
 A/72/312–S/2017/696  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
 جملس األمن

 
Distr.: General 

10 August 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

110817    110817    17-12845 (A) 

*1712845*  
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   احلالة يف أفغانستان
   

التقريررر اصررام لامررم العررات رررن اسرتررتعرال اسرتررألاميامل لبعثررة األمرر  ا ت رردة   
 أفغانستان إىللتقدمي ا ساردة 

  
 األمم العات مقرير  

 
 مقدمة - أوس 

طلــ   يتالــ (20١7) 2344جملــا األمــن القــ ا   مــن قــ ا  7عمــاب فلرقــ ة يُقــد ه اــلا التق يــ   - ١
 )الب مــمل(  عــداا اعــت  ارت اعــ ابيثة لب مــمل األمــم املتحــدة لتقــدف املســاعدة     ف ا ســتا  اجمللــا      افيهــ

مــن  جــي بقيــيم الب مــمل مــن ييــا الر اليــمل والورــا ة ســد  الثلــثل    املســتث  األممــي مــن بقاعــم  عبــا  
املتحــــــدة األعــــــ   امل نيـــــملت وي ــــــمي التق يــــــ   تــــــا   ايئــــــا  األمـــــم  بــــــن  فضـــــي ب ــــــاو ضــــــما  و ال مـــــي 

االع ابيثة وبثليايت ب أ  املهاه املثكلمل للب مـمل و ولثهتاـا وب ـويلتهاس اعـتنااا    اعـت  ارت  االعت  ارت
 تللب مملمت م ِّق 

 طا رــمل واعــ ملمــي ممملــة اصــاا ع ال ــ ا س ولقــد اجتمــي ف يــق االعــت  ارت االعــ ابيثةس بقيــااة  - 2
س مـــن بيـــنهم 20١7ومطلـــي ياي ا /يث يـــ   ع  هت /مـــايثع  ف ا ســـتا  و يثيـــث   املصـــلحمل  مـــن  لـــحا 

منظما  ال  ياس وال  يا التنريليس و عضا  احلوثمملس و عضا  ف زو  ع الربملا  واألياا  السياعيملس و 
األمــم املتحــدة  اجملتمــي املــداس واملنظمــا  النســا يمل وممملــث الســل  الدبلثماعــة واكهــا  املا ــملس ووكــاال 

ولـــناايقها وب اجمهـــاس واملنظمـــا  ةـــن احلوثميـــملت و ظـــ  االعـــت  ارت  يضـــا ع االعـــت  ارت ال ـــامي الـــلي 
(س والتقييمـــا  الداعليـــمل ع الســـنثا  الرالـــلملس A/66/728–S/2012/133ا ظـــ  ) 20١2 عـــاه  جـــ ي ع

   جملا األمن  امل نيمل فألمم املتحدة ع  ف ا ستا  تق ي  النها ة اللي قدمت  كنمل االعت  ارت المابثيملوال
(ت و عــــــناس اع  ــــــد اــــــلا التق يــــــ  بــــــاهت يت    كابــــــي ع S/2015/713ا ظــــــ  ) 20١٥ع  يلثل/عــــــبتمرب 
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 س عبد هللاوال  يا التنريلي سةين  ف ا ستا س      ييا اجتم ت مي   يا س20١7ياي ا /يث ي  ١4
 وكلل  مي القيااة ال ليا للب ممل واألف ا  امل  اين بسب  النااعتس عبد هللا

االعـت  ارت االعـ ابيثة مد وعـمل عصيصـا دعـداا عمـي األمـم املتحـدة  املنبمقمل عـن تثليا الو  - 3
ادطا  الامين لابلتااما  بتقدف املساعدة املاليمل وال سو يمل املت هـد سـا س واث  را 2020 عاه هنايمل يىت

ع ب وكسـي ووا عـثس ممـا يسـهم ع ابسـا  امل ـا كمل الدوليـمل  20١6عابل مؤمت ي القممل الللين عقـدا عـاه 
 ف ا ستا ت وال بد   من اد ـا ة       اـلا التثلـيا  أـغ  ف ا سـتا  ولقـد لـي ت عقـ   جـ ا   ع

 ارت مت م ِّق للحالمل ولدو  الب مملس ةن  هنا متسقمل مـي  ييـيت األوعـي  طاقـا لامـم املتحـدة ع السـيا  اعت 
ال املة احلا ت وعلى وج  اصصـثاس بؤكـد اـلا التثلـيا   يـاب  األولثيـمل ملنـي   ـث  النااعـا  واحلرـا  

ولونــ  ي ــمي ال ثامــي  يملاعــالسيثامــي علــى الســابهس اعــتنااا    فهــم  وعــي لبنــا  الســابه ي ــد ِّا علــى ال 
االقتصــاايمل واالجتماعيــمل واملؤعســيملت واــلا التثلــيا  متســقمل  يضــا مــي بثلــيا  الر يــق املســتقي ال فيــي 

( وبق يـــــــ  التنريـــــــل الابيـــــــق لســـــــلرة A/70/95-S/2015/446ا ظـــــــ  املســـــــتث  ب ـــــــأ  عمليـــــــا  الســـــــابه )
(A/70/357–S/2015/682 الـــــــلي  ـــــــد ا علـــــــى بثييـــــــد اكهـــــــثا علـــــــى  طـــــــا   عـــــــ ة األمـــــــم املتحـــــــدةس )

بصميمة على    بوث  األمم املتحـدة منظثمـمل بـؤاي مهامهـا فلنسـبمل للـدول األعضـا  بط يقـمل  كمـ   ومي
 ابساقا وف اليملت

  
 أرتارتيةمعلومات  -اثنيا  

 2002لقـد ُيـد ِّا او  ب مــمل األمـم املتحــدة لتقـدف املســاعدة     ف ا سـتا  منــل    ـا ها ع عــاه  - 4
من عابل اعمها لل مليمل اال تقاليمل املبينمل ع االبرا  ب أ  ب بيبا  مؤقتمل ع  ف ا ستا   يمما ي اا    ـا  

س وامل ــا   ليــ  200١  كــا ث  األول/ايســمربعس  ملا يــا ع بــث  ُوق ِّــياملؤعســا  احلوثميــمل الدا مــملس الــلي 
علــى اال تقــال    بيئــمل مــا ب ــد النــااعس مــي م ا ضــمل مســلحمل  برــا اــلا اال يضــا فبرــا  بــث ت ويقــثه بنريــل 

ع الســـنثا  ت و  عا قـــا عطـــنا  مامـــ فأليـــ   بـــدال مـــن    بوـــث ب مـــي ضـــد لقيـــق الســـابه واالزااـــا  
ــــثي  الابيقــــملس ــــملس و جــــ ا   بثعــــييس و اعتمــــاا الدعــــتث  ل ــــمل يقــــث  اد ســــا  واحلــــ هت  املد ي  طــــا   اي

ا تخــاف  ارق اطيــمل للــ  يا والربملــا س و   ــا  احلوثمــمل ومؤعســا  الدولــمل وباايــد ف اليتهــات ويظيــت كــي 
اــلا ال مليــا  بــدعم وثيــق مــن الب مــملت وعلــى الــ ةم مــن التقــده ا ــ ز ع اــلا اجملــاال س بــد  التمــ ا الــلي 

ت وعلـى اـلا اصلريـملس اعلـت 2006حيقـق مواعـ  علـى األ رتس عالـمل ب ـد عـاه بقثاا ي كمل طالبـا  
مي اال تقال السلمة من   يا منتخ       يا منتخ  آع   20١4 ف ا ستا  ع م يلمل جديدة عاه 

و قــي املســؤوليا  األمنيــمل مــن القــثة الدوليــمل للمســاعدة األمنيــمل بقيــااة منظمــمل يلــ   ــال األطلســة    
 ألمن الثطنيمل األف ا يملتقثا  الدفاع وا

 هد او  الب ممل بطث ا مي ب ـن الثضـي ع  ف ا سـتا س وبثعـ ت واليـمل الب مـمل و طـا     ـطتهات و  - ٥
ت واع افـــا بســـيااة  ف ا ســـتا س 20١١وب ـــد م يلـــمل مـــن التثعـــيس مـــا فتـــص قـــثاه الب مـــمل يـــتقلغ منـــل عـــاه 

ت الب مــمل بـؤاي او ا ااعمــا علـى  ــث مثالـلمل مؤعســا  الدولـمل األف ا يــمل اكتسـا  القــد ا س  لـبح ومـي
ت ومـــي ،لـــ س وعلـــى الـــ ةم مـــن  يـــ از بقـــده يقيقـــة مؤعســـا  الدولـــمل مبـــا يتما ـــى مـــي  ولـــثهت  متاايـــد

وااا س ما زالت الدولمل األف ا يمل اليثه ب تمد ب دة على اجملتمي الدو س عثا  ماليا  و مـن ييـا الـدعم 
وفلــ ةم مــن املــثا ا  ساا يــمل احلوثمــمل مــن جهــا  ما ــمل  جنبيــملع املا ــمل مــن مي 60األمــينت وُرــث ل  كمــ  مــن 

الضـخممل الــيت   رقــت علــى بنــا  املؤعســا س ب تـرب املؤعســا  األف ا يــمل  ييــا س ع  وقــا  األزمــا س ةــن 
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ف الــمل مبــا فيــ  الورايــمل ع التثعــا بــن مصــاة اكهــا  النافــلة والرصــا ي الــيت لــتر  بقــد ا  ،ابيــمل علــى 
 مما عمل ال ن ت

وجتـــ ي اـــلا اصصــــثما  السياعـــيمل الداعليـــمل ع عــــيا  يط ـــن فيـــ  متــــ ا ي كـــمل طالبـــا  ب ــــ عيمل  - 6
الدولــملت وعــابل الســنثا  األو  مــن بنريــل ابرــا  بــث س كا ــت التثق ــا  ب ــن       اــلا التمــ ا روــن 

ال بــد مـن   ــاا فلتـا س ايتـثايا  و بقليصــ ت ولقـد  ثبتــت التطـث ا  الابيقــمل  هنـا االرــمل وـلا االفــ ارتت و 
 القليلــمل بســثيمل عياعــيملت ولقــد بــللت جهــثا لبــد  املراوضــا  عــ يا لتحقيــق اــلا ال ايــمل عــابل الســنثا 

 املاضيملس ولونها مل بوتس  يىت اآل  عث  القليي من الاعمت
واـــة بيئـــمل حيـــد ِّااا بثافـــق عياعـــة اـــع بـــن  ولئـــ  الـــلين ي  فـــث   -وبلـــ  اـــة البيئـــمل ال امـــمل  - 7

 -ث ي ومتــ ا عنيــ  ومتثالــي علــى  ــث متاايــد يقــثه بــ   ولئــ  الــلين ي فضــث  اــلا النظــاه فلنظــاه الدعــت
الــيت ب مــي فيهــا األمــم املتحــدة ياليــات ويتطلــ  القيــاه بــلل   عــااة بثجيــ     ــطتهات و  ــين  ولــة ب ــدة 

مل للتثلـي أب  يوث  اود  النها ة للب ممل عابل السـنثا  القليلـمل القاامـمل اـث اعـم مليـي املسـاعة املبلولـ
    عابه مستداه واالعتماا على اللا  ع  ف ا ستا ت

سيا  وقد ه بثليا  ب أ  الط يقمل اليت روـن سـا للولقد  ج   االعت  ارت االع ابيثة للياب  - 8
ــــــا    بســــــتثي  لــــــ  ع  ــــــمل وملنظثمــــــمل األمــــــم املتحــــــدة األوعــــــي  طاق  ساوــــــد  األ ــــــى عــــــبيي بلــــــث للب م

واالزااــا  ع  ف ا ســتا  مــي  قامــمل عابقــا  يســن اكــثا س ييــا لــ ه يقــث   لقيــق االعــتق ا  واــث  ال
 اد سا  وبوث  اصدما  األعاعيمل متايمل للثمييت

  
 النتائج الرئيسية لالرتتعرال اسرتألاميامل -اثلثا  

ــــ  مليــــي التثلــــيا  الابيقـــــمل  - 9 املابيظــــمل ال  يســــيمل ب ــــأ  احلالــــمل ال اانــــمل ع  ف ا ســــتا  الــــيت بثج ِّ
 ف ا ســتا  ليســت ع يالــمل مــا ب ــد ا تهــا  النــااعس ييــا يثجــد قــد  كــا  مــن االعــتق ا  لل كيــا     اــة

ظهــ  اال ـي كمـنة علــى بعلـى بنـا  املؤعسـا  واأل  ــطمل املثجهـمل  ـث التنميـملس ولونهــا بلـد ي ـهد  ااعـا ال 
يس الــلي يهــدا  يضــا   ــ  مــا زال يثاجــ  آز  النــااع اكــا   بــي سا ســا ات واــلا ال ي ــين    التقــده مل حيــد 

بنـا  املؤعسـا  والتنميـمل    يتحقق    ما زال فدموا اعتداممل الا ادجنازا ت ومن املهم التأكيد على   
من  الابيقمل ر وعع عضم النااع؛ ولون ب كيا األمم املتحدة       ينص   اآل  على النحث املبن ع ال

 الا التق ي ت
اقتصـــاايمل و  ســـا يمل  -دهت  جســـيممل عياعـــيمل و منيـــمل واجتماعيـــمل وال بـــاال  ف ا ســـتا  بثاجـــ  لـــ - ١0

ومتصــلمل وقــث  اد ســـا ت ومــي    مؤ ـــ ا  االقتصــاا الولــة لســـنتس مبــا ع ،لـــ  لصــيي اديـــ ااا س 
اعت ـــ   الرقـــ  ع لـــرث  عـــوا  األ هت  واملـــد ت و ا  ا برـــاع م ـــدل النمـــث الســـواا والتثعـــي  فقـــد

 ممـــا قـــد ي ـــويا ال ـــبا  احلضـــ ين واملتبطلـــن واملهم ـــن مب ظمهـــم احلضـــ ي املتســـا ع    بضـــخم  عـــدا
ا برـاع  مبـا ع ،لـ   ضيمل عصـبمل لت ليـمل  اعـمل التطـ  ت وال بـاال مؤ ـ ا  اجتماعيـمل عديـدة ةـن م ضـيملس 

م ـدال  البطالــمل والترــاو  ع فــ ا احلصــثل علــى الت لــيم االبتــدا ة وعــدما  ال عايــمل الصــحيمل و موا يــمل 
ا ت ولقــــد ازااا عــــدا الســــوا  ا تــــاجن    املســــاعدة اد ســــا يملت وُ يــــ ز بقــــده كبــــن اللثــــث     القضــــ

ـــــا   ع ـــــن  ـــــ يوا  ةـــــن متوافئ ب ايـــــا يقـــــث  املـــــ  ة وم ـــــا كتهاس ولوـــــن النســـــا  ع  ف ا ســـــتا  مـــــا زل
 ت ويُنظــ     الرســاا علــى  طــا  واعــي فعتبــا االبلــداجملــاال  السياعــيمل واالجتماعيــمل واالقتصــاايمل ع  ع
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مــن يجــي   فلتــا  ع مؤعســا  الدولــملس ممــا يايــد نــا  يــد ال ثامــي ال  يســيمل الــيت مــا زالــت بقــث ِّرت ثقــمل ال
ع لقيـق االعـتق ا  وبنـا  ادعهاه املسا لمل واحلثكممل ال  يدةس من  ييمل  ع  س من  أ  لسن النااعت و 
 السابهت

برا  على اعتث  بطل ة ألف ا سـتا  و جـ ا  ومن ادجنازا  البا زة للتنريل املبو  ل مليمل بث  اال - ١١
ا تخاف  دضرا  لرمل  ـ عيمل علـى السـلطمل التنريليـمل والسـلطمل الت ـ ي يملت وعلـى الـ ةم مـن باب ـة المقـمل 

بطلـي  اليـثه بسب  ا ت ا  ااعا ا  التاويـ  ع اال تخـاف  السـابقملس ال يـاال يسـثا لـد  ال ـ   األف ـا 
ث يت وألة ارت لقيق التماع  السياعـة علـى الصـ يد الـداعلةس مـن قثي    ف رت اي اه النظاه الدعت

واال تخـاف  ال سعـيمل ع  20١8األمهيمل مبوا     جت   اال تخاف  الربملا يمل وفـق مثعـداا املقـ   ع عـاه 
 س و   لظى ال مليتا  على السثا  فملصداقيمل لد  الناعبن األف ا ت20١9عاه 
ب ـــد  20١4الثطنيــملس الـــيت    ــئت مبثجــ  ابرـــا  عياعــة ع عــاه ومــا زالــت يوثمـــمل الثيــدة  - ١2

الط ـن ع  تــا   اال تخـاف س بثاجــ  ضـ ثطات فــالتطث ا  األمنيــمل والسياعـيملس ممــي اوثـثه اد اــا  الــلي 
واال تباكا  ال نيرمل الابيقمل بـن املتظـاا ين  20١7 هت /مايث  3١عل  عسا   جسيممل ع األ واح ع 

   ايتــداه اصابفــا  بــن النخــ  السياعــيمل وبــؤج  الســخا ال ــ  ت و ا  اــلا  وقــثا  األمــنس بــؤاي
اوثــثه  يضــا    أرــييف كبــن ع الثجــثا الدبلثماعــة الــدو  واكهــا  الراعلــمل اد ا يــملت وجتلــى الســخا 
ال ــ   علــى  ــث متاايــد مــن عــابل املظــاا ا  االيتثاجيــمل احلا ــدة ع ال ــثا ع الــيت حيتمــي    بتســب  

يد من عده االعتق ا ت وع ين  علن ال  يا وال  يا التنريلي التاامهما  زا  يوثممل الثيدة الثطنيملس مبا 
ازااا  املثاقــ  السياعــيمل والــثال ا  الرئثيــملس علــى علريــا  ع قيــمل ع  ةلــ  األييــا س قبــي اال تخــاف  

 الربملا يمل وال سعيمل القاامملت
واحلـا    ف ا سـتا ا  السابه وبنريلا اكا ة بن يوثممل ومن  ب ز ادجنازا  التراورت على ابر - ١3

 بقيااة قل  الدين يومتيـا س الـلين اعـ رت عـابقا ب نـ  علـى عـلطمل الدولـملت وع قل  الدين ادعابمة
عـــثاة رهـــث  الســـيد يومتيـــا  علـــى الســـايمل السياعـــيمل قـــد  ز   القلـــق لـــد  ب ـــيف اكهـــا      يـــن

اجملتمـي املـداس مبـا ع ،لـ  مـا يت لـق وقـث  اد سـا  واكثا ـ  ال  قيـملس الراعلمل السياعيمل األف ا يمل وممملة 
  ره  االبرا  قد ة الاعما  األف ا  على اأا، اصيا ا  الص بمل اليت يتطل بها السابهت

  املاضـــيملس أل  ي كـــمل طالبـــا القليلـــمل ولقـــد بـــداث   احلالـــمل األمنيـــمل ال امـــمل علـــى مـــد  الســـنثا  - ١4
اس والســيط ة    يــد مــاس علــى  جــاا  بــاااا ابســاعا مــن البلــدت وفيمــا يســل ِّم ب ــيف اعــتطاعت بســا  رث،اــ

بضـــ و ة التثلـــي    بســـثيمل عياعـــيملس يـــ   آعـــ و     وـــم اليـــد ال ليـــا مـــن الناييـــمل  ي كـــمل الطالبـــا  ممملـــة
ال ســو يملت ولقــد ولــرت احلالــمل بتدكــي اكمــثاس وقــد زاا  فيهــا ي كــمل طالبــا  األ اضــة الــيت بثعــ ها    

تنازع عليهاس وبـد   لوـم قبضـتها ع ب ـيف املنـاطقت و ضـا  رهـث  بنظـيم الدولـمل ادعـابميمل ع ال ـ ا  ب
واليمل ع اعا س و   كا  ال ياال ضئياب  سبيا من ييا األعدااس ب دا جديـدا عطـنا    يالـمل  -وال اه 

واوليــملس واعيلــمل ع   م ق ــدة  لــابت وب مــي ملاعــا    اابيــمل مت ــداة لــد  ال ديــد منهــا طمثيــا   قليميــمل
على     التط    يمل طا  لاب  متقلبمل مي ال بوا  ادج اميمل ا ليمل وعرب الثطن كمن من األييا س ع

قــد ا   مــا  20١6واملخــد ا  واألعــلحملس ومتثيــي اد اــا  عــرب احلــدوات ويُقــد        تــا  األفيــث  ع عــاه 
 تبابين اوال س يدعم الومن من  التم ا 3يايد على 
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وبســيط  قــثا  الــدفاع واألمــن الثطنيــمل األف ا يــملس بــدعم مــن املست ــا ين مــن ب مــمل الــدعم الثطيــد  - ١٥
الــيت بقثااــا منظمــمل يلــ   ــال األطلســةس علــى امل اكــا الســوا يمل ال  يســيمل ع الثقــت احلاضــ س ولونهــا 

فاع واألمــن الثطنيــمل ب اج ــت كمــنا  مــاه بقــده ي كــمل طالبــا  ع األ هت ت وم ــدال  التنــاقغ ع قــثا  الــد
وب مـمل الـدعم  الثطنيـمل األف ا يمل م بر مل على  ـث ال حيتمـي وم نثهتاـا ع احلضـييفت وبتـثعى قـثا  الـدفاع 

 قــثا  الثطيـد ياليــا بنريـل عطــمل مـداا   بــي عـنثا   ُعــد   ل وـا مســا  اـلا احلالــمل مـن عــابل متوـن 
يتطل  عـــع ال ـــامن القـــاامنت واـــلا  مـــن ضـــما  بقا هـــا لبـــد  اثمـــا  مضـــااة يا ـــمل الـــدفاع الثطنيـــمل

 اعتم ا  الدعم من اجملتمي الدو  و  ااة قثيمل من احلوثمملت
س وث قـت 20١6ويتوب د األف ا س ال عيما املد يث س عسا   ةن مقبثلمل بسب  النااعت فرـة عـاه  - ١6

فلســــنثا  وفــــاة(س واــــث  قــــم قياعــــة مقا  ــــمل  3 498ضــــحيمل مــــن املــــد ين ) ١١ 000الب مــــمل  كمــــ  مــــن 
ــــي مــــا يايــــد علــــى  24الســــابقملس وزهتاة ع عــــدا ادلــــاف  ع لــــرث  األطرــــال بنســــبمل  ع املا ــــملت ومبقت

ــــملس  20١6 ــــخغس  لــــب  عــــاه  ١٥ 000وجــــ ح  6 000  عــــث  عــــاه فلنســــبمل لقــــثا  األمــــن األف ا ي
 ـــخغ  6٥0 000املـــ ج      ي كـــمل الطالبـــا  قـــد بوب ـــد  عســـا   كبـــنة مماثلـــملت وب ـــ  ا يـــثا   ومـــن

 كمــ  مــن  ملهث يــمل  يــ ا  ادعــابميمل وفكســتا س بينمــا عــاا مــن و 20١6عــاه ااعليــا مــن جــ ا  النــااع ع 
 ــتد  يس 20١7الابجئــن واألفــ اا الــلين ال حيملــث  الثز ــق الابزمــملت ويــىت اآل  ع عــاه  مــن 620 000

املــــد ينس ال عــــيما  ع لــــرث اعــــتم ا  ا برــــاع عــــدا اصســــا   ال ديــــد مــــن   ــــا  البلــــدس مــــي  القتــــال ع
 النسا  واألطرالس وب  يد  عداا كبنة منهمت بن
واصيا  الثييد دهنا  النااع املسل  الدمثي اللي طال  مدا ع  ف ا ستا  اـث  جـ ا  مراوضـا   - ١7

عابه بن احلوثممل وامل ا ضمل املسلحملس مبا ع ،ل  حمـااز  عـابه مبا ـ ة مـي ي كـمل الطالبـا ت وع وقـت 
س قـــــــــده الـــــــــ  يا  ييتـــــــــ  للســـــــــابه    اكهـــــــــا  املا ـــــــــمل الدوليـــــــــمل ع كابـــــــــيس 20١7 عـــــــــاه نعـــــــــابق مـــــــــ

ياي ا /يث يــ س عقــد  احلوثمــمل مــؤمت  عمليــمل كابــي ب ــأ  الت ــاو  لتحقيــق الســابه واألمــن لثضــي  6 وع
 تقياااااتل  املباا ا  ادقليميمل والدوليمل لت 

الـــلي كـــا  عـــاماب   يســـيا و ا  النثايـــا  املبوـــ ة  ال    بثافـــق اآل ا  الـــدو  ب ـــأ   ف ا ســـتا   - ١8
آعل ع التصدعت ورمي مؤمت  كابي عاه احلوثممل على ملي مباا ا  السـابه املت ـداة القا مـمل املثازيـمل لـت 
القيــااة األف ا يــملت ومــي ،لــ س ال بــد مــن لســن الديناميــمل ع املنطقــملت ف لــى الــ ةم مــن التصــ حيا  ال لنيــمل 

الت او  ادقليمةس بنخـ   جهـا  فاعلـمل مـن املنطقـمل ع  ف ا سـتا  صدمـمل مصـاحلها  ال ديدة ب أ  ض و ة
 اصالمل بدال من بقدف التنازال  الابزممل لل مي عدممًل للمصاة ادقليميمل امل  كمل ع لقيق االعتق ا ت

 ويســـتثج  التحـــثعل    عمليـــمل عـــابه مـــن عـــابل املراوضـــا  ب ـــدياب مـــثازهت لـــدو  ب مـــمل األمـــم - ١9
من اعم عطمل لبنا  السابه ب د ا تها  النااع عقـ   -على  طا   وعيومنظثممل األمم املتحدة  -املتحدة 

عمليــمل بــث   ــث اعــم عمليــمل عــابه يتــث  فيهــا األف ــا  زمــاه املبــاا ةس و ــ     ب ــميس ع هنايــمل املطــا س 
 مراوضا  مبا  ة مي الطالبا ت

الــــيت  ملــــي عليهــــا ا ــــاو و  االعــــ ا  فلقيمــــمل الــــيت  ومــــن  اــــم  تــــا   االعــــت  ارت االعــــ ابيثة - 20
بضــيرها األمـــم املتحـــدة فعتبا اــا جهـــمل حمايـــدةس و الـــمل قــد ة الب مـــمل علـــى اكمــي بـــن اكهـــا  والتثالـــي 

مليــي األطــ ا  السياعــيمل امل نيــملت وع املاضــةس كا ــت اــلا الســممل مريــدة بصــرمل عالــملس علــى عــبيي  مــي
 مســـا ي والتحـــاو  مـــي  طـــ ا  النـــااع ب ـــأ  بقـــدف التقـــا ي ا  اال تخابيـــملس و املمـــالس ع التثعـــا ع املنازعـــ
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وع الرــ ة املمتـدة بـن وقــت احلمايـمل وا تهاكـا  يقـث  اد ســا س وب ايـا عـيااة القــا ث  وامل ـاين الدوليـملت 
كثعــيا حمايــد بــن اتلــ    يطلــ     الب مــمل التصــ   س مــن املــ ج    2020يــىت عــاه  عــداا التق يــ  و 

 ااعي احلوثمملس وبن احلوثممل وامل ا ضمل املسلحملس وااعي املنطقملت صاة املتنافسملامل
  

 األولوايت اسرتألامياية: أولوية السالت -رابعا  
مت ـــيا مـــي مبـــد  الســـيااة األف ا يـــمل واوـــد  األ ـــى لامـــم املتحـــدة املتممـــي ع متوـــن االعـــتق ا   - 2١

األولــــثهت  االعــــ ابيثيمل لب مــــمل عياعــــيمل عالــــمل  ب ــــمل لامــــم واالزااــــا  ع  ف ا ســــتا س ينب ــــة    بوــــث  
 ع  ف ا ستا  ما يلة:على  طا   وعي  نظثممل األمم املتحدةملاملتحدة و 
التماعـــــ  ااعـــــي احلوثمــــمل واعـــــم بطـــــثي   لت ايــــاال مــــي مـــــي مليــــي اكهـــــا  الراعلـــــمل  ) ( 

 مل؛مؤعسا  قاا ة على االضطابع أباوا  منها التثعا ع اصابفا  السياعي
اعم مليي اكهثا ال اميمل    ايئمل الظ و  اليت روـن فيهـا التثلـي    بسـثيمل عياعـيمل  ) ( 

 دهنا  النااعس بسبي منها  قاممل لاب  مي مليي  ط ا  النااع؛
اعـم بـثفن اصـدما  األعاعـيمل    السـوا  األف ـا س مت ـيا مـي  ولـثهت  احلوثمـمل الـيت  ) ( 

س وال مـي علـى ايئـمل رـ و  اقتصـاايمل 20١6ب وكسـي عـاه  الـلي عقـد ع ؤمت ملـا ق  اـا اكهـا  املا ـمل ع 
التثلـي  ليــ  فلترــاورت ع  واجتماعيـمل روــن    بـؤاي    االعتمــاا علــى الـلا  واحلرــا  علـى عــابه يــتم

 هنايمل املطا ت
يــــا ي وينب ــــة    بســــتند األمــــم املتحــــدةس ع عــــ يها    لقيــــق اــــلا األولــــثهت س    او اــــا امل  - 22

وبســتخده  موا اــا ع ملــي األطــ ا  د ــاا بثافــق ع اآل ا  ب ــأ  ال بيبــا  السياعــيمل والدعــتث يمل الــيت 
بورــي  ايــمل يقــث  اد ســا  واحلــ هت  األعاعــيمل كميــي األف ــا س وب ايــا مســا لمل مؤعســا   ف ا ســتا  

ال ب ـــيف الت يـــنا  علـــى و ثليتهـــات ولل كيـــا علـــى لقيـــق الســـابه ومنـــي   ـــث  النااعـــا س عـــيت ن  اعـــ
 ب ويلمل الب مملت

ع مليـي جمـاال   ألف ا سـتا  و  ـيا الب مـمل اصـاا ةويوتسة الدو  القيااي االعـ ابيثة ملمملـ - 23
احلياة السياعيمل ويقث  اد سا  والتنميمل  مهيمل  عاعيملت وع عيا  مما عمل القيااة ال امـمل للب مـملس عيثالـي 
املممـــي اصـــاا االضـــطابع مبســـؤوليمل اد ـــ ا  علـــى عمـــي اثنتـــن مـــن ال كـــا اس السياعـــيمل واد ا يـــملس وعـــن  

 يضـا       املممـي اصـاا يـمل ع اـلا التق يـ ت وعـيقدهتنريل األولـثهت  االعـ ابيثيمل املق  ل هماكرالمل ابساق
 ليــــ ت  املثكلــــملبق يــــ ا عــــن الســــبي الوريلــــمل فعــــتخداه مــــثا ا املنظمــــمل علــــى  فضــــي وجــــ  ع الثفــــا  فلثاليــــمل 

ة وكاالاـــــا منظثمـــــمل األمـــــم املتحـــــدة كوـــــي وجمـــــالا  اا   ثا مـــــمل بـــــنوعـــــيتطل  ،لـــــ  ا جـــــمل  كـــــرب مـــــن امل
 تومن ال رافيمل من جا   كي منها املا ملواكها  ولناايقها وب اجمها 

  
 معزيز الدور السيارتمل -خامسا  

ــــدعم جهــــثا الســــابه  - 24 ــــمل متثــــد ِّاة ل ــــثهت  االعــــ ابيثيمل ا ــــداة  يــــاب   مهي ــــل األول عــــيتطل  بنري
مليي املهاه الرنيمل للب مملس مت يا مي ب كياي على  اما  مني   ـث  النااعـا س وبسـثيمل النااعـا س وبنـا   ع
ســـــابه ع ال كـــــا ا الـــــماب  ل مـــــي األمـــــم املتحـــــدةت كمـــــا عـــــيتطل  اـــــيواب مؤعســـــيا ي ـــــاز قـــــد ة الب مـــــمل ال
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مــــي التقيـــــد قـــــد  ادموـــــا  فملبـــــاا   -الناييـــــمل السياعـــــيمل ورو ِّنهـــــاس فضــــاب عـــــن األ  ـــــطمل اد ا يـــــمل  مــــن
ي ع جهــثا واأل  ــطمل اد ســا يمل الــيت بضــطلي ســا األمــم املتحــدة مــن ادعــهاه علــى  ــث  ــام - اد ســا يمل

 السابه لت قيااة ممملة اصاات
عــيوث  املست ــا  ال  يســة  الــلي ملممــي اصــاا لامــن ال ــاهاوعــن   ال كيــاة السياعــيمل   ــ   - 2٥

س )للقضــاهت السياعــيمل( للمممــي اصــاا ع القضــاهت السياعــيملت وعــيتث    ــ  املممــي اصــاا لامــن ال ــاه
ال كيـــاةت واملهـــاه  ضـــمن   ـــطملاألملبا ـــ س اد ـــ ا  علـــى اتلـــ  فلت ـــاو  مـــي املممـــي اصـــاا وبتثجيهـــ  ا

بثييـداا ضـمن ال كيـاة السياعــيمل  يت ـنال  يسـيملس الـيت  ـ ي بثزيـي ب ضــها ياليـا علـى  طـا  الب مـملس والــيت 
بقـــدف الـــدعم دجـــ ا  ا تخـــاف   ) (بقـــدف الـــدعم لتحقيـــق االعـــتق ا  السياعـــة الـــداعلة؛ و  ) ( اــة: 

واملصـــاحلمل الــيت رســ  األف ـــا    اعـــم عمليــمل الســابه ) (؛ و20١9و  20١8امة ،ا  مصــداقيمل ع عــ
لســــن الت ــــاو  ادقليمــــة يــــثل  ف ا ســــتا  ســــد  لقيــــق الســــابه ع  )ا(ع هنايــــمل املطــــا ؛ و  بامامهــــا

  ف ا سـتا ت وبــؤث  كــي اــلا املهــاه بصــث ة مبا ـ ة ع األولــثيتن االعــ ابيثيتن األو  والما يــمل وبصــث ة ةــن
 مبا  ة ع لقيق األولثيمل المالمملت

ينب ــة للب مــمل    ب ــا ِّز جهثااــا ع عــبيي التصــدي  سالعــتق ا  السياعــة الــداعلةوفيمــا يت لــق ف - 26
للت ــــ ،ه السياعــــة الــــداعلة الــــلي يهــــد ِّا اعــــتق ا  احلوثمــــملس ويســــهم ع ب ميــــق اال قســــاما  السياعــــيمل 

الــابزه ملراوضــا  الســابهت وينب ــة للب مــملس عــ يا لضــما   بثافــق اآل ا  لقيــق وال  قيــملس ويايــد مــن لــ ثبمل
الطــــابي التمميلــــة ملؤعســــا   ف ا ســـــتا  واعــــتدامتهاس    بــــث  ااتمامــــا عالـــــا مل ــــا كمل املــــ  ة وال ـــــبا  

ال مليـا  السياعـيملت وينب ـة وـا ايئـمل بيئـمل عياعــيمل مسـتق ة و ـاململ للثميـي مـي ايـ اه عـيااة القــا ث   ع
بنـــا   مـــي ال كيـــا علـــىامل نيـــملس  و جـــ ا  ابصـــاال  واعـــ مل النطـــا  مـــي اتلـــ  اكهـــا والقثاعـــد الدعـــتث يمل 

 الدعم صطمل ادلابح احلوثميمل ومصداقيمل املؤعسا  احلوثميمل وعلى لسن ال رافيمل واملسا لملت
   بدعم بنظيم ا تخاف  ،ا  مصداقيمل ومقبثلمل على  س بنا  على طل  احلوثمملسينب ة للب مملو  - 27

يس مبا ع ،ل  بلل جهثا لت ايا اعتداممل ال مليـمل اال تخابيـمل و اااتهـا و ثليتهـات ومـن ال نالـ   طا  واع
ال  يســــيمل الوريلــــمل بــــلل  بقــــدف الــــدعم لبنــــا  القــــد ا  و عــــدا  امل ــــث ة التقنيــــمل    اويئــــا  امل نيــــمل  اا ة 

ع  اا   اوا اــا  مل املســتقلملسبيــال عــيما اللثنــمل اال تخابيــمل املســتقلمل وكنــمل ال ــواو  اال تخاس و اال تخــاف 
املستقلملت وينب ة للب ممل  يضا    بقده الدعم للهيئا  اال تخابيمل فيما بقثه ب  من    ـطمل بثعيـمل عـ يا    
بنا  بثافق اآل ا  السياعة والتراام يثل عبي لسن ال مليمل اال تخابيـملت وعـتتطل  اـلا اكهـثا متاعـوا 

ت وع الثقت احلاض س   ي بقدف اعم األمـم املتحـدة كويجملتمي الدو   قثهت بن كيا   األمم املتحدة وا
 7ُيـــــد ِّا مثعـــــد  جـــــ ا  اال تخـــــاف  الربملا يـــــمل وا تخـــــاف  جمـــــالا املقاط ـــــا  مـــــؤع ا ع  -لاب تخـــــاف  
 األمــــم املتحــــدة بثاعــــطمل ف يــــق للــــدعم اال تخــــا  يضــــمع عنالــــ  مــــن الب مــــمل وبــــ  م  - 20١8متثز/يثليــــ  

ي ــمي  اد ــا ةت و  ــين  ييــد اــلا الــنه  املتوامــي الــلي  مــي بــن ال نالــ  السياعــيمل والتقنيــمل وروــن   
فلوامــي عــن ط يــق الــدعم الــلي بقدمــ   الــرب م وكــاال  األمــم املتحــدة األعــ  ؛ وعيســتم  متثيــي بنريــل 

 اكها  املا ملت
ســـــتا س مبـــــا ع ،لـــــ  الترـــــاورت مـــــي  ـــــ     رســـــ  األف ـــــا  بامـــــاه عمليـــــمل الســـــابه ع  ف ا    - 28

للمنطقمل واجملتمي الدو  األوعي  طاقا مصلحمل ويثن  يضا ع املساعدة على ايئـمل ف ومي ،ل سالطالبا ؛ 
ياي ا /يث يـــ      6 كـــد الـــ  يا ع مـــؤمت  عمليـــمل كابـــي الـــلي عقـــد ع لقـــد الظـــ و  املثابيـــمل للســـابهت و 

وكــلل س   ــا   اكهــا  امل نيــمل “ت  عاعــيا ع اــلا ال مليــمل ث لها   ظــناب ايــا ب مــمل األمــم املتحــدة عــي”
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الدوليـــمل والثطنيـــمل      ـــ  ال بـــد مـــن   ـــ ا  جهـــمل فاعلـــمل حمايـــدةس ممـــي األمـــم املتحـــدةس دضـــرا  املصـــداقيمل 
س ينب ـة للب مــملس  ،ا طُلــ   ليهـا ،لــ س    بــدعم عمليــمل ولــلل عمليــمل مـن اــل القبيــيت  وال ـ عيمل علــى  ي
ابل  عــدا  امل ـث ة ب ــأ  الثعــاطملس وبـدابن بنــا  المقــملس وال دالـمل اال تقاليــملس و ايــمل عــ يقثااـا األف ــا  مـن

يقــث  اد ســا  واملــد ينس وب ايــا القــيم وامل ــاين الدوليــملس و  ــ ا  امل ا ضــمل املســلحملت وعــتوث  امل ــا كمل 
مــي يــثا  ال ــ   ال امــمل  يــد اكثا ــ  ال  يســيمل وــلا ال مليــمل  يضــاس كمــا    مبــاا ا  احلــثا  الثطنيــملس م

اكهــثا ال اميــمل    ضــما  م اعــاة آ ا  الرئــا   بســتند  ليهــامهمــمل  اوا وث   تاألف ــاا ب ــأ  الســابهس عــ
ع ال مليـــمل السياعـــيمل  والنســـا  وال ـــبا سس املهم  ـــمل بقليـــدهتس مبـــا ع ،لـــ  عـــوا  املنـــاطق ال يريـــمل والنا يـــمل

 ال في مل املستث ت
ا ال اميــمل    ايئــمل رــ و  برضــة    عمليــمل عــابهس    بثالــي وينب ــة للب مــملس ع  طــا  جهثااــ - 29

اعـــم عمـــي اجمللـــا األعلـــى للســـابه وقد بـــ  ع عـــيا   عـــااة بثجيـــ     ـــطت   ـــث بنـــا  بثافـــق اآل ا  علـــى 
الصـــ يد الـــثطينت وروـــن    ي ـــمي ،لـــ  بـــد ي  مـــثررة اجمللـــا األعلـــى للســـابه و عضـــا  س واملســـاعدة 

ربة السياعـيمل والتقنيـمل لتنريـل ابراقـا  السـابهت وروـن للب مـمل    ب مـي  يضـا بصميم ال مليـملس وبـثفن اصـ ع
على ب ايا ب او  احلوثممل مي اجملتمي املدا وقااة اجملتم ا  ا ليمل واكماعا  النسـا يمل والاعمـا  الـدينين 

 ايـا هنـ  ي ـمي ع    طمل بنا  السابهت وع الثقت  رس س رون للب ممل    بساعد ال ـ كا  ا ليـن علـى ب
احلوثممل كلها ع لقيق السابهت و عناس رون للمواب  امليدا يمل التاب ـمل للب مـمل بثعـيي  طـا  عملهـا علـى 
املســتث  ا لــة مــن عــابل ب ــثيي التماعــ  االجتمــاعة لضــناً ل مليــمل عــابه  في ــمل املســتث س واعــتنااا 

  ،لـــ  االيترـــا  بثجـــثا ميـــداا واعــــي امل ـــا   املوتســـبمل مـــن مبـــاا ا  الســـابه اكا يـــملت وعـــيتطل   
النطا  )ا ظ  الر ع زمنـا  ا ا(س مـي لسـن م ـا كمل املـثررن ع امليـدا  ع    ـطمل الب مـمل ،ا  األولثيـملت 

 وع األجي املتثعاس رون    ب كا الب ممل على ب ايا جهثا الثعاطملس  ،ا ما طلبت احلوثممل ،ل ت
بســتدعة عمليــمل الســابه األف ا يــمل بــثفن س ادقليمــة ى الصــ يدوفيمــا يت لــق فلت ــاو  واحلــثا  علــ - 30

لــدعم مــم املتحــدة قــا م ياليــات ويقتضــة لقيــق ،لــ  زهتاة او  األ اــث الــدعم الــدو  واالبســا   كمــ  ممــا
س بت ـاو  الت او  المنـا ة واملت ـدا األطـ ا  وب ايـاات وفلت ـاو  الثثيـق مـي احلوثمـملس يثلـى أب  بايـد الب مـمل

ال عيما عمليمل قل    اعمها للحثا  ادقليمة واملباا ا  ادقليميملس يس  االقتضا س حلوثمملسوثيق مي ا
وعمليـمل كابـي  لامن والت او  ادقليمين من  جي لقيق األمن واالعتق ا  ع  ف ا ستا  اعطنبثل - آعيا

  بـلل جهـثا جمـد اة سـابه واألمـنت ومت ـيا مـي األولـثهت  احلوثميـملس يسـتتبي ،لـب أ  الت او  ع جمال ال
ملنطقـمل آعـيا الثعـطىس مـن  جـي  للدبلثماعـيمل الثقا يـمل منها زهتاة الت او  مي م كا األمم املتحـدة ادقليمـة

ال كيـا بصـرمل عامـمل علـى بنـا  الـدعم  مثالـلمل ب ايا االبسا  على ل يد املنطقمل ع موافحـمل اد اـا  مـي
التـــاب ن وـــا ع ملهث يـــمل  يـــ ا   ى موتـــ  االبصـــالملراوضـــا  الســـابهت وعـــتايد الب مـــمل  يضـــا اعتماااـــا علـــ

 وع فكستا ت ادعابميمل
س ينب ــــة للب مــــمل    بســــ ى    اعــــتخداه قــــد اا قا مــــملو   جا ــــ  اــــلا ال مليــــا  ادقليميــــمل ال - 3١
ملـــي األطـــ ا  مـــن  جـــي  عـــااة بثطيـــد بثافـــق اآل ا  ادقليمـــة ب ـــأ   ف ا ســـتا ت وينب ـــة    بســـن  علـــى
جنبـــاً    جنـــ  مـــي ازاهتا ب كيـــا الب مـــمل علـــى ب ايـــا الســـابهت وينب ـــة    بتـــي  اعـــ ابيثيمل ال مليـــمل  اـــلا

احلوثممل للسابه واملصاحلمل ف لمل لبنا  المقمل بن  ف ا ستا  والبلدا  اجملاو ة واس و  اا ييـا لت ايـا الت ـاو  
 على الص يد ادقليمةت
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والر اليـــمل ع اعـــتخداه مـــثا ا األمـــم املتحـــدةس ينب ـــة ومتا ـــياً مـــي املطالبـــمل مبايـــد مـــن  وجـــ  التـــدز   - 32
للب مملس على النحث امللكث   عاباس    ب مي على  ث  وثـق مـي م كـا األمـم املتحـدة ادقليمـة للدبلثماعـيمل 

ع وضــي يتــي  لــ س ووــم  ادقليمــة امل كــااــلا الثقا يــمل ملنطقــمل آعــيا الثعــطى الــلي يقــي ع ع ــق  فات و 
  ي قــد اجتماعــاً يضــم بلــدا  آعــيا الثعــطى اصمســملس    جا ــ  املنظمــا  ادقليميــمل واليتــ  ادقليميــملس  

،ا  الصـــلمل وةناـــا مـــن  لـــحا  املصـــلحمل ال  يســـينس ملناق ـــمل مســـألمل اببـــاع هنـــ   قليمـــة  كمـــ  متاعـــوا 
 والت ثيي علي  واعم عمليمل السابه ع هنايمل املطا ت

التاب ــمل ملبينــمل آ رــاًس قــد لتــا   ــ بمل ال ــؤو  السياعــيمل ويييــداً لاولــثهت  االعــ ابيثيمل الــماب  ا - 33
قــــد ا  متخصصــــمل ع جمــــاال  ممــــي الثعــــاطمل واملصــــاحلمل وعــــيااة القــــا ث  )الدعــــتث ( وبثعيــــمل    للب مــــمل 

اجملتمــي املــدا والقضــاهت املت لقــمل فل دالــمل اال تقاليــمل واكماعــا  املســلحمل/األمنت وعنــد االقتضــا س عــت تمد 
على عربة األمم املتحدة األوعي  طاقاً فيما يت لق ب ـدة جمـاال  منهـا الثعـاطمل واملصـاحلمل  ال كياة السياعيمل

وال دالـمل اال تقاليــمل وموافحــمل اد اـا  و ظــم اكــاا ا ت وروـن بوملــمل الــدعم ادضـاع فعــتخداه اآلليــا  
طة التـابي داا ة الثعـاطمل االيتيـا كبـا  مست ـا ي  االيتياطيمل القا ممل علـى  ـث اعـتباقة  كمـ س ممـي ف يـق

 تعلى  طا   وعيالعترااة من عربة منظثممل األمم املتحدة فس و ع األما مل ال اممل ال ؤو  السياعيمل
والســب  ال  يســة دعــناا اــلا املهــاه اــث احلاجـــمل    قــد ا  لليليــمل قثيــمل ااعــي الب مــملت فمنـــي  - 34

وبنريـلااس كلهـا مسـا ي بتثقـ  علـى  وبصميم اعـ ابيثيا  عـابه ف الـمل ة النااعا   ث  النااعا  و اا  
 جـــ ا  لليـــي اقيـــق ع الثقـــت املناعـــ  للتـــثب ا  املتصـــاعدة واكهـــا  الراعلـــمل ال  يســـيمل ع النـــااعس وفهـــم 
مثاقرها وال ثامـي املـؤث ة فيهـات وي ـمي ،لـ  فهمـاً  ـاماًب لابقتصـاا السياعـة الـلي   ـأ ع حمـيا النـااعس 

وع اــلا الســيا س  ولــة أب  بــدم  القــد ا  التحليليــمل املتواملــمل ممــا يايــد مــن لــ ثبمل التثلــي    يــي ت 
 والنه  ال امي املت لق سا ضمن ال كياة السياعيملت

أرــييف الثجـــثا ال ســو ي الـــدو  وب ــن او ا الـــلي  لــب  يتممـــي ع  عــدا  امل ـــث ة  ظــ ا    و  - 3٥
مست ــا  وريرــمل  ل ــا  الثيــدة االعت ــا يمل ال ســو يملت وينب ــة ادبقــا  علــى  ةولــوالتــد ي  واملســاعدةس  ُ 

عســــو ي كبــــن وايــــد ع  ــــ بمل ال ــــؤو  السياعــــيمل لاببصــــال فلقــــثا  ال ســــو يمل الدوليــــملس وادعــــهاه ع 
التحليـــي املتوامـــي لل ـــ بمل وللب مـــمل كوـــيس وبقـــدف امل ـــث ة علـــى املســـتث  االعـــ ابيثة ع جمـــال ال ـــؤو  

ولـــة  يضـــاً  ل ـــا  الثيـــدة االعت ـــا يمل لل ـــ طمل وويـــدة عـــيااة القـــا ث ت قيـــااة الب مـــملت و ُ  ال ســـو يمل   
وينب ــة    بضــم   ــ بمل ال ــؤو  السياعــيمل قــد ة  لــ   يثمــاً م نيــمل بســيااة القــا ث  لتقــدف امل ــث ة ب ــأ  

 املسا ي امل يا يملس مبا ع ،ل  التدابن املت لقمل فل دالمل وموافحمل الرساات
ــــــدولين فقــــــ اح ع عــــــيا  االعــــــت  ارت وب - 36 ــــــا  املســــــؤولن األف ــــــا  وا ــــــاو ين ال قــــــد ه ب ــــــيف كب

االعـ ابيثة فط ـن بـ  ب ضـهم اآلعـ س وكـا  االقــ اح ب ـأ   موا يـمل ب يـن مب ـث   قليمـة  فيـي املســتث  
ا الطلبــــا  لامــــم املتحــــدةت و    عتقــــد    الثقــــت والظــــ و  ال ب تــــرب ياليــــاً مهيــــأة وــــلا املبــــاا ةت وازاهت
تقســـيم ب يـــؤ، املثجهـــمل    ممملـــة اصـــاا ع كابـــي املتصـــلمل فلسياعـــمل الداعليـــمل والتطـــث ا  اال تخابيـــمل قـــد 

 ال مي على الا النحث ع م يلمل اليقملت
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بعثررررة األمرررر  ا ت رررردة لتقرررردمي ا سرررراردة إىل أفغانسررررتان وفريرررر  األمرررر  ا ت رررردة  - رتادرتا 
 القطري: منفيذ التنمية من أجل السالت

بوتســــة األولثيــــمل االعــــ ابيثيمل المالمــــمل  مهيــــمل فل ــــمل ع ب ايــــا واعــــم اكهــــثا السياعــــيمل املد وعــــمل  - 37
لضـــما  الســـابهت وبســـتلاه اـــلا األولثيـــمل االعـــ ابيثيمل ضــــما  ابســـا  الـــدعم مبـــا يتما ـــى مـــي  ولــــثهت  

يمل علـى املـد  الطثيـي احلوثممل والت ثيي على    ا  اوياكـي الابزمـمل لـدعم التنميـمل االجتماعيـمل واالقتصـاا
 ت2030 اه ل التنميمل املستداممل متا يا مي عطمل

عمـي وكـاال  األمـم املتحـدةس وضـ و ة مثا مـمل عملهـا  ب ـأ  القلـقعـن   ف ا سـتا و ع     يا  - 38
و ـــداوا  يضـــاً علـــى وي ـــاط  حمـــاو و   ف ــا  آعـــ و  اـــلا القلــقت ب ــوي  فضـــي مـــي  ولــثهت  احلوثمـــملت 

  بوـــالي  م بر ـــمل للم ـــاماب س ولســـن ال ـــرافيملس وب ايـــا ال كيـــا علـــى بنـــا  ضـــ و ة بقلـــيغ مـــا ي تربو ـــ
القــــد ا  الثطنيــــملس واحلــــد مــــن عــــدا ا ــــاو ين املخصصــــن للحوثمــــملت و ثــــ  ممملــــث  يوثميــــث  آعــــ و س 

علـى ال مـي الـلي بؤايـ  اتلـ  س ابراقا   عاعيمل مي الثكاال  اليت لديها الثزا ا  التنريليملمن ولديداً 
الثكاال ت و ضافمًل    ،ل س   ا  عدا من اكها  املا مل الدوليمل       وكاال  األمـم املتحـدة ال بـاال 

ولـــة أب  بوـــث  مهـــاه الب مـــمل ال اميـــمل    بنســـيق  ااة اامـــمل ووعـــيلمل مثثثقـــمل للت ـــاو  اد ـــا ةت ولـــلل س  ُ 
ا س  كمـــ  ب كيـــااً علـــى التنريـــل ال مـــي ع جمـــال التنميـــمل علـــى الصـــ يد الـــدو  والت ـــثيي علـــى زهتاة االبســـ

عـاه ب وكسـي الـلي عقـد ع ؤمت  املـاألولثهت  الثطنيـمل الـيت  ق  اـا اكهـا  املا ـمل ع  الر ال مبا يتما ى مي
 س على النحث املبن  ا ات20١6

ويـــ    ال كيـــاة الما يـــمل   ـــ  املممـــي اصاا/املنســـق املقيم/منســـق ال ـــؤو  اد ســـا يمل الـــلي يتـــث   - 39
ـــااة ف يـــق األمـــم املتحـــدة القطـــ ي واد ـــ ا  عليـــ  و،لـــ  فلت ـــاو  امل ســـؤوليمل عـــن عمـــي اـــلا ال كيـــاة وقي
مســؤواًل عــن ضــما  بنريــل األمــم املتحــدة   ــاةي اــلا الثريرــمل ممملــة اصــاا ولــت   ــ اف ت وعــيوث  مــي

مممـــي عـــاا      ـــ ول ـــمهامهـــا ع ضـــث  األولثيـــمل االعـــ ابيثيمل المالمـــملت وع اـــلا الصـــداس يثلـــى أب  يُ 
لامن ال اه/املنسق املقيم/منسق ال ؤو  اد سـا يمل مبسـؤوليمل    يوـث  ا ـاو  ال  يسـة وجهـمل التنسـيق مـي 

بصـرت  احلوثممل واكها  املا مل الدوليمل فعم الر يق القط يس وبصث ة منرصلملس مي اوا   ال مي اد ساا 
األمــم منظثمــمل قــ  علــى مــد  التــااه وكــاال  ال ــؤو  اد ســا يملت ةــن    بنريــل اــلا التثلــيمل يتث  منســق

 املتحدة ولناايقها وب اجمها وجمالا  اا اا واكها  املا مل وات
وعتث  ال كياة االاتمـاه للتنسـيق االعـ ابيثة بـداًل مـن    ب ـا   ع عـدا حمـدوا مـن األ  ـطمل  - 40

 متــا املــ  ة ع اصرــا ة اجملتم يــملت وامله او م ــ وعاً ممــثاًل مــن اكهــا  املا ــمل ب ــأ  بتضــمن  الرب جميــمل الــيت 
:  مثالــلمل وب ايــا القــد ة علــى بنســيق اكهــثا اا ع  طــا  ال كيــاة الما يــمل مهــ ــ  ب ايامهــ للتــا ا تا ال  يســي

 كمـــ  ابســــاقاً  املد يـــمل الـــيت يبــــلوا اجملتمـــي الـــدو  ع  ف ا ســــتا س مبـــا ع ،لـــ  الت ــــثيي علـــى بـــثفن اعــــم
احلرــا  علـى ال مـي اد ســاا س والقيـاه بـلل  مـي اة ف يــق األمـم املتحـدة القطــ يقيـاس و ألولـثهت  احلوثمـمل

بصـث ة  اـا   املهمتـا ت وبـؤث  مـن اـم واجـمل    املسـاعدةالقا م على املباا  ع املناطق الـيت يثجـد فيهـا 
 والما يملت المالممل  و بصث ة ةن مبا  ة ع لقيق األولثيتن األو  مبا  ة ع األولثيمل االع ابيثيمل

قد   املتحاو و  مي ف يـق االعـت  ارت االعـ ابيثة او  ب مـمل األمـم املتحـدة ع بنسـيق املسـاعدة و  - 4١
ب ايا مسؤوليا      املممـي اصـاا لامـن  وميت س مبا ع ،ل  ب ايا التنسيق بن اكها  املا ملالدوليمل
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متونهــا مــن ادعــهاه  فلثعــا ي الــيتمتــي الب مــمل ال اه/املنســق املقيم/منســق ال ــؤو  اد ســا يملس ينب ــة    بت
 على  ث  كم  ف اليمل ع الدو  اللي بؤاي  بثلرها   يساً م ا كاً للمثلا امل    للتنسيق وال لدت

ــا  زا  التنميــملوعــ يا    اببــاع  - 42 ب يــمل ضــما   قصــى قــد  مــن التــأثن واالبســا س  ــ      هنــ  م ك 
ع  الــــثطين للســــابه والتنميــــمل ادطـــا مــــي  علــــى  ـــث وثيــــق ا يــــمل متثا مــــمل بوـــث     ــــطمل األمــــم املتحـــدة اد

الثقـت  رسـ  األاـدا  ال امليـمل لامـم املتحـدةس ولديـداً عطـمل التنميـمل املسـتداممل  و   ب وا ع  ف ا ستا 
 ف ا ســتا س مبــا ع  بليــث  اوال  ع ١.3س   رقــت وكــاال  األمــم املتحــدة 20١6 عــاه ت وع 2030ل ــاه 
كـا    لتمثيـيع املا ـمل مـن اـلا ا 90التمثيي اد ـا ة واد سـاا علـى يـد عـثا ت وببـن     كمـ  مـن ،ل  

ع عتمل جماال  مثاضي يمل )الا اعملس والت ليمس والصحملس وال ـثاة و عـااة ادامـا س وعـيااة القـا ث س واملهـاه 
طـا  عمـي األمـم املتحـدة   امل يا يمل( اضطل ت سا وكاال  اتلرملت ةن    ،ل  خيتل  ب ـيف ال ـة  عـن
ــيش قبــي    ــا  احلوثمــمل احلاليــمل والــلي يســتند    مخــا  كــا ا اــة: التنميــمل  للمســاعدة اد ا يــمل الــلي وضِّ

وال دالـمل  سو    املـال الب ـ ي وال دالـمل االجتماعيـمل  سواصدما  االجتماعيـمل األعاعـيمل ساالقتصاايمل املنصرمل
 تواحلثكممل اصاض مل للمسا لمل سوعيااة القا ث 

علــى  طــا  املنظثمــمل لاولــثهت  الثطنيــملس متا ــياً مــي بق يــ ي ب ــأ   عـــااة  ولضــما  االعــتثابمل - 43
(س   ي بنقي   طا  عمي األمم املتحدة للمساعدة اد ا يمل 20١7) ملاألمم املتحدة اد ا يمنظثممل بنظيم 

ال مـن اجملـاال  املثاضـي يمل وـث  لوـي جمـمـن املتـثعى    يت و    بقـثه  قـ ا ا سـد فلت او  مي احلوثمـمل 
وكالــمل  ا ــدة بنس ــق مــي اكهــا  األعــ   الــيت بتــث  مســؤوليا  حمــداة بثضــثح وبســاام وفقــاً للنتــا   ،ا  
الصـــلملت وينب ـــة للثكـــاال     بنظـــ   كمـــ  فـــأكم     الـــربام  امل ـــ كمل علـــى  هنـــا اصيـــا  املرضـــي لتحقيـــق 

ن اآلليـا  املثازيـمل لتنريـل الـربام س ممـا ي ـوي وعـيلمل لت ايـا النتا  ت فمن  أ  الا الـنه     يقل ِّـي كمـناً مـ
القد ا  الثطنيمل وعريف بوالي  امل اماب ت ورون    يساعد ،ل   يضاً على كرالمل لسـن التـدز  بـن 

اد ســــا يمل األ  ــــطمل اد ا يــــمل واد ســــا يمل ع  ف ا ســــتا س مــــي االيــــ اه الوامــــي للحيــــا اد ســــاا واملبــــاا  
 اليت يتثالاا منسق ال ؤو  اد سا يملت واملسؤوليا 

التنســيق  جهــثاوب يــمل ب ايــا التنســيق االعــ ابيثةس روــن الــتم ن ع ا اعــمل املــااهت املمونــمل لــدعم  - 44
س فلت ـاو  الثثيـق مـي ال كيـاة السياعـيمل لا اكهـثابن اكها  املا مل فصربة ع جمال بنا  السابهت ورون و

  هُ امل ـث ة والـدعم املناعـبن املت لقـن بـنُـ  ب ـمي بقـدفس    ن  مـث   عـ  مـن بـوعنص  يقث  اد سـا س 
بـــ ام  األمـــم املتحـــدة علـــى الصــــ يدين الـــثطين واو  الـــثطينس مـــي ال كيـــا لديـــداً علــــى  بنـــا  الســـابه   

    املثا مملس ال عيما لدعم التثلي    ابرا  عابه هنا ة مستقباًبت ورون ل نص  بنا  السابه اـلا  يضـاً 
 ي ا ِّز قد ة الب ممل على اعم اجمللا امل    للتنسيق وال لدت

بثقــ  عمــي الثيــدة امل نيــمل فحلثكمــمل و ل ــا  وجثااــا ع كابــي و ةــاب  مواببهــا  يضــا  ويُثلــى - 4٥
امليدا يــملت وقــد بســتريد جهــثا احلوثمــمل ال اميــمل    ب ايــا يثكمــمل ف الــمل وعاضــ مل للمســا لمل علــى الصــ يد 

ع املخصصــن لــلل  مل ــث ة امل يا يــمل الــيت بقــدمها جممثعــمل لــ نة اص صــمل مــن اصــربا  الــثطين مــن ا او 
مقــ  الب مــمل )ال كيــاة الما يــمل(ت ويــىت ع ةيــا  مــثررن ميــدا ين اص صــنس عــيظيع اــلا ال ــدا القليــي مــن 

 امل لثما  من التقا ي  اليت بقد ِّمها املواب  امليدا يمل للب مملت اصربا  حيصي على
  ـــ  املممـــي اصـــاا لامـــن ال اه/املنســـق املقيم/منســـق ال ـــؤو  اد ســـا يمل عـــيث ي  يـــن وع - 46

 ـ كمل ع  ولـثهت   ف ا سـتا س امل تهمامسـامه عـناألاا  و  عنوف يق األمم املتحدة القط ي مسا لمل متباالمل 
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األمم املتحدة ولناايقها وب اجمها ،ا  الصـلمل مسـؤولمل عـن بنريـل عنالـ  الـربام   منظثممل عتبقى وكاال 
س يُتثق ــي    يمبــت ومــي ،لــ للمســا لمل  مــاه  يعــا  الثكــاال  امل نيــن واكهــا  املا ــمل امل نيــملت  وعتخضــي

س ع التقـــــده االقتصـــــااي واالجتمــــــاعة ع كوـــــيس الط يقـــــمل الـــــيت  عـــــهم ســـــار يـــــق القطـــــ ي للحوثمـــــمل ال
 من بيا  ط يقمل   را  التمثيي على  عا  قطاعة وج  اعتمتون    ا ستا س مبا ع ،ل  ف

األمـم املتحـدة ولـناايقها وب اجمهـا يثاجـ  لـدهتً منظثمـمل ومن املسل م ب     التنسـيق بـن وكـاال   - 47
مل    عالـــمل ســـات و ضـــاف زمـــين ولوجـــد ملكـــاًب مـــن اـــلا الويـــا   لـــديها بسلســـي  اا ي ومياا يـــ عــبب    

ــــا  علــــى  ــــن مــــن األيي ــــث ي ع كم ــــ س ب تمــــد الثكــــاال  علــــى اكهــــا  املا ــــمل لتمثيــــي    ــــطتها وُب ش ،ل
االعـــتثابمل ألولـــثهت  املـــا ن الـــيت قـــد ال بوـــث  اا مـــاً متثا مـــمل متامـــاً مـــي األولـــثهت  امل عـــثممل ع ادطـــا  

ة االبسا  بن عنالـ  اـلا ال كيـاةس ت وع الا الصداس قد متو ن زهتاع  ف ا ستا  الثطين للسابه والتنميمل
بن اكها  املا مل وف يق املنسق املقـيمس مـن لقيـق  وجـ  التـدز  )مبـا ع  القثيتنسيق الولديداً من عابل 

ـــ  فلتـــااه الـــ  يا   ،لـــ  ي ـــد اكهـــا  املا ـــمل( واملثا مـــمل مـــي األولـــثهت  الثطنيـــملت وع اـــلا الصـــداس   ي ِّ
 ف يق األمم املتحدة القط ي على  ث او يتاجتماعا   مل ا كمل عمؤع اً ف

  
 حقوق اإلنسان: احلياد وا صداقية -رتابعا  

متمــي ويــدة يقــث  اد ســا  التاب ــمل لب مــمل األمــم املتحــدة لتقــدف املســاعدة     ف ا ســتا  ال كيــاة  - 48
 يسـيا مـن عنالـ  المالممل ملنظثممل األمم املتحدةت وعلى وج  اصصثاس  ـوي بقـدف التقـا ي  فيهـا عنصـ ا   

مصداقيمل الب ممل عمثما ك نصـ  فاعـي حمايـد ع  ف ا سـتا ت وقـد عـاعد بقـدف بقـا ي  متسـقمل وعاليـمل اكـثاة 
وةــن منحــازة والتحــاو  مــي  طــ ا  النــااع علــى فــ رت الب مــمل بثلــرها حمــاو ا حمايــدات و ثبــت احلــثا  ب ــأ  

مهيتــ  وعــيظيع اامــا ع املســتقبي وقــد ي ــو ِّي  ايــمل املــد ين مــي ال نالــ  املســلحملس وال عــيما الطالبــا س  
ثضـثعيملت وعـيظيع  يضـا احلـثا  اد سـاا قد   كـرب مـن املمنطلقا  بتي   ج ا  مراوضا  عياعيمل بتسم ب

يوتسـيا   مهيـمل للمضـة قـدمات ولـلاس  ولثل اكها  الراعلمل اد سا يملضما   موا يمل ب أ  واملراوضا  
د سا   ياب  األولثيمل لل لد وبقدف التقـا ي  والـدعثة ب ـأ   ايـمل من الض و ي    بثالي ويدة يقث  ا

املـــد ين ع النااعـــا  املســـلحمل؛ و ايـــمل األطرـــال املتضـــ  ِّ ين مـــن النااعـــا  املســـلحمل؛ وب ايـــا املســـاواة بـــن 
اكنســن والقضــا  علــى ال نــ  ضــد املــ  ةس وال نــ  اكنســة املــ ببا فلنااعــا ؛ ومنــي الت ــلي ت كمــا    

مـــمل بضـــطلي مبســـؤوليا  لت ايـــا  امـــا  يقـــث  اد ســـا  ع بـــ ام  ف يـــق األمـــم املتحـــدة القط ي/الر يـــق الب 
بـــلل ال نايـــمل الثاجبـــمل ع م اعـــاة ل األمـــم املتحـــدة القطـــ ي لل مـــي اد ســـااس مبـــا ع ،لـــ  االمتمـــال لسياعـــمل

 يقث  اد سا ت
بوميـ  جهثااــا ال اميـمل    بنــا   وع الثقـت  رسـ س ومت ــيا مـي  ولــثهت  احلوثمـملس ينب ـة للب مــمل - 49

قـــد ا  املؤعســـا  الثطنيـــملس وال عـــيما اللثنـــمل األف ا يـــمل املســـتقلمل حلقـــث  اد ســـا  وب ايـــا ب عـــي   ايـــمل 
ت وينب ـــة    ب ــــا ِّز الب مــــمل  يضــــا ب اوهنــــا مــــي املؤعســــا  لبلــــديقـــث  اد ســــا  ااعــــي الويــــا   األمنيــــمل ل

يا  املت لقــــمل بتقــــدف التقــــا ي  ع جمــــال يقــــث  اد ســــا ت األف ا يــــمل وةناــــا مــــن املؤعســــا  ملتاب ــــمل التثلــــ
 تيقث  اد سا   أ  الا األم   ال يستلاه مثا ا  ضافيمل و  ا  عااة التويي  ااعي ويدة ومن
و  ين  عتاه  قي وريرمل كبن مست ا ي ال ؤو  اكنسا يمل من ويدة يقث  اد سـا     موتـ   - ٥0

ب ــأ  املــ  ة والســابه واألمــنس فضــاب عــن ( 20١٥)  2242ممملــة اصــاا متا ــيا مــي قــ ا  جملــا األمــن 
يوـي الـلي بثليا  الر يق املستقي ال فيي املستث  ب أ  عمليا  السابه التاب مل لامم املتحـدةت واـلا او
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عــيث ي الب مــمل مترقــمل مــي الب مــا  السياعــيمل اصالــمل ع مليــي   ــا  ال ــاملس عــيتي  لوبــن املست ــا ين ع 
ال ؤو  اكنسا يمل بقدف امل ث ة االع ابيثيمل والسياعيمل بصث ة  كم  ف اليمل لقـااة الب مـمل وكميـي الثيـدا  

وال مليـــا   س   النااعـــا س وبســـثيمل النااعـــا ب ايـــا امل ـــا كمل اواافـــمل للمـــ  ة ع منـــي   ـــث  ع عملهـــا علـــى
السياعــيملس ولســن متميــي املــ  ة ع اياكــي احلوــمت وعلــى  طــا  الب مــملس مــن الضــ و ي زهتاة بنــا  القــد ا  
ب ــــأ  ب مــــيم م اعــــاة املنظــــث  اكنســــاا بــــن املــــثررنس ويــــا بــــدعم اصــــربة اكنســــا يمل الوامنــــمل ع مليــــي 

 ل ؤو  اكنسا يمل اعما ف االتكبن مست ا ي   بلواالثيدا  الثريريمل اكهثا اليت ي
  

 الوجود ا يداين لبعثة األم  ا ت دة لتقدمي ا ساردة إىل أفغانستان -اثمنا  
للب ممل ياليا عـتمل موابـ   قليميـمل )ب طـة عـدة والهت (س وعـتمل موابـ  علـى مسـتث  الـثالهت   - ٥١

اعـ ابيثيمل(ت وي ـوي الثجـثا امليـداا للب مـمل  يـد  بـ ز مظـاا  )ب طة ب ـيف الـثالهت  الـيت بوتسـة  مهيـمل 
التااه املنظممل الدا م بدعم األف ا  ع مليي   ا  البلد وم ا كتها ع لقيق ،ل ت وبضـطلي اـلا املوابـ  

ق ر يـببـن لأب  طمل بثعيمل ع مليي   ا  البلـدس وبـدعم بنريـل واليـمل الب مـملس وبقـد ِّه بقـا ي     مقـ  الب مـملت و 
االعــــت  ارت االعـــــ ابيثة    املـــــا ن وال ـــــ كا  الـــــدولين يؤيـــــدو  بقـــــثة عمـــــي اـــــلا املوابـــــ س وكـــــلل  
 لـــحا  املصـــلحمل علـــى الصـــ يد او  الـــثطينس بينمـــا بـــدا الـــ  يا  كمـــ  ب ـــويوا ع فثا ـــدااس و الـــمل 

 م ا كمل الب ممل ع ب ايا احلثكممل على الص يد او  الثطينت
لى وجثا واعي ع مليي   ـا  البلـد فثا ـد ال بنوـ  وبوـافص التوـالي  ومن الثاض     لإلبقا  ع - ٥2

س  عـ   ال ديـد مـن ا ـاو ين 20١4منـل عـاه الـلي بـد  ع وال ثامي األمنيملت ومي أرييف الثجثا الدو  
عـن  ع مناعـبا  عديـدة على املستث  ا لةس بد ا من حمافظة الثالهت  وولثال     ف اا اجملتمي ا لةس

ق األمــي ع    بظــي  الب مــمل قا مــمل؛ فثجــثا األمــم املتحــدة رمــي آعــ    ــا ة    الومــنين عــن االلتــااه عميــ
الدو  املستم   زا   ف ا ستا ت ويوتسة الا ال امي  مهيمل عالـمل ع املنـاطق الـيت بسـيط  عليهـا األقليـا  

دة املثجـثاةس وينظـ   ليهـا علـى  هنـا ال  قيملس ييا ةالبا ما بوث  األمم املتحدة اـة املنظمـمل الدوليـمل الثييـ
وعــيلمل لنقــي ال ــثاةي    يوثمــمل م كايــمل ب تــرب  ييــا    يــمل  و المباليــملت ووــلا األمــ   يضــا  مهيــمل ع وقــت 

 بسا احلوثممل علطتها على ادقليم الثطين فلتباين واث حمي  ااعت يتسم في 
ب مـمل بضـطلي بـدو  اعـم الثعـاطمل ع امليـدا  و  ـا  ا ـاو و  علـى املسـتث  ا لـة  يضـا       ال - ٥3

مـن ب يـدت وعـابوة علـى ،لـ س بسـتطيي اا ببسـاطمل روـن بنريـل الـيت ال مـن عـابل مباا ااـا ا ليـمل للسـابه
الب مــمل بثجيــ  ا تبــاا القــااة ا ليــن    جمــاال  قــد ي رلثهنــاس واــة ع مثقــي ف يــد يتــي  وــا    بوــث  مهــاة 

ا ليمل والـثزا ا  املختصـمل ع كابـيت واـلا اكهـثا اامـمل لونهـا ةـن رـاا ة  ولي بن اجملتم ا /السلطا 
 وا  ث  يقيقة و   لشُ   قياع  كميات لل يا 
وعــــيوث  مــــن الضــــ و ي اعــــم ال ــــثاة    احليــــاة الطبي يــــمل ب ــــد بطهــــن املنــــاطق مــــن املتمــــ  ِّاينس  - ٥4
قن ـمل و مـا  تيثـمل لثقـ   طـاب  النـا  عـبي الثلـثل  مـا  تيثـمل لتطبيـق عمليـمل عـابه م تيـال لسـن ع  و

علــى الصــ يد ا لــةت وبقــثه الب مــمل بــدو  اــاه ع بر يــي اــلا اكهــثا قــد  ادموــا ت واــلا ال روــن  جنــازا 
األمـم املتحـدة منظثمـمل زهتاة الت ـا   ع املثاقـي مـي وكـاال  ويلـ  احلاجـمل     موـا  ب يـد جـدا مـن يضـا 

 ولناايقها وب اجمهات
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عل ف يق االعت  ارت االع ابيثة ع اعتبـا ا التثعيـمل والتولرـمل واآلز  األمنيـمل ا تملـملس وب د      - ٥٥
 ظ  ع عدا من السينا يثاا س مي م اعاة االعتبا ا  املت لقمل فلنثاعمل وف اليمل التولرمل واألمنت واعـتنااا 

 ح(؛ وعــتث      ـــطمل    اــلا امل ــاينس فـــي ين  ولــة أب  ب لـــق الب مــمل  يـــد موابــ  الـــثالهت  )واليــمل فـــ
،لـ س  الظ و س ا طابقـا مـن املوتـ  ادقليمـة ع اـنا ت وفدضـافمل     ،ا  حت س ثاليملالتثعيمل ع ال

موابــــ   عــــيد   مقــــ  األمــــم املتحــــدة والب مــــمل  موا يــــمل مثالــــلمل لثيــــي الثرــــا      ورــــا   وطنيــــمل ع
لثيـــي     ممل املـــثررنت وعلـــى الـــ ةم مـــنســـاب و بالـــثالهت  اصمســـمل املتبقيـــمل او  املســـا  بتنريـــل الثاليـــمل 

 منظثمـمل وكـاال  الثرا      ورا   وطنيمل ع موابـ  الـثالهت  روـن    ييسـ  الت ـا   ع املثاقـي مـي
ــــي  لــــد احلقــــث  السياعــــيمل ويقــــث  اد ســــا س وكــــلل   األمــــم املتحــــدة األعــــ  س فــــي  ب ــــيف املهــــاه مم

ـــا امل لثمـــا  واالبصـــاال س قـــد بوـــث  يساعـــمل ل ـــى أب  بقـــي ِّم الب مـــمل عيـــا  بونثلثجي ل ايـــملت و عـــناس يُثلش
ع املوابــ  ادقليميــمل الســتمل عــابل الســنثا  القاامــمل مــن عــابل ب ــويي  الثرــا   الدوليــملعرــيف عــدا 

مت ـــد ِّاة التخصصـــا  رتلـــ  فـــ اا  مثرريهـــا مهـــا ا  واعـــ ملس فعـــتمنا  مـــثررة و  ف قـــمل  لـــ   يثمـــا 
 اعتقابليمل بنريليمل متمياةت يقث  اد سا  اللين حيتاجث     احلرا  على

 و ،ا  ع بت الدول األعضا  عن بصميمها  ج ا  أرييف فث ي و كرب لثجثا الب ممل امليدااس في  - ٥6
عـــداا مـــن املابيظـــا  واالعتبـــا ا  ينطبـــقت فـــأوالس عـــيت ن القيـــاه  رـــيف كبـــن للموابـــ  علـــى م ايـــيس 

عــابق الب مــمل و  ــا  عاعــا بســب  التصــث ا   ألعــبا  لــيا  قلهــا ال ــ   اداا ي واللثجســيت امللقــى علــى
وال عا ي ،ا  الصلمل اليت يلاه بثجيههات فمن  ـأ   ةـاب  عـدة موابـ  ع آ  وايـد    يُرس ـ  علـى   ـ  
ا ســا  اللتــااه اجملتمــي الــدو  جتــاا  ف ا ســتا ت وينب ــة  يضــا  يــاب  االعتبــا  الثاجــ     البيئــمل السياعــيملس 

 تخابيمل املقبلملس ع بثقيت الا الق ا ت وعيوث  من املهـم  يضـا كرالـمل اال 20١9-20١8وعصثلا او ة 
اكماعـا  ال  قيـمل ع  ف ا سـتا  مـا اامـت اتلـ     ي طة وجثا الب ممل املتبقة مليي املناطق املمملـمل فيهـا 

ال  ج مل فيـ  فألعـا ت وزلمـاس عـتوث  دةـاب   املواب  ةاب  احلالمل األمنيمل بسم  بلل ت وز ياس ق ا  
الا املواب  بولرمل مل ة وايدة بسب   هنا  ال قثاس ويس  االقتضا س ب ثيضا   هنا  اصدمملس واحلاجـمل 
    قي األلثل اليت ي اا اعتخدامها وبوالي   ع  ت ومن امل ج    ال بوث  وفث ا  التوالي  املتثق ـمل 

  ةاب  املواب  فث يملت من
  

 در  البعثة وأمنها -اترتعا  
ال يــاال بــثفن األمــن الوــاع  ــ طا مســبقا لثجــثا األمــم املتحــدة ع  ف ا ســتا ت وال بــاال احلالــمل  - ٥7

األمنيـــمل ع  ف ا ســـتا  لـــ بملس وبطـــ ح لـــدهت  ب ـــ يليمل منـــار ة لامـــم املتحـــدة ع بنريـــل املهـــاه واأل  ـــطمل 
مـم املتحــدة ع كابـي     ضــ ا  جــ ا  برثـن  ــاينمل ا تحــا ي املقـ  ةت ومــؤع اس ب   ضـت عــدة جمم  ــا  لا

 ظــ ا يثــ  بـ  اجملتمــي الـدو ت وُ جــرب عـدا مــن السـرا ا  علــى عـح  املــثررن  20١7  هت /مـايث 3١ع 
األض ا  الوبنة اليت حلقت مب افقهات ويىت اآل س مل بضط  الب ممل    عريف  عداا مثرريها وما زالت    

سابقت بيد    لث ة التهديد املتنامة قد بتطل   اعال املايد من الت دياب  على الثضـي ع ال ب مي كما
ـــــ  ب ايـــــا امل افـــــق لتصـــــمد  مـــــاه مـــــا روـــــن    يســـــتخدم  املتمـــــ  ِّاو   األمـــــين لامـــــم املتحـــــدةس مبـــــا ع ،ل

 مترث ا  بتاايد قد ااا التدمنيمل اوا لملت من
 اا  املهــــاه واأل  ــــطمل املول ــــ  ســــا  اا  كافيــــا برــــ رت  مث    ال بيبــــا  األمنيــــمل الابزمــــمل لضــــما  - ٥8

ــغ مــا  ســبت  20١7بوــالي  فاظــملت فرــة عــاه  ع املا ــمل مــن مياا يــمل الب مــمل لت طيــمل التوــالي   24س ُعص ِّ
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املتصلمل فألمنت وفلتا س من الض و ي مثاللمل النظ  ع فـ ا زهتاة التـدز س وبقاعـم التوـالي س واعـ ااا 
 رـــ ااألمـــم املتحـــدة ولـــناايقها وب اجمهـــات وب ـــمي اـــلا ال منظثمـــمل ،لـــ  مـــي وكـــاال التوـــالي س مبـــا ع 

اعتخداه اصدما  امل  كمل من قبيي قثا  احل اعملس وبقاعم املثا اس بسبي منها زهتاة الت ا   ع املثاقـيت 
طــا  و ــ ي فلر ــي لقيــق ب ــيف  وجــ  التــدز  ع جمــاال  التــد ي  األمــينس وم كــا ال مليــا س وويــدة ا 

اكثيــمل التاب ــمل لامــم املتحــدة ع مطــا  كابــيس وةــ   اد،اعــمل علــى  طــا  البلــدت وينب ــة  يضــا النظــ  ع 
 موا يمل    ا  عـدما  طبيـمل م ـ كمل كأولثيـمل لضـما  بـثفن  عايـمل طبيـمل مثيـدة وبتسـم مبايـد مـن ال  ـيد 

 لرا دة مليي مثررة األمم املتحدةت
مـــن التـــدابن لتـــثفن التوـــالي س مبـــا ع ،لـــ   عـــااة ب ـــويي  وقـــد  ـــ عت الب مـــمل ع بنريـــل عـــدا - ٥9

لترـااي اد سـا يمل  ي للمسـاعدةاكث  اا  ة األمم املتحدة صدما  النقياأللثل اكثيمل وزهتاة التوامي مي 
االزاواجيـــمل؛ وببســـيا عـــدما  الـــدعمس مبـــا ع ،لـــ  اصـــدما  الطبيـــمل وعـــدما  النقـــي الـــربيس ولســـن 

األمم املتحدة ولناايقها وب اجمهات ومـن الضـ و ي منظثممل   املقدممل    وكاال  اع ااا بوالي  اصدما
األمـــم املتحـــدة ولــــناايقها منظثمـــمل اعتو ـــا  فـــ ا  ضـــافيمل للت ـــا   ع املثاقـــي بــــن الب مـــمل ووكـــاال  

 وب اجمها ألعبا  ماليمل و منيملت
  

 ارتتنتاج -راشرا  
األمــم  ألمــن  جــ ا  اعــت  ارت اعــ ابيثة لب مــمللقــد  يبــُت فلر لــمل الــيت   يهــا طلــ  جملــا ا - 60

عامـــا  ـــولت اكهـــثا املبلولـــمل د عـــا   ١٥ت فطـــثال  كمـــ  مـــن املتحـــدة لتقـــدف املســـاعدة     ف ا ســـتا 
االعـــتق ا  واالزااـــا  ع  ف ا ســـتا  اـــدفا   يســـيا مـــن  اـــدا  اجملتمـــي الـــدو  ُك  ِّعـــت لتحقيقهمـــا جهـــثا 

حدة بدو  ييثيت بيد     ب ـن ب يـن اـلا الـدو  مبـ و  الثقـت جمـا اة ومثا ا ضخممل وقامت فيها األمم املت
االعــت  ارتس يــا  الثقــت مــ ة  عــ   لت يــن كيريــمل عمــي  العــتاب  الظــ و ت وعلــى  ــث مــا يق يــ  اــلا

 األمم املتحدة ع  ف ا ستا ت
امل ـا ة املبا ـ ة  مـ ة  عـ   برـ ة مـن باايـد ا  ـداه األمـن واو ا ـملت وعـابوة علـى فأف ا ستا  مت ع  - 6١

الــــيت حلقــــت فل ـــــ   األف ــــااس فـــــي  النــــااع املســـــل  ي ــــث  اكهـــــثا املبلولــــمل لتحقيـــــق التقــــده السياعـــــة 
هنايــمل؛  ال واالقتصــااي الــلي يورــي االعــتق ا  ع هنايــمل املطــا ت وال روــن    بســتم  اــلا احلالــمل    مــا

ليـمل عــابهس فـي  اعـتداممل ومــد  جنـاح مليــي فال ـ   األف ـاا واجــمل    التطلـي    املسـتقبيت وبــدو  عم
 عتوث  مثضي   ت جهثا  امل  كمل ال اميمل    لقيق االعتق ا  واالزااا  ع  ف ا ستا 

ولــة  ا ا   تــا   االعــت  ارت االعــ ابيثة علــى النحــث املبــن ع اــلا التق يــ  ع الثاليــمل و  ـين  ُ  - 62
ع ال ـ ا  و  ـيا ب مـمل األمـم املتحـدة لتقـدف ا ملمملة اصاا املقبلمل للب مملت و وا  يضا     ع   عن امتنا

ع  اصــــاا مملــــةوملس علــــى   ــــ اف  علــــى االعــــت  ارت االعــــ ابيثة سهت  كــــثبيتعاملســــاعدة    ال ــــ ا س 
علــى قياابــ   س اامي ــة هتمــامثبث  ف ا ســتا  و  ــيا ب مــمل األمــم املتحــدة لتقــدف املســاعدة     ف ا ســتا س

املتحـــــدة ع  ف ا ســـــتا  ملـــــا قـــــد مثا مـــــن اعـــــم وـــــلا االعـــــت  ارت  كميـــــي مـــــثررة األمـــــمللب مـــــملس وكـــــلل  
االعــ ابيثة ومل ــا كتهم فيــ ت و وا  يضــا      ــو  مليــي ا ــاو ينس وال عــيما النظــ ا  األف ــا  الــلين  الــثا 

ألةـــ ارت اـــلا االعـــت  ارتت وبُ اعـــة بثلـــيايت فيمـــا يت لـــق ب كيـــا الب مـــمل  الب مـــملبســـخا  ئ ا هـــم ب ـــأ  او  
وكيـــا   األمـــم املتحـــدة ،ا  الصـــلمل وجهـــا  النظـــ  الـــيت  عـــ   عنهـــا ال ديـــد مـــن  مســـتقباب وب ـــويلتها

ا ــاو ين ب ــأ  الــدو  اوــاه الــلي بضــطلي بــ  الب مــمل ع اعــم التقــده الــلي لــ زا  ف ا ســتا  لــث  لقيــق 



 
A/72/312 

S/2017/696 

 

16/16 17-12845 

 

عــيوث  ع امل يلــمل املقبلــملس الــ ةم مــن ال قبــا  الــيت ال حميــد عنهــات و  تق ا  واالزااــا س علــىالســابه واالعــ
لورالــمل التنريــل الر ــال ا احلوثمــمل والب مــملس علــى وجــ  اصصــثاس  عاعــي ب ايــا ال ــ اكمل االعــ ابيثيمل بــن

 تتا للدعم املقده من اجملتمي الدو  من  جي لقيق السابه الدا م والتنميمل ع  ف ا س
 

 


