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( يف 6772) 1071تقريـر األمــل ام ـن  نــن ترارــل  ـران جملــس األمــن      
 6712تشرين امثنين/نوفمرب  4حزيران/يونره إىل  62اماترة من 

 
 مقدمة -أوال  

( 6772) 1071يتضـــمن  ـــلا امتقريـــر تقررمـــني  ـــنمجمي مترارـــل  ـــران جملـــس األمـــن    - 1
 (.S/2015/475) 6712حزيران/يونره  62املؤنخ تقدمي تقريري امسنبق  مرل
ــنن            - 6 ــة يف م ر ــم املتحــدة املؤ ت ــوة األم ــنح   ــة نملر ــل مر ق ــرم نل ــدوع ى ــد ا  ــد   و 

. ، نلـل امـر م مـن امسـرن  ام لرمـو املتـوتر      وجـه نـن   )امرونرارد( ونلل امتداد اخلـ  األرن  ب 
( 6772) 1071وواصــلا امســل نح امل رننرــة واميــراكرلرة تزارــد امتزاماــن بترارــل امقــران        

ح نزماـن نلـل افنف ـة نلـل ا ـدوع نلـل طـوأل اخلـ  األرن ، وايـتمرح يف امت ـنون           وأ ار
اما نأل مع امرونرارد من خجمأل اآلمرة املرشزة مجمتصنأل وامترسـرق وات ـنا امترتر ـنح ام ملرـة  اح     

أنــه حي زــرر أي تقــد  بشــزن االمتزامــنح املت قرــة مل لــدين  وجــ  امقــران،     ــرام ــنبع افلــو. 
 .و ف داكم مطجم  امرنن حترك حنو زدث وحي
ونملا مرسقيت اخلنصة نلل احلانظ نلل ا ـدوع احلـنيف يف جرـوب م رـنن و مـ  مـن        - 3

خجمأل ت نوهنن مع حكوميت م رنن وإيراكرد، ويف ام لـد بزاملـه مـن خـجمأل املرن شـنح مـع  رـع        
ين و ـو  األمـن امل رننرـة    األطراف امل رننرة، واملشنوناح ام لرمرة وامدومرة. ونمد اجلرش امل رن

نلل احلانظ نلل االيتقران من خجمأل مجمحقة األ ـان  املشـت ه يف  رـنمام بزنشـ ة إن نبرـة      
وإمقنع امق ض نلرام. وحدث اخنانض يف ام رف نلل امتداد املرـنطق اموا  ـة نلـل احلـدود مـع      

. ومكـن مـن راأل   اجلماونية ام ربرة امسونية، واخنانض يف ندد احلوادث امـيت تقـع نـرب احلـدود    
ومن برران ج اة امرصـرة وامدومـة اميـجممرة يف     ،اموضع متقل ن ألن اجلمنننح املسلحة امسونية

 ام را  وامشن ، تواصد االحتانظ  وا  ان  رنك.

http://undocs.org/ar/S/2015/475
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يو  اآلن نلل م رنن بدون وجود نكـرس ملمماونيـة فرـه.     277و د انقضل أاثر من  - 4
دونة برملننرــة النتاــنب نكــرس مل لــد و مــ  اليــتمران  وحي يتــوافر امرصــنب امقــننوين يف  جم ــل

مقنط ة أنضنع حزب اهلل وامترنن اموطين احلر م ملرنح االنتانب. وأد  ايتمران حنمـة امشـلد   
امسرنيو إىل ند  اتان  نلل آمرة صرع امقران يف جملس امورناع ممن تس   يف امخـجمأل بننت ـن    

ة  دنة احلكومة نلل ام مـد. وامقـراناح امـيت اـنن     ان قند اجتمنننح جملس امورناع و ّرد بشد
ال ميكــن ريــندة تــزخر مونــد ن امرــانكو أاثــر ممــن حــدث اتياــلح بوايــ ة مرايــرم حكومرــة    

 وورانية.
أيلوأل/ي تمرب نقدح وترأيا اجتمننن ورانين جملمونة امدنم امدومرـة مل رـنن    37ويف  - 2

جّم  نكرس امـورناع. و ـد نّاـز االجتمـنا     يف نرويونك نلل  نمش اجلم رة ام نمة حضره متن  ي
نلــل امتحــدينح امسرنيــرة واألمررــة واملت لقــة بتحقرــق االيــتقران امــيت يواجااــن م رــنن. وأ ــند   
املشنناون يف االجتمنا بسجّم  نكرس امورناع مقرندته ومكرـام أنربـوا أيضـن نـن  لقاـم ام ـنم        

بنملرونة من جنن  امزنمنع امل رـننرل مـن   اليتمران حنمة اماراغ يف امركنية، ودنوا إىل امتحلو 
أجــد انتاـــنب نكـــرس نلـــل وجـــه امســـرنة. وأنــرب املشـــنناون نـــن  لقاـــم بشـــزن تزايـــد   

ن   ــراناح  نمــة، األمــر امــلي  امصــ وبنح امــيت تواجااــن احلكومــة ويواجااــن امربملــنن يف ا ــ   
 من أ ر امدنم امدويف مل لد. زد
ــننرون ومر مــنح    - 2 ــون م ر ــن  مواطر ــد   مــن اجملتمــع املــدين بسلســلة مــن امل ــن راح    و 

امضامة ت نم  بتقدمي خدمنح تتسم بنمكانعة، وبنمشـانفرة، وبزيـندة ف نمرـة احلكـم. واننـا      
االحتمنجـنح يــلمرة نلـل األ لــ  ومكـن ب ضــان تسـللا إمراــن نرنصـر نرراــة ا ـت كا مــع       

د ا خسـنكر  مت ن رين آخرين ومع  و  األمن. و د جـر  احتمـنر نـدد مـن افـتمل، وحـ      
أيلوأل/يـ تمرب   6بشرية، وحلقا أيضـن أضـران منديـة  متلكـنح ننمـة وممتلكـنح خنصـة. ويف        

  دما مرسقيت اخلنصة إحنطة إىل جملس األمن نن تل  امت وناح.
ويف أنقــنب امل ــن راح نيقــدح، برــنع نلــل م ــندنة مــن نكــرس اجمللــس امررــن ، يف          - 0
ملــنين ضــم رنمــنع  رــع اماصــنكد امسرنيــرة وترأيــان  أيلوأل/يــ تمرب امــدونة األوىل حلــوان بر 9

ون ره بري نكرس اجمللس امررن . وخجمأل اماترة نقدح جلسـنح يف إطـنن احلـوان    نكرس امورناع 
ايتغر ا أنب ة أين  ترازح نلل مسزمة اماراغ يف امركنية. واجتم ا أيضن جممونـنح أصـغر   

. وايـتمر أيضـن احلـوان بـل     نكد أخـر  سـ من املشننال نلـل  ـنمش احلـوان امربملـنين مل نجلـة م     
 حراة املستق د وحزب اهلل وأيام يف هتدكة امتوتراح بل ام واكف.

وواصــد يــونيون امتمــن  املــجم  يف م رــنن  ربــني مــن امــهاا امــداكر يف بلــد م. وحــ      - 8
ــنك   37 ــد  ماوضــرة األمــم    1 708 338أيلوأل/يــ تمرب اــنن  ر ــني يــونيني مســملل م الجئ
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ــد  ــلا اخنانضــن  قــدان    املتحــدة  ــنن. وميث ــة   93 777مشــؤون امجمجــئل يف م ر  ــام مقننن
بتقريــري امســنبق نــتم نــن نملرــة حتقــق  نمــا .ــن األمــم املتحــدة. ويــملا املر مــة امدومرــة   

ننكدا م رننرن من اجلماونية ام ربرة امسونية. و ـد نـدد امجمجـئل     68 204ملامرة أيضن حنو 
مرــل تقريــري امســنبق. وترصــد   22 833ة نملرــنح امرونرارــد امســونيل املســملل يف مر قــ 

ــن       ــوافر حنمرـ ــن ال تتـ ــن ومكـ ــنن إىل أونوبـ ــن م رـ ــئل مـ ــدفق الجـ ــن اثـــ  تـ ــدة نـ ــم املتحـ األمـ
 ة.قر د برنننح

  
 (6772) 1071ترارل امقران  - ننرن  
 احلنمة يف مر قة نملرنح  وة األمم املتحدة املؤ تة يف م رنن -أمف  

امـيت حـد ا    م  م االنتانانح امربية ملا  األرن م رننرون مزاننون انتك  نننة و - 9
أ رــنع اماتــرة امــيت يشــملان  ــلا امتقريــر، ال يــرمن يف مر قــة مــزانا  ــ  ن )امق ــنا امشــر و(     
وبنمقرب من امرمرش )امق نا امغر (، إىل جننـ  انتكـنب صـرندين أو يـننل انتـانانح يف      

نا أ ل رـة االنتـانانح امربيـة  صـرة املـدة،  ـر أن امرنـنة        وانهنر اموراين )امق نا امشر و(. 
و   نهنم واملزاننل بقوا أحرننن م دة ينننح جروب اخل  األرن  نلـل امـر م مـن امرـداعاح     

 .اميت وجاتان امرونرارد إمرام بنم ودة إىل مشنأل اخل 
ا سـ س  آب/ 1ويف مرني تل انتا  جـرش امـدفنا اميـراكرلو اخلـ  األرن . فاـو       - 17

متـرا   27نرب ي  ة من جرود  م  اجلرش اخل  األرن  يف مر قة مـزانا  ـ  ن ملسـنفة بلغـا     
ــه أفــراد امرونرارــد  ــم أهنــم نــربوا اخلــ  األرن . ويف     ــه نــربح  2تقريــرا، ن ــم تر ر متور/يومر

ح جّرافتنن تنب تنن ملمرش اميراكرلو اخل  األرن  ملسنفة مخسة أمتنن أ رـنع نملرـة إرامـة ن نتـن    
متـرا مشـنأل    12  نمة  رية نلمـن امشـ   )امق ـنا امغـر (، ونف ـا امتـراب إىل مسـنفة بلغـا         

متـرا. و ـد احتمـا امرونرارـد مـد  اجلـرش اميـراكرلو نلـل          110اخل  األرن  نلل امتـداد  
 االنتانانح.

ــران        - 11 ــانان ملق ــنين، انت ــراكرلرة يف اجملــنأل اجلــوي امل ر ــق امي ــنح امتحلر وايــتمرح نملر
بنيـتادا  طـنكراح بـدون     ومرـة ( وملسرندة امل رننرة،  ن يف  م  بصونة   ه ي6772) 1071

طرــنن، وطــنكراح  نبتــة اجلرــنحل، وبنيــتادا  مروحرــة يف إحــد  املرنيــ نح. و ــد احتمــا    
امرونرارــد مــد  اجلــرش اميــراكرلو نلــل  رــع االنتــانانح، دانرــة امســل نح اميــراكرلرة إىل    

 ومة م رنن أيضن مد  امرونرارد نلل تل  االنتانانح.و اان فونا. واحتما حك
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ــة جمــنونة        - 16 ــة امغمــر ومر ق وواصــلا إيــراكرد أيضــن احــتجمأل اجلــزع امشــمنيف مــن  ري
حي تتلـق  و( وملسـرندة امل رننرـة.   6772) 1071مشنيف اخلـ  األرن ، يف انتـانك ملقـران     تقع  ن

بشــزن  6711تــه إىل ام ــرفل يف نــن  امرونرارــد أي ند مــن إيــراكرد نلــل اال تــرا  امــلي  دَم
 بلــ امترتر ــنح األمررــة امرامرــة إىل ترســر انســحنب جــرش امــدفنا اميــراكرلو مــن املر قــة. وأ    

ــه امرونرارــد اجلــرش امل رــنين  ــرا   6711يف متور/يومر ــه نلــل اال ت واصــلا امرونرارــد . و وافقت
نح األمررة متمكل املـدنرل امل رـننرل   ت نوهنن مع اجلرش امل رنين واجلرش اميراكرلو بشزن امترتر 

 من ايتادا  ام ريق اموا ع مشنأل املر قة افتلة.
وواصــد جــرش امــدفنا اميــراكرلو االدنــنع بــزن حــزب اهلل يقــو  ب ملرــنح ايــت جما   - 13

نســكرية نلــل طــوأل اخلــ  األرن ، وأنــه زــنفأ نلــل  رناــد أينيــرة وم ــداح نســكرية يف 
رارـد مر قـة ام ملرـنح واخلـ  األرن  وت لـ  نـن  رـع انتـانانح         جروب م رنن. وترصـد امرون 

( امــيت تجمح اــن،  ــن يف  مــ  وجــود أفــراد مســلحل  ــر مــز ون  ــم 6772) 1071امقــران 
نكـم  و مـ   وال ت ندن امرونرارد بنم حث نن األيلحة يف اجلروب، أيلحة  ر مز ون .ن.  أو

 األمـجمك اخلنصــة أو تاترشــان مــن حي يوجــد دمرــد  تســت رع امــدخوأل إىل امواليـة املروطــة .ــن. وال 
(،  ـن يف  مـ  وجـود هتديـد و ـر  بنمقرـن        6772) 1071دام  نلل و ـوا انتـانك ملقـران    

امرونرارـد مصـممة نلـل امتحـرك، بنمت ـنون مـع اجلـرش         لـا   مـ  املو ـع. و   ب مد نداكو من
اموجود  ر امشرنو ألفراد مسـلحل  احلنالح اميت ترد فران م لومنح حمددة بشزن  امل رنين، يف

ــع امويــنكد املتنحــة       أو ــة نملرنهتــن، بنيــتادا   ر يف حــدود أليــلحة أو  رناــد داخــد مر ق
واليتان و ـدناهتن. وحي يقـد   إىل امرونرارـد حـ  اآلن دمرـد نلـل نملرـنح نقـد  ـر مـز ون .ـن            

 مأليلحة إىل داخد مر قة نملرنهتن، امن حي ت ثر نلل  م  امدمرد.
نصــدح امرونرارــد مــدنرل زملــون أيــلحة  ــر مــز ون .ــن يف مر قــة        اــثرا مــن  و - 14

ــرادا م  ــم تلــ  احلــنالح  يف  وااــنن ــد (. و6772) 1071انتــانك ملقــران  ام ملرــنح، يف أف
صرد. ويف  جمث مرني نح، نيصد مدنرون ي لقون أيـلحة أخـر   ـر مـز ون      زملون أيلحة

 تل مـن تلـ  املرنيـ نح امـثجمث جـزعاي مـن  وافـد مرا ـنح         .ن، وانن  م  امطجم  يف مرنيـ 
خنصة جبرنراح يف مر قة ام ملرنح. ونيصد أيضن إطـجم  نـنن مـن أيـلحة  ـر مـز ون .ـن مـن         

اجلـرش امل رـنين بنالنتـانانح يف  رـع      درـ اوأبلغـا امرونر  نفلة مرا نح مدنرة يف مرني ة  نمثة. 
ســؤومرة امركرســرة نــن اانمــة خلــو املر قــة اموا  ــة  تلــ  احلــنالح. ويتحمــد اجلــرش امل رــنين امل

اخلـ  األرن  وهنـر املر ـنين مـن أي أفـراد مسـلحل أو م ـداح أو أيـلحة نـدا مـن ىـم             بل
 احلكومة امل رننرة وامرونرارد.
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و ــد ايــتمرح امرونرارــد يف امتمتــع نمومــن نريــة ترقــد انملــة يف  رــع أحنــنع مر قــة    - 12
ُأنرقـا فراـن حراتـام،    مرونرارـد ام سـكريون م ضـع حـوادث مر زمـة      ض أفراد انملرنهتن. وت ّر

يف  م  يف مرني تل بدنو  أن أفرادا من اجلـرش امل رـنين حي يكونـوا برفقتـام. وإضـنفة إىل        ن
 م ، اننا  رنك أنب ة حـوادث بـدن فراـن يـلوك نـدواين فـنه حا ـة امسـجم  أ رـنع  رـنمام           

 بزنش تام ام ملرنترة.
ــة مســنن    2حــندث، و ــع يف  ويف أخ ــر - 12 ــة مدنر ــوبر، أنن ــا مرا  تشــرين األوأل/أات

ــنمقرب مــن ااــر دونــل )امق ــنا امغــر (. و ــد ايــت ننا مرا ــة      مرا ــة تنب ــة ملرونرارــد ب
امرونرارد أن تتمر  املرا ة املدنرة وأن تواصد ير ن، ونرد  م  أطلقا  ـجمث طلقـنح مـن    

نبا ا رتنن مران مـؤخرة املرا ـة وإطنن ـن. وانسـح ا     املرا ة املدنرة نلل مرا ة امرونرارد، أص
املرا ة املدنرة ب د إطجم  امرنن، ويـننح مرا ـة مدنرـة أخـر  خلـف مرا ـة امرونرارـد إىل أن        

 وصلا إىل مو ع تنبع مألمم املتحدة.
مـدنرل   17حزيران/يونرـه، أو اـا جممونـة مـن      62ويف حوادث أخر ، و  ا يف  - 10

ونرارــد بــنمقرب مــن نرتــن امشــ   )امق ــنا امغــر (، وييــر ا م ــداح  يف مــرا تل دونيــة ملر
متور/يومره، أنن ـا أنبـع    62تلا  م  بل حا ة امسجم  واملدنرل. ويف امرونرارد أ رنع جمن.ة 

مدنرل دونية ملرونرارد بـنمقرب مـن  ريـة يـنطر )امق ـنا امغـر (.        17مرا نح مدنرة وأنن  
ملمدنرل من أجد امسمن   ن بسـلوك ام ريـق امـلي اننـا ترـوي      وأ رنع خمنط ة أفراد امدونية 

تشـرين األوأل/أاتـوبر،    1ويف  يلواه، ير  أحد م جانرا بصرين مث تن نلل مرا ة امدونية.
مدنرن دونية ملرونرارد يف  ريـة يـنطر وحـنوموا أن ياتحـوا نرـوة مرا ـة امدونيـة         27حنو  أنن 

رــنع احلــندث ايــتوىل املــدنرون نلــل خــري تل      نثــن نــن م ــداح تصــوير فوتــو رايف. ويف أ     
 ملرونرارد.

نلـل  رـع احلـوادث وطل ـا إجـراع       مـد  اجلـرش امل رـنين    بشـدة  ام  ثـة و د احتمـا   - 18
. وطل ــا امرونرارــد أيضــن إىل اجلــرش مســرو ة حتقرــق  ــنمد وايــت ندة أي ممتلكــنح ملرونرارــد

نلمـن بـزن امرونرارـد مكلاـة بنمقرـن  بـدونينح بصـاة مسـتقلة          امقـر  امل رنين أن يواصد إحنطـة  
 .فق  وأهنن، بررمن ت مد بترسرق و رق مع اجلرش امل رنين، مرسا ملزمة بنم مد يف حضونه

و لا نجم ة امرونرارد مع امسكنن افلـرل إانبرـة إىل حـد اـ ر. واضـ ل ا ام  ثـة،        - 19
ــن، بصــونة مر    ــد  وهت ــ  نكرســان و نك ــن يف  م ــنح تواصــد ت مــة   ــة    ب ملر ــع امســل نح افلر م

إصران م نلل امت ـنون مـع   أاد فران جمددا افنونون افلرون وامزنمنع امديررل واجملتمع املدين،
. وواصــلا امرونرارــد أيضــن ترارــل ام  ثــة نملرــنح مر قــةيف نلــل ا ــدوع  ملمحنف ــةامرونرارــد 
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ام سـكري امـيت تضـ لع     -، واـلم  م ـندناح امت ـنون املـدين     امقر مشننيع يري ة األ ر مع 
 .ن وحداهتن.

وبــنمر ر إىل ام ــدد املرتاــع حلراكــق امغنبــنح يف فتــرة امصــرف احلــنن، رودح امرونرارــد    - 67
امدفنا املدين امل رنين بنمل داح ووفرح امتدني  م دد من أفراده نلل ايتادا  أجاـزة امتـراس   

ح امرونرارــد ملمــرة األوىل تــدني ن  يــرطرن مشــتران مــع أفــراد  ــو  يف نملرــنح امنقــن . وأجــر
ــداخلو يف امق ــنا امشــر و، وواصــلا تــدني  أفــراد امشــرطة ام لديــة بنمت ــنون مــع      األمــن ام

. ودنمـا امرونرارـد   27رث انتاع نـدد األفـراد املـدن بل إىل    نمم املتحدة اممننكو، ألبرننمم ا
مرـة االجتمننرـة نلـل ةنيـة امضـ انع مـن األطاـنأل وامشـ نب         مرااز امترمن  أفرادأيضن تدني  
ورانة  امـيت وضـ تان   “اخل ـة اموطررـة حلمنيـة األطاـنأل وامرسـنع يف م رـنن      ” متن ـرن مـع  وامرسنع، 

امشؤون االجتمننرة. وواصلا وحداح امرونرارد تقدمي مسننداح بر رية وط رـة ومسـننداح   
 .مقر يف جمنأل ط  األيرنن إىل ا

أيضن نكرس ب ثة امرونرارد و نكد  وهتن بننت ن  مع امسـل نح امل رننرـة مـن أجـد      وحتنون - 61
اانمــة ات ــنا هنــم مرســق إراع امتحــدينح األمررــة يف مر قــة نملرــنح امرونرارــد وترســر ريــندة    

 اخنراط حكومة م رنن ووراناهتن ومؤيسنهتن األمررة يف جروب م رنن.
رـوب هنـر املر ـنين نمومـن نلـل مـن اـنن نلرـه،         و د مستو  انتشنن اجلرش امل رنين ج - 66

. ويف ضوع احلنمـة األمررـة املتـوترة نلـل طـوأل احلـدود امشـر رة مـع         ي ل  مواعين تقري نأي بقوا  
، حنفأ اجلرش امل رنين نلل وجود م ز ر يف اجلـزع امشـمنيف امشـر و    اجلماونية ام ربرة امسونية

ة ام ر وب(. وحنف ـا امرونرارـد نلـل وجـود     من مر قة نملرنح امرونرارد ) رية    ن ومر ق
نشــنط نملرــن   11 877مويــع نلــل امتــداد مر قــة ام ملرــنح، حرــث أجــرح مــن متويــ ه  

ــة. و ــد نــدد      ــارين،  ــن يشــمد تســرر   ــن   اــن  املرا   ــرش وامقر ــنح وإ نمــة نقــنط تات دوني
املسـتو  امـلي اـنن    س اميت ييض لع .ن بنمترسرق مع اجلرش امل رنين نرـد ناـ   األنش ة ام ملرنترة

 يف اماترة امسنبقة.  نلره 
مـن  وواصلا امرونرارد أيضن امقرن   رنوناح وتدني نح مشـتراة مـع اجلـرش امل رـنين،      - 63
ريــندة ت زيــز امقــدناح امت  ويــة وام ملرنترــة ملمــرش امل رــنين، وحتســل امترســرق ام ملرــن    أجــد

أيلوأل/ي تمرب، اننا امرونرارد  ـد   37ونلوأل . مع اجلرش امل رنينوف نمرة ام ملرنح املشتراة 
من املرنوناح وحلقنح ام مد وامدوناح امتدني رة املشتراة مـع اجلـرش امل رـنين،     320أجرح 
 جلرش امل رنين.يشمد نرية ا ن 
ونالح فر ة ام مد ام حرية امتنب ـة ملرونرارـد، وفقـن مواليتـان، أنشـ ة انتـراض نـري         - 64

جلـرش امل رـنين. وخـجمأل اماتـرة املشـمومة .ـلا امتقريـر، انترضـا فر ـة          اة تدني ني م حري و دما
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مضـمنن نـد     ،مرا ـني  401فتشـا امسـل نح امل رننرـة    ويـان،   6 679ام مد ام حرية طريق 
 .، وأجنرح مرون نإدخنأل أي أيلحة أو أنتدة  اح صلة  ر مز ون .ن إىل م رنن

ــة    - 62 ــنح يومر ــة دوني ــة ام مــد ام حري ــة    وأجــرح فر  ــة امتنب  ــنح ام حري ــة ام ملر يف مر ق
ــة امرونرارــد ال تشــمد مرا  ــة خــ      ــنمر م مــن أن والي ــه ام انفــنحملرونرارــد. وب ، امــلي أ نمت

إيراكرد بصونة انارادية واملي ال ت ترف بـه احلكومـة امل رننرـة، فقـد أبقـا فر ـة ام مـد نلـل         
نب ــة ملرونرارــد مــن أجــد مرــع وجـود مركــو يف اجلــزع اجلرــو  مــن مر قــة ام ملرـنح ام حريــة امت  

 امتوتراح نلل مقربة من احلدود ام حرية املترنرا نلران بل إيراكرد وم رنن.
حزيران/يونره، اشاا يـاررة تنب ـة ملرونرارـد نـن ان  ن ـنح نادان حتكـم يف        64ويف  - 62

ــة    ــرران موج ا ــا تقــ       يف إطــجم  ام ــن يــاررة إيــراكرلرة انن ــن صــندنة ن ــدهنن أهن ــن، وُ  و  افن ا
ــنح  صــرة يف نــدة    ام انفــنحبــدونينح  ــرب خــ    ــد نــن ان  ن  . واشــاا يــاررة امرونرار

مـد  جـرش امـدفنا     بشدة مرني نح نلل مدان امرو  من ناس املصدن. و د احتما امرونرارد
 .  نلل  لا احلندث اميراكرلو

وخجمأل اماترة املشـمومة .ـلا امتقريـر، واصـد جـرش امـدفنا اميـراكرلو ترارـل أنشـ ة           - 60
، و د ايتمرح تل  األنش ة ندة أيـن  أحرننـن. ويف   م انفنحمتكرنة ملصرننة نلل طوأل خ  ا

مراح نديدة، أطلقا روان  دونية تنب ة جلـرش امـدفنا اميـراكرلو، متمراـزة جرـوب خـ        
نح مضرئة بنفـنه امغـرب، ووضـ ا، يف مرنيـ ة واحـدة نلـل       ، طلقنح ن نش وطلقام انفنح

 األ د، ن وة ننياة يف ام حر.
 

 ترتر نح األمن واالتصنأل -بنع  
ــةمــع  تاننلــامنام رفــنن  واصــد - 68 ــة،    ام  ث ــنعة وإانبر ــع املســتوينح ب ريقــة بر نلــل  ر

وضــمننني  نمرــةامقتمجمتصــنأل وامترســرق حان ــني نلــل و ــف األنمــنأل   ام  ثــةوايــتادمن ترتر ــنح 
الحترا  اخل  األرن  وت زيزاي مألمن وااليتقران يف جروب م رـنن.  ـر أنـه حي ييحـَرر أي تقـد       

 صوب إنشنع مكت  اتصنأل ملرونرارد يف تد أبر .
، اننـــا ترتر ـــنح االتصـــنأل وامترســـرق ف نمـــة يف نـــزا فترـــد ونلـــل وجـــه اخلصـــو  - 69

وانيخ ضد مشـنأل إيـراكرد واجلـوالن افتـد     ، ب د ونود تقننير نن نملرنح إطجم  صامتوتراح
يننا جرش امدفنا اميـراكرلو بخخ ـنن امرونرارـد بـزن امصـوانيخ      فقد آب/أ س س.  67يف 
إىل اجلــرش  امل لومــةتي لــق مــن مر قــة نملرــنح امرونرارــد. ونقلــا امرونرارــد بــدون ن  ــله    حي

 .  نلل اماون امل رنين
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اميت يض لع .ن ام رفنن نلل طـوأل اخلـ  األرن     ويف املنضو، أدح األنش ة امروترررة - 37
أحرننــن إىل حــوادث خ ــرة. وخــجمأل اماتــرة املشــمومة .ــلا   تصــنندح ، وامتــوتراحإىل ريــندة 

امتقرير،  نما امرونرارد بترسر ندد من األنش ة املقرنة يف مرنطق حسنية بـنمقرب مـن اخلـ     
ل. واضــ ل ا امرونرارــد بزنمــنأل  األرن  مــن خــجمأل االتصــنأل وامترســرق اما ــنمل مــع ام ــرف   

ت ار مومسرة يف جمر  هنر اموراين نلـل طـوأل اخلـ  األرن  خـجمأل  ـار آب/أ سـ س، برـنع        
امرونرارد مـع ام ـرفل    تواصلانلل طل  اجلرش امل رنين وبنمترسرق امو رق مع اجم ام رفل. و
.ــن جــرش   ــن  امســرنا امــتقين امــيتمضــمنن يجميــة أنمــنأل إرامــة امر نتــنح ونملرــنح إصــجم   

آب/أ سـ س. وبنمترسـرق    62بنمقرب من ام ديسـو )امق ـنا امشـر و( يف     اميراكرلوامدفنا 
امصـرف امقري ـة مـن اخلـ  األرن ،      أيضـن بـت ار  رـواح    امو رق مع ام رفل،  نما امرونرارـد 

 .دف مرع  مر احلقوأل امزنانرة امقري ة من اار ارجم )امق نا امشر و(.
ايــتادا  ترتر ــنح االتصــنأل وامترســرق اــزداة   ريــندةرــد ام ــرفل نلــل و ــم ا امرونرا- 31

و نكرة، نن طريق ت ندأل امل لومنح بننت ن  مـن خـجمأل امرونرارـد بشـزن  رـع أنشـ تامن املزمـع        
 امقرن  .ن بنمقرب من اخل  األرن .

ــة، امــيت ت ــد متثــ     - 36 ــة امر نمر د وايــتمرح امرونرارــد يف ترســر نقــد االجتمننــنح امثجم ر
املرتد  اموحرد املي يلتقو فره ممثلو اجلرش امل رنين وجرش امدفنا اميـراكرلو مل نجلـة امقضـنين    

(. ومرــل تقــدمي تقريــري 6772) 1071ام ملرنترــة األمررــة وام ســكرية املتصــلة بترارــل امقــران  
تشــرين  8آب/أ ســ س و  11متور/يومرــه و  0األخــر، نيقــدح  جم ــة اجتمننــنح  جم رــة، يف 

ــة نلــل األنض ونــد  و ــوا حــوادث     األوأل /أاتــوبر. وايــترندا إىل ا ــدوع املاــرم نلــل احلنم
ــ  خ ــرة، نيقــدح  ــو      تل ــنب امتصــ رد امكجمم ــنعة واضــحة، يف  ر االجتمننــنح يف أجــواع بر

حملرـة  يف تقريري امسنبق، ووافق ام رفـنن نلـل بـلأل املزيـد مـن اجلاـود ماـند حلـوأل          امللاون
النتـانانح املومسرـة ملاـ  األرن . واـنن مـن بـل املسـنكد        بـنألخم مـن أجـد مرـع ا     ،نملرة

ــة ملاــ  األرن ، واالنتــانانح اجلويــة اميــراكرلرة،     األخــر  امــيت نو شــا االنتــانانح امربي
وند  إحرار تقد  يف انسـحنب جـرش امـدفنا اميـراكرلو مـن مشـنأل  ريـة امغمـر. وايـتمرح          

ــدفنا اميــراكرلو بتواجــد حــزب اهلل و    ــنعاح جــرش ام ــن اخلــ     ادن ــنمقرب م ــه بزنشــ ة ب  رنم
 األرن .

تكثرــف تاننلــان مــع ام ــرفل بشــكد  رــنكو ملســنندهتمن نلــل     مــن امرونرارــد ورادح - 33
من أجـد احلـد مـن ن ـن  احلـوادث      يوافقنن نلران امتوصد إىل ترتر نح أمررة وتدابر م رنع امثقة 

 إ كنمرة نلل طوأل اخل  األرن .اميت متثد يف املرنطق 
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بل ام دد امك ر من حراكق امغنبـنح يف مر قـة نملرـنح امرونرارـد، و  ـا نـدة        ومن - 34
مـن اخلـ  األرن . وأيـار ا رـنن مـن حراكـق امغنبـنح نـن إحلـن  أضـران           جـدا  حراكق بنمقرب 

، حرــث يــثر املو ــع األخــر  لقــن بنمغــن بشــزن يــجممة  68-4و  26-2 ــو  و األمــم املتحــدة 
احلريق اميت أدح إىل انامنن ندد مـن األمغـن  األنضـرة يف املر قـة.       دةأفراد امرونرارد بس   

إىل أيضــن  يــ او ــد تاننلــا امرونرارــد بكثنفــة مــع اــجم ام ــرفل بشــزن امتــدابر امو نكرــة، و   
املاــنطر بنمرســ ة ملســكنن افلــرل وأفــراد اجلــرش امل رــنين، واــلم  مــن أجــد    مــن تاارــف ام

 وا أي توتراح  اح صلة نلل طوأل اخل  األرن .امتقلرد إىل أدىن حد من إمكننرة و 
اخلـ   نلـل  وواصلا امرونرارد تاننلـان مـع ام ـرفل يف نملرـة وضـع نجممـنح مركرـة         - 32

ندد امرقـنط امـيت اتاـق ام رفـنن نلـل ت لرماـن        اننتشرين األوأل/أاتوبر،  67 ح األرن . و
نق ـة. ومـن بـل امرقـنط املتاـق نلراـن، طا ـرح         260نق ة من أصد من جممونه  313من راأل 

نق ــة  649، ومت  رــن  نق ــة 316أفر ــة إرامــة األمغــن  امتنب ــة ملرونرارــد طــر  اموصــوأل إىل   
امرونرارــد نجممــنح إضــنفرة مرقــنط اخلــ  األرن  وحتقــق ام رفــنن مرــان خــجمأل  وأ نمــا مرــان. 
ط ننقــنرــد  664و  نرــد نقــنط مقنمــة 630 ام ــنيف مل جممــنحنرــث أصــ ع ام ــدد اماتــرة، 

 امتحقق مران. مت
أيلوأل/ي تمرب، أنلن اجلرش امل رنين نـن ام ثـون نلـل جاـنر مرا  ـة إيـراكرلو        37ويف  - 32

 مزنو  يف بين حرنن )امق نا امشر و( ونن فتع حتقرق .لا امشزن.
رارـل خ ـة احلـوان االيـتراترمو، امـيت      وواصلا امرونرارد دنمان ملمـرش امل رـنين يف ت   - 30

 و جزع ال يتمزأ مـن خ ـة اجلـرش امل رـنين مترمرـة امقـدناح وامـيت تكمهنـد اجلاـود امـيت ت ـل ن            
امسرن ،  م ا امرونرارد املسـننداح ام سـكرية مـن      م جممونة امدنم امدومرة مل رنن. ويف 

لرـــنح امرونرارـــد، نلـــل أيـــن  ِ َ ـــد اجلاـــنح املنحنـــة امدومرـــة ملمـــرش امل رـــنين يف مر قـــة نم
ــران        ــرنة  وجــ  امق ــه املق ــداح مجمضــ جما  انم ــن امل  ــنين م  1071احترنجــنح اجلــرش امل ر

امـلي  (. و د  نناا امرونرارد يف االجتمنا امسنبع نشر ملمرة امترارليـة ام سـكرية   6772)
ــد  ــنح امترســرق اجتمــنا أيلوأل/يــ تمرب ويف  19يف نيق ــيت  ،آمر ــ  يف نكنيــتان  يتشــننكام مكت

 أيلوأل/ي تمرب. 66يف  ، املي نيقدمرسق األمم املتحدة اخلن  مشؤون م رنن واجلرش امل رنين
 نزا يجم  اجلمنننح املسلحة -جرم  

امل رننرـة،   إن بقنع امسجم  يف أيدي حزب اهلل و ننـنح أخـر  خـننا يـر رة امدومـة      - 38
ـــد انتــانان ملقــراناح   ـــلي ميثـ (، 6772) 1071( و 6772) 1287( و 6774) 1229امـ

أناضـران. وخـجمأل    يقوض  دنة امدومة نلل بس  يرندهتن ويل تان بشكد انمد نلـل ال يزاأل 
 ام ـن  حلـزب اهلل، مـن جديـد بـزن      اماترة املشمومة .لا امتقرير، صر  حسـن نصـر اهلل، األمـل   
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امل رننرة. ويف مقنبلـة أجريـا    ميتل   دنة نسكرية ا رة ومت ونة، مستقلة نن امدومةاحلزب 
أيلوأل/ي تمرب، نننض وضع أي  رود حتدد أنواا األيلحة امـيت ميكـن ملحـزب أن     62م ه يف 

أيـلحة مت ـونة. وحي تي قـد أي جلسـنح      زصد نلران وأنرب نن نرة احلـزب أن زصـد نلـل   
ة أخـر  بشـزن   ملحوان اموطين خجمأل اماترة املشمومة .لا امتقرير، وحي تيمر أي م نحثـنح نمسرـ  

 ايلحة حزب اهلل.
وت نون أفراد اجلرش امل رنين واألجازة األمررة يف احلانظ نلل األمـن يف ام لـد و  ضـوا     - 39
ام ديد من املشـت ه يف تـونطام يف أنمـنأل إن نبرـة أو  ممـنح ضـد اجلـرش امل رـنين. ويف         نلل 
املقـنتلل   لوا يف  رـندة آب/أ س س، انتيقد املتام ا ننب امشرخ أةد األير بتامـة امضـ   12

. وتـدخد اجلـرش   6713املين  روا  ممنح نلل اجلرش امل رـنين يف صـردا يف حزيران/يونرـه    
امل رنين أيضن ملرع و وا  ممنح إن نبرة وجنع يف إب نأل ما ـوأل ن ـواح ننيـاة يدويـة امصـرع      

 أيلوأل/ي تمرب. 0حزيران/يونره ويف  60يف 
نين ام ســكرية امتنب ــة يــيف يــاد ام قــنا بقننــدة  و متور/يومرــه، و ــع انامــنن 69ويف  - 47

 امقرــندة ام نمــة. ووندح تقــننير نــن مقتــد  ــام واحــد -ملم اــة امشــ  رة متحريــر فلســ ل
وإصــنبة مــن ال يقــد نــن مخســة آخــرين يف االنامــنن. وحي ييحــرر أي تقــد ، أ رــنع اماتــرة امــيت     

ــنين ام ســكرية أو       ــدة  وي ــ   نن ــر، يف تاكر ــلا امتقري ــد ام ســكرية   يشــملان   ــن امقوان أي م
واــنن امقرـندة ام نمــة أو فـتع االنتانضـة.     -األخـر  امتنب ـة ملم اـة امشــ  رة متحريـر فلسـ ل      

. ومـن فتـ    6772امقواند  د تقـرن يف جلسـنح احلـوان امـوطين امل قـودة يف نـن         تاكر   له
ومرا  ـة أجـزاع    وجود  له امقواند يرتقم من امسرندة امل رننرة وي ر د  دنة امدومة نلل نصد

 من احلدود امل رننرة بكانعة.
لا ويــند ا ــدوع نمومــن يف خمرمــنح امجمجــئل امالســ رررل خــجمأل اماتــرة املشــمومة .ــ  - 41

امتقرير،  ر أن خمرم نل احللوة  اد نددا من احلوادث اميت أ ـننح تـوتراح حـندة. وتسـ       
متور/يومرــه يف انــدالا  62قه يف وابــن  ــقرامقرــندي يف حراــة فــتع،  ا ترــنأل طــجمأل ام جمونــة،  

نقـ   امشـن    موجة نرـف يف املاـرم. فقـد أيـارح اال ـت نانح امـيت نشـ ا بـل فـتع وجرـد          
اال ترــنأل نــن يــقوط مــن ال يقــد نــن  جم ــة  تلــل ونــدد مــن املصــنبل وأحلقــا بنملرـــنرأل             
ــنع        ــروا أ ر ــة مألون ــع مــدان  تنب  ــة. واحتلــا  ننــنح مســلحة أنب ــنح مندي واملمتلكــنح تلار

. وأدح اال ـت نانح أيضـن إىل تشـريد أنـداد اـ رة مـن امسـكنن        .ـن  مقتنأل، ممن أحلـق أضـرانا  ا
 آب/ 60وإج نن م نلل ام حـث نـن مـزو  يف املرـنطق اجملـنونة. ونـند ا ـدوع إىل املاـرم يف         

األيـر املشـردة وإنـندة    أتنحـا نـودة   أ س س، ب د أن جرح مانوضنح أيارح نـن  دنـة   
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  ــنواصــد  ــواح األمــن املشــتراة و ر ــن مــن اجلاــنح بــلأل جاود   فــتع مرافــق األونــروا. وت 
 ملحانظ نلل االيتقران يف املارم.

 
 ح ر األيلحة ومرا  ة احلدود -داأل  

(،  رن جملس األمن أن تتاـل  رـع امـدوأل امتـدابر امجمرمـة      6772) 1071يف امقران  - 46
ارننـنح أو أفـراد يف م رـنن، مــن     أي األيـلحة ومـن يتصـد .ـن مـن نتـند إىل       ملرع برـع أو تونيـد   

جننـ  مواطرران أو ان جم ن من أناضـران أو بنيـتادا  يـان وطـنكراح ترفـع نلماـن. وطنمـ         
امقران أيضن حكومة م رنن بتزمل حدود ام لد و ر ن من نقـنط امـدخوأل ملرـع دخـوأل األيـلحة      

 أو من يتصد .ن من نتند إىل م رنن دون موافقتان.
حكومـة إيـراكرد نلـل االدنـنع بـزن  رـنك نملرـنح اـ رة ومتواصـلة           و د دأب ممثلـو  - 43

مديه تريـننة   اامسونية وأن احلزب أص ح -مرقد األيلحة إىل حزب اهلل نرب احلدود امل رننرة 
ــو    ــن يرب ــن م ــل . ــنطق امســكررة      177 777نل ــن موجــود يف املر ــة وصــننوخ وأن م  ما  ليا

ريــر، ادنــل املســؤومون اميــراكرلرون أن حــزب اهلل  املدنرــة. وخــجمأل اماتــرة املشــمومة .ــلا امتق 
نـر، وصــرحوا بــزن   - حـنوأل  ــراع أيـلحة مت ــونة، مرـان ن ــم دفــنا جـوي و ــلاكف أنض    

إيراكرد يتتال إجراعاح ملرع حزب اهلل من ا ترنع مثد  له امر م. وتت نمد األمم املتحـدة مـع   
ــ   ــنمت     تل ــن ب ــة، مكــن وضــ ان احلــنيف ال يســمع   ــنعاح جبدي ــة   االدن ــن صــحتان ب ريق حقق م
 مستقلة.
ــدو    - 44 ــيت تـ ــت نانح امـ ــنناة يف اال ـ ــزب اهلل املشـ ــد حـ ــون يف   نوواصـ ــة امقلمـ يف مر قـ

اجلماونية ام ربرة امسونية، وأ ـر نلرـن بـدونه يف امل راـة امـيت دانح مـن أجـد امسـر رة نلـل          
امـلين  تلـوا    بلدة امزبداين اموا  ة نلل احلدود امسونية. وأ رما ندة جرنراح ألنضنع احلزب

نننيـن م رـننرل    ندح تقـننير تارـد بننضـمن    ويف امل ننك خـجمأل اماتـرة املشـمومة .ـلا امتقريـر. و     
ــد يف    ــيت تقنت ــنح ام ـــزاا آخــرين إىل اجلمنن ــة  امر ــان ج ا ــن برر ودانــش. امرصــرة  امســوني، م

ش يف وأفندح امتقننير  قتد مخسة مواطرل م رـننرل نلـل األ ـد، أ رـنع  تـن م يف صـاوف دانـ       
تشــرين  2اجلماونيــة ام ربرــة امســونية وام ــرا  خــجمأل اماتــرة املشــمومة .ــلا امتقريــر. ويف         

األوأل/أاتوبر، انامرح ن وة ننياة يدوية امصرع يف بلدة  تونا جبوان يـرننة يسـتقلان مقـنتلو    
 خسـنكر بشـرية  ة ام ربرة امسونية. وأيار االنامنن نـن  ــو طريقام إىل اجلماونيــزب اهلل فــح

 .نحي يي رف ندد 
امسـونية خـجمأل اماتـرة املشـمومة      -وارداد اموضع ايتقرانا نلل طوأل احلدود امل رننرة  - 42

.ـــلا امتقريـــر، وإن ايـــتمر ونود تقـــننير بشـــزن ترقـــد مقـــنتلل وهتريـــ  أيـــلحة بـــل م رـــنن   
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آب/أ ســـ س، ضـــ   اجلـــرش  12متور/يومرـــه ويف  12واجلماونيـــة ام ربرـــة امســـونية. ويف 
ين أفرادا متل سل نرنرة امرنح من األيلحة يف ياد ام قنا. واـنن امتحسـن امرسـ  يف    امل رن

احلدوديــة  اموضــع يرجــع جزكرــن إىل تويــع اجلــرش امل رــنين يف نشــر أفــراده نلــل طــوأل املرــنطق 
احلدوديـة وتو لـام إىل داخـد     ووندح أيضن تقننير تارد بنبت ند املقنتلل امسونيل نن املرنطق

ام ربرة امسونية. وافند اجلرش امل رنين بزنه نيصـ ا أامرـة وُ تـد مخسـة مـن ام رنصـر        اجلماونية
متور/يومرـه. وأحـ   اجلـرش أيضـن حمـنوالح تسـلد وطـنند         1املسلحة امتنب ة جل اـة امرصـرة يف   
 آب/أ س س. 6متور/يومره و  4مقنتلل يف حمر  بلدة نرينأل يف 

، ايتمر أيضن اخناـنض نـدد حـوادث إطـجم  امرـنن      وخجمأل اماترة املشمومة .لا امتقرير - 42
حــندث  08نــرب احلــدود مــن اجلماونيــة ام ربرــة امســونية بنفــنه م رــنن. فقــد  ــادح اماتــرة    

ــة  ــرتان طــنكراح تنب ــة ملحكومــة       ــع  ــنناح جوي ــنن ومخســة حــوادث  صــف وأنب إطــجم  ن
من ال يقـد نـن    امسونية نلل األناضو امل رننرة. وأيارح احلوادث نن مقتد  اصل وإصنبة

امـلين   62ندد م   اصن. وايتمرح اجلاود امرامرة إىل حترير اجلرود وأفراد األمن ام نم  18
، مكرـان  6714اننا ج اة امرصرة ودانش  د أيرهتم ار نكن يف نريـنأل يف آب/أ سـ س   

حي تسار ب ـد نـن فـ  أيـر م. ون مـا أيـر امر ـنكن احتمنجـنح صـغرة ومـن رامـا تـر م             
 تضنع فران امشموا ملمرنداة بخطجم  يراحام.امو انح اميت 

وايتمر تقدمي امدنم إىل اجلرش امل رنين و و  األمن امل رننرة نلل أيـن   رـنكو خـجمأل     - 40
أيلوأل/ي تمرب، اجتمع أنضنع مـن اجملتمـع امـدويف مت ـندأل      19اماترة املشمومة .لا امتقرير. ويف 

املمرــة امل لومــنح وامترســرق بشــزن امــدنم امــلي يقــد  إىل اجلــرش امل رــنين و مــ  حتــا نننيــة 
امترسـرق، امـيت    امترارلية املرشزة نمجم  ممونة امـدنم امدومرـة مل رـنن. ونقـدح آمرـة      ام سكرية

يشــترك يف نكنيــتان  نكــد اجلــرش ام مــند جــنن  اــوجو مــع مرســقيت اخلنصــة، اجتمننــن يف          
أيلوأل/ي تمرب أطلع فره اجلرش امل رنين املشـننال نلـل مـن يقـو  بـه منـداد خ ـة ميحد ـة          66

اخل ـة اجلديـدة إىل بلـونة االحترنجـنح امـيت ال تـزاأل  نكمـة ب ـد تلقـو           مت وير  دناته. وهتـدف 
بجميل دوالن من اململكة ام ربرة امسـ ودية، ووضـع نةيـة  ـنملة مجمحترنجـنح       3مرحة  رمتان 

ــة امل قــود يف       ــدنم امدومر ــرة امســرواح ام شــر امقندمــة. ويف اجتمــنا جممونــة ام ام ســكرية مات
اموالينح املتحدة األمريكرـة مضـنناة امتمويـد املقـد  مرـان       أيلوأل/ي تمرب، أنلرا حكومة 37

 .6712ملرون دوالن نلوأل نن   127إىل اجلرش امل رنين مرصد إىل أاثر من 
و د ترارل اخل   األمررة يف طرابلس وام قـنا يسـام يف حتقرـق  ـدوع نـن  يف م رـنن.        - 48

متور/يومرـه، أفـندح    1ة. فاـو  ومع  م   ادح اماتـرة املشـمومة .ـلا امتقريـر حـوادث متار ـ      
تقــننير نـــن إصــنبة نشـــراح يف ا ــت نانح دانح بـــل طواكــف خمتلاـــة يف امســـ دينح. ويف     
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يــراين ”أيلوأل/يــ تمرب، اتياــم  ــرخ بتمررــد نجــنأل مــن ام نكاــة امســررة ملقتــنأل يف صــاوف    8
ة وتســ   انتشــنن األيــلحة اخلننجــة نــن يــر ر املوامرــة حلــزب اهلل يف امســ دينح. “ ومــةاملقن

 اصن نلل األ د وإصنبة ندد من األ ان  خجمأل اماتـرة املشـمومة .ـلا     10امدومة يف  تد 
 نزانن  اصرن. 11امتقرير. وايتيادما أيلحة حرنرهتن  ر  ننونرة يف من ال يقد نن 

و ـــد امجمجئـــون ي ـــننون مـــن تـــد ون أوضـــننام يف م رـــنن. فـــنمجراعاح امتقررديـــة    - 49
دخـوأل  مسونيل امرا  ل يف احلصوأل نلـل ام نمـة  لـا متـر ام مـن      املاروضة نلل املواطرل ا

يف املنكـة مـن امجمجـئل حتـا خـ        07م رنن إال يف احلنالح امنسننرة االيتثرنكرة. وي رش ر نع 
اماقر حنمرن. ومن راأل امجمجئون ماـددين بـنم رد مـن أمـنان إ نمتـام، وي ـننون مـن صـ وبنح         

تارـد  امـيت  تقـننير  وايتمرح اميف م رنن، ممن ي رضام مجمنتقنأل.  ام نمة بصاة  ننونرةمتزايدة يف 
ت نا آمرنح تكرف يـل رة مثـد امـزواا امل كـر وامقسـري، وممننيـة ام غـنع متل رـة االحترنجـنح          نب

األمـم املتحـدة   وواصـلا  امضرونية، إىل جنن  نمنمة األطانأل اميت تتصنند املاـنوف بشـزهنن.   
ــة م  ــة     حتنون ــن مــع احلكومــة امل رننر اــند يــ د مــن  ــزهنن ترســر إ نمــة امجمجــئل بصــاة  ننونر

 وحصو م نلل فر  مكس  امرر  يف ام لد.
تشرين األوأل/أاتوبر، اننا امل نم  املستلمة يف إطنن خ ة مواجاة األرمـة   66وح   - 27

ـــو م رــنن  ــو   ـــو إطــنن تلــ  اخل ــة و ــو     839فـ ملرــون دوالن مــن أصـــد امل لــ  امل لــوب فـ
وخجمأل  ار أيلوأل/ي تمرب، ت اد ندد من امشرانع امـدومرل يف املر قـة   ن دوالن. بلرو 1990

نـن تل رـة االحترنجـنح     نصـرا  امتمويـد   د بتقدمي تربننح جديدة. ون م امت اداح اجلديدة، 
املتزايدة، ال يـرمن مـع ا تـراب فصـد امشـتنع. وتسـ   ام مـز امتمـويلو يف خاـض املسـننداح           

 يف املنكة. 27  دن ن ل برس ةامغلاكرة مجمجئل امسوني
ــم املتحــدة        61ويف  - 21 ــن ماوضــرة األم ــدنم م ــرم، ب ــا ورانة امت ل ــ تمرب، أنلر أيلوأل/ي

ــرل وجاــنح      ــة )امرونرســرف( و ــرانع دوم مشــؤون امجمجــئل ومر مــة األمــم املتحــدة مل اوم
طاـد   122 777 اميت توفر امت لرم اجملنين حلـوايف “ ام ودة إىل املدان ”منحنة، بدع ترارل ةلة 

طاــد يــوني الجــ  يف املــدان  ام نمــة. و ــد وفــر برنــنمم ممن ــد ت لرمــن  677 777م رــنين و 
طنمــ  يف ام ــن  املنضــو. ون ــم تلــ  اجلاــود،    177 777جمننرــن م ــجمب يــونيل نــدد م  

نلــل األ ــد مــن ام ل ــة امســونيل حمــرومل مــن امت لــرم املدنيــو. وتقــو    677 777يــر د 
دنم مـن األمـم املتحـدة ونـدة  ـرانع دومـرل، بوضـع بـرامم بديلـة متحديـد           ورانة امت لـرم، بـ  

فر  امت لرم  ر امر نمو وإحلن  ام ل ة امضنفرل بتل  امربامم، .دف إحلن ام بر ن  امت لـرم  
 امر نمو يف املستق د.
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و ــد دخــد نــدد  لرــد جــدا مــن امجمجــئل امالســ رررل م رــنن مــن اجلماونيــة ام ربرــة    - 26
 تانفرضـ يت امتقريـر ب ـد ت  رـق احلكومـة امل رننرـة امقرـود امـ       لا امسونية خجمأل اماترة املشمومة .ـ 

ــو م   ــل دخـ ــنيو يف نلـ ــن     .6714أينن/مـ ــ رررل مـ ــئل امالسـ ــدد امجمجـ ــوا نـ ــض جممـ واخناـ
ــد     ــة امســونية املســملل م ــة ام ربر ــ    اجلماوني ــث بل ــن نر ــروا اخنانضــن طارا  43 777األون

ة ب ـض امجمجـئل إىل اجلماونيـة ام ربرـة امسـونية ومغـندنة آخـرين        نقـ  نـود  و مـ   الج ، 
مديـد  يواجاـون  رـودا فرمـن يت لـق بت    مـن رامـوا   و .ُ ار، حس من ي رن ملوصوأل إىل أونوبن ام لد

ــة   ــام امقننونر ــن ي إ نمت ــنن مم ــن امتحــدينح االنســننرة.  تســ   يف يف م ر ــد م ــق   املزي ــن أن ت لر ام
يف متور/يومرـه،  ـد راد أيضـن    امـلي بـدأ   ميـكنن،  أل ـراض ا املسنندة امرقدية امشارية املقدمـة  

  له امائة. شن ة أوضنا من 
 

 األمغن  األنضرة وامقرنبد ام رقودية - نع  
مت امتث ا من  دناح مخسة أفر ـة مرامـة األمغـن  يـدويني وفريـق ملـتالم مـن امـلخرة          - 23

نيشـرح تلـ    وفريق مرامة األمغن  آمرن وفرهتن ام لـدان املسـن ة بقـواح يف امرونرارـد، و     املتامرة
 1 070مـن مسـنحة تتمـنور    املتامـراح  يف مر قة نملرنح ام  ثـة. وأرامـا امرونرارـد    األفر ة 

حيـدد  امتقرير. ولا متنحة اموصوأل إىل نقنط اخل  األرن  خجمأل اماترة املشمومة .أمتنن مرب ة 
ــراد و مكــنن  ــرة األمــم املتحــدة متجــراعاح املت لقــة   ديمــر. و نمــا مغــم أنضــو مضــند مألف داك
ق مـن اجلـودة إىل موا ـع فـري فراـن نملرـنح أو موا ـع انتـاا فراـن          ريـننة حتقُـ   12 بـبنألمغن  

نألمغن . و نمـا امـداكرة   تجراعاح املت لقة بكانمة االمتثنأل ملم نير امدومرة م م  مام ملرنح، و
اجتمننـن ترسـرقرن وإحنطـة     19ريننة مرصد امسـجممة يف موا ـع امتمديـد، و  ـا      62 أيضن بـ

إنجممرــة وبرننــن نملرــن ملســجممة مــن أخ ــنن املتامــراح. وتســ  ا حراكــق امغنبــنح يف مر قــة    
نملرـــنح امقـــوة يف انامـــنن خملاـــنح احلـــرب مـــن املتامـــراح أو األمغـــن  األنضـــرة يف مخـــس  

 نح.مرني نح. وحي ي ل  نن و وا إصنب
 

 تريرم احلدود -واو  
ــّد  بشــزن ت   - 24 ــرل أو تحي ييحــرر أي تق ــرة       ــة امســونية خــجمأل امات ريــرم احلــدود امل رننر

املشمومة .لا امتقرير،  ن يف  م  يف املرنطق اميت ت ترب فران احلدود  ـر مؤّاـدة أو حمـد نـزاا،     
وبْسـ    (.6772) 1071 ( و6772) 1287جملـس األمـن يف امقـرانين    ىل  م  دنن إمثلمن 

األمـن امل رننرـة واجلـرش      احلكومة امل رننرة يل تان نلـل  رـع األناضـو امل رننرـة، ومتكـل  ـو      
يقتضــرنن ت ــرل احلــدود ملرــع دخــوأل األيــلحة أو مــن يتصــد .ــن مــن نتــند،  تــزمل امل رــنين مــن 
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امرنحرـة  بـل م رـنن واجلماونيـة ام ربرـة امسـونية يف أ ـرب و ـا ممكـن مـن          ريـرمان  احلدود وت
 ام ملرة.
وحي يـرد أي نّد حـ  اآلن ال مـن     بشزن مسزمة مزانا    ن.أيضن وحي ييحرر أي تقد   - 22

إيــراكرد وال مــن اجلماونيــة ام ربرــة امســونية بشــزن امتحديــد املؤ ــا متلــ  املر قــة امــواند يف 
ــؤنخ   ــري املـ ــوبر   37تقريـ ــرين األوأل/أاتـ ــل   6770تشـ ــن ترارـ ــران نـ ( 6772) 1071امقـ

(S/2007/641.) 
 

 أمن ويجممة  وة األمم املتحدة املؤ تة يف م رنن - نمثني  
ناج ــا امرونرارــد بنيــتمران خ  اــن األمررــة وتــدابر ن امرامرــة إىل امتاارــف مــن         - 22

امتــدني  نلــل تقـدمي  مـع مواصــلة  ومـع امســل نح امل رننرــة،   مــ  بنمترسـرق امو رــق  املاـنطر، و 
امتونرــة األمررــة إىل األفــراد وم ــنمرام. وام مــد جـــننع نلــل ترارــل أنمــنأل حتســل املرشـــ ح          

. وال تزاأل امتدابر األمررـة امصـننمة يـننية يف جـزع مـن امق ـنا       ةواألصوأل اخلنصة نمنية امقو
 امشر و.

إىل بـروح مـن    نلل طـوأل طريـق اممـداد امركرسـو املمتـد     ام  ثة و د تز رح حترانح  - 20
خمــرم امجمجــئل امالســ رررل يف نــل احللــوة خــجمأل  ــار   داخــد جــراع اال ــت نانح املســلحة  

ــدين   ومــن جــراع  آب/أ ســ س،  ــل احتمنجــنح  ننــنح اجملتمــع امل ــع  نل ــرا  إنشــنع مو  ا ت
من امرانينح. ويف داخد مر قة ام ملرنح، يد ام ريق امسنحلو بل صـون وامرـن ونة   ملتالم 

آب/أ ســ س، ممــن تســ   يف ت  رــد حمــدود ب ــض    62ن ملحكومــة يف ون ضــمت ــن رون مر
مـع امسـل نح امل رننرـة مـن أجـد       د تواصـلا امرونرارـد نـن اثـ      . و  ثةتحرانح امامشوع م

 م نجلة امشوا د األمررة  اح امصلة.
اجلننية يف افكمـة ام سـكرية امل رننرـة ضـد     امقضنكرة وواصلا امقوة نصد امجراعاح  - 28
 ـرام  يف ضلونام يف امتا ـر  مشـن  ممـنح خ ـرة نلـل امرونرارـد أو       يف   ييشت ه أ ان

يــجم  بنمرونرارــد تــنب ل ملوحــدة  ةويف  ضــرة  مــو  خ ــر  يــن نلــل حا ــ تلــ  ا ممــنح.
ــه، وأحرلــا     6770اميــ ننرة يف نــن   ــه مت امقــ ض نلر ، صــدنح الكحــة اهتــن  ضــد مشــت ه فر

ضــرة تت لــق .مــو  خ ــر و ــع يف     ويف   فنامتــه. امقضــرة إىل افكمــة ام ســكرية امداكمــة   
تشــــرين  1ام ســــكرية يف االيــــتئرنف ، نيقــــدح جلســــة ايــــتمنا يف حمكمــــة  6778 نــــن 

 .6712تشـرين امثـنين/نوفمرب    62األوأل/أاتوبر، ومن املقرن نقد جلسة االيتمنا املق لـة يف  
ويف  .6711 ا يف نـن    جمث  ضنين تت ّلق .ممنح خ رة انتيك وال يزاأل امتحقرق جننين يف

يـتمنا  ال، نيقـدح جلسـة ا  6714 ضرة تت لق بخبداع نرة إن نبرة ُفتحا يف اننون امثنين/يرنير 

http://undocs.org/ar/S/2007/641
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، ومــن املقــرن نقــد جلســة ايــتمنا   6712متور/يومرــه  17يف افكمــة ام ســكرية امداكمــة يف  
 .6712  نط/فرباير  2جديدة يف 

 
 م رنن انتشنن  وة األمم املتحدة املؤ تة يف -ناب ن  

ملرونرارــد ام ــنيف ، اــنن امقــوا  ام ســكري 6712األوأل/أاتــوبر  تشــرين 67حــ   - 29
اـنن  و .امـرأة  463دا مسـن ن بقـواح، مرـام    بل 39فردا نسكرين يرتمون إىل  17 060 ل  ي

مو اـــن مـــدنرن وطررـــن، مرـــام  283امـــرأة، و  02مو اـــن مـــدنرن دومرـــن، مرـــام  620 رـــنك 
مرا  ـن نسـكرين تـنب ل  رئـة      23إىل  مـ   تضـم أيضـن إضـنفة    ارـد  امرونراننـا  و امرأة. 148

دنرنح املــنلــل ريــندة نــدد امرســنع   ثــة نســنع. وت مــد ام 3األمــم املتحــدة ملرا  ــة ا دنــة مرــام 
ن اخــتجمأل امتــوارن بــل اجلرســل    امتقلرــد مــ دف ، .ــاملــوا  اــري إياــند ن    ســكرينحامو
 ام  ثة. يف
 

 نحمجمح  -خنمسن  
بن ــدوع وااليــتقران امســنكدين يف مر قــة نملرــنح امقــوة ونلــل امتــداد اخلــ    أنحــ  - 27

بنمترسـرق  ي ـلالهنن  واجلاـود امـيت    م ـرفل األرن ، املي ي ـز  يف جننـ  اـ ر مرـه إىل امتـزا  ا     
امو رق مـع امرونرارـد ملحاـنظ نلـل و ـف األنمـنأل امقتنمرـة وهترئـة مرـنخ مـن االيـتقران ويـ              

ومع  م ، ال تزاأل احلنمة يف جروب م رـنن  شـة، واـلم      .املت ونةو ديرنمرنح األمن ام لرم
نلــل ام مــد مــع حكــوميت إيــراكرد وم رــنن احتمــنأل امتصــ رد ويــوع امتقــدير. ومــلم ، أحــث 

يف االيـتقران يف م رـنن و  حرصـن نلـل   ا دوع احلـنيف  وطرد وامرونرارد من أجد ت ة اخلنصيتمرسق
 املر قة األويع ن ن ن.

ــل امقــران   وأنحــ  أيضــ  - 21 ــنمتزا  ام ــرفل بترار ــد، 6772) 1071ن ب  ( ووجــود امرونرار
نلـل  اجلـرش امل رـنين واجلـرش اميـراكرلو      مـع ام  ثـة وانتمـند    مـن يت ل من ايـتمران ت نوهن  امن

 احبننت نن ـن نرصـرا أينيـرن يف مرـع امتـوتر       ثـة  ترتر نح االتصنأل وامترسرق امـيت تضـ لع .ـن ام   
مـن  امرـربة امكجممرـة   و ـد أح ـا نلمـن بنخناـنض حـدة      نزا فترلان. نلل طوأل اخل  األرن  و

امـــلي يت  ـــه اجلنن ـــنن يف     ام رـــنع بنمرـــام  مرـــل تقريـــري امســـنبق، و   مل رـــرل  جننـــ   رـــع ا  
 امثجم و. املرتد 
ا ــدوع امســنكد يف مر قــة يترحاــن ام ــرفل نلــل ا ترــن  امارصــة امســنحنة امــيت  ــمع وُأ - 26

حـرار تقـد  ملمـو  نلـل أنض اموا ـع. وحتقرقـن       ماخلـ  األرن   نملرنح امقوة ونلل امتـداد  
مترسـر امتوصـد   ام ـرفل تكثراـن أاـرب    مـع  تاننلـان  امغنية، اثاا امرونرارد بصونة أاـرب  متل  
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إىل اتان  بشزن امترتر نح األمررة افلرة يف املرنطق اموا  ة نلل طوأل اخلـ  األرن  .ـدف مرـع    
 ت لع إىل ترارل ن.نشوب امهاننح وبرنع امثقة، وأ

ن مــن أجــد امتوصــد إىل نقــنط اتاــن  بشــزن نلــل مضــنناة جاود ــ م ــرفلوأ ــمع ا - 23
ــ     امتاننــد ضــع مــن خــجمأل  اوشــكد تريــرم اخلــ  األرن  ب  ــن يف  م ــد،   ــع امرونرار ــنع م ام ر

ر وأ ا ـ  .فران يثر خجمفـن أن وضع ام جممنح اميت ير  ام رفنن يت لق بزجزاع اخل  األرن   منفر
ضن بزن االحترا  امتن  ملا  األرن  ننمد بنم  األ رة يف احلانظ نلل ا دوع وااليـتقران يف  أي

 .املر قة، وأن أي انتانك مت مد ملا  األرن  أمر  ر مق وأل
ن مــن أجــد حتقرــق مــإىل بــلأل اــد اجلاــود امرامرــة إىل اموفــنع بنمتزامنهت م ــرفلوأدنــو ا - 24

(. وميكـن أن تسـنند امترتر ـنح    6772) 1071كنمد ملقران املزيد من امتقد  صوب امترارل ام
امرونرارــد نلــل ت زيــز ا ــدوع وااليــتقران احلــنمرل نلــل   نترســرامــيت افلرــة نلــل أنض اموا ــع 

طوأل اخل  األرن ، ومكن احللوأل افلرة ال ميكن أن حتد حمد و ف داكـم مطـجم  امرـنن وحـد     
 (.6772) 1071 امقران طويد األجد ملهاا، نلل امرحو املتوخل يف

( 6772) 1071مر قـة مـزانا  ـ  ن وفقـن ملقـران      بشـزن  وال يزاأل ند  إحرار تقد   - 22
امت ــوناح نلــل أنض اموا ــع ت اــر احتمــنأل رنزنــة االيــتقران فقــد  لــا مصــدنا مأليــف. 

اجلماونية ام ربرـة امسـونية   إيراكرد واملسزمة. وإين أدنو، مرة أخر ، م نجلة تل  نترمة م د  
املؤ ــا ملر قــة مــزانا  ــ  ن امــلي  دمتيــه يف تقريــري    امتحديــد إىل أن تقــدمن ندود ــن نلــل  

 .6770تشرين األوأل/أاتوبر  37املؤنخ 
ويشــكد احــتجمأل جــرش امــدفنا اميــراكرلو مشــمنأل  ريــة امغمــر واملر قــة املتنمخــة  ــن  - 22

زن اـر مـرة أخـر  بـ    (. وأ  6772) 1071مرا ملقـران  اموا  ة مشنأل اخل  األرن  انتانان مست
وأحـث امسـل نح    امقـران. ملم  بسح   واهتن املسلحة من املر قة، وفقن امتزامن نلل إيراكرد 

اميراكرلرة نلل ا ن  اخل واح امجمرمة متحقرق تلـ  امغنيـة، وأ ـم ان نلـل ريـندة االيـتاندة       
ــة مــن وجــود   ترســر االنســحنب امســلس واآلمــن    جــدوأجاــزة اتصــن ن وترســرقان مــن أ  ام  ث

 املر قة. من
ومن املسنكد اميت ال تزاأل تشكد مصدن  لق بنم  اون إيـراكرد تواصـد انتـانك اجملـنأل      - 20

(. 6772) 1071تقري ــن، يف فن ــد تــن  مســرندة م رــنن وألحكــن  امقــران يومرــن اجلــوي مل رــنن 
تحلرـق فـو  األناضـو واملرـنه     وأدنو حكومـة إيـراكرد مـرة أخـر  إىل و ـف  رـع نملرـنح ام       

 ام لرمرة امل رننرة.
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يف مر قـة نملرـنح امرونرارـد،     .ـن مـز ون  وجـود أيـلحة  ـر    بشـزن  ويسنونين امقلق  - 28
وأدنـو امسـل نح    يرمن إطجم  نران األيلحة امصغرة يف اجلرنراح، امن الح ا امقوة. وال

 رــع (، إىل ا ــن  6772) 1071 لقــرانامل رننرــة، امــيت تقــع نلراــن املســؤومرة امركرســرة وفقــن م 
أو م ـداح أو أيـلحة    ـر مـز ونل   امجراعاح امرامرة إىل ضمنن ند  وجـود أفـراد مسـلحل    

 يف مر قة نملرنح امقوة. ن ر مز ون .
من أجـد إ نمـة نجم ـة إانبرـة مـع امسـكنن         ثة وأنح  بنجلاود امرنجحة اميت ت ل ن ام - 29

حـوادث، وإن  بشـزن  . ومع  م  يرتنبين امقلق بسجمية ر ام ملرنحير افلرل، األمر املي يس
بل األفراد افلرل وامقـوة، وال يـرمن بشـزن حـندث إطـجم  امـرران نلـل        و  ا اننا  لرلة، 

 صـنن  جاـد ن ملقـ ض نلـل مـرتك       بـلأل  مرا ة تنب ة ملقوة. وأدنو امسـل نح امل رننرـة إىل   
 .امرونراردر امجمرمة ملرع أي حوادث يلوك ندواين ضد  له األف نأل وأن تتال  رع امتداب

وير غو امتـلار بـزن احلكومـة امل رننرـة تتحمـد املسـؤومرة امركرسـرة نـن اانمـة يـجممة            - 07
حــث امســل نح امل رننرــة نلــل مواصــلة امت ــنون مــع امقــوة مضــمنن ُأ، وإين اموأمرــ أفــراد امقــوة

 امسجم .حلا ة توفر احلمنية املرني ة 
ــن مشــنناة  وإين ُأ - 01 ــواطرل دي ــهاا  م ــننرل يف ام ــزي  امســوني م ر ــانك مسرنيــة امر يف انت

األحـزاب  بنمراس اميت ترتامان حكومة م رـنن وم ـندإ إنـجمن ب  ـدا امـلي وافقـا نلرـه  رـع         
، واملي أنند جملس األمن وجممونة امـدنم امدومرـة   6716امسرنيرة يف م رنن يف حزيران/يونره 

وأ رــ  جبمرــع األطــراف امل رننرــة أن تكــف نــن أي مشــنناة يف  نلــل أ رتــه.مل رــنن امتزارــد 
جمـــددا بسرنيـــة ن تلتـــز  امتزاماـــن امـــواند يف إنـــجمن ب  ـــدا، وأاتســـن ن مـــع امـــهاا امســـوني، 

 بنمراس. امرزي
وأ م  أنمنأل امقصف وإطجم  امرنن واالنتانانح اجلوية يف افنه املرـنطق احلدوديـة    - 06

وت ـرل  ن مـن اجلماونيـة ام ربرـة امسـونية، وأ ـدد جمـددا نلـل أن نـد  تريـرم          امل رننرة ان جم ـ 
ــة   ــانك أي طــرف    -احلــدود امل رننر ــرس مــربنا النت ــنن. مامســونية م وأدنــو حكومــة   ســرندة م ر

اجلماونية ام ربرة امسونية واجلمنننح املتحننبة يف مر قة امقلمـون إىل امكـف نـن انتـانانح     
املقـنتلل املسـلحل   تـرقجمح  ديـن أيضـن   وُأ  رـنن ويـجممته ام لرمرـة.   احلدود وإىل احترا  يرندة م
 (.6772) 1071ملقران  نانتانااميت متثد وام تند احلر  بل ام لدين 

حــدود م رــنن، وملــن يقــو   منيــةحلأفــراده  هرشــرمبــنجلرش امل رــنين اــ  أيضــن ام ــندة و - 03
فــنجلرش امل رــنين  ــو  امن ــنب.مــن نمــد، جر ــن إىل جرــ  مــع  ــو  األمــن، يف مكنفحــة   بــه

نن ةنية م رنن من امتاديداح اخلننجرة وامداخلرة وامدفنا نـن  املي يتحمد املسؤومرة وحده 
نرب نن أياو ملن تك ده اجلرش امل رـنين مـن خسـنكر يف    ُأإين و يرندة ام لد ويجممته ام لرمرة.
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حلاــنظ نلــل وحــدة ااــ  و األنوا  يف صــاوف جرــوده و ــو يــؤدي واج ــه يف خدمــة بلــده.
ويف  اجلــرش امل رــنين وايــتقجمأل  رندتــه وامرــزي .مــن نــن امضــغوط امسرنيــرة افلرــة وام لرمرــة. 

وا نن امض نط ضمننن اليـتمران نمـد   امل رنين متديد والينح  نكد اجلرش ُأالحأ امسرن ، م   
اــنح امــيت وأدنــو جمــددا اجل اجلــرش يف امو ــا امــلي يواجــه فرــه م رــنن حتــدينح أمررــة مت ــددة.

 حتتمز ن نكن من جرود اجلرش امل رنين وض نط األمن إىل امفراا نرام فونا.
امدنم امثرـنكو ملمـرش امل رـنين وبتمديـد اجملتمـع امـدويف       يف تقدمي يتمران الوأنح  بن - 04

امتزامــه مــن خــجمأل اجتمننــنح املمرــة امترارليــة ام ســكرية وآمرــة امترســرق امــيت نيقــدح يف           
وأالحــأ أن اجلــرش امل رــنين  ــد أنــّد اخل ــة افد ــة مت ــوير  دناتــه، وُأ ــمع      أيلوأل/يــ تمرب.

خ ــة  ــن يشــمد امشــرانع نلــل اميــراا بتقــدمي املســنندة مــدنم ترارــل  ــله اخل ــة اجلديــدة، 
اخل ـة افد ـة،   إنـداد  واألمـم املتحـدة تقـف نلـل أ  ـة االيـت داد مـدنم         احلوان االيتراترمو.

ومـن راأل برـنع    ام سـكري وتـوفر نرنصـر حقـو  امنسـنن.      - املـدين بس د مران ت وير امت نون 
اجلرش امل رنين نلل أداع املاـن  املسـردة إمرـه يف مر قـة نملرـنح امرونرارـد  وجـ  امقـران          دنة 
 1071( مســــزمة  اح أومويــــة ايــــتراترمرة ونرصــــرا  نمــــن مترارــــل امقــــران 6772) 1071

نلل تقدمي املسنندة متل رة احترنجـنح اجلـرش    وأ مع امدوأل األنضنع ( ترارلا انمجم.6772)
جـزعا ال يتمـزأ مـن خ ـة ت ــوير      مـ    امل رـنين يف يـرن  خ ـة احلـوان االيـتراترمو، بوصــف     

  دناح اجلرش امل رنين.
ومــن راأل يســنونين  لــق بــنم  مــن فــراغ مرصــ  نكنيــة اجلماونيــة، فاــلا اماــراغ  ــو  - 02

افـدودة نلـل امتصـدي ملتحـدينح اجلسـن       د م رنن و دنة ام لاملسؤوأل نن إض نف مؤيسنح 
وأنحــ  بــنحلوان امرامــو إىل حــد مســزمة امركنيــة وأةاــد جمــددا نلــل أن نملرــة    .فن.ــهامــيت 

 أي تــدخد أجــر .خنمرــة مــن انتاــنب نكــرس اجلماونيــة اــ  أن تكــون نملرــة م رننرــة نتــة  
م ـنكف وبنملرثـن  امــوطين،   وأحـث  رـع امقـندة امل رـننرل نلـل امتقرــد بديـتون م رـنن وبنتاـن  ا        

ملا، فـخنين أدنـو    وام مد  ن ىد  مصنحل م رنن اموطررة.امتسنمو نن امسرنينح امتحزبرة ونلل 
أن نكـرس اجلماونيـة   امربملننرة اخلنصة بننتاـنب  لسنح اجلاملين يقنط ون رن  لس امراجملأنضنع 
اونيـة دون مزيـد مـن    ان قند تل  اجللسنح نلـل وجـه امسـرنة النتاـنب نكـرس ملمم     يترحوا 
وأ رد بركرس امورناع، متن  يجم ، ملواصلته أداع دونه امقرـندي يف  ـد  ـروف صـ  ة      امتزخر.

وأحث االطراف امل رننرة نلل امت نون م ه من أجد متكل احلكومة مـن امقرـن   انماـن با نمرـة     
 وتل رة احترنجنح امش   امل رنين وت ل نته املشرونة.
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ــدوأل ا  - 02 ــل امتزاماــن     وأ ــكر ام ــنن نل ــة مل ر ــدنم امدومر ألنضــنع املشــنناة يف جممونــة ام
مونـة تـؤدي   نجملف املستمر وحضون ن االجتمنا امرفرع املستو  املي نقد مؤخرا يف نرويونك.

 دونا نكرسرن يف اانمة امتزا  اجملتمع امدويف بنيتقران م رنن وأمره.
 ناجملتمع املدين يف اآلونـة األخـرة مرـندي   أنضنع الحأ االحتمنجنح اميت خرا فران وُأ - 00

وأديـن أنمـنأل ام رـف     احلكومة بزن تـؤدي نملـان با نمرـة.   وم نم ل بتوفر اخلدمنح األينيرة 
األمـن، وأ ـدد نلـل أ رـة      ـو   اميت أدح إىل و ـوا إصـنبنح يف صـاوف املت ـن رين وأفـراد      
ــام.      ــن م نم  ــلمو ن ــ ر امس ــو  املــواطرل يف امت  ــة حق ــ  ويف  ةني ــر إىل أن   م امصــدد، أ 

ملشــنناة املــواطرل   ــو فرصــة يــنحنة    6712االنتانبــنح ام لديــة املقــرن إجراة ــن يف نــن      
مشنناة ف نمة، بننت نن م أصـحنب املصـلحة يف مسـتق د م رـنن. وير غـو ا ـن  تـدابر        امل رننرل 

 تكاد حتسل مشنناة املرأة ومتثرلان يف احلرنة امسرنيرة.
وامرو ، ب د انقضنع مخس يرواح نلل نشوب امـهاا امسـوني، يسـنونين امقلـق مـن       - 08

ــندة     ــر وري ــدالح اماق ــنا م  ــة أوضــنا  انتا ــلين يستضــراوهنم.    شن   امجمجــئل وامســكنن ام
وتـوفره امسـجممة واملسـنندة ملـن زتـنجون      وأنرب نن تقديري ملش   امل رـنين مكـر  ضـرنفته    

وأنـرب أيضـن نـن تقـديري ملمـنحنل        دأ ند  امنندة امقسرية.ملإمرامن، يف  د االحترا  امتن  
ــنمر ر إىل حمــم أرمــة   امــدومرل ملــن  ــدموه حــ  اآلن مــن مســن نح اــ رة دنمــن مل رــنن.    وب

وأ ـدد   امجمجئل، أجـدد دنـو  اجلاـنح املنحنـة إىل ريـندة دنماـن مل رـنن نلـل وجـه امسـرنة.          
مكانمـة حصـوأل بلـدان    أطوأل أججم ن طراكق متويد املنحنون امدومرو وِجْديضن نلل ضرونة أن يأ

املر قة اميت تستضرف أندادا ا رة من امجمجئل امسـونيل نلـل دنـم  ركلـو مـن املؤيسـنح       
امصدد، أنحـ  بنمل ـندنة امـيت أطلقاـن ام رـ  امـدويف مـؤخرا يف مرمـن،          م  ويف  املنمرة امدومرة.

م تكـرة ملمسـنندة نلـل  ارـف ام ـ ع       آمرـنح متويـد  ثـن نـن   بنال تراك مع األمـم املتحـدة، ن  
اال تصندي واالجتمننو اموا ع نلل ننتق بلدان املر قة،  ن فران م رـنن، امـيت تستضـرف أنـدادا     

مزيـندة تقـدمي   ا رة من امجمجئل امسونيل ن ـم اوهنـن بلـدانن متويـ ة امـدخد. وأدنـو أيضـن        
املسـنندة املنمرـة املقدمـة إىل    وا أن ي تـرب امشـرانع  وأدنـو  امدنم مل ندناح مرع نشوب امهانـنح  

 “.أمررن اجلمننو”م رنن  ثنبة ايتثمنن يف 
وال يزاأل احتانظ حزب اهلل و نننح أخر  بنمسجم  خـننا يـر رة امدومـة يشـكد      - 09

( 6774) 1229هتديدا مسرندة م رنن وايتقرانه، ويترن ض وامتـزامنح ام لد  وجـ  امقـرانين   
له األيلحة إىل نشوب نزاا، فخن نوا  ه  د تكـون وخرمـة   وإ ا أدح   (.6772) 1071و 

احلـوان امـوطين مـرة أخـر ،  مـرد      جلسـنح  ر قد تملا، من األ رة  كنن أن  جدا نلل م رنن.
انتانب نكرس  اونية جديد، مل نجلة املسنكد اميت يومران م رنن أ رة أينيرة واميت هتم اجملتمـع  
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وي قـل مـن    املوجودة نـورة حـزب اهلل و ننـنح أخـر .     األيلحةومن برران امدويف م ن رة، 
املاــم ترارــل امقــراناح امســنبقة امــيت توصــد إمراــن احلــوان امــوطين، وعنصــة تلــ  املتصــلة بــها  

 -ملم اـة امشــ  رة متحريــر فلســ ل  امتنب ــة يـجم  اجلمننــنح  ــر امل رننرـة وتاكرــ  امقوانــد   
 امقرندة ام نمة وتر رم فتع االنتانضة.

نلـل وحـدة م رـنن ونلـل     امهنـة امراديكنمرـة   شـكله  تويسنونين امقلق من اخل ر امـلي   - 87
امت ددية ام نكارة فره. وأ مع  رع األطراف امل رننرة وام لرمرـة وامدومرـة وأصـحنب املصـلحة     

ــع امت ــرف        ــنأل ملر ــل وضــع هنــم ف  ــع مرســقيت اخلنصــة نل ــل ام مــد م ــنم رف املصــحوب نل ب
 م رنن. يف
امقلــق انتاــنا نــدد حــوادث امقتــد امــيت تر ــوي نلــل ايــتادا  أيــلحة  وأالحـأ مــع  - 81

األيــلحة خــننا فننتشــنن   ــر مشــرونة، خــجمأل اماتــرة املشــمومة .ــلا امتقريــر. حرنرهتــن نننيــة 
 هتديدا خ را مألمن امشاصو جلمرع املواطرل ويقـوض يـرندة امقـننون.   يشكد ير رة امدومة 

(  رـع برـع أو تزويـد    6772) 1071مان  وج  امقران وأ ر  بنمدوأل األنضنع أن تاو بنمتزا
 أي ارنن أو فرد يف م رنن بزيلحة ومن يتصد .ن من نتند.

ــزا  بــزال       - 86 ــندة امالســ رررة يف االمت ــون ملارمــنح امجمجــئل   توأنحــ  بنيــتمران امقر ك
و ـا  وتشـتد احلنجـة أاثـر مـن أي      امالس رررل يف م رـنن أي صـلة بـنم رف امـداكر يف املر قـة.     

مضل إىل حتسـل األوضـنا امل رشـرة مجمجـئل امالسـ رررل يف م رـنن، دون املسـن  نـد  ضـرة          
م رـنن   امجمجـئل امالسـ رررل امرـنرحل إىل   فزوضـنا  امجمجئل يف يـرن  تسـوية يـلمرة  ـنملة.     

وأنحـ   سـن نح اجلاـنح املنحنـة امـيت حنمـا        من اجلماونية ام ربرة امسونية تزداد  شن ة.
األونــروا. امتمويــد املقــد  موانمــة  لــة دون االضــ ران إىل تزجرــد بــدع ام ــن  امدنايــو بســ    

نروا متاندي حدوث أرمة متويـد ممن لـة   ومأل ناملنحنة نلل اميراا بتقدمي دنماوأ مع اجلانح 
وتقــــدمي املســــنندة اما نمــــة ومــــتمكل اموانمــــة مــــن االضــــ جما بواليتــــان  6712نــــن  يف 

 امالس رررل. مجمجئل
ويشكد امترقر  نـن مـواند امـرا  وامغـنر يف نـرض ام حـر وايـتغجم ن أومويـة وطررـة           - 83

وأ ــمع مــن جديــد اــجم مــن م رــنن وإيــراكرد نلــل مواصــلة ا ــن   مكــد مــن م رــنن وإيــراكرد.
املر قــة اال تصــندية احلصــرية، اخل ــواح امجمرمــة امــيت مــن  ــزهنن أن تتــرع تســوية املرنرنــة نلــل 

واألمـم املتحـدة تقـف     و و تسوية حي زرر فران أي تقد  خجمأل اماتـرة املشـمومة .ـلا امتقريـر.    
 نلل أ  ة االيت داد متقدمي املسنندة إ ا طل  ام رفنن  م .

ــو         - 84 ــنن   ــيت تواجــه م ر ــة ام ــة واألمرر إن امتحــدينح اال تصــندية وامنســننرة واالجتمننر
أن يتحقــق فرــه دون بــامــهاا امســوني نلــل  نكلــة ال تراــ  تتزايــد يف اــد نــن  ميــر  حتــدينح 
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وامضغ  املي يت رض مـه م رـنن  نكـد، وإنـين أحـث اجملتمـع امـدويف نلـل          .امتوصد إىل حد مه
د تقدمي مزيد من املسنندة امنسننرة واممننكرة ام نجلة إىل م رـنن واملشـنناة بقـدن أاـرب يف حتم ـ     

حلــد املــزر  امسرنيــو،   ــلا امــدنم إجــراعاح يتاــل ن  ــندة م رــنن تــوراي أن  واــ  األن ــنع.
ومـن حي ن مـد م ـن، مـن نـتمكن مـن اانمــة        يـرمن مـن خـجمأل انتاـنب نكـرس ملمماونيـة.       وال

برئـة ت ـزر حقـو  امنسـنن     ، يف  ـد  حتقرق امسجم  واألمن وااليـتقران يف انمـد أناضـو م رـنن    
يف ترارل  راناح جملس األمن امـيت حي تراـل ب ـد نـنمجم     ملممرع وحتمران. ويركون إحرار تقد  

جو رين يف إاند حلوأل طويلة األجد مهننع امهاا يف املر قة وامتوصـد إىل يـجم  نـندأل وداكـم     
 و نمد يف امشر  األوي .

ــوة األمــم       - 82 ــند يف   ــدان املســن ة بقــواح ونت ــع ام ل وأود أن أنــرب نــن تقــديري جلمر
وأتوجـه   رنن ويف فريق مرا   م رنن امتنبع  رئة األمم املتحـدة ملرا  ـة ا دنـة.   املتحدة املؤ تة يف م 

ونكـرس ب ثـة    ،بنمشكر ملرسقيت اخلنصة مشؤون م رنن، امسردة يرغريد اـنغ، ومـو او مكت ـان   
م ســكريل واملــدنرل يف امقــوة امرونرارــد و نكــدة امقــوة، املــواع موتشــرننو بونتوالنــو، واألفــراد ا 

مرحلــة مــن دون  ــن  يف ت زيــز االيــتقران واألمــن يف م رــنن ونــرب اخلــ  األرن  يف  يؤدونــه  ملــن
 مل لد وملمر قة.حرجة 

 
 


