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 أبيي يف احلالة عن العام األمني تقرير  
  

 مقّدمة - أوال 
 الــ   ،(2017) 2352 األمــ  جملــ  قــرا  مــ  32 الفقــرة قتيــ   مب عمــا التقريــر هــ ا ميُقـد   - 1

 املؤقتـ  األمن ـ  املتحـدة األمـم قـةة واليـ  تنف   يف تقدم م  حيرز مب  إباغه أواصل أن إلـي   اجملل  ف ه طلب
 املـــــ م 2011 حزيران/يةن ـــــه 20 التفـــــ   خطـــــ ة انته كـــــ   أ  علـــــ  فـــــة ا أطلعـــــه وأن ة(،)القـــــة   ألب ـــــي
 منطقــ  يف واألمــ  لــانا ة املؤقتــ  الرتت ةــ   بشــ ن الســةنان لتحريــر الشــعة   واحلركــ  الســةنان حكةمــ  بــن
 أب ـــــي يف وأنشـــــطته  القـــــة ة ح لـــــ  عـــــ  املســـــت دا  آخـــــر التقريـــــر ويقـــــدم. املرفـــــ ( ،S/2011/384) أب ـــــي
 (S/2017/312) الســ ب  تقريــر  صــدو  منــ  منهــ  والتحقــ  احلــدون لرصــد املشــرتك  اآلل ــ  عمل ــ   وعــ 
 .2017 متةز/يةل ه 24 غ ي  إىل املمتدة الفرتة يغطي هةو  ،2017 ن س ن/أبريل 11 يف
  

 أبيي - اثنيا 
 األمن  

 تـزا  مـ  ولكنهـ  ع مـ ، ابهلـدو  أب ي منطق  يف األمن   احل ل  تت سم اإلجرام  ، احلةانث عدن  غم - 2
ـــ  النهـــ  ي الةضـــ  بشـــ ن 2011 حزيران/يةن ـــه 20 اتفـــ   تنف ـــ  يف تقـــدم إحـــراز عـــدم ظـــل   ففـــي.  متقل ة

 االضــــطا  القــــةة واصــــل  لــــ ل . مســــتمرا خطــــرا األســــلح  وانتشــــ   القةل ــــ  ةترا الت ــــ لشــــك  تُ  لاقلــــ م،
 .أب ي يف واالستقرا  السام عل  احلف ظ أجل م  عمل   لاب
 جمم ـ  يف الـنف  شـرط  أفـران مـ  فـرنا 120 مـ  ق  بيُ  مب  حتتفظ أيي  السةنان حكةم   وظل   - 3

 األمــــ  جملــــ  قــــرا   ألحكــــ م وابألخــــ  ،2011 حزيران/يةن ــــه 20 التفــــ   انتهــــ   يف النفطــــي، نفــــرة
 أفـــــران مـــــ  وبعـــــ  عن صـــــر بةجـــــةن تف ـــــد تقـــــ  ير أييـــــ  وو ن  .(2012) 2046 و (2011) 1990
 حتركــ   عــ  أييــ  بلــ وأُ . أب ـي منطقــ  ناخــل ابليــة ، عــدنهم يُعلـم ال ،الســةنان لتحريــر الشــعي اجلـ  

 .واألوس  الشم يل نالقط ع يف  ونةن ونفرة عا و  ةيلق بن اهلةي  جمهةيل مسلحن شا  أل
 هت حــد   مــ  اف ــ والت   النزاعــ   نشـةب منــ  اســرتات     فــ ن السـ ب ، قريــرالت   يف مةــن   هــة وكمـ  - 4

 دينك الــ قة لــي بــن الف صــل االشــتة   فــ  خــ  إىل اســتن نا األخــ ، اجلفــ   ملةســم القــة ة اعتمــدهت  الــي

https://undocs.org/ar/S/RES/2352(2017)
https://undocs.org/ar/S/2011/384
https://undocs.org/ar/S/2017/312
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
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 الــرغم علـ  وذلـ  ،النطـ   الةاسـ  العنــ  ومـ  املنظمـ  اجلرميـ  مـ  احلــد يف فع لـ  ك نـ  واملسـ ي ، نقـة 
 إنفــــ ذ مــــ  ابلت اف ــــ  الةعثــــ  ق مــــ  أن وبعــــد. الةســــ ط  واجلــــرا م املتفرقــــ  العنــــ  أعمــــ   اســــتمرا  مــــ 
 وامل ـ   املراعـي إىل الةصـة  املسـ ي  أهـ يل مـ  الرُّعـ ة اسـتط   وانتق    ، خمط ط  بصة ة االشتة   ف  خ 
 ملنـــ  اســـرتات   ته  إطـــ   يف أييـــ ، القـــةة وق مـــ . أب ـــي منطقـــ  مـــ  الشـــرقي واجلنـــةي اجلنـــةي اجلـــزأي  يف

 ،األوســــــ  القطــــــ   يف ،وعــــــا  نةنــــــ  يف انتشــــــ  ه  بتعزيــــــز حــــــدهت ، مــــــ  والتاف ــــــ  النزاعــــــ   نشــــــةب
 عــا  إخــا  مت ف مــ  ري ،الس ــ عمل ــ  ل نا مـ  ق عــدة   اآلن نةنــ  وتشــكل. اجلنــةي القطــ   يف ننقـةب ويف

 .املةسم ه ا خا  االنتش   إع نة م  ك ز  مؤقت 
 فمـــ  مةعـــد صـــدو  هـــ ا التقريـــر، كـــ نناخـــل أب ـــي وخ  جهـــ  حتـــد .  القة  ـــلوقـــد شـــكل  حركـــ   - 5
 بةجــةنأفــ ن  التقــ  ير أييــ  و عكســ  . ال ه ــرهتم املســ ي  يف طريــ قة لــ   فــرنا مــ  35 000يقــرب مــ   مــ 

. املصــحةبن مبةاشــ هممــ   جــ   قة لــ  فــ ا   1 200إىل  1 000  يقــرب مــ  عــ  منطقــ  أب ــي ملــه ــرة 
 إىلم   الشـ مـ الي تقـةم ابهل ـرة املرتحل  العشر  “العرب  ”العش  ر السةنان    وينتمي هؤال  إىل واحدة م 

إىل الشـر  مـ  منطقـ  ك لـةمرتا   250إىل  200ويق  املمر الع م ال   يسلكةنه عل  حنـة اجلنةب كل ع م. 
عـةنهتم، مـ  صـعةاب   خـا ، 2017يف عـ م  ب ـد أن  هـؤال  قـد عـ نةا. الع م  ت شةي  منطق  ناخلأب ي، 

وقـ مةا بتغ ـ  طـريقهم  السـةنان، جنـةب يف املنـ ط  بعـ  يف االسـتقرا  وعـدمبسةب استمرا  الةضـ  األمـ  
 املنطقــ  مــ  كــ نةا قــد فــروا الــ ي  نقــة  الــدينك  عــةنة أييــ  الةعثــ  وســهل . وغــراب شــرق  مت هــن الع نيــ 

 أب ي اجلنةب   والةسط . منطق يف وقد ع ن هؤال  إىل مستةطن   عديدة . 2011 ع م أزم  أعق ب يف
 النــــزا  جتــــدن ومــــ . أب ــــي إىل الســــةنان جنــــةب مــــ  ألشــــا   متســــق  حتركــــ   هنــــ   ك نــــ و  - 6
 قة لــ  مــ  3 000 عــ ن الغــزا ، حبــر غــرب إىل العنــ  وانتشــ   الســةنان جنــةب يف 2016 متةز/يةل ــه يف
 الســــةنان جنــــةب مـــ  النــــ   مــــ  كةـــ ة أعــــدان  دف  تــــ لـــةحظ للنــــزو ، ونت  ــــ . أب ـــي إىل نقــــة  دينك الـــ
 وبعــ  امل ــ   تــةف ر ح ــ  مــ  ليــغة  الســة  تتعــر  لــ ل ، ونت  ــ . املشــرتك  أم  ــ  ســة  منطقــ  إىل

 املاــــد ا  يف ز نة بةجـــةن الســــام جلنـــ  أعيــــ   أفـــ ن ذلــــ ، مـــ  وابالقــــرتان. األخـــر  األس ســــ   املـــةا ن
 الفت ـــــ   بغــــ   يشــــمل الةضـــــ  هــــ ا إن   قــــ  ويُ . املشـــــرتك  الســــة  بنشــــ طي   املرتةطـــــ  الةغــــ   حــــ ال  يفو 

 .السةنان نةبجب تةي  مق طع  م  ينحد ن منه  كث ا أن   يُزعم الايت الق صرا 
 ســـرق  حـــ ال  حـــدوث إىل نقـــة  دينك الـــ تقطنهـــ  الـــي املنـــ ط  يف املســـ ي  قطعـــ ن  عـــي وأن  - 7
 بلـ  مةاشـي سـرق  ح نث  ع  اجلنةي، القط   يف تق  الي م    ، أه يل أف ن ،أ  /م ية 6 ويف. لم ش  ل

 مكـــ ن وال املغـــ ي  مكـــ ن حتديـــد مـــ  تـــتمك  مل ولكنهـــ  نو يـــ  إبيفـــ ن القـــة ة وق مـــ  ؛ أســـ  45 عـــدنه 
 (اجلنـةي )القطـ   أ يـ  منطقـ  يف مةاشـي سـرق  ع  حزيران/يةن ه 18 يف نقة  دينك ال  وأبلغ. املةاشي

 اســــرتج   مــــ  للقــــةة الت بعــــ  واجلةيــــ  األ ضــــ   الةحــــ  فــــر  متكنــــ  وقــــد ؛ أ  200 حنــــة عــــدنه  بلــــ 
 علـــ  اهلةيـــ  جمهـــة  مســـل  مهـــ جم أغـــ   يةن ـــه،/حزيـــران 30 ويف. م لكهـــ  إىل وإع نهتـــ  ،منهـــ   أســـ  58
 وقتــل. الشــم يل لقطــ  اب ســ ن ، يف املةجــةني  املســ ي   عــ ة ألحــد الت بعــ  امل شــ    ؤو  مــ   أســ  43

 النـ   إطـا  هـؤال  تةـ ن  ح   املنطق  إىل أفرانه  القةة س    وقد. آخر وجر  واحدا شاص  املعتد 
 .املس ي  قة ل  م  م لكه  إىل امل ش   تسل م وجر . ابلفرا  والذ امل ش   ه ر ال   املعتد  م 
 ُحــد  ن الــ   اجلرميــ  منــ  ويشــ . الةاحــدة القة لــ  ناخــل كةــ  حــد إىل يُرتكــب اإلجــرام يــزا  وال - 8

 والسـطة رق والس ـ ابلس ـلب تـرتة  وهـي معظمهـ  يف بسـ ط  جـرا م وجـةن إىل ابلتقرير املشمةل  الفرتة خا 
 بســةب اإلجرام ـ  األنشـط  معظـم يشـهد املركـز  القطـ   زا  ومـ . امل شـ   وسـرق     ا الس ـ وسـرق   املسـل  
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 الطريـــ  طـــة  علـــ  واجلنـــةب الشـــم   بـــن الت ـــ   وحركـــ   املشـــرتك  ـــ  أم ســـة  مثـــل الســـ خن  النقـــ  
 ومشلـ . الشـم   إىل وفـ  و  نفرة ابجت   مش ال أب ي م  واملؤني  اجلةي  األحةا  مج   يف الس لك  ةالةح د

 علـــ  أ  /مــ ية 16 يف مســلح  مج عــ  شـــنته ه ةمــ  ابلتقريــر املشــمةل  الفـــرتة خــا  اإلجرام ــ  احلــةانث
 القــةة وألقــ . آخــري  مخســ  وجــر  واحــد مــدي مقتــل عــ  أســفر ممــ  املشــرتك ،   ــأم  ســة  يف مــدن ن
 املســ ي  قة لــ  شــ ة  إىل أ  /مــ ية، 21 يف تســل مهم ، مت املســ ي  قة لــ  مهــ مجي مــ  اثنــن علــ  القــة 

 .الشم يل ابلقط   للقةة الت ب  نفرة خم م يف
 ؛السـ   ا  إلحـد  وسـرق   مسـلح اسـطة  املشرتك  أم    سة  شهد  حزيران/يةن ه، 13 ويف - 9
 طــــراز مــــ  صــــةا ي  ق ذفــــ  ضــــة  مــــ  إثرهــــ  علــــ  متكنــــ  مطــــ  نة بعمل ــــ  للقــــةة  بعــــ  نو يــــ  ق مــــ و 
 ،السـةنان جنـةب جن هـ   مـ  جن ه  20 635 قد   م يل ومةل  املسروق  الس   ة واستع نة ،جي ي آ 

 أم  ـ  سـة  يف املـدن ن علـ  يدويـ  بقن بل آخر ه ةم وق  حزيران/يةن ه، 18 ويف. م لكه  إىل  أع د
 قة لــ  إىل ينتمــي الـ   - املهــ جم اعتقـ   مت وقــد. الـدينك   جــ   مـ  مخســ  إصـ ب  إىل أن  ممــ  املشـرتك ،
 الســـــةنان جنـــــةب ســـــلط   إىل ،القة لـــــ  هـــــ   شـــــ ة  كةـــــ  حبيـــــة  ،تســـــل مه مث واســـــت ةابه - الـــــدينك 

 .القي   أم م ماحقته تةاصل لكي
ــــ  يف أعقــــ ب أحــــداث  متةز/يةل ــــه، أغلقــــ  ســــة  أم 10ويف  - 10 ــــ  املشــــرتك  مؤقت ــــ  شــــهدهت    عن

إىل االســت ا  علــ  متةز/يةل ــه  7  مؤلفــ  مــ  مخســ  أشــا   مســلحن يف جممةعــ عمــد  املنطقــ ، ح ــ 
لـــ  ابلةيـــ   pick-up) ب ـــ  آبشـــ حن  نقـــل   يف جنـــةب الســـة ، وعمـــد  جممةعـــ  مســـلح  أخـــر  ( حمم 

النـ   علـ  سـ   ة يف منطقـ  نوكـة ا علـ   إىل إطـا  متةز/يةل ـه 9يف  سـ ي أنف   مـ  قة لـ  امل م  أ بع  مؤلف 
متةز/يةل ــه،  8يف جــد  دينك  وأصــ ب ثاثــ  آخــرون. ويف حــ نث آخــر، الــ . وقتــل مــدن  ن مــ   ــطريــ  أم 

ابلقـرب أص ب   جا وأ نهت  قت ل  و الن   عل  امرأة  اجملهةيل اهلةي أطلق  جممةع  م  األشا   املسلحن 
ـــ   علـــ  الفـــة ، يف هـــ   احلـــةانث الثاثـــ  مج عهـــ ، عممنطقـــ  مـــ     أشـــ  .  مـــ  ل ـــ   تفتـــ   وقـــد نـُف  
 العثة  عل  اجلم ع   املسلح . ، ب د أن ه مل يتس   نو    خ ص  لتعقب امله مجنو 

 دينك الــ قة لــي شــ ة  بــن متةز/يةل ــه 15 يف اجتمــ   عقــد القــة ة يســر  احلــةانث، هلــ   ونت  ــ  - 11
 علـ  الشـ ة  واتفـ . املشـرتك  أم  ـ  سة ب اخل   واملركز األمن   احل ل  ملن قش  تةناش يف واملس ي  نقة 

 هـــ   أعيـــ   القة لتـــ ن وســـُتعن  . الســـة  تةاجـــه الـــي والتحـــد   القيـــ   ملع جلـــ  خمتلفـــ  جلـــ ن تشـــك ل
. وتشـــك له  الل ـــ ن إعـــدان بعـــد الســـة  فـــت  إعـــ نة علـــ  القة لتـــن   شـــ ة  وافـــ  وقـــد. ابلتســـ و  الل ـــ ن
 لتهديــدا  املعرضــن املــدن ن ومح يــ  أب ــي منطقــ  أتمــن يف املتمثلــ  واليتهــ  بتنف ــ  التزامهــ  القــةة وأكــد 
 ابلشـــرو  للقة لتـــن لســـم  اب يقيـــي القة لتـــن شـــ ة  بـــن مـــ م اتفـــ   ومبقتيـــ . الةـــدي لعنـــ اب وشـــ ك 

 يُعـــ ن أن قةـــل متةز/يةل ـــه 19 يف مؤقــ  بشـــكل الســـة  فـــت  مت الســة ، يف ت   يـــ ال نشـــط األ تعــ طي يف
 الرابطـــ  ونفـــرة أم  ـــ  ســـة  طريـــ  وعلـــ  متةز/يةل ـــه، 22 ويف. متةز/يةل ـــه 22 يف  مســـي بشـــكل فتحهـــ 
 املســـ ي  لقة لـــ   بعـــن مـــدن ن مث ن ـــ  علـــ  النـــ   إطـــا  إىل جمهةلـــةن مســـلحةن عمـــد وتـــةنا ، قـــةيل بـــن

 .متةاصا   احل نث يف التحق   يزا  وال تفت  ، عمل    بتنف   القةة وق م . جبرو  أحدهم وأص بةا
 بفــر  نا مـ ، أمن ـ  تـداب  مـ  اخت تـه مـ  علـ  عـاوة القـةة، ق مـ  احلـةانث، هـ   أعقـ ب ويف - 12
 إىل وبراجمهــ  وصـن نيقه  املتحـدة األمـم وكــ ال  مـةظفي تـنقا  مج ـ  علــ  القـةا  بةاسـط  إلزام ـ  مح يـ 

ــــــ   يكــــــةن أن بيــــــرو ة تعل م هتــــــ  وأعطــــــ  جــــــ  ،نوكرا/ وم  مــــــ  الشــــــم    األقــــــل   علــــــ  شاصــــــ ن هن
 الر  ســ   الطــر  خــ    التــنقا  وختيــ . الاســلك   ابلةســ  ل االتصــ ال  إجــرا  ووجــةب ســ   ة كــل يف
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 األقــــل   علــــ  شاصــــن   وجــــةن ضــــرو ة مــــ  القــــةا  بةاســــط  احلم يــــ  إىل أييــــ  ة قــــوأ أب ــــي بــــن الرابطــــ 
 . الاسلك  ابلةس  ل االتص ال  وإجرا  س   ة كل يف
 القـ نةن حفـظ لـدعم جهـةن  للقـةة التـ ب  الشـرط  عنصـر واصـل أب ـي، شـرط  نا ـرة لغ ـ ب ونظـرا - 13

 للقـة ة الت بعـ  الشـرط  وأجر . اجملتمع   املش  ك  عل  الق  م  التف عل   الدو    تس   خا  م  والنظ م
 ُقطعـ  ح ـ  مشرت ، أو مستقل بشكل اجملتمع  ، التف عل   والدو    األمن   املراقة  نو    م  376

 وفقـ  اجملتمع ـ  احلم يـ  جلـ ن قـد ا  بنـ   علـ  عملهـ  وواصـل . ك لـةمرتا 8 294 جممةعه  بل  مس ف  
 احلم يـــ  جلـــ ن مـــ  املةاقـــ  يف تتشـــ    الـــي ،عن صـــره  وق مـــ . (2016) 2287 القـــرا  مـــ  16 للفقـــرة

 املهـــ م أتنيـــ  وعلـــ  والنظـــ م القـــ نةن حبفـــظ املتصـــل  املةاقـــ  مـــ  التع مـــل علـــ  يبالتـــد   بتقـــدم اجملتمع ـــ ،
 الــي التحف ظــ   اســتمرا  بســةب أب ــي مشــ   يف اجملتمع ــ  احلم يــ  جلــ ن إنشــ   يف التــ خ ر واســتمر. اإلنا يــ 
 .السةنان حكةم  تةديه 
 واجملتمع ــ  العســكري  األطــرا  مــ  مشــرتك  أمن ــ  اجتم عــ   للقــةة التــ ب  الشــرط  عنصــر وحيــر - 14

 اخلفــــ  ة أســـ ل ب علــــ  املشـــ  ك  اجلهــــ   إطـــا  جــــر  ح ـــ  والشــــم يل، األوســـ  القطــــ عن يف املعن ـــ 
 محــــا    أييــــ   مــــونظ   . املـــدن ن حلم يــــ  كةســــ ل  الســـكن   املنــــ ط  أمــــ  تعزيـــز مفهــــةم علــــ و  اجملتمع ـــ 
 اجلنســـــي العنـــــ  مةاضـــــ   غط ـــــ  مته ديـــــ  تد ية ـــــ  نو ا   و  اجلرميـــــ ، مـــــ  الةق يـــــ  إطـــــ   ضـــــم  للســـــام 

. اجلنســـ ي املنظـــة  مراعـــ ة وتعمـــ م اجلنســـن، بـــن واملســـ واة اجلنســـ ن، واالعتـــدا  واالســـتغا  واجلنســـ ي،
 أب ــــي، منطقـــ  يف اجملتمع ــــ  احلم يـــ  جلـــ ن تعزيــــز علـــ  ابســــتمرا  القـــةة شـــرط  عملــــ  نفســـه، الةقـــ  ويف
ــــ  يف مبــــ  ــــ  ذل ــــ  ف مــــ  بتةج ههــــ  وق مــــ  املشــــرتك ، أم ــــ  لســــة  املشــــرتك  الســــام جلن  جــــرا ا إب يتعل

 .ف هم واملشتةه اجلن     واحلةانث القي   ومع جل  االحت  ز
يف مصــ ن ة وتـدم  األســلح ، ق مـ  القــةا  العسـكري  وقــةا   املنةطـ  ابلقــة ة املؤقتـ لةاليــ  لووفقـ   - 15

ومصــ ن ة قطعــ  ســا   25األمــم املتحــدة لاجــرا ا  املتعلقــ  ابأللغــ م بتــدم   نا ــرةُ و  الشــرط  الت بعــ  للقــةة
، لتســـهم بـــ ل  األســـلح  الصـــغ ة يف مرفـــ  إنا ة األســـلح  والـــ خ  ر التـــ ب  للقـــةة ذخـــ  رطلقـــ  مـــ   478

علـ  مراقةـةن وطن ـةن مـ  السـةنان وجنـةب السـةنان  وسـهرحتق   السام  واألم  الع من ملنطقـ  أب ـي.  يف
 ك لــةمرتا مــ  الطــر  ذا  األولةيــ  مــ  أخطــ   املتف ــرا .  27مت التحقــ  مــ  خلــة  و  العمل ــ .هــ   راقةــ  م

 .را  يف تس   الدو    املعز زة لتمش   املن ط وه ا يشمل الطر  الي تستادمه  قةاعد عمل    الس  
 األلغــــ م مباــــ طر للتةع ــــ  وأنشــــط  الدق قــــ  املســــة  مســــتة  نون مــــ  لأللغــــ م مســــة  جريــــ وأُ  - 16
، حمل ـــ  جمتمعـــ   يف . وتـــدم ه  احلـــرب خملفـــ   مـــ  متف ـــرا جهـــ زا 49 علـــ  العثـــة  عـــ  أســـفر ممـــ  شـــ  
. الـةطن ن واملـراقةن للقـةة التـ بعن العسـكرين املـراقةن مـ  45 إىل األلغـ م مباـ طر تةع    س  ل ل م وسُ 

 أب ــــي، منطقــــ  يف يع شــــةن الـــ ي  واألطفــــ   والنســــ   الرجــــ   مـــ  23 654 إىل مم ثلــــ   ســــ  ل وســـل م 
 .وع  دون  حل  ع ة ف هم مب 
مــ  الــدو     9 906متةز/يةل ــه، أجــر  القــةة األمن ــ   21ن ســ ن/أبريل إىل  12ويف الفــرتة مــ   - 17

. وق مـ  نو يـ   بعـ  لشـرط  األمـم املتحـدة 264 النه  ي  والل ل   م  أجل إحك م الس طرة علـ  املنطقـ ، و
 مـــ  اجتم عـــ   الل نـــ اجتم عـــ   53 عمل ـــ ، وبتســـه ل عقـــد 2 548أييــ  بعمل ـــ   مرافقـــ  بلـــ  عـــدنه  

 بســـةبوقـــد ُســـ ل اكفـــ    كةـــ  يف عـــدن الـــدو    يف منطقـــ  أب ـــي.  شـــ ة  القة  ـــلاألمن ـــ  املشـــرتك  مـــ  
 ا  مةسم األمط  .خعل  الةصة  العسكرين واملراقةن العسكرين والشرط   حمدوني  قد ة األفران
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 عمل  تـــه نطــ   تةســـ   ابلقــةة العســكر  العنصـــر اقــرت  للتهديــدا ، لمفص ـــ تق ــ م إىل واســتن نا - 18
 تفتقــر األجــزا  هـ   أن   أو منــه أجــزا  إىل الةصـة  يتعــ   إمــ  الـ   الغــري الشــم يل املمـر ابجتــ   التكت ك ـ 

 ت ســـ  أجـــل مـــ  طــر  أ بـــ  فـــت  يف مـــ  خططهــ  متشـــ   ،القـــة ة شــرع و . للقـــةا  املن ســـب االنتشــ   إىل
 وطريــ  احلــدون؛ مــ  ابلقــرب نفــرة، شــر  طريــ  :هــي الطــر  وهــ   املــدن ن، ومــرو  العســكري  العمل ــ  
 عـا  بـن الرابطـ  والطريـ  ؛بقـةيل الطري  ه    ب  ذل  وبعد ،وعندا  الشم م ابجت   نفرة غرب جنةب

 .ونحلةب الشم م بن الرابط  والطري  وشنقي؛ ونحلةب
 

 السياسية التطّورات  
 إنا ة علــ  يــن  أب ــي منطقــ  وأمــ  إلنا ة املؤقتــ  ابلرتت ةــ   املتعلــ  2011 عــ م اتفــ   أن    غــم - 19

 جـة ، ألـة  كـة  ،“اإلنا يـ  أب ـي منطقـ    ـ  ” ف ن   أب ي، عل  السةنان وجنةب السةنان بن مشرتك 
 سـت  تيـم جديـدة حكةمـ  لتشـك ل مراسـ م ن سـ ن/أبريل 19 يف أصـد  قـد السـةنان، جنـةب ع نه ال  
 ،أال  نينـ  تشـة  السـ ب ، “األو  اإلنا   املسـؤو ” فصـل عقـب ذلـ  وجـ  . مستشـ  ي   بع أو  وز ا 
 علـ  أو جـة  ألـة  كـة  تع ن مس ل  عل  السةنان حكةم  ترن   مل اآلن، وح . 2017 شة  /ف اير يف

 .شكله  الي احلكةم 
كةـ    ق مـ  اـ  اثنـ ن مـ ب ـي ق مـ  القـةة بت سـ  ز  ة ألن سـ ن/أبريل،  27إىل  25م  ويف الفرتة  - 20

دينك  مهـ  فرانسـ   نينـ ، سـف  جنـةب السـةنان السـ ب  لـد  األمـم املتحـدة، وبـة  مـ لةا ، زعم   قة ل  ال
وذلـ  ضـم  (، 2011-2005السـةنان ) لـد   سسـ واملستشـ   الس  سـي السـ ب   م  الـدنك  تـةي وهة 
مـ     سـي ابحملـ نت  الـي أجر هـ  مـؤخرا دينك  نقـة  مـ  أجـل إبـاب قة لـ  الـيـةمن  اسـتغرق مهم   إط  

والصـــل  كامهـــ  علـــ  التفـــ و    . وحـــ   “يف أب ـــي امليـــي قـــدم طريـــ  ”بشـــ ن الســـةنان وجنـــةب الســـةنان 
ونعـ  ة  املمكن  الخت ذ قرا  هن  ي بش ن وض  أب ـي. يف من قش  احللج نب كل األطرا  وعل  الشرو   م 

 .“يف أب ي لتحق   االستقرا  خط ” وإىل وض مش  ي  إمن     يف أب ي تنف   أيي  إىل الزع م ن 
 املشــرتك  الرق بــ  جلنــ  انعقــد  التعل ــ ، مــ  عــ من مــ  أكثــر بعــدو  ،2017 أ  /مــ ية 30 ويف - 21
 هـــ ا يف الطرفـــ ن ُنعـــي وقـــد. األفريقـــي االحتـــ ن عقـــده  إىل نعـــ  أاباب أنيـــ  يف اســـتثن     نو ة يف أب ـــي يف

 لـــبوطُ . اخلاف ـــ  املســـ  ل مع جلـــ  ف ـــه ميكـــ  حمفـــا ابعتة  هـــ  الل نـــ  عمـــل بســـ  االلتـــزام إىل االجتمـــ  
 ونعــم ككـل، أب ـي ومنطقـ  الل نـ  بعمل ـ   أكثـر االلتــزام أييـ  السـةنان وجنـةب السـةنان حكـةمي مـ 

ــ القة  ــل، بــن احلــةا  ت ســ  جمــ   يف القــةة بــه تقــةم مبــ  االجتمــ   ســل م وقــد. احملل ــ  املةــ ن ا   بــدعم دوتعه 
 خت م ـ  وث قـ  علـ  الطرفـ ن ووقـ  . السـلمي والتعـ ي  التف عـل يف احملل   اجملتمع   لرغة  نظرا اجلهةن تل 

 األخـــ  األســـةة  يف املقةـــل االجتمـــ   وعقـــد الشـــهري ، نصـــ  االجتم عـــ   اســـتفن   علـــ  ف هـــ  يتفقـــ ن
 بــن ف مــ  التقل ــد  االجتمــ  ُ  نفســه الةقــ  يف ينعقــد أن أييــ  وقــر ا. أاباب أنيــ  يف متةز/يةل ــه شــهر مــ 

 االحتــــ ن م ســـر ولكـــ  ابلتقريـــر، املشـــمةل  الفـــرتة خـــا  اجتمـــ   أ  يُعقـــد مل ولألســـ  أنـــه ب ـــد. القة  ـــل
 .آب/أغسط  17 و 16 يةمي يف املشرتك  الرق ب  ل ن ل الق نم االجتم   عقد إىل نع  األفريقي

 عـدن مـ  ابلن  بـ  الةعثـ  و  ـ   القـةة ق  د حت نث حزيران/يةن ه، يف عقد  اجتم ع   عدة ويف - 22
 واالســـتف نة الس  ســـي املســـ   يف قـــدم  امليـــي ضـــرو ة بشـــ ن الســـةنان يف احلكـــةم ن املســـؤولن كةـــ   مـــ 
 إىل الةلــدي   ح جــ  علــ  أييــ  القــةة ق  ــد وشــد ن. أب ــي منطقــ  يف الســ  د النســي االســتقرا  مــ  ذلــ  يف

 كـــ ل  وعقـــد. أب ـــي يف للشـــعب االجتم ع ـــ  واخلـــدم   احلةكمـــ  ضـــم ن علـــ  تعمـــل مؤسســـ   إنشـــ  
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 منطقـ  يف واملتطلةـ   التحـد   إبـراز منهـ  اهلـد  كـ ن واإلنس ن   الدبلةم س   األوس   م  اجتم ع  
 جعـــل إىل  الدبلةم ســـ  األوســـ   ونفـــ  اإلنســـ ي، اجل نـــب إىل املـــ حنن اهتمـــ م اســـتقط ب يـــتم حـــ  أب ـــي

 .س  سي مس   يف تنارط ن الدولتن
 مم ثلـ   سـ ل  لنقل جةاب إىل أيي  ابلن  ب  الةعث  و     القةة ق  د س فر حزيران/يةن ه، أواخر ويف - 23
 املةعـةث بـ هل  الـي وتل  اجلهةن ه   م  الرغم وعل . السةنان جنةب يف احلكةم ن املسؤولن كة   إىل

 .ألب ي النه  ي للةض  حل إجي ن يف آخر تقدم أ  إحراز يتس    مل السةنان، وجنةب السةنان إىل اخل  
 

 القبائل بني احلوار  
ـــلمي ابلط ـــ ب  اهل ـــرة مةســـم ات ســـم - 24  وبســـةب. النطـــ   واســـع  حـــةانث وقـــة  ونن مـــ  نســـة   الس 

 .اآلن ح  حةانث وقة  نون م  العكس   اهل رة ح ل   أب ي منطق  تشهد املةكرة، األمط  
تقدم  كة ا يف إجي ن سةل للتع ي  السلمي ع  طريـ  جلـ ن السـام املشـرتك   القة لت نوقد أحرز   - 25

قـةة. وواصـل  الواالجتم عـ   الـي تنظمهـ  والل  ن القي    ، وك ل  م  خا  التف عل يف سـة  أم  ـ  
 لتسـةي إجيـ ن سـةل ويف  تعمان مع جعل القة لتن  ، وك ن ذل  مف دا يف ب نهم منظم   خمتلف  نعم احلةا  

الع لقــ  ف مــ   ـــ  ، فــ ن املســ  ل جــديرة ابلثنــ  املك ســـب  و غــم أن  هــ  املن زعــ   علــ  املســتة  احمللــي. 
 القة لتـ نال تزا  تشكل ح ر عثرة. وقد بدأ   2013دينك  نقة  يف أ  /م ية كة  ش ة  قة ل  الاغت     

. ومــ  املــ مة  أن تكــةن هــ   املن قشــ  أييــ  حمــة   تقل ديــابلةســ  ل الاملســ ل   ك ف ــ  تســةي  هــ  يف من قشــ   
ل نــــ  الرق بــــ  املشــــرتك  لاالجتمــــ   املقةــــل  خــــا الــــ   كــــ ن مــــ  املقــــر  أن يعقــــد شــــ ة  القة  ــــل اجتمــــ   

 وال   مت أتج له اآلن إىل منتص  شهر آب/أغسط .، شهر متةز/يةل هاألسةة  األخ  م   يف
   الرام ــ  إىليف جهةنمهــ للقة لتــنوخــا  الفــرتة املشــمةل  ابلتقريــر، واصــل  القــةة تقــدم املســ عدة  - 26

تةصـل  االتفـ   الـ    ومبقتيـ طريـ  تقـدم الـدعم لسـة  أم  ـ  املشـرتك .  وذل  عـ أتمن سةل الع   
 ســــة  أم  ــــ  املشــــرتك ، كــــ ن مــــ  املقــــر  أال تعمــــل 2016آب/أغســــط   4يف تــــةنا  يف   لتــــ نالقة إل ــــه
، علــ  أن يكــةن مفهةمــ  أن اجلــ نةن ســ  تمع ن 2016كــ نةن األو /نيســم    31بصــة ة مؤقتــ  حــ   إال

. ويف اجتمـــ عن مســـ ل  حتديـــد مةقـــ  الســـة  املقةـــليف  للةـــ    2016مـــرة أخـــر  يف كـــ نةن األو /نيســـم  
، مل يـتمك  اجل نةـ ن مـ  التةصـل نظ مُتهم  القة ة يف شهر  ك نةن األو  /نيسـم  وكـ نةن الث ي/ينـ يرحقن ال

واألمة  متةقف  ة  ال تزا  تعمل يف أم  ، الس   . وم  ذل ، ف ن  بش ن حتديد ه ا املةق ف   مكتةب إىل ات  
 .ف م  يتعل  مبةق  السة ملصلح  خمتل  أصح ب اأبداه  س بق  اعرتاض   ح ل   بش ن الة   يف أ   

 أم  ـــ  ســـة  مركـــز حتســـن بشـــ ن تةصـــ    املشـــرتك  الســـام جلنـــ  م قـــد   أ  /مـــ ية، 25 ويف - 27
 املؤقتــــ  األمن ــــ  القــــةة وأتمــــل. الســــة  يف األس ســــ   اهل  كــــل مرافــــ  وحتســــن تشــــ  د واقرتحــــ  املشــــرتك 

 األثـــــر، الســـــريع  املشـــــ  ي  مـــــ  الق نمـــــ  اجلةلـــــ  يف املقرتحـــــ  املشـــــ  ي  بعـــــ  نعـــــم علـــــ  قـــــ ن ة تكـــــةن أن
 .املشرتك  املة ن ة ه   نعم عل  اآلخري  املصلح  أصح ب تش    فتف  م  وهي
 بعيـه  أن ويةـدو املشـرتك ، ابلسـة  عاقـ  هلـ  متفرقـ  إجرام ـ  حةانث وقع  أعا ، كرذُ  وكم  - 28
 القــــةة وفــــر  املشــــرتك ، الســــة  يف لاجــــرام التصــــد  وبغ ــــ . جت  يــــ  مك ســــب علــــ  احلصــــة  أجــــل مــــ 
. املشـرتك  قيـ  هم تتعلـ  الـ ي  ف هم املشتةه الحت  ز مؤقت  مرفق  2016 األو /نيسم  ك نةن 14 يف

 قدمــه الــ   واللةجســي التقــ  الــدعم أ   وقــد. القيــ   هــ   مع جلــ  املشــرتك  التقل ديــ  احملكمــ  وتتــةىل
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 ولل ــ ن أم  ــ  يف الســة  أمــ  لل نــ  القــة ة تقد مــه الــ   الــدعم تعزيــز    اإلصــاح مــةظفي مــ  اثنــ ن
 .وأقة  أب ي يف االحت  ز مبراف  يتعل  ف م  اجملتمع   احلم ي 
 الةعثــ  اســتمر  أب ــي، منطقــ  ضــم  اإلجرام ــ  األفعــ   ملع جلــ  الق نةن ــ  ابآلل ــ   يتعلــ  وف مــ  - 29
 القة ة حتت زهم ال ي  األفران تسل م ترت ة   بش ن السةنان وجنةب السةنان يف السلط   م  التةاصل يف
 مـرتنن ن احلكـةمتن   كـا أن   ب ـد .أب ـي منطقـ  يف األمـ  وضـم ن املـدن ن مح ي  يف واليته  أنا  س    يف

 .اجملرمن لتسل م املقرتح  الطرا   عل  املةافق  يف يةدو م  عل 
ــــاث مــــ ظ  ونُ  - 30 ــــدو ا  العمــــل حلقــــ   مــــ  عشــــرة ث ــــ  وال ــــر املشــــمةل  الفــــرتة يف التد ية  . ابلتقري
 .القة لتن   م  الةث   ابلتنس   2016/2017 للسن  األثر سري  مشروع   يوعشر  ثاث  إجن ز ومت
 

 اإلنسانية احلالة  
ظل ـــ  احل لـــ  اإلنســـ ن   مســـتقرة نســـة   يف غ ـــ ب اشـــتة ك   وحـــ ال  تشـــريد علـــ  نطـــ   واســـ   - 31
منطق  أب ي. وال تزا  وك ال  األمم املتحدة وصن نيقه  وبراجمهـ  واملنظمـ   غـ  احلكةم ـ  تةاصـل تقـدم  يف

منطقــ   شــا  مــ  الففــ   اليــع ف  يف 163 000املســ عدة اإلنســ ن   واملســ عدة يف جمــ   اإلنعــ ش إىل 
 3 000يل جمـــــ و ة يف جنـــــةب الســـــةنان، وحـــــةا حم فظـــــ   ز  مـــــ   11 000هـــــ ا العـــــدن أب ـــــي. ومشـــــل 

ويشـمل العـدن  القر  الشـم ل   ألب ـي.يف ك نةن يةجدون م  هن ي  شهر متةز/يةل ه هؤال  الةافدي  اجلدن   م 
ومـ  املتةقـ  أن يعـةنوا  2017 هاملس ي  الرحـل الـ ي  غـ ن وا أب ـي يف حزيران/يةن ـ بدوم   35 000أيي  

 ،النــزا  يف جنــةب الســةنان وبســةب التقريــر األخــ ، صــدو . ومنــ  2017يف أواخــر تشــري  األو /أكتــةبر 
 أب ي م  أجل الةصة  إىل وجه   يف السةنان.  ز  م  عةة  10 000 متك  حةايل

 امل  ـ  يف 95 وضـ  مسـة  بشـكل مت السةنان، جنةب يف اللةجست   التحد   م  الرغم وعل  - 32
 مــ  واألوســ  اجلنـةي اجلــزأي  يف مةجــةنة  مسـتةنع  ســةع  يف األمطــ   ملةسـم الغ ا  ــ  االحت  جــ   مـ 
 ،ابلغـــ ا  املتصـــل  األنشـــط  خمتلـــ  مـــ  اليـــع ف  الففـــ   مـــ  شـــا  100 000 حنـــة واســـتف ن. أب ـــي
 جنـةب مـ  املشـرني  علـ  لألغ يـ  الع م والتةزي  التعل م، مق بل والغ ا  األصة ، مق بل الغ ا  س م  وال

 .أب ي منطق  يف املةجةني  ،السةنان
 أب ــي منطقــ  يف القة  ــل عــ   ســةل نعــم أجــل مــ  مة ولــ  اجلهــةن الفــرتة هــ   خــا  واســتمر  - 33

 ع مـ  ق عـ  وبنـ   ؛ص دل   وتش  د ؛مط ح  ثاث إنش   اجلهةن ه    ومشل. الفرتة ه   خا  أبكمله 
 ذلــ ، علــ  وعــاوة. ز اع ــ  وأنوا  متنةعــ  خيــروا  بــ و  تةزيــ و  واألمســ  ؛ اخليــ   ألكشــ   ســة و 
 ومك فحـ  احل ـةا   ترب ـ  علـ  احل ةان ـ  الصـح  جمـ   يف األهل ن الع ملن م  49 جممةعه م  تد يب مت

 ،املسـ ي  قة ل و  نقة  دينك ال قة ل  ملةاشي اجلف   مبةسم خ ص  وعاج   لق ح   تةف  ومت. األمرا 
 . املةاشي ه   م   أس  291 202 منه  استف ن
 والتغ يــــ  األول ــــ  الصـــح   الرع يــــ  خـــدم   لتــــةف  املؤقتـــ  االنقط عــــ   أحـــد علــــ  التغل ـــب ومت - 34

 وغطــ . العمــل إىل مج عــ  املرافــ  هــ   وعــ ن  التمةيــل، حتــد   بســةب صــح   مرفقــ  13 يف املتك ملــ 
 قــ م ف مــ  ومرضــع  ، حةامــل ونســ   اخل مســ  ســ  نون طفــل 4 300 خبدم تــه التكم ل ــ  التغ يــ  بــر م 
 وفـــ و  ابلســـل صـــ بنامل املســـتف دي  مـــ  400 بتغط ـــ  واخلـــ  ج ن الـــداخل ن للمرضـــ  يـــ التغ  بـــر م 
 الغ ا  ـ  السـل  مـ  متةسـط  كم ـ  تـةف  شـهر  مت ذلـ ، إىل وابإلضـ ف . والكـ الزا  الةشـري  املن ع  نق 
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 ســنةا  مخــ  عــ  أعمـ  هم تقــل الــ ي  ناخل ـ  املشــرني  األطفــ   مـ  1 500 لف  ــدة أطنــ ن 10 قـد ه 
 الشـــرك   نف ـــ  أ  /مـــ ية، 12 إىل 5 مــ  الفـــرتة ويف. النـــ زحن مةاقـــ  يف واملرضــع   احلةامـــل النســـ   ومــ 

 نعـــم ومت. اخل مســـ  ســـ  نون طفـــا 19 655 مشلـــ  احلصـــة  ضـــد   للتحصـــن  جحـــ  محلـــ    الصـــح ةن
 أثنــ   التــد يب ذلــ  يف مبــ  القــد ا ، وبنــ   التةع ــ  نشــط أب املرافــ  مج ــ  يف والتغ ويــ  الصــح   اخلــدم  
 ونو ا  ،القــرو  املســتة  علــ  األول ــ  الصــح   اخلــدم   مــةظفي وتــد يب الســريرين، للمــةظفن العمــل

 .املنطق  أحن   مج   يف االبتدا    املدا   إىل مةجه  تعل م   مةان ووزع . الصح   لتةع  ل
. أب ـــي يف مد ســـ  24 يف غـــ ا    نعمـــ  املـــدا   أطفـــ   مـــ  21 700 جممةعـــه مـــ  تلقـــ  وقـــد - 35

 وأع ـد. لط قـ اب الغـ  الةسـكةي  االبتدا ي التعل م طاب م  6 000 حةايل تلق  ذل ، إىل وابإلض ف 
 .الرض   قري  يفو  لع  دي ل النةن  قري  يف ابتدا  تن مد ستن أته ل
 امل ــ   إمــدانا  تــةف  جمــ   يف املة ولــ  اجلهــةن مــ  شــا  13 000 عــ  يقــل ال مــ  واســتف ن - 36

 الشـم ل   األجزا  ويف. امل    أحةا  واستصا  ال دوي  امليا   وإصا  امل    آاب  حفر مثل امل مةن ،
 يشـكل املـةمس ن وللرح ـل السـكن   الت معـ   مـ  لكل امل مةن  امل    إمدانا  تةف  ظل أب ي، منطق  م 

 األنشـط  ومشلـ . املن ط  ش  يف متفرق  تع   قة  لال وألن   جدا، عم   اجلةف   امل    مستة  ألن حتد 
 امل ـــ   إنا ة علـــ  احملل ـــ  الســـلط   يف النظـــ ة واجلهـــ   امل ـــ   مســـتادمي جلـــ ن تـــد يب األخـــر  الر  ســـ  
 إنفــ ذ نظــ م قــد ا  حمدونيــ  ظــل ففــي ذلــ ، ومــ . الشمســ   ابلط قــ  تعمــل الــي امل ــ   أحــةا  وصــ  ن 
 .مستشري  الشمس   الط ق  ظمنُ  وسرق  تاريبال أعم   ك ن  الق نةن،

 العنــ  خمــ طر إىل واألطفــ   النســ   تعرضــ  أب ــي، ناخــل املتــةفرة احلم يــ  آل ــ  ليــع  ونت  ــ  - 37
 ،النـــزا  مــ  الفــ  ي  الســةنان جنــةب مــةاط  أغلة ــ  وك نــ . املنــ ط  بعــ  يف املع ملــ  وســة  واالســتغا 

 واســتمر  . واألطفــ   النســ   مــ  ،الســةنان يف شــ  وجهــ   إىل اــ  مــر وا أو أب ــي يف مــؤخرا اســتقروا الــ ي 
 األســــر مجـــ  تـــدعم الـــي أغــــة  يف األطفـــ   اســـتقة   مراكـــز يف األطفــــ   حبم يـــ  املتعلقـــ  الشـــةاغل  صـــد

 .املصحةبن غ  أبطف هل 
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 منها والتحقق احلدود لرصد املشرتكة اآللية حالة -اثلثا  
 السياسية التطّورات  

 واألمن ـ  الس  سـ   اآلل ـ  عقـد  ،ابلتنف ـ  املعـ  املستة  الرف   األفريقي االحت ن فري  م  برع ي  - 38
ــــ. أ  /مــــ ية 15 و 14 يــــةمي أاباب أنيــــ  يف اســــتثن     اجتم عــــ  املشــــرتك   ترأســــه الــــ   االجتمــــ  ، زو ك 
 االســتثن  ي االجتمــ   خــا  املتاــ ة القــرا ا  تنف ــ  علــ  بكــر، أبــة الســام عةــد للفريــ ، الســ ب  الــر   
 وشــــدن . لآلل ـــ  الاحقــــ  الع نيـــ  الــــدو ا  يفو  ،2015 األو /أكتـــةبر تشــــري  15 يف املعقـــةن األخـــ 
 علــ  ووافقــ  ،منهــ  والتحقــ  احلــدون لرصــد املشــرتك  اآلل ــ  أمه ــ  علــ  املشــرتك  واألمن ــ  الس  ســ   اآلل ــ 
 مةاقـــ  أ بعـــ  إنشـــ   نعـــم منهـــ  ،عملهـــ  وت ســـ  األخـــ ة هـــ   لتفع ـــل عمل ـــ  خطـــةا  اختـــ ذ علـــ  الرتك ـــز

ــــ  أفــــران مج ــــ  تنقــــل حبريــــ  االلتــــزامو  لألفرقــــ ؛ ــــ   يف فــــة ا والشــــرو  ؛اآلل   واإلذن األ ضــــي؛ الرصــــد عمل 
 اجلـة ؛ الرصـد لعمل ـ   املةافق  إصدا  وت ة وتسري  مش  ؛ قة  يف العمةني  الط  را  مهة  ابستادام

 املنزوعــ  اآلمنــ  احلدونيــ  املنطقــ  يف فــة ا ذلــ  يةــدأ أن علــ  اجلــة ، الرصــد لعمل ــ   اهلةــة  إذن ومــن 
 الق ـ م أجـل مـ  اآلل ـ  ملعـدا  التكنةلةج ـ  القـد ة تعزز أن القة ة إىل طلب التداب ، هل   ونعم . السا 
 املشــرتك  األمن ـ  الل نـ  إىل املشـرتك  واألمن ـ  الس  سـ   اآلل ـ  أوعـز  كمـ . اجلـة  الرصـد بةعثـ   بفع ل ـ 

 .الس بق  االجتم ع   يف املتا ة القرا ا  تنف   يف احملرز التقدم الستعرا  اجتم ع  تعقد أن
 عقدتــه الــ   االجتمــ   ذلــ  يف املتاــ ة القــرا ا  تنف ــ  يف نســة   ضــف ل تقــدم ســة  حيــرز ومل - 39
 مشـ  ، غـة  يف العمةنيـ  الطـ  را  مهـة  سـتاداماب القـة ة بدأ  ولف . املشرتك  واألمن   الس  س   اآلل  
 املزعـــــةم احليـــــة  أمـــــ . أ ضـــــ   نو    تســـــ   تتـــــ   التنقـــــل ريـــــ حل مةات ـــــ  ب فـــــ  هت فـــــ  بعـــــد يتســـــ    مل ف ن ـــــه

 مـ أب يتعلـ  ف مـ  مشـ كل يطـر  فهـة السـا  املنزوعـ  اآلمنـ  احلدوني  املنطق  ناخل املرتزق  للم مةع  
 ونت  ـ . الـدو    مـ  النـة  هـ ا تسـ   نون حيـة  ممـ  ،األ ضـ   الدو    يف املش  كن الةطن ن املراقةن
 الة فــ  تتــةف ر  يثمــ  ،احلدونيــ  املنطقــ  هــ   يف األفرقــ  مةاقــ  لتحديــد املقــر   االســتطا  أتج ــل مت لــ ل ،
 أسـ ب   ثاثـ  بعـد اجتم عهـ  املشـرتك  األمن ـ  الل نـ  تعقـد أن علـ  املةافقـ  مـ  وابلـرغم. املسـ عدة األمن ـ 

 يف  ابلتــة    السـةنان جنـةب السـةنان واهتـم. االجتمـ   هـ ا بت ج ـل قـ م السـةنان فـ ن   الل نـ ، انعقـ ن مـ 
 السةنان يتهم فهة السةنان جنةب أم  .السا  املنزوع  اآلمن  احلدوني  املنطق  مش   قةاته وبنشر نا فة 
 شـهر هن يـ  يف احلـدون لرصد املشرتك  آلل  ل املقر  االجتم   يزا  وال. الشم   يف املع  ض  مج ع   إبيةا 

 عشــر األ بعــ  ملنطقــ  املاصصــ  الل نــ  تشــك ل بشــ ن آخــر تقــدم أ  حُيــرز مل كمــ . معل قــ  حزيران/يةن ــه
 حـــدنه  الـــي املرجع ـــ  النقــ   تـــزا  ال ذلـــ ، علــ  وبنـــ  . األ بعـــ  احلدونيـــ  املعــ بر تفع ـــل بشـــ ن أو مــ ا

 حـــد إىل مســـتةف ة غـــ  الك ملـــ  التشـــغ ل   القـــد ة لتحق ـــ  (S/2015/439) 2015 عـــ م يف العـــ م األمـــن
 الســـا ؛ املنزوعـــ  اآلمنـــ  احلدونيـــ  ملنطقـــ اب املتعلقـــ  املن زعـــ  حـــل   يلـــي: مبـــ  النقـــ   هـــ   وتتعلـــ . كةـــ 

ـــرأ ا لةضـــ  املطلةبـــ  الةت ـــ  وتســـل م احلـــدون؛ مترســـ  من قشـــ   اســـتفن  و   ابملنـــ ط  املتعلـــ  امللـــزم غـــ  ل
 االجتم عـــ   وعقـــد األفريقـــي؛ لاحتـــ ن التـــ بعن التقن ـــن اخلـــ ا  إىل الطرفـــ ن عل هـــ  يتنـــ ز  الـــي احلدونيـــ 
 .ابلك مل التنق ل حري  وضم ن املشرتك ؛ واألمن   الس  س   آلل  ل الع ني 
 تنشـ   إعـ نة علـ  لتشـ  عهم  السـةنان وجنةب السةنان يحكةم م  حةا  يف القةة ونخل  - 40

 ضـة  يف منهـ  والتحقـ  احلـدون لرصد املشرتك  ابآلل   يتعل  ف م  تقدم وإحراز أب ي مركز بش ن املن قش  
 ق  ـدو  الةعثـ    ـ   اجتمـ  حزيران/يةن ه، 21 ويف. (2017) 2352 األم  جمل  قرا  يف الةا نة الدعةة

https://undocs.org/ar/S/2015/439
https://undocs.org/ar/S/RES/2352(2017)
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 القــةا  أ كــ ن بــر    ابلتنف ــ  املعــ  األفريقــي لاحتــ ن التــ ب  املســتة  الرف ــ  الفريــ  أعيــ  ُ و  ابلن  بــ  القــةة
 اآلل ــ  عــ  الصــ ن ة األخــ ة القــرا ا  تنف ــ  علــ  احلــ  أجــل مــ  وذلــ  اخلرطــةم، يف الســةنان   املســلح 
 ابآلل ـــ  الصـــل  ذا  مه مهـــ  يف دم قُـــ امليـــي مـــ  القـــةة  تـــتمك   أن وضـــم ن املشـــرتك ، واألمن ـــ  الس  ســـ  
 .املشرتك  واألمن   الس  س   اآلل   حدنته ال   النحة عل  منه ، والتحق  احلدون لرصد املشرتك 

 
 العمليات  

 نزوعــ امل اآلمنــ  احلدونيــ  املنطقــ  طــة  علــ  األس ســ   اهل  كــل وضــع  األمطــ  ، مةســم بســةب - 41
  صـد بعثـ   إيفـ ن إ جـ   مت ،املنطقـ  هـ   إىل الةصـة  طريـ  علـ  األمن ـ  التهديدا  واستمرا  ،السا 
 الةعثـــ   هـــ   إجـــرا  أجـــل مـــ  والتـــد يب واإلعـــدان التاطـــ   وجيـــر . املقةـــل اجلفـــ   مةســـم إىل أ ضـــ  
 ف مــ  ق  مــ  تــزا  مــ  القيــ   بعــ  أن   ب ــد. اجلــ نةن لكــا الت بعــ  احملل ــ  الســلط   مــ  التنســ   وكــ ل 
 تعــرت  الــي العةا ــ  مج ــ  إزالــ و  منهــ  والتحقــ  احلــدون لرصــد املشــرتك  اآلل ــ  ملــةظفي التنقــل حبريــ  يتعلــ 

 اجلــة  الرصــد علــ  املةافقــ  بعمل ــ  والتع  ــل األ ضــ  ؛ الــدو ا  تنف ــ  يف فــة ا والشــرو  اآلل ــ ؛ عمل ــ  
 .الرصد ا ا تقةم الي للةعث   اهلةة  تص  ي  ومن 
 مـ  بعث  27 مجل  م  22 تس   بن    مت متةز/يةل ه، 20 إىل ن س ن/أبريل 12 م  الفرتة ويف - 42

 واثنتـ ن الطـ  را  رتـةف   عـدم بسـةب )اثنتـ ن الةعثـ   هـ   مـ  مخـ  لغ ـ وأُ  ،املقر ة اجلة  الرصد بعث  
 .ابلط  رة( تتعل  فن   ملش كل

 التشـغ ل   القـد ة حتق ـ  يف متقـد   إحـراز أجـل مـ  األمـ  جملـ  سـ بق  وج ههـ  الـي للـدعةة وتلة   - 43
 علــ  بــة ام، يف 3 للقطــ   املقــرت  للمةقــ  اســتطا  إجــرا  الث ي/ينــ ير كــ نةن 21 يف ابلفعــل مت الك ملــ ،

 املقـرت  للمةقـ  آب/أغسـط  شـهر يف مم ثـل اسـتطا  إجـرا   املقـر   ومـ . األخـ  تقريـر  يف جـ   م  حنة
 شـهر يف إجـراؤ  املقـر   مـ  بـة ام يف 3 القطـ   ملةقـ  آخـر اسـتطا  وهنـ  . والرنـ  ملكـ   يف 4 للقط  

 .أيلة /سةتم 
  

 للبعثة املقّدم الدعم -رابعا  
 م  226) فرنا   4 515 يةل  للقةة العسكر  العنصر قةام ك ن ابلتقرير، املشمةل  الفرتة خا  - 44
 قــــــد   أقصــــــ  حلــــــد   بــــــه مــــــ ذون قــــــةام مق بــــــل جنــــــد (، 4 289 و  كــــــ ناأل عسكرين/ضــــــة  ال راقةناملــــــ

 األمـ  جملـ  لقـرا  وفقـ  فـرنا 4 791 إىل الحق  به امل ذون األقص  احلد ه ا خف  وقد .فرنا   5 326
 اإل ث مـــــ  7) شـــــرط  ضـــــ ب  25 يةلـــــ  للقـــــة ة التـــــ ب  شـــــرط ال عنصـــــر قـــــةام وكـــــ ن. (2017) 2352

 فرقـ لأل مةاقـ  أ بعـ  علـ  مـةزعن فـرنا 50 الةـ ل و  بـه املـ ذون األقصـ  احلـد مق بـل يف الـ كة ( م  17 و
 مةظفــ  130 املــدن ن للمــةظفن اإلمجــ يل العــدن وبلــ . أب ــي يف املقــر علــ و  ة (قــوأ وابنتــةن ونفــرة )أب ــي
 حــــدون يف بــــه املــــ ذون العــــدن مق بــــل يف وطن ــــ  مةظفــــ  78 و املتحــــدة األمــــم متطــــةعي مــــ  31 و نول ــــ 
 حكةم  أصد   وقد .وطن   مةظف  89 و املتحدة األمم متطةعي م  متطةع  32 و نول   مةظف  164

 اإلصــــــــــــدا  انتظـــــــــــ   يف أتشــــــــــــ ا  هنـــــــــــ   تــــــــــــزا  ال ولكـــــــــــ  القــــــــــــةة، ألفـــــــــــران أتشــــــــــــ ة 97 الســـــــــــةنان
 املشـــمةل  الفـــرتة وخـــا . املتع قـــدي  مـــ  16 و الشـــرط  أفـــران مـــ  13 و عســـكر  23 و مةظفـــ ، 12 لــــ

 ونقـل (مغـ ن ة   1 955 و وصـةال 1 963) القـةا  أفـران م  فرنا 3 918 تن وب الةعث  أجنز  ابلتقرير،
 وصـــــــــــــةال ك لةغرامـــــــــــــ  82 364) كـــــــــــــ نقلي مطـــــــــــــ   عـــــــــــــ  الةيـــــــــــــ    مـــــــــــــ  ك لةغرامـــــــــــــ  230 714
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 كـ نقلي عـ  بـراا الةيـ    مـ  ك لةغرامـ  212 642 نقـل مت وابملثـل،. (مغـ ن ة ك لةغرام  148 350 و
 .(مغ ن ة ك لةغرام  152 645 و وصةال ك لةغرام  59 997)

 أصـة  أن فةعـد. ج    للةعث   األس س   اهل  كل حتسن عل  والعمل أب ي خم م تةس   بر  وم  - 45
 القــةة جممــ  ناخــل واالقتح مــ   الســرق   عــدن يف حــ ن اكفــ   ُســ  ل ،ابلك مــل ق  مــ  اخلــ  جي الســة 
 حتةيـــل أشـــغ   اكتملـــ  ،2017 حزيران/يةن ـــه شـــهر هن يـــ  ومـــ . املتحـــدة لألمـــم املشـــرتك  املةـــ ي وجممـــ 
 فــرانابأل اخل صـ  اإليــةا  أمـ ك  إعـدان مــ  االنتهـ   ومت. نا ـم فريــ  مةقـ  إىل املؤقتـ  للعمل ــ    نةنـ ق عـدة

 الته فـ  أعمـ   أمـ . مشـغةل  األمـ ك  ه   وأصةح  األو  املستة  م  املستشف و  واملك تب نالعسكري
 يف املقــر تةســع  مةقــ  يف للةعثــ  املاصــ  اإلق مــ  وبةــد  العســكرين إيــةا  أبمــ ك  يتعلــ  ف مــ  والتشــ  د

 األو /نيســم  كــ نةن شــهر حبلــة  لتكتمــل امل  ــ  يف 65 قــد ه  تقــد م نســة  بلغــ  وقــد ج  يــ  فهــي أب ــي
 حمطـ   بـن ومـ . العسـكري  املا مـ   مج ـ  يف القدمي  اجل هزة املة ي استةدا  م  االنته   ومت. 2017
 منهــ  حمطــ ، 17 ترك ــب مت ،القــة ة خم مــ   جلم ــ  املقــر  ة والثاثــن الســ  الصــحي الصــر  م ــ   مع جلــ 
ــ قــدو . ع ملــ  حمطــ  14 ــ بســةب ا املعــد   ترك ــب رأتخ   يف صــعةاب ال وبســةب املعــدا  هــ   وصــة  رأتخ 

 .الطر  ح ل  ترن  م  زان ال   األمط   مةسم بد  إىل ابإلض ف  الدخة ،  ن  مب اجلم    م  ختل صه 
 تتةقـــ  وهـــي اجلنـــ حن، تبتـــ  طـــ  را  وثـــاث هل كـــةبرت طـــ  را  أ بـــ  تشـــغ ل الةعثـــ  وواصـــل  - 46

 حزيران/يةن ـــه 30 حبلـــة  امل زان ـــ  يف املد جـــ  الســـ ع   مـــ  امل  ـــ  يف 106 قـــد ه  اســـتغا  نســـة  حتق ـــ 
 نعمـ  طلعـ  16 أبنا  الةعثـ  ق مـ  ،2017 حزيران/يةن ـه إىل ن سـ ن/أبريل م  األشهر وخا . 2017
 إنا ة منطقــ  لـدو    نعمـ  جةيـ  طلعـ   ومخـ  ،منهــ  والتحقـ  احلـدون لرصـد املشـرتك  اآلل ـ  لـدو   

 مجهة يـ  يف االسـتقرا  لتحق ـ  املتحـدة األمـم منظمـ  لةعثـ  اجلـة  الـدعم تـةف  أييـ  القةة وواصل . أب ي
 ف مـــ  التكـــ ل   تق ســـم ترت ـــب خـــا  مـــ  الســـةنان جنـــةب يف املتحـــدة األمـــم وبعثـــ  الدميقراط ـــ  الكةنغـــة
ــزة للقــةة الت بعــ  CRJ طــراز مــ  ةابلطــ  ر  يتعلــ   إجــا  ابلتقريــر املشــمةل  الفــرتة خــا  ومت. عنت ــي يف واملرك 
 .الةعث  خ    إىل مرض  مخس 

  
 املالية اجلوانب - خامسا 

 مةلـــ  ،2017 حزيران/يةن ـــه 30 املـــؤ   71/298 قرا هـــ  مبةجـــب الع مـــ ، اجلمع ـــ  خصصـــ  - 47
 .2018 حزيران/يةن ـه 30 إىل 2017 متةز/يةل ـه 1 مـ  للفـرتة القـةة عل  لانف   نوال  مل ةن 266.7
 للقــــةة اخلــــ   للحســــ ب املســــدنة غــــ  املقــــر  ة االشــــرتاك   ق مــــ  بلغــــ  ،2017 متةز/يةل ــــه 24 وحــــ 

 يف الســـام حفـــظ عمل ـــ   جلم ـــ  املســـدنة غـــ  املقـــر ة االشـــرتاك   جممـــة  وبلـــ . نوال  مل ـــةن 109.6
 ن ســ ن/أبريل 30 حــ  املمتــدة للفــرتة القــةا  تكــ ل   دن وُســ. نوال  مل ــةن 4 949.6 نفســه التــ  ي 
 آذا /مـــ    31 حـــ  املمتـــدة الفـــرتة عـــ  للةحـــدا  اململةكـــ  املعـــدا  تكـــ ل   ســـدن  ب نمـــ  ،2017
 .الفصلي السدان جلدو  وفق  ،2017

  
 والتوصيات املالحظات -سادسا  

 أشــعر ولكــ  الس  سـي، حةا مهــ  تنشـ   إلعــ نة مـؤخرا احلكةمتــ ن بـ لته  الــي اجلهـةن علــ  ثـ أُ  - 48
 اتفـــــــ   تنف ـــــــ  يف التقـــــــدم مـــــــ  مزيـــــــدا حتـــــــرزا مل الســـــــةنان وجنـــــــةب الســـــــةنان حكـــــــةمي ألن   ابألســـــــ 
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 وجملـ  أب ي، منطق  إنا ة وهي: املشرتك  املؤقت  املؤسس   إنش   ذل  يف مب  ،2011 حزيران/يةن ه 20
 أ  /مـــ ية يف مت الـــي أب ـــي يف املشـــرتك  الرق بـــ  جلنـــ  اجتمـــ   أن   و غـــم .أب ـــي شـــرط  ونا ـــرة أب ـــي، منطقـــ 
 علــ  للت شــ  يكفــي ال ف ن ــه ،ذاتــه حــد يف إجي ب ــ  تطــة ا ُيشــك ل وشــهري ، ســنتن نام تعل ــ  بعــد ،2017
 مةعــد حتديــد يف ه مــ  خطــةة االجتمــ   قطــ  وقــد. الس  ســي اجلمــةن كســر حنــة ملمــة  تقــدم أ  وجــةن

 االختافـــ   أن   إال املؤقتـــ ، األمن ـــ  القـــةة عمـــل بـــدعم يلتزمـــ ن الطـــرفن جعـــل ويف املقةـــل االجتمـــ   عقـــدل
 لل نــ  املشــ  كن الر  ســن التــزام إزا  ابألمــل أشــعر فــ ن  ذلــ ، ومــ . جل ــ  أمــرا كــ ن ب نهمــ  الثقــ  وعــدم
 وأييـ  آب/أغسـط ، 16 غ يـ  إىل أتج لـه  غـم أاباب أنيـ  يف االجتمـ   حبية  أب ي يف املشرتك  الرق ب 
 . الةق  نف  يف يُعقد سة  القة  ل بن التقل د  االجتم   أن   م  ذكراه  م  إزا 
 واألمن ــ  اإلنســ ن   الشــةاغل مع جلــ  هــة أب ــي يف املشــرتك  الرق بــ  جلنــ  اجتم عــ   مــ  املتةق ــ  إن   - 49

 وهت فـــ  املشـــرتك  املؤسســـ   بشـــ ن 2011 حزيران/يةن ـــه 20 اتفـــ   تنف ـــ  وتعزيـــز أب ـــي لشـــعب واإلنا يـــ 
 لعقــد مةعــد حتديــد علــ  االقتصــ   ولــ   ،للمنطقــ  النهــ  ي الةضــ  بشــ ن اتفــ   إلبــرام املةات ــ  الظــرو 
 بــــن را التـــةت   ختف ـــ  إىل  ةاملتكــــر   التفـــ عا  تـــؤن  أن يف األمـــل وط ــــد  حـــدويل إي  و . قـــ نم اجتمـــ  
 القةاعـد مسـتة  علـ  السـام بنـ   مةـ ن ا    وتشـ  احملل ـ  اجملتمعـ   بـن قـ الث   بن   إىل وأيي  ،الطرفن
 كةــ  اغت ــ   ملــ  إغــا  يتــ   حــل   إىل التةص ــل ضــرو ة علــ  الت ك ــد  أكــر   الصــدن، هــ ا ويف. الشــعة  
 .2013 ع م يف نقة  الدينك  قة ل  ش ة 
 مشــرتك  إنا ة إبنشــ   احلكــةمتن ق ــ م وعــدم هن   ــ ، تســةي  إىل التةص ــل يف متقــد   إحــراز عــدم إن   - 50
 يف مه مهـــ  مــ  ل ســـ  أعةــ   ع تقهـــ  علــ  وييـــ  ،خلروجهــ  زمـــ  إطــ   حتديـــد مــ  القـــة ة حيــرم أب ــي، يف

 أبعيـ   أُه ـب وإي  . املتحـدة ألمـما بعث   م  مؤقت  بعث  ول   حكةم  حتل ه  أن يُفرت  مس  ل مع جل 
 إحــراز وبيــرو ة أبمه ــ  أب ــي يف املصــلح  أصــح ب تةع ــ  أجــل مــ  وســعهم يف مــ  يةــ لةا أن األمــ  جملــ 
 قــد مفتةحــ  واليــ  مقتيــ    وفــ  القــةة عمــل ألن   اخل صــ ، اتف قــ هتم وتنف ــ  أب ــي قيــ   حــل   حنــة تقــدم

 .الطةيل املد  عل  الدويل للم تم  ابلنسة  التكلف  م سة  أو مقةةال أمرا يكةن ال
 احلـــدون لرصـــد املشـــرتك  اآلل ـــ  بعمـــل التزامهمـــ  الســـةنان وجنـــةب الســـةنان مـــ  كـــل كـــر    قـــدو  - 51

 احملرز التقدم عل و  اإلجي ي اجلة عل  السةنان وجنةب السةنان حبكةمي إش نيت م  وإي   منه ، والتحق 
ــــ األ الل نــــ  اجتمــــ   ألن   ابألســــ  أشــــعر املشــــرتك ، واألمن ــــ  الس  ســــ   لل نــــ  األخــــ  االجتمــــ   يف  من 

 مج عـــ   يـــةا وإب تـــدخا  بةجـــةن مـــؤخرا االهت مـــ   تةـــ ن  بســـةب احملـــدن مةعـــد  يف يعقـــد مل املشـــرتك 
 الك ملـ ، التشـغ ل   ابلقـد ا  اخل صـ  املرجع ـ  ابلنقـ   ابلةفـ   مرهـةن الـدعم اسـتمرا  أن وأؤكد. املع  ض 

 مـ  لكـل نو يـ  اجتم عـ   وعقـد السـا ، املنزوع و  اآلمن  احلدوني  املنطق  بش ن النزا  حل تشمل الي
 نطــ   فــ ن األخــ ، تقريــر  يف أشــر  وكمــ . املشــرتك  األمن ــ  ل نــ الو  املشــرتك  واألمن ــ  الس  ســ   آلل ــ ا

 ،مث ومـ . الس  سـ   العمل ـ  شـلل كة ـ  حـد   إىل يُق  ـد  منهـ  والتحقـ  احلدون لرصد املشرتك  اآلل   نش  
 يف للن ــ   الازمــ  واألمن ــ  الس  ســ   لألوضــ   مشــرت  اســتعرا  إجــرا  علــ  الطــرفن كــا أشــ   فــ ن 
 نون مــ  إذ  . الس  ســ   العمل ــ  يف الثقــ  تعزيــز حنــة كةــ ا شــةط  يقطــ  أن شــ نه مــ  مبــ  اتف ق هتمــ ، تنف ــ 
 املتعلــ  اتفــ  لو  منهــ  والتحقــ  احلــدون لرصــد املشــرتك  لآلل ــ  املقــد م الــدويل الــدعم ســ كةن االلتــزام، هــ ا

 .اآلل   مستقةل وك ل  للاطر معر ض  2012 لع م األمن   ابلرتت ة  
   ــــ   إىلو  ،نيســـ لن مــــ   م هـــ يلي الســــ د إث ةب ـــ ، وز ا    ــــ   إىل كتةـــ  الصــــدن، هـــ ا ويف - 52

 السـةنان حكـةمي لتشـ    املة ولـ  جبهةنمهـ  مرح ةـ  ،حممـد فق ـه مةسـ  السـ د األفريقـي، االحت ن مفةض  
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 أب ــي، منطقــ  يف االســتقرا  حتق ــ  نون حتــة  الــي الراهنــ  الس  ســ   لعةا ــ ا تــ ل ل علــ  الســةنان وجنــةب
 منه  والتحق  احلدون لرصد املشرتك  اآلل   بش ن ع وهنم ت فة ا احلكةمت ن تست ن  أبن الع جل  وللمط لة 
 ب ـ  - جـ ن الس د السام، حفظ لعمل    الع م األمن وك ل هوج   وقد. حلدوناب املتعلق  املس  ل وبش ن
 اخل  ج ـــ  وزيـــر وإىل غنـــدو ، العزيـــز عةـــد أمحـــد إبـــراه م الســـ د الســـةنان، خ  ج ـــ  وزيـــر إىل  ســـ ل  الكـــروا،
 مشــرت  اســتعرا  إجــرا  علــ  ف هـ  يشــ عهم  كــة ، ألــة  نينــ  السـ د الســةنان، جلنــةب الــدويل والتعـ ون
 .بن    القة ة والي  لتنف   الازم  واألمن   الس  س   لألوض  

 ه ل م يكــل، ج ـد  ت سـف   اللــةا  القـةة، وق  ـد ابلن  بـ  الةعثــ    ـ   أشـكر أن أون   اخلتـ م، ويف - 53
 بةــــ ل  تتســــم مــــ  غ لةــــ  ظــــرو  يف أب ــــي، منطقــــ  يف واالســــتقرا  الســــام لتعزيــــز يةــــ هل  الــــي اجلهــــةن علــــ 

 وصن نيقه  املتحدة األمم وك ال  مةظفة ف هم مب  املتحدة، األمم مةظفي مج   أشكر أن وأون  . الصعةب 
 ن كةال  اخل  ، مةعةثي به يقةم ال   العمل أم . أب ي منطق  يف السام بقي   التزامهم عل  وبراجمه ،
 ابلشــكر أنيــ  وخت مــ ،. كةــ  تقـدير حمــل   فهــة الس  ســ   العمل ــ  تنشـ   إعــ نة حم ولــ  أجــل مــ  ه يسـةم،

 وعةـــد مة كـــي تبـــة ابلتنف ـــ ، املعـــ  املســـتة  الرف ـــ  األفريقـــي االحتـــ ن فريـــ ل الســـ بقن الر  ســـن إىل أييـــ 
 وحكةمـــ  األفريقـــي؛ لاحتـــ ن التـــ ب  واألمـــ  الســـلم وجملــ  األفريقـــي؛ االحتـــ ن ومفةضـــ   بكـــر؛ أبـــة الســام
 .أب ي منطق  يف لساماب التزامهم وعل  للقة ة الث ب  نعمهم عل  إث ةب  
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