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تقر3ر +ألم#ن +لعا. عن +لحالة في %ب#ـي    
  

مقدمة  - #"ال   
! -  2179من قر$) مجلس $ألمن  25+قد0 /ذ- -لتقر+ر عمال بالفقر!  
Aلب ف?1 7لمجلس 4لي 9: 789صل 4بالغ1 بما -ُحر( من تقد# في  )% $لذ!2014(

&نت#ا!  تنف,ذ *ال=ة قو8 5ألمم 5لمتحد8 5ألمن,ة 5لمؤقتة ألب,ي *()الع& على "!
3 2لمبر. ب,ن حكومة جم%و#"ة 2011%ون"!  حز$ر"!/ 20خط-ر لالتفا' &لمؤ"! 

#لترت/با, #لمؤقتة لإل$#"!  %لسو&%! 3%لحركة %لشعب/ة لتحر+ر %لسو&%! بشأ!
معلوما! / &لمرفق). +"قد( )ذ& &لتقر"ر S/2011/384.-ألمن في منطقة $ب"ي (

مستكملة عن 'لحالة في 9ب)ي 6عن عمل)ا1 قو, 'ألمم 'لمتحد, 'ألمن)ة 'لمؤقتة 
 2014*(لو&/سبتمبر  30ألب7ي منذ صد0" تقر-ر+ &لسابق &لمؤ"! 

)S/2014/709ب"ا ) <=ب,ن &لتقد1 &لمحر8 في تنف,ذ &لم2ا1 &إلضاف,ة للقو' &لتي صد $
) في ما *تصل باآلل"ة 2011( 2024تكل1ف بموجب قر$) مجلس $ألمن 

*لمشتركة لرصد *لحد+, +*لتحقق من"ا.   
  

&لحالة &ألمن"ة  - ثان"ا   
! - Aلت (لحالة (ألمن"ة في منطقة 7ب"ي 4ا3ئة نسب"ا خال* (لفتر$ ق"د  

حكومة $لرغم من $لتوتر$2 %قابل-ة $لتغ-ر $لكامنة. %%$صلت  %الستعر%$ على
فر$# من .فر#$ شر*ة #لنفط $#خل  150!  120,لسو.,- ,إلبقاء على ما ب"ن 

 2011حز%ر'&/%ون"!  20مجمع 9فر7 *لنفطي (شما1 0ب.ي)- في *نت'ا& التفا! 
*جو( لقو&% جنو!  (قر,7,1 متعد02 صا012 عن مجلس ,ألمن. (لم &ُفد عن

,لسو-,+ في منطقة $ب"ي.   
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! - تشر"ن  11لمس#ر1ة جنوبا عبر منطقة %ب#ي في 'بد/ !.تحا* بد' قب$لة ! 
'أل)A/@كتوبر? بالتز'من مع قد)7 موسم 'لجفا0. )جر. حركة 'لنا( )'لماش"ة 

تشر"ن  19تسج%ل ). حو+*( )من%ة. #في  بطر.قة سلم*ة "منظمة$ #"!
شخص من بد& قب#لة  15 000 8لثاني/نوفمبر/ كا- قد *خل ما &قر# من

عو, بشكل 2ئ'سي في ,لمنا.ق ,لشمال'ة في $فر! ,لمس%ر.ة ,إلقل%م' ح%ث تجم
سبق  7$لمق0نص 7فا;7: 7-مبولو,ة 7قولي. 7ف0ما ,تعلق بقب0لة -,نكا نقو% $لتي
;E شر+C +*خل منطقة ;ب1ي9 لم تحد5 4%ا+/ كب1ر/ في عد+ *لعائد%ن #لى 

مناAق@م 5ألصل"ة. =>ل 5لعد. 5لكلي ألفر5. قب"لة نقو/ .-نكا في منطقة $ب"ي 
شخص.  81 000 حو#لي  

٤ - (من )جل ضما% )% 8كو% 7ال5تحا3 سلم0ا (منظما* ()% تكو% عو"!  
#لمشر)Aن ?منة< =#صلت #لقو' #ألمن/ة تنف/ذ #ستر#ت/ج/ت.ا #لمتعد)' #لجو#نب 

%لمتعلقة بمنع نشو@ %لنز%عا> 1%لتخف"ف من حدت3ا. 1تمثلت ,ذ* %الستر%ت"ج"ة 
نذ(5 (لمبكر0 /نشر قو() في منا"ق في 8جر"ء عمل.ا1 تق..م ألنشطة "لرصد #"إل

(لتوتر (لمحتملة! ,تس11ر 7,'4ا8 '67 قو4ة ل1ال ,ن.ا'(! ,+جر(ء 'صد جو"! 
?)إلكثا> من )لتو)صل مع )لقبائل (من خال1 )للجا- )ألمن(ة )لمشتركة) 

4'لسلطا= في 'لسو7'6 4جنو9 'لسو7'6. 4عال4) على 0لك! قامت 'لقو) 'ألمن#ة! 
موسم $لجفا9 8تحسن حالة $لطر*1 بتوس-ع نطا* نشر قو$ت"ا بالتز#من مع بد#"ة 

بح#ث تغطي منطقة -لعمل#ا! مساحة 6كبر. 3نظر- الستمر-) -الفتقا) 'لى %ل#ا! 
تسوBة *لمنا?عا< ف"ما ب"ن *لقبائل: حافظت *لقو3 على خط لفض *الشتبا$ ب"ن 

قب%لتي *لمس%ر8ة 8,2نكا نقو4 لمنع 2قو0 *لحو*,+ *ألمن%ة ب%ن#ما.   

٥ - ?<ل 'نتشا! 'ألسلحة 'لصغ5ر3 ضمن 'لقبائل ,شكل مصد!' من مصا"!  
عد= 2الستقر2#. <قا= جنو> 2لقو' 2ألمن(ة بإلقاء 2لقبض لفتر' قص(ر' على #جل 

تشر"ن  10من =>نكا نقو+ :نز7 سالح3 بالقر' من &قو+# جنو' &ب$ي# في 
 18للقو$. #في  2أل=>/6كتوبر8 بعد 76 56لق 2لنا/ باتجا- قاعد* قر'بة تابعة

سال3 شخص من بد+ *لمس&ر$ة في  تشر8ن &أل4/56كتوبر/ نزعت &لقو' &ألمن"ة
 9#*خ)رت%ا. #في  AK-47فا.;:4 شما7 6ب)ي4 ح)ث صا/.- بندق)ة من $ر"! 

تشرEن (لثاني/نوفمبر@ نز= >فر(9 حفظ (لسال4 (لتابع%ن للقو* (ألمن%ة سال! 
في (بو غز$لة!  AK-47 $ر"!شخص من بد4 3لمس$ر,ة كا- ,حمل بندق$ة من 

شما= >ب:ي. 99ضعت .لقو) .ألسلحة .لمصا*() في ع"دت"ا.   
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٦ - تشر(ن /أل=>/7كتوبر8 مر 7فر/5 من قب+لة /لمس+ر(ة بجانب نقطة  10#في  
تفت.ش تابعة للقو; "ألمن.ة في !فر; %ثناء ق.ام7م بنقل جثت.ن شماال. (قا& %فر"! 

5لمس3ر"ة قا. مسلحو* لم "تسن تحد"د تاجر$# من  *لقب%لة ,+ *لضح%ت%ن #ما
قر)ة شق2ق1 على -و+ &لطر)ق &لمتج!  4و2ت%م برم/%ما بالرصا* (قتل%ما في

من بالوA 'لى تو=با<= (شما; شر9 8ب6ي)4 عندما كانا "سافر() 'لى $ال"ة 
'لحا#ثة.  .لوحدA@ جنو< .لسو;.3. :تف7د .لتقا4)ر 32 2متعة .لتاجر)ن ن%بت في

ن'ة ,جتماعا 7من'ا مشتركا مع ,لزعماء ,لمحل''ن للمس'ر%ة لحث +عقد) #لقو$ #ألم
)لقب2لة على )المتنا< عن )لق2ا+ بأعما8 عنف )نتقام2ة. 0/عا. عد+ تو)فر مصا"! 

مستقلة (لج1و5 (لتي بذلت1ا (لقو/ للتأكد من (لمعلوما!.   

! - /Aل غ?ا< مؤسسا; )لقانو9 /)لنظا6 5قو3 سالمة /,من ,فر)( )لقبائل!  
حقو< *إلنسا: *لخاصة ب4م2 ال س"ما في مر*كز *الحتجا$ غ"ر  فة #لى#ضا

'لرسم/ة. )في <ذ' 'لس/ا:9 قدمت شر4ة 'لقو( 'ألمن/ة 'لمشو*( )'لدعم #لى 
Dئ8س (لبعثة *?لى (لعنصر (لعسكر: ف8ما 7تعلق بمسائل (لقانو+ *(لنظا%$ كما 

بائل من خال& توف"ر قدمت #لدعم لج%و6 منع #لجر2مة /#لحد من%ا #لتي تبذل%ا #لق
,لتد:6ب %,لمشو:9 للجا8 ,لحما6ة ,لمجتمع.ة ,لطوع.ة %غ.ر ,لمسلحة. %$سد! 
)لمشو3= >لى )للجا: ف#ما 8تعلق بجملة 5مو3! من1ا سالمة )لمجتمعا( )لمحل#ة! 
61إلAB6C 6لجنائ2ة 1منع 6لجر>مة% 1تقن2ا7 6لتوع2ة. 1باإلضافة *لى )لك% قدمت 

.)ا بشأ9 منع "الستغال3 2"النت.ا, "لجنس))ن لألفر"! شر/ة .لبعثة تد)'با توج!
حد#ثا.  !لعسكر'/ن ".فر!, !لشر+ة !لذ'ن نشر"!  

 
'لتطو(') 'لس"اس"ة - ثالثا   

! - تشر8ن &لثاني/نوفمبر1 عقد &لرئ"س عمر حسن &لبش"ر '&لرئ"س  4في  
لى سلفا ك$ر م$ا@?+ت 3جتما> قمة في 3لخر6و4" 3تفقا ف$/" ف$ما +تعلق بأب$ي" ع

!ستئنا? !جتماعا> لجنة !لرقابة !لمشتركة في 3ب)ي. 1تع.د !لرئ)س ك)ر& في #ذ! 
&لصد.? بتع>>ن 7ئ>س مشا67 جد5د للجنة عن جنو1 &لسو.&-. ,&جتمعت &للجنة 

قبل #و2 &-حد من -غت*ا% كو&% $#نق  # "!2013&"ا%/ما"و  3'خر مر# في 
ع&ما. -,ا+* (من&ا لعقد كو(<= >كبر 9عماء قب3لة 0'نكا نقو*. (لم 'قد$ #لز

'الجتما!.   
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! - <عمال بتوص&ا7 $الستعر$5 $الستر$ت&جي للقو* $ألمن&ة ($نظر  
S/2014/336فد! 2014( 2156"حب ب/ا مجلس #ألمن في قر#"!  )% $لتي$% &(

ة )لعامة لألمم )لمتحد"! مفوض)ة %التحا5 %ألفر2قي' &حكومة ,ث)وب)ا' &%ألمان
تشر"ن  8#لى  04)لقو# )ألمن9ة بعثة متابعة 5لى )لخر2و1 0جوبا+ في )لفتر# من 

+لثاني/نوفمبر7 للتو+صل مع مسؤ(ل0ن من حكومة +لسو,+* (حكومة جنو! 
1لسوA .B1Cشجع 1لوفد 1لحكومت"ن على 1تخا4 خطو01 ملموسة لتعز'ز ترس"خ 

ستكشا8 ن6ج مبتكر0/ قائمة على 'لتفا"م !لسال/ "!ألمن في منطقة &ب$ي "!
, على 'لنحو 'لمطلو! 2011حز%ر'&/%ون"!  20%لمتبا0/. من +جل تنف'ذ %تفا! 

 456التحا) 'ألفر#قي لفي &لب8ا7 &لصا45 عن جلسة مجلس &لسال+ *&ألمن &لتابع 
.2014*(لو&/سبتمبر  12 *لمعقو$# في  

!" -  4(لرئاسي (لمعقو# في 89حبت حكومة %لسو1%0 بنتائج مؤتمر %لقمة  
تشر(ن -لثاني/نوفمبر ::-فقت على -لسعي 3لى -الستئنا. -لسر(ع الجتماعا! 

لجنة <لرقابة <لمشتركة في 8ب7ي 5"( شر"2 مسبقة بشأ( مكا( عقد&ا. "عال"! 
على CلكA 5شا?< حكومة 9لسو:89 7لى 5ن(ا مستعد# للنظر في ن(ج مبتكر# من 

56,7 ,لعامة -في ,لقانو. -,لنظا' في &ب$ي# في 1جل معالجة "لفر") "لحالي في "إل
B7ا@ 0لحو0@ ب'ن 0لقبائل %تحت 7شر50 لجنة 0لرقابة 0لمشتركة في $ب'ي. %$كد! 
حكومة "لسوD"E كذلك من جد<د موقف9ا "لمتمثل في ضر%/. "إلبقاء على %حد"! 

شر&ة +لنفط ,+خل +لمجمع +لنفطي في ,فر( 5لى ح"ن تشك"ل ,+ئر( شر&ة $ب"ي 
. 2011حز%ر'&/%ون"!  20منصو, عل() في %تفا! "ل  

!! - ABكد? حكومة جنو: 5لسو456 عزم2ا على تع**ن %ئ*س مشا%$ جد"د  
للجنة 3لرقابة 3لمشتركة في ;ب:ي 38ستئنا4 3الجتماعا. شر+طة عقد%ا با"! 

&ألمر خا7@ منطقة *ب#ي بسبب &ستمر&7 &لتوتر&3 ب#ن &لقبائل في *عقا' &غت#ا! 
8'فق جنو3 'لسو/'. -,ضا على 'ستكشا!  قب0لة -,نكا نقو%. $لئن(كبر %عماء 

ن>ج %بتكا$8ة من .جل معالجة %لحالة %لر%1نة في .ب"ي في +*ا$ %لحو%$ ب"ن 
3لقبائل( Dكر Bن@ )جب بد3)ةً 3لوفاء بعد9 من 3لشر+4 3لمسبقة. فأ+ال( )جب %تاحة 

&غت#ا!  حا) 'ألفر$قي في#لنتائج #لتي توصل 4ل'3ا #لتحق'ق #لذ* -جر* بق'ا%$ #الت
Hكبر Eعماء قب$لة @"نكا نقو; :حل 7ذ5 (لمسألة من خال- (آلل$ا* (لتقل$د"ة. 

4ثانBاA @جب على حكومة .لسو$.8 سحب 4حد.1 .لشر/ة .لتابعة ل)ا من $فر!. 
$ف8ما Bتعلق بالشر; &ألخ8ر7 $صفت حكومة جنو. &لسو!&+ &ستمر&% $جو! 
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ا كب7ر9 لقب7لة 34نكا نقو. -%شا*( )لى %ن# في شر4ة 2لنفط باعتبا*( شاغال $من!
5قو3 جنو1 ,لسو-,+ بنشر عناصر شر"ة  حا4 عد1 سحب -لشر(ة' &مكن "!

خاصة ب' في &إلقل"م لمعالجة شو&غل' &ألمن"ة.   

!" - 6بعد عد= جوال9 من )لتشا56 مع )لطرف0ن. -عت )ألمانة )لعامة لألمم  
حكومة جنو. *لسو+*() #ضافة #لى #لمتحد/ !#لقو/ #ألمن,ة حكومة #لسو$#" !

مفوض"ة .التحا@ .ألفر=قي ;حكومة 4ث"وب"ا5 4لى .لمشا$كة في .جتما( )مني $ف"ع 
تشر0ن .لثاني/نوفمبر. %تمثل  17&()س &بابا# في  3لمستو- بشأ* (ب'ي &عقد في

(لAد@ من (الجتما= في تشج7ع (لحكومت7ن على 23 تلتزما مجد*( بالعمل بشكل 
> 0ألمن(ة ف(ما ;تعلق بمعالجة 0لشو0غل 0ألمن(ة في +ب(ي قبل موسم مشتر' مع $لقو

'لCجر@ 'لمقبل6 =على 89 تقوما6 في ضوء تد1و/ 'لحالة 'ألمن+ة في 'لمنا"ق 
%لمح,طة ب+ا مباشر;? بإعا>; تنش,ط %آلل,ا7 %ألمن,ة %لمتفق عل,+ا في )'ا& %تفا! 

,كد( حكومة جنو!  تشر.ن ,لثاني/نوفمبر! 12. #في 2011حز%ر'&/%ون"!  20
تشر5ن 3لثاني/نوفمبر* (لبت حكومة  13*لسو1*0 مشا-كت+ا في *الجتما$. #في 

تشر"ن  18(لسو/(. @. ترجئ (لقو9 (ألمن6ة (الجتما0 /#. -بد(ء (ألسبا$. #في 
&لثاني/نوفمبر? &جتمع ;ئ$س بعثة &لقو5 &ألمن$ة بالن$ابة بمسؤ+ل$ن سو'&ن$$ن في 

كة في 5الجتما67 5لذ3 ُغ0ّر موعد عقد( )لى كانو! &لخر1و/ .حث+م على &لمشا!
*أل)'/&%سمبر.   

!" -  A14بعد 6?جاء (لموعد# ;كد9 حكومة 6ث%وب%ا من جد0د للقو* (ألمن%ة# في  
تشر?ن 'لثاني/نوفمبر; :ن8 في حا5 'ستمر'0 'لسو)'& /جنو, 'لسو)'& في عد! 

+ ستسحب حكومة 2011حز%ر'&/%ون"!  20%لوفاء بالتز%مات,ما تجا( تنف'ذ %تفا! 
7ث3وب3ا قو?ت"ا من ?لقو@ ?ألمن3ة. ;2;ضحت 7ث3وب3ا 2ن"ا لن تبقي على مسا%مت"ا 
(لعسكر;ة في (لقو9 (ألمن#ة في 3ل غ#ا0 (لتعا,- ,(لحو(+ ب#ن (لحكومت#ن من 

$ب"ي.  ;جل معالجة مسألة )ألمن ()لفر). في )لقانو* ()لنظا# في  

!٤ -  7م2ة لالنتخابا* في %لسو&%$# في 3في 0عقا. -عال* $لمفوض&ة $لقو 
? عن عزم>ا على 678+5 4ب$ي ضمن +لد.+ئر +النتخاب$ة في 2014 سبتمبر %$لو!/

% نقلت 8سائط *إلعال3 عن 1بر*."م عبد *لجبا$% $ئ"س 2015 (نتخابا$ عا!
تشر2ن 0أل.-/,كتوبر' قول# "!  18مفوض6ة 5ال3ة غر0 كر-فا, لالنتخابا$# في 

لد6&ئر &النتخاب"ة للد6لة ف"ما 2تعلق باالقتر&* على &لصع"د !لمنطقة ل'ست ضمن !
/لو@ني )7 على صع&د /لوال8ة. 7تر5 حكومة /لسو0/. ). منطقة )ب&ي تشكل 
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مقا?عة ضمن 9لحد/2 9إل92($ة لوال$ة غر5 كر2فا0. /بعد -لك بأ(بعة %$ا"! 
نقلت <سائط 'إلعال9 عن حسن علي نمر2 'لرئ0س 'لمشا,+ للجنة 'لرقابة 

لمشتركة في $ب"ي عن 'لسو;'4: تأك"د5 $4 'النتخابا/ ستشمل مو'&ني $ب"ي. !
?Cفض مسؤ?لو* حكوم-و* تقد;م تعل-ق 5لى &لقو1 &ألمن-ة بشأ* (ذ' &لمسألة. 

 17#على *ذ) )لنحو: تظل نو)5ا )لحكومة غ/ر #)ضحة في *ذ) )لصد$. #في 
.- تسج"ل )لناخب"ن  تشر<ن .لثاني/نوفمبر7 6علنت .لمفوض*ة .لقوم*ة لالنتخابا!

تسج"ل في منطقة $ب"ي.  قد -نت*ى. )لم %جر "! 2015النتخابا$ عا!   
  

مركز *آلل4ة *لمشتركة لرصد *لحد+, +*لتحقق من"ا  - %$بعا   
!٥ - لم تس:ّر 3آلل:ة 3لمشتركة لرصد 3لحد)( )3لتحقق من.ا سو* ()'&ة تحقق  

د/ تو&فر &لطائر&% بشكل جو'ة 08حد1 خال3 0لفتر1 0لمشمولة بالتقر'ر بسبب ع
مؤقتD ح1ث كاA @لز< %ستخد%م8ا إلجر%ء عمل1ة تنا,+ كبر' لقو%& %لقو! 

‘‘ ,أل*بعة عشر م"ال’’0ألمن+ة. 4لم تلحظ 0لد234ة1 0لتي س+ر( فو& منطقة 
تشر"ن  6تشر5ن 3أل#1/,كتوبر- ,$ #جو( عسكر$. #في  13(لغرب$ة في 

مر,قبا في ,آلل%ة في ح%ن كا!  15(لثاني/نوفمبر2 كانت (لقو* (ألمن&ة تنشر 
مر1قبا. .من ب+ن جنو& حما"ة  34مر"قبا *جنو' "لسو#"!  32&لسو'&% $نشر 
جند"ا  83جند$ا% $وجد  121ل6ا &+لمنشو0/ن في +آلل)ة &عد#"م  )لقو( )لتابع"ن
جند*ا في قو% مشا!.  38 في كاُ&قلي !  

!٦ - ا. -كد &لرئ"سا' &لبش"ر .ف"ما &تعلق بالمسائل +لحد.-&ة +لتي لم &بت ف"! 
تشر-ن +لثاني/نوفمبر  4جد0د في (جتما+ (لقمة (لمعقو# في  *سلفا ك$ر من

ب,ن "لسو#"! *جنو' "لسو#"!.  2012*(لو&/سبتمبر  27&لتز&م-ما بتنف)ذ &تفاقا! 
<على <ج= 'لخصو89 'تفق 'لرئ"سا2 على عقد 'جتما( لآلل"ة 'لس"اس"ة 

%تسنى 2حر/. تقد* ف)ما %تعلق  ني/نوفمبر كي4$ألمن0ة $لمشتركة في تشر&ن $لثا
باإلنشاء %لكامل للمنطقة %لحد+6)ة %آلمنة +%لمنز+عة %لسال, +تحد)د خط %لوسط 
ف.-ا. ACعربا A@ضا عن 4اللتز4; بإنشاء 4آلل.ا5 4لمتفق عل.-ا سابقا لمعالجة مسألة 

عم ل"ا. ?%و#ء كل من:ما لحركا7 #لمتمر6%ن #لمنا1ضة لآلخر +#لزعم بتقد%م #لد
*عال*! على Aلك? &تفقا على &لسما7 بفتح ممر&0 &لعبو- &لحد*()ة &لعشر! 

تشر4ن %لثاني/نوفمبر* لم تكن %آلل"ة  17*لمحد12 مسبقا ب+ن *لبلد%ن. #في 
)لس/اس/ة 3)ألمن/ة )لمشتركة قد )جتمعت بعد.   
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'لحالة 'إلنسان"ة  - خامسا   

!" - م 4لمساعد/ في منطقة (ب'ي %لى ما 5+صلت +لج1ا0 +لفاعلة +إلنسان&ة تقد! 
شخص: ال س8ما في قطاعا1 *ألمن *لغذ*ئي 'سبل كسب  81 000 &قر# من

%لر78' &%لصحة &%لتغذ/ة' &%لتعل*م' &%لحما/ة' &%لمأ&,' &%لم*ا)' &%لصر! 
9لك ق6ا5 برنامج ,ألغذ"ة ,لعالمي بتو#"ع  *لصحي $*لنظافة *لصح&ة. $شمل

ح$ا6 للمجتمعا3 0لمحل$ة 0لضع$فة في شما' &ب$ي# في )لمعونة )لغذ)ئ*ة )لمنقذ# لل
تشر3ن 1لثاني/نوفمبر. )'ذ% كانت  3تشر/ن -أل+*/(كتوبر #لى  27)لفتر# من 

شما) 'ب%ي منذ  )لمر: )أل9لى )لتي $و45 ف23ا برنامج )ألغذ$ة )لعالمي )ألغذ$ة في
خلص  ن"!"و . ;تال 9لك 7جر"ء تق33م سر$ع للمنطقة في حز$ر"!/2011&"ا%/ما"و 

Aلى ?< حالة (ألمن (لغذ(ئي تتسم بال3شاشة في (لمجتمعا. (لمحل$ة (لتي تع$ش في 
شما? شر< منطقة :ب#ي من جر+ء تعاقب ثالثة مو+سم حصا% شح#حة.   

  
نشر &ألفر&( *(عم &لبعثة  - سا#سا   

!" - تشر=ن %لثاني/نوفمبر6 بلغ عد/ 0فر%/ %لعنصر %لعسكر) في %لقو!  16في  
فر%$ ($نظر  5 326فر5% من 2صل %لقو%- %لمأ*() ب& %لبالغ  3 942&ألمن"ة 

/لمرفق /أل9@). 9شرعت /لبعثة: 9فقا الستر/ت2ج2ت1ا /لمتعلقة بمنع نشو! 
&لنز&عا@ ?&لتخف6ف من حدت2ا9 في تنف6ذ خطت2ا لالنتشا- في موسم &لجفا! 

(لمو(قع (لمد%جة في  (.نظر .لمرفق .لثاني). *باإلضافة #لى 2014/2015للفتر! 
خطة 1لسنة 1لماض$ة< ستقو= 1لقو: بإنشاء ست قو1عد عمل$ا, مؤقتة )ضاف$ة من 

4جل ضما0 )لتغط#ة )لفعالة لمنطقة )لعمل#ا!.   

!" - تشر<ن &لثاني/نوفمبر7 بلغ قو&2 عنصر &لشر-ة في &لقو' &ألمن"ة  16#في  
جر+ حال)ا "ستقد"! شر%$ا. "! 50شر56ا من 2صل %لقو%- %لمأ*() ب& %لبالغ  24

.ئ,س مدني للبعثة.   

!" - 43عما لآلل>ة %لمشتركة لرصد %لحد43 3%لتحقق من-ا+ *نجز& %لقو!  
,ألمن"ة تش""د 8حد,; :قامة 8مر,فق مخصصة لجم"ع ,ألفر,- ,لمنشو'&ن حال"ا 

في قو? مشا<. ="تو(صل تش//د +ماكن 1قامة 1ضاف/ة إلسكا, +فر() سر"ة حما"ة 
&لقاعد,. +&ستمر' &ألعما!  ز34 2تع/ن نشر*ا بأكمل$ا في&لقو' &لتي ال !



 S/2014/862 
 

8/15 
14-65879 

14-65879 
 

-لتحض>ر"ة إلنشاء مو-قع لآلل>ة في ملكا4 2بر-3. 2بد/. -لقو( )صال% $ر"ق 
2إلمد2+ 2لرئ0سي من +فر) 'لى $قو!.   

!" - Bقامت ?3ئر9 3ألمم 3لمتحد9 لإلجر3ء43 3لمتعلقة باأللغا+ بتعبئة $صو!  
قد2: موسم 'لجفا3. 2شمل .لك توف(ر 'لتد#"ب 0ضاف/ة إل-+لة +أللغا& في ضوء 

+$العتماA لمختلف >فرقة 89$لة $أللغا3 +$لتحقق من $لطر,. +لم تكن $لد$ئر! 
حاال2 &لطو&/. للق,ا' بم(ا' &لتخلص  تحتفظ 3ال بقد/. مخصصة لالستجابة في

من 'لذخائر 'لمتفجر? خال) موسم 'ألمطا7 6كانت قد 'ضطلعت بأعما) 'لتخط"ط 
)لقد?)< )لد)خل"ة. 2باإلضافة 7لى 5لك3 2)صلت )لد)ئر, تقد(م )لدعم لآلل"ة %بناء 

متر& مربعا  107 2093لمشتركة لرصد 2لحد43 23لتحقق من#ا من خال& تط#"ر 
من )أل9@ في معسكر قو: مشا9. (نُشر5 4فرقة 0/)لة )أللغا* ()لتحقق من 

ا. في +*ا) 'لتحض"ر كا9قلي 7جر5 تعبئة 0فرقة متكاملة إل&$لة $أللغ 'لطر# في
ألنشطة ;:%لة %أللغا6 في %لمنطقة %لحد)/.ة %آلمنة )%لمنز)عة %لسال!.   

  
بعثة متابعة 'الستعر'4 'الستر'ت/جي لقو! 'ألمم 'لمتحد!  - سابعا 

'ألمن)ة 'لمؤقتة ألب"ي   
!! - في DE&ئل تشر?ن &لثاني/نوفمبر! قامت 23&01 عمل,ا* حفظ &لسال"!  

*إلنسان7ة5 4برنامج *ألمم *لمتحد+ *إلنمائي (باسم "مكتب تنس)ق &لشؤ"! 
مجموعة 0ألمم 0لمتحد9 0إلنمائ,ة) بوضع 0لص,غة 0لن.ائ,ة لتقر(ر بعثة متابعة 

)الستعر)< )الستر)ت*جي لقو3 )ألمم )لمتحد3 )ألمن*ة )لمؤقتة ألب*ي( )لتي $ن"ت 
'لمجاال!  . 5حد12 بعثة /لمتابعة في تقر$ر"ا2014&عمال+ا &صال في &"ا%/ما"و 

'لتي /مكن للقو3 'ألمن.ة %فر/قي 'ألمم 'لمتحد3 'لقطر/.ن في 'لسو)'& %جنو! 
$لسو=$) صو) :تعز8ز $لمكاسب $لتي تحققت حتى $آل) من ح&ث $ألمن 

A)الستقر)* في =ب"ي عن :ر5ق تقد5م )لدعم 3لى عد+ من )لمبا+*)( )لمجتمع"ة 
+لمبا%,+* تقد&م %عم من  /لر/م$ة 7لى تحق$ق /الستقر/.. -,قتضي تنف$ذ #ذ!

'لسو;': 8جنو= 'لسو;':9 78و ما س4جر3 2لب/ من خال* لجنة 'لرقابة 
-لمشتركة في $ب"ي.   

!" - ?على ?ج< #لتحد=د> من 9جل #لتصد6 النتشا0 #ألسلحة #لصغ'ر% $#خل  
*لمجتمعاA *لمحل'ة% #;و ما ُحد7 بوصف4 شاغال $من'ا كب'ر* في $ب'ي% $#صت 

7لقو< 7ألمن)ة ن;جا موحد7 6منتظما بد0جة -كبر ف)ما %تعلق  -لبعثة بأ& تعتمد
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بمصا+09 *ألسلحة من *لجماعا4 *لمسلحة *لصغ$ر0 /# *ألفر*+ *لمسلح$ن. #من 
لجنة *لرقابة *لمشتركة في  شأ/ 8ذ) )لن5ج 3/ 2كو/ متسقا مع )لقر)# )لصا$# عن

$لئن ‘‘. ة%ألسلح منطقة خال$ة من’’بجعل $ب"ي  2013&"ا%/ما"و  3%ب#ي في 
كانت 7لقو' 7ألمن;ة تؤ=> حال;ا :ذ8 7لم6مة على 4سا2 كل حالة على حد'& %نبغي 

2ضع س#اسة عامة بشأ< نز> سال9 8لمدن##ن 2تنف#ذ.ا بصو() من%ج#ة! 
8لك من خال3 تدم/ر )ألسلحة )لمصا#"!.  في بما  

!٤ -  @قد سبق *> *كد "الستعر"8 "الستر"ت'جي للقو. "ألمن'ة *(م'ة "لحو"! 
ف"ما ب"ن (لقبائل من ;جل (لتصد6 للتوتر(+ 0(النقساما+ (لعم"قة (لقائمة حال"ا 
ب"ن قب"لتي (لمس"ر?ة A@?نكا نقو89 ال س"ما من 2جل /ي صفحة (غت"ا% كب"ر 

/عماء قب9لة نقوA @3نكا +<نشاء :ل9تي تسو3ة &لمنا/عا, +مر&قبة &ألسلحة 
ثة .لمتابعة بنشر عد! (لصغ>ر:. %من &جل تعز4ز 2ذ0 (لمبا+*()' &%صت بع

صغ'ر من موBفي 4التصا> بالقبائل 4لتابع'ن للقو! 4ألمن'ة 0/و ما ,ؤ*( ف'& للقو! 
بالفعل. Aس?قو= 2ؤالء 'ألفر'5 بمجر5 نشر2م بتقد.م 'لدعم للعنصر 'لعسكر! 

+عنصر $لشر<ة $لتابَع1ن للقو: ف1ما 8تعلق بت1س1ر 0ذ$ $لحو$,. +*عما لمر$قبة 
"نبغي 9نعا7 0آلل+ا5 0لتقل+د"ة 0لمعن+ة ب)ا عن $ر"ق  $لتي)ألسلحة )لصغ$ر"! 

.لحو.A ب"ن .لقبائل= 0مكن :9 تقو8 .لقو) .ألمن"ة بتقد0م .لمساعد) في تدم"ر 
)لقو! )لمساعد!  )ألسلحة )لمصا:789 في ح5ن /مكن 01 /قد, عنصر )لشر$ة في

في 67ما4 )لمر)قبة في عمل لجا, )لحما(ة )لمجتمع"ة.   

!٥ - '> ';تفا8 مستو5ا) 'لجر5مة 5ؤثر في سالمة 'لمجتمعا) 'لمحل"ة $ال "ز 
#7من@ا في منطقة 7ب0ي في ;ل غ0ا8 67 5ل0ا4 3سم0ة للقانو* #(لنظا$. #من 

=جل معالجة CذA ,لمسألة< =>صت ,لبعثة بأ4 تقد2 ,لقو/ ,ألمن&ة ,لدعم آلل&ا$ منع 
ل+ة في )'ا% $ال"ة $لجر9مة 8$إل6$45 $لجنائ1ة $لموج.ة لخدمة $لمجتمعا% $لمح

حما/ة *لمدن,,ن *لمنو%ة ب"ا.   

!٦ - 3<خCر*A من <جل *لمساعد8 في صو4 3تعز1ز *لمكاسب *لتي تحققت حتى  
ح*ث #الستقر#;: #قتر8 #الستعر#5 تد#ب*ر لتعز/ز عمل*ة )ضع بر#مج  %آل# من

:لتعافي 'بناء :لقد!< على :لتك4ف في 5ب4ي2 '1لك بطر+ من)ا 'ضع $#ا! 
ع على نحو /كثر فعال1ة /نشطة 'لقو! 'ألمن1ة 0/فرقة 'ألمم 'لمتحد! جماعي #جم

&لمبكر.  'لقطر8ة حو6 مجموعة مشتركة من +*د') 'لتعافي  

&لجو&نب &لمال"ة - اثامن   
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!" - حز$ر"!/  30باء &لمؤ"!  68/258$عتمد0 $لجمع-ة $لعامة) بقر$#"ا  
 1ى +لقو# للفتر# من مل/و- ,+ال( لإلنفا# عل 318.9* مبلغا قد"! 2014%ون"! 

. 2015حز%ر'&/%ون"!  30 #لى 2014تمو&/%ول"!   

!" - 3 بلغت (ألنصبة (لمقر%$ غ"ر 2014تشر-ن +لثاني/نوفمبر  18#في  
مل.و- ,(ال*. (بلغ مجمو!  154.9&لمسد2' للحسا/ &لخا, للقو' &ألمن"ة 

 616خ &ألنصبة &لمقر"8 غ2ر &لمسد89 لجم2ع عمل2ا1 حفظ &لسال+ في )لك &لتا"!
مل'و% $#ال!.  2  

!" - ,جر7 تسد4د "لتكال2ف "لمتعلقة بالقو"! ,"لمعد"! "لمملوكة للوحد"!  
!  ٤#"!'&/%غسطس  "!للحكوما2 *لمسا/مة عن *لفترت%ن *لممتدت%ن حتى 

2 على &لتو&لي2 -فقا لجد-, &لسد&* (بع &لسنو!. ٤#"!حز%ر'&/%ون"!  "!  
  

)لمالحظا! - اسعات   
!" - ?<ني قلق عم8ق بشأ3 *ستد*مة *لوضع *لر*(ن في منطقة ال #ز%$ #سا 

Dب(يC ال س(ما -حتما? تصاعد -لتوتر-9 بشكل خط(ر ب(ن قب(لتي -لمس(ر$ة &%$نكا 
نقوB خال2 فتر+ /ال=تحا2. &9س7م كل من .خو2 1عد/. كب#ر+ من بد& قب#لة 
! &لمس4ر<ة ,مو&ش94م 7لى 5ب4ي بحثا عن &لماء ,&لمر&عي- ,&لضغائن &لمستمر

لم تسو بعد!  ب0ن $لقب0لت0ن بشأ: عمل0ة قتل كب0ر 6عماء قب0لة -,نكا نقو% $لتي
1'لج2و" 'لس$اس$ة 'لتي 5بذل2ا 'لسو"', 1جنو. 'لسو"', لمما*سة 'لس$ا"! 

3لحصر,ة على 3إلقل"م في 9,جا& ب"ئة من 3لس/ل ف"/ا .- ,تسبب حا&% بس"ط 
ا0 ب.ن %لبلد*ن. )في %لوقت بوقو; %شتباكا9 8كبر4 مع تد0و. متناسب في %لعالق

نفس<= >ؤ%: $ستمر$5 تقاعس حكومة $لسو%$# 0حكومة جنو( $لسو%$# عن 
بشأ+ *ب(ي 'لى بقاء  2011حز%ر'&/%ون"!  20تنف3ذ %ألحكا. %لمعلقة من %تفا! 

&إلقل6م 2') &لمؤسسا: &لرسم6ة &لخاصة باإل2&01 &لعامة 'بالقانو) '&لنظا! 
لمنا0عا- ,منع نشو& "لنز"!. !لال1مة للمساعد" في %$!#" !  

!" -  2179) ! 2014( 02156في 8ذ$ $لس4ا12 0عمال بقر$() مجلس $ألمن  
)* (&صلت مفوض+ة &التحا7 &ألفر4قي* (حكومة /ث+وب+ا* (&ألمانة &لعامة 2014(

لألمم $لمتحد8: ,$لقو8 $ألمن6ة $لعمل مع حكومتي $لسو%$# ,جنو( $لسو%$# من 
خطو"! ملموسة من شأن0ا تخف,ف حد) "لتوتر"!  1جل تشج,ع*ما على %تخا!

:شجعني *5 كلتا 3لحكومت/ن *علنت *ن)ا منفتحة  $تو.&د ,ألمن في )ب&ي. $مما
-لقانو/ .-لنظا( في )ب#ي في س#ا!  العتما6 ن3ُج مبتكر- لمعالجة $لفر$# في
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"لحو"B ب7ن "لقبائل. =>;عو "لطرف7ن %لى "الجتما2 لالتفا, على )ر"ئق %جر"ء 
&لحو&A @ت?;ئة ب;ئة مؤ&ت;ة تشمل0 بالنسبة للسو2&01 &نسحا+ شر)ة &لنفط؛  #ذ!

=لجنو> *لسو9*78 *ستئنا4 *لمشا3كة في *جتماعا0 لجنة *لرقابة *لمشتركة في 
Fب,ي؛ Cلكل,BماA تسو)ة >لنز>= >لمتعلق باغت,ا5 كب,ر 2عماء قب,لة ()نكا نقو!.  

!" - مر حسن &لبش"ر '&لرئ"س 567حب بنتائج 'جتما- 'لقمة ب#ن 'لرئ#س ع 
سلفا ك8ر م8اBCDت. @?حث كلتا #لحكومت8ن على #لتوصل 0لى #تفا* بشأ& %ر#ئق 
9ستئنا@ 9جتماعا= لجنة 9لرقابة 9لمشتركة في #ب3ي 1-0 شر-, مسبقة كما #حث 

حكومة جنوA 7لسو<7= على 7إلسر67 بتع11ن -ئ1س مشا-, جد*د للجنة. #من 
تبر4ن على #لتز#. #لطرف(ن باإل$#"!  "! شأ2 1عا0/ عقد &جتماعا' &للجنة

/لمشتركة لمنطقة $ب"ي.   

!! - =ال (ز!. =جو5 =حد!; !لشر9ة !لسو5!ن+ة في شما. -ب+ي (شكل مصد"!  
مصا?< +لتوتر ب-ن +لحكومت-ن (+لقبائل في +لم-د+*. ()حث! من ثم!  كب%ر# من

ا مشتركا 8/ تجر5% بالتعا0/ مع *لقو+ *ألمن"ة% تق""م حكومة %لسو&%$ على
لالحت<اجا@ -ألمن<ة لمجمع ;فر8 -لنفطي. #على /ذ- -ألسا() 'مكن #ضع 

مقترحا, تت'ح +نسحا; 6حد+, +لشر7ة 6تكفل 2من +لمنشآ, +لنفط'ة في نفس 
بشأ% $ب"ي.  2011حز%ر'&/%ون"!  20.لوقت( )فقا التفا!   

#خر Dتشكل مسألة &غت"ا> كب"ر 9عماء قب"لة 01نكا نقو* مصد%& %ئ"س"ا  - ٤!
من مصا?! "لتوتر على كال "لصع6د*ن "لمحلي ,"لو/ني. ,ال *ز") عد& %صد"! 

Bعال: ?سمي بشأ: نتائج 'لتحق.ق 'لذ0 2جر0 بق.ا)- 'التحا) 'ألفر$قي في 
%لحا7ثة 4س2م جزئ-ا في %ستمر%$ #ذ! &لتوتر&0. /.!عو مفوض)ة &التحا!  

#ألفر%قي 4لى 23 تقد0 على -ج+ #لسرعة تقر%ر# عن -لتحق(ق 'لى مجلس نتائج  
7لسال7A Bألمن 7لتابع لالتحا8 7ألفر*قي. فمن شأ+ /لك ,+ *طلق عمل$ة "ي 

صفحة 3ذ1 0لحا.ثة +*س)م بالتالي في ت56ئة 2ر01 /كثر مؤ"تا' للحو"!  
ب"ن 'لقبائل.    

!٥ - =+آل8 =قد +تفق +لرئ-سا8 على +لمضي قدما في +لتنف-ذ +لكامل التفاقا!  
4 3حث )لطرف-ن على )لعمل #"! 2012*(لو&/سبتمبر  27(لتعا+* (لمبرمة في 

.بطاء من خال= &آلل6ة &لس6اس6ة 9&ألمن6ة &لمشتركة من 0جل .تاحة &إلنشاء &لكامل 
للمنطقة .لحد4<1ة .آلمنة 4.لمنز4عة .لسال5 4تحد1د خط .لوسط ف*(ا) #ضافة #لى 

ت'ّسر #ذ! تفع9ل ترت9با2 "من -لحد'( 'فتح ممر-2 -لعبو. -لحد'(&ة. '&مكن "! 
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*لخطو*$ -2ا<9 حجم *لتجا:9 0*لسفر ب"ن *لبلد2ن1 0تعز- بالتالي *لعالقا$ ب"ن 
شعب5>ما ,تت5ح 89ا+7 )لتنم5ة على 1و/ حد,+*ما )لمشتركة.   

!٦ - /ختاما! ;/= ;> ;عر: عن تقد6ر5 لرئ%س +لبعثة /قائد +لقو) بالن%ابة!  
'لمتحد, 'ألمن)ة 'لمؤقتة $لفر=ق ;1لفو8 موغس5 ,لجم1ع نساء ,+جا) قو% $ألمم 

ألب"ي لما 7بذلون@ من ج=و> متو,صلة لتعز7ز ,لسال2 1,الستقر,+ في منطقة $ب"ي 
في =ل =ر.> كث0ر9ً ما تكو4 صعبة .مضن0ة. .+ثني +*ضا على ممثلي 

&لخاA .Bا?لي منكر?و<. -كذلك على &لرئ)س ثابو مب)كي. -مفوض)ة &التحا! 
م على مشا!كت1م "لفعالة +عما الستقر"! 6ألفر3قي' &حكومة -ث(وب(ا' &%شكر!

$ب"ي.   
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$لمرفق $أل"!  
تكو:ن 'لعنصر 'لعسكر3 في قو, 'ألمم 'لمتحد, 'ألمن)ة 'لمؤقتة   

ألب%ي (بما في 3لك &آلل0ة &لمشتركة لرصد &لحد') '&لتحقق  
من"ا)  
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�  
بنن     خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  

2  
"!جنو$ #حد   1  

$لبر$#"ل خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  
4  

جنو& %حد"!   2  
بو)ك&نا فاسو خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
بو%$ند! خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
كمبو#"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   3  3  
'كو$#"! خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  

3  
جنو& %حد"!   1  

(لسلفا#"! خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
"ا%ث#وب خبر,ء موفد)' في م#ا!   73  

978 3  
جنو& %حد"!   905 3  

غانا خبر,ء موفد)' في م#ا!   3  
5  

جنو& %حد"!   2  
غو&ت$ماال خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  

3  
جنو& %حد"!   1  

غ"ن"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
%ل#ند خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  

4  
جنو& %حد"!   2  

'ند%ن"س"ا في م#ا!خبر)ء موفد"!    2  
4  

جنو& %حد"!   2  
ق&رغ&زستا! خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  

مالي جنو& %حد"!   1  1  
مال$ز"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
منغول"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  2  
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�  
نام"ب"ا     خبر,ء موفد)' في م#ا!   3  

4  
جنو& %حد"!   1  

ن$ج$ر"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  
5  

جنو& %حد"!   3  
#ر!ب جنو& %حد"!   2  2  

&التحا' &لر#سي خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
%$!ند! خبر,ء موفد)' في م#ا!   2  

4  
جنو& %حد"!   2  

تنز$ن"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   1  1  
)'كر$ن"ا خبر,ء موفد)' في م#ا!   4  

6  
جنو& %حد"!   2  

%ل#من خبر,ء موفد)' في م#ا!   3  
5  

جنو& %حد"!   2  
&%مب"ا موفد)' في م#ا!خبر"ء    1  

2  
جنو& %حد"!   1  

'مبابو! جنو& %حد"!   1  1  
&لمجمو!    046 4  046 4  
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&لمرفق &لثاني     
'لخر#طة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


