 
ر ـــى ايهاــ  املمــرتم ســ  األمــم املتحـــدة واال ــتن األاعيقــ  مــ  أطــ   ـــاتال  وتــ ع ايــعئجمل   ت ــة   جملاــة

 ــــت ةال األوت/نياــــارب، وتطــــعام ا تخــــتت   ــــ اجملاب وذا  م ــــدااجملاب   ايب ــــد.   3١ايتنفجملــــل اي تمــــ  التفــــتإل 
وأرع  يتئه ايعئجمل  انانا ر  تةاد   تيام التياب األمنجملاب وار ات جملاب   من قاب  ت تط وأثعاـت ر ـى أ  ـةال.  

املـ لع ايـدوين املهــة ان قـاب ايبحـرا  اي ـربى،   مبــتن ا    ئـجمل سة ـف  املمــت  اب، س ـدل  اـت أ ـد ا ـتهدان 
 م  ااكت  اي تمناب يجمتفتإل اربت ط سمسال اياجمه واألم  وايتهتوال. مع درل

سمـــسال اياـــجمه  و  واـــا الحـــ ، اـــته واـــد مـــ   بـــت  وم ـــ  ااكـــت  اي ـــتمناب يجمتفـــتإل اربـــت ط - 5٩
اخلـتص. و ـم ايفعيـ  وييـع  بهـةثاملأ  /مـتية، ابـتن ة مـ   30و 2٩واألم  وايتهتوال، سـز  ة  جملنمت ـت   

ومفــةيف  ؛خت طجملــاب أ  ــةال، طــة ج تــجمل ةو )ت ــم  ئــجمل  املــ لع ايــدوين املهــة ان قــاب ايبحــرا  اي ــربى(
اكة يـــاب اي ة  ـــة ااخلـــتص  امـــ املو  ؛تصاخلـــ بهـــةثاملو  ؛واألمـــ ، تمسترجملـــ  تـــعا  م اال ـــتن األاعيقـــ  ي اـــ

ووم ــ  رــ  اااترــاب ارمنتئجملــاب ي  نــة  األاعيقــ . و ــتال اي ــعيف مــ  ايبهمــاب تمــ جملع األبــعاف  ؛ ايدميقعابجملــاب
و   20١٦ ـت ةال األوت/نياـارب   3١املـربه    تفـتإلاالاي ة  ةيجملاب املهنجملاب ر ى مةا  اب املمـت  اب   تنفجملـل 

  من قــاب  ت ــتط وذا  م ــدااجملاب. ويتاــل ايةاــد أي ــت التيــاب األمنجملــاب  ايتح ــر رطــعام ا تخــتت   ــ اجملاب
 وأثعات ارا جملا .

ـــــــر اتمـــــــا رـــــــت ااكـــــــت  اي ـــــــتمناب، اطتاـــــــع وم ـــــــة األد بجملـــــــاب ايعائ ـــــــجملاب  - ٦0 و  أرقـــــــت  ايـــــــز  ة اي
اخلــتص، ملنتامــاب  امــ املحزيعاال/ية جملــ ،   ــة   7ايت اــع ايــلط يقــةنل ا ــجمل   تمجملاــجمل جملدط    وا ــجمل 
 التفتإل.تنفجملل ا
، أوداـــت  املتحـــدة تنزا جملـــت مجكة يـــاب واطتاـــع مبهـــةث  اخلـــتص   واـــا الحـــ  مـــع وييـــع خت طجملـــاب - ٦١

حزيعاال/ية جملــ . وأحــت  ايــةييع سنتــتئ  ي  ة ااكــت  اي ــتمناب تىل  جملنمت ــت  ١4  نا  اياــجمه    ،متاجمل ــت
ـــــــــــل االتفـــــــــــتإل اياجملت ـــــــــــ   ـــــــــــاب سمـــــــــــسال تنفجمل املـــــــــــ    وتـــــــــــ ع ر ـــــــــــى مةا ـــــــــــ اب تناـــــــــــجمل  ايع ـــــــــــتئ  املتبتني

 .20١٦األوت/نياارب   ت ةال 3١
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أي ةت/ ــبتارب،  ــ   2آ /أداــ   تىل  30اخلــتص تىل  جملنمت ــت، خــجمت ايفــرتة مــ   بهــةثاملورــتن  - ٦2
يبحال مع ايا  ت  اي ة  ةيجملاب ايتداسر ار ـتاجملاب ايـر مي ـ  أال تتخـلات األمـم املتحـدة مـ  أطـ  نرـم ايتحقجملـ  

    املهــة ناكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب ثنــ  مــ  أر ــتم اعيــ  اخلــرباماتــ  ا ايــلط  ــعط ر ــى اي ــهجملد ايــةبة  
اطتاــت   . وطــتم  ايبهمــاب   أرقــت ( S/2017/713)أ لــع  20١7   آذا /مــت   ، تيت  ــت، اقتبهــاب  ت ــتط
 بهـةثاملآ /أدا  . وخجمت ايز  ة ايـر اـته رـت  ١7مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب    رقدت  مع وييع خت طجملاب

اخلــتص، وااقــا اياــ  ت  اي ة  ةيجملــاب ر ــى تنمــتج اعيــ  يرمــم املتحــدة، سقجملــتنة أحــد  بــت  املاــ وي ،   اعيــ  
 ايتحقجمل  اي ة  ةين، م  أط  املاتردة ر ى تة جملع   تإل ايتحقجمل  وتهاجمل  طلو ل.

 
 تقد  ايدرم رطعام ا تختت    اجملاب    جملنجملت  

تىل  جملنجملــــت سهمــــاًب ممــــرت اب ســــ  تنا ة ايمــــ وال   ، أواــــدحزيعاال/ية جملــــ  ١4تىل  ١2  ايفــــرتة مــــ   - ٦3
م املتحــدة ارمنــتئ  ومفة ــجملاب األمــم املتحــدة لقــةإل ار اــتال ر ــى مــوســعيتم  األ تألمت ــاب ايهتمــاب اياجملت ــجملاب

ـــجملم ا ـــتهدانا  ايب ـــد يجم تخـــتت ، واينلـــع   ارطـــعاما  ايـــر مي ـــ  أال  ماـــتةى املـــديعي  مـــ  أطـــ  تقجمل
أطــ  نرــم تطــعام ا تخــتت   ــ اجملاب وذا  م ــدااجملاب   ايب ــد. و تجمل ــاب يــليحل،  تتخــلات األمــم املتحــدة مــ 

اتفـــ  ر ـــى ت مـــتم اعاـــاب راـــ  ممـــرت اب  ـــا اجملـــتنة املـــديعة ايهتمـــاب مل تـــه األمـــم املتحـــدة    ـــرويب، ت ـــم 
اخلـتص وايـربيتم  ارمنـتئ  ومفة ـجملاب حقـةإل  بهـةثاملمةرف  م  م ته األمم املتحدة    رويب وم ته 

املـديعة ايهتمــاب مل تـه األمـم املتحــدة    . وتةا ـ اتألمت ـاب ايهتمــاب وتنا ة تـ وال اياــجمماب واألمـ ار اـتال 
اخلتص واملنا  املقجملم، مع بتئفاب وا هاب م  ااكت   تحباب امل  حاب ر ـى  بهةثامل رويب، تالترتام مع 

 زيز تطعام را جملاب ا تختسجملاب   اجملاب.اي هجملدي  ايةبة وايدوين س جملاب ته
أرقــــت  ا ــــدال  ايهنــــف   سهـــــي ااجملــــة    أمــــتم ايب ــــد  نا ر ـــــى اررــــجمال رــــ   تـــــتئ  و   - ٦4

اال تخـتت  ايعائ ــجملاب، نرــا املــديعة ايهتمـاب مل تــه األمــم املتحــدة    ـرويب ر ــى املــر تىل ايتح ــ  تهلــدوم 
و ــبك ايــنف ، وتــ ها ر ــى ا ــتخداه اية ــتئ  ايقت ة جملــاب املن ــةص ر جملكــت   ن ــتة   جملنجملــت مــ  أطــ  

ايــدرةة تىل ر ـى وييــع ايداخ جملـاب تينجملتسـاب، اعيـد متتجملـت ل، حمـا مهتاـاب اينزارـت  املت ـ اب تال تخـتت .  اـت 
 يجمحت تطت  اير ت ا اال تختت .  بك اينف    ا ت تساب مةرف  أم  ايدوياب

ــــت20١7أي ةت/ ــــبتارب  ١و   - ٦5 ــــت ، ا ــــا او اــــاب ايه جمل أبال اال تخــــتت  ايعائ ــــجملاب ايــــر     جملنجمل
اياــت ياب، وــت  هــ  اينتــتئ  ايــر أر نتكــت اي  نــاب  آ /أداــ   مل تــتم واقــت ي د ــتة  وايقــةا   8ع    طــ

. و د   تةطجملكت  تىل اي  نـاب “تب اب والدجملاب”املاتق اب املهنجملاب تال تختت  وستحديد ايدوائع اال تختسجملاب 
ر جملـــ    ايد ـــتة . و  يةمـــت، ر ـــى اينحـــة املن ـــةص  ٦0تنلـــجملم ا تخـــتت  طديـــدة   د ـــةال ساملاـــتق اب 

تمعي  األوت/أ تةسع مةردا رطـعام ا تخـتت   ائ ـجملاب طديـدة،  2٦واا الح ، حدن  اي  ناب املاتق اب 
   س تات  االارتا .  جملنجملت  ويرجملم املهت  اب  ايجم أونين تأواة و  يعن  ةى امس  ايعئجمل  مل حجملال 

 
 املوا د ا طعبقعقة  

جمتفـتإل اربـت ط سمـسال اياـجمه واألمـ  ي آيجملاب ايعاتسـاب ارا جملاجملـاب لت ايلط ا  قعا اي  تبت  متتسهاب  - ٦٦
اخلــتص واألمــ  ايتنفجملــلط ي اــ لع  بهــةثامل، نرــت 20١٦تمــعي  األوت/أ تــةسع  2٦وايتهــتوال   يةا ــدا   

 خـــــربام مةيتـــــت، تىل رقـــــد ممـــــتو ة  عيكـــــت - ايـــــدوين املهـــــة ان قـــــاب ايبحـــــرا  اي ـــــربى، يا ـــــت ط مةســـــة ط
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تا جملاجملـــ  سمـــسال املـــةا ن اي بجملهجملـــاب والة اـــاب ايعتـــجملدة مـــ  أطـــ   قجملـــ  اياـــجمه وايتناجملـــاب  م ـــ حاب وأ ـــحت 
 لةي/يةيجمل . ٦و  5وتحداث  ةت ر ى مة ماتداه   من قاب ايبحرا  اي ربى    رويب   

وي اعة األوىل، وااقا  اةراب وا هاب م  أ حت  امل ـ حاب، اـ  اـجملكم اخلـربام ووم ـة ح ةمـت   - ٦7
املن قــاب و ــنتراب ايتهــدي  وايت ــت ة وا تاــع املــد ، وايمــع تم ايمنــتئجملةال واملتهــدنو األبــعاف، ر ــى تة ــجملت  

ايتتسهـــاب س ـــة ة دـــر ات ة جملـــاب  املـــةا ن اي بجملهجملـــاب ملنتا ـــاب ا ـــت جمتستهزيـــز ايـــدرم املقـــده تىل املبـــتن ة ارا جملاجملـــاب 
ي ا لع ايدوين املهة ان قاب ايبحرا  اي ـربى، ومهتاـاب ايتـداقت  املتيجملـاب دـر املمـعوراب املةطكـاب تىل ايقـةى 
اهلداماب   املن قـاب. و مـفا املنتامـت  رـ  التطـاب تىل ا ـتذ تطـعاما  رتط ـاب ي ت ـدط يت ـديع ايـلاه 

ايتـــداسر ايعامجملـــاب تىل الـــد مـــ  أ مـــ اب ايمـــب ت  ارطعامجملـــاب  سمـــ   دـــر اـــت ة . ويتاـــل املمـــت  ةال أي ـــت
 ي اةا ن اي بجملهجملاب. اي تيهاب   اال ت جمت در ايقت ة 

اخلــتص واألمــ  ايتنفجملــلط ي اــ لع ايــدوين  حتبــاب انــاب   ــ   بهــةثاملآ /أداــ  ، اــته  4و   - ٦8
سمسال مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملـاب رـ   تـتئ  اطتاـت  اخلـربام،  (2004) ١533األم  املنمسة راجم تيقعا  

 اي ربى. ات   ذيحل التطاب تىل ا تذ تطعاما  ممرت اب يتحا  تنا ة املةا ن اي بجملهجملاب   من قاب ايبحرا 
 

 ا فهو  ابملرأة نا شعبتب ناجمل مع املدَن   
اخلتص مع ااكت   تحباب امل  حاب م  أط  نرم  بهةثاملخجمت ايفرتة املماةياب تيتقعيع، تةا    - ٦٩

 بهـــةثاملحزيعاال/ية جملـــ ، تـــعأ   ١5ممـــت  اب املـــعأة   اياـــجمه وايها جملـــت  اياجملت ـــجملاب وارمنتئجملـــاب   املن قـــاب. و  
اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  االتفــتإل  يــدرماخلــتص االطتاــت  ايمــتم  ي ا  ــ  اال تمــت ط ملنتــدى املــعأة 

وايتهــتوال. وا ــتهعيف االطتاــت  ايت ــة ا  األخــرة املته قــاب امــت  اب املــعأة   را جملــر اياــجمه والــةا . ورــجموة 
اخلتص تطـعام ممـتو ا  مـع ايب ـداال املةاهـاب ر ـى االتفـتإل اربـت ط سمـسال  بهةثاملر ى ذيحل، وا   م ته 

منتــدى املــعأة،  ايعامجملــاب تىل  ــاتال تنفجملــل ترــجمال دةمــت اي ــتن  رــ  تخل ــةا  اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال تته ــ 
 .20١٦تمعي  األوت/أ تةسع  2٦   ايلط أاعت  آيجملاب ايعاتساب ارا جملاجملاب   يةا دا

 مـ  خـجمت ت ـةيع ايبـب ايمـبت  س تيـاب سمساليع  تم ايدوت  ا تمنتئ  اااب و  تبت  متتسهاب م لع - 70
، اتــرتم 20١4  رــته  املهــة ان قــاب ايبحــرا  اي ــربى ملــ لع ايــدوينا ايتحتجملــاب وتمــ جملع اال ــتمات ، رقــد

اخلتص وأمت اب امل لع ايدوين   تجملار اطتات  سمسال ايمبت    يجملفجملن اتةال، يامبجملت،   ايفرتة مـ   بهةثامل
مـــ  منـــدويب ايمـــبت  مـــ  ايـــدوت  50حزيعاال/ية جملـــ . وت ـــانا املنت ـــباب اطتاترـــت ي خـــربام مجـــع  ٩تىل  7

اياجملت ــــــت ، أرقبــــــ  اطتاــــــت  ويا ط    م   املــــــ لع ايــــــدوين وخــــــربام وبنجملــــــ  ونويجملــــــ     ــــــتتاألر ــــــت
ر ــى التطــاب تىل اتبــت   حزيعاال/ية جملــ . ووااــ  وي ام تــ وال ايمــبت    املن قــاب ايــلي  ح ــعوا االطتاــت  ٩

 2022-20١7د  منا  وتمت    م  أط  تهزيز راتياب ايمبت ، وأيدوا اال رتاتجمل جملاب ارا جملاجملاب ي فرتة 
 تن ة ر  م لع ايقااب اال تمنتئ .ايتة جملت  اي  م  أط  تنفجملل ت

 
 2017-2016، تفاقإل ا  ت  ارسرتاتقجي ا قلقمي ملفطقة ا عب ريات ا كربى  

اخلـتص، تيتناـجمل  ايةثجملـ  مـع أاعاـاب األمـم املتحـدة  بهـةثاملخجمت ايفرتة املماةياب تيتقعيع، وا    - 7١
عاف ر ـــــــى ااكـــــــةن ايعامجملـــــــاب تىل تفهجملـــــــ  اربـــــــت  اال ـــــــرتاتجمل   ارا جملاـــــــ  ملن قـــــــاب ايق عيـــــــاب املهنجملـــــــاب، ارتـــــــ

 .20١7-20١٦، اي ربى ايبحرا 

https://undocs.org/ar/١٥٣٣%20(2004)
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اخلــتص االطتاــت  ايتناــجملق  ايمــت  مــع املناــق  املقجملاــ  مــ   بهــةثامللةي/يةيجملــ ، رقــد  ١3و   - 72
. و ـتال (و وا دا ،ومجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب ،وسة و دط ،أودندا )ايب داال املماةياب تربت  اال رتاتجمل  

اهلـــدف مـــ  االطتاـــت  تبـــتنت اة ام سمـــسال ايت ـــة ا  اياجملت ـــجملاب واألمنجملـــاب وار اـــت جملاب   املن قـــاب، ومنتامـــاب 
اةاث  املرتتباب ر ى ممت  اب األمم املتحـدة   نرـم تنفجملـل االتفـتإل اربـت ط سمـسال اياـجمه واألمـ  وايتهـتوال. 

 اخلتص وأاعااب األمم املتحدة ايق عياب. بهةثاملاب تهزيز ايتهتوال س  م ته واتفقةا ر ى مةا  
، ربـد   مـم املتحـدة ارمنتئجملـاب ارا جملاجملـاباخلتص و ئـجمل   اةرـاب األ بهةثامللةي/يةيجمل ، نرت  ١4و   - 73

ده اوـــعي مـــت  نيجملـــ ، تىل رقـــد االطتاـــت  األوت   ـــ  تنا ة اربـــت  اال ـــرتاتجمل  . ويتاـــل   ـــ  ارنا ة ايتقـــ
 املةا ن.  ة  تنفجمللل، وواا  ر ى تاعيع الل ايها جملاب، ات   ذيحل مت يته   منكت ستهبواب

اخلـــــتص و ئـــــجمل   اةرـــــاب األمـــــم املتحـــــدة ارمنتئجملـــــاب  بهـــــةثامللةي/يةيجملـــــ ، نرـــــت  ١4    ـــــليحل،   - 74
رـــرب الـــدون  ع تمارا جملاجملـــاب تىل رقـــد االطتاـــت  األوت ي  نـــاب ايتةطجملكجملـــاب ي  ـــندوإل اال ـــتوات  املتهـــدن ايمـــ

، امل  فـــــاب ستـــــةار ايعاتســـــاب و فتيـــــاب املاـــــتمياب   اي ـــــندوإل اال ـــــتوات . وخـــــجمت ملن قـــــاب ايبحـــــرا  اي ـــــربى
ـــربام  واملمـــت يع االطتاـــت ، لـــا املةااقـــاب ر ـــى اخت ت ـــت  اي ـــندوإل اال ـــتوات ، ومنتامـــاب املقـــع ة،  اي

 تاةي  أمت اب اربت  اال رتاتجمل  .و ع آيجملاب ي و
بهـــةث اخلـــتص، تيتهـــتوال مـــع  اةرـــاب األمـــم املتحـــدة ارمنتئجملـــاب ارا جملاجملـــاب، ستهزيـــز امله م تـــ واـــته - 75

وتجملاــر تنفجملــل اربــت  اال ــرتاتجمل  ، اــت   ذيــحل  قجملــ  ايتــزام  ســ  املمــت يع ايهــتسعة ي حــدون ايــر تنفــلات 
 اـــةا ن املاـــتداماب يتـــرتاوي ســـ  ارنا ة تته ـــ  ااـــتئ  وايـــر  ذا  اي ـــ اب  ـــنتني  األمـــم املتحـــدة وو تالأـــت

 اي بجملهجملاب و جملتنة ايقت ةال.
 

 ا شرااتت مع املفظمتت ا قلقمقة ناحلكومتت نغريهت من اقتانت األمم امل  دة  
ارا جملاجملــــ  أ ــــحت  امل ـــ حاب اخلـــتص تقـــدمت   تهزيــــز ايمـــعا ت  مـــع  بهــــةثاملأحـــعي م تـــه  - 7٦

 ط سمسال اياجمه واألم  وايتهتوال.وايدويجمل  م  أط  تهزيز ايدرم املقده يتنفجملل االتفتإل اربت  
ااكة ياب اي ة  ـة  ي بنحل ايدوين ايق عط اخلتص مع املديع بهةثاملآذا /مت  ، اطتاع  24و   - 77

، أمحــدو م ــ فى  ــد ط. واتفقــت ر ــى تع جملــز ايتهــتوال ر ــى ماــتئ  ايتمــعن ايدميقعابجملــاب ومجكة يــاب اي ة  ــة
  من قــاب  املــ لع ايمــت  املته ــ  ت ــتمات ا  ايق ــت  اخلــتصوايمــبت  و ــة  ااــن  وتنا ة املــةا ن اي بجملهجملــاب و 

األمـم املتحـدة وايبنـحل ايـدوين  أي ت ر ى رقد اطتات  تا جملا  يفعي  ممـرتم سـ  ت. واتفقايبحرا  اي ربى
م  أط  تهزيز ايتهتوال وايتناجمل    الل ا تال  يـدرم االتفـتإل اربـت ط  20١7  رته   واا الح  
 ألم  وايتهتوال.سمسال اياجمه وا

اخلـــتص اطتاترـــت تناـــجملقجملت اثيمـــت مـــع أمت ـــاب املـــ لع  بهـــةثاملأ  /مـــتية، رقـــد م تـــه  ٩و  8و   - 78
ايـــدوين   سةطةمبـــة ا. وا ـــتهعيف املمـــت  ةال حتيـــاب ايتهـــتوال ســـ  اي جملـــت  ، واتفقـــةا ر ـــى اخل ـــةا  ايجميمـــاب 

وتنا ة املــةا ن اي بجملهجملــاب وايناــتم  اجملت ــ ي ــاتال تنفجملــل األ مــ اب املمــرت اب، اــت   ذيــحل    ــتال  ايهاــ  اي
وايمبت  وايتهـتوال ايق ـتئ    من قـاب ايبحـرا  اي ـربى. و  تبـت  متتسهـاب اـلا االطتاـت ، طـدن م تـه 

يتاـــكجمل   20١7لةي/يةيجملـــ   20   املربمـــاب سجملنكاـــت اخلـــتص وأمت ـــاب املـــ لع ايـــدوين مـــل عة ايتفـــتام بهـــةثامل
 تنفجملل واليتجملكات.مرت اب   تبت  ايتهتوال واأل م اب امل
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اخلـــتص املهت ـــف  بهـــةثاملحزيعاال/ية جملـــ ،  لاـــا ال ةمـــاب اياةياـــعياب وم تـــه  28 و 27و   - 7٩
ايمتيال ي ابهةث  اخلت ـ  واخلـربام   طنجملـف،   تـعا اب مـع منتـدى منـع اينزارـت  وتهزيـز اياـجمه. و ـم 

وم ـ  األمـم املتحـدة واال ـتن األاعيقـ   االطتات  اخلربام واملبهةث  اخلت   ملن قاب ايبحرا  اي ربى و بـت 
واملا  ـــــاب  ،واع اـــــت ،و ةياـــــعا ،واياـــــةيد ،واال ــــتن األو ويب، واملنلاـــــاب ايدويجملـــــاب ي فعا  ةاة جملـــــاب، وس  جمل ـــــت

 وايةال   املتحدة األمعي جملاب.  ،واةيندا ،املتحدة يربي ت جملت ايهلاى وأيعيندا ايماتيجملاب
ويتاــل االطتاــت  ايت ــة ا  ر ــى  ــهجملد اياــجمه واألمــ    املن قــاب، مــع ايرت جملــز ر ــى منــع ايفلــتئع  - 80

اااترجملاب، وتهزيـز طكـةن ا تاـع ايـدوين مـ  أطـ  منـع  مـة  اينزارـت  وح كـت   من قـاب ايبحـرا  اي ـربى. 
تامـاب ايتهـتوال وايتناـجمل  بهةث اخلتص تىل رقـد اطتاـت  مـع املبهـةث  اةخـعي  ملناملو  أرقت  املهت ف، نرت 

   ـــتت ارطـــعاما . ور ـــى وطـــ  اخل ـــةص، اتفقـــةا ر ـــى  ـــعو ة ايتةا ـــ  مـــع   ـــ  اياـــ م واألمـــ  ايتـــتسع 
 ايدميقعابجملاب. يجم تن األاعيق  سمسال  ب  نرم ايها جملاب اياجملت جملاب      م  سة و دط ومجكة ياب اي ة  ة

ةث اخلــتص وسهمــاب منلاــاب األمــم املتحــدة سنمــع بهــاملوخــجمت ايفــرتة املمــاةياب تيتقعيــع، اــته م تــه  - 8١
 ــبت  ات ــتت    ــرويب و جملنمت ــت، ر ــى ايتــةاين، وذيــحل رــدف  فتيــاب تهزيــز ايتناــجمل  وايتــزام    تنفجملــل 

اـعا ا  املهت ـف األوت املهقـةن سـ  ايبهمتـ    ورقـه  ـدو   ااةا ه ايت اجمل جملاب يةالياب  ـ  مـ  ايبهمتـ .
االت ـتت ستناـجمل  و ـع خ ـاب راـ  يـدرم األ مـ اب املمـرت اب واملاـتر   واا  تس  اـلا ايهـته، اـته  ـبت 

 اخلتص ووم   اخلتص. بهةثاملالاجملدة اير يبلهلت 
و  تبـــت  ااكـــةن ايعامجملـــاب تىل تهزيـــز ايتهـــتوال مـــع املنلاـــت  ارا جملاجملـــاب ودراـــت مـــ   جملـــتيت  األمـــم  - 82

ال ماسياب اياجمه واألم    من قاب و ك بهةث اخلتص   املمتو ا  اات ياب سمساملاملتحدة، تت م م ته 
  آذا /مــــــت   و  24و 23ية ــــــك أاعيقجملــــــت    أاعيقجملــــــت، ايــــــر  لاكــــــت م تــــــه األمــــــم املتحــــــدة ارا جملاــــــ 

ــــر  ١ ولةي/يةيجملــــ   3١ آ /أداــــ  ، ر ــــى ايتــــةاين. وأ ي االطتاــــت  اع ــــاًب ال ــــتهعايف ايتحــــد   اي
ارا جملاــ ، وتقجملــجملم املبــتن ا  اات يــاب واملقب ــاب،  تهــرتيف اياــجمه واألمــ  وايتناجملــاب ر ــى اي ــهجملد ايق ــعط ونوال

اااترـاب االات ـتنياب ، منكـت   ذيحل    تت ايدس ةمت جملاب ايةاتئجملاب تيتهتوال مـع املنلاـت  نوال ارا جملاجملـاب ات
 ا تاع املد . يدوت و ك أاعيقجملت و اةرت 

  
 ماحظتت نتوصقتت -ختممت  

 ت ا انتم أ سهاب  د    ئجملاجملاب أمته اياـجمه واألمـ    املن قـاب  ـتئدة خـجمت ايفـرتة املمـاةياب  - 83
تهمـــع )أ( تيتقعيــع، وــت أنى    مــر مـــ  األحجملــتال تىل أيمــت  ت اـــت جملاب. ومش ــا اــلل ايتحـــد   مــت ي ــ   

ااترــت  املاــ حاب وتزايــد أ مــ اب ا ) (ايها جملــت  اياجملت ــجملاب   سة و ــدط ومجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب، 
  طنـة  اياـةناال ايـدائع واينـزا  األا ـ   )ج(  مجكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب ومجكة ياب أاعيقجملت اية  ى؛ 

وايتـــــةتعا  املت ـــــ اب تيها جملـــــت   )ن( ـــــتحب  مـــــ  أيمـــــت  ت اـــــت جملاب؛  ومجكة يـــــاب اي ة  ـــــة ايدميقعابجملـــــاب ومـــــت
اال تختسجملــاب   املن قــاب. واــد أثــع  اــلل ايتحــد   ومــت  ــتحبكت مــ  نينتمجملــت  تا جملاجملــاب أتثــراً  ــ بجملتً ر ــى 
ت ــاجملم ايــدوت األر ــتم ر ــى تنفجملــل االتفــتإل اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال، وتــ  ا أديــداً 

 ماتداه   من قاب ايبحرا  اي ربى.  جمه تحجمت  تت خ راً ستقةيي امل ت ه اوققاب  
ويــليحل، ي ــزه ا ــتذ تطــعاما  اةيــاب وماــتداماب تذا أ يــد يجمتفــتإل اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ   - 84

تنفجملــل ا ــتهعايف وايتهــتوال أال يفــ  سةرــةنل. و خ ــةة اة يــاب، أتــ ع    ــتم نوت وح ةمــت  املن قــاب ر ــى 
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تم  كت اااترت  املاـ حاب و رـتنة تـةب  املقـتت   اياـتسق   ايقعا ا  اياتسقاب املته قاب تيتكديدا  اير
وماـــتئ  ايعاتســـاب ارا جملاجملـــاب اع ـــاب ملنتامـــاب اـــلل املاـــتئ     س ـــداال اثيمـــاب. و ـــجمل ةال االطتاـــت  املقبـــ  ةيجملـــاب

أخعى. و جملةا   مبهةث  اخلتص ووم   اخلتص، تيتهتوال ايةثجمل  مع امل لع ايدوين املهة ان قاب ايبحـرا  
ى واااترــــاب ارمنتئجملــــاب ي  نـــة  اراعيقــــ ، تطــــعام ممـــتو ا  مــــع أ ــــحت  امل ـــ حاب ي فتيــــاب تقــــد  اي ـــرب 

 تة جملت   دنة سمسال الل املاتئ  ي   ينلع اجملكت    تم نوت املن قاب.
مــت   اياــتسقاب ايــلي  ال يزايــةال    23 ــرويب وترــتنة رنت ــع حع ــاب  واجملاــت يته ــ  ستنفجملــل ترــجم  - 85

مت   اياتسقاب ا ـتونتف  23ايا  ت  اي ة  ةيجملاب واجملتنة حع اب  يةب ، أ ع  منتتدوأودندا و وا دا تىل ا
املمــــتو ا  املمــــرت اب  ــــا  رتيــــاب ااكــــت  اي ــــتمناب يجمتفــــتإل اربــــت ط سمــــسال اياــــجمه واألمــــ  وايتهــــتوال. 

ايهـزه وأحـال مججملـع أ ـحت  امل ـ حاب ر ـى تسـدام  تزات األمم املتحدة م تزماب ايتزامـتً  مـتً رـلل ايها جملـاب. وال
املتةا ــ  ر ــى تحــعاي تقــده   اــلا اي ــدن. وتذ أثــة ر ــى نو  ح ةمــت  مجكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب 

مـــت  ، اــــإال ايتنفجملـــل ايفهــــتت ررــــجم   ـــرويب وترــــتنة املقــــتت    23و وا ـــدا وأودنــــدا   تدـــتم لــــعن حع ــــاب 
 اياتسق  م  الي  ايب دي  تىل ايةب   جمل نط تىل ح ةت نائااب.

ب   أي تً ت تن ح ةت نائااب ية ـع املقـتت   اياـتسق  مـ  اانـتي املهـت يف   الع ـاب ايمـهبجملاب وين - 8٦
املــعاس   تيقــع  مــ  دةمــت. وأ حــه   اــلا اي ــدن ســعوي ايتهــتوال ايــر أســدأت ح ةمتــت مجكة يــاب اي ة  ــة 

كة يــــاب اي ة  ــــة سهمــــاب األمــــم املتحــــدة يتحقجملــــ  اال ــــتقعا    مج ايدميقعابجملــــاب وطنــــة  اياــــةناال، ســــدرم مــــ 
ايدميقعابجملـــاب وم تـــه مبهـــةث  اخلـــتص،   تبـــت  ايتقـــده اوـــعي حـــىت اةال. وأنرـــة مججملـــع ااكـــت  ايفتر ـــاب 

 ارا جملاجملاب تىل نرم الل ااكةن.
 وأ حـــه سن ـــتي م تـــه مبهــــةث  اخلـــتص واملـــ لع ايـــدوين املهــــة ان قـــاب ايبحـــرا  اي ـــربى   تنلــــجملم - 87

  امل ــ حاب سمــسال املــةا ن اي بجملهجملــاب والة اــاب ايعتــجملدة مــ  أطــ   قجملــ  اياــجمه املمــتو ة ارا جملاجملــاب ي خــربام وأ ــحت
لةي/يةيجمل .  ٦و  5   رويب    ةمن قاب ايبحرا  اي ربى، املهقةنوايتناجملاب وتحداث  ةت ر ى مة ماتداه   

ملنتا ــاب ة ارا جملاجملــاب ومــ  املمــ ع أال  جمحــد اين ن ايتهــتوال ســ  املــ لع ايــدوين وايمــع تم اةخــعي  يتهزيــز املبــتن  
ايتتسهاب ي ا لع ايـدوين املهـة ان قـاب ايبحـرا  اي ـربى. وأ حـه أي ـتً  س ة ة در ات ة جملاب املةا ن اي بجملهجملابا ت جمت 

ر  املمتو ا  املته قاب اهتااب ماتئ  اال ت جمت در ايقت ة  ي اهتنال واالهبت  رـت،  تيتة جملت  األخعى اينتتواب
 ايتداقت  املتيجملاب تىل اااترت  املا حاب در املمعوراب. د م ات   ذيحل ايلاه، وال

واـــد تعتبـــا ر ـــى اينزارـــت    تـــعإل ودـــع  مجكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاب و  مجكة يـــاب أاعيقجملـــت  - 88
 ي اـــ تال األ مـــع  ـــهفتً، وـــت أنى تىل هبـــدن حـــتال  اية ـــ ى وطنـــة  اياـــةناال رةااـــه وخجملاـــاب تيناـــباب

فعو ـــاب ر ـــى ايب ـــداال وا تاهـــت  او جملـــاب امل ـــجملفاب. وأثـــة   اـــلا اي ـــدن ر ـــى ايتمـــعن، وي نة اي ـــ ة  امل
حزيعاال/ية جملـــــ   2١طكـــــةن ايب ـــــداال ايـــــر تقـــــده املاـــــتردة تىل  ـــــحت  اينـــــزا . وخـــــجمت ي  و ألودنـــــدا   

مـــ لع ااـــاب ايت ـــتم  مـــع ايجمطوـــ    أودنـــدا، تـــتاد  مـــت مي ـــ  و ـــف  أب ـــ  أ ـــرب  ـــزوي ي امـــت  اب   
ا تاـع ايـدوين و تاـع املـتم  راةمـتً  أاعيقجملت منل ارتنة اااترجملاب    وا دا. وأ ـع  منتتـدو يجمطو   

نرـم ايهاــ  ار اــت    املن قـاب س جملــاب املاــتردة ر ـى ت بجملــاب احتجملتطــت  ايجمطوـ  واملمــعني  ناخ جملــتً وبــتيج 
 اي  ةم وا تاهت  امل جملفاب هلم، وت تن ح ةت نائااب هلم.

دتم مهتيتة اينت ،  ه ر جملنت أواًل أال   مف طكـةنيت ملهتاـاب األ ـبت  اال يـاب ي نزارـت  ت وس جملاب - 8٩
أ حـــه  تيتـــتين، . واألو ـــع   املن قـــاب مـــ  خـــجمت ااكـــةن ايتهتو جملـــاب ســـ  س ـــداال املن قـــاب وا تاـــع ايـــدوين
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تاكــــــةن ايــــــر اتناــــــت مبهــــــةث  اخلــــــتص و اةرــــــاب األمــــــم املتحــــــدة ارمنتئجملــــــاب ارا جملاجملــــــاب    ــــــجملتإل اربــــــت  
اال ــرتاتجمل  . وأدتــنم اــلل ايفع ــاب ألتــ ع ايب ــداال وامل  اــت  املتهــدنة األبــعاف ر ــى تربرتأــت اياــخجملاب 

 وتهكداأت امله ناب ي  ندوإل اال توات  يإلبت  اال رتاتجمل  .
،  ـه أال  فكـم نو  2030   سلت ااكةن ايعامجملاب تىل تنفجملـل خ ـاب ايتناجملـاب املاـتداماب يهـته وتذ  ةا - ٩0

وترتــت ة تىل ايقــعا  ايــلط ا ــلل    ــتم ايــدوت وال ةمــت    اطتاــت  آيجملــاب  املــعأة    ــنع اياــجمه وسنتئــ .
كـــت  تىل م  اـــتأت   ـــدا  تةطجمل 20١٦تمـــعي  األوت/أ تـــةسع  2٦ايعاتســـاب ارا جملاجملـــاب املهقـــةن   يةا ـــدا   

 االتفتإل اربت ط سمسال اياـجمه واألمـ  وايتهـتوال يدرم رجمال اي تن  ر  منتدى املعأةارايةبنجملاب ملتتسهاب تنفجملل 
ااكـةن  ، اإ ة أت ع مبهةث  اخلتص ر ى أال يةا  ، تالارتاال مع امل لع ايدوين، سلت20١4  دةمت رته 

 املعأة واياجمه واألم . سفهتيجملاب سربيتم  مع ااكت  ايفتر اب ذا  اي  اب ي فتياب اينكةيف
وأ ــع  منتتــدو ايهاــ  ر ــى أال تت  ــ  را جملــاب الــةا  وايها جملــت  اياجملت ــجملاب اات يــاب   سة و ــدط  - ٩١

نائـــم   املن قـــاب. وأ حـــه تاكـــةن  ا ـــتقعا     قجملـــ  ومجكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاب تين ـــتي وأال تاـــكم
اعيقجملت سمـسال را جملـاب الـةا    سة و ـدط، اـت   ذيـحل طكـةن ايتجملاـر ايـر املتةا  اب اير تبلهلت مجتراب تعإل أ

، طـةال مـتدةاةين، املتحـدة تنزا جملـتمجكة يـاب اته رت ايعئجمل  اياتس  م تت واالخنعا  املت ـدن ي ـ  مـ   ئـجمل  
، مجملمــجمل   تات ــدو، اجملــتنة وتناــجمل  يبة و ــدط و ئــجمل  أودنــدا، يــةيعط مة ــجملفجملة. و جملةا ــ  مبهــةث  اخلــتص

 ه ي حــةا  ســ  األبــعاف  نرــم األمــم املتحــدة وتتــعام أ ــحت  امل ــ حاب ايــةبنجمل  وارا جملاجملــ    طكــةن
 ايبة و دياب ايلط تقةنل مجتراب تعإل أاعيقجملت.

وت ــــة أنرــــة مججملــــع أ ــــحت  امل ــــ حاب   مجكة يــــاب اي ة  ــــة ايدميقعابجملــــاب تىل أال يل ــــةا م تــــزم   - ٩2
ملبلويــــاب ي فتيــــاب ايتنفجملــــل ايــــداجمل  يجمتفــــتإل اياجملت ــــ  املــــربه   تيها جملــــاب اياجملت ــــجملاب وأال يمــــت  ةا   ااكــــةن ا

ـــــحل أال20١٦ ـــــت ةال األوت/نياـــــارب  3١ ـــــ  رطـــــعام ا تخـــــتت   ـــــ اجملاب  . تذ مـــــ  تـــــسال ذي ميكـــــد اي عي
نائاــ    ايب ــد. و جملةا ــ  وم ــ  اخلــتص، ســدرم مــ    ــجمه وا ــتقعا  م ــدااجملاب،  س ــت  رحــجمت وذا 

 بعاف.مبهةث  اخلتص، سلت طكةنل ملاتردة األ
ــــــزمة  - ٩3 وأنرــــــة اي  نــــــاب اال تختسجملــــــاب ايةبنجملــــــاب املاــــــتق اب أي ــــــتً تىل  فتيــــــاب اينمــــــع اياــــــعيع ي  ــــــدوت اي

يجم تخــتت ، واال تكــتم مــ  تاــ جمل  اينــتخب    مقــتبهر  ت ــتط و ت ــتط اية ــ ى، و ــليحل   من قــر 
  ي ا  ـ  ايـةبة ملتتسهـاب تنفجملـل يةي ة و ت     مقتبهاب يةمتم . وأنرة ايربملتال تىل ارتاـتن ايقـت ةال ايتنلجملاـ

ر ـى وطـ  اال ـته تت وار ـعا     اـت ةال اال تخـتت  ر ـىاملدخ ـاب تهـديجم  وايايها جملاب اال تختسجملاب و  االتفتإل
 املهدت سمسال تةييع املقترد مبتتعة سهد ا تكتم را جملاب تا جمل  اينتخب . ات ةال اال تختت  ارتاتن معا 

  اي ــتمناب يجمتفــتإل اربــت ط سمــسال اياــجمه واألمــ  وايتهــتوال وأتــ ع ا ــتاعا  اخنــعا  ااكــت   - ٩4
 جملةا ــ  مبهــةث  اخلــتص و . 20١7ي  أــم اينتطحــاب ااكة يــاب اي ة  ــة ايدميقعابجملــاب   أ  /مــتية  أرقــت 

نراــــتً ي تح ــــر رطــــعام  تهزيــــز ايتهــــتوال ارا جملاــــ  وايــــدوين املناــــ  مــــع أ ــــحت  امل ــــ حاب اي ة  ــــةيجمل 
 ا تختت    اجملاب وذا  م دااجملاب   ايب د.

و اــت أتــع    خ ــتيب األوت تىل   ــ  األمــ ، اــإال ايمقــاب ســ  ال ةمــت  واملــةابن  اــ  أمــع  - ٩5
أ ت   يتهزيز اياجمه واال تقعا . وسجملنات أ حه تاكـةن اات يـاب مـ  أطـ  تطـعام ا تخـتت   ـ اجملاب وذا  

ايب ـداال، ال يـزات ايق ـ  ياـتو   تذ أال اخلجماـت  سمـسال ايها جملـت  اال تختسجملـاب   أطـزام م دااجملاب   مهلم 
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 تجمل اب ي تـسخرا    ةامم  من قاب ايبحرا  اي ربى اد أن  تىل ا هداه اال تقعا  اياجملت   وتىل ايهنف، 
 املاتاعة أو سابه اينتتئ  املتنتي  ر جملكت.

 ـ اجملاب  منتامـاب  باب يجمحتفتت تيدميقعابجملاب واع اب رطـعاممنت وينب   أال ت ةال اال تختت  امتساب - ٩٦
رنــف أو رــده ا ــتقعا . و   ــةم ايتحــد   اال تختسجملــاب املت ــع ة   من قــاب ايبحــرا  اي ــربى،  سهجملــدا رــ 

أب ــه مــ  مبهــةث  اخلــتص أال يقــةه، تيتهــتوال مــع  جملــتيت  األمــم املتحــدة ذا  اي ــ اب،  تــعام أ ــحت  
مت  و اةرت  ا تاع املـد  واملنلاـت  ارا جملاجملـاب،   ت ـتن اياـب  اي فجمل ـاب امل  حاب، ات   ذيحل ال ة 

 اهتااب األ بت  اال ياب ي هنف املت   تال تختت .
مبهةث  اخلتص وم تب ، ووم   اخلتص ااكة ياب اي ة  ة ايدميقعابجملاب و ئجمل  وأتةط  تيم ع تىل  - ٩7

  مجكة يـاب اي ة  ـة ايدميقعابجملـاب، وااكـت  األخـعى اي ـتمناب سهماب منلااب األمم املتحدة يتحقجمل  اال ـتقعا  
اال ـــتن أط يجمتفـــتإل اربـــت ط سمـــسال اياـــجمه واألمـــ  وايتهـــتوال ااكة يـــاب اي ة  ـــة ايدميقعابجملـــاب واملن قـــاب، 

األاعيق  واملـ لع ايـدوين املهـة ان قـاب ايبحـرا  اي ـربى واااترـاب ارمنتئجملـاب ي  نـة  األاعيقـ . وت ـة أنرـة 
األمـــ  وا تاـــع ايـــدوين أب ـــعل تىل مةا ـــ اب ايهاـــ  ونرـــم ااكـــةن ايعامجملـــاب تىل  قجملـــ  اال ـــتقعا  ر ـــى   ـــ  

 املدى اي ةي    من قاب ايبحرا  اي ربى.
 


