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امرر  ا قرر ال تقريررر األمررع ا عرراال اررن اخاررا  لألزرراا  مل ا ة ااررا  ا  ررل     
 (2016) 2331بقرا  جملس األمن 

  
 مق م  -أوخ  

حـــ اال اا ـــ    أل ـــ    يف  كـــ أدان جملـــأل األمـــع    ـــ    ، (20١6) 233١قــرا  اليف  - ١
بوصـــ ا  ااتا كـــ  إلقـــوا ا ا ـــ ن الواوميـــ  للةـــح  ،    ـــع أن  املنـــ امل املتةـــر ة مـــع النلاةـــ ال امل ـــلح 

 تشــ   ةــ م   اجلال ةــ ال ا  ب باــ ،  بوصــ ا  أةالــ ا تقــوة اــا دة القــ اون   ــو  شــ   وــرارم حــر ت
.  يف ذلـ  القـرا ، دةـ  التنالاـ   تقـوضةاحتدام النلاة ال جلال ة ال،  تت ميب يف مع ةوام  التجناد هلذه ا

الشـمي  ال الةـ ل    اجمللأل الد   األةة ء إىل التصديمل ةلـ  الصـ وا الق اوااـ  الد لاـ   إىل التحقاـمل يف
  الآلاـ إىل حتلا  الص ال بني اا      وي  ا  بـ  ،  إةالـ     ت  ا ا ، اش اا ت طا    يف اا    

بغا  تل يـدبم  إلال يـ   امل ـ ةدة.  الـب أيةـ  إىل ال ديـد مـع بامـ ال األمـم  ت رف ةل  الةح  لل قوي 
املتحدة اااتج ب  هلذه امل أل ، ك  يف اط ا  ايتا ،   جع ةل  بن ء  راك ال قوي  بني القط   اخل   

  اجملتالع املدين.
ةـع ت ليـل    (20١6) 233١جملأل األمع قرا   تن اذ ةع مت ب   بذا التقرير بو تقريري األ    - 2

التن ـــامل دامـــ  منألومـــ  األمـــم املتحـــدة ملنـــع  م   حـــ  اا ـــ    أل ـــ    يف النلاةـــ ال امل ـــلح   الاـــع 
  األمم املتحدة  غريب  مع منألومكا انال أ   له.  بو ي تند إىل امل لوم ال املقدَّم  مع الد   األةة ء   

 اهلام ال الد لا   ا قلاالا .
  

 آخر ا  تج ا  مل ما يتعلق لخاا  لألزاا  مل سياق ا ة ااا  -اثنيا  

 كــــــ اون األ     ١6املن قشــــــ ال الــــــ  دا ال يف جملــــــأل األمــــــع بشــــــأن اا ــــــ    أل ــــــ    يف إن  - 3
تقريــــــر    ضــــــ    إىل، 20١7آذا  مــــــ     ١5   20١6كــــــ اون األ   دي ــــــالر   20   20١5 دي ـــــالر

 20١6تشـــــريع الوـــــ ين او الر  ١0املـــــ     تن اـــــذ تـــــدابري التصـــــدي ل  ـــــ    أل ـــــ   األمـــــني ال ـــــ م ةـــــع 
(S/2016/949) ،ى مطـــو ة اا ـــ    أل ـــ    يف حـــ اال النـــلا  اجملتالـــع الـــد ف ةلـــ   اـــم مـــد اـــ ةدال

للالقــر ة اخل صــ  امل ناــ   ا ــ    أل ــ   ،  ا اــاال   20١6ةــ م  ي  ب ــد النــلا .  قــد   دال يف تقريــر   مــ 
 ـ    اـم الـوة       ـع مـع   ـع م ـتوى، ةن صـر إضـ  ا  (S/2016/949   A/71/303) الن  ء  األا ـ  

https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/949
https://undocs.org/ar/S/2016/949
https://undocs.org/ar/A/71/303
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أيةــ  اجلال ةــ ال امل ــلح   ا  ب باــ  يف اا ــ    أل ــ   .  قــدضمألخ يف ا  اــ  األمــرية  لةــلو اااــتج ب  
رت ـــب يف تخ ا ـــ    أل ـــ    ةنـــدم   لنلاةـــ ال الـــ  تشـــال  ا تصـــ تقريـــران ةـــع حـــوادجل ال نـــ  اجلن ـــ  امل

. غري أاه يللم بذ  املليد مع (S/2017/249) ح اال النلا  ألغراة تت لمل  ل ن    أ  اااتغ   اجلن اني
 دة الق اون أ  اهنا  ب .ا ضره ض   اا الذي ي ة  لنلا ، ةر اجلاود للتصدي ل      لميشر يف املن امل املت

 ا تــلا  أاشــط  اجلال ةــ ال ا  ب باــ  موــ  تنألــام الد لــ  ا اــ ما  يف ال ــراا  الشــ م )امل ــر ف  - 4
،  اجلال ة ال امل ـلح  األمـرى الةـ ل   يف اا ـ    لميشـر توـري قلقـ   لغـ .  ا تـلا  (١)أية   ام داةش(
رتميطني هبــذه  املـ لنيةلـ  الـل او  يقــدمع م   ـأة للالقـ ت جيـرن ق ـع ضـح   ل اــتغ   ال تاـ ال  الن ـ ء ي

آمـــذة يف يف ال ـــراا  اجلالاو يـــ  ال رباـــ  ال ـــو ي  املنطقـــ  الـــ  ي ـــاطر ةلااـــ  التنألـــام .  مبـــ  أن اجلال ةـــ ال
 تام. اميب رة ، مع الةر  ي تقدمي مرت يب بذه اجلرارم الشنا   إىل ال دال   حم ااحن   

مـــع ال قـــ  .   امل تـــديعلوضـــع حـــدض   ـــ ال املتجـــريع ماالـــ  وـــدا  ـــع األدلـــ  املو وقـــ   ةاللاـــ   - 5
 ريمل حتقامل يقوم اأاشئ تنألام الد ل  ا ا ما ،  حم امي  دةال ن للجاود ال  يميذهل  ال راا حملا ن مع أو  

ألةال   ال  مع ا ذل  اا     أل      غرياألةال   ا  ب با   ةل   الع  ح ظ  ختليع األدل  ةل  
)ااألـــر قـــرا  جملـــأل األمـــع  قـــد ترقـــ  إىل م ـــتوى وـــرارم اإلـــر   اجلـــرارم ضـــد ا ا ـــ اا   ا  دة اجلال ةاـــ 

الاع الد   إىل تقدمي الدةم ال  م  ل ريمل التحقامل  الت   ن م ه ت   انن باب  .  إاين أ(20١7) 2379
ا لا  الد لا  احمل يدة  امل ـتقل  للال ـ ةدة يف التحقاـمل تدةم  ل  م   ن.  أباب أية ن  الاع الد   أن اتم

بشأن األ     امل   لني ةع اجلرارم األ د مطو ة مبووب الق اون الد ف املرت ميـ  يف اجلالاو يـ  ال رباـ  
 ال اــــ  ال  مــــ  يف كــــ اون الوــــ ين  م حقــــتام قةــــ را ن، الــــ  أاشــــأ   اجل 20١١ال ــــو ي  منــــذ آذا  مــــ    

 .ا ت   ن ت   انن اتم ن م (،  أن ت248 7١)ااألر قرا  اجلال ا  ال  م   20١7 ين ير
 ااـــتغ   الن ـــ ء  األا ـــ  ،   ـــع اهلجالـــ ال ضـــد املـــدااني أيةـــ   اصـــلأل   ةـــ  بوكـــو حـــرام   - 6
    امل لح  اامنطق  متةر ة مع النلا    الع وراء أاشطتا ، أصميح حوة حبرية تش د. ااال  المين ال  ا

 أل    .  أ  دال القوة املشـكك  املت ـددة اجلن ـا ال، الـ  أاشـأ   بلـدان حـوة حبـرية تشـ د مـع أوـ  
ن ملاـو  20 تةـر  مناـ  أ  متالـ  أن يتةـر  مناـ ال ةـ  ةاللاـ ال بـذه اجلن أبم   ح    ة  بوكو حـرام، 

مـــع   بانـــ  يف ال ـــكة  20 570حـــرض ال مـــع قميةـــ    ةـــ  بوكـــو حـــرام مـــ  ا يقـــ  ةـــع  قـــد   ـــ و،  أهنـــ
اتاجــــــــ  امل  اــــــــب الــــــــ  حققتاــــــــ  ةلــــــــ  األ ة  20١7آذا  مــــــــ     إىل 20١6الو ين ينــــــــ ير  كــــــــ اون
 .(S/2017/403 )ااألر

 يف الوقأل ا  ه، أصميحأل التاديداال تتجل  أكور يف منـ امل أمـرى مـع ال ـ أ.  أ ـ ر  جلـل   - 7
ـــــــــو بووـــــــــه مـــــــــ   مـــــــــع التقـــــــــ  ير  ـــــــــد بوق ـــــــــ  ت ا  أ  ـــــــــ   مرتميطـــــــــ   ا ـــــــــ    أل ـــــــــ    يف لامياـــــــــ  ال

 ح األأ، 20١7أ   م يو  8اا الرقامل.  يف يف أاو   لعك  املا ور ن  (، حاث يمي  S/2017/726 )ااألر
الـ  اجلـرارم بـذه  تح حتقامل يف  ينألر يفن م تميا  أباملدةا  ال  م  للالح ال  اجلن را  الد لا  جملأل األمع 

الر بنغاـــ   ن ال ومـــنيي ـــ   ين قلـــمل  لـــ  أل يف ونـــو   ـــرا آاـــا ، (. S/PV.7934  )ااألـــر يف لامياـــ تقـــع
 ل    .م رضون 

 مرتميطــ أبلغــأل ةــدة كاــ انال اتب ــ  لدمــم املتحــدة ةــع حــ اال  يف األ ــار ا  ــين ةشــر امل ضــا ،   - 8
 ـــ    أل ـــ      قـــ ن للت ريـــ  الـــوا د يف بر توكـــو  منـــع  قالـــع  م  قميـــ  اا ـــ    أل ـــ   ،    صـــ  ا 

__________ 

 .(QDe.115)مد و يف الق رال  حتأل اام تنألام الق ةدة يف ال راا  (١) 

https://undocs.org/ar/S/2017/249
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/S/2017/403
https://undocs.org/ar/S/2017/726
https://undocs.org/ar/S/PV.7934
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  ضقـأل  .   ـ  كولوممياـ ،املتحـدة مل   حـ  اجلر ـ  املنألالـ  ةـر الواناـ ت  قاـ  األمـم امل الـ  ا الن  ء  األا ـ  
، 20١6 ح ل  ةن  ون   م   ةاللا ال مت رق  ق مأل هب    ة ال م لح  اال  ة م 79األمم املتحدة 
 ــلح  املال ةــ ال اجلون ــاني ق مــأل هبــ   حتــر   ااــكق ا  ت ــذيب حــ اال إكــراه ةلــ  الميغــ ء  مبــ  يف ذلــ 

ـــاالع يف (S/2017/249للح ومـــ  )ااألـــر   القـــواال الت ب ـــ  .  أ ـــ د التقريـــر الـــذي قدضمـــه  ريـــمل اخلـــراء امل ـــين  ل
الميلـد  ذلـ األ ـ    يف  ألالح   امل د اال   ةع إة دة  تح قنواال ال وا ال وداء ل      20١7 ة م

.  أ ـــ دال ب وـــ  منألالــ  األمـــم املتحـــدة لتحقاــمل اااـــتقرا  يف  او يـــ  (S/2017/81)ااألــر  ملضقـــه النـــلا  الــذي
ال واغـــو الد قراااـــ  ةـــع  ناـــد وـــناا لدا ـــ    ااـــت دامام يف القتـــ   مـــع و اـــب املالاشـــا ال ال  ملـــ  يف 

.  أخ اـــــد كـــــذل  ةـــــع ت ـــــرا  حـــــ اال  ناـــــد األا ـــــ   (S/2017/565)ااألـــــر   او يـــــ  ال واغـــــو الد قراااـــــ 
.  يقــوم م تــب وولــ  (A/72/361-S/2017/821)ااألــر   ااــت دامام يف القتــ   يف  او يــ  أ ريقاــ  الواــط 

  امل ــلح ح لاــ ن برصــد بــذه اإل لــ   تقااالاــ ، إذ أن حــ اال اا ــ   بــذه قــد اخل صــ  امل ناــ   ألا ــ    النــلا 
 ذل  ةر اإلد د. يف نطوي ةل  باع األا    أ  مق يةتام، مب ت

النــــلا .   جلال ةــــ ال امل ــــلح   يف حــــ اال األا ــــ   بــــم األكوــــر ت رضــــ ن للوقــــو  ضــــح   ل  ــــ    - 9
 اجلال ةـــ ال ا  ب باـــ ، موـــ  وـــاش الـــر  للالق  مـــ  يف  او يـــ  أ ريقاـــ  الواـــط   وـــاش التحريـــر الـــواين يف  
كولوممياــ     ةــ  بوكــو حـــرام يف ااجــري   قــواال ومياـــ  مــو   للتحريــر الـــواين يف ال لميــني  حركــ  الشـــمي   يف 

.  يــل   )املروــع ا  ـه( ماــ م الـدةمالقتـ   أ  يف  دامام يف  ناـد ال تاــ ن  ال تاـ ال ااــت واصــ الصـوم  ، ت
 م ـت دم  يف ذلـ تنألام الد ل  ا اـ ما  الةـ  التطـرف يف أذبـ ن ال تاـ ن  الشـمي ن لريت ميـوا أةالـ ا إ ب باـ  

 إ ب باــ    ةـ ال م ـلح  ال لميـني ااــت دمأل يف .   (A/72/164)ااألـر  الوةـود  مل   ــ ال  التاديـد   اخلـدا  
 أمـــ  يف  ـــ    ـــرا ااجـــري ن  قـــد. (S/2017/294يف حـــ د تني من صـــلتني )ااألـــر  د  ةـــ ن بشـــري  ا ـــ  47

للقاــ م  تــ ة،  55ا ـ ، مــع باــنام  83مت ااــت دام أ ـ دال منألالــ  األمــم املتحــدة للط ولـ  )الاواا ــا ( أاــه 
 .(2) حدب  20١7آ  أغ طأل  22ك اون الو ين ين ير إىل   ١يف ال كة املالتدة مع بت جرياال ااتح  ي  

 مطــر اا ــ    ألا ــ   يف حــ اال النــلا  امل ــلح م ــأل   ذاال الصــل  مــع امل ــ ر  املوــرية للقلــمل  - ١0
تقريرب  ال ـنوي ، ال  تن  لأل بذا املوضو  يف امل لحوول  اخل ص  امل نا   ألا     النلا   لن مي  لواي  

ــم م تمياــ  تووااــ ال    .(A/HRC/34/44) األمــري املقــدَّم إىل جملــأل حقــوا ا ا ــ ن بشــأن كا اــ  قــد ةالض
.  التصـدي لـه  أل ـ   اح ضـع  ـع المياـ انال املتصـل   ا ـ   ا وـ اامتط ف،  ا ب غ ةع ح اال
قـــدضمألخ إىل جملـــأل األمـــع تقـــ  ير قطريـــ  ةـــع ح لـــ   يف األ ـــار ا  ـــين ةشـــر األمـــرية ةـــ  ة ةلـــ  ذلـــ ، 

 ال لميـــني  (S/2016/1098) الصـــوم    (S/2017/191) األا ـــ    النلاةـــ ال امل ـــلح  يف كـــ  مـــع ال ـــودان
(S/2017/294)  ااجــــــري  (S/2017/304)    أ  ــــــ ا   اقــــــ  الصــــــل   ا ــــــ    لميشــــــر، موــــــ    ا اــــــ  تنــــــ

 األا   . امتط ف
، قدمأل املقر ة اخل ص  امل نا  بمياع األا     ااتغ هلم ون ا ن، 20١7األ   أكتوبر   يف تشريع - ١١

مب  يف ذل  بغ ء األا     ااتغ   األا    يف املواد ا  حا   غريبـ  مـع املـواد الـ  تنطـوي ةلـ  اةتـداء 
صـــــ  الن ـــــ ء املقـــــر ة اخل صـــــ  امل ناـــــ   ا ــــ    أل ـــــ   ،     ون ــــ  ةلـــــ  األا ـــــ  ،  ا ـــــكاا مــــع

 األا ـــ  ، تقريــــران مواضـــا ا ن مشــــكك ن إىل اجلال اـــ  ال  مــــ  بشــــأن إم  ااـــ  ت ــــرضة األا ـــ   للمياــــع  اا ــــ   
__________ 

، Use of children as ‘human bombs’ rising in north east Nigeriaالنشــرة الصــح ا  ملنألالــ  األمــم املتحــدة للط ولــ ،  (2) 
، وـــرى https://www.unicef.org/media/media_100686.htmlةلـــ  الـــرابيل التـــ ف    ، مت حـــ20١7آ  أغ ـــطأل  22

 .20١7 تشريع الو ين او الر ١3يف   ااا   ةلاا

https://undocs.org/ar/S/2017/249
https://undocs.org/ar/S/2017/81
https://undocs.org/ar/S/2017/565
https://undocs.org/ar/A/72/361
https://undocs.org/ar/A/72/164
https://undocs.org/ar/S/2017/294
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/44
https://undocs.org/ar/S/2017/191
https://undocs.org/ar/S/2016/1098
https://undocs.org/ar/S/2017/294
https://undocs.org/ar/S/2017/304
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التقريــر  يف بــذا.   (A/72/164) ذلــ  مــع أ ــ    اااــتغ   يف حــ اال النــلا   األةمــ ال ا ا ــ اا   غــري
املشـــرضديع ب ـــميب النـــلا    أاملن صـــلني ةـــع ذ ياـــم اهلـــ  بني   أاألا ـــ   غـــري املصـــحوبني حـــددال املقـــر اتن 

أهنــم األ ــد ةرضــ  ل  ــ    حوتــ  ةلــ  القاــ م  ملليــد ةلــ    الــذيع بــم يف ح لــ  ترحــ  ألاــمي   أمــرى  أ 
 .مل  ةدة الد   األةة ء يف ال وو  ةل  ب اء األا     دةالام

 ،(١ 7١)قرا  اجلال اـ  ال  مـ   مع أو  ال ومني  املا وريع 20١6ة ن ااويو ا ل  م  مت ب      - ١2
ول ـــ   ،املرحلـــ  التحةـــريي  ل ت ـــ ا ال ـــ مل  مـــع أوـــ  اهلجـــرة ا منـــ   املنألالـــ   النأل ماـــ ةخقـــدال مـــ   
 ريـــــب املاـــــ وريع  اا ـــــ    أل ـــــ    ، م راـــــ  مل ـــــأل  20١7 اانـــــ  يف أيلو  اـــــميتالر  مواضـــــا ا  يف

ــدال الــد   األةةــ ء أماــ  إد او م ــأل  م   حــ  اا ــ     أ ــ    الــرا امل  صــرة.  يف تلــ  اجلل ــ ، أكض
  أل     ضالع ةال  اجلا ال ال  ةل  ا ا  اا  يف ح اال النلا .

املن قش  ال   أية  يف ود   أةال   مد و  ك ن التصدي ل      أل     يف ح اال النلا   - ١3
شــأن مطــ  ال الــ  ال  ملاــ  مل   حــ  اا ــ   ب 20١7أيلو  اــميتالر  28   27ال  مــ  يف اجلال اــ   األالتاــ 

( ١ 72)قـرا  اجلال اـ  ال  مـ   يف ا ة ن ال ا ا  الذي اةتالدته اجلال ا  ال  مـ     ـ     أل    . 
ا  ب باــ     قلــمل مــع تلايــد الصــ ال بــني اجلال ةــ ال امل ــلح الةــع ، أةربــأل 20١7أيلو  اــميتالر  27يف 
لقت  . ا ال  رة أ أ  اا     أل     الذي ينطوي ةل  إكراه الةح   ةل  اااكق ا اجلن   بني   
وف   األمـــم املتحـــدة، تـــد يب ملـــ ال التوةاـــ  ةلـــ  تـــو ري ج أل اجلال اـــ  كـــذل ،  ـــا ةـــ ن ال ا اـــ  يف  

، ةل  كا ا  الت رف ةلـ  ضـح   اا ـ    اااـتغ   إا  اا ح اال الا   أةم ال  يفااال  ال  ملون   ا
 .اجلن    اااتج ب  هلم

  
 ا ت ابري ا وا دة مل تقا ير ا  ول األاضاء -اث ثا  
ا ةرر او وار ررل وا ت قيررق  يررل حرراخ  تةفيررا اخ ت امررا  ا قانونيرر  ا ةنعقرر   ةرر  اخاررا  مل  -أ ف  

 ومقاضاة مرتكعيل
يتاح بر توكو  منع اا     أل    ، إىل و اب ات  قا  األمم املتحدة مل   ح  اجلر   املنألال   - ١4

، إاـــ  ان للـــد   لت ليـــل الت ـــ  ن يف جمـــ   ت ـــلام املطلـــوبني  امل ـــ ةدة (ات  قاـــ  اجلر ـــ  املنألالـــ ) ةـــر الواناـــ 
القة را  املتمي دل ،  ت ليل الت   ن يف جم   إا  ذ الق اون الد ف،  تا ري تمي د  امل لوم ال ةع ورارم اا    

يف ني اـــر  تـــ نالـــ  ترت مياـــ  اجلال ةـــ ال امل ـــلح   ا  ب باـــ .  مـــ   ال ـــكة املشـــالول   لتقريـــر، أصـــميحأل د ل
 .20١7 وة يولاـــه  ١١، يف الاـــ  ن   ،20١7أيلو  اـــميتالر  ١9مـــ   اجـــ ، يف اات  قاـــ   يف الر توكـــو ، 

 بلــ  ةــدد  د لــ  ١89، بلــ  ةــدد الــد   األاــراف يف اات  قاــ  20١7تشــريع األ   أكتــوبر  3١ حــ  
 .د ل  ١72الد   األاراف يف الر توكو  

تشري  ال  رضِّم اا     أل     مب  يتال    مع التلام    األةة ء  قد اةتالدال غ لميا  الد    - ١5
 ـــرضِّم الـــ  أبن تشـــري      د لـــ   احـــدة  قـــيل أ ـــ دالباـــد أن مبووـــب بر توكـــو  منـــع اا ـــ    أل ـــ   . 

أن تشـــري         احـــدةةلـــ   وـــه التحديـــد النلاةـــ ال امل ـــلح .  ذكـــرال د لـــتشـــال  اا ـــ    أل ـــ    
الــــ  تشــــال   اــــع أ ــــ    اااــــتغ   املــــذكو ة يف الر توكــــو ،  ةــــ  ةــــع   حــــ  اا ــــ  ، املت لقــــ  مب   

ت لـــمل امل حقــ ال  االـــ  يمبــ  ي  ـــ  لتشـــال  بـــ  ة مـــ  اااــتغ   ألغـــراة أي   ــ  آمـــر يشـــ   ور ــ ، 
 .يف النلاة ال امل لح  مغرة اات دامال ا     أل     

https://undocs.org/ar/A/72/164
https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/72/1
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لـ  وـرارم اا ـ    لميشـر املرت ميـ  مـ  و أ اضـاا  ةدد مـع الـد   اامتصـ   القةـ ر  ة أاشأ   - ١6
مــع ات  قاـ  اجلر ـ  املنألالــ .  قـد أ ــ دال إحـدى الـد   أبن إاشــ ء اامتصـ   القةــ ر   ١5  قـ ن للالـ دة 

حاوال  تقع.  تل  األ    ةل  ورارم اا     لميشر ال  يرت ميا  مواانوب  يف اخل  و ي تووب أية ن  رمي 
ةلـ  ق ضـ ة املمرى أباه ةل  الرغم مع الشرط ال  م املتالو  يف اةد اوا  التجرمي يف أ  دال د ل  أيف حني 

أدةو الـد    إاين اجلرارم املرت مي  يف اخل  و،  إن بذا ا ينطميمل ةل  اجلرارم املتصل   ا     أل    . 
 .  األةة ء إىل النألر يف بذا الناا األمري لتا ري الت   ن  اإلد مع ا   ال مع ال ق

ل  ـ    لميشـر.  ا تصـدي لتح ـنيد   ااكاتاجا ال  مطـيل ةالـ   اناـ  مع ال ةدد  قد  ضع - ١7
طــيل ةاللاــ  يف جمــ اال خل م اللــ مطــيل ةاللاــ  الواناــ  مل   حــ  اا ــ   ت ــون ب ــا الــد   أن ك لــأل   

بذا هنا ودير  لكحاب،  قد أ ة  يف إحدى .   متداةال بذه اخلطيل   أن ت وناملرأة  ال  م  األمع 
صد تن اذ مطيل ال ال  املت لق   ملرأة  ال  م ضالع ةاللا    اا    اإل اال إىل إد او اخلرة يف م   ح  

 .و  ي لة التن امل  اااتج ب  ةل  الص اد الواين يف إا   كلت  اخلطتني األمع، 
الـــ  تميـــذهل  ا دا اال  حـــ  اا ـــ    لميشـــر   ـــددال ب ـــا الـــد   ةلـــ  أن تن ـــامل واـــود م   - ١8

بام ال التن امل  التش    مع اجلا ال ال  ةلـ   جملتالـع املـدين  املنألالـ ال الد لاـ ، ةنـد اإل وما  امل تص    
اــمي  التصــدي ل  ــ    لميشــر، مبــ  يف ذلــ  يف حــ اال النــلا .  ان ضــع اا اــ ال م   حــ  اا ــ  ، ي ــلضِّة 
دا  ن ل اللاـ  يف جمــ   م   حـ  اا ـ    لميشــر تةـع يف ااةتميـ   ةلــ    ضـ أل إحـدى الـد   األةةــ ء أبـ

ديــد الألـــر ف ال ــ ردة يف منـــ امل النــلا ، موـــ   إوــراء حبـــوجل أا اــا  حـــو  اا ــ    لميشـــر يف ح وــه الت
من امل النلا ؛  التدابري الراما  إىل م  جل  أ وه القصو  ال  ت كي إصدا   اثرمل اهلوي  لد     املقاالني 

املنــ امل املتةــر ة مــع النــلا ؛  إيــ ء األ لويــ  ملنــ امل النــلا  يف الــراما الوق راــ  مل   حــ  اا ــ    لميشــر؛  يف
أاوا  حمددة مع اا     لميشر مو   ناد األا     ااـت دامام  مت ددة الوا ريل بشأن  ااتحداجل مواد

 يف النلاة ال امل لح .
 

ا ة اارررررررررا  ا  رررررررررل    سرررررررررياقا ت قيرررررررررق مل زرررررررررعكا  اخارررررررررا  ل ع رررررررررر ا عاملررررررررر  مل  -لء  
 وتفكيكها وتعنيلها

الةوء ةل  التحد ال املرتميط   لتحقامل يف اا     لميشر  مق ض ة مرت مياه، كورية د    أل الط - ١9
تصـــدي أماـــ  قصـــوى يف الذ  أن التن ـــامل  ااـــتج ب  لـــذل ، اةتـــرال   ا اـــاال  يف اـــا ا اـــلا  م ـــلح.   

لنش ط اجلال ة ال امل لح   ا  ب با  الة ل   يف اا     لميشر.  مع ا وراءاال ال  اخليل ةلاا  الةـوء 
 ضــــلو  ةتمي  بــــ  مــــع املال  اــــ ال اجلاــــدة، إاشــــ ءخ  ريــــمل ااــــكاتاج  يشــــال  قط ةــــ ال اإل ومــــ  مل   حــــ  

 يف إحــدى الــد    صصــ ال. ت ل  ةــ ال اجلر ــ  املنألالــ  يف اا ــ    لميشــر،  إاشــ ء  ــرا ةالــ  مت ــددة ا
اجلاــ ال امل ــ  ل  ةــع إا ــ ذ القــ اون،  أةةــ ء النا بــ  ال  مــ ،  اجلاــ ال الــ  تقــدم تةــم  را ةالــ  ِّــ بنــ ا

 التحقاــمل يف  ال ــرف ةلــ  الةــح    إاقــ ذبم بغاــ يف جمــ اال م ــ  لا  حمــددة ت الــ   اخلــدم ال للةــح  
ورارم اا     لميشر  مق ض ة مرت مياا   تن اذ أاشط  الدةوة  التوقا  اجملتال   ملنع اا     لميشر.  قد 

النــلا  املتــأ رة مــع نــ امل يف امل   ــع ةــدد كميــري مــع قةــ   اا ــ    لميشــر إىل أواــلة القةــ ءأ ةــ  بــذا إىل 
 .امل لح ال  ت ال  هب   را ال ال 

ا الــــد   ةــــع ةــــدد مــــع املميــــ د اال الن وحــــ  الراماــــ  إىل ت ليــــل تميــــ د  امل لومــــ ال  أ ــــ دال ب ــــ - 20
 ال اللا ال املشكك  املت لق  بقة   اا     لميشر، مب  يف ذل  تل  الـ   ـأل ضـح   مـع منـ امل النـلا . 
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 ة ي      ضِّع مشر   ا ا   األ   يب املت دد الت صص ال مل   ح  األمط   ا وراما ، الذي أخاشئ حتأل
 أخبلـ  م تـب الشـرا  األ   يب، مـع تميـ د  امل لومـ ال ال اللاـ  ةـع اا ـ    لميشـر ةلـ  الصـ اد ا قلاالـ . 

 ت ـلة  ال الـ ال  اـمـع امل أ رقـ  حتقاـمل مشـكك تميـ د  امل لومـ ال   أية  أن ت ليـل  إاشـ ء با كـ  للناـوة ب
اناـ  التصـدي ل  ـ    أل ـ    التن امل  القد اال ةل  او  ارا اهلجرة، ا ا ن لتحقامل أبداف مـع ب

 ال   يع مع النلا .
 

سرريما  تةفيرا آ يرا   لتعررل الرض ا ضر اس وتي رري حلروام الرض املماير  وا  راا ة  خ -جيم  
 ا ة ااا  سياقمل 
ةلــ  أماــ  الت جاــ   لت ــرف ةلــ  الةــح    ةتميــ  ه ةنصــران  لــ  األماــ  يف كوــرية أكــدال د     - 2١

يف ذلـــ  الةـــح   يف املنــ امل املتةـــر ة مــع النـــلا  أ  ال ــ   ن مـــع النلاةـــ ال.  عهلـــم، مبــ تــو ري ي يـــ  ك  اــ 
د   أبلغــأل ةــع اجلاــود ال ميــرية الــ  تميــذهل  يف بــذا اجملــ  ،  الــ  تشــال  إاشــ ء مطــوط ةــدة  ي ــرين أن 

ب ت اـــ  جم ااـــ    ضـــع آلاـــ ال للت ـــرف ةلـــ  الةـــح    إحـــ لتام.  تقـــوم ب ـــا الـــد    اتألـــ م بتحـــديث 
اات راة ا لا ال ال  ت ت دما  للت رف ةل  الةح   مع أو  مواكمي  اا  ب ال اجلديدة يف اا ـ     

األ ــ    ال ومــني    لميشــر  حت ــني اــمي  الت ــرف ةلــ  الةــح   ال  لاــني  الةــح   احملتاللــني مــع بــني 
 ال   يع مع النلاة ال.

  الةــ ا   أمــر  حاــوي للت جاــ   لت ــرف ال ــ  اا  ال تــد يب املاناــني الــذيع يت ــ ملون مــع ال مــ - 22
د   أةةـــ ء ةـــع ة دة التـــد يمي ال املقدمـــ  إىل املـــوف ني  ةـــدةةلـــ  ضـــح   اا ـــ    لميشـــر.  قـــد أ ـــ دال 

اإل وماني يف جم   إا  ذ الق اون  مراقمي  اإلد د  مراكل ااتقمي   ملتال ـ  اللجـوء  مرا ـمل ااحتجـ ة، مـع 
لةح   ال  لاني أ  احملتاللني ل      لميشر.  ذكرال إحدى الد   أو  ت ليل قد ا   ةل  الت رف ةل  ا

يف املووــوديع امل ــ ةدة  مقــدم إىل  ا حــ االأاــ رال ةــع ة دة يف أةــداد  بــذهن واـود بنــ ء القــد اال أ
مراكل ااتقمي   ملتال   اللجوء.  يف ح اال أمرى، تتةالع املواد التووااا  ال   ض تا  الد   مللتال   

ومــ ال ةــع اجلاــ ال الــ  تقــدم م ــ ةداال مت صصــ  للةــح    ال اــ انال األمــرى الــ  تقــدم اللجــوء م ل
الــدةم لةــح   اا ــ    لميشــر.  اهلــدف مــع تــو ري بــذه امل لومــ ال بــو تشــجاع الةــح   ةلــ  الت ريــ  

 أبا  ام    انام مع التال   امل  ةدة املن امي .
ال   ي  ةل  أما  تل يد األ راد ال  ـ ريني  أ ـراد  ، ا ي  ين أن أ دضِّد مب   اهضوء م  اميمل يف  - 23

لتصــدي إلــ اال اا ــ    لميشــر يف منــ امل النــلا  أ  مــ  ب ــد لح ــظ ال ــ م  ملاــ  اال  ب وــ الالشــرا  يف 
النـلا .  ي ـرين أن أ ـري إىل أن ةــددان مـع الـد   قــد ت اـدال بتـد يب أ رادبـ  ةلــ  الت ـرف ةلـ  حــ اال 

 أ ـ دال الـد   أيةـ ن أبن  . ااـ  نشـر  ين  يف الميلدان الـ  هنيواواو  قد    ال  اا     لميشر  أ     اا
اـ  ل اومي ال أ رادب  ال   ريني املرابطني يف اخلـ  و قـد تشـال  توةاـ  اجملتال ـ ال احمللاـ   تـد يب الشـرا  احمل

التـد يب  اإل وـ  إىلاا ـ    أل ـ   .  مـع أوـ  تلمياـ   ضـح   األ راد ال  ـ ريني ةلـ  الت ـرف ةلـ  
 األ راد ال   ريني. ل  ردةالد   د  اال لتد يب املد ضِّبني  قدمألامل لَّة، 

 قـر اال قد أدجمأل ب ا الد    حداال التد يب امل و  الـ  تشـال  اا ـ    أل ـ    يف امل - 24
امل  بـــد التد يمياـــ  ال  ـــ ري  الواناـــ .  تتنـــ    بـــذه    تقـــدما ملرحلـــ  مـــ  قميـــ  ااتشـــ   القـــواال الـــ  التد يمياـــ

األار املت ح  لدةم  م  ةدة الةـح  .  مـع أوـ   ة  ةع الوحداال أ     اا     لميشر  مأل بره، 
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ة دة ت ليل تد يب أ راد ح ظ ال  م، ينميغ  أن يخد و ةنصر  ةع اا     لميشر يف مواد التد يب ال  بمل 
 لا ال األمم املتحدة إل ظ ال  م.ل اتش   يف إا   ةال

أن ي دي الت رف ةل  الةح   إىل تو ري القد  ال  يف مع تدابري الدةم  امل  ةدة.  قد   ينميغ  - 25
أ ـــ دال ب ـــا الـــد   أبن بـــراما الـــدةم الشـــ م  للةـــح   مت حـــ  ةلـــ  الصـــ اد الـــواين، مبـــ  يف ذلـــ  يف 

شالول   إلال ي  امل قت  ال  ت تةا  األ     ال   يع مع املن امل املتةر ة مع النلاة ال أ  يف املن امل امل
 مـدم ال دةـم  النلا  يف بلدان أمرى.  أ  دال إحدى الد   أبن األاشط  الراما  إىل منع اا ـ    لميشـر

 . الدارر يف بلدبم ال   يع مع النلا  ال و ينيتخقدم إىل  الةح  
ةنصـر  ماـم مـع  هبـمارم ا تخ ميأل م    ـكة اا ـ    ةدم م  قمي  ضح   اا     لميشر ةل  ور  - 26

ضــح    م دابــ  أناــ  ل ــدد مــع الــد   أح  مــ ن داملةن صــر اإلال يــ  املالنوحــ  هلــم.  تشــال  التشــري  ال ال
ةل  تو اام يف أاشط  غري ق اواا  أ غالوا ةل  الةـلو   ااـ .  أ ـ  ال إحـدى ا ي  قميون اا     لميشر 

إن ك اـــأل ا تتةـــالع ح الـــ ن حمـــددان بشـــأن ةـــدم امل  قميـــ ،  ـــإن أح ـــ م القـــ اون الـــد   إىل أن تشـــري       
اجلنـ ر  ال ــ م املنطميقـ  مــع  ـأهن  أن  نــع مق ضـ ة أ  م  قميــ  ضـح   اا ــ   ةلـ  بــذه األاشـط .  أبلغــأل 

ح ــم مــ   يف القــ اون اجلنــ ر  ي اــد أيةــ ن يف الــد    ةــع ضــح   اا ــ    ةــع ااــتحداجلد لــ  أمــرى 
غالوا ةل  ا ت    ورارم اتاج  ل     هبم.  ا ينطميمل بذا اإل م ةلـ  ةـدد مـع اجلـرارم اخلطـرية الذيع أ  

 ال  قد يرت ميا  ضح   اا    أ ن ء اا    هبم.
 

األن ررررن  ا ا يرررر  ا ريعرررر  ا تلررررل  لخاررررا  لألزرررراا   الررررض  لتعرررررلاخلرررر ا   تنرررروير -دال  
 وحتليلها وك فها

ةل  الرغم مع أن ال ديد مع الـد    ـددال ةلـ  ضـر  ة ت ليـل التحقاقـ ال امل لاـ ،  ةلـ  إيـ ء  - 27
مليد مع اابتال م لتحلا  التد ق ال امل لا  املرتميط   ا     لميشر، لا أل بن ا اـوى م لومـ ال حمـد دة 

  باــ انال كالاــ  ةــع مت حــ  بشــأن ااــتغ   اا ــ    لميشــر يف  ويــ  ا  بــ  .  ا تتــوا ر أدلــ   ملالواــ  أ
 مدى إاا م اا     لميشر يف  وي  تنألام الد ل  ا ا ما .

امل لاــ  يف جمــ   م   حــ  اا ــ    اااــت مي  اال إوــراء التحقاقــ ال امل لاــ   ت ليــل مــرة  حــداال  - 28
اال  لميشر أمر   ل  األما  لوق  أاشط  اا     لميشر.  قد أ  دال ب ا الد   ةع تطوير قد اال  حد

امل لاـــ  الت ب ـــ  هلـــ  ةلـــ  حتديـــد امل لومـــ ال امل لاـــ  املرتميطـــ   ا ـــ    لميشـــر  حتلالاـــ   ت ـــريع  اااـــت مي  اال
د   إ  ـ داال أ  م  ـراال ةـدة تتمي ا ،  إب غا  إىل  حداال إا  ذ الق اون الوانا   األونمياـ .   ضـ أل 

   املاناــني ةلـ  الت ــرف ةلــ  امل ــ م ال لإلاـذا   خلطــر مل ــ ةدة امل ا ـ ال امل لاــ   امل ا ــ ال غـري امل لاــ
أدةــو الــد   إىل اامتوــ   للال ــ يري الد لاــ  إاــين املريميــ   أاشــط  غ ــ  األمــوا  املرتميطــ   ا ــ    لميشــر.   

ةلـ  لـديا  امل لاـ   أواـلة إا ـ ذ القـ اون  اااـت مي  االمل   ح  غ   األموا  لةال ن أن حتصـ   حـداال 
 د ق ال امل لا  املرتميط  بنش ط اا     لميشر.أد اال أ ة    نا  مع  صد الت

 للت ــ  ن  إق مــ  الشــراك ال أماــ  ح صــ  يف التصــدي ل  ــ    أل ــ   ،  ينطميــمل بــذا بووــه  - 29
مـــ   ةلـــ   قـــ  األاشـــط   التـــد ق ال امل لاـــ  املرتميطـــ   ا ـــ    لميشـــر.  جيـــد ، ةلـــ  الصـــ اد الـــد ف، 

امل لاــ  بشــأن  ــمي  ال أاشــط   اااــت مي  االوحــداال ليغالواــأل تشــجاع تميــ د  امل لومــ ال دامــ  جمالوةــ  إ
ـــريا .  أكـــدال الـــد   أيةـــ ن ةلـــ  أماـــ  الت ـــ  ن يف التحقاقـــ ال امل لاـــ  مـــع مـــ    اا ـــ    لميشـــر  ما ضِّ
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املصــــ  ف   املميـــ د اال ا قلاالاـــ .  قــــد أق مـــأل إحــــدى الـــد    ـــراك ال بــــني اإل ومـــ   املصــــ  ف الواناـــ  
 لنأل م امل ف.لا  ب با  ا وراما    ااتغ   اجلال ة ال  م   ح   ام  حت نيالد لا ، مع أو  

  
 استجاب  مةظوم  األمم ا ت  ة وغريها من اايئا  ا  و ي  واإلقليمي  - ابعا  
ا  ام ا ق ال من كياان  األمرم ا ت ر ة وغريهرا مرن اايئرا  ا  و ير  ول ا ر ول األاضراء  -أ ف  

  تل ي  ل مل حاخ  ا ة او وما بع  ا ة اومن أجل مة  اخاا  لألزاا  وا
، ةادال كاـــ انال األمـــم املتحـــدة  اهلامـــ ال الد لاـــ   ا قلاالاـــ  االـــ  األ ـــار ا  ـــين ةشـــر امل ضـــا  - 30

يف ال  مـــ  الراماـــ  إىل منـــع اا ـــ    لميشـــر  بـــ األمـــرى مـــع الـــدةم الـــذي تقدضِّمـــه للـــد   األةةـــ ء  جلاود
صــدي لــه.  ااــتالر م تــب األمــم املتحــدة امل ــين  مل ــد اال  اجلر ــ  يف  الت  مــ  ب ــد النــلا  النــلا حــ اال 

ـــد   األةةـــ ء مـــع أوـــ  تن اـــذ بر توكـــو  منـــع اا ـــ    ، بنـــ ء ةلـــ  المياـــ ،تقـــدمي امل ـــ ةدة ال ناـــ  إىل ال
الـد   املتةـر ة مـع النلاةـ ال ت ليـل قـد اال املال  اـني يف  تـدةم أل    .  تشال  أاشط  امل تـب الـ  

 امل ــ ةدة  ،  اجلن راــ  ةلــ  التحقاــمل يف وــرارم اا ــ    لميشــر  م حقــ  مرت ميااــ   حمــ كالتامجمــ   ال دالــ
ةلــ   ضــع التشــري  ال  آلاــ ال ا ح لــ  الواناــ  للت ــرف ةلــ  ضــح   اا ــ    لميشــر  م ــ ةد م، مبــ  يف 

داال ةلــ  إد او  حــ  ــلط ال الواناــ  ال الــ  مــع ال ،ذلــ  يف صــ وف األ ــ    اهلــ  بني مــع النلاةــ ال
 مدا اا  الوانا  للتد يب ةل  إا  ذ الق اون.من با د ااا  بشأن اا     لميشر يف 

للن ــ ء  األا ــ    د لــ  قــد تنــ    امل تــب امل ــين  مل ــد اال  اجلر ــ  م ــأل  م  ملــ  اــلط ال ال - 3١
. هبـم اا ـ    مرحلـيف أاشـط  إوراماـ  أ نـ ء  ضـلوةاماملتجر هبم مع قمي  اجلال ةـ ال ا  ب باـ   املشـتميه يف 

ل  رـــدة حمـــ م   20١7 قـــد مت تنـــ    بـــذه امل ـــأل  الصـــ مي  يف حلقـــ  ةالـــ   اناـــ  اخألالـــأل يف أ   مـــ يو 
   ض    إىل ذل ، ي ال  امل  ةدة القة را  امل ل ني  لد    ةع األا    املرتميطني  ال ة  بوكو حرام. 

تصـدي ال دالـ  اجلن راـ  لإل بـ  ، يتنـ     إةداد منشو  بشأن األب  د اجلن  اا  ل ـمي ح لا  ةل  امل تب 
 م  مل  الن  ء  ال تا ال ال يت ت رضع ل اتغ   مع و اب اجلال ة ال ا  ب با .

التــ بع يف حــ اال النــلا    ريــمل اخلــراء امل ــين ب ــا دة القــ اون  ال نــ  اجلن ــ  حــ  ا ن، ت  ةــ    - 32
 الد    قدم هل  امل  ةدة يف جم ا ١0مع يف ح اال النلا  مل تب وول  اخل ص  امل نا   ل ن  اجلن   

التحقاقــ ال اجلن راــ   امل حقــ  القةــ را   ا صــ   التشــري    ي يــ  الةــح    الشــاود يف قةــ   ال نــ  
 اجلن   يف ح اال النلا .

إلقــوا  يقـدم كـ  مــع م تـب األمــم املتحـدة امل ــين  مل ـد اال  اجلر ــ   م وضـا  األمــم املتحـدة  - 33
ا ا  ن الـدةم إىل الميلـدان يف غـر  أ ريقاـ  مـع أوـ  بنـ ء قـد ا   ةلـ  الت  مـ  بشـ   مـرا  لل ـوا ا بـني 
اجلن ني مع ضح   ال ن  اجلن    اجلن  ين مع و اب اجلال ة ال ا  ب با   ةل  التحقامل  امل حق  يف 

م املتصل     ب    وـرارم اا ـ   بذه اإل اال.  يشال  ذل  التد يب ةل   ام أ وه الكابيل بني اجلرار
د ــه  اــود، ي الــ  بــذه اجل وــرارم اإلــر ،  ةلــ  التحقاــمل يف بــذه اجلــرارم.  مــع أوــ  ت ليــل األ ــر الــذي حتخ

 امل تب  امل وضا  ةل  إةداد برانما لتد يب املال  اني يف بلد م ني بشأن بذه املواضاع.
  اصلأل م وضـا  األمـم املتحـدة لشـ  ن ال ومـني مـع الـد   األةةـ ء تن اـذ التـدابري الراماـ  إىل  - 34

ت ليــل الت ــرف ةلــ  ال ومــني  األ ــ    ةــد   اجلن ــا  مــع ضــح   اا ــ   أ  امل رضــني خلطــر اا ــ   
ـــاام.  تشـــال  بـــذه التـــداب ـــذل   يـــ يتام  تقـــدمي امل ـــ ةدة  اإللـــو  إل ري مـــ  يلـــ   هبـــم،  منـــع ت رضـــام ل
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ااتص    جملتال  ال احمللا  مع أوـ  توةاتاـ  مب ـ ار التحركـ ال غـري النأل ماـ ؛  ت ليـل التشـري  ال الواناـ  
 األـــم الـــدمو  الـــ  تراةـــ  متطلميـــ ال اإلال يـــ ؛  دةـــم األاـــر الق اوااـــ   ال ا اـــ تا  ملنـــع احتجـــ ة ضـــح   

ةلـــ  ي يــ  د لاـــ  حقاقاـــ  ةنـــدم  اا ــ  ؛  ضـــال ن ت ـــجا  ضــح   اا ـــ    أا ـــ هلم  ضــال ن حصـــوهلم 
مت ووهنــ ؛  اإلالولــ  د ن  قــو  ال ومــني  ةــد   اجلن ــا   املشــرديع داملاــ ن  ال  رــديع ضــح   ل  ــ  . 
 أصد ال امل وضا  م مران أية ن مميدأ تووااا ن وديدان بشأن احتا و ال اإلال ي  الد لا  لد     ال ـ  يع 

 مع النلاة ال امل لح   ال ن .
، أد وأل منألال  ال ال  الد لا   حدة د ااا  بشأن م   ح  اا     لميشر يف 20١7يف ة م    - 35

حـــ اال النلاةـــ ال  اإلـــ اال ا ا ـــ اا  يف د   ـــ  التد يمياـــ  ال  ديـــ  بشـــأن الوقـــوف ةلـــ  حـــ اال ال الـــ  
اإل ــوماني. الق ـري  اا ــ    أل ــ     التحقاــمل  ااـ  ل  رــدة امل ــ  لني ةــع إا ـ ذ القــوااني  امل ــ  لني 

يف بــذه الوحــدة التد يمياــ  اااــت  دة مــع املنألالــ  الد لاــ  للاجــرة ةلــ  مــع  ت الــ  منألالــ  ال الــ  الد لاــ  
 ل .  مأداة تد يميا   ااتحداجل

إدا ة الش  ن ال ا اا  إىل التصدي ل          المي و ال ال ا اا  اخل ص  ال  تشرف ةلاا  ت - 36
ال  م  الد    ةع حقوا ا ا  ن.  تقـدم  وقا انا   ا ب غ  التتد يب ال لط ال الو  مع م   لميشر 

ت ليــل اــا دة يف المي وــ ال املاداااــ  الت ب ــ   دا ة ةاللاــ ال ح ــظ ال ــ م الــدةم للــد   املةــا   مل ــ ةد   
إدا ة  تــاحاا ــ    أل ـ    يف املنــ امل املتةــر ة مـع األةمــ ال.  ت ضــدالقـ اون  اختــ ذ إوــراءاال ااـتمي قا  

إا ــــ ذ القــــ اون يف أواــــلة م   حــــ  اا ــــ    لميشــــر ل  رــــدة  ةلــــ  ال ح ــــظ ال ــــ م بنــــ ء القــــد اال ةاللاــــ
با   ،  لامياـ ،  - أ غ ا ت ن،   او ي  أ ريقا  الواط ،   او ي  ال واغو الد قرااا ،  الصوم  ،  غانا 

مـع امل تـب امل ـين   يف إاـ    ـراك مـ ف.  ق مـأل إدا ة الشـ  ن ال ا اـا   إدا ة ةاللاـ ال ح ـظ ال ـ م، 
، إبا ا ممي د ة ا ح  غر  أ ريقا ، ال  أاشمأل (ا اكبو  املنألال  الد لا  للشرا  اجلن را  ) مل د اال 

يف إا  ب   حداال م ص  مشكك  بني الوك اال يف أ ب   بلدان يف غر  أ ريقا  مع أو  م   ح  اجلر ـ  
ر.  ت الــ  إدا ة ةاللاــ ال ح ــظ ال ــ م أيةــ ن ةلــ  ت ليــل املنألالــ  ةــر الواناــ ، مبــ  يف ذلــ  اا ــ    لميشــ

قــد ة الوحــداال الشــراا   ال  ــ ري  النأل ماــ  يف ب و  ــ  ةلــ  التصــدي لدمطــ   ال ــ برة للحــد د الواناــ ، 
 يف ذل  اا     لميشر. مب 

   ا قلاالاــ  أيةــ ن مــع الــد   ةلــ  ت ليــل قــد ا   ةلــ  م   حــ  اا ــ   الد لاــ   ةاللــأل اهلامــ ال - 37
.  النألالـ  األمـع  الت ـ  ن يف أ     تـو ر ح لاـ ن تـد يمي ن للالال  اـني لميشر يف اا ق ال النلا   م  ب د النـلا  

مـــع أوـــ  حت ـــني اـــمي  الت ـــرف ةلـــ  الةـــح   احملتاللـــني  يـــ يتام يف إاـــ   التحركـــ ال ال ميـــرية ل ومـــني 
الــــ  ت ــــت دما  اجلال ةــــ ال  املاــــ وريع،  ت  ــــ  ح لاــــ ن ةلــــ  إوــــراء حبــــث ياــــدف إىل حتلاــــ  الطرارــــمل 

تــد يب الةــح     ناــدبم  ااــتغ هلم.  يقــوم املركــل الــد ف لتطــوير اا اــ ال اهلجــرة ح لاــ ن  يفا  ب باــ  
بتن اذ مش  يع لمين ء قد اال ال لط ال مع أو  الت رف ةل  ضح   اا    مع بني األ     املشـرديع 

ا اكبـو  مميـ د تني مل   حـ  اا ـ    لميشـر يف منطقـ    األالأل .ب ميب النلا  يف اجلالاو ي  ال ربا  ال و ي 
 .ال  ح       أ ريقا  اهلدف مناال  تطوير قد اال إا  ذ الق اون
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ةررر   ا تررر ابري ا تاررراة مرررن جانررر  وكررراخ  األمرررم ا ت ررر ة وغريهرررا مرررن اايئرررا  ا  و يررر   -لء  
 ع  ا ة اواخاا  لألزاا  وا تل ي  ل ب كل م ئم مل حاخ  ا ة او وما ب

، ي    م تـب األمـم املتحـدة امل ـين  مل ـد اال (20١6) 233١ااتج ب  لقرا  جملأل األمع  - 38
 اجلر ــ  ةلــ  إةــداد   قــ  مواضــا ا  بشــأن اا ــ    أل ــ    يف حــ اال النــلا ، تتةــالع إاــا م ال مــع 

الو قــ  املواضــا ا  بــو أن ت ــون مطــوة أ ىل حنــو  بــذه  اهلــدف مــعاأل اــع اط قــ . دة األمــم املتحــ منألومــ 
تا ـري إدمـ و م ــأل  اا ـ    لميشــر يف حـ اال النــلا  ضـالع ااــكاتاجا ال منـع اشــو  النلاةـ ال،  حتلاــ  
ـــ ء ال ـــ م  التصـــدي  النلاةـــ ال،  أةالـــ   التقاـــام  الت طـــايل الـــ  تقـــوم هبـــ  المي وـــ ال املت  ملـــ ،  دةـــم بن

ااـت داما  كأاـ   ت الاالاـ    اوف أ ـجع ةلـ  ةندم  تصميح بذه الو ق  و بلة، لدةم ال ا ا  اا .   
 ةـداد األد اال  املال  اـ ال اجلاــدة بشـأن التصــدي ل  ـ    أل ــ    يف ةالـ  كاــ انال األمـم املتحــدة 

   ق ن لوا   .
ال  م ةل   ضع  حدة تد يمياـ    ي ال  امل تب امل ين  مل د اال  اجلر    إدا ة ةاللا ال ح ظ - 39

بشــأن اا ــ    لميشــر   ريــب املاــ وريع ألغــراة التــد يب أ نــ ء المي وــ  أل ــراد الشــرا .  اهلــدف مــع بــذه 
املميـــ د ة بـــو إةـــداد  حـــدة تد يمياـــ  ل اللاـــ  ظتـــ  ة مـــع ةاللاـــ ال ح ـــظ ال ـــ م،  ت را بـــ  ااـــت داما  يف 

   م، ةند ااقتة ء.ةاللا ال أمرى مع ةاللا ال األمم املتحدة إل ظ ال
 قــد حــدَّد صـــند ا األمــم املتحـــدة اااــتمال ين للترةــ ال لةـــح   اا ــ    لميشـــر، الــذي يـــديره  - 40

امل تـب امل ــين  مل ـد اال  اجلر ــ ، يف إاـ   دةوتــه الو لوــ  إىل تقـدمي مقكحــ ال، أ لويـ  م ــ ةدة الةــح   
مت الت ــرف ةلــاام ضــالع التحركــ ال ال ميــرية مــع اــا ا اــلا  م ــلح،  ةــ  ةــع الةــح   الــذيع  القــ دمني

تقـــدمي امل ـــ ةدة ا ا ـــ اا   الق اوااـــ  إىل الصـــند ا اااـــتمال ين   ياـــدفل ومـــني  تـــد ق ال املاـــ وريع. 
 اإلصو  ةل  اخلدم ال  امي  اااتص ف.    انام     مع امل لا  األا اا  للةح  ، 

اال لت ليــل قــد ا   ال اللاــ  مــع أوــ  التصــدي  ق مــأل املنألالــ  الد لاــ  للاجــرة ب ــدد مــع ا وــراء - 4١
اةــ ال،  كــذل  حت ــني    لاــ  نل ل  ــ    أل ــ     التوةاــ  بــذل  يف الميلــدان املتةــر ة مــع األةمــ ال  ال

.   لـــأل تلـــ  ا وـــراءاال  ضـــع ق رالـــ   ـــراء املنألالـــ  يف جمـــ   اا ـــ    لميشـــر يف اـــا ا اااـــتج  ال
مـ ال األةمـ ال  النلاةـ ال، مبـ  يف ذلـ  ال ـوا جل الطميا اـ ؛  اشـر األةم ال مع أوـ  اااتشـ   ال ـريع يف با

التصدي ل      لميشر  ااتغ هلم يف بام ال الطوا ئ  ااكاتاجا  التصدي  أد اته، ظصـو بشأن دلا  
ـــل قـــد ة اجلاـــ ال ال  ةلـــ  ا ا ـــ اا   ا   راـــ  األمـــرى ةلـــ   ـــدامل  أ نـــ ء ال اللاـــ ال؛  ت لي ل اـــت ال   ال

   اااــتغ   أ نــ ء األةمــ ال الطويلــ  األمــد.   ــ  كأل املنألالــ  أيةــ ن يف أاشــط  مــع د ارــر التصــدي ل  ــ 
 ـــ ِّ ني األ ارـــ  يف التصـــدي ل  ـــ    لميشـــر  اااـــتغ   أ نـــ ء 

خ
ال الـــ  ا ا ـــ ين هبـــدف ت ليـــل قـــد اال امل

 األةم ال  اإل اال ا ا  اا .
 يــ ا ا    الو اقــ  حتــديث ح لاــ  ةلــ ة م وضــا   ــ  ن ال ومــني  املنألالــ  الد لاــ  للاجــر ت الــ     - 42

بشــــأن  ضــــع إوــــراءاال تشــــغا  موحــــدة مــــع أوــــ  الت ــــرف ةلــــ  ضــــح   اا ــــ    2009 ل ــــ م  املشــــكك
إىل حت ـني إح لــ  ضـح   اا ــ    لميشـر بـني الوكــ لتني   قـ ن للــوا ال  الــ   ـدف أل ـ     يـ يتام، 

  د النلا .املنوا  هبال ، مب  يف ذل  يف ح اال النلا   م  ب
 مبـــ  أن بـــرانما األغذيـــ  ال ـــ مل  بـــو  ك لـــ  األمـــم املتحـــدة امل ناـــ   ألغذيـــ   ذ  حةـــو  ماـــداين  - 43

م وــ ،  قــد ي حــظ حــوادجل مت لقــ   إلال يــ ، مبــ  يف ذلــ  اا ــ    أل ــ    يف النلاةــ ال امل ــلح  
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اا دام األمع الغـذار   اـوء التغذيـ . يف ح اال م  ب د النلا ، أ ن ء أداره لوايته املتالول  يف التصدي  أ 
 يقــوم موف ـــو بـــرانما األغذيــ  ال ـــ مل ، قـــد  ا م ــ ن، إبح لـــ  بـــذه اإلــ اال إىل اجلاـــ ال الت ب ـــ  لدمـــم 

 املتحدة امل ل    لت  م  م ا .
 أاشـأ الصـند ا اااــتمال ين لـدةم ا وــراءاال الراماـ  إىل القةـ ء ةلــ  ال نـ  ضــد املـرأة، الــذي  - 44

، حاــلان  ويلاــ ن )بامــ  األمــم املتحــدة للالــرأة( ملــرأةللال ــ  اة بــني اجلن ــني    ــني ابامــ  األمــم املتحــدة تــديره 
 رةاــ ن م صــ ن مــع أوــ  دةــم اجلاــود الراماــ  إىل م   حــ  ال نــ  ضــد الن ــ ء  ال تاــ ال يف اــا ا أةمــ ال 

 ـدف يع يف األ دن  ال ـراا التشريد الق ري  ال ومني.  يف إا   بذا اإلال، قدم الصند ا الـدةم ملشـ   
 .اللوايت ت رضع لل ن  ال وم ال  املشرداال داملا ن  إىل تلميا  احتا و ال

 ت ـ    ــمي   ةالــ  األمـم املتحــدة مل   حــ  ال نـ  اجلن ــ  يف حــ اال النـلا ، الــ  تتــأل  مــع  - 45
هنـا من ـمل   ـ م .  كا انن  ترأاا  وول  اخل صـ ، إىل ت ليـل منـع ال نـ  اجلن ـ   التصـدي لـه  تميـ    ١3

 يف ال نتني امل ضاتني، مولأل الشمي   مخ   مش  يع  دف يف املق م األ   إىل دةم ال و  ال  ال راقا ال 
 ل ن  اجلن   يف النلاة ال الداررة يف الشرا األ ايل      أ ريقا .ل اللوايت ت رضع

 اا ــ   يف حــ اال  ةنصــر  ح اـم يف التصــدي لل نــ  اجلن ـ  بــ   تلمياـ  احتا وــ ال الةـح   - 46
النــلا .  ت الــ  م وضــا  حقــوا ا ا ــ ن ح لاــ ن ةلــ   صــد تن اــذ التــدابري الراماــ  إىل ضــال ن ي يــ   ت ليــل 

، أصـد ال م وضـا  حقـوا  إض    إىل ذل   ة  بوكو حرام.  الذيع ت تاد امحقوا الن  ء  األا    
لتو اــمل ال نــ   20١7ا ا ــ ن  ب وــ  األمــم املتحــدة لتقــدمي امل ــ ةدة إىل ال ــراا تقريــران يف آ  أغ ــطأل 

 اجلن    األ     املرتميط   ا     لميشر ال  يرت ميا  تنألام الد ل  ا ا ما .
الــذي اضــطل أل بــه  لنــلا بشــأن اا ــ    لميشــر يف حــ اال ا  يف إاــ   مواصــل  الميحــوجل  ال الــ  - 47

امل ناـ   ا ـ    اصـلأل املقـر ة اخل صـ  (، A/HRC/32/41   A/71/303)ااألر  20١5منذ منتص  ة م 
    م ــأل  اا ــ    لميشــر يف حــ اال النــلا  أةالــ   الــدةوة لتنــ أل ــ   ،    صــ  الن ــ ء  األا ــ  ، 

، نشــ ط يف املميــ د اال  املن اــمي ال ذاال الصــل   ملوضــو ب األةمــ ال ا ا ــ اا  يف احمل  ــ  الد لاــ    ــ  كأل 
يف ذل  املن امي  املواةي  الر ا   امل توى بشأن اا     لن  ء  األا    ال   يع مـع النـلا  الـ  األالـأل  مب 

 .دي   ال تني للجن   ضع املرأةأ ن ء الد  ة اإل 
امل تــب امل ــين مبنــع ا  دة اجلال ةاــ   امل ــ  لا  ةــع اإلال يــ ، ااــتن دان إىل إاــ  ه لتحلاــ   يواصــ    - 48

تقاام ح اال اا     لميشر ال  قد ت ون مرتميط    ت    ورارم  حشا  أ  قـد تـ دي  ،اجلرارم الوحشا 
مل تب مذكرة إح ا  تركل ةلـ  الصـل  بـني اجلـرارم الوحشـا   التاجـري إىل ا ت  هب .  يف بذا الصدد، أةد ا

بو حت ني التحلـا ال الـ  ت ـدش بشـأن بـذه اإلـ اال  ة دة الت ـ  ن ا  الغرة من الق ري  اا     لميشر
 بني كا انال األمم املتحدة امل نا  يف بذا الصدد.

، األالأل و م   األمم املتحدة حلق  ةال  للنألر يف إوـراءاال مت ب ـ  قـرا  20١7 يف أ   م يو  - 49
 مع أبداف التنالا  امل تدام . 8لادف ل 7 الغ ي  تق ا ا  مع  (20١6) 233١جملأل األمع 

  ــع  بــيل اااــتغ    اااتاــ ا اجلن ــا ن يف حــ اال النــلا  أباشــط  اا ــ    لميشــر. كالــ  أن    - 50
التدابري الراما  إىل ت ليل اا اـ  األمـم املتحـدة املتالولـ  يف ةـدم الت ـ مح إا قـ ن إةاء اااـتغ    اااتاـ ا 

تشــــ   تولاــــأل منصــــيب،  منــــذ أن . اجلن ــــاني اــــت لضِّة اــــمي  التصــــدي ل  ــــ    لميشــــر يف حــــ اال النــــلا 
اااـــكاتاجا  التن اذيـــ   ،  قـــد ةرضـــألخ م   حـــ  اااـــتغ    اااتاـــ ا اجلن ـــاني إحـــدى أ لـــو يت الررا ـــا 
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(. A/71/818لتحقامل ذل  يف تقريـري ةـع التـدابري اخل صـ  للحال يـ  مـع اااـتغ    اااتاـ ا اجلن ـاني )
ااوتالـــــــــ   الر اـــــــــع امل ـــــــــتوى امل ـــــــــين مبنـــــــــع اااـــــــــتغ    اااتاـــــــــ ا اجلن ـــــــــاني، امل قـــــــــود يف  يف  لـــــــــ  

 ، ةلم اجملتالع الد ف ةل  القة ء ةل  بذه ا   .20١7أيلو  اميتالر  ١8
التصـدي ل اـتغ    اااتاـ ا اجلن ـاني يف ت ليـل دةالاـ   لـدى تتالو  األ لوي  األ ىل للالنألالـ   - 5١

حقـوا الةـح   ةلـ  اطـ ا  مدا  ـ  ةـع هلـذا ال ـميب، ةانـألخ قام  كـرامتام أ ا. للةح    إةال   حقـو 
 ـ بد اـمي  لتقـدمي  املنألوم  ت ون م ـ  ل  أمـ م  ممي  ـرة.  اـت ال  ةلـ  ك  لـ  أن تتـ   ل ـ  ضـحا  أ 

   ضـ      أن يتم تقدمي امل  ةدة ب ـرة   ب ن يـ . ،تراة  ااةتمي  اال اجلن  اا   مو وق  ت ون الش   ى 
 ايـــ  املن ـــمل اخلـــ   امل ـــين بتح ـــني ااـــتج ب  األمـــم  20١7يف كـــ اون الو ين ينـــ ير  ىل ذلـــ ، وـــددالخ إ

  ارا أمرى. ١2املتحدة ل اتغ    اااتا ا اجلن اني ملدة 
 

اجلهرود ا راميرر  ول حت ررع ا عرا ل ب ررقا ا ترر  قا  ا ا ير  ا رتعنرر  لخاررا  لألزرراا    -جيم  
 ل اإل هابمبا  يها تلك ا يت متو   

ةالـــ   لتووااـــ ال الصـــ د ة ةـــع جلنـــ  م   حـــ  ا  بـــ     لت ـــ  ن الو اـــمل مـــع م تـــب األمـــم  - 52
املتحدة امل ين  مل د اال  اجلر  ، م   تمـأل املديريـ  التن اذيـ  للجنـ  م   حـ  ا  بـ   تـخد و يف تقااال  ـ  

   .  ت تــلم املديريــ  التن اذيــ ، مــع ال ن صــر املتصــل   ا ــ    أل ــ، 20١7القطريــ ، منــذ آذا  مــ    
مـ   الميشـراجلاود ال  تميذهل  الد   األةة ء يف التصـدي مل ـأل  اا ـ   م   مت ب تا   توصا   ، ت ليل 

 دةم ا  ب  .ألغراة  وي     ب  تخ ا
ـــــوا دة يف القـــــرا   - 53  ةرضـــــأل املديريـــــ  التن اذيـــــ  للجنـــــ  م   حـــــ  ا  بـــــ   املتطلميـــــ ال الررا ـــــا  ال

 املت لق     ب     وي  ا  ب   يف ةدة حم   ، منا  اوتال ة ال  رق  ال الـ  امل ناـ   (20١6) 233١
أق مــأل املديريــ  التن اذيــ   ــراك ال أ  ةــلةال  ــراك    الق رالــ  مــع وولــ  القطــ      وــراءاال امل لاــ . كالــ 

امـــ ال امل ناـــ  بتنألـــام الشـــ  ن امل لاـــ   احملقضِّقـــني  املـــدةني ال ـــ مني،  مـــع منألالـــ ال اجملتالـــع املـــدين، املـــ ف  اهل
  لميشر. الص ال بني  وي  ا  ب    اا    مل  جل هبدف إ   د الق رالني ةل   ضع ال ا ا ال الراما  

لاــــ  مشــــر ة ن وديـــــدان ، ااــــتالأل  رقــــ  ال الــــ  امل ناــــ    وــــراءاال امل 20١7 يف حليران يوااــــه  - 54
لتحــديث م    اــ  ةــع التــد ق ال امل لاــ  املتصــل   ا ــ    لميشــر.  اــتقوم  رقــ  ال الــ ،  لت ــ  ن مــع  ريــمل 
آاـــا   احملـــايل اهلـــ دئ امل ـــين بغ ـــ  األمـــوا   اهلامـــ ال ا قلاالاـــ  املال  لـــ  هلـــ ، بد ااـــ  الصـــ ال الـــ    ـــع 

  بـ  ،  حتـديث م  ـراال امل ـ ار لل شـ  ةـع األمــوا   الق رالـ  بـني اا ـ    لميشـر   ويـ  ا حتديـدب 
 املرتميط   ا     لميشر،  حتديد املال  ا ال اجلادة ةل  ص اد ال ا ا ال  ال اللا ال يف املنطق . 

، األالـــأل و م ـــ  األمـــم املتحـــدة حلقـــ  ةالـــ  تن  لـــأل موضـــو  ت طاـــ  20١7 يف آذا  مـــ     - 55
ا  ب  .  مع  بتالوي ر، مب   اا  التد ق ال امل لا  املتصل   لنلا  أ  التد ق ال امل لا  املرتميط   ا     لميش

التوصا ال ال  ااميوقـأل ةـع حلقـ  ال الـ  إاشـ ءخ  ريـمل ة مـ  ةـ مل  يةـم واـ ال م ناـ  مت ـددة يف القطـ   
 القا دة؛  ت ليل الشـراك ال    امل ف؛  ت ليل اات  دة القط ة ال مع امل   ف؛  حت ني القواةد التنألاالا    

 الق رال  يف جم   امل لوم ال.
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ود اج م رررق   اخارررا  لألزررراا  وا عةرررف اجلة ررر  مل حررراخ  ا ةررر او مل أامرررال جلررراا  -دال  
 اجل اءا  وا كياان  األخرى

تتاح األم اجللاءاال ال   ض ا  جملـأل األمـع أد اال ماالـ  مل   حـ  إ ـ ال اجلال ةـ ال امل ـلح   - 56
ر مـع ال قـ  .  مـ   ال ـكة املشـالول   لتقريـر، أضـ ف جملـأل األمـع  ا  ب باـ  الةـ ل   يف اا ـ    لميشـ

إ ــ  اال حمــددة إىل اا ــ    أل ــ    يف ا نــني مــع األــم اجلــلاءاال.  قــد أد و اجمللــأل امل ــ م ال امل لاــ  
املت لق   ا     لميشر يف ق رال  امل  م ال ال    ع أن ختةـع لتجالاـد األصـو  مبووـب األـ م اجلـلاءاال 

 تنألام الق ةدة  األ راد املرتميطني هبال .   جع الـد   األةةـ ء أيةـ ن  ق  ةل  تنألام الد ل  ا ا ما املطمي
ةل  النألر يف تقدمي المي ال إىل جلن  اجللاءاال  د او األ راد  ال ا انال املرتميطني بتنألام الد ل  ا ا ما  

.  قـــر  (20١7) 2368أل األمـــع )ااألـــر قـــرا  جملـــ  تنألـــام الق ةـــدة  الةـــ ل ني يف اا ـــ    أل ـــ   
دةم يقومــون بــاجمللــأل أيةــ ن أن تــدابري اجلــلاءاال الراماــ  إىل التصــدي للوضــع يف مــ ف اــتنطميمل أيةــ ن ةلــ  

)ااألــر  اـ وريعة رـداال اا ـ    أل ــ      ريـب امل اـت دام  ويـ  األ ـراد  ال اـ انال امل ــتاد ني  أ 
 .(20١7) 2374قرا  جملأل األمع 

ةلـــ     ـــع تطمياـــمل اجلـــلاءاال، (20١6) 233١ذلـــ ،    قـــ  لقـــرا  جملـــأل األمـــع ضـــ    إىل      - 57
األ ــراد أ  ال اــ انال الةــ ل ني يف  اــع أ ــ    اا ــ    لميشــر مبووــب األــم اجلــلاءاال الــ  تتةــالع م ــ يري 
ا د او يف ق رالــ  اجلــلاءاال الــ  ت ــتادف األ  ــ   املرتميطــ   ا ــ   أ  الــ  ت ــ د  اا ــ  ، موــ  الت طــايل 

ا ت  هبـــ .  ت ـــ    ه تلـــ  األةالـــ   أ ألةالــ   تشـــ    ـــ  ةاال أ  ااتا كـــ ال إلقـــوا ا ا ــ ن، أ  يف توواـــ
 اخل صــ  امل ناــ   ل نــ  اجلن ــ  يف حــ اال النــلا  إىل  وولــ  اخل صــ  امل ناــ   ألا ــ    النــلا  امل ــلح  وولــ

تل يد جل ن اجللاءاال  مل لوم ال ذاال الصل  بشأن بذه األ  ـ   الـ  تشـ   ااتا كـ ال لوايـ  كـ  مناالـ  يف 
د وــأل وولــ  اخل صــ  امل ناــ   ل نــ  اجلن ــ  يف حــ اال النــلا  يف تقريربــ  اخلــ   مــ  يت لــمل  إلال يــ .  قــد أ

أصــ ء أ ــراد يخقــ   إهنــم ضــ ل ون يف اا ــ   ( S/2016/1090)ااألــر  20١6الصــ د  يف كــ اون األ   دي ــالر 
 ألا ـ    النـلا  امل ـلح إح اـ  إىل جملـأل األمـع  جلنـ  اجلـلاءاال  أل    .  قدمأل وول  اخل ص  امل نا  
، بشــأن األ  ــ   املرتميطــ   ا ــ    أل ــ    يف النلاةــ ال 20١7امل ناــ   نــو  ال ــودان، يف آذا  مــ    

امل ــلح ، موــ  امتطــ ف األا ــ   للتجناــد الق ــري  غــري ذلــ  مــع أغــراة اااــتغ  .  أد و  ريــمل الــدةم 
، م ـــأل  اا ـــ    أل ـــ    يف (20١6) 233١ اجمللـــأل ةالـــ  بقـــرا  املنشـــأ اجلـــلاءاال، التحلالـــ    صـــد

من قشــ ته مــع الــد   األةةــ ء.  ينميغــ  أيةــ ن أل رقــ  الرصــد  أ رقــ  اخلــراء الــ  تــدةم ةالــ  جلــ ن اجلــلاءاال أن 
ال    ع أن ترق  إلاه، مـ  كـ ن  األ     املرتميط   ا     أل     أ  تواص   ع  إح ل  م لوم ال ةع

 S/2016/805 )ااألــــرذلــــ  يتصــــ  بوايتاــــ ، ةلــــ  غــــرا  مــــ    لــــه يف امل ضــــ   ريــــمل اخلــــراء امل ــــين  ل ــــودان 
  S/2017/220 ) ااألر    ريمل اخلراء امل ين بلاميا(S/2017/466).  ةل  اميا  املو ، 
 

ا تافيف من خنر ا  امه  مل اخاا  ل ع رر مل ا ة اارا  ا  رل   مرن خر ل س سرل  - هاء 
 مل وكاخ  األمم ا ت  ة إلم ادا  راء وا

تووــد ظــ ار اا ــ    أل ــ    يف  اــع الصــن ة ال  األاــواا.  يف أ قــ ال النــلا ، قــد تتــو ط  - 58
وا ال   ةل  اقتص دي  ةد   الةالري يف اا     لميشر لاأل ألغراة ال ال  الق ري  ح ب، ب  ألاوا  

منـ امل النـلا  أمرى مع اااتغ   أية ن. لذا جيـب ةلـ   كـ اال األمـم املتحـدة، اـواء أك اـأل ت الـ  يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/1090
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/805
https://undocs.org/ar/S/2017/220
https://undocs.org/ar/S/2017/466
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ا، أن تت ذ إوراءاال للتقلا  إىل أدىن حـد مـع مطـر ضـلو  الميـ ر ني أ  املـو ضِّديع الـذي تت  مـ  م اـم  أم
 يف بذه املال  ا ال.

 ألمـم املتحـدة بوااـط  متطلميـ ال  ا مـداد   ع الت  ا  مع مطر اا     لميشر يف ا ا   - 59
م ا ـ  دامـ  منألومـ   27ملاـ  للالشـك ال، الـ  ت ـت دما  ت جا  املو ديع يف بواب  األمـم املتحـدة ال  

األمــم املتحــدة.  يت ــني ةلــ  املــو ديع الــذيع يريــد ن املشــ  ك  يف أاشــط  الشــراء يف منألومــ  األمــم املتحــدة 
ت ــجا  أصــ رام يف الميوابــ  ال  ملاــ .  ةنــد تقــدمي الــب الت ــجا ، يط ل ــب املــو د ن بقميــو   امتوــ   امل ــ يري 

اا  يف مد ا  قواةد ال لوا ملو دي األمم املتحدة، ال  تشـال  التأكـد مـع ةـدم ضـلوةام يف املنصو  ةل
ااتا كــ ال حقــوا ا ا ــ ن  حألــر ال ــ رة أ  ال الــ  الق ــري.  أدةــو  اــع الوكــ اال يف منألومــ  األمــم 

لميشـر يف املتحدة إىل ت ليـل اات راضـا  للحاطـ  الواوميـ   ا بـ غ ةـع ضـلو  أي مـع املـو ديع يف اا ـ    
 الميواب  ال  ملا ، مع أو  اإلالول  د ن اات دامام يف منألال ال أمرى دام  منألوم  األمم املتحدة.

تطلميــ ال اإلاطــ  الواوميــ  يف ةاللاــ ال  كــ اال األمــم املتحــدة مل إاــين ةلــ  اقتنــ   أبن ة دة ت ليــل  - 60
إىل أن الشـر ط ال  مـ  ل قــود الشـراء اتخ ـ   يف التصـدي ةلـ  حنـو أ ةـ  خلطــر اا ـ    لميشـر.  أ ـري 

م وضا     ن ال ومني املت لق  بتو ري ال لع  اخلـدم ال تـدةو املت  قـديع إىل اختـ ذ  اـع التـدابري املال نـ  
ملنــع األ ــراد التــ ب ني هلــ  مــع ااــتغ   ال ومــني  غــريبم مــع األ ــ    الــذيع ت ــ  هبــم امل وضــا   إاــ ءة 

مـني إهنـ ء ال قـد إذا أ يقـم املت  قـد  لتحقاـمل يف اادةـ ءاال املت لقـ  مل وضا     ن ال و جيوةم  ملتام.   
نألومــ  األمــم املتحــدة النألــر يف مل ينميغــ  ااــتغ    اااتاــ ا اجلن ــاني أ   ختــ ذ إوــراءاال تصــحاحا .   

صـراح  إىل اا ـ    أل ـ    إضـ    إىل اااـتغ    اااتاـ ا اجلن ـاني،  تشـريأح ـ م و  لـ   اات دام
 ة  ةع تقاام امتو   املو ديع هلذه املتطلمي ال. 

آلاـــ   ـــرة ت ـــتمي د املـــو ديع الـــذيع يميـــد  أهنـــم   تتةـــالع بوابـــ  األمـــم املتحـــدة ال  ملاـــ  للالشـــك ال - 6١
مط بقون ل ا انال مد و  يف قوارم ولاءاال جملأل األمع،  يف قوارم املو ديع الذيع أ ق ـأل الت  مـ  م اـم 

إوراء مليد مع ااـت راة اإلاطـ  الواوميـ . إىل حني ن  الد ف،   نع ت جالام منألوم  األمم املتحدة  المي
 أتوقـــــع أن تخ ـــــت دم بـــــذه ا لاـــــ  للحـــــد مـــــع احتالـــــ   مـــــنح أي ةقـــــود للالـــــو ديع الةـــــ ل ني يف اا ـــــ   

 .امل لح يف ح اال النلا أل      
ـرة  خلـري الـ  أ ـ دال هبـ  إحـدى الـد   األةةـ - 62  ء لوقـ  اا ـ    لميشـر يف  مع املال  اـ ال املميشضِّ

مط لمي خ اجلا ال ال  ةل  التج  ي  ال  تتج  ة أ ق م مميا     مميلغ ن م ان ن إبةداد با ن انوي  ا مدادا ا  
 لميشـر.  أدةـو منألومـ   مـع اا ـ   إمـدادب لةال ن ملـو أةال هلـ  التج  يـ   ا اـ   املت ذةةع التدابري 

اةتال د متطلمي ال و  ل  لإل ص   ةع امل لوم ال ةع املو ديع الررا اني الذيع األمم املتحدة إىل حبث ما   
  ــــع أن تشــــال  ا  صــــ   ةــــع امل لومــــ ال املت لقــــ   لتــــدابري املت ــــذة مل  جلــــ  و  اــــ ال ، تت  مــــ  م اــــم
 املناجا  امل ت دم  يف  صد امتو   اا ا ال امل ا   مل   ح  اا   .ةع التوفا ،   

 
  وجراء ا ع و  وعم  ا عياان  وحتليلهاجهود حت ع - واو 

تتطلب ةاللا   ـع المياـ انال بشـأن اا ـ    لميشـر يف حـ اال النـلا   حتلالاـ  مليـدان مـع الت ليـل.  - 63
 مــع املميــ د اال املاالــ  يف بــذا الصــدد قاــ م م تــب األمــم املتحــدة امل ــين  مل ــد اال  اجلر ــ  بوضــع األــ م 

ــمل الميناــ  جلالــع المياــ انال مــع  أوــ  الناــوة  لميحــوجل املت لقــ   ا ــ    أل ــ    يف حــ اال النــلا  من ض
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امل ـــلح، مبشـــ  ك   اـــع كاـــ انال األمـــم املتحـــدة ذاال الصـــل ،  هبـــدف  ضـــع تصـــنا   للالنـــ امل اجلغرا اـــ  
 املتةر ة  م مح الةح    اجلن ة   ا ر  اا     لميشر  أ     اااتغ  .

الصـــــ د  ةـــــع امل تـــــب مصـــــد ان مو وقـــــ ن بـــــه   ـــــ    أل ـــــ   التقريـــــر ال ـــــ مل  ةـــــع اا يشـــــ ض   - 64
ـــ  مل   حـــ  اا ـــ    أل ـــ   .  اتشـــال    ذا  ا ـــ  مصـــداقا  للال لومـــ ال ةـــع اجلاـــود ال  ملاـــ  املميذ ل
أ ــجع بقــوة  اــع الــد    إاــينيف حــ اال النــلا ،   أل ــ     صــ  ظصصــ ن ةــع اا ــ     20١8 ةــ م

 ال مت حــ  ةــع حــ اال اا ــ    أل ــ    يف حــ اال النــلا  األةةــ ء ةلــ  تل يــد امل تــب أبي م لومــ
 امل لح بغا   الا ا   حتلالا .

   ع أية ن أن ت ون اجلاود املميذ ل  جلالع الميا انال  حتلالا  ةل  او  ارا اهلجـرة،  ا اـاال   - 65
اـــ انال  المييف حت ــني امل ــ  ف وــدا تلــ  الــ  ي ــت دما  األ ــ    ال ــ   ن مــع منـــ امل النــلا ، م اــدة 

للاجرة تش  ا يف ممي د ة  الد لا  املنألال   20١6 لنلا .  منذ ة م   أل     يف ح االبشأن اا    
  و يتنقلون  22 000ماال  يف بذا اجمل  ، حاث أورال ااتقص ءاال لرصد التد مل  لأل أكور مع 

الت ـرة ل  ـ   ، تتةـالع ةنصـرا بشـأن ق بلاـ  ةل  اـرا اهلجـرة يف  اـيل   ـرا الميحـر األبـاا املتواـيل
 ـ و أن الـذيع غـ د  ا بلـدبم  ١6 000.  تميني مع حتلا  ةان  ااتقص را   لأل م  يليد ةل   لميشر

األصــل  ب ــميب النــلا  مــع املتوقــع أن ي واــوا أكوــر ةرضــ  ل  ــ    لميشــر أ نــ ء ال ميــو  مــع أ لمــ  الــذيع 
 غ د  ا ألامي   أمرى.

املنألال  الد لا  للاجـرة  منألالـ  ال الـ  الد لاـ    ـرك ء آمـر ن    ض    إىل بذه املمي د ة،  رةأل  - 66
يف إوراء د اا  كالا  ةـع أ ـر النلاةـ ال امل ـلح  يف فـ برة اا ـ    لميشـر   ناـد األا ـ    ال الـ  الق ـري. 

ااجـــري ،  بـــ      اـــككضل الد ااـــ  ةلـــ  أ اـــ ط النـــ ةحني يف  او يـــ  ال واغـــو الد قراااـــ   ونـــو  ال ـــودان
  ت ليل ق ةدة امل   ف بشأن النط ا  اإلجم  اا  ب ال يف املواضاع ال   أل من قشتا . دف إىل

 
 تع ي  ا تعاوا من أجل ا تل ي   اا  ل ع ر مل حاخ  ا ة او واألزما  اإلن اني  - زاي 

مع الواي  ال  أاناتا  به اجلال ا  ال  م ،  اص   ريمل التن امل املشكا بني الوك اال امل ين   شا  - 67
 كـــ اال األمـــم املتحـــدة و اـــب  مـــعمشـــكك  اا اـــ تا  ااـــتج  ال  إةـــدادمب   حـــ  اا ـــ    أل ـــ    

 أل ــ   ،   ـ م  إةاء اا ــ    ةــ متا ـري اتميــ   هنـا هبــدف  غريبـ  مــع املنألالـ ال الد لاــ  ذاال الصـل  
 لاــ  تن ــامل ةلــ  ك ال ريــملا ا ــ اا .  يف حــني ا تــلا  إم  ااــ ال  األةمــ اليف حــ اال النــلا      ا اــاال 

 حقمل   اط ا ةالله،  قد نشطةةويته ال مع حاث،  ا ااال  ال  يف  لقد  م تغل  غرياط ا املنألوم  
ةـرة مـوول إةـداد مناـ   ا امل ضـا ،ةددا مع النواتا الررا ا  املتصـل   لنـلا  ةلـ  مـدى اا ـين ةشـر  ـار 

الر اــع امل ــتوى اجلال اــ  ال  مــ  إىل اوتالــ    تقــدمي تقريــر  ةــع اا ــ    أل ــ    يف األةمــ ال ا ا ــ اا 
د اا    يف اا ا يدمت  اه حت ،تقاام مط  ةال  األمم املتحدة ال  ملا  مل   ح  اا     أل    بشأن 

توصــــا ال إىل الـــد   األةةـــ ء اختــــ ذ  تقـــدمي ا ا ـــ اا  كالجــــ   ذي أ لويـــ  للتـــدم ، ألةمـــ ال النـــلا   ا
جمالوةـــــ  أد اال لإل  ـــــ د يف تصـــــالام بـــــراما م   حـــــ  اا ـــــ   ”أيةـــــ   ال ريـــــمل إوـــــراءاال بشـــــأاه.  اشـــــر

 إا   مشكا ملواءم  األاشط ،  حتديـد  تقاـام التقـدم احملـرة،  بنـ ء ق ةـدة أدلـ  قويـ ب  مبو ب   ،“ تقااالا 
 اع أبداف التنالا  امل تدام  املت لقـ   لتحقاملال ةم   ال   ل  راما  و  ا ال م   ح  اا   ل مشكك  

 مب   ح  اا   .
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 ريـمل التن ــامل املشـكا بــني الوكـ اال امل ــين مب   حـ  اا ــ   الـ  قــدما  اهل مــ     ـ ممل اةكا ـ    - 68
األمــرية إىل ةقـد اوتالــ   أ   ةلــ  م ــتوى  تاــ ء  كــ اال  اجلال اــ  ال  مــ  يف د   ــ  ه، دةتــ أل ـ   

مــع األةةــ ء النشــطني ح لاــ   لا ــألاألمــم املتحــدة ذاال الصــل ، مبــ  يف ذلــ  الوكــ اال الــ    ا ــ ال م
 . ريملال يف
يف حـــــ اال النـــــلا  مميـــــ د اال إضـــــ  ا  لتح ـــــني الت ـــــ  ن يف م   حـــــ  اا ـــــ    ضـــــع مـــــ مرا   مت - 69
ال الــــ  ا ا ــــ ين، الــــذي أاشــــئ يف  اــــا ا الــــ  امل ــــين مب   حــــ  اا ــــ   يف .  ياــــدف  ريــــمل الاألةمــــ ال  

الوةــ  ال  ملاــ  للحال يــ  الت ب ــ  للجنــ  الدارالــ  املشــكك  بــني الوكــ اال، إىل اجمليف إاــ    20١7 وة يولاــه 
كا التصدي ل      لميشر يف األةم ال ا ا  اا ، مب  يف ذل  ح اال النلا   م  ب د النلا .  تشـحت ني 

يف  ائاـــ   ريـــمل ال الـــ  م وضـــا  األمـــم املتحـــدة لشـــ  ن ال ومـــني  املنألالـــ  الد لاـــ  للاجـــرة  املنألالـــ  غـــري 
جمالوةـ ال إىل   تووااـ ال تشـغالا ي ـ   إىل تقـدمي توصـا ال بو    .“حت ل  ب  ت اد الد ف”اإل وما  

 ، كــ اال األمــم املتحـــدةاجلاـــ ال ال  ةلــ  املشــ  ك  يف التصـــدي لدةمــ ال، مبــ  يف ذلـــ  ال الــ  ا ا ــ ين   
ريــمل  ي ــ    ا ا ــ اا .  ل  ــ    أل ــ    مـع مــ   آلاــ ال اااــتج ب لتصــدي ل بشـأن أ ةــ  اريقــ 

املنألال   تقودهالذي    7-8املنشأ يف إا   حت ل  اهلدف  ،ا ا  اا امل ين حب اال النلا   األةم ال ال ال  
 ا اـاال  ل  ـ  ،  ةاللاـ ال التصـديإىل حت ـني ، الد لا  للاجرة  م وضـا   ـ  ن ال ومـني  الاواا ـا 

 النلا .ح اال  يف
  

 ا  حظا  وا توصيا  - خام ا 

ي رين أن أ ى أن الد   األةة ء  كا انال األمم املتحدة  اهلام ال الد لا  امل نا  قد بذلأل واودا  - 70
لتـو ري  لنـلا ، مبـ  يف ذلـ  ارا امل ضا  لتح ني تصديا  ل      أل     يف حـ اال ا ١2ـ ةل  مدى الـ

امل رضني خلطر اا    هبم. باد أاه يت ني مواصل  ت ليل اجلاود  ر لد     املتةر يع مع النلا ي ي  أك
 الت ــرف ةلــ الــ  يميــذهل   اــع أصــح   املصــلح  مــع أوــ  تقــدمي اجلنــ ة إىل ال دالــ   التأكــد مــع اــرة  

أكوــر ال مــ ال ال ــ  اا  ضــ   ،  يــ يتام  م ــ ةد م ةلــ   احملتاللــني،  ا اــاال  بــنيال  لاــني   الةــح   
 النحو الواوب.

ل  ـ    أل ــ    إىل  اــم مشــكا  اجلاــود الراماـ  إىل ت ليــل تصــدي الــد    ينميغـ  أن ت ــتند - 7١
إاــ    قــ اوين مقميــو  ةلــ  اطــ ا  ااــع لت ليــل الت ــ  ن  االــ  باناــ .  بــذا إىل مل ــأل  اا ــ    أل ــ      

ـــد    ـــع ال األاـــ   يـــو ره بر توكـــو  منـــع اا ـــ    أل ـــ     ات  قاـــ  اجلر ـــ  املنألالـــ .  أ ـــجع بقـــوة  ا
األةةـــ ء ةلـــ  التصـــديمل ةلـــ  بر توكـــو  منـــع اا ـــ    أل ـــ     ات  قاـــ  اجلر ـــ  املنألالـــ ،  ةلـــ  ك  ـــ  

ت  قا ال الد لا  ذاال الصل ،  اااةال م إلاا ،  ةل  مة ة   واودب  مع أو  تن اذ بذه الص وا  اا
الص وا تن اذا ك م  مع مـ   التجـرمي ال  لـ  ل  ـ    أل ـ     تـو ري اإلال يـ   امل ـ ةدة للةـح   

  ال احمللا التشري   ت ليل الت   ن الد ف.  ات ت اد أية  اجلاود الراما  إىل حم امي  اجلن ة مع التصدي يف
ةل  اط ا جلالاع أ     اا     أل     املتصل   لنلاة ال.  أ جع أية  الد   ةل  ت ليل التن امل 

املنــــ امل  إىلأ رقــــ  مــــع املاناــــني املت صصــــني  إي ــــ دمل   حــــ  اا ــــ    أل ــــ     النألــــر يف  اإل ومــــ ال
 الةح  . ت رف ةل  ال ع األدل   التحقامل  مع أو  ت ليل املتةر ة مع النلا 
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ال   ل  للجن ة  اع أدل  قوي   مو وق  أ نـ ء التحقاـمل.  مـع الواضـح  امل حق  القة را  تتطلب  - 72
 ااــ  اجلال ةــ ال امل ــلح   ا  ب باــ  ينطــوي  تنشــيلأن  ــع األدلــ  يف املنــ امل املتةــر ة مــع النلاةــ ال الــ  

بت ليــل  مــع الن حاــ  ال اللاــ ، مــ  أم ــع ،ةلــ  حتــد ال مطــرية.  أ ــجع الــد   األةةــ ء ةلــ  أن تقــوم
الع األدل   ح ألا   ختلينا   ةل  أن تت   ن  اال  باناـ   مـع ال اـ انال الد لاـ  امل ناـ  لتحقاـمل جلواودب  

 الغرة. بذا
، ذل  أن مع  أاه مام ودا حتلا  التد ق ال  امل  م ال امل لا  املرتميط   ا    بو أية  أمر  - 73

تحقامل يف ورارم اا     إ   أن يو ر أية ن م لوم ال ةع مدى  ا بع  وي  األاشـط  أا ي لة  ح ب ال
أباــب ق ةــدة امل ــ  ف احملــد دة ح لاــ .  لــذل   ــإاين   بــو مــ  يواــعا  ب باــ  مــع مــ   اا ــ    لميشــر، 

ا   ةلـ  واودب  مع أوـ   ـع تلـ  المياـ انال امل لاـ   حتلالاـ   إاتحتاـ ،  أن ت ـلة قـد    لد   أن ت و 
. كالـ  أ ـجع الـد   ةلـ  القاـ م ا  بـ  إوراء حتقاق ال م لا  ااتمي قا   حتديد الر ابيل احملتاللـ  مـع  ويـ  

م   حـــ  ا  بـــ     ريـــمل الرصـــد  مل لومـــ ال ذاال الصـــل   املديريـــ  التن اذيـــ  للجنـــ ةنـــد ااقتةـــ ء بتل يـــد 
 أو  امل  ةدة يف ت ليل واودم  التحلالا .   وي  ا  ب  ، مع  أل    املت لق   لر ابيل بني اا    

مع لذا  إن اا     أل     يف ح اال النلا  يف صو ة  ديدة الق وة  الوحشا .     يتجل  - 74
الةــح   ةلــ   وـــه ال ــرة  لةــال ن تل يــدبم مبـــ  ي ــتحقواه مــع اإلال يـــ   الت ــرف ةلـــ األماــ  القصــوى 

لتجـ    امل ملـ  الـ  مـر ا هبـ   تا ـري إةـ دة إدمـ وام   بـالام التغلب ةلـ  ا بغا    انام مع امل  ةدة، 
 نـــب الوصـــم الـــذي قـــد ينشـــأ ةـــع حـــ اال اا ـــ  .  يت ـــني أيةـــ ن ةلـــ  د   ال ميـــو   املقصـــد الـــ  مـــع   

 ة ولـ ،  ي ـرين أن  مو وقـ ضـح   اا ـ   بصـو ة  الت ـرف ةلـ  التأكـد مـعت تةا  ال   يع مع النـلا  
دال  ختــ ذ مطــواال ملالواــ  يف بــذا اا ــ ه. إا أاــه ينميغــ  مواصــل  بــذه اجلاــود مــع الــد   أ ــ  ال ديــد

الــد   األةةــ ء ةلــ  ت واــ  واودبــ  لت ليــل قــد اال  اــع أ ــجع   املليــد مــع الةــح  .  للت ــرف ةلــ 
ضــح    الت ــرف ةلــ اامتص صــاني الــذيع يتحــ    ن مــع ال ــ  يع مــع منــ امل النــلا   ال ومــني مــع أوــ  

ةلـ   الريـ    ا مراةا  ل ةتمي  اال اجلن ـ اا   ال خ اخ ةل  اةتال د اـخ  كال  أ ج ا احملتاللني.   لاني أ اا    ال  
ك  ل    ني الةح   مع اإلصو  ةل  الـدةم  امل ـ ةدة امل رالـني، بغـا النألـر ةالـ  إذا كـ اوا يت ـ  اون 

 أية ن مع ا وراءاال اجلن را .
ر ةع    - 75 جر هبم اجلال ة ال امل لح   ا  ب باـ   املـرتميطني الذيع تتض الةح   لدى ا  راو مع األا 

 إوراء تقااال ال   مل  إل ل  كـ   ـ و.  أدةو الد   إىل تام لإلينميغ  إي ء ابتال م م   تا ، أباشط
،  ك  لـ  الت ـرف ب ـرة  ةلـ  ضـح   اا ـ  ر اجلال ة ال امل لح   ا  ب با  حـ    ـع ي رو ةنه مع أا  

 ةـدم احتجـ ةبم أ  مق ضـ  م أ  توقاـع ةقوبـ  ةلـاام ب ـميب أي أاشـط  غـري  لجر ـ كةح   لم  ملتام  
 ق اواا  أكربوا ةل  اخلوة  اا . 

 أكر  التلام األمم املتحدة القوي بت الا  واود الد   األةة ء الراما  إىل منـع اا ـ    لميشـر  - 76
يف ح اال النلا   التصدي له.  أ حب  اود م تـب األمـم املتحـدة امل ـين  مل ـد اال  اجلر ـ   غـريه مـع 

  اا ــ   مــع أوــ  دةــم ذاال الد ايــ  يف جمــ   م   حــيف منألومــ  األمــم املتحــدة اجلاــ ال ال  ةلــ  امل ناــ  
الد   األةة ء يف م   ح  اا     لميشر.  أ دد أية ن ةل  الد   اهل م الذي   ع أن تةطلع به  اع  

النلا  يف منع اا     لميشر  التصدي له،  ةل    م  ب دكا انال األمم املتحدة ال  مل  يف ح اال النلا  
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 ليــل بــذا الــد  ، أت اــد  مــع أوــ  ت.  أل ــ      وــه اخلصــو  مــع مــ    ــع المياــ انال ةــع اا ــ 
تقااال ال اإل اال القخط ري  ال   رى قمي   ضالع  أل    اخلرة يف جم   م   ح  اا    ةنصر  إبدم و

ـــذيع اـــاتم اشـــربم يف  تل يـــد األ ـــرادإاشـــ ء المي وـــ ال املاداااـــ .  أ حـــب أيةـــ ن  اـــود الـــد   الراماـــ  إىل  ال
 اأا   كذل  إىل ضال ن يف جم   اا     أل    .  للنشر يب ال  بمل لتد ةاللا ال ح ظ ال  م 

بصو ة متلايدة ةل  امل لوم ال ال  تتاح هلم حتديـد  امل نانيلد راد دام  المي و  التد يب املقدم أن يشتال  
 ح اال اا     أل      التصدي هل   إب غا .

لـ  ت ـد تقـ  ير ةـع حـ اال اـ انال األمـم املتحـدة ا   ع أية ن ت ليـل اجلاـود الـ  تةـطلع هبـ  ك - 77
 ريب ، مع أو  ت ليل  ـع المياـ انال ةـع اا ـ    أل ـ   .  أ ـدد يف بـذا الصـدد ةلـ  أماـ  النلا    

اجلاود املتصل   الع امل لوم ال  اجلاود   إاين مقتنع أبن ال ال  الذي تقوم به جل ن اجللاءاال ذاال الصل .
املت لقــــ   إد او م ـــ يري لتحديـــد اجلاـــ ال اخل ضـــ   للجـــلاءاالات ـــت اد مـــع   ـــ   لالراماـــ  إىل التصـــدي 

أبةالــ   اا ــ    أل ــ    يف األــم اجلــلاءاال ذاال الصــل .  لــذا،  ــإاين أحــث جملــأل األمــع ةلــ  إد او 
 ــ  أ رقــ   أن ت الــ تلــ  امل ــ يري ةنــد اةتالــ د أ   ديــد األــم اجلــلاءاال يف حــ اال النــلا  امل ــلح،  ك  لــ  

رصد ال  تدةم أةال   جل ن اجللاءاال ذاال الصل  بصـو ة   اقـ  مـع مـراء م   حـ  اا ـ    أل ـ    ال
 مب    نام مع حتديد قة   اا     إب غا  يف تن اذ  ايتام. 

 ا بـــ غ بشـــأن ال نـــ    التحلاـــ   تشـــ   آلاـــ ال  ـــع امل لومـــ ال، مـــع قمياـــ  ترتاميـــ ال الرصـــد - 78
يف  اجلن ــ  املتصــ   لنلاةــ ال  آلاــ  الرصــد  ا بــ غ بشــأن اااتا كــ ال اجل ــاال  املرت ميــ  ضــد األا ــ  

أن ، أد اال ب مـ  إضــ  ا  جلالـع امل لومــ ال املتصـل   ا ــ    أل ـ   .  اــأك   حـ اال النـلا  امل ــلح
 ــــ    املـــرتمييل  لنلاةــــ ال لغــــرة اااــــتغ   كتاميــــ ال  اتألــــ م  الــــع المياـــ انال ةــــع اا ــــ    ألتقـــوم ال

تقـوم ح لاـ ن  الـع امل لومـ ال  إبـ غ األ  ـ      إن ك اـأل ،  إاين أاحظ أهنـ  لا يت لمل  يف م اجلن  .   
هن  ا تتصدى ةل  حنو حمدد ل     بوص ه ا   ا، األرا ألن اا    لـاأل  إاملرتميط   ا     أل     

 ـاال  ال ـت  الـ  تشـ   أاـ    ـع امل لومـ ال مـع مـ   ا لاـ .  إاـين مقتنــع مـد و  يف اااتا كـ ال اجل
املليــد مــع الككاــل.  يف بــذا  األا ــ   ت ــتووب الــذي  ــألأبن مطــو ة اا ــ    لميشــر يف حــ اال النــلا  

الصـــدد،  ـــإاين أدةـــو جملـــأل األمـــع إىل النألـــر يف أن يطلـــب إىل م تـــب األمـــم املتحـــدة امل ـــين  مل ـــد اال 
مواصــل   اات شــ ف أ وــه الصــل  بــني اا ــ     النــلا  امل ــلح ــ   إىل وولــ  اخل صــ  امل ناــ   ألا ــ    اجلر 

جلالاــع  بصــو ة  ــ مل   ألا ــ   يف حــ اال النــلا   اااتا كــ ال اخلطــرية الــ  تــ  ر ةلــاام، بغاــ  التصــدي
 اااتا ك ال  التج  ةاال ال  يواواا  األا    يف بذا ال ا ا.

 ـــإن ة دة تميـــ د  امل لومـــ ال بـــني كاـــ انال املنألومـــ  يف إاـــ    ريـــمل التن ـــامل  إىل ذلـــ ، إضـــ     - 79
بشـــأن األاشــــط  الـــ  يةــــطلع هبـــ  أةةــــ ء ال ريــــمل  أل ــــ    املشـــكا بــــني الوكـــ اال مل   حــــ  اا ـــ   

للتصدي ل      أل     يف ح اال النلا  مع  أهن  أن تر ع  لتأكاد م توى التن امل بني أصح   
صــلح  التــ ب ني لدمــم املتحــدة.  لــذل   ــإاين أ ــجع  اــع اجلاــ ال ال  ةلــ  يف منألومــ  األمــم املتحــدة امل

امل ــ ر  املتصــل   ا ــ    أل ــ   ، مبــ   ااــ  املديريــ  التن اذيــ  للجنــ  م   حــ  ا  بــ    امل ناــ  مب  جلــ 
ةل   التن امل املشكا بني الوك اال، ال  ا تشغ  ح لا  ةةوي   ريمل ا دا اال الررا ا  يف األم ا  ال  م  

املش  ك  بنش ط يف أةال   ال ريمل ال  دي .  أتطلع إىل قا م م تب األمم املتحدة امل ين  مل د اال  اجلر  ، 
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، ب قد اوتال   ةل  م توى  تا ء الوك اال مـع أوـ   ريمل التن امل املشكا بني الوك االبوص ه من مل 
  يف ذلـــ  يف اــا ا تن اـــذ مطــ  ةالـــ  األمــم املتحـــدة ال  ملاــ  مل   حـــ  توواــه التقـــدم يف بــذا الصـــدد، مبــ

. كالـــ  أتطلـــع إىل إاـــا م  ريـــمل ال الـــ  امل ـــين 2030اا ـــ    أل ـــ     مطـــ  التنالاـــ  امل ـــتدام  ل ـــ م 
مب   ح  اا    يف اا ا ال ال  ا ا  ين يف ت ليل واود  اع اجلا ال ال  ةلـ  يف جمـ   ال الـ  ا ا ـ ين 

      أل    .للتصدي ل 

 

 


