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 عررر  يف املسررل  والسرر   ابلقرصرر   يتعلرر  مرر  يف احل لرر  عررن العرر   األمررن تقريررر  
 الص م ل س احل قب ل  البحر

  
 مقدم  - أوال 

ارـــال  نـــ    ـــ   (20١6) 23١6مـــر رـــ اا منـــ  األمـــر  33هـــاا ارتر مـــ  مرـــدق ة ـــ   ر رـــ ة  - ١
 سن  يف ة   ارحح  رحارة سوال  ارووما. تردمي تر م  سنول ةر احلارة يف ما متعنق  رر صنة وارسطو امل

ومغطـــــــل هـــــــاا ارتر مـــــــ  ارتطـــــــواا  ار ر ســـــــ ة ارـــــــ  لـــــــد   منـــــــا ترـــــــدمي تر مـــــــ ل ارســـــــا ق املـــــــ ا   - 2
  ومســـتند امل املعنومـــا  20١7أمنو./ســحت    30( لـــ  S/2016/843) 20١6أكتـــو    األو./ تشــ مر 7

املردمــة مــر من ومــة األمــم املتحــدةا واملن  ــة اردور ــة رنشــ  ة ا،نار ــة )البح ــو.(ا واملن  ــة ارحح مــة اردور ــةا 
 واردو. األةضاء واملن  ا  الرن   ةا مبا يف ذرك االحتاد األواويب ومن  ة لنف مشا. األ نسل )ارناتو( 

  
 قب لر  ابلقرصر   يتعل  م  يف واالعتب رات الس ئدة واالجت ه ت الرئيسي  الت  رات - اثني  

 الص م ل س احل
 ابلتقرير املشم ل  الفرتة خالل الس ئدة واالجت ه ت الرئيسي  الت  رات - ألف 

خــ . ار ــحة املشــ ورة  رتر مــ ا اســت    ا،ةـــود املحاورــة رنترن ــ  امل أدر لــد مــر أة ــا. ارر صـــنة  - 3
مـــر أتـــ  تع مـــ   املعـــك مبحا حـــة ارر صـــنة رحارـــة ســـوال  اروـــوما.   مـــق االتوـــا.مســـاةل اروـــومار ةا   ضـــ  

اروتــود املــادل رنرـوا  ارحح مــة اردور ــةا وم اةـاة رطــا  ارنرــ   و  ضـ احلوك ـة وســ ادة اررـابوخ داخــ  اروــوما.ا 
ارـ  وعـعتةا املن  ـة ارحح مـة  رنح امة مر ارر صنة املنطنرـة مـر اروـوما. أل ض  امل ااسا  الداامـةارحح ل 
ةـدق  تـد. ةنـ  20١7    ـا  ـآ اذاا/مـااح ول م اخ/موب ـ     ـد أخ ايددة     ـة يف أبشـطة ارر صـنة اردور ة

ا ب ـــا  لاورـــة هىـــوق ةنـــ  20١6   ـــل تشـــ مر األو./أكتــو  معا،ــة األســـحار ا،اامـــة  شــح  كامـــ   
ارســال  اروــوما   لم ــ  يــ ل  ــ ر 300   عــد ارــ  كابــ  مححــ ة ةنــ كــوادانرنــة املــواد ارح   ار ــة 

خااج مم  ارعحوا املوصـ   ـ  دور ـاا أـ  أخ اةاورـة  ء   ر شـ   عـد أخ أ ضـ  تحـاد. ا ـ   ارنـاا مـ  
 20١2ويف ار ــحة مــر أدا/مــامو  رــوا  األمــر املوتــودة ةنــ  مــإ ارســ  نة امل  ــ اا ارر اصــنة املشــتح   ــ ةم 

 ع   أل س  نة جتاامة هلىوق انت  مر ارر اصنة اروومار آ ا مل تت20١7ل  اذاا/مااح 

https://undocs.org/ar/S/RES/2316(2016)
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 ســ ر ةنــ  ر صــنة هى ــا  ســ  ب ــا   نىــا  ا20١7اذاا/مــااح وب ســاخ/أ  م   خــ .و  - ٤
 ارتىاامــة ارســ  نة ذرــك يف مبــا  دمــةا ةنــ  رنحوــو. اختطــا  صــالحةا  ــ اة ةا وم اكــ  ارحضــار  رنرــ 
  س مة ارتىاامة وارس  نة اارحو   ارتىاامة وارس  نة ا30ارم  - 2كسام   ارتىاامة وارس  نة ا١3 اام 

وألحطـ   اOS-35 ةنـ ارو ن ة واهلندمـة هىومـا  ارحح مة ارروا  ألحط ا 20١7يف ب ساخ/أ  م  و
ارروا  ارحح مة اروـ ن ة اللرـا يف ارشـة  ب سـ ا امل تابـ  اررـوة ارحح مـة ارتا عـة ر حتـاد األواويبا 

يف امل اوعـا   أـاملودو و ااك  ارسنطا  اةن ة يف  وبت بـد و  اهل ة  ارتىاامة ارس  نة ةن  هىوما
يف ب ســــاخ/أ  م ا  ارحــــو   ــــارم و  /مــــااحايف اذا ١3اامــــ   شــــلخ ار هــــارر وال ــــ اج ةــــر  ــــارم 

   ــــا  ــــآ اذاا/مــــااح  ومتوســــاةد  يف حتدمــــد هومــــة املشــــتح   ــــ ةم ارــــامر أررــــل ةنــــ ةم اررــــح   
  ـــآ ومـــر  مشـــحوهة ي مـــة أبشـــطة أو أخـــ    ا ـــنة هى ـــة 22 تســـى   20١7أمنو./ســـحت    30 و

   ص د س ر  رط ا نتاخ استةد   الاورة هىوق أو هىوق انت  خ . ار حة املش ورة  رتر م  29
 مشــــا. لنــــف من  ــــة اهنــــاء مــــر أ ــــة  أا عــــة  عــــد 20١7 رعــــاق االختطــــا  ة ن ــــا  و ــــدأ  - ٥

 املخـــا   تر ـــ م امل واســـتنادا  اروـــوما. ســـوال  رحارــة اةـــ ط( )دا  ارر صـــنة ملحا حـــة ة ن تةـــا األ نســل
 ارتةدمـــد تر ــ م موـــادا مــر ار ســـل موــداا وهـــل ارع ن ــا  وتنســـ ق املعنومــا  تحـــاد. ار ــة أجن تـــ  ارــال

 وارعـ ق اررـداة متنـك تـ ا. ال ارر صـنة  ـححا  أخ م خ ا احلوادث ةدد يف احلاد االات ا  معك رد ارحح لا
 االحتـادار  تضـم  اردور ة ارحح مة وتودهو  هى اهتا  ر ةر مثحطةاما  رحر ر صنة أة ا. ااتحار ةن 

 كــوادامجةوامـة  و  وار ــا خا واهلنـدا رنوــآا املسـترنة ارحح مــة واررـوا  املشــحكةا ارحح مـة واررـوا  األواويبا
 األواويب االحتاد جي لو   ارووما. ولو  ةدخ خن ج يف أخ   تةا   آ مر وت ك اا  وسلااالحتاد ارو 

سـ  دل سـح  و   20١٨  عـد (“أ ننطـا ة ن ـة”) ارححـ ل وتـود  استع اعا ر ر ا ما اذا كاخ س واص 
  ارر صنة رع ن ا  ار  ص مر امل مدذرك اروتود امل ااتلة 

 
 اجلذري  األسب ب مع جل  - ابء 

  ــححا  وأخ تتغــ ا مل ارر صــنة تغــال ارــ  األساســ ة ار ــ و  أخ ةنــ  األخــ ة اهلى ــا  تــد. - 6
 أ  ادهــــا تــــ ود يف ارنســــح ة رنســــةورة ب ــــ ا ابتةاايمــــةا ارر اصــــنة مجاةــــا  تــــ ا. وال  بشــــطة تــــ ا. ال ارر صــــنة
 ت امـد أبشـطة خطـ  مـر ةوامـ  ةـدة وت مـد  ارشـ و  مر أدر لد ذا خ ااا جيعنةا مما وار واا ا  ألسنحة
 واةن ــة واردور ــة االحتادمــة ارســنطا  محامــة أخ ةارســالن  اةن ــة اجملت عــا  توــواا  ذرــك يف مبــا ارر صــنةا
 ارسـ ر متااسـ  ارـال املشـ و  أـ  رنو د  رتودل متو     ا وخاصة عع  ةا ارحح مة واملوااد رنسوال 
 يف ارنشـطة الت ام ـة ارشـححا  رـوة امل ب ـ ا اهلى ـا  ومتومـ  اةت نآ ارر اصنة جتن د وسةورة األتنح ة؛
 أهنـم يف املشـتح  هومـة رتحدمـد اررابوب ـة واأل ـ  امل سسـ ة اررـداا  وعـعف اردو ؛ اروع د وةن  ارداخ 
 ارحدمنــة ارــدخ  ادااا  ــ ص وابعــداق وادابــتةم؛ ولــاك تةم ةنــ ةم اررــح  واررــاء معةــما واملتــوا  آ ر اصــنة

أ ســـ  أمضـــا ارتوـــوا ارســـارد  تـــو   يفـــ و  أكثـــ  أمنـــا يف ةـــ    وامبـــا  املتضـــ اة ارســـالن ة رن ىت عـــا 
 البساب ة واألايمة ملا رح   حة ار د  املومس ةا األخ ة اآلوبة يف املوات ة املناخ ة واأللوا. سوال  ارووما.ا

  األخ ة اهلى ا  ورو  أماق اجملا. ارووما. يف ا،اامة
 ارتىاامــــة ارســــ ر   اخلطـــ  اســــت  اا يف خلاات ــــةا ارعوامـــ  مــــر ةــــدد مســـاهم ذرــــكا امل واعـــا ة - 7
 خ ـ و  أكثـ  اجملااي ـةمـ   دور ـاا  ـ  املوصـ  ارعحـوا ممـ  ةـر وتنحـ   أب ضـ  امل ااسـا  الداامـة تتر د ال

 رن عنومــا  ارــدو  اجملت ـ  تحــاد.  و لعـا ة امل ذرــكا متسـم اخلاصــة األمـر  ــ كا  مـر أ ــ اد اسـتخداق
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 احلار ــة ارح  ـة أخ ارر اصــنة مـ   وامبــا االرن  ـلةنــ  املسـتو   االسـتر اا ةــدقتسـود لارــة مـر و   رضـعفا
 اخلاات ــة ار ــ و  هــا  دامــ  وكن ــا  األخــ ة اآلوبــة يف ارــدو  ارححــ ل اروتــود اخن ــا   ســح  موات ــة

  ةدخ خن ج ويف ارووما. سوال  رحارة اهلى ا  مر م مد ورو  خط  است   وارداخن ة
  

 الص م ل يف القرص   مك فح  جه د ت  ر - اثلث  
 ال ط ي  والسي س تي  الق ن ني  األطر - ألف 

 اروومار ةا ارسوال  ي ح متعنق رنس اسا  ا اا وع  ةن  االحتادمة ارووما. لحومة تع   - ٨
رحنـاء اررـداا   األواويب االحتـاد و عثـة اروـوما. امل املسـاةدة رترـدمي املتحدة األمم  عثة مر ترن ة مبساةدة

 يف الرن   ــة ارحح مــة اررــداا  رحنــاء األواويب االحتــاد  عثــة)أو  ارحح مــة الرن   ــة يف منطرــة اررــ خ األ  مرــل
 تش   ار  ارحح مة واملوااد ارحح ل رألمر اروومار ة االسحات ى ة ا اا يف اا  تس  تةا ا،دمدة(ارووما.

 تةااي وابشاء ارحح لا رابوهنا تنر   ةن  االحتادمة احلحومة تع   ك ا  ارحح ل األمر تنس ق ،نة ةن ةا
 الدااة وستسـاةد  اردور ـة ارحح مـة املن  ة مر مبساةدة ارحح لا وارنر  املوابئ روايااة ات   ارحح مة رإلدااة
  (١)سالن ة ودورة م ناء ودورة َةَنم كدورة ارحح مة مبس ور اهتا االعط   يف االحتادمة احلحومة ا،دمدة

رألمم  وار ااةة األأامة من  ة ات ا  يف    ا  و ت  ارتن  اا ما. يف املساةدة ارووما. ن و  - 9
 ودوخ ا ـ   دوخ اررـابوي أـ  األمسـا  صـ د ملنـ  امل نـاء دو. تتخـاها ارـ  ارتـدا    شلخ )ار او(املتحدة 
 ودوخ ا ــ   دوخ اررــابوي أــ  األمســا  صــ د متنــاو. دو  ات ــا  أو. وهــو ةن ــ ا واررضــاء وادةــ  تن ــ م
 ردمـ  املتـوا  ة املعنومـا  حتـدم  ةن  ارووما. س ع   ار اوا م  ارترك رنتعاوخ مش و  ا اا ويف  تن  م
 حتن ـــ  واتـــ اء ارســـالن ة؛ واملنـــا ق وارَعنـــم  مل نـــاء املتعنرـــة احلار ـــة واررـــوابآ والتـــ اءا  امل ااســـا  ةـــر

 وار ـــا  اروـــنة ذا  اردور ـــة اروـــحو  واســـتع ا  ارـــو ك؛ اروـــع د ةنـــ  ر لت اتـــا  وتر ـــ م رنثغـــ ا 
 ب  تةـا ارـ  ارع ـ  لنرـة وسـاةد   و ن تـآ ة ـ  وخطـة اسـحات ى ة ووعـ  اررار ـة؛ الرن   ـة ارتنس ق
 وخطــط اســحات ى ا  وعــ  يف االحتادمــة احلحومــة ممثنــل اررــداا ا رتن  ــة 20١7 ب ســاخ/أ  م  يف ار ــاو
  ر ت ا  ارووما. امتثا. حتسآ امل ت مل و ن ة ة  

 
 القدرات ب  ء - ابء 

 رـدااهتا  نـاء األرار م وادااا  االحتادمة ارووما. لحومة واصن   رتر م ا املش ورة ار حة خ . - ١0
 رــــدةم االســـت  اي املتحــــدة األمـــم صــــندو  تابـــ  امل ارـــدور آ ارشــــ كاء مـــر مبســــاةدة ارحح مـــةا األمن ـــة

 م اكـــ  م وةـــة عـــ ر م كـــ  أو. وأصـــح   اروـــوما. ســـوال  رحارـــة ارر صـــنة تحـــا   ارـــ  ارـــدو. محـــاداا 
 صـــومار  بدا يف ارســـوال  لـــ ح ر ـــادة حتـــ   ــ   اا يف رنع ـــ  تـــاه ا ابشـــا ها املرـــ ا ارحح مـــة ارع ن ــا 
 يف الرن   ـــة ارحح مـــة اررـــداا  رحنـــاء األواويب االحتـــاد و عثـــة ر صـــنةا  ـــ  ل طـــا  من  ـــة مـــر مبســـاةدة
  وا، مية  ملخداا  املعك املتحدة األمم ملحت  ارتا   ارحح مة ا، ارم ملحا حة ارعاملل وار انمج ارووما.ا

__________ 

دورة ارَعَنم هل اردورة ار  متم   ةا تسى   ارس  نة أو ارحخ ص هلا وار  تع   ها  ارسـ  نة مبوتـ  رواب نةـا؛ ودورـة امل نـاء  (١) 
هل ار  متنك اروالمة اررضار ة املت ق ةن ةا دور ـا رت تـ ا ارسـ ر األتنح ـة ارـ  تع ـ  خـااج بطـا  املـوابئ ارو ن ـة مـر أتـ  

ا. ملتطنحا  االت ار ا  اردور ة؛ واردورة ارسالن ة هل ار  هلا سوال  وهل مس ورة ةر م ـا  ارن   ـة أو يـ  ارن  ـلا االمتث
 م  ً ي دً  ١2ا ل  ١9٨2ةن  ارنحو ارال لددت  ات ار ة األمم املتحدة ررابوخ ارححاا رعاق 
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  آ االتواال  وحتسآ ارساردةا  حلارة اروومار ة ارحح مة امل سسا  املاق تع م  امل امل اك  ها  وهتد 
  املخا   ارشدمدة ارسالن ة املنا ق يف تع   ار  اردور ة ارحح مة وارروا  اةن ة ارحح ل األمر م سسا 

 املنـــــا ق  رـــــل ويف و وبت بـــــدا “صـــــومار  بد” يف ارححـــــ ل اررـــــابوخ اب ـــــاذ ســـــنطا  وواصـــــن  - ١١
 املعـــــك املحتـــــ  مـــــر مبســـــاةدة رـــــدمةاا وارعدارـــــة ارححـــــ ل األمـــــر رطـــــاةل تطـــــوم  اروـــــوما. يف ارســـــالن ة
 ارعــــاملل ارـــ انمج وو ـــ   اروـــوما. يف ارحح مـــة اررــــداا  رحنـــاء األواويب االحتـــاد و عثـــة وا، ميـــة  ملخـــداا 
ةآ ارحح مـــــة ا،ـــــ ارم ملحا حــــة  اهلندســـــة ومـــــا  ارححـــــ ل اررـــــابوخ اب ــــاذ مـــــا. يف ارحنـــــد داخـــــ  مــــر مـــــوت  

  اروـومار ة ارسـوال  ولـ ح ارحح مـة ارشـ  ة رولـدا  ارع   أ ناء وارتوت   ارتدام  ردموا واالتواال ا
 والبــ ا. ارــ داة ة ن ـا  ةنــ  مترـدق تــدام واسـت اد  ارشــ  ة ارحح مـة اروــومار ة يف ا ـاا ارــ انمج مـر 

 رألوعـــا  اوت ن ـــة  وـــ ة اســـتع ا  اتـــ اء ةنـــ  املوتةـــوخ وة ـــ   س شـــ   يفب ـــم  وااللتىـــااي وارت تـــ ا
  رسـىناء متعنـق    ـا  اسـ  ال املعامنـةا سـوء أو ار ـ اا خطـ  مر احلد  غ ةاروومار ة  ارسىوخ يف األمن ة
  اخلطـواة ارشـدمدل اجملـ مآ مـر وأـ هم ارر صنة ت ارم يف املدابآ ارسىناء بر    انمج ا اا يف املنرورآ
   وبت بد أااولا ويف ا“صومار  بد” ه ت سةا يف ارسىوخ ة ن ا  ارنر    انمج ومدةم
 ماال  يف ارسنوا  املتعدد   انم  تن  ا وا، مية  ملخداا  املعك املتحدة األمم محت  وواص  - ١2

ـــ  يف وارتشـــ  د وارشـــ اء ارتـــدام   األكثـــ  ارســـىوخ م  ـــق ســـ حوخ ارـــال واةـــاكما رنســـىوخ مردمشـــو م َّ
 ارشدمدل ارسىناء لاك ا  لت اء امنة    ة اجمل   وس و    ارووما. يف أمناً  واألكث  تحنوروت اً  تردماً 

 أة ـــا. اســـت     رتر مـــ ا املشـــ ورة ار ـــحة وخـــ .  ارســـا رآ واملرـــاتنآ والاهـــا  آ كارر اصـــنة اخلطـــواة
ــ  ةار ــةا أمن ــة مبواصــ ا  رنــ انايمر محــى لبشــاء اجمل ــ  يف ارتشــ  د  رنرضــاة ارامــة وأمــاكر رن حــاكما وم  
 حتسآ  غ ة املعنوما  وادااة األمر ةن  اروومار آ ارسىوخ عحا  تدام  واست    أخ   اداامة ومحاخ

  اجمل   يف واألمر املةن ة ك اءهتم
وخ . ار حة املش ورة  رتر مـ ا ارتـى املحتـ  املعـك  ملخـداا  وا، ميـة    ـة ايواا  دوامـة تدمـدة  - ١3

لـددة ارغــ   وسـن ةا رولــدة ارشــ  ة ارحح مـة ارتا عــة ررـوا  ارشــ  ة اروــومار ة يف مردمشـو  وهــا  ارــ واا  
ا وست ح ر ولدة ارش  ة ارحح مـة مـر مر امل اك  ارش اة ة ارحح مة ارراس ة يف مردمشوهل أبس  رن  و  

 وا. أدق ارسنة  وتروق ارولـدة لار ـا  ـدواد  منت  ـة مل  ـل مردمشـو وارسـوال   يف ارسال  ات اء دواد 
ا. يف تسـ   دواد  ارولـدة أمضـا اررـوا  ارحح مـة ارتا عـة رحعثـة االحتـاد األ  مرـل يف اروـوم  اجملاواة  ودة ـ

  (طاا مردمشو اردو مطاا ةدخ أدل اردو  )املع و  سا را مب يف اجتا  ارحح  رحارة
 ةاق يف  دأ ارال ا،دمد  وصاصو م ناء    ة مر  تش  د 20١7يف ةاق  اكت    وبت بدا ويف - ١٤

 املرـ  هـاا وسُ سـتخدق  ارحح مـة ا، ميـة ومنـ  واملـوابئ ارححـ ل ارنر  ووايم  ارش  ة امل تسن    ومت 20١٥
 وا، ميـــةا  ملخـــداا  املعـــك املتحـــدة األمـــم محتـــ  ومبســـاةدة  املـــوابئ رشـــ  ة وارع ن ـــا  رنتـــدام  م كـــ اً 

 االةـحا  ت سـ  أتـ  مـر ر توـاال  ارتحت ـة وارحن ـة معـداهتا حتدم  ةن   وصاصو م ناء    ة ة ن 
 لــددل دوامــة ايوارــل أمضــا املحتــ  وا ــح   واألســنحة األ ــخاص هت مــ  يف املســتخدمة رنســ ر املنــت م
  اردواد  ةدد ايددة مر تت حر ي   احلار ة ار واا  الستحدا.  وصاصو م ناء رش  ة ارغ  
 ارتــدام   تـو   ارحح مـة ة ن اتـ  حتـدم  ةنــ  “صـومار  بد” يف ارسـوال  لـ ح تةـااي وة ـ  - ١٥

  ارحح مــة ا،ــ ارم ملحا حــة ارعــاملل ارــ انمج مــر دةمارــ مــر أخــ   أ ــحا. خــ . ومــر ار ســنحل رعــامنل
 سـ ر الةـحا  ارسـوال  لـ ح ة ن ـا  جنا  يف املسامهة يف ار ض  وارتوت   ارتدام  تةود امل وم ت 
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ارتـــا عوخ  اروــ د أــ  املشــ و  ومةـــ يب ارحشــ   وخــ . ار ـــحة املشــ ورة  رتر مــ ا ســـاةد املوتةــوخ اهلندســ وخ
  20١7رن حت  يف جتة   مخسة ايواا  دواد  رنع  ا وس ست   ارتدام  وارتوت   رن حة املتحر ة مر ةاق 

 
 احمللي ابجملتمع املتعلق  املس ئل - جيم 

تت تــ  امل ـــا  اروـــومار ة دمحـــاان  ادااا ارـــ      ضـــ   ســاةتةا  وهـــل ت خـــ  مبوـــارد أمســـا  أن ـــة  - ١6
ر مج ــ  أءــاء ارعــامل  وكثــ ا مــا تُــاك  لىــة اروــ د أــ  اررــابوي دوخ ا ــ   ودوخ جتتــار أســا    اروــ د مــ

ارضــارعة ارــ  اســتةد تةا  29تن ــ م رت مــ  ة ن ــا  ارر اصــنة  ومــ  ذرــكا كابــ  ا نتــاخ  رــط مــر ارســ ر ارـــ 
  ـة لوادث ي مة ةنـ  مـد  ارسـنة املاعـ ة سـ  ن  صـ د  وهنـا  مشـاام  أخـ   رسـح  ارعـ ا مـر رح ـ  ارتن

ارسالن ة ور و  ارت وم  ارحارغ اروغ  )مثـ   ـ انمج  ـوااكو( تت حةـا ك ـاان  أـ  لحوم ـة كحـدار  صـاحلة 
ك  مـر من  ـة األأامـة وار ااةـةا واملحتـ  املعـك  ملخـداا  وا، ميـة و ـ انمج أمضا  دةم مو  رتور د الم ادا  

ةناصـــ   ـــ انمج تع مـــ  األمـــر ارححـــ ل  موـــارد األمســـا  اآلمنـــة هـــا  ا،ةـــود لـــ  اآلخ  ومةـــد  تن  ـــا ألـــد
الرن  ــل ارــال ميورــ  االحتــاد األواويبا مــ  من  ــة األأامــة وار ااةــةا امل تشــى   اروــ د املــ خص رــ  واملــن م 

  اجملت عا  ارسالن ة ارناح يف  و ة صح حة و  ا ة م  دو. املنطرةا مر أت  حتسآ سح  ة ا
 يف ارحح مــة واملــوااد األمســا  موــارد وايمــ  ها ــلا ةحــدل  ق ار محــاخ ةحــد أ ــداها م ل ــا  ويف - ١7

 متواي/مور ـ  يف ارووما.ا سوال  رحارة ارر صنة مبحا حة املعك االتوا. ر  مق االحتادمةا ارووما. مجةوامة
 لار ــا تحــاهلا ارــ  وا،ةــود االحتادمــة اروــوما. حلحومــة اررضــار ة اررــداا  دةــم أمه ــة ةنــ   ــدد ا20١7
 ةنــ  مــدم ة ااثااً  رــ  أبخ وصــ   ارــال تن ــ ما ودوخ ا ــ   دوخ اررــابوي أــ  اروــ د مل ااســا  رنتوــدل
 اروـوما. لحومـة  ـ  ترـوق مـا ةنـ  ارضـوء ارـوايم  وسـنط  اروـوما. يف ار رـ  و ـلة مـر ارتخ  ف مساةل
ةـــر   مـــق  ســـ  ا وال االرتوـــادمةا ار ـــ ص البعـــداق رنتوـــدل األةضـــاء االحتادمـــة ارـــوالد  مـــ  االحتادمـــة

 ارحح مــةا رنى ميــة ارتوــدل يف احلحومــة هــا  دةــم امل  حلاتــة وأرــ   ارشــحار تســتةد  تدمــدة ام مشــا
  أاملودو  منطرة داخ  س  ا ال

 ا ــ   دوخ اررــابوي أــ  األمســا  صــ د  ــآ املعرــدة ارــ وا ط معا،ــة امل ار ام ــة ا،ةــود ا ــاا ويف - ١٨
 يف اروـ د أبشـطة حتدمـد ةنـ ارع    ارحح مة واملوااد األمسا  موارد وايااة واصن  وارر صنةا تن  م ودوخ

 مــر مبســاةدة متنوةــةا موــادا مــر مســتراة معنومــا  خــ . مــر رنوــوما. اخلاروــة االرتوــادمة املنطرــة
 مجعتةــا معنومــا  ةنــ  اروــومار ة ارــوايااة األواويب االحتــاد وخــ . ار ــحة املشــ ورة  رتر مــ ا أ نــ   ار ــاو
 االرتوــادمة املنطرــة يف تع ــ  صــ د ســ ر ا مــةلــاال   ةــر األواويب ر حتــاد ارتا عــة ارحح مــة ةاررــو  ســ ر

 محاداة ا اا يف املنشلة ارع     رة يف ارثامر ارعضو ارووما. أصح  ا20١6 ةاق ويف  رنووما. اخلاروة
 اة ط أ ر يف اروارعة ارحنداخ مر م وةة وهل (اFish-i Africa) أ  مر ا يف املش و  أ  ارو د محا حة
 ودوخ ا ــ   دوخ اررــابوي أــ  األمســا  صــ د أبشــطة واهنــاء محا حــة أتــ  مــر املعنومــا  تتحــاد. اهلنــدل
 ارــ  ارســ ر  عــ  أبشــطة رورــف خطــوا  مــر منــ ق مــا اروــومار ة ارســنطا  واختــا   املنطرــة يف تن ــ م

 اختـاذ دوخ الب اذ رداا  ك امة وةدق اررابوي ال اا ععف حيو. ما أارحا ذركا وم   هودهتا لدد 
   عارة متا عة ت اءا ارسنطا  ل
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 الدويل التع ون - رابع  
 الص م ل س احل قب ل  القرص   مبك فح  املعين االتص ل فري  - ألف 

 يف ارعشــ مر ارعامــة دواتــ  اروــوما. ســوال  رحارــة ارر صــنة مبحا حــة املعــك االتوــا.   مــق ةرــد - ١9
و ااك    “رن نطرة دارم ااث ت  ” موعو  لو. 20١7 متواي/مور   7 امل ٥ مر ار حة يف موامش وحا

االحتاد ار وسل واسحاب ا وأسحار ا وامطار ا و كستاخ و ن ـا ومجةوامـة كـواد يف دوات  ارعامة ارحنداخ ارتار ة: 
ارع   ـــة وت حـــوا وارـــدار   وســـ ل البحـــا وســـنغا واة وس شـــ   واروـــوما. واروـــآ و  بســـا وك ن ـــا وامل نحـــة 

هورنــــدا و  اهلنــــدارســــعودمة وامل نحــــة املتحــــدة ر مطاب ــــا ارع  ــــ  وأم رنــــدا ارشــــ ار ة وموامشــــ وح وارنــــ ومج و 
 االحتادمة ارووما. لحومة مر ممثنآ ارووما  ارو د وعم    ر وانخاار ا خ و و  واروالد  املتحدة األم مح ة

 ا،نو  ـــة املنطرـــة امل رتـــة يف دااةالو  وه  ـــح نلا و وبت بـــدا أـــاملودو ا األةضـــاء االحتادمـــة ارـــوالد  ومـــر
ـــدواة ولضـــ   “صـــومار  بد” ومـــر ارغ   ـــةا  األخـــ   والرن   ـــة اردور ـــة املن  ـــا  مـــر ارعدمـــد أمضـــا ار

  س ش   مجةوامة   ائسة اردواة استضا ة يف اهلندل اة ط ،نة و ااك   اخلاص اررطا  ومن  ا 
 مج ــ   ــآ اردور ــة ارتنســ ق ،ةــود ل ومــة اتوــا. وتةــة مة ــة ار ــة ميثــ  االتوــا.   مــق مــ ا. وال - 20

 رحارـــة رنر صـــنة  رتوـــدل املعن ـــة ارـــدو. أـــ  مـــر ار اةنـــة وا،ةـــا  والرن   ـــة اردور ـــة واملن  ـــا  ارـــدو.
 ا،نســةمت ارتلك ــد مــر تدمــد خــ . و   (200٨) ١٨٥١ األمــر منــ  رــ اا مــ  متشــ ا اروــوما. ســوال 

  االتوـا.   مـق أة ـا. تن  ـا يف األ  رـة مـر وأ هـا ارعامنـة األ  رـة أمه ـة ةنـ  االتوـا.   مق ردواةرعامة ا
 وت د م ونة أدان  ارحت حا  ار ر س ة ار  اختاها   مق االتوا. خ . اردواة ارعامة 

 رحضــة يف “يــاا أو ســ  نة أل” ورــو  ةــدق يف املت ثــ   هلــد  منت مــا االتوــا.   مــق مــ ا. وال - 2١
 اهلـد ا هـاا ورتحر ق  اردو  اجملت   محاهلا ار  املتواصنة ا،ةود خ . مر وذرك اروومار آا ارر اصنة

 ةـــ   يف دواد  وتســـ   ارحح مـــةا وامل ارحـــة وار صـــدا ارـــ د ا )أ( هـــل: ار ســـ ة ةناصـــ  ســـتة هنـــا  ت ـــ 
 مـــإ ةنـــ  مســـنحآ  اححلـــ رـــابوي بشـــ  )ج( و ؛أل ضـــ  امل ااســـا  الداامـــة االمتثـــا. )ر( و ارححـــ ؛
 ارحح مـة؛  حلارـة كـا  املـاق رتـو   ا     ححا  ابشاء)د(  و املخا  ؛ تر  م ةن   ناءً  ارتىاامة ارس ر

 تعط ـ  )و( و ولـاك تةم؛  ـ ةم املشـتح  ارر اصـنة اةترـا. متـ   رـابوي ارو غة ارنةار ة ل اا وع  )هـ( و
  ار  ةن  وممور ةا ارر صنة  ححا 

 ارححـــااةا ومســـاةدة ر ةامـــة اردور ـــة ارشـــححة مـــر كـــ  رع ـــ  ترـــدم   ةـــر االتوـــا.   مـــق وأةـــ ر - 22
 ر  مـق ارتـا   ارر صـنة عـحاد أسـ  صندو  وكارك ارحح مة؛ ارر صنة رضحاد البساب ة املساةدة و  انمج
 مـــر  ار ـــة ةنـــ  حيوـــنوا رحـــل وُأســـ هم اروـــومار ة ارر صـــنة مـــر رننـــاتآ ارت ومـــ  مرـــدق ارـــال االتوـــا.
 املحــاداا  هــا  دةــم مواصــنة امل  حلاتــة االتوــا.   مــق وأرــ َّ   و عــدها األســ   ــحة أ نــاء ارــدةم خــدما 
 اروـدمةا  عد ما م لنة يف ارتدخ  امل ارر صنة مر ارناتآ ياتة االةحا  م  ا  ةا  ألموا. واملسامهة

  دخنةا داامو أ ار يف ار ر    ا ر يف ورع  األس  مر كث ا وأبخ
 ارووما.  شلخ ارثار  رندخ م مت  ةر ارواداة اخلتام ة رنو  رة أتم د  ةر االتوا.   مق وأة ر - 23
 يف األةضاء االحتادمة واروالد  االحتادمة ارووما. لحومة والرت اق ا20١7 أدا/مامو ١١ يف ُةر د ارال

 ارتشـ معا  وسـر ارسـوال  حلـ ح كـفء تةـااي خـ . مـر رـدمةا ارححـ ل األمر رداا   تطوم  ارووما.
  ارر صنة ملحا حة املناسحة
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 األةضـاءا االحتادمـة وارـوالد  االحتادمـة احلحومة تحاهلا ار   ،ةود ةن ا االتوا.   مق وألا  - 2٤
 اروــومار ة ارســوال  رحارــة ارر صــنة أبشــطة ةنــ  اررضــاء هبــد  الرن   ــةا واملن  ــا  ا“صــومار  بد” و
ارســنطا   لررةــا ارــ  الجنــاايا   رــاك  ا،ــدم  ومــر  األوســ   نطارــ  اهلنــدل واةــ ط ةــدخ خنــ جيف و 

 سـ  نة  ـار ل حت مـ  سـاةد  يف ل ـ  ارر صـنةا محا حـة مـا. يف وأـاملودو   وبت بد مر ك اةن ة يف  
 األةضـاء االحتادمـة وارـوالد  االحتادمـة اروـوما. لحومـة االتوـا.   مق ودةا  ارحو   وس  نة ١3 اام 
 مج ـ  ةـر  ـ  جم لـ  اروـومار ة اةن ـة واجملت عـا  ارعشار  ةن  رنتل   امل حنة اروسار  ك  استخداق امل

ــاوا ارــامر ارححــااة امل ارــدةم ترــدمي يف أمضــا االتوــا.   مــقب ــ  و   ار هــارر  اأَلســ  أ نــاء ســواء اهــاررا ُأخ 
  ُأس هم وامل  عد ا أق

 متواي/مور ــــ  ١ يف س شــــ   يف ارع ن ــــاا رنتنســــ ق الرن  ــــل امل كــــ  دبشــــاء االتوــــا.   مــــق وأ ــــاد - 2٥
املتعنـق  ت حـوا اةـ خ مـ  متش ا مدأشر ا يف ارحح مة املعنوما  رتى    الرن  ل امل ك  وابشاء ا20١7

ـــد  20١6 رعـــاق رســـ مة واألمـــر ارححـــ مآ يف  ـــ   أ  مر ـــا وتنوهبـــا ويف منطرـــة اةـــ ط اهلنـــدل   وس عض  
 االتوـا.   مـق أرـ  ك ـا  ارسـنو  ررواةـد ت حـوا ملدوبـة لار ـا اررار ـة املعنومـا   ـححة ا،دمداخ امل ك اخ
 ارحح مـــة وا،ـــ ارم رنر صـــنة ارتوـــدل يف ارتعـــاوخ رغـــ   الرن  ـــل اروـــع د ةنـــ  املحاورـــة األ  مر ـــة  ،ةـــود
 األو./أكتـو   تشـ مر ١ يف األ  مرـل ر حتـاد رـومل م ثـا   شـلخ امل اوعـا  اختتـاق س  ا وال هباا املتونة
  20١7 ارثاي/منام  كابوخ يف ارسنو  ررواةد ت حوا ملدوبة تدة تعدم   واةت اد ا20١6

شحن  مستودةا  األسنحة ارعار ـة أـ  املن  ـة ةنـ  األمـر وأ اا   مق االتوا. امل ارتةدمد ارال ت - 26
مش و  محادئ ” عنواخ  20١7ارحح ل وامل اروارة ار  رد متةا اهلند يف املن  ة ارحح مة اردور ة يف ل م اخ/موب   

ا وارــ  لثــ    ةــ “توت ة ــة مرحلــة مرــدَّق امل ،نــة ارســ مة ارحح مــة    ــا متعنــق مبســتودةا  األســنحة ارعار ــة
  وأ ــاا   مــق االتوــا. أمضــا امل خل ــ  لــدة هــاا اخلطــ  املن  ــة ارحح مــة اردور ــة ةنــ  اختــاذ اتــ اءا  مححــ ة

 واأ  اررطا  ارحح ل املتعنرة  رتةدمد ارال تشحن  أة ا. أ  متونة  رر صنة يف مض ق  ر املندر ةنـ  
تر ــ م ارتةدمــدا  ارــال أت تــ  ار ــة تحــاد. املعنومــا  وتنســ ق ارع ن ــا  يف اآلوبــة  ارــ  أ  ايهــا ارححــااة وارســ ر

األخ ة  وال ت ا. ها  امل ا ا مبا يف ذرك امل ا  رحارة خن ج ةدخ وتنور ارحح  األمح ا متث    را ل ومة رنتىـااة 
تنســـ ق األمـــر ارححـــ ل رتنســـ ق  والمـــداد ارـــدور آ  وأرـــ    مـــق االتوـــا. أمضـــا  ،ةـــود املث ـــ ة ارـــ  تحـــاهلا ،نـــة

وهـو مـا رـاق أةضـاء ،نـة  ااملسار  ارحح مة ارحث ة اررار ةا مـ  ال ـااة امل عـ واة االتت ـا   ـوت ة أكثـ  ابت امـا
 متواي/مور    3١تنس ق األمر ارحح ل  ت ع ن  يف اتت اةةم ارسنول املعرود يف 

 مــر والرن   ــة اردور ــة االســتىا    ــ حل أةضــار   ــححة مــر االســت ادة االتوــا.   مــق وواصــ  - 27
 يف ار  ســاء ُمحنَّــف أخ ةنــ  االتوــا.   مــق وات ــق  املنطرــة يف رنتةدمــدا  املتغــ ة ار ــ و  معا،ــة أتــ 

 خطـــة أمضـــا ار  مـــق وس ضـــ   املنطرـــة أ نـــاء مـــر محوبـــوا وأخ ةـــامآ ةـــر ترـــ  ال مـــدهتا  والمـــة املســـترح 
 أ ضــ  رنــوا   نشــئ  و ضــ  ةــر ذرــكا سوصــوات  ار  مــق مسعــة تع مــ  أتــ  مــر ر توــاال  اســحات ى ة
  شــلخ املعنومــا  ةنــ  احلوــو.  ــ ص حتســآ عــ اخ أتــ  مــر أةضــار  ،  ــ  واالتوــاال  رن عنومــا 
 الرن   ـة ارنىالـا  ةنـ  ارضـوء تسـن ط مـ  ارر صنةا أة ا. محا حة  شلخ ارتردقال ااي و  ارتةدمدا ا
  ار د  ما. يف املعن ة  ارع  أ  رة تردمةا ار  واملسامها 
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 قب لررر  القرصررر   تكرر ف  الررري الررردول مبرر درات لررردعم االسرررتنم ي املتحرردة األمرررم صرر دو  - ابء 
  الص م ل س احل

 اروـوما.ا سـوال  رحارـة ارر صـنة تحـا   ار  اردو. محاداا  ردةم االست  اي اروندو  واص  - 2٨
ـــــدل اةـــــ ط منطرـــــة دو. مـــــر وأـــــ   اروـــــوما. مـــــد   ا20١0 ةـــــاق يف االتوـــــا.   مـــــق أبشـــــل  ارـــــال  اهلن

اروـــندو   منـــ  وأةضـــاء  ارر صـــنة محا حـــة ةنـــ  اررضـــار ة رـــداهتا تع مـــ  أتـــ  مـــر املار ـــة  ملســـاةدا 
ا وارووما.ا وس ش  ا وت حواا املتحدة ارع   ة والمااا ا أملاب ا هم: 20١7-20١6 رن حة االست  اي

  احلحوم ة اهل  ة ابُتخح  ورد  وار ا خا املتحدة واروالد ا ارن ومج( )م  وهورنداا املتحدة وامل نحةا وك ن ا
  م ار   و ة  رتن  ة املعن ة اردور ة
 ادااة   ائســة موامشــ وحا يف ةشــ  ارتاســ  اتت اةــ  نــ اجمل ةرــد ا20١7 ل م اخ/موب ــ  ٥ ويف - 29

 رن شــــاام  املرــــح  رنت ومــــ  تدمــــدة توت ة ــــة محــــادئ ووعــــ   رألمابــــة ارعامــــة ارتا عــــة ارس اســــ ة ارشــــ وخ
 وســــ ردق  دوالاا 7٤١ ٥6٤ ر  تةـــا تحنــــغ تدمـــدة مشـــاام     ــــة ةنـــ  ووا ــــق أدان ( 33 ار رـــ ة )اب ـــ 
 ر  مــق ارتا عــة اررــابوخ دب ــاذ املعن ــة ارع ــ    رــة أبشــطة امل ارــدةم دوالاا( ١١9 09١) ٨٥ ارــم املشــ و 

 ٨6ارــــــم  املشــــــ و  ومرــــــدق  وا، ميــــــة  ملخــــــداا  املعــــــك املتحــــــدة األمــــــم محتــــــ  مــــــر  ــــــدةم االتوــــــا.ا
 املحتـ  مـر  دةم ارووما.ا - أاملودو  يف ارحح مة رنى مية ارتودل رغ   اردةم دوالاا( 920 3٨0)

 ملراعـاة ارتلهـ  خطة امل اردةم دوالاا( 2٤١ ٥٥3) ٨7 ارم املش و  ومردق  وا، مية  ملخداا  املعك
 رـــ ا لـــآ يف املشـــ و ا هـــاا أمه ـــة ةنـــ  وارنـــ ومج س شـــ   لحومتـــا  ـــدد  ورـــد  س شـــ   يف ارر اصـــنة
 اروــوما. يف مما ــ  مبشــ و  االعــط   منحغــل أبــ  االحتادمــةا اروــوما. لحومــة مشــواة ةنــ   نــاءً  اجملنــ ا
  كا  ة تدمدة مسامها  واود حلآ األموا. ُتو   رر املش و ا ةن  وا ق اجملن  أخ مر و ر أم  أمضا

 يف املعردة وارس اس ة األمن ة ارح  ة  سح  رتلخ ا  مشاام ة ةد  تع َّع  رتر م ا املش ورة ار حة وخ .
  اجملن  أر َّها متدمدا  خ . مر ارتن  ا واست    ارووما.

 ١٤ 006 227ا تنرــ  اروــندو  االســت  اي محنغــا م وةــ  20١2ومنــا كــابوخ األو./دمســ    - 30
ا  نـــغ م ـــو  ار صـــ د املتـــا  رنوـــندو  االســـت  اي 20١7أدا/مـــامو  3١ماءـــة  ويف  تةـــة ١٨مـــر  ادوالا 
يف  7٥.2٥ا  نـــغ معـــد. ســـداد املن  ـــا  املشـــااكة رن رـــا  املشـــاام  20١6دوالاا  ويف ةـــاق  6١6 7٥3

ارحـارغ  20١٤ ا ومعـد. ةـاق6٥.9٨ارحـارغ  20١٥املارةا وهو معد. أةن   وواة منحويفـة مـر معـد. ةـاق 
 املارــة  ومــر أ ــ اي اجنــاايا  اروــندو  االســت  اي املحنــغ ةنةــا    ــا متعنــق  ملشــاام  يف أواخــ  ةــاق يف 37.6٤
 اســــــ  نة صــــــ د مــــــر  ــــــاي مرا عــــــا  ســــــالن ة يف  وبت بــــــد ١ ٤70صــــــ ادا و ٤ ٤6٨تســــــى    20١6

  ومحَّنــــ  “صــــومار  بد”صــــ ادا يف  ١ 2٤٤ و اســــ  نة يف مــــد  وتو البــــد ١٥6صــــ ادا و  ١ 2٤٤ و
ة ن ــــا  ارتســــى   تنــــك ارســــنطا  مــــر ارت   ــــ   ــــآ اروــــ ادمر ارشــــ ة آ وارر اصــــنة  وأســــة   مشــــاام  
ـــــــر ارســـــــنطا  يف  ـــــــا  اروـــــــومار ةا ممـــــــا مح  ـــــــدواد  يف امل  اروـــــــندو  االســـــــت  اي أمضـــــــا يف ايددة ةـــــــدد ار

األرــ  مـــر محنــة صـــ د أــ  مشـــ و  و ــحنة والــدة ةنـــ   ٥١مــر اةـــحا  مــا ال مرـــ  ةــر “ صــومار  بد”
و يف  وبت بــد مــر اةــحا   ــحنا  صــاص ــ  ة م نــاء  و  املشــاام  كــارك   ومح نــ  األســنحة أــ  املشــ وةة

ــر ألــد مشــاام  اروــندو  االســت  اي ولــدا  20١7ورــود أــ  مشــ وةة رادمــة مــر ارــ  ر  ويف ةــاق  ا محَّ
 سنة  20مشو  عد ابرطا  داق ارش  ة ارحح مة مر اةادة تس   دواد  جتور امل ا  اروومار ة يف ل ط مرد

 ارس اســـ ة ارتحـــدد  ةنـــ  ت تـــ  ل ـــ  اروـــوما.ا تنـــور يف أ طـــل  ـــوت ة ســـاا ارترـــدق أخ اال - 3١
 لاك ــا  اتــ اء ةنــ  اررضــار ة ارســنطة رــداة تع مــ  امل مةــد  كــاخ مشــ و  تن  ــا أتخــ  األمــر وابعــداق
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  20١3 ب ســاخ/أ  م  يف ارشــحار ل كــة هامجتــ  ارــال  نــادم  لــاكم م ــ   نــاء اةــادة وكــارك ارر صــنةا
 اروــــندو  رــــ  خيوــــص ارــــال ارر صـــنةا ،ــــ ارم اررضــــار ة امل لرــــة مـــا. يف أمضــــا حتــــدد   ــــة مـــ ا. وال

 اةترـا. يف ترـدما  ـةد  املاعـ ة اررن نـة ارسـنوا  أخ لآ ويف  أموار  مر املارة يف ١9 ر ا ة االست  اي
 ارر صــنة ةوــا   اية ــاء مــ ا.  ــ  اةاك ــةا  عــد وادابــتةم والتىــاايهم ومراعــاهتم وبرنةــم  ــ ةم املشــتح 
 يف اردو  اجملت   است  اا أمه ة ارتحدد  ها  وُت اي  بشا ةا متااح الت ام ة ارشححا  ت ا. وال  نراء
  احل ول اجملا. هاا يف االست  اي اروندو  ة   دةم
 أخ امل متواي/مور ـ ا ٥ ةم املعرـود يفاتت ـاة يف ااالسـت  اي اروندو  ادااة من  أةضاء وأ اا - 32

 ارسـ ر اختطـا  هـو 20١7خ . اذاا/مااح وب ساخ/أ  م   ارحح مة ارر صنة أة ا. يف ار ر سل االجتا 
 أمضـا وأ ـااوا  اسـت نا  ة ن ـا  االختطـا  يف املت ث  احلر رل اخلط  امل أ ااوا ك ا ارحح ةا ارتىاامة

 امل ــا  خــااج اروــغ ة ارشــ اة ة وامل اكــ  اروــ د رســ ر  دمــة مرا ــ  االختطــا  ة ن ــا  بطــا  اتســا  امل
 اأم رنر صنةا ارتودل يف اة اي ارتردق أخ ةن  تد. ارتطواا  ها  أخ اجملن  واةت   رنووما. الرن   ة
   ر بتحاح ورا   هشا م ا. ال أمه ت ا

 
 وامل  ق  الص م ل يف القرص   مك فح  ملش ريع اسرتاتيجي استعرا  - جيم 

 م سسـة أت تـ  ارـال (7٨ ارـم )املشـ و  االسـت  اي رنوـندو  االسحات ىل االستع ا  تض ر - 33
CnL namoaG namaaB  ًاروـــــندو  مـــــدة ةا ارـــــ  رن شـــــاام  تر   ـــــا اجملنـــــ  أةضـــــاء  نـــــ  ةنـــــ   نـــــاء 

 ضــ  ةــر ذرــكا و   ارر صــنة ألبشــطة املتغــ  ارســ ا  مــ   ــةرمتوا كابــ  اذا مــا ةنــ  رنورــو  االســت  اي
 االســت  اي رنوــندو  هبــا ميحــر ارــ  وارح   ــة رار ــةا   انم ــة  غــ ا   ــة كــاخ اذا مــا االســتع ا  لــدد
 ووا ـق 20١7 ارثاي/منـام  كـابوخ  واكت ـ  االسـتع ا  يف  ارثغـ ا  تنـك سـد األخـ   ار اةنـة ا،ةـا  أو

 ت ـل أخ منحغـل ا،دمـدة املشـاام  أخ امل ارنتـارج تنـك يف وُأ ـ   20١7 متواي/مور   يف ةن  بتارى  اجملن 
 مج عةا: أو ارتار ة املعام   حع 
  ارر صنة ةوا   اية اء عد اردو  ارتعاوخ تشى   • 
 ةنــ  ارنوــوما. ارو ن ــة ارتن  ــة خطــة ةــر ارنا ــ ة ااألخــ   اروــومار ة ارتن  ــة ار ــا  تشــى   • 

  ارر صنة ملن  ار ايمة اهلاد ة ار امج اةداد
 األرـار م يف كا  ـة خبـدما  حت ـ  ال ارـ  أو املة نـة املنـا ق يف اروـغ ة ارتى مح ة املشاام  متوم  • 

 أة ا. يف ارتىن د دوخ احل نورة امل املشاام  هتد  أخ ومنحغل  وأاملودو  ل  و  محر رح   مر
  واالستدامة رنتسن م سح   امل ارتوص  وك ارة ارر صنة

  ارر صنة ملن   عارة بـُُةج وع  أت  مر وارتر  م وار صد وارتحن   ارحح  تةود دةم • 
 اروـندو  مبشـاام  متعنـق    ـا ارحك ـ  يف معتـد. حتـو. الداث ةن  وات روا ارنتارج اجملن  أةضاء وانرا

 مـ  مت ا ـ  مبـا ارر صـنةا منـ  يف أكـ  حت  ـ ل دوا ـ امل ورـة ملشـاام ار  تضـطن    ةـا ا املرحنة االست  اي
  أة   املاكواة هبا املوص  املعام 
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 البحري لألمن االسرتاتيجي  األنش   - خ مس  
 الدولي  القدرات ب  ء - ألف 

 رحنـاء   انمةـا تن  ا ارتا عة ملحت  ارش وخ اررابوب ة ارححاا ورابوخ اة طا    وخ  عحة تواص  - 3٤
 ارع ـ  ةنـ  لار ا ارشعحة وتعحف  االست  اي رنوندو  6١ ارم املش و  ا اا يف ارووما. يف اررداا 

 اثب ــة الا ــة رترــدمي اروــوما. امل املســاةدة رترــدمي املتحــدة األمــم و عثــة االحتادمــة اروــوما. لحومــة مــ 
 ا20١7 ةـاق هنامـة ينـو. ارححـاا ورـابوخ اة طا  ش وخاررضاد املتعنرة   ةر ارووما  ار ملاخ ألةضاء
 املتعنـق اروـوما  وارس اسـاا ارتشـ معل ال ـاا تشـور ارـ  رنثغ ا  حتن   تردمي أمضا س ت   ارال األم 

  املعن آ املس ورآ مج   امل  ة طا 
  نـاء امل ار ام ـة ا،ةـود صـ  م يف ارحح مـة واملوااد ارحح ل رألمر اروومار ة االسحات ى ة ت ا. وال - 3٥

 جبةـا  منو ـة اسـحات ى ة م وةـا  صـواة يف من َّ ـة رنتن  ـا را نة ملةاق   مق خ مطة تردق اذ اررداا ا
 املعــــك املتحــــدة األمــــم ومحتــــ  اروــــوما.ا امل املســــاةدة رترــــدمي املتحــــدة األمــــم  عثــــةا هــــل اارــــدة تن  ــــا

ــق وار ااةــةا األأامــة ومن  ــة وا، ميــةا  ملخــداا   األهــدا  حتر ــق أتــ  مــر املختن ــة اروكــاال   ــآ تنس  
 ا،ةا   آ ارع ن ة تنس ق االحتادمةا ارووما. لحومة   ائسة ارحح لا األمر تنس ق ،نة وتتومل  اةددة

 مــر  رتن  ــة املعن ــة اردور ــة احلحوم ــة اهل  ــة مــر  ــدةم الرن  ــلا واملســتو  اردورــة مســتو  ةنــ  املســت  دة
رننةو   ألمر ارحح ل الرن  ل يف     أ  مر ا وتنوهبا ويف منطرة اة ط  األواويب الحتادا   انمج خ .
 من  ــة مســ ور ة ارحح مــة واملــوااد ارححــ ل رألمــر اروــومار ة ر ســحات ى ة ارعــاق ارتنســ ق مــ ا. وال  اهلنــدل
 التوـا.اا ر  مـق ات ـ  الرن  ـلا اروع د ةن  اررداا   حناء معك ةام    مق ومتومل  ر صنة    ل طا 
 الرن   ـة امل ـا  خـااج ارر صـنة ملحا حـة اررداا   ناء ما. يف بطارا األوس  الرن   ة املنا ق  آ ارتنس ق

  ر صنة    ل طا  ومن  ة وا، مية  ملخداا  املعك املحت  مر  دةم اروومار ةا
واأـــم أخ ارـــ انمج ارعـــاملل ملحا حـــة أســـ  األمـــوا. وةارـــدا  ا، ميـــة ومتومـــ  الاهـــارا ارحـــارر يف  - 36

املحتــ  املعــك  ملخــداا  وا، ميــةا ال م ك  ــ  ةنــ  مســلرة ارر صــنة ومشــااكت  يف اروــوما. لــدودةا   بــ  مرــدق 
ارتحن   وال   ا  رتعاوخ م  أ  رة  املساةدة امل امل ك  ارووما  رإل    املا  هبد  تع م  رداات  يف ما.

األمـــم املتحـــدة األخـــ   املعن ـــة  روـــوما.  ورـــد وا ـــق هـــاا ارـــ انمج ةنـــ  ترـــدمي دواة تدامح ـــة ةـــر اةـــحا  
ة ن ا  ارت وم ا  رتعاوخ م  امل ك  ارووما  رإل    املا  وار انمج ارعاملل ملحا حـة ا،ـ ارم ارحح مـة ارتـا   

  وسـتُن َّم 20١7خـداا  وا، ميـةا يف مطـاا مردمشـو خـ .  ـة  تشـ مر األو./أكتـو   رن حت  املعـك  مل
ووكارــة االســتخحااا  واألمــر ارو ن ــة اروــومار ةا ل ــ  ســتى    ــآ مــويف ل امل كــ  ارــدواة ارتدامح ــة ر ارــدة 

حا حـة متومــ  ر ـادة ارــوالد  املتحـدة أل  مر ــاا مـر أتــ  ارحك ـ  ةنــ  م أ ــ اد تةـا  دور ـة ذا  خــ ةا مثـ 
 ا، ارم ارح   ة و  الاهار وارونة ار  ت  ط  أببشطة ا، مية املن  ة مر رح   ت ارم األل اء ار مة

 
 الص م ل س احل قب ل  البحري  األنش   - ابء 

 20١6 األو./دمســ   كــابوخ ١6 يف اةــ ط دا  ة ن ــة األ نســل مشــا. لنــف من  ــة أهنــ  - 37
  واصـن أهنـا   ـد  اهلنـدل اةـ ط يف ارر صـنة ملحا حـة دواد  خ هلـا سـ   سـنوا  سـح  مـر أكث   عد

 امل ار ام ـــة ارـــدو  اجملت ــ  ،ةـــود دة ةـــا ســتردق و ـــارك خمتن ـــةا أب ــحا. كـــاخ واخ املنطرـــةا يف ة نةــا
 أخــ   دور ــة  اةنــة تةــا  مــ  ارو  رــة وصــ هتا ارحح مــة  حلارــة املامةــا ةنــ  وحتــا    ارر صــنة محا حــة
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 ارـال املتحدة امل نحة يف األ نسل مشا. لنف ملن  ة ارتا   ارشحر م ك  ذرك يف مبا ارر صنةا ملحا حة
 يف ار اةنة ا،ةا  خمتنف م    اكاهتا ارناتو وواصن   ارعاملل ارحح ل ارنر  أوسا  م   بت اق متواص 
 وتنســ ق املعنومــا  تحــاد. ار ـة مثــ  ارر صــنة محا حـة منتــدد  يف  اةنــة يفنـ و  ارر صــنةا محا حــة مـا.

 ستن   ا20١7 ةاق أواخ  ويف  ارووما. سوال  رحارة ارر صنة مبحا حة املعك االتوا. و  مق ارع ن ا 
 تطــوا م اةــاة   مــق ةــر ارر صــنة محا حــة مــا. يف ارتن  ــال دواهــا  تىدمــد املتعنرــة اخل ــااا  يف املن  ــة
 ارحح مــة اررــوة ذرــك يف مبــا املنطرــةا يف  ــاهلا ار ر ســ ة ار اةنــة ا،ةــا  تواصــ  ارــ  وا،ةــود ارر صــنة لارــة
  ١٥١ املشحكة ارع   و  رة األواويب ر حتاد ارتا عة
 ارـــ  أ ننطـــا ة ن ـــة ا ـــاا يف ارر صـــنة مواتةـــة األواويب ر حتـــاد ارتا عـــة ارحح مـــة اررـــوة  وواصـــن - 3٨

 ةنـــــ  م مـــــد ومـــــا ي مـــــة دواد   ـــــار ا  و ـــــ ث ل   ــــة ســـــ ر مخـــــ  امل موـــــ  مـــــا ةـــــادةً    ةـــــا مشــــاا 
 رنــاة امل وصــوالً  اهلنــدل اةــ ط لــ  ارعــ ر يــ  امل األمحــ  ارححــ  مــر متتــد منطرــة وتغطــل  ــ دا ١ 000

 كــوادمــر مجةوامــة   ل   ــة ســ ر ا ــ ا  خــ . مــر 20١7 ةــاق يف اررــوة هــا  لىــم اايداد ورــد  موايامح ــق
  حلارـة الملـاق متـ   ارـال األ  مرـل اررـ خ - ارححـ ل األمر م ك  أ ننطا ة ن ة تستض فو   دوال  شح 
    املوص  وامل   املندر  ر مض ق يف احل امة و  و  ارروا  ا وتون ف ارس را ععف  تر  م ارحح مة
 توـــد    يوـــو. ارححـــ ل ارنرـــ  رطـــا  و  لبـــة رنتةدمـــدا ا دوامـــة تر   ـــا  واصـــداا ارســـ را رعحـــوا دور ـــاً 

   املنطرة يف رنر صنة ةسح ل
 املعنومـا  تحـاد. ار ـة تعرـدها ارـ  ارتنسـ ق اتت اةـا  اائسـة يف املشـااكة ارحح مة ارروة وتواص  - 39

 الرن   ــة ارحح مــة اررــوا  مــ   رشــ اكة وارع ــ  املشــحكة ارحح مــة اررــوا  مــ   رتنــاور ارع ن ــا  وتنســ ق
 واهلنــد واروــآ كــواد ومجةوامــة وت ك ــا ار وســل االحتــاد ا ارــ  تشــ  رــوا  تو ــد ارــ  املســتنرة واأل ــ ا 
 مـــــر أكثـــــ  لموـــــا. ارســــ ر امل احل امـــــة ارحح مـــــة اررـــــوة رــــدم  ا200٨ ةـــــاق ومنـــــا  وأ هـــــا وار ــــا خا

 ارتا عــة ارــدةم ســ ر امل اعــا ةً  اروــومار ةا املــوابئ امل ارعــاملل األأامــة  ــ انمج معوبــة مــر  ــر من ــوخ ١.٥
 ويف  املن  تآ كنتا ة ن ا  تن ا س  نة أل ةن  ارر اصنة مستو.   ومل  ارووما. يف األ  مرل االحتاد رحعثة
 األو./دمســ   كــابوخ 3١ لــ  أ ننطــا  ع ن ــة املتعنرــة ارحح مــة اررــوة والمــة ُمــد  َد  ا20١6 ةــاق هنامــة

   ارتاامخ ذرك  عد االرت اق مستع   امث ا ا20١٨
 يف ارع   وارناتو املشحكة ارحح مة وارروا  ارحح مة ارروة واصن   رتر م ا املش ورة ار حة وخ . - ٤0
 محامــة ومة تةــا ةضــواً  3١ مــر تتــلرف ارر صــنة ملحا حــة ا،نســ ا  متعــددة خمووــة ي مــة  ــ اكة ا ــاا

  ــ  أذخ ارــال ارنحــو ةنــ  اهلنــدلا اةــ ط وأــ ر ةــدخ خنــ ج يف ارر صــنة أبشــطة واد  ارتىاامــة ارســ ر
   رـــة اســـم حتـــ  تع ـــ  ارـــ  املشـــحكة اررـــوا  ارحح مـــة وتواصـــ   (20١6) 23١6  رـــ اا  يف األمـــر منـــ 
 ومشـا. اروـوما. ولـو  ارعـ ر وي  ةدخ وخن ج األمح  ارحح  يف دواد  تس   ا١٥١ املشحكة ارع  
 امل رنتةدمـدا  املشـح  األخـ  تر   ة ـا املشـحكة  مـةارحح واررـوا  ارحح مـة اررـوة ورـدم   اهلنـدل اة ط
 أدا/مـــامو يف ارححـــ مر يف ارع ن ـــا  وتنســـ ق املعنومـــا  تحـــاد. ار ـــة اتت ـــا  خـــ . ارححـــ ل ارنرـــ  رطـــا 

تـاء يف و   20١7 متواي/مور ـ  يف موامش وح يف االتوا.   مق اتت ا  يف احلحوم آ امل ثنآ وامل 20١7
  ـآ مـا  ـحة خ . احلوادث يف األخ  احلاد االات ا  اأم أب  املشحكة ارحح مة وارروا  ارحح مة ارروة تر  م
   نر صنةر ةودةةن   وارتحام ا  ارتحت ح ة امل   ا  د.ت ال املومس ةا ار د 
 ار وسل االحتاد مث  األةضاء اردو. ر  اد  ارتا عة ارحح مة ارروا   واصن ذركا امل و لعا ة - ٤١

 محامـة خـ . مـر  روـوما. اة طـة ارححـاا يف األمـر صوخ واهلند واروآ الس م ة ام اخمجةوامة و  وت ك ا
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 املســامها  رار ــة ارتر مــ  هــاا م  ــق ومتضــ ر  ارر اصــنة أبشــطة اد  أتــ  مــر وم ا رتةــا ارتىاامــة ارســ ر
   ارووما. سوال  رحارة املسن  وارسطو ارر صنة مبحا حة متعنق    ا األةضاء رندو. ارعدمدة

 
  الق ن ن وإنف ذ البحري األمن حتسن - جيم 

يف  اروـاداو  “اروـومار ة امل ـا  املسـتر ة: ارححـاا” املعنـوخ ر صـنة  ـ  ل طـا  من  ـة تر م  محآ   - ٤2
 مبسـار  متعنرـة هنج ةت ادال بت ىة كح  لد امل ارر صنة محا حة تةود جنا  اأم أب  20١7 أدا/مامو

  ـححا  حتومـ  أو ترـوم  دوخ مـر لـدودة مشح  ال تعاجل سو    ةل ارحح مةا الدااة  شلخ لددة
 تدمــدة سـح  ةـر وســتحح  ارتح ـف ةنـ  رــاداة الت ام ـة  ارشـححا   اهلى ــا  ةـر املسـ ورة ارر اصـنة

 األخــــــ ة اآلوبــــــة يف ورعــــــ  ارــــــ  األلــــــداث مــــــر متضــــــ  وك ــــــا  ارحح مــــــة الدااة ســــــوء مــــــر ر ســــــت ادة
 ومــر  والت ام ــة املســنحة  رشــححا  رنتــل   وة عــة هشــة لارــة يف اروــوما. مــ ا. ال ا(٤ ار رــ ة )اب ــ 
 أخ وامل  املنطرـة يف ارر صـنة تـاوا ارـت    غ ـة ارـداخ  يف وممور ةا ارر صنة  ححا  تعط   رنغامة املةم

 ارححـ ل األمـر رطـا  رحنـاء  ـامنة اسحات ى ا  وع  امل واروومار وخ اردور وخ املونحة أصحار مسع 
ةنــ   ول اســتةا املدمــدة اروــومار ة الرن   ــة امل ــا  ادااة ةنــ  ارو ن ــة اررــداة حتســآ  طــ   منةــا اارحنــد يف

تت تــ   ررــداة ةنــ  ارتح ــف مــ  ار ــ و  ارســاردة مــر خــ . حتومــ   الت ام ــةشــححا  اراملــد  ارطومــ ا  ــ خ 
 ن  ارتدخ  اردو ا ابط راً مر دوا   رتحر ق ار    األبشطة الت ام ة واررواةد ارتشغ ن ة مر أت  جت

 ةن  ارسنو  ررواةد ت حوا مدوبة ةن  املورعة اردو. مساةدة اردور ة ارحح مة املن  ة  وواصن - ٤3
 ارطــواائ حلــاال  رنتخطــ ط لاكــاة ة ن ــا  مــر م وةــة   األبشــطةومشنــ  اررــداا   نــاء أبشــطة تن  ــا

 رتن  ــا اروكــاال  متعــدد متحامــ  هنــج امل احلاتــة ةنــ  ارضــوء تســن ط امل هتــد  ارححــ ل  ألمــر املتعنرــة
 ارس اسا   شلخ ر ااا  ةن  تنطول  ألمر متعنرة س نااموها  م وةة  ستخداق ارحح ل األمر تدا  
 احل   ة ن ا  ةن  ارتدام  م ك  م   رتعاوخ املن  ةا  وواصن  هلا وارتودل األايما /ارطواائ وادااة

 األمـــم ومحتـــ  األواويبا واالحتـــاد ارســـعودمةا ارع   ـــة امل نحـــة يف احلـــدود ولـــ ح رننـــاتوا ارتـــا   ارححـــ ل
 ذرــك يف مبــا الرن  ــلا ارتــدام  ،ةــود ارــدةم تــو   أخــ  ا وك ــاان  وا، ميــةا  ملخــداا  املعــك املتحــدة
  ارسوال  ول اسة ارحح ل االةحا  ةن  ارحح  يف ارتدام 

 ســــوال  رحارـــة ارر صـــنة مبحا حـــة املعـــك االتوـــا.   مـــقُ  ةـــآ    رتر مـــ ا املشـــ ورة  ـــحةار وخـــ . - ٤٤
 تنشـ ط  املحتـ ُ رـاق و  اررـابوخا دب اذ املعن ة ارع   ر  رة أمابةً  وا، مية  ملخداا  املعك املحت َ  ارووما.

 يفوةرــــد اتت ــــا    رــــة ارع ــــ  يف الهــــال   ســــنتآ داق ابرطــــا   عــــد ارع ــــ    رــــةر ارتنســــ ق تت اةــــا ا
  دور ــة من  ــا  و ــ ث  نــداخ ســحعة مــر ارعــامآ واملــدةآ اةررــآ كحــاا ا ومشــ 20١7 أدا/مــامو ١9
 ال ـ   املشـااكة ارـدو. كـ  مـر ارعامآ واملدةآ اررابوخ اب اذ روكاال    صة تت ا ذرك اال أات  ورد

 والد  وأتــ    األخــ  االتت ــا  منــا اةــ اي وارترــدق ارتحر رــا  يارــة املتعنرــة املســتىدا  ةنــ  ار  مــق
 املعنومـا  رتحـاد. منتـد  ارع ـ    رـة اتت ـا  و ـح   ااملشحكة األهدا   شلخ حتر را  متعددة رضار ة
 أة ـد ارـ املعن ـة دب ـاذ اررـابوخ  ارع ـ    رـة وتعتـ ق  اررـابوخ اب ـاذ وكـاال   ـآ   ا  لددة أهدا   شلخ

 اتةـــاأماب  وصـــ   وا، ميـــة  ملخـــداا  املعـــك املحتـــ  مـــر  ـــدةم ابت امـــاً  أكثـــ   ـــوت ة االتت ـــا  تنشـــ طةا
  ارعدارة امل وتردميةم وممور ةم ارر اصنة رادة م لرة وستواص 

 تنر  األواويبا االحتاد مر امل و. احل ومة ارحح مة ارط   يف اررابوخ اب اذ وكارة مش و  ا اا ويف - ٤٥
 خـ . البح ـو. ارتحر ـق وترن ـا  ارشـ  ة رـداا  ةنـ  تـدامحاً  اروـوما  اررابوخ دب اذ معن اً  مويف اً  6٤
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 ادااة مـــــويف ل امل تدامح ـــــة دواا  ورـــــد  م   20١7 ل م اخ/موب ـــــ  امل 20١6 ل م اخ/موب ـــــ  مـــــر ار ـــــحة
 ـــ  ة اخل ارـــة  كة مـــ ا  رشـــ ا  عثـــة االحتـــاد األ  مرـــل يف اروـــوما.امـــ  ور  مردمشـــو يف ا،نـــارل ارتحر ـــق

 امل األساسـ ة املعنوما  تحنوروت ا معدا   تردمي الواس   ل ورة ١0 سامه   ـار   ااملنح ة ارحندمة
  ارع   يف ارح اءة حتسآ مر مت حنوا رحل اروومار ة االحتادمة ارش  ة

 لمشـ وة البح ـو. لار ـاترـود  األموا.ا غس ر امةا  و  ارشححا  الت ام ة  ت وم  متعنق و   ا - ٤6
 ه اكـ  رحح  يف لاورة األ  مرل وا،نور أ  مر ا رش   املشحكة ارسو و  ارحح ل رألمر الرن  ل ار انمج

 ارــدو  اجملت ــ  أ نرةــا ارــ  ارنــداءا  وةرــ   ارر صــنة ة ن ــا  تــدةم ارــ  املواايمــة الت ام ــة ارشــححا 
 ارر صـــنةا  ـــححا   رـــاء ةن ةـــا معت ـــد ارـــ  وارـــدةم األمـــوا. وأســـ  الاهـــار متومـــ  ه اكـــ  الســـتةدا 

 رـــداة وتع مـــ  تن  ـــة امل مةــد  األواويب االحتـــاد مـــر ممــو. مشـــ و  وا ـــ   وعــ  ةنـــ  البح ـــو. ة نــ 
  املار ـة ارتحر را  ما. يف وارووما. األ  مرل وا،نور أ  مر ا رش   املشحكة ارسو  يف األةضاء اردو.
 روكـاال  اررـداا  و نـاء ارتـدام  مر خمتن ة مستود  تو   هبد   ة اًا ١٨ مد  ةن  املش و  ومن ا
 أببشـطة متوـنة تـ ارم ةـر ارنامجـة الاهـار ومتومـ  األمـوا. أس  أبشطة محا حة أت  مر اررابوخ اب اذ
 يف لــاداً  اايددداً   ر عـ  وموامشـ وح وك ن ـا وس شــ   ت حـوامجةوامــة تن اب ـا املتحـدة و   ـةد  ورـد  ي مـة
  املن اة ارونة ذا  ارتحر را  دةد
 يف ارحح مـــة اررـــداا  رحنـــاء األواويب االحتـــاد  عثـــة اســـم ُأـــ   َ  ا20١6 األو./دمســـ   كـــابوخ ويف - ٤7

 يف ارحح مــــة اررــــداا  رحنــــاء األواويب االحتــــاد  عثــــة رتوــــح  اهلنــــدل اةــــ ط وأــــ ر األ  مرــــل اررــــ خ منطرــــة
 رداات  تع م  ةن  ارووما. مساةدة وهل بطاراًا أوس  تدمدة مدب ة ي مة أمن ة  والمة وكن   ارووما.ا

 امل املشـواة ترـدمي امل ارحعثـة هـا  وهتـد   ارححـ ل اررـابوخ اب ـاذ  عار ـة ايددة مر رنت حر ارحح مة األمن ة
 سـواء ارحح مـة وارشـ  ة ارسـوال  لـ ح مةـاق  تطـوم  متعنـق    ا اروومار ة والرن   ة االحتادمة ارسنطا 

 ارو ن ة وارنىنة ارو ك األمر محت  امل االسحات ىل املستو  ةن  املشواة  وردم  ارحح  يف أو ار  يف
 سـ ادة مشـ   مبـا وارتوت ـ ا املتخوـص ارتـدام  امل اعـا ةً  ارححـ لا األمـر تنس ق و،نة ارحح ل رنتنس ق
 اررـوابآ وصـ اأة ارعـامآ واملـدةآ ارشـ  ة  ـآ ارتعـاوخ مثـ   ألمـرا متعنرـة متخووـة ومـاال  اررابوخ

 ارحك ــ َ    هــا  األبشــطةوك نــ  ارعــامآ واملــدةآ اررضــارل وا،ةــااي املــدي ارححــ ل اررــابوخ اب ــاذ روكــاال 
 احتــادل مــدي رــوذج ابشــاءتعــ  و  واالســتدامة اروــ ود ةنــ   ررــداة تتســم ي مــة أمن ــة  ن ــة تطــوم  ةنــ 
   كاء م  ارووما. يف ارحح مة اررداا  رحناء األواويب االحتاد  عثة  وة ن  أورومة و ن ة ارسوال  حل ح

 ارووما.ا يف األ  مرل االحتاد رحعثة ارتا عة ارحح مة وارولدة وا، مية  ملخداا  املعك املحت  مث  دور آا
 مت ا ـ  مبـا  ـامنةا و ن ـة ي مـة اسـحات ى ة تن  ا ودةم ارحند ألورود  ار عار ة مر مب مد االستىا ة ةن 
 رن ــــحة الرن   ــــة األواويب االحتــــاد ة ــــ  وخطــــة األ  مرــــل رنرــــ خ االســــحات ىل األواويب االحتــــاد ا ــــاا مــــ 

20١٥-2020  
 اهل دي احمليط ح ف  يف املستجدة املس ئل - دال 

  اهلنـدل اةـ ط ،نـة م  تعاوهنا رتع م  األخ ة اآلوبة يف خطوا  ارس اس ة ارش وخ ادااة اختا  - ٤٨
ـــ َ  ا20١7 ار/أأســـط  9 و ٨ مـــومل موامشـــ وح يف أر  ـــ  مشـــحكة ة ـــ  لنرـــة أةرـــار ل  ـــ  ُوع 

 ا، امـــة ارــدو. تواتــ  ارــ  ارحح مــة األمن ــة وارتحــدد  ار  مــدة االلت اتــا  ملعا،ــة تعــاوخ ا ــاا مشــ و 
 ارعامل ـة المـدادا  مـر املارـة يف ٤0) رن خـداا  ةاملشـ وة أـ  ا ارتـد ر ابتشاا تش  :ا وار  األ  مر ة

 ارتطـ   وخما   ؛ارووما. سوال  رحارة ارر صنة أة ا. اايددد وااثا ؛تحتشف( أخ دوخ مر املنطرة تع 
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  روســا ةا املتعنرــة األورومــة ذا  اجملــاال  ةنــ املتعنرــة  ــ   املواايمــة ارع ــ  وخطــة ال ــاا وم كــ   ارعن ــف
 االبتخايبا واردةم احلدودا ة  واألمر ارعن فا ارتط   ومن  الاهارا ومحا حة ارورار ةا وارد نوماس ة

 اتت ــا  يف أتم ــداً  منرــ  أخ املتورــ  ومــر املن  تــآا  ــآ ارتعــاوخ ال ــاا ومتــوخ   واألمــر وارســ ق واملــ أة
  20١7 ارثاي/بو    تش مر يف املرح  اهلندل اة ط ،نة وايااء من 
 أرـاق اهلنـدلا اةـ ط يف ارنا ـئ التـ اق مط ل  ارال ارنا ئ ارتةدمد ااياء االبشغا. منطنق ومر - ٤9

  ـ اكةحتـ  األمـم املتحـدة املعـك  ملخـداا  وا، ميـة ارتـا   مل ارحح مـة  ، ميـة املعـك اهلندل اة ط منتد 
 اتت اةـاً  شـ اكةار ةرـد  و  ارححـ  يف  ملخـداا  االجتـاا ملحا حـة ارن   ـاً  منتـد  رتحـوخ ا،نويب ارط مق
 يفمــر أتــ  محا حــة االجتــاا  ملخــداا ا وذرــك  اهلنــدل اةــ ط منطرــة يف ارداخن ــة رــوايااء املســتو  ا  ــ 
 املعك واملحت  البحا س ل لحومة استضا ت  يف  ااك  كورومحوا يف 20١6 األو./أكتو   تش مر 29

 وايااء ســحعة مشــ   مبــا اهلنــدلا اةــ ط ةنــ  مطنــة ســالن ة دورــة ١٨ ممثنــو ولضــ    وا، ميــة  ملخــداا 
 ســـح  االتت ـــا  ولضـــ    كحـــاا ومســـ ورآ خاصـــآ محعـــو آو  ارداخن ـــة ارداخن ة/ارشـــ وخ وايااء وبـــوار

 يف املخـداا  محا حـة محاداا  يف مشااكة املتحدة رألمم ات عة ووكاال    محة دور ة/وكاال  من  ا 
 وأو   املنطرة يف  ملخداا  االجتاا اايددد ملحا حة وارتعاوخ ارن  ل هنج وع  املشااكوخ وانرا  املنطرة
 ارـدو. ات رـ  ورـاركا  اهلندل اة ط دو. امل  ملخداا  امل تحط الت اق تسن  خط  امل خاص اهت اق
 ر  ســـاء اتت اةـــاً  شـــ اكةار ةرـــد  ا20١7 ل م اخ/موب ـــ  ويف  كورومحـــو اةـــ خ مُســـل ارن  ـــل هنـــج ةنـــ 

 املومس ـة ارـ د   عـد مـا  ـحة خطـط تنسـ ق أتـ  مـر  ملخـداا  املتعنرـة اررـوابآ دب اذ املختوة اروكاال 
  (20١7 ارثاي/بو    تش مر امل )أمنو./سحت  

  
 اإلنس ن حبق   املتعلق  االعتب رات فيه  مب  الدولي ، والقض ئي  الق ن ني  املس ئل -س دس   

 الق ن ني  األطر - ألف 
 تــدة يف املســتو  ا  ــ  ااتت اةــ مدوبــة ت حــوا ررواةــد ارســنو ةنــ  ةرــد  األ ــ ا  املورعــة  - ٥0

 محتـ  مـر  ـدةم اردور ةا ارحح مة املن  ةو  ارسعودمة ارع   ة امل نحةاستضا ت   ارسعودمةا ارع   ة  مل نحة
 ررواةـــد وموســـعة منرحـــة مدوبـــةً   واةت ـــد املشـــااكوخ والبح ـــو. وا، ميـــة  ملخـــداا  املعـــك املتحـــدة األمـــم
تعـدم  تـدةا  تنـاو.مو   20١7 رعـاق ارسـنو  ررواةـد ت حوا ملدوبة تدة تعدم  اسم ةن ةا أُ نق  ارسنو 

 ارححـ مآ واألمـر ارسـ مة هتـدد ارـ  األخـ   املشـ وةة أـ  ارحح مة األبشطة دورةا ١3 ةن   ورع  الار
 اررـابوي أـ  واروـ د ارححـ ل؛ والاهـار ارحح مـة؛ واألل ـاء واملخـداا   ألسـنحة االجتـاا مث  الرن   آ

 واررـاء  رحش ؛ واالجتاا اخلاق؛ ارن ط وس رة  رورود؛ ارش ةل أ  ارس ر ومتومر تن  م؛ ودوخ ا    دوخ
 مدوبــة يف ارــواادة ارســا رة األلحــاق كــ  ا،دمــد االت ــا  ومتضــ ر  مشــ وةة أــ   وــواة ارســامة ارن ـاد 
 وا، ع ـة األمـر منـ  رـ ااا  مـر اروـنة ذا  ا،وابـ  أمضـاً  االةتحـاا يف وأيخـا ارسـنو  ررواةـد ت حوا
 ارححــ ل اجملــا. يف تطحـق ارــ  الرن   ــة واالت ارـا  اردور ــة ارحح مــة املن  ـة وتوت ةــا  واالت ار ــا  ارعامـة
   عارة ي مة ادااة امل احلاتة مش   مبا ارحح ا يف املسن  وارسطو رنر صنة ارتودل ةر  ض ً 
ارعام  احلحومل اردو  امل تو  ارعضومة املعك  رن   يف امحاب ة وع  ا اا تن   ل وانرا ار  مق  - ٥١

دو   شــلخ تن ــ م أبشــطة ارشــ كا  ارعســح مة واألمن ــة اخلاصــة واصــدها وار را ــة ةن ةــا ارتــا   جملنــ  لرــو  
ارححــ ل  ا ة ن ــا  هــا  ارشــ كا  يف ارســ ا 20١6البســاخا يف دواتــ  اخلامســة يف كــابوخ األو./دمســ   
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 ا أوصــ 20١7(  ويف اختتــاق دواتــ  ارسادســة يف أدا/مــامو A/HRC/WG.10/5/2اب ــ  وســ ارا  أخــ   )
أبخ من   منـ  لرـو  البسـاخ يف ابشـاء   مـق ةامـ  لحـومل دو  تدمـد محنـف  رشـ و   ار  مق ارعام 

تن   ل دو  حل امة لرو  البساخ وع اخ املساءرة ةر االبتةاكا  وارتىاوايا   يف ص اأة مض وخ ا اا
املرـــ اة  - املتعنرـــة أببشـــطة ارشـــ كا  ارعســـح مة واألمن ـــة اخلاصـــة مسح ـــداً يف ذرـــك  و  رـــة رـــدمتةا ار ر ســـة

 ( A/HRC/36/36 اب  و لسةاما  العا  ة املردمة مر اردو. األةضاء وأصحار املونحة اآلخ مر )
 

 هلم الدعم وت فري الره ئن عن اإلفراج جه د - ابء 
اه نــة مــر خــ . ا،ةــود ارــ   ــارتةا ارشــ اكة مــر أتــ   26ا أبر ــا 20١6 كــابوخ ارثاي/منــام منــا   - ٥2

(  عــد التىــاايهم Naham 3) 3انهــاق دةــم ار هــاررا مبــا يف ذرــك ال ــ اج ةــر ارطــارم ار نح ــك رســ  نة اروــ د 
سـ  نة  ملدة مخ  سنوا   وتتومل ارش اكة ر ادة ا،ةـود ار ام ـة امل ال ـ اج ةـر ار هـارر المـ اب آ ارث اب ـة مـر

ارــامر ال م ارــوخ ةنــ  ر ــد احل ــاة ورحــر يف لارــة ســ  ة  ســح  التىــاايهم ةنــ  مــد  أكثــ  مــر  ســ اجاروــ د 
ةامآ يف أاملودو  ةن  أمدل مجـاةتآ من وـنتآ مـر ارر اصـنة  و لعـا ة امل ذرـكا حتتىـ  مجاةـا  مـر 

أ ناء  ناء لطة ورود يف مردمشوا ومها اهارر أ  ي مآا منةم متعارداخ ك ن اخ أس  ا  ةدةارر اصنة ارسا رآ 
  “أاا اجنل”املع و   سم ده ل يف ةةدة ار   ارعوا ة ا ر د االلتىااي لار اً ر ر هااا

 املحـاداةا هـا  ا اا ويف  ار هارر مر املعنوما  ستخ صال هتامحادا تن  ا  البح و.وواصن   و - ٥3
 ر اصـــــنة أســـــ هم م لـــــاً  ١2 مـــــر 20١6 األو./دمســـــ   كـــــابوخ يف مـــــاب   يف املعنومـــــا  استخنوـــــ 
ــــــة ســــــ ر مخــــــ  مــــــر ك هــــــارر والتىــــــ وهم صــــــومار وخ ــــــة اختط ــــــ  خمتن ــــــة جتاام  األ  مرــــــل اررــــــ خ رحار

(Eglantine و Free Goddess و Leopard و Naham 3 و Smyrni)  مـــــا. يف ةـــــامنوخ خـــــ اء وب ــــم 
 املعنومـا ا اسـتخ ص تنسـا  املتحـدة ارـوالد  يف ارحح مـة ا،نار ـة ارتحر را  دار ة مر اررابوخ اب اذ

 ه  ة اروناةة ارحح مةو  ارو ن ة ة   ، مية املعك ار نحآ وم ك  ار نح ن ة ارو ن ة ارش كة مر ممثنوخ ولض ها
نـــ و   ار نحـــآ يف  رـــد  ارحح مـــة  رر صـــنة املتعنرـــة ارعامل ـــة ارح ـــاان  راةـــدة يف املستخنوـــة ارح ـــاان  أدخ 

 اررابوخ اب اذ وكاال  ةن ةا أُ نع  االختطا  لوادث ةر حتن ن ة تراام  اةداد تسى و ارك االبح و.
 هى ـــا   ت ومـــ  مشـــ وةة أـــ   وـــواة مرومـــوخ ارـــامر األ ـــخاص لاك ـــة رـــدةم ارـــدو  املســـتو  ةنـــ 

  ارووما. سوال  رحارة واارةا مر رابوب ة أ  محاس  وحتر ق وتن   ةا هلا وارتخط ط ارر اصنة
 دةــم امل ار ام ــة ا،ةــود ر ــادة هلــم املســاةدة وتــو   ارححــااة   ةامــة املعن ــة اردور ــة ارشــححة وتورـ  - ٥٤
 وارع ارـة البسـاخ يرـو  املتعنرـة املسـار  مـر ةـدد هنا  م ا. ال ورحر  و عد  األس  خ . ار هارر أس 

يف احلــاال   وحتدمــداً  وأســ هم األ رــم أ ــ اد ل ــا. ارع ــ  أا ر ســ ور ا    ــا متعنــق مب ســ  ا وال اردور ـة؛
رابوي دوخ ا    ودوخ تن  م رحارة سوال  اروـوما.ا ارارس ر يف أة ا. ارو د أ    ةا ها   تشاا  ار 

 خا    دمدة مل ة عة مع و  أهنايف منا ق  ارع   أ ر ةممر أا ر ارع     ن وارشواأ  ارنامجة ةر 
 

 ابلقرص   املتعلق  القض ئي  املالحق ت يف التع ون - جيم 
 أ  املناس  ارور  يف  حلارة الملاق وتراام  ارحح مة واملخا   ارتةدمدا  تر   ا  تحاد. ماايا. - ٥٥

 ارنىــا  ارع ــ  هــاا أمه ــة ةنــ  تــد. ارــ  األمثنــة ومــر  ار ر ســ ة املعن ــة ا،ةــا  مج ــ  بطــا  ةنــ  كــا 
  ســتخداق وذرــك أ  مر ــا مــر أواو  امل اروا ــدمر ار ت ــآ  ــآ  ــ ةم املشــتح  ألــد هومــة حتدمــد يف مــ خ ا
 ادابـة يف ارحنى ح ـوخ ارعـاموخ املـدةوخ وجنـ   ر صـنة أة ـا. ااتحـاهبم يف رن شـتح  البح ـو.   اان  راةدة

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.10/5/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/36
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   مح  وادابة ةاماا 20 ملدة  رسىر ةن   ُلحم ا ارالأ ومك  سم أمضا املع و  لسرا ةحدل ل د
 متا ك ــا  ســنوا  ١0 ملــدة  رســىر ةن ــ  ُلحــم ا ارــالت  ســل  ســم أمضــا املعــ و  ةــدخ مــوارآ ل ــد
 راق ارال  رع   ارتنوم  ا20١7 أدا/مامو يف ةرد ارال اررابوخ دب اذ املعن ة ارع     رة اتت ا  خ .

ــــة مــــر كــــ   ــــ   عــــد اهتــــاق رــــوار  لصــــداا رس شــــ   ارعــــاق وارنارــــ  ارر صــــنة اســــتخحااا ارشــــ  ة و  خن 
  ل  ةا دل ول د أ ومك( )ا ر ل د اررادا وةحد اا اجنلأ ل د
 ارر صـنةا املتوـنة رن  لرا  نتله ر خطة س ش   يف أةد   رتر م ا املش ورة ار حة وخ . - ٥6

 ر حتاد ارتا عة ارحح مة ارروة م  و رتشاا  وا، ميةا  ملخداا  املعك املتحدة األمم محت  ا اا يف وذرك
 ارســ مة أتــ  مــر اررــابوخ واب ــاذ االســتخحاامة املعنومــا  رتى  ــ  الرن  ــل وامل كــ  اروــوما. يف األواويب
 مواصــنة رضــ اخ ار عن ــة ومشــااكتةم ارــدور آ ارشــ كاء خــ ا   ــآ املحــاداة هــا  وجت ــ   ارححــ  يف واألمــر
 يف ارر صنة رضاد يف لرا رن   ار ايمة اوامل ا ق واملعدا  املةااا  ا مبا يف ذركاررداا  وتطوم  تع م 

   ـــا متعنـــق  اررضـــار ة رن  لرـــا  اارـــدا ارن   ـــا م كـــ ا س شـــ   أصـــحح  ا،ةـــودا ا هلـــ بت ىـــةو   املنطرـــة
 خـ . ر اصـنة ادابـة يف وس شـ   وموامشـ وح واهلنـد  نى حا مر ك  جن  ورد  ارحح مة ارر صنة حا حةمب
 يف و ــنةم امل واةـادهتم األةضـاءا ارـدو. تابـ  مـر رنر اصـنة ارناتحـة  ـالداان   املاعـ ة  ـة ا ١2 ارــ

 كنةـا اروـوما  اجملت ـ  يف ارسـا رآ ارر اصـنة ادمـاج واةـادة ارسـىوخا يف ةرو تةم مدد ررضاء ارووما.
 لمتــاق ارــدةم امل ياتــة االحتادمــة اروــوما. لحومــة وماايارــ   ارر صــنة أة ــا. مــر احلــد يف تســةم ةوامــ 
 ةوـــا   اية ـــاء ةنـــ  اررـــح  دررـــاء ارتعى ـــ  مـــر رت ح نةـــا وذرـــك اررـــابويا ل ااهـــا ارحامـــ  ارتطـــوم 
  ولاك تةم وممور ةم واجمل مآ ارر اصنة

  
 املالحظ ت - س بع  

 ســوال  رحارــة ارر صــنة ملحا حــة املحاورــة ا،ةــود يف اآلخ لــ  اةــ اي ارححــ   رترــدق أالــ  ابــك - ٥7
 ارتوص  ميحر ال ألب  األمه ة  رغ أم  ارر صنة محا حة تدا   ر ماق ارووما  ارشع  تو  واخ  ارووما.

 يف ارر صــنة ارــدارم ملواتةــة  احلــ مح ــر املطــا ا هنامــة ويف  ارشــع  مــر كامــ  دةــم دوخ دارــم لــ  امل
   ص حتسآ تاب  امل اةت نآا رنر اصنة  دمنة ام ادا  واجياد ارتوادمة   ص هت  ة خ . مر ارداخ ا
 ارــ  رنح ــاان  ارــدةم وترــدمي ارســالن ة  ملنــا ق اروــومار ة اةن ــة اجملت عــا  يف واررادمــة احلار ــة األت ــا.
 اروـ د ةنـ  مرـوق ارتوـاد  نـاء يف اروـومار ة ارسـنطا  دةـم وجيـ   اروـعحة املة ـة تنك يف لار ا تشاا 
 األســــا    هبــــا ترــــوق ارــــ  تن ــــ م ودوخ ا ــــ   دوخ اررــــابوي أــــ  اروــــ د رع ن ــــا  لــــد ووعــــ  املشــــ و 

 املنــــا ق يف املع شــــة ســــح  حتســــآ ميحنةــــا ي ــــ  اروــــومار ة األمســــا  موــــارد اســــتدامة وك ارــــة األتنح ــــة؛
 ميحــر وال  ا،ــ ارم مــر وأ هــا رنر صــنة  ــدم  واجيــاد األأامــة؛ برــص لــاال  يف الأا ــة وتــو   ارســالن ة
 واألمـم  رنوـوما. وأمنـا اسـتر ااا أكثـ  سـترح م تح ـ  ار  املستدامةا ارتن  ة ةر مبع . رنر صنة ارتودل
  يف هاا ارودد ارووما. و ع  االحتادمة رنححومة املساةدة رتردمي استعداد ةن  املتحدة

 ســوال  رحارــة رنر صــنة ا،اامــة األســحار معا،ــة   امل ار ام ــة ا، اة ــة ا،ةــود وأرــدا أدا  وابــك - ٥٨
 تن ــ م ودوخ ا ــ   دوخ اررــابوي أــ  اروــ د مــر واحلــد    اارســالن ة املنــا ق يف ار رــ  ســ  ا وال اروــوما.ا

 ب ـاق تن  ـا خـ . مـر سـ  ا وال رنوـوما.ا اخلاروـة االرتوـادمة املنطرـة يف األتنح ـة اروـ د سـ ر ووتود
  األمسا  موامد رحخ ص   ا 
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وارـــ    املاعـــ ةا ارث اب ـــة األ ـــة  مـــد  ةنـــ  ورعـــ  ارـــ  ارر صـــنة لـــوادث ااياء اررنـــق ومســـاواي - ٥9
 شـح  كامـ   تعـاجل مل رنر صنة ا،اامة األسحار أبخ واع  تاك  لوه  سنوا  مخ  منا كاب  األومل

  السـتىا ة وأالـ   ارر صـنة ألة ـا. ة عـة مـاايا. ارحنـد وأخ ارححـ ا ةـ   يف أو ارووما. داخ  سواء
  هرتـ احلـوادث ةـدد لدودمـة أخ   ـد  اروـومار ة ارسـنطا  تابـ  مر س  ا وال احلوادثا هلا  ارس معة
ـــدا  ر ا، ر ـــة ةنـــ  األرـــ   عار ـــةار ةنـــ  أمضـــا  ارـــدو  ارححـــ ل اروتـــودا ارـــ  تشـــ   ارر صـــنة محا حـــة ت

 ارسـ ر تابـ  مـر املسـت  ة وار ر ـة ارر صـنة؛ محا حـة مـا. يف ا،نسـ ا  املتعـددة وارع ن ا  واحل اسة؛
 األمـر ل ـ  مـا. يف اروـوما. رـداا  و نـاء ؛امل ااسـا  الداامـةأب ضـ   وارتر ـد اهلندل اة ط تع  ار 

 ار  ص مر ارر اصنة حل ماخ اروسار  أ ض   آ مر األخ ة ارتدا   ها  وتعد  ارسوال  ول اسة ارحح ل
  أخ   هبى ا  ارر اق ةر وادةةم

 ةنـ  اررـداة رتع مـ  وارش كاءار  محاهلا ك  مر ارسنطا  اروومار ة  املتواصنة ا،ةود أردا وابك - 60
 ار ايمة اررضار ة واآلر ا  احلوك ة ار ا  تطوم  ذرك يف مبا ارطوم ا املد  ةن  ارر صنة وت  يف ارو ود
 الدااة تةـــااي وتطـــوم  اروـــوما  ارححـــ ل اررـــابوخ رتنرـــ   ا،اامـــة ا،ةـــود ةـــر  ضـــ  رنر صـــنةا رنتوـــدل
 ر  مـــق ارتا عـــة اررـــابوخ دب ـــاذ املعن ـــة ارع ـــ    رـــة ة ـــ  ةنـــ  كـــارك وأ ـــك  يف اروـــوما. ا،دمـــد ارحح مـــة
ارتا عــة  ارعــامآ ن ــدةآراهلنــدل  اةــ ط و ــححة اروــوما. ســوال  رحارــة ارر صــنة مبحا حــة املعــك االتوــا.

 تحي ملـ ار عارـة اررضـار ة امل لرـة مـر حرمي ارال خ . مر ارحح مةا  ، مية املعك اهلندل اة ط نتد مل
 ارر صـنة محا حـة امل معـا بسـع  أخ ةن نـا وجيـ   اهلنـدل اةـ ط ة   يف رنحدود ارعا  ة ارحح مة ، ارما

 وأ هـا األمـوا.ا وأسـ  ارت ومـ ا ذرـك يف مبـا اروـنة ذا  ارو ن ـة ةـ  املن  ـة ميةا،   مر احلد   مق ةر
 اية اء استةدا  م   أخ وجي    راءها تض ر كل ارر صنة  ححا  ار ةا حتتاج ار  اردةم ه اك  مر

  أورومة ذا  مسلرة الت ام ة وارشححا  ارر اصنة ةوا  
 يف    ــا دورــة توــح  أبخ اردور ــة املعــام  تن ــا أخ االحتادمــة اروــوما. لحومــة امل دةــوا وأكــ ا - 6١

 تعـ اي وأخ اررابوخا اب اذ ةن  ردااهتا تطوا وأخ ارو ن ةا ة  املن  ة ا، مية ملحا حة املتحدة األمم ات ار ة
  اجمل مآ  تسن م املتعنرة االت ارا  تش   ماال  يف األخ   ارحنداخ م  ارتعاوخ

 األ ــــ دء املــــدب آ وســــار  ارححــــااة مج ــــ  ةــــر املشــــ و  وأــــ  ار ــــوال ال ــــ اج امل دةــــوا وأكــــ ا - 62
  ار هـــارر دةـــم ارشــ اكة  ـــ  ترـــوق ارــال  رع ـــ  أ ــ د اروـــددا هـــاا ويف  اروــوما. يف ك هـــارر اةتىــ مر
 معــــاانة مــــر ارتخ  ــــف يف رن ســــاةدة البســــاب ة واملن  ــــا  واروــــناةةا احلحومــــا ا امل دةــــوا وأتــــدد
 خاصـة  و ة وأ  د  ارر صنة عحاد أس  صندو  يف املسامهة   نةا مر  ط   وأس هما ارر صنة عحاد

  OS35 ارس  نة  ارم س ا  ا    سح   يف واهلندمة ارو ن ة ارحح مة ارروا  هبا رام  ار   ألة ا.
 املعك االتوا. ر  مق ک ر سة ارر ادل  دواها االعط   مواصنة ةنی س ش  ر  رشح  وأتوت  - 63

 رـــدواها اهلنـــدل اةـــ ط ،نـــة وكـــارك ا20١7-20١6 رن ـــحة اروـــوما. ســـوال  رحارـــة ارر صـــنة مبحا حـــة
 اردور ـــةا ارحح مـــة واررـــوا  االتوـــا.ا   مــق  ـــ  مضـــطن  ارـــال ا،ــاال  رع ـــ  وأ ـــ د  مشـــاا  ک ضــ ف
 ارر صنة محا حة أت  مر املتواصنة ،ةودهم ارووما. يف والرن   ة االحتادمة وارسنطا  اردو ا واجملت  
   ة وما املنطرة أءاء مج   ويف ارووما. سوال  رحارة
 ارــــو ك اروــــعد ةنــــ  رنتعــــاوخ املســــحورة أــــ  املســــتود  ةنــــ  حتررــــ  ارــــ  الجنــــاايا  وتشــــةد - 6٤

   اردور آ واألمر رنس ق هتدمدا متث  ماايار  ار  رنر صنة ارتودل يف واردو  والرن  ل
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 ملرف ا 
 قب لر  املسرل  والسر   القرصر   مبك فحر  يتعلر  فيمر  األعض ء الدول مس مه ت  

 الص م ل س احل
 (2016) 2316و  (2015) 2246قرراري جملرس األمرن  ت فيرذاملس مه ت الث  ئي  يف   

 خالل الفرتة املشم ل  ابلتقرير 
 ب روندي  

 اتـــ اءا   واوبـــدل لحومـــة اختـــا  ا(20١6) 23١6 األمـــر منـــ  رـــ اا تن  ـــا   ـــا متعنـــق   
 :املحآ أدان  ارنحو ةن  اةدمدة
االت ار ـــة  ارححـــاا يف األاوا  رســـ مة اردور ـــة االت ار ـــة امل تســـتند احلحومـــة   ةامـــة دااســـة اتـــ اء • 

  اردور ة رنحح  واالبراذ يف ارححاا
  2009كابوخ ارثاي/منام  29أصحح  دورة مورعة ةن  مدوبة ت حوا ررواةد ارسنو  اةتحااا مر  • 
 املخـا   ددااة معن ـة ارـوايااا   ـآ مشـحكة ،نة م  والبراذ ارحح  تنس ق م اك  دبشاء رام  • 

 مــر وايااا  ةــدة يف ة ومــا ارتنســ ق  ــ وخ ددااة املعن ــة املســتو  ار   عــة اهل  ــة وهــل وارحــوااثا
 ارتـزايا حتر ـق أتـ  مر والبراذ رنحح  و ن ة دار ة وأبشل   واوبدلا يف ارو ن ة ارش  ة   نةا
  ارحح  يف األايما  ادااة يف املشااكة ار اةنة ا،ةا  خمتنف  آ

 يف امل وا ل كة وم ارحة تن  م ةر مس ورة ي مة    ة ولدة ش  ت ارحح مة رن وابئ ه  ة أبشل  • 
  اررداا  و ناء ارتدام ةر و  ارداخن ة املار ة وارط   ارنر  مم ا 

 
 الصن  

 ارشعىب ارتح م  ، ا ارتا عة ارحح مة ارروا  أاسن  ا20١7 متواي/مور   ل  و200٨ ةاق منا 
 هـــا  يف ل اســـة مةـــاق رتن  ـــا تنـــدلا 22 000 و ســـ  نة ٨3 عـــ   م ا رـــة ة ـــ    رـــة 26 اروـــ ى
 ات عـة سـ نا أو أتنح ـة سـ نا منةـا ارعدمـد كـاخ سـ  نة 6 ٤00 لـوامل ارو ن ة ارحح مة اا ر  ورد  املوار 

 3 000 لــوامل منــ  خــ . مــر وأتنح ــة صــ ن ة ســ  نة 60 مــر أكثــ  وأأا ــ  اارعــاملل األأامــة رــ انمج
 ارتىـاال ارط مـق هـاا أتمـآةنـ   هـو مـا سـاةدو  اهى ـا   ـر مـر ر اصـنة سـ ر كوهنـا يف ا تح  س  نة
 اروـــ ن ة ارحح مـــة احل اســـة ررـــوة ارتا عـــة مـــورآ ار  را ـــة تنرـــ  ا20١7 ب ســـاخ/أ  م  9 ويف  اهلـــاق ارـــدو 
 مشا. اروارعة امل ا  ءو مورآ وأي    OS35 ارس  نة اختط وا ر اصنة أخ م ادها اسارة وارعش مر اخلامسة
 وأررــوا ارطـارما أ ــ اد مـر ١9 اخلاصــة ارع ن ـا  مــر تنـدد ١6 وأبرــا ةار ـةا  ســ ةة سـرط   تــ ا أـ ر
   ر اصنة    ة ةن  اررح 

 
 األورويب االحت د  

 ،نــة وة ــ  ارححــ ل واألمــر ارحح مــة رن ــوااد اروــوما. اســحات ى ة تن  ــا األواويب االحتــاد مــدةم 
  ارحح ل األمر تنس ق
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 ليت اني   
 األواويب ر حتـاد ارتا عـة ارحح مـة اررـوة هبـا تضـطن  ارـ  أ ننطـا ة ن ة يف تساهم ر تواب ا  ت   ما 

 كحـ   شـح  ر تواب ـا سـت مد ا20١٨ ارثاي/منـام  كـابوخ مر واةتحااا  20١١ ةاق أوار  منا ارووما. يف
  ارعاملل األأامة   انمج س ر محامة ةن  تع   ار  املسترنة ارس ر محامة م  اية يف مسامهتةا

 
 املكسيك  

 رنىـــــ ارم رعارـــــدا  أـــــ  املشـــــ وةةتتعنـــــق   تتـــــوا   امحاب ـــــة امل لرـــــة اررضـــــار ة رن عـــــام   ارـــــ  
وـنة  رر صـنة( مبوتـ  اررـابوخ ا،نـارل األموا.ا مبا يف ذرك ارعارـدا  املتلت ـة مـر أة ـا. ات ام ـة مت )أس 

مـــر اررــــابوخا ميحــــر مراعــــاة مـــ تحي تــــ ارم ارر صــــنة مبوتــــ  املــــادة  ١٤6  وو رــــا رن ــــادة حنــــداالحتـــادل رن
ا أصـــح  رـــد  املحســـ ك ولـــدة ر ســـتخحااا  املار ـــة منحرـــة  ـــوايااة املار ـــة 200٤محـــ اا  ومنـــا ةـــاق  ٤00

تنرل وحتن   وبش  املعنوما  ارواادة مـر ارتراام /ال ـعااا  املار ـة  واالرت اخ ارعاق تت ث  مة تةا ار ر س ة يف
املردمة مر ارح اان  اررار ة  ل   ا سـواء كابـ  م سسـا  مار ـة أو م سسـا  أة ـا. ومةـر أـ  مار ـة 
مع نــة  وتشــاا  املحســ ك أمضــا  وــواة بشــطة يف ةــدد مــر املنتــدد  احلحوم ــة اردور ــة واملتعــددة األ ــ ا  

 ن   ة وارثنار ة املح سة ملن  أس  األموا. ومتوم  الاهار وكش ة ا ومحا حتة اا ومر   نةا:والر
 املار ة  لت اءا  املعن ة ارع     رة • 
  ار ت ن ة ألم محا املار ة  لت اءا  املعن ة ارع     رة  • 
  ارحاامي ارحح  منطرة يف املار ة  لت اءا  املعن ة ارع     رة • 
  املار ة االستخحااا  رولدا  امغ وب  م وةة • 

 
 ه ل دا  

  (20١6) 23١6 األمــــر منــــ  رــــ اا تن  ــــا امل ار ام ــــة ا،ةــــود مــــر  عــــدد هورنــــدا اعــــطنع  
 منل: ما املردمة املسامها  ومشن 
ارتا عة رنرـوة ارحح مـة ارتا عـة ر حتـاد األواويب يف اروـوما.  سـ ر ل   ـة متعـددة  ة ن ة أ ننطا  دة  • 

حعثــة االحتــاد األواويب ارعســح مة رإلســةاق يف تــدام  رــوا  رــدم  ارــدةم أمضــا ر  و 2009منــا ةــاق 
ةنــ  ارتــدام  ارعســح ل رنىــ ا ارــو ك اروــوما ا وترــدق املشــواة امل  ا ارــ  ت كــ األمــر اروــومار ة

   دا ةسح د يف ارحعثة  ١٥ ـ  20١7وسامه  يف ةاق   وايااة ارد ا  اروومار ةمويف ل 
 عثـة االحتـاد األواويب املعن ـة  حنـاء اررـداا  ارحح مـة الرن   ـة يف اررـ خ األ  مرـلا رام ا مر خ .  • 

ترــــدمي املشــــواة االســــحات ى ة وارتوت ــــ  رنن ــــ اء اروــــومار آا وتوســــ   بطــــا  رــــداا  امل سســــا   
 ١0 ــ  20١7وومار ة ةن  ايددة االستر اا يف ار  أو رحارة سوال  ارووما.  وسامه  يف ةاق ار

  اررداا  يف ما. اب اذ ارروابآ ارحح مة يف ارووما.  خ اء مدب آ يف  عثة االحتاد األواويب رحناء 
ــ  •  ر أتــــ  يف  ــــ انمج االت ــــا  ا،دمــــد مــــ 20١7-20١٤من ــــوخ مــــواو خــــ . ار ــــحة  ١٥ســــامه   ـــ

 رتطوم  اخلدما  األساس ة يف رطاةا  ار ةامة اروح ة وارتعن م واهل اك  األساس ة واألمر  ارووما.
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   مــق ةــر رنةىــ ةا ا،اامــة واألســحار رنن اةــا  ا،اامــة األســحار معا،ــة صــندو  يف ســامه  • 
  احلحوم ة أ  رن ن  ا  هورندمآ احتادمر

 وا، ميـــة  ملخـــداا  املعـــك املتحـــدة األمـــم محتـــ   ـــ انمج يف مـــواو من ـــوخ مبحنـــغ هورنـــدا ســـامه  • 
  ارووما. يف اررضار ة واةاكم ارسىوخ و ناء رتطوم 

 هورنــداا يف  ــ ةم املشــتح  ارر اصــنة مــر 23 وادابــة لاك ــة متــ  ا20١2 و 20١0 ةــامل  ــآ • 
  ارووما. امل منةم 22 مت  اةادةو 

  عثــا  يف املنتشــ ة اروــوما. يف األ  مرــل االحتــاد رحعثــة ارتا عــة ارعســح مة رنرــوا  تــدامحا رــدم  • 
 رنتـــدام  األم مح ـــة املتحـــدة ارـــوالد   ـــ انمج   مـــق ةـــر املتحـــدة رألمـــم ارتا عـــة ارســـ ق ل ـــ 

   أ  مر ا يف ارطواائ ة ن ا  ما. يف واملساةدة
  20١٤ و 20١0 ةامل  آ ار حة يف اة ط دا  ة ن ة يف  س  نة سامه  • 
 يف االســــــتر اا صــــــندو  يف 20١6-20١2 ار ــــــحة خــــــ . مــــــواو م مــــــآ 6.٤ مبحنــــــغ ســــــامه  • 

  ارشحار ل كة مر اسحدادها مت ار  املنا ق يف االستر اا حتر ق ات اءا  ردةم ارووما.
 يف االحتــادل ار ملــاخ رــداة رتع مــ  مــواو من ــوخ ١.٥ محنــغ  ـــ االحتادمــة اروــوما. لحومــة  دة ــ • 

  أةم  شح  ارووما  اررضارل اررطا  وتع م  و وبت بدا “صومار  بد” و  ملاي مردمش و
 

 الس يد  
 عـحا  مخسـة بشـ    مـق ةـر املنطرـة يف ارر صـنة محا حـة مـا. يف ارـدةم تردمي ارسومد تواص  

 ار/أأســط  مــر ا تــداء أ ننطــا ة ن ـة يف ســومدمة  رــوا  املســامهة ار ملـاخ ورــ ا  أ ننطــا ة ن ــة مرـ  يف
ار ر سـ ة املسـامهة  ارحنـداخ ألـد هـل وارسـومد  ةسـح د  ـ دا ١3٥ امل موـ  مـا ترـدمي خـ . مر ا20١7

  اررداا  يف ما. اب اذ ارروابآ ارحح مة يف ارووما.  أب  اد يف  عثة االحتاد األواويب رحناء 
 

 تركي   
 رألمر مست  ا هتدمدا ارووما. سوال  ورحارة ةدخ خن ج يف املسن  وارسطو ارر صنة ت ك ا تعت  

 منل: ما اجملا. هاا يف    تضطن  ارال ارنشط اردوا ومش    اردو 
 ن  ــة لنــف مشــا. األ نســلمل ارتا عــة “اةــ ط دا ” ة ن ــة يف ارحك ــة ارحح مــة ارســ ر مشــااكة • 

 (٥0٨ املشــحكة ارع ــ  )  رــة ارع ن ــة هــا  ر ــادة ت ك ــا تورــ  ورــد  20١6 ةــاق يف هنامتةــا لــ 
  20١2 موب   ل م اخ/ امل 20١١ األو./دمس   كابوخ مر ار حة يف ارتناور أساح ةن 

   ن ــا املتحــدةا ارــوالد  ترودهــا محــاداة وهــل املشــحكةا ارحح مــة اررــوا  مــر تــ ءاً  ت ك ــا كابــ  • 
  اخلامسة رن  ة ١٥١ املشحكة ارع     رة لار اً  ت ك ا ترود

 ل   تن  ا ر ش   ١٥١ املشحكة ارع     رة  عثة بطا  اتس  ا(20١٥) 22٤٤ رنر اا وو را • 
  ارشحار ل كة رح   مر الاها  ة املن  ا  متوم  لاا ة هبد  ار حم
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  نـــداخ مــر ســ ر مب ا رـــة   ةــا رامــ يف منـــا ق  ة ن ــة 26 ارحك ــة ارحح مـــة ب ــا  اآلخا ولــ  • 
 وا ــتحح  اروــوما.ا امل البسـاب ة املعوبــة تنرــ  ارـ  رنســ ر ومــلموان امنـا مــ واا وو ــ   خمتن ـةا

  تةامة  تن  ا خ . ر اصنة م 
 اروــوما. سـوال  رحارــة ارححـ  يف املســن  وارسـطو ارر صـنة محا حــة يف  ـام  هنىــا ت ك ـا وتتحـ  • 

 دوالا من ــوخ ٥00 ر  تةـام ــو   تىـاوايم ارــ  ارتن  ـة وتةــود البسـاب ة املســاةدة ترـدمي مشـ  
  رن شحنة ا،اامة األسحار معا،ة امل وهتد 

 


