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 مقدمة -أوالا  
ل الددل، اعرمددده ا نددن 34/27س ددرار إلنددن   ددو  ا   ددان اددلا الر ريددر م دددأ عمدد جم  -1
وأااب فألد  سردرالألطل ال دناو ال المدو الل در لل أن لرثدط ل درارا   2017آذار/مارس  24 ا

االمعألو العامو وإلنن األمن وإلنن   دو  ا   دان ذا  الةدنو الملو.دوأ. وأشدار ا ندن عند  
( الل، قرر فأل  ا نن أن قرار  ررالألط فرض 1981)497وج  اخلةوص    قرار إلنن األمن 

قوا ألنها ووليرها و دارهتا عن  االولن ال ور، الرط قراٌر لٍغ واللدط ولدألن لدد  أثدر قدا و. دو . 
 ولالىل ا نن  ررالألط أبن رنغي قراراا الا عن  الفور.

   ظدر يألد  ل    األمد  العداأ أن يوجد34/27ولنىل إلنن   و  ا   انل ا قدراره  -2
احلكوما ل وأجهزة األمم املرحدة املخرةول والوكال  املرخةةول واملنظما  احلكومألو الدولألدو 
وا قنألمألول واملنظما  ا   ا ألو الدولألو    الا ال رارل وأن ينشره عند  أورد   ادا  ،كدنل وأن 

 مواصددنو أيضدداجم  ا نددن وقددرر ي دددأ ر ريددراجم عددن اددله امل دد لو    ا نددن ا دورردد  ال دداسعو والث ثدد .
  .والث ث  ال اسعو دورر  ا الرط ال ور، االولن ا ا   ان   و  ا رهاكا  ا النظر

 34/27تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان  -اثنياا  
ل وجهد  املفو.دألو ال دامألو حل دو  ا   دانل الردم 2017كدا ون األول/دي دمرب   5ا  -3

    كومدددددددو  ردددددددرالألط رشدددددددو فألهدددددددا    قدددددددرار إلندددددددن   دددددددو   األمددددددد  العددددددداأل مدددددددلكرة شدددددددفويو
دل  أو يُعردزأ اُّتاذادا سشد ن رنفألدل  34/27 ا   ان ورانىل فألها معنوما  عن أ، خاوا  اُّتخ

 ال رار امللكور. ومل ررنق املفو.ألو أ، رد عن  امللكرة الشفويو.
شددفويو    يألدد  وا الألددوأ  ف دد ل وجهدد  املفو.ددألو أيضدداجمل الرددم األمدد  العدداأل مددلكرة  -4

 34/27البعثددددا  الدالمددددو ا جنألدددد  ر دددداعي فألهددددا ا ربااهددددا    قددددرار إلنددددن   ددددو  ا   ددددان 
ددل  أو يُعرددزأ  ورانددىل فألهددا     كومددا  الدددول األعضدداو ر ددد  معنومددا  عددن أ، خاددوا  اُّتخ

ال وريو اُّتاذاا سش ن رنفألل أ كاأ ال رار ذا  الةنو. ورّد  البعثا  الدالمو لنجمهوريو العرسألو 
 والحتاد الروري وكوال والعرا  عن  الا الانىل مبلكرا  شفويو.

وع وة عن  ذلكل وجه  املفو.ألو ال امألو حل و  ا   انل الردم األمد  العداأ وسنداو  -5
عند  لندىل إلندن   دو  ا   دانل مدلكرةجم شدفويوجم    أجهدزة األمدم املرحددة املخرةدو والوكددال  

و الدولألو وا قنألمألو واملنظما  ا   ا ألو الدولألو لراعاو ا ربااها املرخةةو واملنظما  احلكومأل
 . ومل ررنق املفو.ألو أ، رد عن  امللكرة الشفويو.34/27   قرار ا نن 

ل وجهددددد  البعثدددددو الدالمدددددو لنجمهوريدددددو العرسألدددددو 2017كدددددا ون األول/دي دددددمرب   18وا  -6
 رددددرالألطل ال ددددناو ال المددددو الل ددددر لل ال ددددوريو    املفو.ددددألو مددددلكرةجم شددددفويو أكددددّد  فألهددددا أن 

سر   رنرهك أ كاأ ال ا ون الدو  وقرارا  إلنن األمن وأ كاأ ارفاقألو جنأل  الراسعو عن   ما
مدددا ال ددنوا  اخلم دد  املا.ددألو ا االددولن ال ددور، الرددط. ودعدد  البعثددو الدالمددو لنجمهوريددو 

عضداو    الضدغع عند   ردرالألط لكدي رنهدي العرسألو ال وريو إلدداجم األمم املرحددة ويألد  الددول األ
ا ر هلا لنجولن ال ور، و   عدأ العااف أب،  الو انيو عن ا رهاكا  ال ا ون الدو  مدن 
قبدددط  ردددرالألطل العربارادددا ال دددناو ال المدددو الل دددر ل. ودعددد  البعثدددو الدالمدددو لنجمهوريدددو العرسألدددو 
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عددددن رزويددددد  رددددرالألط أب، دعددددمل ول رددددألما  ال ددددوريو أيضدددداجم يألدددد  الدددددول األعضدددداو    المرندددداأ
يرةدددط المل دددرولنا  احلالألدددو أو س شددداو م دددرولنا  جديددددةل زكدددن أن ر دددرخدم  لرعزيدددز  فألمدددا

 ا ر هلا االولن ال ور، و دامو ا رهاكاهتا لنح و  ا   ا ألو لن كان ال وري  اناك.
 ر ريدددر األمددد  العددداأ عدددن ويول   وأ الددد  االمهوريدددو العرسألدددو ال دددوريول ا مدددلكرهتا الشدددف -7

ال عكارددددا  القرةدددداديو والجرماعألددددو ل  ددددر ل ا رددددرالألني عندددد  األ ددددوال املعألشددددألو لنشددددعىل 
الفن دداأليف ا األرض الفن دداألنألو الرنددول مبددا فألهددا ال دددس الشددرقألول ولن ددكان العددرب ا االددولن 

وريو    أن الف درا  ذا  (. وأشار  االمهوريو العرسألو ال A/72/90-E/2017/71ال ور، الرط )
الةددددنو الالددددولن ال ددددور، الرددددط ر ددددنع الضددددوو عندددد  ال رهاكددددا  ا رددددرالألنألو حل ددددو  ال ددددكان 
ال ددددوري  املد ألددددو وال ألارددددألو والقرةدددداديو والجرماعألددددو والث افألددددول ول رددددألما فألمددددا يرعنددددق س ددددرار 

. وأشدار  1981مندل عداأ   ررالألط فرض قوا ألنهدا ووليرهدا و دارهتدا عند  االدولن ال دور، الردط
أيضاجم    أن األم  العاأ ذكر أن ال ألارا  واملماررا  ا ررالألنألو ا األرض الفن األنألو الرنو 
وا االولن ال ور، الرط رنرهك ال ا ون الدو  ا   ا. وال ا ون الددو  حل دو  ا   دانل وأن 

أن سعددا املماررددا  ا رددرالألنألو قددد رةددط    سعضددها قددد يُعرددرب لألألددز جم. وذكددر األمدد  العدداأ أيضدداجم 
 ددد الن ددط ال  ددر، لاشددخاص املشددمول  الحلمايددول واددو مددا زكددن أن يشددكط ا رهاكدداجم ج ددألماجم 

 لرفاقألو جنأل  الراسعو. 
   ر رير املدير العاأ ملنظمدو العمدط الدولألدو عدن اجم وأ ال  االمهوريو العرسألو ال وريو أيض -8

(ل الددل، أشددار فألدد  املدددير ILC.106/DG/APP) 2017سألددو الرنددو لعدداأ و.دد  ُعّمددال األرا.ددي العر 
العددداأ    الددداول   ردددرالألط الرامألدددو    رعزيدددز  دمدددال االدددولن ال دددور، الردددط  دماجددداجم كدددام جم ا 
 ررالألط من خد ل فةدن  عدن االمهوريدو العرسألدو ال دوريو وعزلد  عنهدا وش دة األ شداو الردرألاا ألو 

ويفألددد ر ريددر منظمددو العمددط الدولألددو أبن املددزارع  ال ددوري  يواجهددون مناف ددو ا ا رددرالألنألو فألدد . 
  رال الرفاح والكرش من جا ىل امل رولن  ا ررالألنأل ل اللين ي رفألدون ا أغندىل األ ألدان مدن 
اررفاأ الاصألط واخنفداض ركدالأل  ا  ردال  رألجدو لعرمدادام عند  أردالألىل الزراعدو ذا  الكثافدو 

ومدددن الظدددروف املوارألدددو مدددن  ألددد  ا مدددداد الملألددداه. ذلدددك أن  مكا ألدددو وصدددول املدددزارع   الرأمسالألدددو
ال دددوري      مددددادا  املألددداهل الدددل ل غدددل عنهدددا لا شددداو الزراعألدددو ا االدددولن ال دددور، الردددطل 
الددددودة س دددبىل احلظدددر الدددل، رفر.ددد   ردددرالألط عنددد  سنددداو آالر جديددددة. و رألجدددو لدددللكل يضدددار 

ون    شراو  ة  كمألدو املألداه ال شمدو لنزراعدو مدن شدركو املألداه ا ردرالألنألو. ويفألدد املزارعون ال وري
الر ريددددر أيضدددداجم أبن امل ددددرولن  ي ددددرفألدون مددددن  مكا ألددددو احلةددددول عندددد  املألدددداه أبرددددعار مدعومددددو 

 يدفعون  ل شااو ثن  ما يضار املزارعون ال وريون   فاق  عن  املألاه. ول
ال ددوريول ا مددلكرهتا الشددفويول أن  رددرالألطل ال ددناو ال المددو  وذكددر  االمهوريددو العرسألددو -9

الل در لل دأسد  مندل ع دود عند  ارركداب ا رهاكدا  منهجألدو حل دو  ا   دان لن دكان العدرب 
ال وري  ا االولن ال ور، الرطل مبا ا ذلدك حل هدم ا الرنمألدو وحلدر هتم األراردألو. ومدن سد  

ل و  شدددداو مواقدددد  ع ددددكريو  رددددرالألنألول وسندددداو امل دددددرولنا  اددددله ال رهاكددددا  مةددددادرة األرا.ددددي
ا ررالألنألو ورورألعها. وأشار  االمهوريو العرسألو ال وريو    أن اله املماررا  هتدف    ر ألألد 
 ريددو الرن ددط ورددبط ك ددىل الددرش   رغدداأ ال ددكان ال ددوري  ا االددولن ال ددور، الرددط عندد  رددرك 

وردددالط شدددي لرح ألدددق أغرا.دددهال مثدددط اردددرغ ل املدددوارد  أرا.دددألهم. وذكدددر  أن  ردددرالألط ر دددرخدأ
 الابألعألو لنجولن ال ور، الرط وال رجاش الرع في و راوة معامنو الرجزين. 
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وأشددار  االمهوريدددو العرسألدددو ال ددوريو    روردددأل   ردددرالألط  اددا  امل دددرولنا  والو ددددا   -10
رفجددو األلغداأ األر.ددألو  ل عند 2017ال دكنألو. وذكددر  أن  ردرالألط دأسدد ل مندل آب/أغ ددان 

عددن سُعددد ا االددولن ال ددور، الرددط ا  لددار خارهددا الرامألددو    رورددأل  امل ددرولنا  ا املنددالق 
املاهرة هبدف رغألو الاكألبو الدزغرافألو لنجولن ال ور، الرط. وذكر  أيضاجم أن اله ال ألارا  

اجم لنح ددو  املد ألددو والقرةدداديو والجرماجم رشددكط ا رهاكدد اعألددو والث افألددو لن ددكان ال ددوري  ا صددًر
االددولن ال ددور، الرددطل مبددا فألهددا احلددق ا العمددط وا املنكألددو وا  ريددو الرن ددط وا احلفددا  عندد  

 الااث الث اا والرارخيي.
وأشددددار  االمهوريددددو العرسألددددو ال ددددوريو أيضدددداجم    رألارددددو  رددددرالألط ال المددددو عندددد  رررددددأل   -11

ولنو كر دددرينل الدددل أقألمددد  عنددد  أ  ددداض ثددد ث قدددرا ردددوريو ا ر هلدددا لنجدددولن ال دددور، وم دددر
)قةرين والددورة وشد أل ( ُدمدر  ا ردبعألنا  ال درن املا.دي. وأشدار  كدللك    ا  ةداوا  
ًخراجم عمدا ي دم  ال نددن الندي مل درولنو كر ددرينل وأكدد  أن عددد امل ددرولن   الدل صددر  مدد

 8 300    2014م ددددرولن ا عدددداأ  6 300ا املالددددو )مددددن  30نأل  اررفدددد  سن ددددبو ألا رددددرال
أردرة  ردرالألنألو ر درولن ردنو جم ا االدولن ال دور،  150(ل مضألفوجم أن 2017م رولن ا عاأ 

الرط. ووف اجم ملا ذكرر  االمهوريو العرسألو ال دوريول ل ردزال  ردرالألط ر ددأ  دوافز ا شدكط  عداان  
القرةدداديو والث افألددو والعنمألددو ا االددولن  مالألددو لنم ددرولن  ا رددرالألنأل  ورزيددد رركألددز املًر ددا 

ال ددور، الرددط هبدددف حتويددط كر ددرين    امل ددرولنو الددل رضددم أكددرب نّمدد  مددن امل ددرولن  منددل 
و ددة  1 700سدايو ال در ل. وأشدار  االمهوريدو العرسألدو ال دوريو    أن  ردرالألط ُّتادع لبنداو 

كر ددرين " ذلددك ا  لددار مشددروأ ي ددم ل و 2018 ددزي جم ا عدداأ  1 000رددكنألو وفندددقاجم ي دد  
. وأفددداد  االمهوريدددو العرسألدددو ال دددوريو أبن  ردددرالألط ُّتادددع أيضددداجم ل ردددرحواذ عنددد  أراض "مددددينل

مددا مرسدد ( ا املنا ددو الةددناعألو مب ددرولنو كر ددرين لكددي ر ددرخدمها  10 000 .ددافألو ) ددوا  
 شركو  ررالألنألو رعمط ا إلال الركنولوجألا البألولوجألو.

ة عنددد  ذلدددكل أفددداد  االمهوريدددو العرسألدددو ال دددوريو أبن  ردددرالألط مدددا شالددد  رندددره  وعددد و  -12
املرمثنددددو ا الاصددددرة قددددرا االددددولن ال ددددور، الرددددط مددددن خدددد ل   شدددداو  "الرددددرعماريو"رألارددددرها 

و دددة رددكنألو واألخددرا  1 700م ددالعر  جديدددر  ا م ددرولنو كر ددرين رردد ل    دددا ا مددن 
ف ش دة عددددد امل دددرولن . وأشدددار     أن م دددرولنو و ددددة ردددكنألول وذلدددك هبدددد 4 000مدددن 

دع  سبنداو  مزرعدو  23أود ل الل سُنأل  عن  أ  اض أراض ومزارأ قريو جباب املألن ال دوريول ورّع
دددع    .دددافألو وأن م دددرولنو عددد  شيفدددانل الدددل سُنألددد  عنددد  أ  ددداض قريدددو عددد  شيدددوان ال دددوريول ورّع

 مزرعو  .افألو.  26 سبناو
ا  مفاداددا أن  -13 ًول   رددرالألنأل  أدلددوا سرةددًر وذكددر  االمهوريددو العرسألددو ال ددوريو أن م دد

رعزيدز امل درولنا  يددرربع أبمدن  رددرالألط وأندم يولدون األولويددو لدز دة عدددد امل درولنا  ورورددألعهال 
 ول رألما ا كر رين. 

مألألزيدو الدل رفر.دها ورنا  االمهوريو العرسألو ال وريو الضوو عن  ال ألود واملماررا  الر -14
 ررالألط عن  ال كان ال دوري  ا االدولن ال دور، الردط. وأو.دح  أن ادله املمارردا  هتددد 
وجود ال كان ال وري . ففي إلال الرشألألدل مث جمل رُفرض عن  ال وري  الدلين ي ددمون لنبدا  

 لنحةول عن  خدما  ا مداد الملألاه والةرف الةحي .رالىل مررفعو لنغايو. 
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وذكددددر  االمهوريددددو العرسألددددو ال ددددوريو أن  رددددرالألط ررمددددادا ا ا رهدددداك  ددددق ال ددددوري  ا  -15
االدددولن ال دددور، الردددط ا ال دددكن وا املنكألدددو. وأشدددار ل عنددد  ردددبألط املثدددالل    أن  ردددرالألط 

 .2017ادم  منزل موالن رور، ا قريو سُ عااث ا رشرين الثا./ وفمرب 
ال ددوريو أن  ردددرالألط رنرهددك رددألادة ال ددوري  عندد  مدددواردام وأكددد  االمهوريددو العرسألددو  -16

الابألعألو و  هم ا الرنمألو واملألاه  رألجوجم لنمماررا  الل رربعهال من قبألط مةادرة املوارد الابألعألو 
واررغ هلا ا االولن ال ور، الرط. وفألما يرعنق الملوارد املالألول ذكر  االمهوريو العرسألو ال وريو 

صادر  أكرب ا رألالي لنمألاه ا االولن ال ور، الرطل أل واو حبوة م دعدةل وأن   أن  ررالألط
كمألددو كبددوة مددن املددوارد املالألددو ُّتةددع لنم ددرولن  عندد    دداب املددزارع  ال ددوري . وأشددار  
االمهوريددو العرسألددو ال ددوريو    أن املماررددا  الددل رربعهددا  رددرالألط فألمددا يرةددط الملألدداه ا االددولن 

ر، الرددددط رددددرم مددددن خدددد ل شددددركو مألكددددورو  ا رددددرالألنألول الددددل روجدددد   مدددددادا  املألدددداه    ال ددددو 
امل رولن  ا ررالألنأل  ا جنوب االولن ال ور، الرط. وكمثال آخر لررغ ل  ررالألط لنموارد 

ا  الابألعألول أشار  االمهوريو العرسألو ال وريو    أعمال الرن ألىل عن النفع الل رنفلاا  ردرالألط
 عشرة مواق  ا االولن ال ور، الرط والل كشف  عن وجود ا رألالألا   فاألو االنو.

وأشددددار  االمهوريددددو العرسألددددو ال ددددوريو    ا رهاكددددا  احل ددددو  القرةدددداديو والجرماعألددددول  -17
ا املالدو مدن  28ا ذلك احلق ا  ريو الرن ط واملنكألو والعمطل و   مةدادرة  ردرالألط  دوا   مبا
مزرعددو  750را.ددي الزراعألددو ا االددولن ال ددور، الرددطل و   خاددو  رددرالألط الرامألددو      شدداو األ

 .2018ُكربا حبنول عاأ 
وقدددم  االمهوريددو العرسألددو ال ددوريو معنومددا  عددن ا رهاكددا  احل ددو  الث افألددول وأشددار   -18

االددولن ال ددور،    أن  رددرالألط واف دد  ألول مددرة عندد    شدداو لريددق رددألا ي ا الضددفو الغرسألددو و 
الرددط. ووف دداجم ملددا ذكرردد  االمهوريددو العرسألددو ال ددوريول هتدددف اددله اخلاددوة    وصدد  مواقدد  الددااث 

 الل رنرهجها  ررالألط. "الرهويد"العريب وا ر مي أبنا مواق  رراث  ررالألني ا  لار رألارو 
ال دكان ال دوري  ا وذكر  االمهوريو العرسألو ال وريو أن  ررالألط ا رهك  عمدداجم  دق  -19

االولن ال ور، الرط ا الرمر  أبعن  م روا زكن سنوغ  من الةحو البد ألو والع نألو. وذكر  
أيضدداجم أن اخلدددما  الددل ر دددمها املرافددق الابألددو ا االددولن ال ددور، الرددط ر رةددر عندد   جددراوا  

لويندو مدن أجدط احلةدول ا رعافا  األولألول واو ما جيرب ال كان ال وري  عن  قا  م افا  
عندد  رعايددو لبألددو كافألددول األمددر الددل، زكددن أن يشددكط خاددراجم عندد   ألدداهتم ا  ددال  الاددوار . 

ملمارردا   داريدو اجم وذكر  كللك أن ال كان ال وري  ا االدولن ال دور، الردط يرعر.دون أيضد
 لألألزيو ا امل رشفألا  ا ررالألنألو ورفرض عنألهم رروأ أعن . 

احلددددق ا الرعنددددألم وا اجم المهوريددددو العرسألددددو ال ددددوريو أبن  رددددرالألط ا رهكدددد  أيضددددوأفدددداد  ا -20
الااث الث اا سفرض املنه  الرعنألمي ا ررالألني والنغو العربيو عن  األلفال ال دوري  ا االدولن 
ال ددور، الرددطل لرمددنعهم سددللك مددن مواصددنو رعنددألمهم ا االامعددا  ال ددوريو. وأ.دداف  أن اددله 

دف    ر ألألد  ريو رن ط ال دكان ال دوري  ا االدولن ال دور، الردطل ،دا يشدكط املماررا  هت
 ا رهاكاجم حل وقهم املد ألو.

أبن ،اررددو  رددرالألط املرمثنددو ا فددرض سااقددا  اجم وأفدداد  االمهوريددو العرسألددو ال ددوريو أيضدد -21
 اويو  ررالألنألو عن  ال كان ال وري  رشكط ا رهاكاجم حل وقهم املد ألو.
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وأفاد  االمهوريو العرسألو ال وريو كللك أبن  ررالألط ما شال  رعر ط ال دكان ال دوري   -22
ا االولن ال ور، الرط اعر الجم رع فألاجم وحترجزام ا رجون يرعر.ون فألهدا ملعامندو ردأل ول وادو 
 ما يشكط ا رهاكاجم حل وقهم املد ألدو وال ألاردألو و در هتم األراردألو األخدرا. وأفداد  أبن ال دكان
ال دددوري  ا االدددولن ال دددور، الردددط يرعر.دددون لاكمدددا  صدددوريول مثدددط الاكمدددو صددددقي امل ددد ل 

س دددبىل موقفددد  املندددااا ل  دددر ل  2017عامددداجم ا أ ر/مدددايو  14الدددل، ُ كدددم عنألددد  الل دددجن 
ل ا االددددولن (1)ودوره ا كشدددد  دعددددم  رددددرالألط لنجماعددددا  ا رااسألددددول مبددددا فألهددددا جبهددددو النةددددرة

 أبن  ردددرالألط منعددد  أردددرة ال دددألد امل ددد  مدددن ش ررددد  ا  أل دددان/اجم أفددداد  أيضدددال دددور، الردددط. و 
 ل ع ىل قرار رعنألق الز را  العالنألو المأل  الرجزين املضرس  عن الاعاأ. 2017 أسريط
 3وقدم  االمهوريو العرسألو ال دوريو معنومدا  عدن العر دال  الدل  فدلهتا  ردرالألط ا  -23

طل مبددا ا ذلددك ا .ددد ال ددكان ال ددوري  ا االددولن ال ددور، الردد 2017رشددرين الثددا./ وفمرب 
أ ندد  اهلجددو عقددريل إلدددل عددن وعدد  قنألددول ا أع دداب خددرول ال ددكان ا مظدداارا  ا رجاجدداجم 

د قدوهلم.  دألد ل عند  ا راايب الل، شنر  جبهو النةرة عن  قريو  ضر ال دوريو وردورط  ردرالألط ف
 النةدرة ال ريدو عدو البهدون  ررالألط ي ر  دخول العناصر الراسوأ.اف  االمهوريو العرسألو ال وريو أ

 واجومها عنألها. 
وا اخلردداأل أكددد  االمهوريددو العرسألددو ال ددوريو أن قددرار  رددرالألط  جددراو ا رخدداال  النألددو ا  -24

  إلنددن األمددن ذا  ل ا ا رهدداك لن ددألادة ال ددوريو ول ددرارا2018االددولن ال ددور، الرددط ا عدداأ 
ألو لن كان ال وري  (ل يشكط ا رهاكاجم رافراجم لنح و  ال ألار1981)497رألما ال رار الةنول ول 

  رار.ون الا الا االولن ال ور، الرط. وأفاد  أبن ركان االولن ال ور، الرط يرفض
ًرخدددو  -25 ل أفددداد  البعثدددو الدالمدددو 2017كدددا ون األول/دي دددمرب   21وا مدددلكرة شدددفويو م

هتا اريدو الدل اُّتدلو أو ا دل رعداف أب، مدن الردداسو أو ا جدراوا  الرشدريعألل حتاد الروري أبندا 
 (.1967)242ررناىف م  قرار إلنن األمن   ررالألط ا االولن ال ور، الرط والل

ل وجهد  البعثدو الدالمدو لكدوال مدلكرة شدفويو    2017كا ون األول/دي مرب   22وا  -26
ة ا األمدم املرحددل ربدلهلن شدد  فألها إلدداجم عن  أ ألو االهود الداملفو.ألو ال امألو حل و  ا   ا

 دو  أل يعافرم  الا ربألط  ناو ال ر ل ا ررالألني لنجولن ال ور،ل ولنب  فألها    ا 
أل  ا لنحو املشار  لاألطل عن  أب، من الرداسو وا جراوا  الرشريعألو أو ا داريو الل اُّتلهتا  ررال

 .34/27ن   و  ا   ان قرار إلن
لن ددددا ون الدددددو ل اجم وأفدددداد  كددددوال أبن الرددددرأل و عندددد  األرا.ددددي الل ددددوة يشددددكط ا رهاكدددد -27

لألط لرغألدددو لاا  ردددراوأكدددد  إلددددداجم أ ددد  ينبغدددي اعربدددار ا جدددراوا  الدددل اُّتدددلهتا أو زكدددن أن ررخددد
رددط ن ال ددور، اللنجددول  دديالو.دد  ال ددا و. والادداس  العمددرا. والاكألبددو الدزغرافألددو واهلألكددط املًر

  جراوا  لغألو واللنو.
  زيدران/ 4ودع  كوال  ررالألط    ال  حاب الفور، من االولن ال ور،     ددود  -28

 (. وشدد  كدوال أيضداجم 1973)338( و1967)242ل لب اجم ل رار، إلنن األمن 1967يو أل  
__________ 

(. 1999)1267األمدددن ل ُصدددنف  جبهدددو النةدددرة عنددد  أندددا ياعدددو  رااسألدددو عمددد جم س دددرار إلندددن 2013أ ر/مددايو  30ا  (1)
ل 2017ون الثا./يندددداير النةددددرة رغألددددو امسهددددا    جبهددددو فددددر  الشدددداأ. وا كددددا ل أعنندددد  جبهددددو 2016وا لوش/يولألدددد  

  .ير الشاأاأل و حتر  أعنن  جبهو فر  الشاأ ا دماجها م  ياعا  م نحو أخرا أصغر لرشكألط حتال  يعرف الرم
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و عندد  االددولن ال ددور، الرددط. ل رددرأل  "الاولهتددا االاالددو"عندد  .ددرورة أن ررخندد   رددرالألط عددن 
ورددرا كددوال أن ال دددر ل األجندد  ورألاردددا  الروردد  والعدددوان و  شددداو امل ددرولنا  والردددرأل و 
ًثر ريثدواجم ردنبألاجم ا   دو   عن  األرا.ي الل وة اي ،اررا  رنرهك الةكوك واملعايو الدولألدو ورد

 ال ور، الرط.ا   ان لنشعىل ال ور،ل ول رألما ملن يعألشون ا االولن 
وأعرسدد  كددوال عددن رفضددها لنمماررددا  ا رددرالألنألو الددل هتدددف    ال ددألارة عندد  املددوارد  -29

الابألعألددو لنجددولن ال ددور، الرددط وارددرغ هلا فألمددا اعرربردد  ا رهاكدداجم صددارخاجم لن ددرارا  الددل اعرمددداا 
 ددداألنألو الرندددول إلندددن األمدددن واالمعألدددو العامدددو سشددد ن ردددألادة الشدددعىل الفن ددداأليف ا األرض الفن

 فألها ال دس الشرقألول ورألادة ال كان العرب ا االولن ال ور، الرط. مبا
وأدا دددد  كددددوال سشدددددة مددددا وصددددفر  ال رهاكددددا  ال ددددا ون الدددددو  ا   ددددا. الددددل ررركبهددددا  -30

ال ناا  ا ررالألنألو ا  ق الرجزين ال وري  ا االولن ال ور، الرط. وكرر  ا عدراب عدن 
 "الظدروف ال    دا ألو"البالغ  شاو املماررا  الو شألو امل رمرةل كما أعرس  عن قن ها  شاو  قن ها

 الل أوجدهتا  ررالألط.
وأفاد  كوال أبن سندان  ركو عدأ الحنألاش أعرسد  عدن رضدامنها ودعمهدا غدو املشدروط  -31

الكامنددو عندد  االددولن  ملددا وصددفر  أب دد  لنددىل االمهوريددو العرسألددو ال ددوريو املشددروأ ارددرعادة رددألادهتا
ال ددور، الرددطل عندد  أردداس مبددادرة ال دد أ العرسألددو وعمنألددو مدريددد لن دد أ ومبدددأ األرض م اسددط 
ال دد أل وف دداجم ل ددرارا  إلنددن األمددن ذا  الةددنو. وأفدداد  كددوال أبن ال ددر ل االددار، لنجددولن 

 لم ا املنا و.ال ور، و.م  حبكم الواق  يشك ن ع بوجم أماأ حت ألق ر أ عادل وشامط ودا
وأكددددد  كددددوال أن ارددددرخداأ دولددددو  رددددرالألط االددددولن ال ددددور، الرددددط لنردددددخط ا النددددزاأ  -32

ال ور،ل مدن خد ل ال دماح لنجماعدا  ا رااسألدو الناشداو ا ردوريو الردرخدام  ك اعددة لشدن 
 اجماهتددا عندد  البندددل يُعددّد عددام جم مددن عوامددط شعزعددو الرددر رار. وذكددر  كددوال أن اددله األفعددال
ًثر رددنباجم ا رنفألددل  رعرقددط م ددوة الر دددأ الددل، ًددرشه االددألر ال ددور، ا  رسدد  .ددد ا راددابل وردد
ًد،    رفددداقم احلالدددو ا   دددا ألو  ارفدددا  منا دددو ُّتفألددد  الردددورر الدددل أ شددد   ا جندددوب البنددددل ورددد

 الةعبو ا االمهوريو العرسألو ال وريو.
المو لنعدرا  مدلكرة شدفويو    ل وجه  البعثو الد2017 كا ون األول/دي مرب  22وا  -33

ودعدد  فألهددا  34/27املفو.ددألو أعرسدد  فألهددا عددن رييألددداا الكامددط ل ددرار إلنددن   ددو  ا   ددان 
 يأل  الدول األعضاو    رييألده.

وأكددد العددرا  أن الرددداسو الددل اُّتددلهتا  رددرالألطل مبددا فألهددا سندداو امل ددرولنا  ورورددألعها ا  -34
ل هبدددف رغألددو الو.دد  ال ددا و. لنجددولن ال ددور، 1967أ االددولن ال ددور، الددل، حترندد  منددل عددا

الرط ولاسع  العمرا. ورركألبر  الدزغرافألو اي رداسو لغألو واللنو ورشكط ا رهاكاجم ردافراجم أل كداأ 
 ال ا ون الدو  ومألثا  األمم املرحدة وال رارا  الةادرة عن األ ا  األمم املرحدة.

ًولألار  مبوجددىل ال ددا ون الدددو  وأن يضدد  وأادداب العددرا  ال رمدد  الدددو   -35 أن يرحمددط م دد
 داجم ل  رهاكا  الل ررركبها  ررالألطل مبا فألها اررغ ل املوارد الابألعألو لنجولن ال ور، الرطل 

 ا ا رهاك ملبدأ ال ألادة الدالمو لنشعوب الواقعو حت  ال ر ل عن  موارداا الابألعألو.
    


