
 S/2016/864  األمــم املتحـدة 

 

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

12 October 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

171016    131016    16-17367 (A) 

*1617367*  

 تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي  

 مقدمة -أوال  
الـا    (2016) 2287مـن رـراجم جملـس األمـن      27ُيقّدم هـاا التقريـر ع ـا بـال قرة      - 1

طلب فيه اجمللس إيّل أن أواصل إباغه مبـا ُيحـرم مـن تقـدم يف ت  يـا واليـة رـ ة األمـم املتحـدة          
طــاا اجمللــس فــ جما علــه أ  اختــ ا ا    ــ ة   األم يــة املترتــة ألبيــي )القــ ة(ا وأن أواصــل إ 

ــا   املــ م بــني ح  مــة الوــ كان واحلر ــة اليــع ية لتحريــر        2011حزيران/ي خيــه  20الت 
ا املرفـــ (  S/2011/384الوــ كان بيـــتن الترتي ـــا  املترتـــة لـــمكاجمة واألمـــن يف م  قـــة أبيـــي ) 

ير آ ر املوـتددا  عـن احلالـة يف أبيـي وعـن خيـر القـ ة وع لياصـا م ـا صـدوجم           ويعرض التقر
 تيـرين األو//أ تـ بر   14وحـ    2016خيوـان/أبريل   15( يف S/2016/353تقرير  الواب  )

 صـدجم  ـا ت ليـج مب  ـب       وه  ي ّين أيضا التقدم احملرم يف ت  يا امل ام اإلضـافية الـ   2016
 يتر ة لرصد احلدوك والتحق  م  ا في ا يتصل باآللية امل (2011) 2024رراجم جملس األمن 

 احلالة األم ية -ثاخيًا  
ــة يف م  قــة أبيــيا بيــد أ ــا  اخــ       - 2 ــة ظــّل مــن غــ  امل  ــن الت  ــت باحلالــة األم ي هاكئ

ع  مًا  وواصل  القـ ة القيـام بع ليـا  للح ـاى علـه الوـام واال.ـتقراجم  ف ـي رـد .ـّير            
ع لية حرا.ة مرافقـةا ويّوـر     2 968من الدوجميا  ال  اجمية والليليةا ورام  بـ  16 047
 القياكا  األهلية يف م  قة أبيي ا ت اعا لّلد ة األم ية امليتر ة مع  243عقد 
مــن أفــراك  ــرطة  150و  120لوــ كان فــت د بعــدك يتــراو  بــني وظلــ  ح  مــة ا - 3

ولعـّدة   2011حزيران/ي خيـه   20ال  ط كا ل جمّ ع كفرة ال   ي يف اخت اك لات ـا  املـ م يف   
رراجما  جمللس األمن  ووجمك  أيضا تقاجمير أفاك  ب   ك ع اصـر مـن اشـيل اليـعح لتحريـر      

زا .ـــا    ـــد  ـ ا رـــام   ـــ ك القـــ ة ب ـــأياجم/مـــاي 8الوـــ كان كا ـــل م  قـــة أبيـــي  ويف 

http://undocs.org/ar/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ar/S/2011/384
http://undocs.org/ar/S/2016/353
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
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  ــ ا الوــ كان  ــان يف إ ــامة ع ــدما  ــ هد ي ــّدك ب  دريتــه  ،صــا ررويــا يف أغــ كا   مــن
 و.ّل  ه إىل ش ة أغ ك للح اية اجملت عية 

اعا  زـ ـــو  ــا أ ـــر  يف تقريـــر  الوــاب ا احـــ جم  ا.ـــتراتيدية م ــع خيـــ ا ال    - 4
وخت يــج حــدصا الــ  اعت ــدصا القــ ة  ــا/ م .ــم اش ــاا الوــاب  حــ / إخيــا   ــط ل ــ   
اال ت اك بني ر يل  املو ية وكي  ا خق ك  وب ضل ريام الق ة بـالت، يج مـن إخ ـاط  ـط فـ       
اال ت اك بص جمة خمّ  ة واختقائيةا ا.ت اا أهايل املو ية ال ص / إىل املراعي وامليـاه يف اشـز    

  يب من م  قة أبيي  وهاا رد أتا  اجملا/ أيضا ألهـايل كي  ـا خقـ ك للعـ كة إىل توـع رـر        اش
  ومـــع بدايـــة م .ـــم األم ـــاجم  2011مشـــا/  ـــر  ـــ  ألو/ مـــرة م ـــا خيـــ ا خـــزاا عـــام   

 ــ،   35 000اجتــاه اليــ ا/ ل حــ   حزيران/ي خيــها  ــر  حر ــة هدــرة ع وــية يف   يف
  ا وطلك عله ع س م  ا  الع ج املتتاليـة الـ    أهايل املو ية بي ل .ل ي إىل حد   من

 ماممة حلر ا  اهلدرة الع وية  مّثل  كوما مسًة
وأّك  جمعي ر عان املا ية امل ل  ة لل و ية يف م اط  يق   ا أهايل كي  ـا خقـ ك إىل    - 5

حدوث بعـ  حـاال  .ـررة املا ـية  ويف إطـاجم موـاعي تعزيـز املصـاحلة والتعـايل الوـل يا           
الق ة عدكا من ع ليا  إعاكة املا ية املورورة من  ا اشاخ ني  ولـ حد إحـرام تقـدم    يوّر  

ــاكة          ــع إع ــك م ــ  طل ــتنيا وتراف ــا الق يل ــن  لت  ــ   يف جمصــد امل تل ــا  واملا ــية املوــرورة م
 خيوــان/ 25امل تل ــا  املوــرورة إىل ضــحايا اشــرائم أو تع يضــ م ع ــ ا بيــ ل فــ جم   ويف 

ما ـية مـن  اخـب أ ـ،او جم ـ لني       اجمير الـ  أفـاك  حـدوث .ـررة    أبريلا و ـرّك فعـل للتقـ   
الق اا األو.طا رام معيم ر يلة كي  ا خقـ ك بععـاكة جمسوم ما ـية إىل أحـد ريـاكا  ر يلـة        يف

ثـــلا رـــام مع ـــا  ر يلـــة املوـــ ية  املوـــ ية يف حضـــ جم لثلـــي القـــ ة  ومـــن بـــاا املعاملـــة بامل 
ة  ان رد ُأبلغ عن فقدا ا من أهـايل كي  ـا خقـ ك    أياجم/ماي  مبصاكجمة وإعاكة جمسوم ما ي 4 يف
خ خ   وامتّد خ ا  التعاون الق لي إىل ح اكث إ راميـة أ ـر   ـان مـن امل  ـن أن ختـّرا        يف

خيوان/أبريلا رام مع ا  ر يلة املوـ ية بتعـ ي  أ.ـرة  ـ،  مـن أهـايل        28العارا ؛ ف ي 
ة الـ   ّاـ  أيضـا إعـاكة الدجما ـة ال ،اجميـ     خيوـان/أبريل يف خ خـ   و   1كي  ا خق ك ُرتل طع ا يف 

  اخ  رد ُ.رر  من الضحية 
 حزيــران/ 10و ــان روــم  ــ   مــن اشــرائم ُيرت ــب كا ــل ال ائ ــة ال احــدة  ف ــي   - 6

ــة مــن طــرام         ــام جم ــل مــن أهــايل كي  ــا خقــ ك موــلز ب  دري ــها ر ــة   AK-47ي خي مب امجــة ثاث
م م  قـة أغـ ك بـا .ـ ب معـرواا      يف ع ـ  أعضـا  ش ـة احل ايـة اجملت عيـة لـدي  ا خقـ ك        من
وبعــد طلــك اختحــر م  ــا اهلدــ م  أ.ــ ر عــن مقتــل اثــ ني وإصــابة الثالــ   ــرو    ــ ة   لــا
خيوان/أبريلا رتل جم ل من أهايل كي  ا خق ك جم ـا آ ـر مـن خ ـس الق يلـة يف بلـدة        27 ويف
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يف ميـا رة مـع جماا آ ـر    أياجم/مـاي    10أبيي  وباملثلا ُرتل جماعي ما ية من املو ية طع ـا يف  
 من تاج اللي يف الق اا اش  يب   يل مترا  8من خ س الق يلةا عله ُبعد 

وفي ــا يتصــل بــاحل اكث األم يــة الــ  طالــ  ع ليــا  القــ ةا رــام ثاثــة موــّلحني           - 7
ــدافع الر ا   3يف  جم ــ لني ــ ان امل ــعطا  خ ــالقرا   آا/أغوــ س ب ــل الصــاجمو ية ب  ــة والق اب

 ـ يب  ورـام   ـ ك القـ ة بدوجميـة      .ـرّية القـ ة يف تـاج اللـي يف الق ـاا اش     راعـدة ع ليـا     من
امل  قة امليت ه  اا حي  عثروا علـه رـاي تني صـاجمو يتني موـتع لتني وتوـع ُكفعـا  حيـة         يف
  رط  ا موتع ا  23 و
و ان ه اك اخن اض خوـح يف عـدك الوـررا  وع ليـا  االرتحـام الـ  ورعـ  كا ـل          - 8

ا ل اجملّ ع امليـترك ألمـا ن ع ـل األمـم املتحـدة حيـ  ي  ـد أفـراك و ـاال           جمّ ع الق ة وك
ــالتقرير الوــاب           ــرة امليــ  لة ب ــي حــني  ــ د  ال ت ــا  ف  ــم املتحــدة وصــ اكيق ا وبراجم  األم

ــن هــاه          22 ــر .ــ   توــعة م ــرة امليــ  لة  ــاا التقري ــة ارتحــام و.ــررةا   تيــ د ال ت ع لي
يده بـامل اك الصـل ة عـاما موـاعدا علـه فقيـ  هـاا        احل اكث؛ حي   ان الو جم الـا    تيـي  

 من أبيي وامل اط  اجملاوجمة هلا  التحّون  ورد ورع  ع ليا  االرتحام هاه ب ا. ة  ّ ان
وخظـرا للصــع با  الـ  ظّلــ  تعتـرض ع ليــة إخيــا  كائـرة  ــرطة أبيـيا واصــل ع صــر       - 9

ــه القــاخ ن وال ظــام      ــاى عل ــدعم احل  ــدوجميا    اليــرطة يف القــ ة   ــ كه ل مــن  ــا/ توــي  ال
ــة  وأ ــر   ــرطة القــ ة     ــة   271الت اعليــة القائ ــة علــه امليــاجم ة اجملت عي ــا  املرار  مــن كوجمي

األم ية والدوجميا  الت اعلية اجملت عيـةا بيـ ل موـتقل أو ميـتركا حيـ  ُر عـ  موـافا  بلـغ         
ان احل ايـة   يل مترا  وواصل ع صر اليرطة بالق ة ع له عله ب ا  ردجما  شـ  5 852جم  ع ا 

  فقـد رامـ   ـرطة القـ ةا     (2016) 2287مـن رـراجم جملـس األمـن      16اجملت عية وفقـا لل قـرة   
الـ  تتيـاجمك يف امل ارـع مـع شـان احل ايـة اجملت عيـةا بتقـدب التـدجميب علـه التعامـل مـع امل ارـج              

 ظام وعله تتكية امل ام اإلكاجمية  وا.ت ر التتّ ر يف إخيـا  شـان احل ايـة    املتصلة حب د القاخ ن وال
  امل   م اجملت عية يف مشا/ أبيي بو ب التحّ ظا  ال  أبدصا ح  مة الو كان عله هاا

وحضر ع صر اليرطة ا ت اعـا  أم يـة ميـتر ة مـع األطـراا العوـ رية واجملت عيـة         - 10
ي ايلا حيـ   ـر  إطـاا اش ـا  امليـاجم ة علـه أ.ـاليب        املع ية يف الق اعني األو.ط وال

اخل اجمة اجملت عية وم   م تعزيز أمـن امل ـاط  الوـ  ية   .ـيلة حل ايـة املـدخيني  ورامـ   ليـة         
ــالق ةا بــع را       ــة التــدجميب والت ــ ير ب اليــتون اش وــاخية يف  ــرطة القــ ةا بالتعــاون مــع  لي

ــة غّ ــ  م اضــيع الع ــج ا   ش وــي واش وــااا واال.ــتالا/ واالعتــدا   كوجما  تدجمي يــة ا يدي
اش وــينيا واملوــاواة بــني اش وــنيا وتع ــيم مراعــاة امل ظــ جم اش وــاا  وأ ــر   ــرطة القــ ة 

 محا  مل ع اشرمية  ر  التر يز في ا عله م ض ا الوامة 

http://undocs.org/ar/S/RES/2287(2016)
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 ووفقــا لل اليــة امل  طــة بــالق ة ملصــاكجمة األ.ــلحة وتــدم هاا رــام أفــراك مــن الع صــرين  - 11
ب دريـة   13العو ر  واليرطي يف الق ة ومن كائرة األمم لم را ا  املتعلقـة باأللالـام بتـدم     

طلقـة مـن ط ـ ة األ.ـلحة الصـال ة يف مرفـ  القـ ة         6 000وما يزيد علـه   AK-47من طرام 
إلكاجمة األ.ــلحة والــا ائر يف ك ــ جما بالق ــاا األو.ــط  واــ  إمالــة أجمبعــة ألالــام مضــاكة         

م  ا يف حميط الو   امليترك يف خ خ ا عله إثـر باغـا  مـن األهـايل  و ـا/       لألفراكا ثاثة
لـــ مترا مـــن ال ـــر  طا  األول يـــة   ي 90ال تـــرة امليـــ  لة بـــالتقريرا   التحقـــ  مـــن  لـــّ   

أ  اجم املت درا   وهاا يي ل ال ر  ال  توـت،دم ا ر اعـد ع ليـا  الوـرايا يف توـي        من
 ـاط   وع ـد  ايـة ال تـرة امليـ  لة بـالتقريرا  اخـ  ه ـاك ثاثـة          الدوجميا  املعزَّمة لت يـيط امل 

 حي  اخللّ  من أ  اجم املت ّدرا  طر  كا ل م  قة أبيي   يتم بعد تقيي  ا من 
وأ ري  مو   لأللالام مـن كون موـت   املوـ   الدريقـة وأخيـ ة للت عيـة مب،ـاطر         - 12

ر عـــة مـــن املت دـــرا   77 جم علـــه ثـــاأللالـــام يف جمت عـــا  حمليـــة  ـــّتها لـــا أ.ـــ ر عـــن الع
خمل ا  احلرا وتدم ها  و ر  التت ـد مـن  لـّ  امل رـع امل،تـاجم لت .ـعة معوـ ر أبيـيا          من

متر مربعا من أ  اجم املت درا   و  إباغ جم.ائل للت عية خب ـر األلالـام    540 000مبواحة 
ك و ــاال  األمــم مــن مــ ظ ي القــ ة املــدخيني ومرار ي ــا وأفراكهــا العوــ ريني وأفــرا  461إىل 

ا م ـ م الرعـاة    ـ،   18 600املتحدة  و  إباغ مثل هاه الر.ائل أيضا إىل ما يزيد علـه  
 الرّحل والعائدون 

اعا  والت، يــج مــن حــّدصاا جمفعــ   زـ ــويف إطــاجم ا.ــتراتيدية القــ ة مل ــع خيــ ا ال   - 13
ــا/ أ ــاكا يف الق ــاعني اليــ ايل واش ــ      ــه موــت   اختيــاجمها يف  ــل مــن غــ يل ومري  يب عل

ــها رامــ  ح  مــة     التــ ايلا إىل موــت   القاعــدة الدائ ــة لع ليــا  الوــرية  ويف حزيران/ي خي
الو كان برفع القي ك امل روضة عله خقل م اك ال  ا  إىل م  قـة أبيـيا لـا مّ ـن القـ ة مـن بـد         

 عثة الع ل يف ميروا ت .عة معو ر أبيي وا.تئ اا ع ل ا عله فوني ال ىن التحتية لل 

 احل اجم الق لي -ثالثا  
واصل  الق ة ت اعل ا مع الق يلتني من أ ل تعزيز احل اجم بي   ا  دا املواعدة علـه   - 14

فقي  املصاحلة  وفقيقا هلاه الالايةا  ان امل ض ا الرئيوي هـ  تعزيـز الوـ   امليـترك الـا       
ة م .ـم األم ـاجما    ان رد ُأريم يف خ خ  يف الق اا األو.ط يف م تصج آطاجم/ماجمم  ومع بداي

ُخقــل الوــ   امليــترك إىل أمييــ  بوــ ب امل،ــاوا املتصــلة بعــدم اّ ــن املر  ــا  الــ  ت قــل     
ال ضائع والرّ اا من ال ص / إىل خ خ   ا/ م .م األم اجم  وبدأ تيـاليل الوـ   يف امل رـع    

 ية حزيران/ي خيها وترّ ز معظم األخي ة يف إرامة األ ياك واألما ن احمل  14اشديد يف 
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وفي ا يتعل  ب ل من الوـ رني امليـتر ني امل  ـ كين يف خ خـ  وأمييـ ا أّم ـ  القـ ة         - 15
احمليط اخلاجم ي واملواحة الدا لية ل ل من الو رنيا وأخيـئ  ش تـا .ـام ميـتر تان إلكاجمة     
ــ ة اال ت اعــا  األ.ــ  عية للدــ   الوــام امليــتر تني         ــ  الق أخيــ ة الوــ رني  وحضــر لثل

  مصــاكجمة األ.ــلحة كا ــل الوــ    ني  وخ ــا  القــ ة أيضــا عــدكا مــن ع ليــابصــ ت م مــرار
أياجم/مـاي ا ألقـ  كوجميـة تابعـة للقـ ة القـ   علـه ثاثـة جم ـا/ مـن أهـايل             3حمي ه  ف ي  ويف

وط ائر مت  عـة يف م  قـة خي يـ جم يف الق ـاا      AK-47املو ية  اخ  حب مصم ب اك  من طرام 
أياجم/مـاي ا رـام   ـ ك القـ ة      8يلـة يف كفـرة حملا  تـ م  ويف    األو.ط و.ـّل ت م إىل مع ـا  الق   

ا .ا  جم ل من أهايل املوـ ية وآ ـر مـن أهـايل كي  ـا خقـ كا حيـ  ُعثـر علـه ب دريـة           زـ ب
 لثاا يف الو   امليترك يف خ خ  ردمية مع األو/ ور  لة يدوية مع ا

ــن احلــ اكث األم يــة ال ــ   كا ــل الوــ رني ويف       - 16 ــد م ــع العدي ــي  وور ــا  ف   حمي ي  
أياجم/ماي ا ُرتل جم ل من أهايل كي  ا خق ك وُ.رر  كجما تـه ال ،اجميـة علـه أيـد  م ـامجني       4

جم  لني بي  ا  ان يف طريقه من الو   امليـترك يف خ خـ  إىل أبيـي يف الق ـاا األو.ـط  ويف      
ر  ــة حزيران/ي خيــها رــام م امجــان جم ــ الن يوــتقان كجما ــة خباجميــة بــعطا  ال ــاجم علــه م  7

 اخ  يف طريق ا من خ خ  إىل أبييا لا أ. ر عن مقتل جم لني وإصـابة آ ـر  ـرو    ـ ة      
حزيران/ي خيــها يف ع ــ م م  قــة   لــ م بالق ــاا األو.ــطا رــام م ــامج ن جم  لــ ن   21ويف 

موـــّلح ن بال  ـــاك  اآلليـــة والق ابـــل الصـــاجمو ية ب ـــتز ال ـــاجم علـــه  ـــاح ة جتاجميـــة صـــال ة    
ــك ــلّ  )بي ــ  تق ــ ا الوــ كانا إىل      آا(  اخ ــة واجمااا    ــك يف والي ــة ت ي ــن مقاطع ــاجما م جّت

الو   امليترك يف خ خ   وأ. ر  اهلد ة عن مقتل ثاثة أ ـ،او وإصـابة  ،صـني  ـرا      
   ة  و ا/ ت اك/ إلطا  ال ـاجم مـع الدوجميـة التابعـة للقـ ة الـ  تعاملـ  مـع احلـاكثا فـّر           

ملر  ـة وألقـ  القـ   علـه اثـ ني      بعـد طلـك علـه ا   امل امج ن مبر  ة الضحايا  وعثـر  القـ ة   
ان/ي خيــه توـــليم امليـــت ه   ـــا  حزير 26امليـــت ه  ـــم  وبعــد التحقيقـــا  األوليـــةا   يف   مــن 
حزيران/ي خيه يف امل رع اشديد للو   امليـترك   29املرار ني ال ط يني الو كاخيني  ويف ليل  إىل

كي  ـا  ـا وا مـن مقاطعـة ت يـكا      مـن أهـايل    يف أميي ا رـام موـّلحان جم ـ الن مب امجـة جّتـاجم     
أ. ر عن مقتل  ،صني وإصـابة اثـ ني آ ـرين  ـرو    ـ ة  وهـرا املوـلح ن بـ ع           لا

ــغ       ــاجما ومب ل ــ  حبــ مة التّد ــ   اخ ــن ال ضــاعة ال ــ ا    116 500الق ــع م ــا     ــن   ي  م
جميـــة الوـــ كان  وه ـــاك تقـــاجمير ت يـــد بـــتن ميـــاكة  اخـــ  رـــد ورعـــ  خبصـــ و صـــ قة جتا  

 و ية يف ور  .اب  من طلك الي م الضحايا وبع  التداجم من أهايل امل بني
 حزيران/ي خيـــه ا ت اعـــا مـــع 30ة يف وختيدـــة هلـــاه احلـــ اكث األم يـــةا عقـــد  القـــ   - 17

الزعامــا  التقليديــة لق يلــة كي  ــا خقــ ك مل اريــة الوــ ل وال .ــائل ال  يلــة بع ــاك حلــ / كائ ــة   
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 قـة الوـ   وحمي  ـا والـ   ـّ ل  اجتاهـا عامـا يف اآلوخـة         لظاهرة اهلد ا  ال  تيـّن علـه م   
األ  ة  و  الت صل إىل ات ا  عله ورـج أخيـ ة الوـ   إىل حـني عقـد ا ت ـاا ميـترك بـني         
الق يلتني للوي رة عله خمتلج اش اخب األم ية واإلكاجمية لتيـاليل الوـ   امليـتركا وإلكاجمة هـاه     

ة الوـ   امليـترك أثـرا علـه احلالـة اإلخوـاخية وعلـه        اش اخب  ورد ترك اإليقاا املترـ  ألخيـ   
فرو االختعاش يف م  قة أبييا إىل  اخب امل ـاط  اجملـاوجمة يف   ـ ا الوـ كانا فقـد   إيقـاا       

  امليترك ال ياط التداجم  إلتاحة اجملا/ إلخيا  اآلليا  األم ية ر ل ا.تئ اا تياليل الو  
باملل ية امليتر ة للو  ا يّور  القـ ة عقـد   ومن أ ل تع ي  إحوام  لتا الق يلتني  - 18

ا ت اعا  ش ة الوام امليتر ة بني ر يل  كي  ا خق ك واملو ية يف ت كاش بالق اا األو.ـط  
ا م/ي ليه  ويّور  الق ة أيضا ا ت اعا بني الزعاما  التقليديـة ل لتـا الق يلـتني     28و  21يف 

قليــديني مــن  ــا اشــاخ ني علــه ا.ــتئ اا   آا/أغوــ س  وات ــ  الزع ــا  الت 4يف تــ كاش يف 
 ــاخ ن األو//كيوــ    وأ ــد  31خيــاط الوــ   امليــترك يف أمييــ ا    رــع مترــ ا حــ  

االت ا  أيضا التزام الق يلـتني بالتعـايل الوـل يا وكفـع التع يضـا  عـن حـاال  اإل ـرام الـ           
ط الو   امليـترك مـن  ـا/    ورع  يف الواب ا واختاط التداب  إل ا  حالة اخعدام األمن يف حمي

آا/أغوــ سا يّوـر  القــ ة عقـد ا ت ــاا متابعــة    10إخيـا  حم  ــة تقليديـة ميــتر ة  ويف   
للد ة الوام امليتر ة يف أميي  ل ضع طرائ  الع لا لا اّ،  عن االت ا    يا علـه فـتز   

ــا يف    ــ  جممسي ــّدم اليــر ا  يف جمــا/ املوــاعد   15الوــ   امليــترك يف أميي ة آا/أغوــ س  ور
اإلخواخية والق ة الدعم للو   امليترك مبراف  املياه والصرا الصحي  وكع ـ  القـ ة   ـ ك    
الق يلــتني الراميــة إىل إخيــا  آليــة ميــتر ة لتــتمني الوــ   وإخيــا  احمل  ــة التقليديــة امليــتر ة    

 قاخ ن وال ظام يف الو   امليترك املا  جمة آخ ا للح اى عله ال
آا/أغوـ سا   24مال  احلـ اكث األم يـة موـت رة  ف ـي      وعله الرغم من طلكا ما - 19

بوررة .تة أ ،او مـن أهـايل    AK-47رام لص و جم  ل ن حي ل ن ب اك  هد مية من طرام 
أيل //.ـ ت  ا   8كي  ا خق ك  اخ ا يوتقّل ن مر  ـة رـرا ك ـ جما يف الق ـاا األو.ـط  ويف      

مـن املوـ ية فقتل هـا وأصـاب ا     أطل  ثاثة لص و موـلح ن جم  لـ  اهل يـة ال ـاجم علـه تـا رة       
ــ ايل  ويف        ــاا اليـ ــ كاش يف الق ـ ــا/ تـ ــة مشـ ــيف مر  ـ ــه مـ ــافرا علـ ــان موـ ــر  ـ ــا آ ـ  ،صـ

ــ          22 ــا يف .ــ   أميي ــ ك واملوــ ية ا ت اع ــا خق ــا .ــام كي   ــد  ش ت أيل //.ــ ت  ا عق
للت ارل خبصـ و الدّيـة املوـتحقة ألهـايل املوـ ية بوـ ب رتـل امـرأة م ـ ما و ـر  التيـديد            

مهيــة وما مــة كفــع األمــ ا/ إىل األ.ــر امل   بــة مــن  ــا اشــاخ ني يف حماولــة للت، يــج   علــه أ
ــك         مــن ــ دم عــن طل ــد ي ــا ر ــايل كجم  م ــد يف اجتــاه االختقــاما وبالت ــد ت ّل ــد ي ــ ن ر أ  م ــم ر
 تق ي  لألمن  من
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 الت  جما  الويا.ية -جمابعا  
  و ــان 2015آطاجم/مــاجمم   ُتعقــد ا ت اعــا  ش ــة الررابــة امليــتر ة يف أبيــي م ــا   - 20

يف أكيس أبابا و  ُيعقد بوـ ب طلـب ُرـّدم     2016ه اك ا ت اا من املقرجم عقده يف أياجم/ماي  
من    ا الوـ كان لتت يـل اال ت ـاا إىل حـني االختـ ا  مـن امل اريـا  الدا ليـة للح  مـة           

 ي ـن رـد ماجم   غ  أن وفدا من اشاخب التابع ش  ا الو كان يف اللد ةا وه  اشاخب الـا    
آا/أغوـ س   30أبيي أل ثر من . ةا وصل إىل الق ة يف مياجمة جممسية امتّد  ثاثة أياما من 

أيل //. ت    وُرّدم  إحاطة إىل ال فد بيتن احلالة األم ية والويا.ـية الراه ـةا وأطـاط     1إىل 
ثــر الوــريعا إعــاكة التــ طني يف مشــا/ أبيــيا وحالــة العائــدينا والوــ   امليــتركا وميــاجميع األ 
 واألع ا/ اإلطائية ال  تض لع  ا و اال  األمم املتحدة وص اكيق ا وبراجم ا 

أيل //.ـــ ت  ا التقـــه القـــائم بتع ـــا/ جمئـــيس   4ويف األ.ـــ  ا خ وـــها وفديـــدا يف  - 21
ال عثة/رائد الق ة يف اخلرط م مع موتويل اشاخب الوـ كاا يف ش ـة الررابـة امليـتر ة يف أبيـي       

له املوتول ن كع  م لع ليا  الوام ال  تتم عله املوت   احملليا وجمغ تـ م يف العـ كة   وأ ّد 
إىل عقد ا ت اعا  اللد ة  وتتمل الق ة أن ت ضي هـاه الت ـاعا  إىل ح ـز وتعزيـز الت اعـل      
اإل ــايب يف العاصــ تني بيــتن املوــائل طا  االهت ــام امليــترك وت ليــد الــز م امل لــ ا بيــدة  

 اال ت اا التايل لّلد ة يف املوتق ل القريب أ ل عقد  نم

 احلالة عله الصعيد اإلخواا وعله صعيد اإلخعاش - اموا  
ال تزا/ احلالة االرتصاكية الصـع ةا وفر ـا  الوـ انا والتـ ترا  الق ليـةا وحمدوكيـة        - 22

صـعيد  أو اخعدام اخلدما  العامة األ.ا.ية ت ّلـد احتيا ـا  علـه  ـل مـن الصـعيد اإلخوـاا و       
اإلخعاش يف م  قة أبيـي  وواصـل  و ـاال  األمـم املتحـدة وصـ اكيق ا وبراجم ـاا إىل  اخـب         

ــاخي     ــاعدة اإلخوــ ــدب املوــ ــةا تقــ ــ  احل  ميــ ــا  غــ ــا/ اإلخعــــاش   امل ظ ــ ــاعدة يف جمــ ة واملوــ
 35 000  قـــــة أبيـــــيا مبـــــن يف طلـــــك  مـــــن األ ـــــ،او الضـــــع ا  يف م 139 000 إىل
ــاين   مــن ــ مسيني ال ــة يف تيــري امل ــا رين امل ــ ا امل  ق ــ بر ك ل وغاكجموهــا  2015ن األو//أ ت
  وتع َّــل إيصــا/ املوــاعدا  اإلخوــاخية وموــاعدا  اإلخعــاش بضــعة  2016 حزيران/ي خيــه يف

 مّرا  بو ب أح ا/ ال ر  الصع ة ال اجتة عن األم اجم الالزيرة 
  إيصـا/  وعله الرغم من التحديا  الل  وتية ال  ُتداَبـه يف   ـ ا الوـ كانا  ـر     - 23

يف املائــة مــن االحتيا ــا  الالاائيــة املقــرجمة لت،زي ــ ا بيــ ل أويل يف موــت كعا    95حــ ايل 
ميـّرك مـن واليـة ال حـدة يف   ـ ا الوـ كان        6 800 ّته يف م  قة أبيي  وا.ـت اك حـ ايل   

من ت ميع امل اك الالاائية العامة يف م رعي جماك كي غ  ايا ومالاجم لل يـّركين  ويف إطـاجم برخـام     
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ــة حــ ايل      ــ  مجماع ــل األصــ /ا ا ــاا  مقاب ــة     1 600الال ــاجمة الرفيع ــن األجماضــي بال ــاجم م ه ت
ــة اليــ رية  وا.ــت اك     69 000واخلضــروا ا وا.ــت اك  ــا  ت ميــع األغاي  ــ،  مــن ع لي

أهايل املو ية من    ك كعم . ل عيل اجملت عـا  احملليـة عـن طريـ  التـدجميب امل ـي وت ليـد        
جمأم ما ــية لل  ــة ألهــايل املوــ ية     53 000  فصــني  الــد  /  وباإلضــافة إىل طلــكا   

  2016 رعا  اللقا  ر ل مالاكجمة امل  قة يف أياجم/ماي  
وا.ت ر تقـدب  ـدما  الرعايـة الصـحية والتالايـة املت املـة يف مجيـع املرافـ  الصـحية           - 24

لتحصـــني  طلـــك اامل تيـــرة يف خمتلـــج أطـــا  م  قـــة أبيـــيا مبـــا يف 13والعيـــاكا  املت قلـــة الــــ 
احلص ة وت ف  األكوية األ.ا.ية  ورام الير ا  بعيـداا اللـ امم ال  يـة يف م ارـع الت،ـزين       ضد

ــة      ــاكتني يف مشــا/ أبيــي ويف املوتيــ ه املــدا ألبيــي لتال ي األويل فّوــ ا مل .ــم األم ــاجم يف عي
احتيا ا  م  قة    ا أبيي  وا.ت ر  ع ليا  ال رم لل يـج عـن حـاال  .ـ   التالايـة      

دب الدعم ال خاجمي حلاال  .   التالاية املت .ط واحلاك يف إطاجم برخام  للتالايـة الت  يليـة   وتق
ــي  و ــان      ــ ا أبي مــن األخيــ ة الرئيوــية املضــ لع   يوــت دا  ــرائز حمــّدكة يف و.ــط و  

أيضا ب ا  ردجما  العاملني يف جما/ الرعاية الوريرية؛ وتدجميب القائ ني عله فوني الصـحة    ا
جملت عيـة؛ وت ميـع جم  عـا  لـ امم ال ظافـة الصـحية وال ام .ـيا ؛ ومحـا  التـ ا          والتالاية ا

 بالدم ومعاشة حاال  .   التالاية يف خمتلج أطا  م  قة أبيي 
مدجم.ة يف و.ـط ومشـا/ و  ـ ا م  قـة      20و  ت ميع جم  عا  امل اك التعلي ية يف  - 25

خـام  الالـاا  مـن أ ـل التعلـيما      مدجم.ة بال   ا  مـن  ـا/ بر   16 689أبيي  و ر  كعم 
.ــط أبيــي حبصــ  غاائيــة يت ــا ا مدجم.ــة يف   ــ ا وو 20تل يــاة يف  3 163و  تزويــد 

م امهلن عله . يل التح يـز علـه االختظـام يف الدجما.ـة  وعـاوة علـه طلـكا رـام ال خـام            إىل
ـــ      ــدوك ل ــن ال ــت،ّل  م ــا  ال ــا يف  12 000بع لي ــة  و  إصــا  مدجم.ــتني    20تل ي مدجم.

ابتدائيتني يف رري  خ خ  ومريا/ أ اك للعائدين  وا.ت ّر جمصد الي اغل املتعلقة حب اية ال  ـل  
من  ا/ إكاجمة الرعاية اال ت اعية احمللية ومر ز ال.ـتق ا/ األط ـا/ غـ  املصـح بني بـاوي م      
  تيييده يف أغ ك من أ ل إعاكة إحلار م بت.رهم  و اخ  أغل يـة مـ اطي   ـ ا الوـ كان     

ــن ال ال ــاجمين م ــ  ــن ال وــا         زـ  ــا  يف الوــ كان م ــج ال    ــي إىل خمتل ــ  أبي ــّروا ع ــاين م اا ال
واألط ا/  ويف ظل ضعج آليـا  محايـة ال  ـل كا ـل أبيـيا تعـّرض األط ـا/ مل،ـاطر الع ـج          

 / و.   املعاملة أث ا  ترحاهلم واال.تالا
مضـ،ة   29دة وإصـا   وفي ا يتعل  بعمداكا  املياه املتم خةا   ح ر .ـتة آبـاجم  ديـ    - 26

ــةا فا.ــت اك مــن طلــك مــا ال يقــل عــن     ــة    35 000يدوي  ــ،   وا.ــت ر  محــا  ال ظاف
صــحي مبيــاجم ة األهــايل احمللــيني  الصــحية واحل ــا  امليــتر ة للت ظيــج وأخيــ ة الصــرا ال 

القر  الي الية واش  بية  ومشل  األخيـ ة الرئيوـية أيضـا تـدجميب شـان موـت،دمي امليـاه         يف
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لــ ظ ة يف الوــل ا  احملليــة يف جمــا/ إكاجمة امليــاه وصــياخة أحــ اض امليــاه الــ  تع ــل   واش ــا  ا
بال ارة الي وية  ومع طلكا ف ـي ظـل حمدوكيـة رـدجما  خظـام إخ ـاط القـاخ نا  اخـ  أع ـا/          

 وتيريةا وهي ال تزا/ تي ل فديا ختريب و.ررة خظم ال ارة الي وية م
وـ كان علـه امل ظ ـا  غـ  احل  ميـة إىل احلـّد       وأك  القي ك الـ  فرضـت ا ح  مـة ال    - 27

وال .ــي ا يف األ ــزا  اليــ الية مــن رــدجمة اش ــا  ال اعلــة اإلخوــاخية واإلطائيــة علــه الت  يــاا   
أبيي  وه اك فديا  إضافية م ـ ا عـدم تـ افر األمـ ا/ ال افيـةا واجمت ـاا ت ـاليج الت  يـا          من

داجم تصاجميز الو را وفرض ح  مـة الوـ كان   بو ب املعّ را  األم ية والل  وتيةا وتتّ ر إص
 ري كا عله حر ة األفراك واإلمداكا  

ــر ال - 28 ــوأّث ــيا    زـ  ــ ا الوــ كان أيضــا علــه الع ليــا  اإلخوــاخية يف أبي اا اشــاجم  يف   
وطلك بو ب أم جم م  ا ال قل املتر  لل  ظ ني الدوليني الاين يت عـ ن   بـا إكاجميـا؛ وأع ـا/     

ــتّ ر أخيــ ة امل ظ ــا     ال ــ ب واجمت ــاا أ.ــعاجم ا  إلمــداكا  امليــتراة يف   ــ ا الوــ كان؛ وت
احل  مية ال  تـدع  ا امل اتـب امل  ـ كة يف   ـ ا الوـ كانا وال .ـي ا تلـك امل  ـ كة          غ 

يف أغ ك  ويف  اية حزيران/ي خيه وح  ا م/ي ليها جمصد  القـ ة فّر ـا  يف اجتـاه اليـ ا/     
ــي مليــركين مــن مــ اطي      ــة أبي ــ ا الوــ  عــ  م  ق ــد هــرا معظ  ــم     كان والوــ كانا ور

ــن ــرا حبـــ     مـ ــة غـ ــة واو ب اليـ ــتقراجم يف م  قـ ــدم اال.ـ ــة عـ ــ كان   حالـ ــ ا الوـ ــزا/   ـ ر الالـ
ــد ــّر ورـ ــ ايل  مـ ــ كان إىل  1 000حـ ــ ا الوـ ــن   ـ ــّرك مـ ــي    ميـ ــة أبيـ ــ  م  قـ ــ كان عـ الوـ
ان ميــّركا مــن أطــا   ــّته يف   ــ ا الوــ ك  180آا/أغوــ سا  ــ هد أ ثــر مــن  12 ويف
ط كاجم ا ررا كفرة يف الق اا الي ايلا وهم يف طريق م إىل الوـ كان  ورـّدم  القـ ة    حمي يف

 وو اال  األمم املتحدة وص اكيق ا وبراجم ا الدعم لل يّركين العابرين 

 حالة اآللية امليتر ة لرصد احلدوك والتحق  م  ا -.اك.ًا  
الويا.ــية واألم يــة    حزيران/ي خيــها حضــر  القــ ة اال ت ــاا العــاك  ل ليــة       5يف  - 29

امليتر ة يف اخلرط م  وخارل املياجم  ن مجلة أمـ جم م ـ ا ت  يـا ات ـا  التعـاون بـني مج  جميـة        
ا و ــالك املوــائل 2012أيل //.ــ ت    27الوــ كان ومج  جميــة   ــ ا الوــ كان املــ م يف  

بات ـا    األم ية امليتر ة  ويف معرض ت ـراجم الرئيوـني امليـاجم ني مـن  ـا اشـاخ ني التزام  ـا       
التعاونا كعيا إىل الع كة إىل با/ اش  ك اش اعية وإىل وضع مص  فا  ت  يا واضـحة لت  يـا   

 االت ا ا تصاح  ا اخل  ط الزم ية امل ا. ة 
و ا/ اال ت ااا  رجم  الق ة التت يد عله مـا  اَبـه مـن فـديا ا وطال ـ  بـدعم        - 30

.ـاعة للــدوجميا  اش يــة   48الدوجميــة بـــ وضـع خظــام لم  ــاجم املوـ   بالــدوجميا  ر ــل ت  يـا    
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.اعة للدوجميا  ال ية  وات   ال رفان عله إعاكة ت عيل   ـط اآلليـة امليـتر ة لرصـد      24 و
احلدوك والتحق  م  ا ل ل غ ردجمصا التياليلية ال املـة مـع إك ـا/ الق اعـا  اإلضـافية يف بـرام       

يضا عله إخيا  اث ني مـن م ارـع   ومل ا/ ط جم التياليلا وطلك يف غض ن ثاثة أ  ر  وات قا أ
) ـاكرلي(  و ـّدك  القـ ة علـه أخـه       2)رـ ك ميـاجم( والق ـاا     1األفررة يف  ل من الق اا 

 ر  الت، يط إلرامـة أ  ميـاجميع للـ ىن التحتيـة ل ليـة امليـتر ة لرصـد احلـدوك والتحقـ            ال
ــب  ــ        ــن  اخ ــدم م ــة إال يف حــا/ ُأحــرم تق ــدجمة التيــاليلية األولي ــ ا  ــاا الق ا ال ــرفني م 

خبص و ت  يا ات ا  متعل  بالترتي ا  األم ية  وات   ال رفـان أيضـا علـه أن يـتم فـتز لـرا        
ــة األوىل أجمبعــة مــن هــاه       ــة العيــرة علــه مــرحلتنيا وأن ييــ ل ت عيــل املرحل الع ــ جم احلدوكي

آا/أغو سا ا ت ع وميرا كفـاا الوـ كان و  ـ ا الوـ كان يف اخلرطـ ما       21امل ارع  ويف 
امل الزياجمة ال  رام  ا إىل الو كان ال ائب األو/ لرئيس    ا الو كانا تابـان كي ـ    عله ه

رــا   و ــر  يف اال ت ــاا م اريــة القضــايا األم يــة املعّلقــة الــ  ت ّلــد  عــن ا ت ــاا اآلليــة  
حزيران/ي خيـه  ويف هـاا الصـدكا   تتلـ  القـ ة بعـد        5الويا.ية واألم ية امليتر ة املعقـ ك يف  

حزيران/ي خيـها مبـا يف طلـك     5ا المتثا/  ل من اشاخ ني لالتزاما  الـ  اتف ـ  علي ـا يف    تت يد
ــة امل    ــة اآلم  ــع القــ ا  مــن امل  قــة احلدوكي ــ.ــحب مجي ــة  زـ  وعة الوــا  وتقــدب الــدعم ل لي

الويا.ية واألم ية امليتر ة  وعـاوة علـه طلـكا ظّلـ  امل افقـة علـه الـدوجميا  ال يـة ل ليـة          
امليتر ة لرصد احلدوك والتحق  م  ا معّلقةا مبا يف طلـك كوجميـة مت ّ  ـة إىل تييـ ينا حيـ       

مولحة ومعوـ ر  و  ك مر  ا   2016  اط/ف اير  8ل حد  ا/ م  ة جمصد     يف 
 ريد التيييد 

و ا/ ال ترة املي  لة بالتقريرا ظل  اآلليـة امليـتر ة لرصـد احلـدوك والتحقـ  م ـ ا        - 31
ت ا ه فديا     ة يف ت  يـا امل  ـة امل   لـة إلي ـا في ـا يتعلـ  بـالتحق  والرصـد مـن اشـ             

أل.ـــ اا تق يـــةا ت  َّـــا الالال يـــة العظ ـــه مـــن الـــدوجميا  بوـــ ب عـــدم تـــ افر ال ـــائرا    و 
ــ ا    أو ــة    ــةا أو جمفــ  ح  م ــة غــ  املتاتي ــاهل  ط   األحــ ا/ اش ي الوــ كان إع ــا  اإلطن ب
ت ا  مر ز القـ ا   وال (2011) 2024و  (2011) 1990اخت اك لقراجم  جملس األمن  يف

اشــيل اليـعح لتحريــر الوــ كان     وظّلـ  القيــ ك امل روضـة مــن وحـدة   2012امل رَّـع يف عــام  
وعة الوا  ع ـد  زـ أويل بالرا حبر الالزا/ رائ ًةا لا أعا  تال ية امل  قة احلدوكية اآلم ة امل يف

ـــ     .ــ   .ــ عا و لــ ا   جمةا   ُي ّ ــااملقــّر 42اشاخــب الالــريب مــن م  قــة أبيــي  ومــن امل ــام ال
ــة مــ     يف ــ  اآللي ــب اليــرري  وحــ  اآلنا ا   ــط    80ن إ ــرا  اشاخ ــة جمصــد  ــ   فق كوجمي
كوجمية جمصد     مقرجمة  ورد   د  الـدوجميا  اش يـة املدجم ـة يف ميزاخيـة      213أصل  من

 ملائة عن الو ة املالية الوابقة يف ا 7اجمت اعا ب و ة  2015/2016الو ة املالية 

http://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
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ررــة كعــم الــدوجميا  التابعــة لــدائرة اإل ــرا ا  املتعلقــة باأللالــام  ــاهزة ورــد ظّلــ  أف - 32
ل مـن مقـر  الق ـاعني امل  ـ كين     لل ير كع ا للدوجميا  األجمضـية الـ  تقـ م  ـا اآلليـة يف  ـ      

 ــاكرليا بالوــ كانا ورــ ك ميــاجما   ــ ا الوــ كان  وباإلضــافة إىل طلــكا رــدم  كائــرة   يف
مـن املـرار ني    87دجميب املت امـل يف جمـا/ الـدوجميا  الّ يـة إىل     اإل را ا  املتعلقة باأللالـام التـ  

 ال ط يني واملرار ني العو ريني الدوليني وع اصر ال حدة اإلثي بية حل اية الق ا  

 الدعم املقدم لل عثة -.ابعا  
فـركًا   4 527 ا/ ال ترة املي  لة بالتقريرا  ان ر ام الع صر العو ر  للق ة ي لـغ   - 33
ــان و  مر 233) ــابط أجم ـ ــا عو ريا/ضـ ــغ    4 294ار ـ ــه ي لـ ــتطون بـ ــ ام مـ ــل رـ ــديا(ا مقابـ   ـ

ضــ اط  ــرطةا مقابــل رــ ام  8فــركًا  و ــان رــ ام ع صــر اليــرطة بــالق ة يتــتلج مــن  5 326
ضــاب اا وم ــ م ثــاث خوــا ا مــن ثاثــة بلــدان موــامهة بــتفراك  ــرطة      50مــتطون بــه ي لــغ  

ــد تت ــ ا  ضــ اط ا     ــة الوــ كان جتدي ــ  ح  م ليــرطة امل  ــ كين وجمفضــ  إصــداجم    وعّ ل
ا لا يـتثر  2015التت  ا  ألفراك اليرطة وم ظ ي الود ن املعي ني حديثا م ا خيوان/أبريل 

عله القدجمة التياليلية الاممة لع صر اليرطة ل ي ي  ا امل ام امل  طـة بـه  و ـان العـدك ال ّلـي      
تت ــ ة ك ــ /  72ان م ظ ــًا  ورــد أصــدجم  ح  مــة الوــ ك  237لل ــ ظ ني املــدخيني ي لــغ 

فــركا  30م ظ ــاا و  14ألفــراك القــ ةا بي  ــا ال تــزا/ ه ــاك تت ــ ا  يف اختظــاجم اإلصــداجم لـــ   
ــ رياا و  ــداا و  32عوـ ــرا    63متعارـ ــرة اإل ـ ــراك كائـ ــن أفـ ــ ني  مـ ــاما واثـ ــة باأللالـ ا  املتعلقـ

ديا   ـ  1 055أيل //. ت  ا  اخ  ال عثة رد أجنز  م اوبة ما جم  عـه   1الزواجم  وح   من
 ع لية خقل     بال ائرا  املروحية  130ع  م اجم  اكرليا وأ ر  يف هاا اإلطاجم 

 اش اخب املالية -ثام ا  
ــا     - 34 ــةا مب  ــب رراجمه ــة العام ــغ 70/269 ّصصــ  اش عي ــ ن كوالجم  268.6ا م ل ملي

ــرة مــــن      ــا  علــــه القــــ ة لل تــ   2017 خيــــه حزيران/ي 30إىل  2016 م/ي ليــــه ا 1لمخ ــ
ا  اخ  ري ـة اال ـترا ا  املقـّرجمة غـ  املوـدكة للحوـاا       2016تيرين األو//أ ت بر  6 ويف

ملي ن كوالجم  و ان جم  ا اال ترا ا  املقـرجمة غـ  املوـدكة ش يـع      23.9اخلاو للق ة ت لغ 
ــغ     ــاجميب خ وــه ي ل ــد الوــام يف الت ــا  ح  ــ ن 2 339.1ع لي ــّدك  ت ــاليج   ملي كوالجم  وُ.

ا بي  ـا ُ.ــّدك  ت ــاليج املعــدا  امل ل  ــة  2016ا م/ي ليــه  31القـ ا  لل تــرة امل تــدة حــ   
  ال صلي ا وفقا شدو/ الوداك2016حزيران/ي خيه  30لل حدا  عن ال ترة امل تدة ح  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/269
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 املاحظا  والت صيا  -تا.عا  
الوــ كان التزام  ــا بت عيــل اآلليــة  ه ــاك فرصــة لتدديــد ح ــ م  الوــ كان و  ــ ا   - 35

امليتر ة لرصد احلـدوك والتحقـ  م ـ اا وهـ  مـا جتّلـه يف اال ت ـاا العـاك  ل ليـة الويا.ـية           
حزيران/ي خيـها ويف ا ت ـاا وميـر  الـدفاا      5واألم ية امليـتر ة الـا  ُعقـد يف اخلرطـ م يف     

م ية امليتر ة الـا   ـان   آا/أغو س  غ  أن اال ت اا العاك  ل لية الويا.ية واأل 21يف 
آا/أغو س يف   با   ُيعقد  وإخي أكعـ   ـا ال ـرفني إىل احل ـاى علـه       8مقرجما عقده يف 

 ّ ا ة وإىل ال فا  بالتزاماص ا حزيران/ي خيه من م م وجمو  ب 5ما ت ّلد عن ا ت اا 
 تقريـر  و  يتم بعد اختاط إ را  فعلي خبص و مـا أعـرا ع ـه اشاخ ـان مـن خيـة لتقـدب        - 36

إىل الق ة وإىل فري  االفاك األفريقي الرفيع املوت   املعي بالت  يـا بيـتن إ  ـا/ ع ليـة إعـاكة      
وــا   ومــع بدايــة م .ــم اش ــااا وعة الزـ ــاختيــاجم القــ ا  مــن امل  قــة احلدوكيــة اآلم ــة امل 

ة امليـتر ة  الضروجم  أن ت ي  لتا احل ـ متني بالتزام  ـا يف إطـاجم اآلليـة الويا.ـية واألم يـ       من
بالت عيل ال امل ل ليـة امليـتر ة لرصـد احلـدوك والتحقـ  م ـ ا وبتوـ يل القيـام مب ـام الرصـد           
والتحّق   وإخي أوصـي بزيـاكة اال.ـتث اجم يف اآلليـة الويا.ـية واألم يـة امليـتر ة  ـي توـت يع          

 ت اراص ا متان عله صعيد ت  يا افقي  أكا  م افئ ااما ملوت   االلتزام الا  أبدته احل  
وأح  ال رفني عله عقد اال ت اعا  امل تظ ة للد ة الررابـة امليـتر ة يف أبيـيا الـ       - 37

ــاجمم    ــا آطاجم/م ــع م  ــا      2015  جتت  ــا ات  ــدما بت  ي ــك لل ضــّي ر  حزيران/ي خيــه 20ا وطل
  وهاا أمر  ان يتعّين القيام بـه مـن فتـرة ط يلـةا وهـ  ميثـل   ـ ة ضـروجمية لل ضـّي          2011
ط احل  متني خبص و إكاجمة م  قة أبيي وح د ال ظام في ا بصـ جمة ميـتر ةا بي  ـا    ردما خب 

 ال يزا/ االت ا  عله ال ضع ال  ائي ألبيي معّلقا 
وأطلب أيضـًا إىل الوـ كان و  ـ ا الوـ كان أن ي  ـا االخوـحاا ال امـل والـدائم          - 38

يئـة ال يئـة اآلم ـة مـن  ـا/      ش يع الق ا  غ  املتطون  ا من م  قـة أبيـيا وأن يع ـا علـه ص    
إخيـا  كائــرة  ــرطة أبيــي  وأحــ  ح  مــة الوــ كان علــه وضــع ترتي ــا  أم يــة بديلــة لتــتمني  
ــرة        ــع كف ــراك موــّلحني مــن اليــرطة الوــ كاخية يف جمّ  ــة ع ضــا عــن و ــ ك أف امل يــ   ال   ي

 الع اصر املولحة إىل م  قة أبيي ال   ي  وأكع  أيضا    ا الو كان إىل م ع وص / 
ويف م  قة أبييا ما مل  أ د تيديعا يف م اكجمة ر ـيل  كي  ـا خقـ ك واملوـ ية بعقـد       - 39

ا ت اعا  ش ة الوام امليتر ةا وإخـي أثـي علـه القـ ة ملـا تقـ م بـه مـن كوجم يف تيوـ  هـاه           
اال ت اعا   فقـد أتاحـ  الـرو  ال  ـا ة هلـاه اال ت اعـا  اجملـا/ حلـدوث حر ـا  اهلدـرة           

ل .ــل ي وبالتــايل مــروجم م .ــم الترحــا/ بيــ ل .ــل ي خوــ ياا حيــ   ــر    الع وــية بيــ 
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تقا.م املراعي وتع ي  ضحايا األخي ة اإل رامية  و ّ ل  مياكة الت ظيم الـاا  مـن  اخـب    
ري يـة الـ  تيـ ل  ررـا للوـام       لتا الق يلـتني عـاما موـاعدا علـه التقليـل مـن األخيـ ة الت،       

ــ   الوـــام مـــن  اخـــب الزع أكىن حـــّد  ورـــد أضـــ ه تتييـــد أع ـــ  إىل ــة ا/ شـ امـــا  التقليديـ
ليـــة  وإخــي أ ـــّدع احل ـــ متني  ال ـــرفني رابليــًة لا.ـــتدامة علــه م ـــاكجما  الوــام احمل    ل ــا 
ف يل م اكجما  الوام هاه إىل ع لية .يا.ية رابلة لا.ت راجما وطلك مـن  ـا/ إخيـا      عله

  2011 اة يف ات ا  حزيران/ي خيه ال ياخا  امليتر ة املت 
ورد  ـان أبـرم اليـ اهد علـه التـزام  لتـا الق يلـتني باملصـاحلة هـ  ا.ـتئ اا األخيـ ة             - 40

التداجمية يف أميي  بالق اا األو.ط  فقد  ـان الوـ   امليـترك ختا ـا لت اعـل القـ ة املوـت ر        
مع ش   الوـام علـه موـت   القاعـدة اليـع يةا وهـ  رـد أ.ـ م يف ميـاكة إم اخـا  وصـ /            

ا.ية إىل امل  قة و عـل أ.ـعاجمها أرـرا إىل املت ـاو/  وصـحيز أن بعـ  احلـ اكث        الولع األ.
رد  اب  احلالة األم ية يف حميط الو   امليـتركا فـعن إعـاكة فـتز الوـ   امليـترك بعـد  ـ ر         

مروخــة ع ليــة الوــام امل  لقــة   وخصــج مــن اإليقــاا املترــ  يعــّد ت ــّ جما ميــّدعا يــد/ علــه  
أكع   ا ال ـرفني إىل احل ـاى علـه جمو  التعـاون هـاه ع ـد اختـاط        القاعدة اليع ية  وإخي  من

 رراجم بيتن امل رع الدائم للو   امليترك يف املوتق ل   
 الـدعم الـا  تقدمـه إىل القـ ة  فـعن     وإخي أكع  الوـل ا  الوـ كاخية جمـّدكا إىل فوـني      - 41

مهية ل عالية ال عثـة  وأوك علـه   إصداجم التت  ا  يف ال ر  امل ا.ب ألفراك الق ة يعّد أمرا بالغ األ
و ــه اخلصــ و أن أ.ــلط الضــ   علــه موــتلة ت عــ  علــه القلــ  ال ــالغا أال وهــي عــدم رــدجمة   
الع صر اليرطي عله تتكية ع له ب عالية يف ظل الق ام احلايل ألفراك اليـرطة  ف ـن خيوـان/أبريل    

أ  طل ـــا  ا   ت افـــ  ح  مـــة الوـــ كان علـــه 2016وحـــ  أوا ـــر أيل //.ـــ ت    2015
ال.تصداجم التت  ا  ألغراض خيـر ضـ اط اليـرطة اشـدك يف القـ ةا لـا أ.ـ ر عـن عـدم اّ ـن           
الق ة من إحا/ ض اط  دك حمـل أولئـك الـاين أ ـ ا مـدك  دمتـ م  ورـد اخـتق  هـاا بيـ ل           
واضز من ردجمة ع صر الق ة اليرطي الا  يق م بدوجم جمئيوـي يف إرامـة احلـ اجم الق لـي وإع ـا/      

الصــدكا أجمحــب بقيــام احل  مــة يف  قــاخ ن يف ظــل غيــاا كائــرة  ــرطة أبيــي  ويف هــاا.ــياكة ال
  تت  ة ك  / وتصريز . ر ألفراك ع صر اليرطة بالق ة 14تيرين األو//أ ت بر بعصداجم  6
وإخي أ د تيديعا يف التقّدم ال ـ   الـا  أحرمتـه الق يلتـان بيـتن املوـائل الـ  تـتثر          - 42

ع لية املصاحلة  بيد أخه ما ما/ ه اك ال ث  من الع ل الـا  ي  الـي القيـام    عله أهالي  ا وعله 
ــا       ــام ات  ــا الوــلس ألح  ــه لضــ ان الت  ي ــه  20ب ــا   2011حزيران/ي خي ــ // 27وات   أيل

املتعل  بالترتي ا  األم ية  وب ا  عله طلـكا فـعخي أوصـي بت ديـد واليـة القـ ة        2012. ت   
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حــّدكتاه  احل ــ متني علــه إحــرام تقــدم صــ ا فقيــ  مــا   ل تــرة .ــتة أ ــ ر أ ــر  ملوــاعدة  
 ل  وي  ا من أهداا يف هاين االت ارني 

ويف اخلتـاما أوك أن أعـ  عـن تقــدير  ش ـ ك القـائم بتع ــا/ جمئـيس ال عثة/رائـد القــ ةا         - 43
الل ا  حون إبراهيم م .ها ومجيع م ظ ي األمم املتحدةا مبن يف طلك م ظ ـ  و ـاال  األمـم    

ــابرصم يف ظــل الظــر   املتحــدة وا الصــع ة  وأوك أيضــا أن أعــرا  وصــ اكيق ا وبراجم ــاا علــه مث
امت اا مل ع ثي اخلاو الواب ا هايلي م  ري ما وم ع ثي اخلـاو املعـّين حـديثاا خي ـ الم      عن

هايو ما ملا أع ياه مـن كفعـة للع ليـة الويا.ـية  و تامـاا أت ّ ـه باليـ ر إىل  ـل مـن الـرئيس           
م ي ـي؛   ع املوت   املعي بالت  ياا ثاب فريقيا وجمئيس فري  االفاك األفريقي الرفيالواب  ش  ا أ

اك األفريقــي؛ وح  مــة إثي بيــا وم  ضــية االفــاك األفريقــي؛ وجملــس الوــلم واألمــن التــابع لافــ 
  أبيي كع  م املوت ر والتزام م الدائم بالوعي إىل فقي  الوام يف م  قة عله
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