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 تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص  
  

 مقدمة -أوال  

يغطــــا اــــيا انتقويــــو اــــة حلــــلة األمــــم املتحــــدة ورــــل ان ــــ     حلــــ    انقــــلة  انتطــــل ا  انــــ   - ١
. /اــل 20١7حزيوااييلنيــ   22إىل  20١6كــونلا األ/ديسي ــ     ١6اســتتد    انرــملة امل تــدة مــة 

حلــوا ا    / ١964  ١86يتضـ ة دــديلو ن ــتش األنلــطا انــ  حلومــع الــو انقــلة ا ــ   قــوا    ــ  األمــة 
 20١7كـونلا انلو/يينـويو   9منـي دـد/  رقويـومل املـ      20١7  2338اجمل   ان حقا /آخواو انقوا  

 S/2017/20.  
فـــــوسا  مـــــة  يــــــن م  883انعنصـــــو انع ــــــ ومل ي  ـــــ  ، كـــــوا حلـــــلا  20١7حزيوااييلنيـــــ   22/   - 2

  انظو املوفق .  اموأة ١7مة  ين م   فوسا   69    حللا  انصو انلوطا /  ،اموأة  مة مجيع انورب 84
  

 التطورات السياسية اهلامة -اثنيا  

خـــ د انرـــملة امللـــ لنا شنتقويـــو، تـــ د  املرو/بـــو   ـــن نياـــيم انق و دـــا انيـــل نين، ني ـــل   - 3
توســيوسي ، /نياــيم انق و دــا األرــوا ، مصــطرف أحلينتــا، فــملا  رلادــش م ل رــا /أحــوني  رقــدمو  ــ  أ س

 انعديد مة انتحداي  /فملا   كلس. كينك/اج ع  / م  لق 

، ُاقـــد مـــ نو  لـــجا حلـــ     جنيـــو تـــو كع فيـــ  انـــد/د 20١7كـــونلا انلو/يينـــويو   ١2/   - 4
/انيــــل ا، /حضــــو  ا دــــوس  ن يطونيــــو انعظ ــــف /أيوننــــدا انلــــ ونياانضــــومنا، /اــــا روكيــــو /امل   ــــا املتحــــدة 

األ/ /يب  صــرا مواحلــب. /حلــد افتُـــتبع املــ نو  عــد مل ملـــا أاي  مــة املرو/بــو  امل لرـــا انــ  سا    ــن ان ـــيد 
رتلجـع  عـوك كـش جونـب / كـونلا انلو/يينـويو   ١١إىل  9أحلينتا /ان يد أ ستوسيوس  خ د انرملة مة 

اخلـــوائم نمـــوا   إحـــدأل خـــزائة األمـــم   اـــيحلـــد حرظـــع ع قـــا اسخـــود رعـــدي   إحل ي يـــا / خوائطـــ  املت
املتحـــدة. /تـــ  ش املـــ نو منعطرـــو يف ايـــو /حوربـــو   ااـــوسك  انق دـــيا إ  كونـــع ر ـــك املـــوة األ/ىل انـــ  

ل انرصــش أاــ   ملنوحللــا انرصــش املتع ــق شألمــة /انضــ و  ، /اــ ةاملــيكل   اجل ــو  انروا ــافي ــو  عاجت عــ
 ان وس  /األخ  مة املرو/بو .

https://undocs.org/ar/S/RES/2338(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/20
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/اقب انعقوس امل نو، /ادش اجلون وا ااـوسك  املتع قـا شجلزيـوة، /كـوا معظ  ـو  لـجا أ  عـا مـة  - ٥
/امل ــوئش املتع قــا  ؛/امل ت  ــو  ؛/ا حلتصــوس ؛/رقوســم ان ــ طا ؛، /اــا او ــمن  رو/بــو  انرصــلد ان ــتا

/ُاقــــد  اجت واــــو  منتظ ــــا  ــــن انــــزاي ن /املرو/بــــن ك ــــو ُأجويــــع أا ــــود ا ــــف  .ش دــــوس األ/ /يب
ني ـوايأ ويش، رعط ـع انع  يـا  ١١تـ و/يف ايو /  ١6انرـملة انرودـ ا  ـن خـ د إ  أن  م تلأل اخل اء. 

 ســـترتوء ن  ــ ب جــدد سا   ــن اجلــون ن  لــجا حلــوا   وملــوا حلــ   املتع ــق ش حترــود شنــيكوأل ان ــنليا 
  املــــدا   انعومــــا. /اســــت نرع   “إينلســــي ” مــــع انيــــل ا  لــــجا انلحــــدة  ١9٥0اــــو  يمل سا    انــــ

ــــــ  مــــــة  ١١املرو/بــــــو     ــــــع تــــــو   انزاي ــــــوا /املرو/بــــــلا   كل ــــــ  ر  ني ــــــوايأ ويش، /  انرــــــملة ان
 ا جت واو  ان  ُأحوني خ هلو  عض انتقد  /إا كونع /ر ر   طيئا.

و مجس ا الوء مع انزاي ن ان يية استضوف  و األمـن انعـو    نيليـل  ، حزيوااييلني ، إمل 4/   - 6
ان يـوا إىل أا  نـع اشتـو ة  / دد   يوا أا ة اة اقد امل نو  دسا   سلي وا   تـ و حزيوااييلنيـ . 

ء ن تلدـش إىل اررـوق تـومش /ن نـو احوربـ ي ت ـا أييـاانتقد  ااوني   انرصش املتع ـق شألمـة /انضـ و   
انلقـا  ـن انطـوئرتن  لــجا أمـن م   امل ـتق ش. /ق ا ررــوق أيضـو ا ـف ملادــ ا املرو/بـو   ـن انطــوئرتن 

/امل ت  ــــو  /او ــــم /رقوســــم  حل ــــيمشششنتــــلانيمل مــــع  نــــك  لــــجا مجيــــع انقضــــواي األخــــوأل املع  قــــا،  ــــدءا 
ــــــــد أا املــــــــ نو  ــــــــع امللــــــــو كن، ق  كي عقد  ــــــــدسا   ســــــــيُ ان ــــــــ طا. / عــــــــد إجــــــــواء ملــــــــو/ ا  مــــــــع مجي

حزيوااييلني  ا ف امل تلأل ان يوسا دع  اويا األمن انعو ، /مبلو كا ان يد أ ست يوسي  /ان ـيد  28
 أحلينتا، /كينك اند/د انضومنا، /حبضل  ا دوس األ/ /يب،  صرا مواحلب.

  
 أنشطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص -اثلثا  

نـــع دـــد س انقتـــود /اشســـ و    اورـــوا ا ـــف انقـــونلا /اننظـــو  /اـــلسة أُ/ك ـــع إىل انقـــلة م  ـــا م - 7
كي ـلمملا، وـلد انعنصــو   ١80األ/بـو  إىل ط يعت ـو. /شنقيـو   ـد/ اي    املنطقـا انعونينـا انـ  ي  ـ  طلهلـو 

ـــلروا   ـــن  انع ـــ ومل /انصـــو انلـــوطا س/ا /حلـــل  انت وكـــو  أ/ حـــلاست ا ـــ ويا ت ن ـــو أا رـــ ج  انت
في و  ن املدنين. /مـة امل ـم أا رظـش انقـلة ا ـف ارصـود /  ن املدنين /انع  وين، / اج تن، انقلرن املتل 

م ــت و شننظـــواء انع ـــ وين /املـــدنين /مـــة ج ـــوني انلـــوطا ا ــف جـــونت اجلزيـــوة نظـــوا نعـــد  /جـــلس ارصـــود 
 ــ ومل /انصــو اهليئــو . /يع ــش انعنصــو املــد/ انتــو ع ن قــلة، شنتن ــيق مــع انعنصــو انع ر ــكم وتــو  ــن 

انلـوطا،   مج ــا أمــل ، ا ــف ر ــي  اننلـو/ املــد/   املنطقــا انعونينــا /ا ــف  نـوء انلقــا  ــن انطــوئرتن مــة 
خ د   لاا متنلاا مة امل وس ا  امللملكا  ن انطوئرتن، ممو ي  م   اجل لس ان  ر ـيهلو األمـم املتحـدة 

 ا ف نطوق أ/سع ندام ا  يا ان   .
 

 دد  القتا  واحلفا  عل  الوعع العسرر  القامممنع جت -ألف  

طــلاد انرــملة امللــ لنا شنتقويــو، ق اورــوا ا ــف ســ ما املنطقــا انعونينــا /اســتقوا او  رضــش ج ــلس  - 8
ا رصود /انتن يق ان  ر يهلو انقلة. /كونع ردخ   انقلة بـو/ يا يلميـو نت ـليا املنونياـو  املتدنيـا اوـدة 

اــــة / اننومجــــا اــــة األنلــــطا املدنيــــا أ/ اــــة حــــو   اــــد  انضــــ و/ انع ــــ وين  أ/ حــــو   ســــلء انر ــــم
 نــك، يظــش حلوئــد  /إبــوفا إىل. ١989انت وكــو  مــيكوة اــو   /اــةا حتتــوع ا ــف رغيــ  انلبــع انقــوئم 

ا ف ارصـود م وتـو حللة األمم املتحدة ورل ان      حل     قلا  / ئي  األ كوا /حلوسة انقطواو  ان
 نر  انلحلع شنقوسة املعنين نض وا فعونيا ا رصو   ا ف م تلأل ك و  امل  /نن./شنتظو    
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ــــا. فعــــد  /جــــلس   لاــــا مــــة  /مــــع  نــــك رلادــــش - 9 انتلــــ يك   ســــ طا انقــــلة   املنطقــــا انعونين
املترق ا ي و  ن انقلرن املتلاج تن /حللة األمم املتحدة ورل ان      حل    لـجا األنلـطا ‘ انقلااد’
قـــلة إىل /بـــع و مـــة خـــ د مـــيكوة نـــ  ت ـــة ا بـــط   الـــو   املنطقـــا انعونينـــا /حلهلـــو، انـــ  ســـعع انا

 ، يظش مصد ا نتلروا    نز/  هلو.١989 او 

ك ــو أا انتلــو  معــدا  سا ا  انت رزيــلا املغ قــا    عــض امللاحلــع، /  ســي و ر ــك انــ    رــزاد  - ١0
إ  إ ا كــوا جيعــش أمل ملحلــع مترلحلــو ا ــ واي عــدا  يــب اــي  اململكمجالنــا،   يــزاد ي عــا ا ــف انق ــق. ف

، فـنا امللاحلـع املجالنـا انقوئ ـا 20١7امللحلع    مجالد. /  م اد   دد روكيـب كـوم ا  جديـدة   اـو  
 ان  ق رل يع كوم ا  في و رل  ش انت وكو.

/انـــ  رنت ـــك انلبـــع انقـــوئم،  أمـــو امللاحلـــع انع ـــ ويا انـــ  أنلـــجاو انقـــليفا ساخـــش املنطقـــا انعونينـــا - ١١
/خصلدـــو    ســـمل/في يو، ف ـــا   رـــزاد حلوئ ـــا /اـــا رصـــن و ا ـــف أاـــو انت وكـــو  سائ ـــا. /  رـــزاد األمـــم 

 املتحدة د  بش ح لما روكيو امل  /نيا اة انلبع انقوئم   فو /تو.
 

 أنشطة إزالة األلغام -ابء  

ا  يـو  إنيانـا األنغـو    آخـو حق ـن مـة حقـلد  خ د انرملة امللـ لنا شنتقويـو، أك  ـع انقـلة - ١2
األنغو  انل ونيا /انعلوية ان  أط ع نيايُم انق و دا انيل نين نياـيم  انق و دـا األرـوا  ا ـف ملاحلع ـو   إطـو  

 .20١٥  لاا ردا    نوء انلقا ان  أُا ة ان و   أاي يمويل 

حقـش األنغـو  انلاحلـع م وتـوة  اـود املنطقـا انعونينـا /ك و  كـوُ    رقويـومل ان ـو ق، ب ي ـدأ رط ـ   - ١3
، 20١٥/  20١4  مومـو مل، حيــا أس  أمطــو   زيـوة إىل جــو  األنغــو  إىل املنطقـا انعونينــا   اــوما 

  ـــم أا انقـــلة حلـــد أك   اـــي  امل ـــجنا مـــع انقـــلا  انملكيـــا. /  رـــزاد انقـــلة م تزمـــا  تي ـــ  رط ـــ  منطقـــا 
لد األنغــو  األ  عــا املعو/فــا املت قيــا   املنطقــا انعونينــا، /اــا حقــلد يت ــع مومــو مل مــة األنغــو  /كــينك حقــ

مل ملا من و ن حو  انلطين  ين و يت ع انوا ع من و ن قـلا  انملكيـا. /  حـن أ ـدأل اجلونـب انق دـا انملكـا 
مبلحلرـ  نا  حل لن  انيانا األنغو  مة كش اوقلد األ  عا ك ت لاا /احدة، ن َّـك اجلونـب انق دـا انيـل /

انقلة مع اجلون ن نتحديد ع روا /راوقلد انل ملا انتو عا ن  بو/ يا مللاج ا مو يعتقد أن  يل ش اديدا. 
، /اـا م ـتعدة 20١8 / 20١7   سـن أ/نلاي  م ع حقلد األنغو  /رط  او   مجيـع أاـوء اجلزيـوة 
إىل اوصــلد  انقــلة  نــوطق املعنيــا. /ســعع نتقــدا انــدام هل ــو، / نــك   ان دايــا اجــواء م ــع  ــ  رقــين ن

ا ـــف ملافقـــا اجلـــون ن   ـــواا ا ـــف انلـــو/    امل ـــع نظـــوا ألييـــا إنيانـــا األنغـــو  شات و اـــو إحـــدأل رـــدا   
 ان  ما /نتحقيق اهلد  انن وئا املت لش   جعش حل   خونيا نومو مة األنغو .

 
 نيةإعا ُة األوعاع إىل طبيعتها واملهاُم اإلنسا -جيم  

/ادـــش انصـــو انلـــوطا انتـــو ع نقـــلة األمـــم املتحـــدة ورـــل ان ـــ     حلـــ   ا رصـــود مـــع كــــ   - ١4
اجلون ن ن   ـوادة ا ـف /بـع اسـملاريتيو  مل وفحـا اجلوتـا /ن قيـو ، ح ـب ا حلتضـوء،  تي ـ  انتحقيـق 

روا ا ف انقونلا   اجلوائم /امل وئش اجلنوئيا املور  ا ساخش املنطقا انعونينا /ا او. //اد ع انقلة سام او
ـــة/اننظـــو  ا ـــف نطـــوق أ/ســـع مـــة خـــ د ري ـــ  أا ـــود  وفـــا ا رصـــو   امللـــملكا  ر ـــوسد  مـــة انـــ  ن  

املع لمــو  املتع قـــا شجلـــوائم /امل ــوئش اجلنوئيـــا /اوـــو   اشن ــونيا، شنتـــلانيمل مـــع اهليئــا األ ، /اـــا ان تنـــا 
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 سـونا اـة طويـق  ١60 ر ـوسدنرـملة امللـ لنا شنتقويـو، ق انتقنيا املعنيا شجلوتا /امل ـوئش اجلنوئيـا. /خـ د ا
 ستنوء /حونا اختطو  طرش.او/ب  وفا ا رصو   امللملكا رعوك م وئش مة  ين و حو   اويب / 

/  ــم اــي  اجل ــلس، ســش انق ــو  اجلزيــوة يلــ  دــداي  أمــو  إنرــو  انقــلانن ساخــش املنطقــا انعونينــا  - ١٥
، أ  غـُع اـة انـد/  انـيمل ابـط عع  ـ  انقـلة انـدمو  افقـع أفـواسا  20١7ينـويو /ا او. /  كونلا انلو/ي

مــة انلــوطا مــة اجلــون ن إىل حلويــا  ــي  امللــملكا  ــن انطــوئرتن مــة أجــش إجــواء ا  يــو  ررتــي  متزامنــا 
نل ونيــا كونيينلاــو  كونــع رع ــش  صــل ة  ــ  ملــو/اا منــي ســنلا  اــدة. /مــع أا ا  يــو  انترتــي  ر ــك 

ىل إ ــ ق ان ونيينلاــو ، فقــد أايــد فــتع أ ــلاب ان ونيينلاــو  انل ــو/ منــي  نــك اوــن، /يعــزأل حلــد أس  إ
 ان ونيينلاو  مة انع ش ب رتغ . ر ك نك أسوسو إىل أا انظو/  ان  م ن ع 

فقـد  .//اد ع انقلة انتصدمل نعدس ك   مة ا  يو  رل ش املدنين س/ا إ ا   املنطقا انعونينـا - ١6
ا  يـو  رل ـش مـة اـيا انق يـش. /ر عـا ا  يـو   ٥03رـملة امللـ لنا شنتقويـو مـو   لاـ  ُست ش خ د ان

انتل ــش انــ  يقــل  الــو انصــيوس/ا امل ــ حلا ا ــف انق ــق  لــ ش خــو ، ألنــ  مــة امل  ــة ا تــت و    أاــم 
حل ا انصـيد أفواس ا  ويلا    ب ا ردائ م ألنيايء ا  ويا. /مع  نك ي د/ أا اجل لس ان  ر يهلو انقلة ملوا

مــــة خــــ د ا رصــــود شن ــــ طو  اا يــــا /اجــــواء س/ اي  رعت ــــد ا ــــف اســــت  و ا  حلــــد حققــــع  عــــض 
ا  يـا رل ـش حلـو  الـو دـيوس/ا حل و دـا يل نيـلا   املنطقـا انعونينـا خـ د انرـملة  ١7فقد ُست ب ع  ،اننتوح

-20١٥انرــــملة ة مـــة املـــدخـــ د نرـــ  ا  يـــا رل ـــش  80امللـــ لنا شنتقويـــو اوـــومب مقو نـــا مبـــو   لاـــ  
تلــييد ان. /سـواد  رــدخ   انقــلة أيضــو ا ــف انت ريــو مـة حــدة انتــلروا  اننومجــا اــة أنلــطا 20١6

 ز ااا شنقوب مة خطل/ /حلو إط ق اننو ./ان

ا ررواـو مطـ وسا  إنـي م انقـلة/انتصو يع انـ  منحت ـو  ان  حلدم و املدنيلا/حلد ستش ادس انط  و   - ١7
و ي اة ا ف نيايسة اات ـو  انق و دـا ش سـتروسة مـة ممت  ـوام امللجـلسة   املنطقـا خ د انعقد املوبا، مم

انعونينا، /ا ف نيايسة انلقا   أمة املنطقا، /ا ف انق لد ن ـ يو  ع  يـو  انقـلة املتصـ ا  تنظـيم انـدخلد إىل 
ويا مــة  ــن أ/نــلاي  املنطقــا او وســا /انع ــ  ر ــكاملنطقــا. /  يــزاد ري ــ  األنلــطا املدنيــا انعوسيــا   

انقـلة، /يــتم  نــك مــة خــ د انتلادــش مــع ان ـ طو  /ممل ــا اجملت عــو  اا يــا /املــدنين انــوا  ن   انع ــش 
ساخــش املنطقــا. /  إطــو  اجل ــلس انــ  ر ــيهلو انقــلة مــة أجــش رنظــيم انــدخلد إىل املنطقــا /ري ــ  األنلــطا 

رصـــووو ن ز ااـــا /شحلومـــا م ـــو/ مدنيـــا /ن قيـــو   970انــ    نـــ  شن ـــ ما /األمـــة في ـــو، أدـــد   انقـــلة 
ننــلا  أخــوأل مــة األا ــود خــ د انرــملة امللــ لنا شنتقويــو. /  رــزاد اجلومعــا    ــي  رع ــش مــة س/ا إ ا 

 مة انقلة.

 زايسة سا  و ن  نظ و  /األفواس انيية يو/ جلا ن ترواش  ن انطوئرتن، /اي و من و  انقلة/حلومع  - ١8
ز انلقا  ن انطوئرتن جيب أا ي لا  كيزة ن ت لس ان يوسيا اهلوسفا ن تلدش إىل ر ـليا   حلـ   نا رعزي

منوســـــــ ا رضـــــــم انطـــــــوئرتن تـــــــو   في ـــــــو  88  اـــــــلسة األ/بـــــــو  إىل ط يعت ـــــــو. / تي ـــــــ   /ننـــــــ  ي ـــــــ م
أتـــــ و  اتـــــمل     2 909ن طـــــوئرتن تـــــو   في ـــــو إبـــــوفيو د  عـــــو  98ت صـــــو /استضـــــوفاب  4 932

ــــا، أيفحــــع انقــــلة رنظي  ــــ ــــ او اجملت ــــع املــــد/ /انلــــوكوء اند  لموســــيلا   املنطقــــا انعونين ن ترواــــش  ــــن  من
أيضــو انتعــو/ا  ــن   ــدي  نيقلســيو  لــجا امل ــوئش ان يئيــا /ا جت وايــا /انصــحيا  انقــلةانطــوئرتن. /ي  ــو  

، /اــل م ــوس ة “انق دــااوــلا  ” أُط ــق، 20١7  اــو  / /  اــو مــة امل ــوئش ملبــع ا ات ــو  امللــمل . 
ــــواو انقــــلة ــــوا   ونقو تــــ /اقــــد  .جديــــدة ملنظ ــــا األمــــة /انتعــــو/ا   أ/ /ش ي   انصــــحرين انق و دــــا األر
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 مــة أجــش  م  اــيا انـني ــوايأ ويش   إطـو   2٥  فنــدق نيـد ا ش     اجت واـو /انق و دـا انيــل نين 
 زيوة.رعزيز املعوي  امل نيا /األخ حليا ن صحوفا   اجل

 “رلحيــد حلــ   ا ا”أاي يمــويل حــي اويــا انرــملة امللــ لنا شنتقويــو، نظ  ــع   لاــا  ١8/مــة  - ١9
 Unite Cyprus Now معـــ  تـــو   نيـــد ا   املنطقـــا انعونينـــا  ييـــدا اـــوسك      مظـــواوا  يلميـــا رقوي ـــو

واوا ، /حوفظـع ا ـف ان   . /س ع انقلة ا ف ارصود /مليـق مـع ان ـ طو  امل تصـا /مـع منظ ـا املظـ
حضــــل  ش ني ن عيــــوا   املعــــ  أملنــــوء كــــش مظــــواوة مــــة ر ــــك املظــــواوا  ن   ــــوادة ا ــــف كرونــــا أا يظــــش 

 اوسائ. اجلل

/حلــــد انيساس  كلوفــــا املنوحللــــو  /اوــــلا ا  ساخــــش حلــــ    لــــجا س/  املــــوأة /إم و اــــو   رعزيــــز  - 20
نا شنتقويــــو، كل رــــع انقــــلة ج لساــــو انواميــــا /إحــــ د ان ــــ     األتــــ و املوبــــيا. /خــــ د انرــــملة امللــــ ل 

نتلــتيع م ــويا املــوأة    نــوء ان ــ   /  ا  يــا ا ــو  انقــوا ا  ان يوســيا  تقــدا انــدام أ/ امللــو كا   
، /إتـوا   ر عا أحدات روكز ا ف م وئش رتض ة م وفحا انعنو بد املـوأة، /املـوأة   اـوب انع ـش املتغـ  

، /املـــــوأة انعوم ـــــا   اجملت عـــــو   2000  ١32٥/رنريـــــي حلـــــوا    ـــــ  األمـــــة  املـــــوأة   ا  يـــــا ان ـــــ  ،
 كـــــــونلا األ/دي  ١6انقـــــــلة    نظ تـــــــ األحـــــــدات يلمـــــــو  اومليـــــــو  مرتلحـــــــو   ر ـــــــكاملنق ـــــــ ا. /حلـــــــد ا ـــــــع 

 .20١6 سي   

 تــوا انتقنيــا اشحــدأل الــوة انــ  أنلــجاو انزاي ــوا منــي //ادــ ع األمــم املتحــدة ري ــ  ا ــش ان - 2١
ن ع ـش ا ــف رـدا    نــوء انلقـا انواميــا إىل د ـن اويــوة انيلميـا ن ق و دــا /كـينك إىل رلــتيع  2008اـو  

/ري   املزيد مة انترواش في و  ين م. /دد  اشتو ة إىل أن   عد  يد ج لس ملدة ت ل  طلي ا /أت و مة 
خــ د انرــملة امللــ لنا  “ ي ــش”انــزاي  ن، أط قــع ان تنــا انتقنيــا املعنيــا شنتع ــيم  ــو م   اجل ــد /مبلافقــا

ايا ان  م  انـيمل رلـو  ا يـ  مجعيـا اوـلا  /ان حـا انتـو اا، فودـا أمـو  األطرـود مـة يتيع / شنتقويو. 
/ممو سـا رقنيـو  انتلقيــو مجيـع أاـوء اجلزيـوة ن تلادــش /أمـو  املع  ـن مــة اـود /جنـلب اجلزيـوة  كت ــوب 

    ود ان   .

ـو انقـلُة  - 22 مثــو/ مـة اـي  ان تـوا انتقنيــا، مبـو    نـك ان تنـا انتقنيــا املعنيـا شملعـو و انــ  ا ـش /ري  ب
خـ د انرـملة  أ  يـت  /سيوينيـ يسيوينيو -أ  ي اينير ـ   -أا وهلو املتع قا  رتع مع ية   نير و نرع جاست

امللـــ لنا شنتقويـــو  ـــدام مـــومب مـــة املرلبـــيا األ/ / يـــا / ـــدام رقـــين مـــة  ـــو م  األمـــم املتحـــدة اش ـــوئا.  
اياا انلوي وا ا ش ان تنا انتقنيا املعنيا شنـملات انلقـو ، انـ  أك  ـع مل ملـا ملـو يع  ئي ـيا سام  ك و

و أيفح فودا أمـو  انق و دـا انيـل نين /امللا نـا نـزاي ة نملميم ايوكش مع و يا مني ت و كونلا انلو/يينويو، مم
امللاحلع /مل و سا تعوئوام اندينيا في و. /دد  اشتو ة  صرا خودا إىل روميم ان ني ا املو /نيا، أجيو  ر ك

. /مـــع أا ســـيتومل رومي ـــ  مو ينـــو، /اـــا أ/د مع ـــم سيـــين يلجـــد   ملحلـــع ا ـــ ومل يف ـــع ن قـــلا  انملكيـــا
أكلـو دد/سيـا. /   ـد  وادـ ع اقـد اجت واـو  خـ د اـي  انرـملة، فقـد كونـع إ ونيااـان توا األخـوأل / 

مــة ملادــ ا رقــدا انــدام ان يوســا /املــومب ن تــوا انتقنيــا إ ا أ يــد هلــو أا ررــا  ديــا  ل يت ــو املت ل ــا   
 د ن اويوة انيلميا ن ق و دا.

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 م شوــلا  امللــمل  /رعزيــز اوويــا اندينيــا   /ســش انزا ــوء انــدينيلا   حلــ   ي ــد/ا أيضــو انتــزام - 23
ــــا ســــرو ة ان ــــليد. /خــــ د  ــــا ان ــــ     حلــــ  ، دــــع  اوي ــــب املعــــين شمل ــــو  انــــديين نع  ي إطــــو  امل ت

امللـ لنا شنتقويـو، أسأل اـ  ء انزا ـوء س/ ا   إ ـواني انقضـواي اجلن ـونيا، إ  أدـد /ا  يـو  ملـملكو    انرـملة
امل تـب املعـين شمل ـو  انـديين أسانـلا فيـ  مجيـع أتـ ود انعنـو بـد املـوأة. /أ/ىل آ ا يمو   دـع  اويـا  8

انزا وء اندينيلا اات وم م كـينك مل ـجنا رـوميم املعـوب اندينيـا /أمـوكة انع ـوسة. /ش تـملا  مـع انعديـد مـة 
  اجل ـــــــو  انروا ـــــــا انوئي ـــــــيا األخـــــــوأل، ســـــــواد/ا ا ـــــــف اوصـــــــلد ا ـــــــف املـــــــ اني ة ان نيمـــــــا نتـــــــدايم م ـــــــو/

اـــومتن، يـــو كني ـــا ســـونع جـــل ع /كني ـــا ســـونع جـــوكلب، انلاحلعتـــوا حلـــوب اخلـــم األخضـــو.  كني ـــتن
أس جـع اــي  األتـغود اهلومـا انواميــا إىل اورـوا ا ـف انلقوفــا   جـد/د أا ـود ان تنــا انتقنيـا املعنيــا  /حلـد

 انلقو . شنملات
م تـب امل ـو  انـديين /املصـ ن ا ـف /حلد كونـع إم ونيـا انلدـلد إىل امللاحلـع اندينيـا مـة تـلا ش  - 24

حــد ســلاء. /ا ــف انــو م مــة أا حويــا انتنقــش   مجيــع أاــوء اجلزيــوة ري ــو  نتيتــا نرــتع املعــو و ان ــ عا، 
ي ـلا انلدـلد إىل امللاحلــع اندينيـا متوحـو سائ ــو جل يـع مــة يو  ـلا    نـك. /  ُي ــ ع احلومـا انلــعوئو   

عض ان نوئ  انلاحلعا   انل ود، /رُروك إجـواءا  مواقـا ا ـف نقـش اندينيا إ  موة /احدة   ان نا    
انومــلني اندينيــا مــة اجلنــلب إىل انلــ ود  ســت دام و أملنــوء ر ــك انلــعوئو. ك ــو إا  عــض انقيــلس املرو/بــا 

 ا ف انع وسة   امل وجد   اجلنلب   رزاد حلوئ ا.
ة    ـا حلليـا   إحلومـا انلـعوئو اندينيـا انعواحليش، /ادش انق و دا اشاواب ا ر ك/ا ف انو م مة  - 2٥

/األنلــــطا انتيكو يــــا   مجيــــع أاــــوء اجلزيــــوة. /انــــد انط ــــب، ســــعع حلــــلة األمــــم املتحــــدة إىل ري ــــ  اــــي  
ا ـف نطـوق أ/سـع مـة أجـش  انقـلةاألنلطا سا و وويا انع وسة /شات و   نك جزءا مـة اجل ـلس انـ  ر ـيهلو 

ن. /خــ د انرــملة امللــ لنا شنتقويــو، ي ــو  انقــلة ملــو كا أكلــو مــة رعزيــز انترواــش /املصــووا  ــن انطــوئرت
  املنطقـــا من ـــو مـــة ر ـــك انلـــعوئو اندينيـــا /املنوســـ و  انتيكو يـــا أحلي ـــع أ  ـــع  4١تـــ      9 000

مــــــو   لاــــــ   ، ق رنظــــــيم20١6-20١٥انرــــــملة املــــــدة مــــــة خــــــ د نرــــــ  /   انلــــــ ود.  37انعونينــــــا / 
ت صو مـة  983ا ل   أيضوانقلة  /ي  و   انل ود /املنتوا   املنطقا انعونينا.  48منوس ا، من و  ٥0

كـــونلا األ/ديسي ـــ     20اجلـــزء انلـــ ومب مـــة حلـــ   نـــزاي ة م ـــتد ر يـــا اونـــا ســـ طوا      كـــو   
  انلـ ود . / حظع انقـلة مـع انق ـق اضرـوك اـدس انلـعوئو اندينيـا انـ  ُي ـ ع ن قـلة  تي ـ او 20١6

ا ـــف  عانعواحليـــش األخـــوأل انـــ  فوبـــ/ ، إبـــوفا إىل انقيـــلس 20١6-20١٥انرـــملة املـــدة مـــة مقو نـــا  ـــنر  
. /جيب  فع مجيع انقيـلس املرو/بـا ا ـف حويـا انع ـوسة، مبـو    نـك انقيـلس املرو/بـا ممو سا انلعوئو اندينيا

 ا ف س ش انلدلد إىل امللاحلع اندينيا.
ــــل نين /خــــو ع املنطقــــا انعوني  - 26 ــــا، /ادــــ ع انقــــلة ر ــــ يم امل ــــوادا  اشن ــــونيا إىل انق و دــــا اني ن

مـة  96اموأة  /إىل  ١77 ج  /  ١٥6ت صو، /معظ  م ُم ن لا  من م  333املت قين ان ون  ادسام 
رقـــدا انـــدام ان لج ـــ  /انقيـــو   إىل جونـــبامـــوأة ،  ٥٥ جـــ  /  4١امللا نـــا املقي ـــن   انلـــ ود  مـــن م 

  املــدا   ا  تدائيــا /انلونليــا انق دــيا انيل نيــا   تــ   جزيــوة كــو ش . //ادــ ع مموبــا  طقــا شنتلايــا 
 شنيل نيا رقدا اخلدمو  إىل انق و دا انيل نين املقي ن   ت   جزيوة كو ش .

كش انع ش مع ان  طو  امل تصا      كو /ني وسلد /شفل   غيا دديد امللو  انقلة//اد ع  - 27
املتع قـــا حبصـــلد انق و دـــا األرـــوا  ا ـــف خـــدمو  انصـــحا /انواويـــا /انتع ـــيم. /ب رطـــوأ أمل رطـــل ا  رتع ـــق 
انلـــوء مد ســـا شن غـــا انملكيـــا   ني وســـلد،   ـــم أا انت ميـــي اننـــوطقن شنملكيـــا   يزانـــلا يت قـــلا انتع ـــيم 
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ووست انـُ     ان  سو قو، انـيمل /حلـع   شن غا انملكيا   مد سا ا تدائيا /أخوأل كنليا انو . /  د ا ش
، حـــن رعوبـــع موك تـــوا   م ـــك حل و دـــا أرـــوا  ن وتـــق شوتـــو ة ا ـــف يـــد 20١٥رلـــوية انلـــو/ينلف   

 تنريــي اــدة أفــواس مت  ــن ملقوبــوة أا ج  ـو  دوك ــا  انقــلةتـ وا مــة انق و دــا انيــل نين، فقــد أفــوس  
/مـــة تـــجا ر ـــليا ر ـــك انقضـــواي  لبـــلح أا  .20١7/حلـــع  حـــق مـــة ســـنا عقد   ر ـــك اهلت ـــو  ســـتُ 

 ر  م    نوء انلقا  ن انطوئرتن /أا ر ن أا ر ك األفعود نة ر قف أمل ر ومع   حل  .
 /حلومــــع انقــــلة  ــــزاي ة املنــــن مــــة انق و دــــا انيــــل نين املعتق ــــن   موافــــق ا حتتــــوني   انلــــ ود - 28
ــــوا  املعتق ــــن   موافــــ ١3 / ــــ  مــــة انق و دــــا األر ق ا حتتــــوني   اجلنــــلب نودــــد انقضــــواي اشن ــــونيا ان

 يلاج لاو /رقدا امل وادة  لجاو.
  

 اللجنة املعنية ابملفقو ين - رابعا 
حزيوااييلنيـــــ ، كـــــوا فويـــــق ا  ـــــوء ا ك  امللـــــمل   ـــــن انطـــــوئرتن انتـــــو ع ن تنـــــا املعنيـــــا  ١٥   - 29

 فــو  حلــد اســت وع ، انلقــا انــ  أنلــئع منــي فــملة طلي ــاا   نــوء م ــوس  إحــدأل    حلــ  ، /اــاشملرقــلسية 
ت صـــــو  مـــــة  7٥4انتعـــــو  ا ـــــف  فـــــو  جـــــونت اجلزيـــــوة . /حـــــي ا ا، ق كـــــ  مـــــة  ت صـــــو  ١ 229

ت صــو  خــ د انرــملة  27، /أايــد مــة  نــك  فــو  املرقــلسية /نــع إاوسرــ  إىل أســو 2 00١  لاــ   مــو
نوتــيو مـــع اش ا انـــيمل ر قتـــ    رلـــوية انلـــو/ينلف   امللــ لنا شنتقويـــو. /حلـــد حلومـــع ان تنـــا حـــي ا ا، 

د، ممـــــــو أفضـــــــف إىل اســـــــت واع  فـــــــو  ا  يـــــــو  حرـــــــو   منـــــــوطق ا ـــــــ ويا   انلـــــــ وت ـــــــع  ، 20١٥
 ت صو. ١4
/خــــ د انرــــملة امللــــ لنا شنتقويــــو، س ــــع ان تنــــا رت قــــف سا ــــو حلي ب ــــو مــــة سائــــوة األمــــم املتحــــدة  - 30

حلـدمع امللـل ة  لـجا اسـت دا  ر نلنلجيـو  ان لـو /حلومـع  تـد يب  نإلجواءا  املتع قا شألنغو ، انـ 
ا ف رلغيش أج زة ان لو اة املعوسا، /حلدمع هلـو املعلنـا   م ـع اـدة ملاحلـع نج ـزة ن تنا املسرا 

ان لو اة املعوسا ن   وادة ا ف دديد أموكة اندفة. / نوء ا ـف سـنلا  مـة انتعـو/ا انلمليـق، /حل عـع 
ش ميكوا  رروام مع ان تنا اند/نيا ن ص يب األمحو /انرويق األ جنتيين نألنلو لنلجيـو ان تنا   ني وايأ وي

ــــ ــــوطق اننــــزا  ا  ــــد يب ا  ــــوء مــــة من ــــا رعزيــــز انتعــــو/ا ا ــــف ر ــــا  غي ف اســــت واع  فــــو  املرقــــلسية اجلنوئي
 الايام. /دديد
دة حبــــــلت أاي يمــــــويل، حلــــــو  ملسرــــــل /حــــــ ٥ني ــــــوايأ ويش إىل  24/خــــــ د انرــــــملة امل تــــــدة مــــــة  - 3١

 ١963اارلسو  انتو عا ن تنا /انعضل انلونا   ان تنـا شسـتعواك /كئـق نقـلة األمـم املتحـدة مـة اـو  
، /اا ملجـلسة   درلسـو  األمـم املتحـدة   نيليـل  ، / نـك الـد  ١974او  مة /  ١964إىل او  

و مل ارلسـو  حلـلة األمـم انعلل  ا ف مع لمو  اة ملاحلع سفة املرقلسية األخوأل. ك و إا ا ستعواك اجل
، /جيومل حونيو رع ي  ـو ا ـف مريدة هليا ان حا حلد ر لااملتحدة   نيقلسيو م  ة مة انعلل  ا ف /كئق 

أاضوء ان تنا. /طي ا انرملة املل لنا شنتقويو، أجو  ان تنا أيضو ارصو   مع ادس مة ان  داا ان  هلـو 
قـد  كـش مـة األحلـو ب /انلـ لس   ان ـة، ف ـة األييـا درلسو  وت ش أا ر لا  ا  د ا. /  بـلء ر

يلجــد    مب ــوا أا رتــوح ن تنــا   أحلــوب /حلــع مم ــة كــش انلســوئش /املع لمــو  انضــو/ يا، مبــو    نــك مــو
 اارلسو   ا  انص ا.
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 التخطيط للمرحلة االنتقالية - خامسا 
انـــيمل أنلـــجر  حلـــلة األمـــم املتحـــدة،  نـــوء ا ـــف ط ـــب   ـــ  األمـــة، فـــنا انرويـــق انعومـــش امللـــمل   - 32

/انيمل يل ش  علا امل واا او يدة ان  ُأتوُ  ا ي و /يت قف اندام مـة اشسا ا  املعنيـا   املقـو، /ادـش 
انقيــو   ع  يــو  انت طــيم ن  وح ــا ا نتقونيــا في ــو يتع ــق اجيــوس انت ــليا. /ســش اــيا انت طــيم يوكــز ا ــف 

ألمم املتحدة   فملة مو  عد انت ليا، /انـ  اررـق ا ي ـو املرو/بـلا م ـدئيو اجملو   انوئي يا املتع قا  دام ا
. /خــــ د انرــــملة امللـــــ لنا 20١6حبضــــل  م تلــــو مل اخلــــو  /ممل ــــ  اخلودـــــا   رلــــوية انلــــو/ينلف   

شنتقويـو، جــوأل اـدس مــة املنوحللـو  اشبــوفيا  ـن اجلــون ن  لـجا ررودــيش انـدام اات ــش أا رقدمـ  األمــم 
 ./ن ة نتوئت و كونع دد/سة دة   رنريي انت ليااملتح
  

 السلوك واالنضباط، واالستغال  واالنتهاك اجلنسيان - سا سا 
خــ د انرــملة امللــ لنا شنتقويــو، ق اش ــ م اــة املنــن مــة اساــوءا  انرئــا األ/ىل، انــ    رتع ــق  - 33

. ك ــــو أحيــــش إىل انتحقيــــق رقويــــواا اــــة ش ســــتغ د /ا نت ــــو  اجلن ــــين، /نــــع إحونت  ــــو إىل انتحقيــــق
 اساوءا  مة انرئا انلونيا.

س/ ة رد ي يــا  لــجا ان ــ ل  /ا نضــ و/ /ا ســتغ د  ١6 ن قــلة/نظ ــع خ يــا انتــد يب انتو عــا  - 34
مة األفواس انع  وين /أفواس انلوطا انعوم ن   ان علا خـ د انرـملة  8١4/ا نت و  اجلن ين تو   في و 

املنظ ـــا املتع قـــا  اسيوســـااـــداس م ـــوحيا رتـــلخف ر ـــ يم انضـــلء ا ـــف  انقـــلةنتقويـــو. /حلومـــع امللـــ لنا ش
 ش ستغ د /ا نت و  اجلن ين  طويقا رروا يا.

  
 اجلوانب املالية واإل ارية - سابعا 

ي و/ أا أفيد نا حللة األمم املتحدة حققع انت وف   ن اجلن ن   درل  ملسري و املـدنين  - 3٥
دقيــق انت ــوف   ــن اجلن ــن /رعزيــز امل ــو/اة  ين  ــو ا ــف   د/نين، /أســ  ع  ــينك   اــد  املت لــش انــ

نطــوق منظلمــا األمــم املتحــدة. /رلادــش انقــلة ا   ــو مــة أجــش دقيــق انت ــوف   ــن اجلن ــن   دــرل  
مل /انصـو انلـوطا  ملسري و انلطنين، /ست عف إىل انزايسة   ن ـ ا انن ـوء انعـوم     انعنصـو انع ـ و 

 ك  و أم ة، /ستحتوع    نك إىل سام مة ان  داا امل ويا  قلا  /أفواس توطا.
م يـلا س/   نإلنرـوق  ٥4.0م  غـو حلـد    300ي7١/حلد اات د  اجل عيا انعومـا مبلجـب حلوا اـو  - 36

، /يلـــ ش  نـــك انتـــ   20١8حزيوااييلنيـــ   30إىل  20١7نلنيييلنيـــ   ١قـــلة خـــ د انرـــملة مـــة انا ـــف 
م يـــلا س/  ،  ١8.3املقــد  مــة ح لمـــا حلــ  ، انــيمل تلـــش مل ــا دـــو  ر ــونيو انقــلة، أمل مـــو يعــوسد 

 م ين س/   املقد  مة ح لما انيل ا. 6.٥/انت   ان ون  
 امل دسة ن ح وب اخلو  نقلة األمم ،   غع ا تملاكو  املقو ة   20١7نلنيييلني   3/حي  - 37

م يلا س/  . /      ل  ا تملاكو  املقو ة  ـ  امل ـدسة جل يـع ا  يـو  حرـل  ١٥.3املتحدة مو حلد   
 م يلا س/  . ١ 462.6ان      انتو يخ امليكل  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/300
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 ــونيو ،  ين ــو ُ س   ر20١7ني ـوايأ ويش  30/ُ س   ر ـونيو انقــلا  اـة انرــملة امل تـدة حــي  - 38
، /فقــــو  جلــــد/د ان ــــداس 20١7آ ا ي مــــو    3١املعــــدا  امل  لكــــا ن لحــــدا  اــــة انرــــملة امل تــــدة حــــي 

 انرص ا.
  

 مالحظات - اثمنا 
قلة أساء س/  او    اوروا ا ف  يئا اوسئـا /مجملنـا   حلـ   /  ري ـ  ا رصـو   انرلادش  - 39

شجــواء / شاــوسة  نــوء انلقــا  ــن انطــوئرتن /  امل ئ ــا شنقيــو   ــينك، اي ئــع انقــلة انظــو  ــن انطــوئرتن. / 
 امل وسب خ د انرملة انقوسما. ر كمرو/بو   نوءة  ن اجلون ن. /مة امل م رعزيز 

/إ/   أنياد أايب شنطوئرتن  يد اجل لس ان نيما نت يئـا منـو  يرضـا إىل دقيـق حلـد  أكـ  مـة  - 40
حلتصوسمل /ا جت واا، /رلسيع /رع يق انو/ا م /ا رصو     امليوسية انت وف   ن اجلون ن   اجملونن ا 

ا حلتصـــوسيا /ا جت وايـــا /انلقوفيـــا /انوايبـــيا /مـــو تـــوال و، مبـــو    نـــك الـــد  رلـــتيع انتتـــو ة. ف ـــي  
ا رصــو   رــ سمل إىل رعزيــز انلقــا  ــن انطــوئرتن /ر ــواد ا ــف معوجلــا تــلا ش انق و دــا األرــوا  املتع قــا 

 .أحا انزاي ن ا ف ا ست وا    معوجلا ر ك امل وئشأ  نا. / شنعز 
موح ــا حوربــا اــي  انع  يــا تــ د  ا  يــا انترــو/ك وظــو   ا  أييــا يف ايــا، /  غــع حلــد /  - 4١

ملنتـو ، سلي ـوا،  -م وتوة  عد اويا انرملة املل لنا شنتقويو أملنوء امل نو املعـين حلـ   انـيمل ُاقـد   كـواا
نلنيييلنيــــ . / ــــدافع مــــة انتــــزا  األمــــم املتحــــدة انقــــلمل  ــــدام  6حزيوااييلنيــــ  إىل  28خــــ د انرــــملة مــــة 

نلنيييلنيــ   6حزيوااييلنيـ  /  30مـع اجلــون ن    املرو/بـو  انواميــا إىل رلحيـد حلــ  ، دوسملـُع ت صــي و
ان  داا انضومنا، ا ف معوجلا امل وئش األسوسيا املت قيا، ن   وح هل و شنتلدش  مع  دو/نا مل وادا و، 

أمـو  انصـحوفا    أسنيـُع الـوإىل ارروق اسملاريتا  لجا م جنا حلـ  . /ك ـو  كـوُ    امل حظـو  انـ  
مـــو أ ـــدا  نلنيييلنيـــ ،  عـــد جلنـــا مطل نـــا /معقـــدة مـــة املرو/بـــو ، /  ـــم  7يـــل   دـــ وح/حلـــع م  ـــو مـــة 

مـة انتـزا  ك ـ  /  ـم ااـوسك  امل ل رـا ن غويـا، ا /انـد/د انضـومنا /ا دـوس األ/ /يب،  صـرا مواحلـب، وانطوف
 .اخُتتم امل نو س/ا انتلدش إىل ارروق

ا، إىل انتر ــ   ع ــق   وانطــوفن، /  ســي و انزاي ــ  ــا نامــود، أساــل/نظــوا ننتيتــا املــ نو امل ي ب  - 42
نتـــوئ   نـــك /  انـــد ب انـــيمل ت ـــة ان ـــ  ا يـــ    امل ـــتق ش. أمـــو في ـــو اـــ  األمـــم املتحـــدة،  لدـــر و 

 .مي  وة ن ع  يا، فناو رظش دع رصو  انطوفن ن قيو   د/ او   إطو  املرو/بو 
ان ــيد أحلينتــا  نتزام  ــو ملــدة أكلــو مــة اــومن مــة /أ/س أا أملــين ا ــف ان ــيد أ ستوســيوسي  /  - 43

/أا أتــيد شجل ــلس انــ   ــينت و انــد/د انضــومنا ن ع ــش مــع اجلــون ن ا ــف إجيــوس  ،املرو/بــو  انــ  يقلسااــو
 .يدي  وا مص  انع  يا  ن /أ  أؤكد أفوا. حش يق ش    انطو 

أتــــــــ و حــــــــي ســــــــتا  دةملــــــــ /إ/ أ/دــــــــا   ــــــــ  األمــــــــة  ت ديــــــــد / يــــــــا حلــــــــلة األمــــــــم املتحــــــــدة - 44
 36. /أ/س أا أاـوب اـة امتنـو/ ن   ـداا انــ حونيـو قلام ـو املـج /ا  ـ  ، 20١8انلو/يسي     كونلا 3١

، إمــو  قـلا  أ/ نفـواس تــوطا أ/ ال ـو معـو . /أتــيد  ـيكوأل حرظــا ١964انـ  سـويع   ان علــا منـي اـو  
 سا و ن       حل  .انيية جوس/ا ن /اح م خ د ر ك انرملة  ١86ان    انـ 

/إا تــواكو  األمــم املتحــدة مــع اجل ــو  انروا ــا اا يــا /اشحل ي يــا /اند/نيــا ر ت ــا أييــا شنغــا  - 4٥
شنن ــ ا ن ت ــلس اجلو يــا   حلــ  . /أ/س أا أاــوب اــة تــ ومل أل/نئــك انلــوكوء، /خودــا مــن م املرلبــيا 
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نتقويــو، مبــو    نــك اــة شد انرــملة امللــ لنا األ/ / يــا، انــ  حلــدمع امل ــوادة   اــدس مــة اجملــو   خــ 
طويق انت او  املقدما نرـتع املعـ ية اجلديـدية، ك ـو أتـ و ان تنـا انتقنيـا املعنيـا شنـملات انلقـو  /ان تنـا 

األمــم املتحــدة دــع  انــ   ــينت وري ــ  ااــوسك  ان ونغــا األييــا ج ــلس  ك ــو أملــين ا ــفاملعنيــا شملرقــلسية،  
 امل واا او يدة ان  أتو  ا ي و. اويا  علا 

خودــا اــين   حلــ   / ئي ــا  /أ/س أا أاــوب اــة امتنــو/ شنيزا يــا ســ ي و  ا ــف خــدمت و ممل ــا   - 46
م تلــو مل اخلــو . /أاــوب أيضــو اــة  ان  علــا، ا ــف سا  ــو انلــومش /امل وتــو ن  حــوسك   صــرت و  ئ ــ

ة ج ـــلس سؤ/ ـــا نتي ـــ  ااـــوسك . /ختومـــو ، رقـــديومل مل تلـــو مل اخلـــو ، إســـمل ش ت إيـــدمل، ملـــو  ينـــ  مـــ
أرقـــد   لـــ ومل إىل مجيـــع انعـــوم ن   انقـــلة،  جـــو   /ن ـــوء ، ملـــو أ ـــد/  مـــة كرـــوءة /انتـــزا    ا بـــط   

 شمل  /نيو  ان  أ/ك  و إني م     األمة.
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 املرفق  
 

 ة يف قدددددددربصالبلدددددددان املسددددددداية وفدددددددرا  عسدددددددرريني ووفدددددددرا   دددددددرطة يف عمليدددددددة األمدددددددم املتحدددددددد  
 (٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٢)يف 
 

 األفواس انع  ويلا ان  د
 276 األ جنتن  

 4 انن  و
  2   نغ سي 
  2 ان انييش 
 ١ كندا
  ١4 تي ا
  77 انغو اي

  ١4 ش ا لامل
  47 دو يو

 ١69 س لفوكيو
  2 أ/كوانيو

 279 ن يطونيو انعظ ف /أيونندا انل ونيا امل   ا املتحدة
 ٨٨٧ )أ(اجملموع 
 

 أفواس انلوطا ان  د
 3 أسملانيو  

 ١0 /اهلوسك ان لسنا
  3   غو اي
  6 انصن
  4 اهلند
 ١2 أيونندا
  2 إيطونيو
  ١ نيتلانيو

  4 اجل ش األسلس 
  4  /مونيو

 3 و/ساا دوس ان
 2 دو يو

  ٥ س لفوكيو
 ١0 أ/كوانيو
 ٦٩ )أ(اجملموع 

 
 اموأة. ١7 ج  /  ٥2 مة أفواس انلوطا /يتجنواموأة.  84 جود /  803 مة ال األفواس انع  وي يتجنو  أ  
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