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 كولومبياتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للتحقق يف    

 
 مقدمة - أوال 

، الذي طلب فيه اجمللس أن أقـدم، (20١7) 2366يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - ١
  لة بشـنن جمـم بة ــة األمـم املتحـدة للتحقــ  يفينمـ  مـن اذــ ا هـذا القـرار،  نفــي   م  َّـ ٤٥يف غضـنن 

كنلنمبي  وجنانبه  التشغيلية وواليته ، مب  يتس  مع اال   ق النه ئي إلهن ء النزاع وبن ء سالم مستقر ودائـم 
، S/2017/272 نظــرا) اجلــيا الشــةي -املــ م بــو ج نمــة كنلنمبيــ  والقــنا  املســلحة ال نريــة ال نلنمبيــة 

(. كمــ  أن هــذا التقريــر يلــي  قريــري املقــدم نف اجمللــس عــن  ن يــذ واليــة بة ــة األمــم املتحــدة يف   يناملرفــ  ال ــ
 (.S/2017/539) 20١7جزيران/يننيه  23كنلنمبي  واملؤرخ 

  
 الوالية - اثنيا 

، على ننش ء بة ة سي سية 20١6 شرين ال  ين/ننفم   2٤نّص اال   ق النه ئي، الذي وقع يف  - 2
خ فـة ننيـة  بـدأ عملي عـ  عنــد انتهـ ء واليـة بة ـة األمـم املتحــدة يف كنلنمبيـ ، الـم أسـند  نليهـ  مســؤولية 

اجلــيا الشــةي  -نمبيــة التحقــ  مــن اال  ــ ق املــ م بــو ج نمــة كنلنمبيــ  والقــنا  املســلحة ال نريــة ال نل
 بشنن النقف ال ن ئي والنه ئي إلطالق الن ر واألعم ل الةدائيـة وللقـ ء السـالا )ا  ـ ق وقـف نطـالق النـ ر(.

من اال   ق النه ئي على أن   نن بة ـة األمـم املتحـدة ال  نيـة مسـؤولة عـن التحقـ   3-3-6وينص البند 
ـــــة  ـــــ ة السي ســـــية  - ال نلنمبيـــــةمـــــن نعـــــ دة ندمـــــ ا أفـــــراد القـــــنا  املســـــلحة ال نري اجلـــــيا الشـــــةي يف اسي

واجلمــ عين والــ امش الشــ ملة املتةلقــة  واالقت ــ دية واالجتم عيــةن و ن يــذ  ــداب  اسم يــة واألمــن الش  ــي
 بتنف  األمن واسم ية للممتمة   احمللية واملنظم   يف األق ليم.

مــنجهتو نف األمــو الةــ م ورئــيس جملــس ، ويف رســ لتو متبــ بقتو 20١7جزيران/يننيــه  ٥ويف  - 3
رئيس كنلنمبي ، خنان م ننيل س نتنس ك لدرون، رمسي  ني بة عـن اس نمـة والقـنا  املسـلحة  األمن، طلب

 20١7متنز/ينليـــــــــــه  ١0اجلـــــــــــيا الشـــــــــــةي، ننشـــــــــــ ء البة ـــــــــــة ال  نيـــــــــــة  لـــــــــــنل  - ال نريـــــــــــة ال نلنمبيـــــــــــة

، املرفـــ  (. وأكـــد الـــرئيس ســـ نتنس يف رســـ لته أن الـــدعم املقـــدم مـــن اجملتمـــع الـــدو ، S/2017/481 نظـــرا)
سـيم  مـن خـالل بة ــة األمـم املتحـدة يف كنلنمبيــ ، قـد كـ ن لـه دور أس ســي يف ك  لـة االمت ـ ل ال  مــل  وال

مــن اال  ــ ق  3-3-6الناليــة املقةجــة للبة ــة ال  نيــة وفقــ  للبنــد  ســ لت ننطــالق النــ ر. و ةــر  الر  ال  ــ ق

https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
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النه ئي. و بلب أيض  أن  ةمل البة ة اجلديـدة ملـدة ثـالن سـننا ، ق بلـة للتمديـد ناا لـزم األمـر، و ـنص 
علـــى أن   ـــنن البة ـــة اا  طـــ بع سي ســـي، وأن  شـــمل التحقـــ  علـــى ال ـــةيدين اإلقليمـــي واحمللـــي علـــى 

 سناء. جد
، طلـــــب رئـــــيس جملـــــس األمـــــن يف رســـــ لة منجهـــــة نّ  أن أقـــــدم نف 20١7جزيران/يننيـــــه  ٩ويف  - ٤

اجمللس  نفي   أولية بشنن ننش ء البة ة السي سية ال  نية. وردا على الك، أوفيت يف  قريري املقـدم نف 
( أبن يســتميب اجمللــس لبلــب البــرفو. وأو ــحت أيضــ  أن S/2017/539جزيران/يننيــه ) 23اجمللــس يف 

قدرة األمم املتحدة على  لبيـة طلـب البـرفو ستتيسـر ناا أان   اجمللـس علشـروع علـى ال ـنر يف األعمـ ل 
التحض ية للبة ة ال  نية. فمن شنن  لـك السـلبة أن  تـي    القيـ م بةمليـة ذبـيم مت  ملـة للبة ـة ال  نيـة 

ـــ و قـــدم لة بشـــنن مهـــ م البة ـــة وجممهـــ  وهي لهـــ  وجنانبهـــ  التشـــغيلية، اسةشـــ دا ع ـــ ة مقةجـــ   م  َّ
الةمليـــة علـــى أر  الناقـــع. وأشـــر  أيضـــ  نف أن بة ـــة األمـــم املتحـــدة يف كنلنمبيـــ   ســـتبيع، ناا أان  ـــ  

يـــة البة ـــة ال  نيـــة الشـــروع يف  ن يــذ بةـــم مـــن مهـــ م وال ونف جـــو ننشـــ ء البة ـــة ال  نيـــة عل  مـــل، اجمللــس،
بشــ ل مؤقــت،  ـــمن جــدود املـــنارد املت جــة ومـــن خــالل مقراعــ  اإلقليميـــة التســةة ومقراعـــ  احملليــة الســـتة 

 والةشرين اس لية، عنتظ ر مزيد من التقييم لتحديد االجتي ج   الالزمة للتن يذ ال  مل.
، بة ـــة األمـــم (20١7) 2366، أنشـــن جملـــس األمـــن، مبنجـــب قـــرار  20١7متنز/ينليـــه  ١0ويف  - ٥

 أنشـبة التحقـ   بدأ مجيـع شهرا وقرر أبن ١2املتحدة للتحق  يف كنلنمبي  )بة ة التحق ( ل ةة أولية متتد 
أن  تحقـ  بة ـة  بة ة األمـم املتحـدة يف كنلنمبيـ . ونـص القـرار علـى فنر انته ء والية أيلنل/سبتم  26يف 

 2-3اجلـيا الشـةي للبنـدين  -التحق  مـن  ن يـذ ج نمـة كنلنمبيـ  والقـنا  املسـلحة ال نريـة ال نلنمبيـة 
نعـــ دة اإلدمـــ ا السي ســـي واالقت ـــ دي واالجتمـــ عي ألفـــراد  مـــن اال  ـــ ق النهـــ ئي، مبـــ  يف الـــك ٤-3 و

وال امش  واجلم عي الش  ي   األمن م ان اجليا الشةي و ن يذ - القنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبية
الشــــ ملة املتةلقــــة بتــــداب   ــــنف  األمــــن واسم يــــة للممتمةــــ   احملليــــة واملنظمــــ   يف األقــــ ليم، فضــــال عــــن 

التحق  الالزمة على ال ـةيدين اإلقليمـي واحمللـي. ويف القـرار، طلـب اجمللـس أن أوافيـه   اال بالع أبنشبة
بة ـــة األمـــم املتحـــدة يف   نف بة ـــة التحقـــ . وطلـــب اجمللـــس أيضـــ  ينمـــ  بتقريـــر عـــن  ن يـــذ واليـــة ٩0كـــل 

 بـــــدأ األعمـــــ ل املؤقتـــــة الـــــم  نقةتهـــــ  بة ـــــة التحقـــــ ، علـــــى النحـــــن املبـــــو يف  قريـــــري املـــــؤرخ  كنلنمبيـــــ  أن
 بتش يلته  وقدراع  اس لية. ،جزيران/يننيه 23

  
 مهام البعثة - اثلثا 

للتحقــ  يف كنلنمبيــ  يف التحقــ ، مق رنــة مبهــ م البة ــة اس ليــة،  بة ــة األمــم املتحــدة  نح ــر مهــ م - 6
الــم  شــمل  نســي  الليــة ال الثيــة للرفــد والتحقــ ، فضــال عــن املهــ م التشــغيلية م ــل مــ  أُ ــز مــؤخرا مــن 
ــــل   ــــدم  األعتــــدة غــــ  املســــتقرة وســــحب األســــلحة مــــن جــــ و   األســــلحة، فضــــال عــــن منافــــلة  ةبي

من اال   ق النه ئي علت  يل االلتزامـ   املتةلقـة لعـ دة اإلدمـ ا  ٤-3و  2-3األسلحة. ويبو البندان 
 والضم ان  األمنية، الم سيتةو على البة ة اجلديدة التحق  منه . 
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 التحقق من إعادة اإلدماج السياسي واالقتصادي واالجتماعي  
 - لعـ دة اإلدمـ ا السي سـي واالجتمـ عيست لف البة ة اجلديدة علتحقـُ  مـن االلتزامـ   املتةلقـة  - 7

مـــن اال  ـــ ق  2-3اجلـــيا الشـــةي. وبـــدد البنـــد  - االقت ـــ دي ألفـــراد القـــنا  املســـلحة ال نريـــة ال نلنمبيـــة
 :النه ئي السي ق والروا اللذين جيب أن  ُ هم من خال م  عملية نع دة اإلدم ا كم  يلي

لــــب نعــــ دة ندمــــ ا أفــــراد القــــنا  نن نرســــ ء األســــس لبنــــ ء ســــالم مســــتقر ودائــــم يتب”  
اجلـــيا الشـــةي بشـــ ل فةـــ ل يف اسيـــ ة االجتم عيـــة واالقت ـــ دية  - املســـلحة ال نريـــة ال نلنمبيـــة

اجلـيا  - السي سية للبلد. و ؤكد عملية نع دة اإلدم ا التـزام  القـنا  املسـلحة ال نريـة ال نلنمبيـة
بشــ ل  قــ ننين واإلســه م سي ســي  كيــ نالشــةي عإلســه م يف نهنــ ء النــزاع املســل ، وعلتحــنل نف

ج ســـم يف  نطيـــد امل ـــ سة النطنيـــة والتةـــ يا و ـــم ان  عـــدم الت ـــرار، وبتغيـــ  الظـــرو  الـــم 
 .“مسحت عندالع الةنف واستمرار  يف مجيع أحن ء البلد

القـــنا  ال نريـــة  حتـــنل وفيمـــ  يتةلـــ  لعـــ دة اإلدمـــ ا السي ســـي، يـــنص اال  ـــ ق النهـــ ئي علـــى أن - ٨
يتمتـع  قـنق  جديـد، قـ ننين اجليا الشـةي مـن منظمـة مسـلحة نف جـزت أو  يـ ر سي سـي - ال نلنمبية

النظـ م الدسـتنري، هـن شـرا أس سـي إلهنـ ء النـزاع املسـل  وبنـ ء  ويؤدي االلتزام   والناجب   امل رسة يف
  التيـــ ر أو اســـزت ســالم مســـتقر ودائـــم، وب ــ ة ع مـــة، لتةزيـــز الديقراطيــة يف كنلنمبيـــ . و شـــمل  ــم ان

اجلـيا الشـةي نف كيـ ن  - السي سي اجلديد، الذي سي ز نتيمة حتنل القنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبية
اس  يف: أن ُيسمل لدى اجمللس االنت ـ   الـنطو وأن يةـة  بـه هـذا  ،ق ننين يش رك يف اسي ة السي سية

الـــــدعم التشــــغيليون كمـــــو املشـــــ ركة يف انت ـــــ ع  اجمللــــسن اس ـــــنل علـــــى املســــ عدة التقنيـــــة والتمنيـــــل و 
واس ـنل علـى التمنيـل مـن أجـل هـذ  املشـ ركةن نم  نيـة النفـنل نف وسـ ئم  2022وعـ م  20١٨ ع م

اإلعالمن  م ان  أمنية خ فة للتي ر وق د ه. و شمل أيض  الضـم ان   املت ـلة علتم يـل السي سـي، علـى 
ــــ ر ــــد أســــ س مؤقــــت، للتي خــــالل فة ــــو دســــتنريتو، اعتبــــ را مــــن  يف ال ــــننغرس الــــنطو أو اســــزت اجلدي

 ، ومندوت مؤقت ال يتمتع    الت نيت يف اجمللس االنت    النطو.20١٨ ع م
ال لســ ة الة مــة لةمليــة نعــ دة اإلدمــ ا االجتمــ عي  ويقــدم اال  ــ ق النهــ ئي أيضــ  حملــة ع مــة عــن - ٩

و ةزيـــز التةـــ يا  النســـيش االجتمـــ عي يف مجيـــع أحنـــ ء البلـــدعـــد  نف متتـــو  واالقت ـــ دي، الـــم ينبغـــي أن
وامل ــ سة بــو ســ  نه و بــنير ونشــر األنشــبة املنتمــة اجتم عيــ  والديقراطيــة احملليــة. وقــد أكــد  خريبــة 

ـــــ ن ـــــم ا  ـــــ  عليهـــــ  البرف ـــــ  ال ـــــة 20١7أ ر/مـــــ ين  2٩يف  البري ـــــى أن   ـــــنن عملي نعـــــ دة اإلدمـــــ ا  عل
ويش  اال   ق النه ئي أيض  نف  رورة أن  تضمن عملية  .ط بع جمتمةياالقت  دي اا   - االجتم عي

 نع دة اإلدم ا هنم  متم يزا يف مجيع جنانبه ، مع الةكيز على جقنق املرأة. 
االقت ـ دي، مبـ  يف  - وقد نـُّ ذ عل ةل عدد من االلتزامـ   املتةلقـة لعـ دة اإلدمـ ا االجتمـ عي - ١0

إلع دة اإلدم ا، والتنسـيس القـ ننين ملنظمـة للتضـ من االجتمـ عي واالقت ـ دي الك ننش ء اجمللس النطو 
(Ecomunبغر  حتقي  نع دة ) اجلـيا الشـةي بشـ ل  - أفراد القنا  املسلحة ال نريـة ال نلنمبيـة ندم ا

لـــة وننشـــ ء مركـــز لل  ـــر والتةلـــيم السي ســـيون وحتنيـــل النك لـــة ال نلنمبيـــة إلعـــ دة اإلدمـــ ا نف النك  نمنـــتش
االقت ـ دين  - املةنية لع دة اإلدم ا والتببيعن ونفدار مرسنم رائسي بشـنن نعـ دة اإلدمـ ا االجتمـ عي

اجلــيا الشــةي. وهنــ ك  - ونجــراء  ةــداد اجتمــ عي واقت ــ دي ألفــراد القــنا  املســلحة ال نريــة ال نلنمبيــة
جممنعــة أخــرى مــن االلتزامــ   قيــد التن يــذ،  شــمل ج ــنل املقــ  لو الســ بقو التــ بةو للقــنا  املســلحة 
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ال نرية ال نلنمبية وامليليشي   علـى الن ـع القـ ننينن ونعـ دة ندمـ ا القّ ـر الـذين غـ دروا قيمـ   القـنا  
ناتجـــة النفـــنل نف اسســـ ع  امل ـــرفية ا  فـــة أبفـــراد و  ناجلـــيا الشـــةي - املســـلحة ال نريـــة ال نلنمبيـــة

 واألنشبة التدريبية والتةليمية.  ناجليا الشةي - القنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبية
و شــمل التــداب  اإل ــ فية إلعــ دة اإلدمــ ا االقت ــ دي واالجتمــ عي الــم  تبلــب التحقــ  منهــ   - ١١

دامة واملنتمة من الن جية االجتم عيةن وننش ء فندوق ملشـ ريع نعـ دة حتديد  و ن يذ املش ريع وال امش املست
و نافر األمنال للمش ريع ال رديـةن  ن(Ecomunبناسبة منظمة التض من االجتم عي واالقت  دي ) اإلدم ا

مــن أجــل نعــ دة اإلدمــ ا االجتمــ عي واالقت ــ دي  الضــم ان ”وعــددا مــن التــداب  الــم  نــدرا يف نطــ ر 
. و شــمل هــذ  التــداب  ق  ــ   لتــنمو دخــل أس ســي ليففــراد الســ بقو يف القــنا  “تداممســ علــى حنــن

شـــــهرا، وبـــــدل  ببيـــــع، ومـــــدفنع   الضـــــم ن  2٤اجلـــــيا الشـــــةي ل ـــــةة  - املســـــلحة ال نريـــــة ال نلنمبيـــــة
ـــ امش االجتم عيـــة. وةـــدر اإلشـــ رة نف أنـــه علنســـبة نف مجيـــع األنشـــبة املـــذكنرة أعـــال ،  االجتمـــ عي، وال

فضــال عــن التةـــ ون  ،النهــ ئي بتقــدم الـــدعم االقت ــ دي مــن القبــ ع ا ـــ   واملؤسســ   يســم  اال  ــ ق
 دون املس س مب  قد ذ  ه اس نمة من أمنال لتلك األنشبة. ،ال ن ئي واملتةدد األطرا 

 
 التحقق من الضماانت األمنية  

التـداب  الراميـة نف  ةزيـز أمـن املـناطنو من اال   ق النه ئي ط ئ ة واسـةة مـن  ٤-3يشمل البند  - ١2
يف ظرو   ،اجليا الشةي - ال نلنمبيو يف أعق ت النزاع بو الدولة والقنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبية

علــــرغم مــــن وقــــف نطــــالق النــــ ر، ونلقــــ ء الســــالا مــــن ج نــــب القــــنا  املســــلحة ال نريــــة  -مــــ  زال فيهــــ  
وجــندجل جلم عــ   غــ  مشــروعة وأ ــ ا  -  نف منظمــة سي ســية ســلمية اجلــيا الشــةي وحتن ــ - ال نلنمبيــة

متنفـلة للةنـف،  ــؤثر بشـ ل خـ   علــى املنـ ط  واجملتمةـ   احملليــة الري يـة الـم كــ ن  ـ  الن ـيب األكــ  
مـــن املةـــ انة نتيمـــة عقـــند مـــن الةنـــف. و تســـ  التـــداب  األمنيـــة مـــع التنجـــه الةـــ م لال  ـــ ق النهـــ ئي الـــذي 

أجل  م ن السالم الـدائم، نف  ركيـز جهـند  نطيـد السـالم علـى حتقيـ  االسـتقرار يف املنـ ط  من  ،يسةى
الـــم  ضـــرر  بدرجـــة كبـــ ة مـــن النـــزاع، جيـــ    ـــنن  الري يـــة يف البلـــد، ون فـــة منـــ ط  ال قـــراء واملةـــدمو

األنشــبة مؤسســ   الدولــة  ــةي ة وةــري زراعــة احمل فــيل غــ  املشــروعة ويــتم القيــ م أبشــ  ل أخــرى مــن 
 االقت  دية غ  الق نننية.

مـن اال  ـ ق النهـ ئي يف أربةـة جمـ ال   ٤-3وي ن   نيف الضم ان  األمنية املدرجة يف البنـد  - ١3
ع مــــة، وهــــي: )أ( ننشــــ ء هيبــــ   وطنيــــةن )ت( اذــــ ا  ــــداب   ــــددة مــــن أجــــل  ــــنف  األمــــن الش  ــــي 

السي سـي يسـتهد  املة ر ـة السي سـية خ فــةن واجلمـ عين )ا( ننشـ ء نظـ م أمـو شـ مل ملم رسـة الةمـل 
 )د( برانمش ش مل لتنف  األمن واسم ية للممتمة   احمللية واملنظم   يف املن ط  األك ر  ضررا من النزاع.

علضــم ان  األمنيــة. و تــنف هــذ   وعلــى ال ــةيد الــنطو، أنشــبت عل ةــل اللمنــة النطنيــة املةنيــة - ١٤
نن علــى أعلــى املســتن  ، اال ــبالع بب ئ ــة واســةة مــن املســؤولي   املر ببــة ا يبــة، الــم يرأســه  مســؤول

علت بــيم والرفــد والتنســي  املشــةك بــو القب عــ   للتــداب  الراميــة نف    يــك املنظمــ   املســؤولة عــن 
االعتداءا  على املدافةو عن جقنق اإلنس ن وعلى اسرك   االجتم عية واسرك   السي سـية واملشـ ركو 
يف  ن يــــذ عمليــــة الســــالم. وقــــد أســــهمت اللمنــــة يف ننشــــ ء اإلطــــ ر القــــ ننين للضــــم ان  األمنيــــة املةــــززة، 

خ فـة داخـل م تـب املـدعي الةـ م، وبرانجمـ  للم ـ سة  حتقيقـ   يشمل مرسـنم  ق نننيـ  إلنشـ ء وجـدة مب 
 والتة يا ومنع النفم.
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 ؤه  فرقـة بـب الشـرطة، الـم سـن   ةمـل ومن ا يب   النطنية األخرى اا  ال لة الم مت ننشـ - ١٥
أس س  يف املن ط  األك ـر  ضـررا مـن النـزاع مـن أجـل م  فحـة املنظمـ   اإلجراميـةن واللمنـة التقنيـة املةنيـة 

اجلــيا الشــةين  - عألمــن واسم يــة، مبشــ ركة أعضــ ء اس نمــة وأفــراد القــنا  املســلحة ال نريــة ال نلنمبيــة
لنطنيــة للحم يــةن وفيلــ  األمــن واسم يــة، وهــن هيبــة قتلبــة الت ــنين  ضــم أفــرادا واملديريــة ال رعيــة للنجــدة ا

  لقنا م  يلزم من التدريب واملةدا . اجليا الشةي -س بقو يف القنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبية 
وهنـــ ك عـــدد مـــن التـــداب  جـــرى عل ةـــل أو جيـــري اذ اهـــ  فيمـــ  يت ـــل علنظـــ م األمـــو الشـــ مل  - ١6
 شـــمل الضـــم ان  املتةلقـــة أبمـــن األجـــزات واسركـــ   السي ســـية، فضـــال عـــن   رســـة الةمـــل السي ســـي،ملم

اجلــيا  - أعضــ ء اســزت أو التيــ ر اجلديــد الــذي ســينب   نتيمــة حتــنل القــنا  املســلحة ال نريــة ال نلنمبيــة
امش الراميــة نف دعــم الشــةي. و شــمل املهــ م املةلقــة  ةزيــز نظــ م اإلنــذار املب ــر مل تــب أمــو املظــ  ، والــ  

 امل  سة والتة يا ومنع النفم السي سي.
ويتم ـــل أجـــد  ـــ ور جممنعـــة الضـــم ان  األمنيـــة يف الـــ انمش الشـــ مل يف  ـــنف  األمـــن واسم يـــة  - ١7

للممتمة   احمللية واملنظم  ، الم سلم الضـنء عليهـ  الـرئيس سـ نتنس يف رسـ لته. وهـذا الـ انمش الـذي 
ســةة النبــ ق مــن  ــداب  اسم يــة امل ديــة والت قيــف والتنعيــة لــدعم اجملمنعــ   واملنظمــ   يشــمل جممنعــة وا

 واألش    األك ر عر ة لل بر، يتضمن أيض   داب   ددة سم ية املرأة ومش ركته . 
  

 نشر البعثة ومالك موظفيها وهيكلها - رابعا 
، متــــــت مراعــــــ ة عــــــدد مــــــن (20١7) 2366اســــــتن دا نف الناليــــــة املن ــــــن  عليهــــــ  يف القــــــرار  - ١٨

اجلـيا الشـةي  - االعتب را  وأجريت مش ورا  مع ج نمة كنلنمبي  والقنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبيـة
احمل دن  الم  للتحق  يف كنلنمبي . وش ركت يف من أجل  م ن أفضل   ميم مم ن لبة ة األمم املتحدة

يف  ن يـــذ الناليـــة  مـــع اس نمـــة ال يـــ ان  الـــم ســـُيبلب مـــن البة ـــة اجلديـــدة التةـــ ون النثيـــ  مةهـــ  أجريـــت
ـــدف ع الـــنطو املننطـــة  ـــ ، وال ســـيم  م ن ـــية ـــة نعـــ دة اإلدمـــ ا  ،الســـالم، ووزارة ا  رجيـــة، ووزارة ال ووك ل

الشرطة النطنية والقنا  املسلحة. ويف نط ر  لك والتببيع، وم تب أمو املظ  ، وم تب املدعي الة م، و 
 آت/ ١٤املشـــــــ ورا ، وّجـــــــه مم لـــــــي ا ـــــــ   ل نلنمبيـــــــ  ورئـــــــيس بة ـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة يف كنلنمبيـــــــ  يف 

رس لة، يةر  فيه  امل هنم الذي ستسةشد به البة ـة اجلديـدة يف جمـ ل التحقـ  و سـنية  20١7 أغسبس
واجمللـس الـنطو  ،مت بةة  ن يذ اال   ق النه ئي و ةزيز  والتحق  منه املن زع   وبن ء ال قة، نف أعض ء جلنة

ــــة الــــم اعتــــ   مــــن احملــــ ورين  ــــة للضــــم ان  األمنيــــة، وال يــــ ان  ال الث إلعــــ دة اإلدمــــ ا، واللمنــــة النطني
البة ــة اس ليــة أيضــ  ا ــ ة الةمليــة الــم اكتســبته  منــذ واستةر ــت  .(20١7) 2366الرئيســيو يف القــرار 

يف التحقــــ  األو  مــــن نعــــ دة اإلدمــــ ا والضــــم ان  األمنيــــة بتشــــ يلته  وقــــدراع  اس ليــــة.  متنز/ينليــــه ١0
وفريـ  األمـم املتحـدة القبـري بغيـة  وعإل  فة نف الك، أجريت عملية ذبـيم مت  ملـة بـو البة ـة اس ليـة

ر مـن التــ زر وةنـب االزدواجيـة يف  ن يـذ واليـة كــل منهمـ . وبنـ ء علـى هـذ  االعتبــ را ، حتقيـ  أق ـى قـد
 التشغيلية. فإنو يف و ع ي نو من  قدم التنفي   الت لية املتةلقة  مم بة ة التحق  وجنانبه 

 
 النشر اجلغرايف - ألف 

املبلـنت يف رسـ لة رئـيس كنلنمبيـ  متشي  مع  رورة أن ي نن التحقـ   ليـ  ونقليميـ  علـى النحـن  - ١٩
(S/2017/481 ويف القــــرار ) النشــــر األك ــــر فة ليــــة لبة ــــة  ، وأن ي  ــــل الت ــــميم(20١7) 2366، املرفــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/481
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
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وس املســـت  دة مـــن التحـــد   امل ـــ دفة خـــالل نشـــر البة ـــة اس ليـــة فقـــد نظـــرُ  يف الـــدر  ،التحقـــ  املقبلـــة
 وكذلك يف املة ي  الت لية:

 ــرورة اس ــ ى علــى وجــند داخــل أو علقــرت مــن املنــ ط  اإلقليميــة الســت والةشــرين  )أ( 
آت/أغسـبس، وجيـ   ١٥الم اكتمـل ننشـ ؤه  جسـبم  ا  ـ  عليـه البرفـ ن يف ،للتدريب ونع دة اإلدم ا

اجليا الشةي و قدم الضـم ان  مـن  - لي  نع دة ندم ا أفراد القنا  املسلحة ال نرية ال نلنمبيةجيري ج 
فقــد قــرر  اس نمــة عل ةــل أن ةمــع بــو قــنا  الشــرطة  ،مبســنلة األمــن أجــل حتقيــ  أمــنهم. وفيمــ  يتةلــ 

مـــ ا جســـب درجـــة والقـــنا  الةســـ رية الضـــرورية لضـــم ن ا يـــة املنـــ ط  اإلقليميـــة للتـــدريب ونعـــ دة اإلد
امل ــ طر املنجــندة يف كــل منبقــة. وســينفر هــذا الة يــب أيضــ  الظــرو  األمنيــة الالزمــة ل ــي  ضــبلع بة ــة 

 التحق  أبنشبته ن
 ــرورة نق مــة وجــند يف املناقــع الــم مت حتديــده  ععتب رهــ  اا  أولنيــة مــن جيــ   ــنف   )ت( 

ا بر املنجـندة يف  لـك املنـ ط . وهـي  شـمل قرابـة األمن واسم ية للممتمة   احمللية، علنظر نف عنامل 
االســـتقرار، ا بـــة  بلديـــة، جـــددع  كـــل مـــن الشـــرطة النطنيـــة والقـــنا  املســـلحة يف خبتهـــ  لتحقيـــ  ١70

وا بــة الةســـ رية االســـةا يمية  20١٨-20١٥املؤسســية االســـةا يمية: جمتمةـــ   آمنــة  ـــنةم علســـالم، 
 ن يـذ بـرانمش اس نمـة لتنطيـد السـلم  . وسيناكب عملي   النشـر“Victory”لتحقي  االستقرار و نطيد  

عمنمــ ، الــذي يشــمل وجــندا أوســع للمؤسســ   املدنيــة، و ــنف  الســلع وا ــدم   األس ســية، ومبــ درا  
التنميــة الري يــة، وبــرامش زراعــة احمل فــيل البديلــة عن ــ  عــن احمل فــيل غــ  املشــروعة. وي ــن أن   ــل نف 

قــة التحقــ  الــم  ةمــل انبالقــ  مــن املنــ ط  اإلقليميــة الســت والةشــرين للتــدريب ونعــ دة  لــك البلــد   أفر 
اإلدمــ ا املشــ ر نليهــ  أعــال ، واألفرقــة الــم  ةمــل انبالقــ  مــن امل   ــب اإلقليميــة التســةة الــم  نجــد فيهــ  

عيــة ال ـــغ ة مــن امل   ـــب ال ر  ول ـــن ســيتةو ننشــ ء عـــدد ن ــ يف .ج ليــ  الليــة ال الثيـــة للرفــد والتحقــ 
مـــن الةمـــل مـــع اجملتمةـــ   احملليـــة األك ـــر  ـــة   والتنافـــل ال ةـــ ل مـــع النجـــدا   لتم ـــو البة ـــة اجلديـــدة

 الةس رية ووجدا  الشرطة املسؤولة عن اسم ية يف  لك املن ط ن
 رورة ك  لة أق ى قـدر مم ـن مـن االشـةاك يف منقـع واجـد بـو البة ـة اجلديـدة وفريـ   )ا( 

 بغية حتقي  أق ى قدر من التة ون بو البة ة وكي ان  األمم املتحدة يف كنلنمبي ن القبري األمم املتحدة
نقليميـة ال  سـم   ـ  مناقةهـ  مـن  قـدم أفضـل دعـم   رورة نقل منظ ي عدة م   ـب )د( 

 التحق  احمللية. مم ن ألنشبة
النشــر اجلغــرايف الــذي  ن ــسعلــى  واســتن دا نف هــذ  االعتبــ را ، ســُتبقي البة ــة اجلديــدة أس ســ  - 20

فريقــ   ليــ   26 م   ــب نقليميــة، و ٩ م تــب واجــد ملقــر البة ــة يف بنغــنات، و البة ــة اس ليــة، أي  ةتمــد 
نقـل امل تـب )أ( يف ن س مناقع املن ط  اإلقليمية للتدريب ونع دة اإلدم ا، مع نجـراء التةـديال  الت ليـة: 

طةة ننريت دي س نت ندر(، جي  سي نن يف و ع أفضل يسـم  اإلقليمي من بنك رام نغ  نف كنكنات )مق 
ننشـــ ء  )ت( نلـــه بـــدعم األفرقـــة احملليـــة يف املنبقـــة، وجيـــ    ـــنن كيـــ ان  األمـــم املتحـــدة منجـــندة أيضـــ 

م تب نقليمي جديد يف عستن )مق طةـة انرينيـن( نظـرا ألن امل تـب اإلقليمـي اسـ   يف بـنع ن غـ  قـ در 
ـــد املســـ فة علـــ ى  قـــدم الـــدعم ال ـــ يف نف األفرقـــة احملليـــة يف انرينيـــن، ونظـــرا ألن كيـــ ان  األمـــم بســـبب بُة

ننشـــــــ ء م   ـــــــب فرعيـــــــة فـــــــغ ة يف ســـــــبةة مناقـــــــع: مـــــــننت   )ا( املتحـــــــدة منجـــــــندة أيضـــــــ  يف عســـــــتنن 
)مق طةـــةكنردوع(ن وبنر نري ـــن )مق طةـــة ميتـــ (ن وأراوكـــ  )مق طةـــة أراوكـــ (ن ومنكـــنا )مق طةـــة بن نمـــ ين(ن 



S/2017/745 
 

 

17-14700 7/13 

 

راتدو )مق طةة أنتينكي (ن وبنين فينتنرا )مق طةة ف   ديل ك وكـ (ن وعرّان  ب رمي ـ  )مق طةـة سـ نت ندر(. وأع
وســـيم ن هـــذا النشـــر اجلغـــرايف البة ـــة اجلديـــدة مـــن  غبيـــة املنـــ ط  اا  األولنيـــة علنســـبة لتن يـــذ واليتهـــ  

اك يف منقــع واجـد والتنســي  النثيــ  يت ــل لعـ دة اإلدمــ ا والضـم ان  األمنيــة. وسـيتي  أيضــ  االشـة  فيمـ 
الــم نشــره  فريــ  األمــم املتحــدة القبــري  مــن أفرقــة التنســي  احملليــة ١3مــن أفــل  ٩ بــو بة ــة التحقــ  و

 كنلنمبي . يف
 

 مالك املوظفني - ابء 
 ست نن غ لبية منظ ي البة ة منظ و مدنيو يةملنن يف أفرقة مع مـراقبو دوليـو غـ  مسـلحو - 2١

وجند أفرقة مشةكة علـى ال ـةد احمللـي واإلقليمـي والـنطو سـينفر للبة ـة جممنعـة  الزي املدين. وننير دون 
املســ ئل األمنيــة وغــ  األمنيــة املت ــلة بناليتهــ ، وللةمــل ب ة ليــة مــع  مــن املهــ را  واملةــ ر  الالزمــة ملة جلــة

نن املـدنينن، علـى قـدر املسـتب ع، مـن نظرائه  املـدنيو والةسـ ريو والشـرطيو. وسـينتقل املنظ ـنن واملراقبـ
البة ة اس لية نف بة ة التحق  ل ي  ست يد بة ة التحق  من ا  ة املتةمقة يف عملية السـالم، ومـن فرفـة 
اس ـــ ى علـــى عالقـــ   مهنيـــة راســـ ة واالعتمـــ د عليهـــ . وستســـةى بة ـــة التحقـــ  نف اســـت دام مـــنظ و 

ـــنافر كنلـــنمبيو اوي  من ســـبة لال ـــبالع أبكـــ  وطنيـــو اوي خـــ ا  عـــدد مـــن األدوار املم نـــة نظـــرا لت
 مؤهال  ع لية يف اجمل ال  النظي ية واملنا يةية املشمنلة علنالية. 

وســت نن األفرقــة احملليــة يف املنــ ط  اإلقليميــة للتــدريب ونعــ دة اإلدمــ ا وامل   ــب ال رعيــة فــغ ة  - 22
 .ومـــراقبو ينازنـــنن بـــو ا ـــ ا  الةســـ رية والشـــرطيةومؤل ـــة مـــن مـــنظ و مـــدنيو اتبةـــو ليفمـــم املتحـــدة 

يتـــنلف مـــن مـــنظ و ومـــراقبو مـــدنيو  وســي نن مـــالك املـــنظ و األس ســـيو أكـــ  يف امل   ـــب اإلقليميــة،
واألمـــن.  واال  ـــ ل ودعـــم البة ـــة اتبةـــو ليفمـــم املتحـــدة يتمتةـــنن بقـــدرا  يف جمـــ ال  التحقـــ  واإلعـــالم

ب املنبقــة، أفرقــة فــغ ة ن ــ فية ومتب بقــة مــع األفرقــة احملليــة يف املنــ ط  وستضــم امل   ــب اإلقليميــة، جســ
السـ ر علـى النحـن املبلـنت نف املنـ ط  الـم   تقـر نف  اإلقليمية للتدريب ونع دة اإلدم ا ي نن لم  هنـ 

 ملنظم  .والم  ن ذ فيه  برامش نع دة اإلدم ا واألمن واسم ية ل  ئدة اجملتمة   احمللية وا وجند دائم
 

 اهليكل - جيم 
 بة ـة األمـم املتحـدة يف كنلنمبيـ  الـذي سيتنف قي دة بة ة التحق  مم لي ا ـ   ل نلنمبيـ  ورئـيس - 23

السي سـية والةملي  يـة يف البة ـة. وبغيـة مت ـو البة ـة مـن اال ـبالع بناليتهـ   سيضبلع ب  مل املسـؤولي  
اإلشـرا  علـى النجـند امليـداين  يتم ـل دور  األس سـي يف لـهسينفر املس عدة ملم لي ا    انئـب  ب ة لية،

 .أبداء عمله ببريقة فة لة ومنسقة مقر البة ة، يف بنغنات، للبة ة، ورئيس أرك ن يتم ل دور  يف ك  لة أن يقنم
وسيضــم م تــب املم ــل ا ــ   كبــ  املستشــ رين الةســ ريو وكبــ  مستشــ ري الشــرطة وم تــب  - 2٤

الم يـتم فيهـ   ن الق نننية ووجدة التحليل واإلبالغ )مب  يف الك خلية دمش املةلنم  اإلعالم وقسم الشؤو 
 مة جلة املةلنم   الناردة من قتلف الةن فر(، وقسم الةملي   والت بيم. 

وستت نن بة ة التحق  من أربةة عن فر  ش ل هي ال مم ثال  ي ل البة ة اس لية، وهي: عن ر  - 2٥
و  ـــنن عن فــر التحقــ  ودعـــم  .البة ـــة، وعن ــر التنســي  امليـــداين، وعن ــر األمــن التحقــ ، وعن ــر دعــم

انئب املم ل  عن ر التنسي  امليداين علبة ة مسؤوال أم م البة ة واألمن مسؤولة أم م املم ل ا   . وي نن
 للسلنك واالنضب ا ووجدة للتدريب.  الذي سيضم م تبه أيض  فريق  ،ا   



 S/2017/745 

 

8/13 17-14700 

 

 
 عنصر التحقق  

مجع ومة جلة نت ئش عملي   املراقبة الـم  قـنم  ـ  األفرقـة الـم  )أ(سيقنم عن ر التحق  مب  يلي:  - 26
االبــراا مــع البــرفو،  )ت( نيـتم نشــره  علــى املسـتنيو احمللــي واإلقليمــي وعلـى مســتنى امل   ــب ال رعيـة

ســـؤولة عـــن الضـــم ان  جســـب االقتضـــ ء، بنـــ ء علـــى نتـــ ئش التحقـــ ، وال ســـيم  مـــع النكـــ ال  النطنيـــة امل
الةمــل عــن   )د(نف جملــس األمــنن  نعــداد مــدخال  للتقــ رير الــم أقــدمه )ا( األمنيــة ونعــ دة اإلدمــ ان 

مت بةـــة  ن يـــذ اال  ـــ ق النهـــ ئي و ةزيـــز  والتحقـــ  منـــه، واجمللـــس الـــنطو إلعـــ دة اإلدمـــ ا  ك ـــب مـــع جلنـــة
األمــن والبرفـ ن. وســيتم الةكيــز يف التة مــل طلبـه جملــس  واللمنـة النطنيــة للضــم ان  األمنيـة، علــى حنــن مــ 

مع هذ  ا يب   على  ب دل املةلنم   الم مجةت يف عملية التحق ، ومن قشة  قييم بة ـة التحقـ  للتقـدم 
 احملرز فيم  خيص نع دة اإلدم ا والضم ان  األمنية، وفي غة املالجظ   والتنفي  ، جسب االقتض ء.

عن ـــر التحقـــ ، قســـم يركـــز علـــى نعـــ دة اإلدمـــ ا والخـــر علـــى  وســـيتنلف كـــل مـــن القســـمو يف - 27
ــــة ــــ  فــــغ  - الضــــم ان  األمني ــــ  فــــغ  اي خــــ ة يف املن ــــنع اي ال ــــلة. وســــيدعم فري مــــن  مــــن فري

املستش رين اوي ا ـ ة يف القضـ   اجلنسـ نية وا يـة الب ـل واملسـ ئل الةرقيـة وغ هـ  مـن املنا ـيع الشـ ملة 
ن ر التحق . وسيمري اختي ر هؤالء املستش رين من خالل التش ور النثيـ  لةدة قب ع  ، كال قسمي ع

مــع أعضـــ ء مةنيـــو يف فريـــ  األمــم املتحـــدة القبـــري وسيشـــ لنن فـــلة وفــل جنهريـــة مـــع كيـــ ان  األمـــم 
 بغية  ةزيز التنسي .  املتحدة

 
 عنصر التنسيق امليداين   

لبة ــــة اس ليــــة،  نســــيق  فنيــــ  وعملي  يــــ  ســــتتبلب بة ــــة التحقــــ ، كمــــ  ا ضــــ   ــــالء مــــن ةربــــة ا - 2٨
ولنجســتي  وأمنيــ  وثيقــ  جــدا علــى املســتن   النطنيــة واإلقليميــة واحملليــة. وســيظل القيــ م بــذلك ي ــل حتــد  

 ندار  كب ا بسبب عدد املناقع الم ستةمل فيه  البة ة اجلديدة وبُةده . 
من علـــى نبـــ ق البلـــد، ستنشـــق بة ـــة التحقـــ   ل والتن يـــذ املتـــزاومـــن أجـــل  ـــم ن التنســـي  ال ةَّـــ - 2٩

هـــي ال قـــن  للتنســـي  امليـــداين. وسي تســـي  ـــدف  املةلنمـــ   غـــ  املنقبـــع والتةقيبـــ   الـــناردة يف النقـــت 
املن سب من مقر البة ة وامل   ب اإلقليمية ك فة، أمهية خ فة ألغرا  التحق . وسي نن عن ـر التنسـي  

علـــى ا  ـــ ل دائـــم برؤســـ ء امل   ـــب اإلقليميـــة لرفـــد اس لـــة علـــى  ،امليـــداين، بقيـــ دة انئـــب املم ـــل ا ـــ  
الشـــناغل مـــع القيـــ دة الةليـــ  للبة ـــة  ال ــةيدين اإلقليمـــي واحمللـــي، و ـــم ن أن يـــتم علـــى وجـــه الســـرعة ننرة

واالستم بة    يف النقت املن سب وببريقة فة لة، وأن  ةمل عن فر التحق  ودعم البة ة واألمن يف البة ة 
من أجل دعم عمليـ   البة ـة يف امليـدان. وسيسـ فر املسـؤولنن عـن قيـ دة عن ـر التنسـي  امليـداين  بسالسة

مــع مــنظ ي البة ــة والســلب   اإلقليميــة  علــى نبــ ق واســع يف مجيــع أحنــ ء البلــد لضــم ن االبــراا املنــتظم
ق النجــند امليــداين واحملليــة. وســي نن مبقــدور عن ــر التنســي  امليــداين حتديــد االة هــ   الســ ئدة علــى نبــ 
مـن مناقـع قتل ـة.  للبة ة، و ن يـذ اسلـنل، و ـم ن التبـ دل علـى نبـ ق البة ـة ألفضـل املم رسـ   املسـتق ة

الســ عة   ةمـل علـى مـدار “عمليــ   غرفـة”وممـ  يتسـم عألمهيـة أن عن ـر التنســي  امليـداين سيشـر  علـى 
وببريقــــة  ة البة ــــة للحــــ ال  الن شــــبة فــــنرالرفــــد و ةقــــب مجيــــع األنشــــبة امليدانيــــة للبة ــــة وك  لــــة اســــتم ب

 ومنسقة. منجدة
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 عنصر دعم البعثة  
مب  أن بة ة التحق  ست نن وجده  املسؤولة عن  نف  اجملمنعـة ال  ملـة مـن خـدم   الـدعم نف  - 30

 شـــةك فيهـــ  ج نمـــة كنلنمبيـــ  علنســـبة للبة ـــة اس ليـــة، فســـيتةو  مجيـــع مناقةهـــ  ومنظ يهـــ ، وهـــي مهمـــة
 حتــنل كبــ  يف هنــش دعــم البة ــة. وعــالوة علــى الــك، فــإن مــدى التةقيــد اللنجســم لــدعم أنشــبة نجــدان

نا أن البة ــــة اجلديــــدة ستنســــع نبــــ ق  ويف أرا  وعــــرة ال بــــد وأن يــــزداد مســــ ف   طنيلــــة التحقــــ  علــــى
 وجنده  ليشمل من ط  جديدة يف البلد. 

و  يي هـــــ  عنـــــد     قـــــ   الق ئمـــــة،وستســـــت يد بة ـــــة التحقـــــ ، جي مـــــ  أم ـــــن، مـــــن الةقـــــند واال - 3١
 ق بلة للتن يذ السريع بغية  لبية اجتي ج ع  من الدعم. وةـري “ج هزة”االقتض ء، أو ستبح  عن جلنل 

للت ــــ ليف وال نائــــد بشــــنن أ ــــع البرائــــ  للنقــــل الــــ ي واجلــــني.  البة ــــة اس ليــــة عل ةــــل حتلــــيال  م  ــــلة
اس لية املقدمة ع ملي  علـى املـدى  اجلديدة على القدرا  اجلنيةيتةل  علنقل اجلني، ستح فظ البة ة  وفيم 

خــدم    الق ــ  و ةمــل يف النقــت ن ســه علــى حنــن وثيــ  مــع الســلب   املةنيــة علبــ ان وجهــ    نريــد
مبــ  يتــي   البــ ان علــى ال ــةيدين الــنطو واإلقليمــي الســتي  ء متبلبــ   األمــم املتحــدة ملــن  الشــه دا ،

 ق  ة للب ان نف قدرا  اجتي طية خالل فةة النالية اس لية.  االنتق ل من قدرا 
و ةمــل البة ــة اس ليــة عل ةــل بشــ ل وثيــ  مــع كيــ ان  األمــم املتحــدة بشــنن اجلنانــب التشــغيلية  - 32

واللنجسـتية. وستســةى بة ــة التحقــ ، علــى قــدر املســتب ع، نف االشــةاك يف منقــع واجــد مــع أعضــ ء فريــ  
الُقبــري لتحقيــ  أكــ  قــدر مــن ال  ــ ءة مــن جيــ  الت ل ــة واالســت  دة مــن التنســي  املةــزز األمــم املتحــدة 

مـن خـالل االشـةاك يف منقـع واجـد. وعلـى ال ــةيد احمللـي، عملـت البة ـة اس ليـة، وستنافـل الةمـل علــى 
نن اجلــيا الشــةي لضــم ن أن   ــ - حنــن وثيــ  مــع كــل مــن اس نمــة والقــنا  املســلحة ال نريــة ال نلنمبيــة

املناقع احمللية للبة ة اجلديدة على مسـ فة قريبـة جـدا مـن املنـ ط  الـم سـيتةو القيـ م فيهـ  علتحقـ  وأن يـتم 
ويف املناقع احملليـة، سين ـب  .نشره  على حنن يتناءم مع خبم اس نمة لنشر الةن فر األمنية واللنجستية

تمة   احمللية، والت  ليف، واالستدامة، واألثـر ونيل قبنل اجمل ،الةكيز على الب بع ال نري لتقدم ا دم  
ســيتنفر عن ــر دعــم البة ــة علــى مــنظ و م رســو لضــم ن ســ  عمــل  ،البيبــي. وفيمــ  يتةلــ  عألثــر البيبــي

 .“خضرنة األمم املتحدة الزرق ء” البة ة اجلديدة ببريقة مستدامة بيبي ، وفق  ملب درة
 

 عنصر األمن  
 ــم ن ســالمة وأمــن مــنظ ي األمــم املتحــدة يف   املســؤولية الة مــة عــن  تحمــل ج نمــة كنلنمبيــ  - 33

كنلنمبيـ . ومــن خــالل الةمـل عــن ك ــب مــع الشـرطة النطنيــة والنكــ ال  األمنيـة املر ببــة  ــ ، ستضــع ندارة 
شؤون السالمة واألمن نظ م ً ينازن بـو متبلبـ    ن يـذ واليـة البة ـة ب ة ليـة و ـرورة القيـ م بـذلك ببريقـة 

 ومنمننة.آمنة 
وال  ـــ ءة امل ليـــة، ســـيةمل نظـــ م األمـــم املتحـــدة  ومـــن أجـــل حتســـو ك ـــ ءة ا ـــدم   والةمليـــ   - 3٤

هي ل واجد مسؤوال عن خدم   السـالمة واألمـن  إلدارة األمن يف كنلنمبي  ببريقة منجدة، جي  ي نن
ل ل من بة ة التحق  وفري  األمم املتحدة القبـري. وسـيؤدي هـذا الـنهش نف مت ـو البة ـة مـن االسـت  دة 
من الدعم يف جم ال  م ل التحليال  والتقييم   األمنية، والتحقيق  ، واال   ل الالسـل ي علـى مـدار 

ريب، و ةقب املنظ و، والسالمة من اسرائ ، ونسداء املشنرة يف جـ ال  الس عة، ومراقبة الدخنل، والتد
 اإلجه د واملشنرة األمنية. 
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وعلـى ال ـةيد الـنطو، سـيتنف كبـ  مستشـ ري األمـن مهـ م املستشـ ر األمـو الرئيسـي للمســؤول  - 3٥
ا ـ   عـن طريـ   ـنف  بة ـة التحقـ ، داعمـ ً بـذلك مب شـرًة املم ـل  امل لف ومه م رئيس  ب ا األمـن يف

وسـتةو  وستنشـر البة ـة مـنظ ي األمـن علـى ال ـةيد اإلقليمـي الدعم ونسـداء املشـنرة فيمـ  يتةلـ  عألمـن.
اذ ا مـ  هـن مالئـم مـن  اجله   املةنية بتنسي  شؤون األمن على ال ةيد احمللي. وسيدعم هؤالء املنظ نن

علسـالمة واألمـن  ةة للبة ة. وسيش رك منظ ن البة ـة املةنيـنن داب  السالمة واألمن يف املناقع امليدانية الت ب
يف خـال  دمـش املةلنمــ   علـى ال ــةيدين الـنطو واإلقليمــي، وسـيةملنن بشــ ل وثيـ  مــع مـنظ ي البة ــة 
وفريـــ  األمـــم املتحـــدة القبـــري، وعنـــد االقتضـــ ء، مـــع الشـــرك ء ا ـــ رجيو، إلجـــراء حتليـــل متةـــدد امل ـــ در 

 مت ل عألمن.
 

 راقبو امل  
كمــ  هــن مبــو أعــال ، ســيةمل املراقبــنن الــدولينن غــ  املســلحو الــذين ير ــدون الــزي املــدين مــع  - 36

املـــنظ و املـــدنيو يف أفرقـــة مشـــةكة علـــى املســـتن   احملليـــة واإلقليميـــة والنطنيـــة وعلـــى مســـتنى امل   ـــب 
ر رئــيس امل تــب ملســ ئل الشــرطة ال رعيــة. وعلــى ال ــةيد اإلقليمــي، سيشــغل كبــ  املــراقبو وظي ــة مستشــ 

 واملس ئل الةس رية. 
وســيمري اختيــ ر املــراقبو علــى أســ س مةــ ي  م ــممة لضــم ن أكــ  قــدر مــن ال ة ليــة يف  ن يــذ  - 37

الناليـــة. و شـــمل هـــذ  املةـــ ي  ا ـــ ة الســـ بقة يف جمـــ ل وال   التحقـــ ، واملةرفـــة عملســـ ئل قيـــد التحقـــ ، 
تم يــل اإلقليمــي، والتقيــد بقــيم ومةــ ي  األمــم املتحــدة. وعلنظــر نف أن كــال مــن والتــنازن بــو اجلنســو، وال

 الشــرطة النطنيــة والقــنا  املســلحة سيضــبلع بــدور يف  ــنف  األمــن واسم يــة للممتمةــ   احملليــة، ستســةى
 بة ة التحق  نف اختي ر ونشر عدد متس و من املراقبو من الدوائر الةس رية ومن جه ز الشرطة. 

بة ـــة  سيضـــبلع أيضـــ  كبـــ ا املـــراقبو يف ،وعإل ـــ فة نف  قـــدم مشـــنرة ا ـــ اء نف املم ـــل ا ـــ   - 3٨
التحق ، ب  تهم  كب   ب ا الشرطة وكب  الضب ا الةس ريو الذين يةملنن سس ت األمـم املتحـدة يف  

 مـــن املـــراقبو يف مقـــر كنلنمبيـــ ، علنظـــ ئف ا  مـــة يف جمـــ   االدارة والرع يـــة. وســـيتم  نظيـــف عـــدد فـــغ 
 لال بالع مبه م االدارة والرع ية.  البة ة
جممنعــــة واســــةة مــــن البلــــدان املســــ مهة مبــــراقبو يف بة ــــة األمــــم املتحــــدة يف   وقــــد ثبــــت أن وجــــند - 3٩

ومـــن هـــذا املنبلـــ ، ســـُتدع ى مجيـــع  فة ليتهـــ  وم ـــداقيته . ا ســـم أبمهيـــة علغـــة مـــن جيـــ  ك  لـــة كنلنمبيـــ 
املســ مهة يف البة ــة اس ليــة، ال ســيم  البلــدان غــ  اجملــ ورة مــن مج عــة دول أمري ــ  الال ينيــة ومنبقــة البلــدان 

مبـراقبو يف بة ـة التحقـ . وسـةي  لضـم ن االنتقـ ل السـلس، سـُيبلب  نف منافلة املس مهة البحر ال  ريي،
 بة ة اس لية نف البة ة اجلديدة.من البلدان املس مهة مبراقبو أن  نقل عددا مةين  من املراقبو من ال

 
 النسبة املئوية لتمثيل املرأة  

نن التــزام البة ــة اس ليــة بــز دة عــدد النســ ء الةــ مال  يف مجيــع املهــ م واملن فــب واملناقــع اجلغرافيــة   - ٤0
ك ن عـ مال ه مـ  أسـهم يف   جهـ . وسـتح فظ بة ـة التحقـ  علـى هـذا االلتـزام عـن طريـ  نعبـ ء األولنيـة 

لتشــميع  رشـــي   مــع البلــدان املســ مهة مبــراقبو الســتقدام املتقــدم   املــؤهال  ومــن خــالل الةمــل النثيــ 
مـن مت يـل املـرأة  ؤكـد  جقيقـة أن النسـ ء يـ لن  املراقب  . ويف الناقع، فإن اس جـة نف  ـم ن مسـتنى عـ ل

اجليا الشةي الذين  ـتم  - لنمبيةم  يقرت من ربع مجيع األفراد الس بقو يف القنا  املسلحة ال نرية ال ن 
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عمليـــ   نعـــ دة اإلدمـــ ا الســـ بقة، ســـناء يف كنلنمبيـــ   ندمـــ جهم. وقـــد أكـــد  ا ـــ ة امل تســـبة مـــن نعـــ دة
 خ رجه ، أمهية النظر يف القدرا  واالجتي ج   احملددة للمرأة يف هذ  الدين مي  .  أو
 

 التنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري  
نف بة ة التحق  أن  ةمـل علتنسـي  مـع أعضـ ء  ، طلب جملس األمن(20١7) 2366 يف قرار  - ٤١

فري  األمم املتحدة القبري يف كنلنمبي  وفق  لنالية كل منهم . وستةم  بة ة التحق  الةالقة  النطيدة بـو 
األمم املتحدة القبري وستضع  ر يب   قنية للتنسي  مـن أجـل ك  لـة اال سـ ق البة ة اس لية وأعض ء فري  

الــذي  قدمــه األمــم املتحــدة لتن يــذ اال  ــ ق النهــ ئي نظــراً نف أن كيــ ان  قتل ــة اتبةــة ملنظنمــة  يف الــدعم
لة. األمم املتحدة قد دعيت نف  نف  م ل هذا الدعم و/أو أسند  نليه  وال   ا يـة أو حتقـ  اا  فـ

وكم  اُكـر أعـال ، لقـد اشـةكت البة ـة اس ليـة وأعضـ ء فريـ  األمـم املتحـدة القبـري وم تـب املنسـ  املقـيم 
 وقد أس ر   لك الةملية عن النت ئش الت لية: يف كنلنمبي  يف عملية ذبيم مت  ملة.

و ـــع رؤيـــة مشـــةكة عـــن ال ي يـــة الـــم ي ـــن  ـــ  ليفمـــم املتحـــدة أن  ســـهم يف حتقيـــ   )أ( 
لســـالم املســـتدام ومســـ عدة األطـــرا  علـــى  ن يـــذ التزامـــ عمن واذـــ ا قـــرار لنشـــ ء نظـــ م مةلنمـــ   منجـــد ا

 لضم ن املت بةة املالئمة ألنشبة التن يذ والتحق ن
دائــم  شــةك يف رائســته بة ــة  ننشــ ء  ر يبــ    نســي  جديــدة، مبــ  يف الــك فريــ   نســي  )ت( 

يقو ع ملو يركزان علـى الضـم ان  األمنيـة ونعـ دة اإلدمـ ا، التحق  وم تب املنس  املقيم، فضال عن فر 
وسـي  ل الـك اال سـ ق ال  مـل  على التنا ، مبش ركة بة ـة التحقـ  وكيـ ان  األمـم املتحـدة اا  ال ـلة.

 األمم املتحدة يف كنلنمبي ن والتنسي  ال ة ل يف أنشبة التن يذ والتحق  الم  ضبلع    كي ان 
مـن أفـل  ٩ من أجل  م ن اشةاك البة ة و لبة ة التحق  رايف مةدلجغ اعتم د نشر )ا( 

عالسـت دام  مـن أفرقـة التنسـي  احملليـة الق ئمـة يف منقـع واجـد. وسـي  ل الـك  نسـي  أفضـل ويسـم  ١3
 األم ل للمناردن

 ةـد املتةلــ   قــنق اإلنسـ ن علنســبة نف  ن يــذ السـالم ب ــ ة ع مــة،علنظـر نف أمهيــة البُ  )د( 
ية بة ة التحق  ب  ة خ فة، ستت ذ البة ة وم ن ية األمم املتحـدة سقـنق اإلنسـ ن  ر يبـ    نسـي  ووال

  ددة بغية ك  لة الت  مل يف  ن يذ والية كل منهم .
 

 املوارد اإلمجالية  
أعــال  أن بة ــة التحقــ  ســت نن أفــغر عمنمــ   علت  ــيل يتضــ  مــن التحليــل والت بــيم املبينــو - ٤2

مــن البة ــة اس ليــة، مــع احمل فظــة يف النقــت ن ســه علــى النجــند املبلــنت علــى ال ــةيدين احمللــي واإلقليمــي. 
ة، ستحت ا بة ة التحق  ب ة لية وك  ء (20١7) 2366ول ي  تم ن من  ن يذ النالية احملددة يف القرار 

جسـب مـ   قـرر  اجلمةيـة الة مــة  مراقبـ  دوليـ  غـ  مسـل  ن ـ فًة نف عن ــر مـدين مالئـم، ١20نف جـنا  
 يف سي ق نظره  يف ميزانية البة ة. 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
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 املالحظات - خامسا 
مــع  نطيــد وقــف نطــالق النــ ر واالنتهــ ء مــن عمليــة نلقــ ء األســلحة مــن ج نــب القــنا  املســلحة  - ٤3

اجليا الشةي، أوشك  ن يذ االلتزام   املت ـلة بنقـف نطـالق النـ ر احملـددة يف البنـد  - ال نرية ال نلنمبية
بــدعم مــن بة ــة األمــم املتحــدة يف كنلنمبيــ . ويف أعقــ ت هــذا  ،االكتمــ ل مــن اال  ــ ق النهــ ئي علــى ١-3

اجلــيا الشــةي أن  قــنم  - بيــةالنمــ ا ال بــ ، طلبــت ج نمــة كنلنمبيــ  والقــنا  املســلحة ال نريــة ال نلنم
اجلــيا  - القـنا  املسـلحة ال نريـة ال نلنمبيـة أفـراد األمـم املتحـدة علتحقـ  مـن  ن يـذ عمليـة نعـ دة ندمـ ا

 ونرس ء األمن للمميع يف املن ط  األك ر  ضررا من النزاع املستمر منذ مخسة عقند. الشةي
 ء النــزاع سيشــ ل عمليــة مت  ملــة ومتزامنـــة. وا  ــ  البرفــ ن منــذ بدايــة امل  و ــ   علــى أن نهنــ - ٤٤

مــــن الليــــ   والتــــداب   وكمــــ  اكــــر يف هــــذا التقريــــر، منــــذ التنقيــــع علــــى اال  ــــ ق النهــــ ئي، مت و ــــع عــــدد
اجليا الشـةي و ن يـذ  - يتةل  ب ل من نع دة ندم ا أفراد القنا  ال نرية املسلحة ال نرية ال نلنمبية فيم 

جملــس األمــن عنتظــ م عــن الةديــد مــن هــذ  التبــنرا  يف نطــ ر التقــ رير الــم الضــم ان  األمنيــة. وأبلغــت 
 عمل بة ة األمم املتحدة يف كنلنمبي . قدمُته  عن

 للتحقــــــــــ  يف كنلنمبيــــــــــ ، املنشــــــــــنة عمــــــــــال بقــــــــــرار جملــــــــــس األمــــــــــن ونن بة ــــــــــة األمــــــــــم املتحــــــــــدة - ٤٥
عمليـــة الســـالم  نف  نطيـــد أيلنل/ســـبتم . وســـتهد  البة ـــة 26، ســـتبدأ عملي عـــ  يف (20١7) 2366

ومســـــ عدة البـــــرفو يف جهندمهـــــ  الراميـــــة نف  ـــــم ن حتقيـــــ  نعـــــ دة اإلدمـــــ ا االجتمـــــ عي واالقت ـــــ دي 
اجلـــيا الشـــةي يف أقـــرت وقـــت مم ـــن  - والسي ســـي ال  مـــل ألفـــراد القـــنا  املســـلحة ال نريـــة ال نلنمبيـــة

مــــ   تــــنق نليــــه  وهــــن ،النــــزاع واســــتة دة الســــلم واألمــــن يف املنــــ ط  الري يــــة يف كنلنمبيــــ  األشــــد  ضــــررا مــــن
 احمللية.  جمتمة ع 

بة ـــة األمـــم املتحـــدة يف كنلنمبيـــ  بةضـــ  مـــن األعمـــ ل  ، بـــدأ (20١7) 2366وعمـــال علقـــرار  - ٤6
 قتة الم  نقةتهـ  بة ـة التحقـ  بتشـ يلته  وقـدراع  اس ليـة. وقـد أثـرى الـك الةمـل االسـتنت ج   الـناردةاملؤ 

يف هذا التقرير وسيس عد أيض  على ك  لة االنتق ل السلس من البة ة اس ليـة اف البة ـة املقبلـة. وعإل ـ فة 
مم لي ا    والبة ة اس لية مع كال البرفو نف الك، ةدر اإلش رة نف املش ورا  املست يضة الم ق م    

 ورؤية بة ة التحق . بشنن   ميم وهي ل
وفريــ  األمــم  بــو البة ــة اس ليــة كمــ  أنــو أشــةر بت ــ ؤل كبــ  بشــنن التنســي  والت  عــل الــنثيقو - ٤7

الــناردة يف املتحــدة القبــري، وال ســيم  يف عمليــة الت بــيم املت  ملــة الــم أد  نف ال  ــ  مــن التنفــي   
هـــذا التقريـــر. وستنافـــل بة ـــة التحقـــ  االســـت  دة مـــن  ر يبـــ   التنســـي  مـــع أعضـــ ء فريـــ  األمـــم املتحـــدة 
القبري، يف كل من بنغنات وعلى ال ةيد احمللي، من أجل حتقي  أق ى قدر من ال  ـ ءة و ـم ن حتقيـ  

ة ال نيـة ل يـ ان  األمـم املتحـدة علـى ا ـ   أيضـ  . وستةتمد البة ـة اجلديـدة“أبكمله األمم املتحدة ”هنش 
وا يــة الب ــل وجقــنق اإلنســ ن واملســ ئل  املســ ئل اجلنســ نية يف اجملــ ال  املنا ــيةية الرئيســية، مبــ  يف الــك

 الةرقية وقض   الشةنت األفلية.
ا  مــــة بــــو البة ــــة اس ليــــة والبة ــــة اجلديــــدة يف أن ا   قــــ    ق ســـــم  ويتم ــــل أجــــد االختالفــــ   - ٤٨

ف مــع اس نمــة ال نلنمبيــة لــن   ــنن ســ رية وأن بة ــة التحقــ  ســت نن مســؤولة عــن  ــنف  مجيــع الت ــ لي
ومن أجل حتقي  أق ى  .خدم   الدعم ألفراده ، ولذلك ينبغي أن ي نن لديه  عن ر قني لدعم البة ة
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مـــع قـــدر مـــن ال  ـــ ءة و ـــم ن االنتقـــ ل الســـلس، ستســـت يد بة ـــة التحقـــ  مـــن الةقـــند والة يبـــ   اس ليـــة 
 جه   التنريد الرئيسية جملمنعة أفنل دعم البة ة.

فلهمـ  مسـ   أس سـية مشـةكة. أوال،  ،بة ة التحق  والبة ة اس لية قتل ت ن يف نناا عدة ومع أن - ٤٩
من جيـ  منـ ط  نشـرمه ، نا أن نشـرمه  يسـتميب لضـرورة  ناجـدمه  يف املنـ ط  الري يـة األك ـر  ضـررا مـن 

اجلـيا  -النزاع، والم مت ـل أيضـ  املنـ ط  الـم سـيمرى فيهـ  نعـ دة ندمـ ا أفـراد القـنا  ال نريـة ال نلنمبيـة 
منظ ــنن ومراقبــنن مــدنينن مــن اوي املــؤهال  يف  ، نا يتــنفر فيهمــ الشــةي. وننيــ ، مــن جيــ    نينهمــ 

اعةاف  أبن املؤسس   املدنية وقنا  األمن على السناء  ؤدي أدوارا ه مة يف  ،اجمل لو الةس ري والشرطي
  نطيد السالم.

بة ــة ال التحقــ ، علــى غــرار فــإن بة ــة رؤيــة مشــةكة للتحقــ . وعإل ــ فة نف الــك، لــدى البة تــو - ٥0
علــى عالقــ   وثيقــة علــى مجيــع املســتن   مــع املؤسســ   املســؤولة عــن التن يــذ ومــع  اس ليــة، ســتح فظ

املســت يدين مــن  ــداب  نعــ دة اإلدمــ ا والضــم ان  األمنيــة. وعلــى وجــه ا  ــن ، جيــب أن ي ــنن وجــند 
التســــنية املب ــــرة  مــــدنيو علــــى ال ــــةيد احمللــــي أداًة لتحقيــــ  حتقــــ  قتلبــــة  ضــــم مــــنظ و ومــــراقبو أفرقــــة

لل الفــ   الــم  نشــن جتمــ  يف عمليــة بنــ ء الســالم. وال بــد أيضــ  أن ي ــنن وجندمهــ  وســيلًة لبنــ ء ال قــة، 
لــيس يف البة ــة فحســب، ول ــن األهــم مــن الــك، بنــ ء ال قــة فيمــ  بــو مجيــع اجلهــ   ال  علــة املشــ ركة يف 

اس لية اس  ى على ال قة والتة ون يف مناجهة  نع دة اإلدم ا و نف  الضم ان  األمنية. واستب عت البة ة
املم ن أن  ؤدي نف  قنيم املستنى األس سي من التة ون الالزم لتنطيـد  اسنادن املتةددة الم ك ن من

 السالم. وستسةى البة ة نف احمل فظة على الك املستنى الرفيع من ال قة والتة ون.
رات عن  قـديري س نمـة كنلنمبيـ  والقـنا  املسـلحة ال نريـة ويف ا ت م، امسحنا   أن أكرر اإلع - ٥١

املسـ عدة علـى  ـم ن أن  اجلـيا الشـةي لت ليـف األمـم املتحـدة عملهمـة اجلديـدة املتم لـة يف - ل نلنمبي 
أعــــرت الــــرئيس  ،20١7جزيران/يننيــــه  ٥ويف رســــ لته املؤرخــــة  .  ــــنن هن يــــة النــــزاع مســــتقرة ودائمــــة فةــــال

أن يستمر  ن يذ عملية السالم  ل   لة دعم األمم املتحدة القني سي نن أس سي  أن عن ثقته يف س نتنس
سي ضــي نف نتيمـــة انجحــة. وســـتبذل األمـــم  يف كنلنمبيــ  علـــى النحــن املت ـــ  عليــه بـــو البــرفو، ويف أنـــه

 فري  األمـم يضبلع    أعض ء املتحدة كل جهد مم ن، من خالل بة ة التحق  ومن خالل األنشبة الم
أهـدافه  البمنجـة، وأن  نافـل  عمليـة السـالم يف كنلنمبيـ  املتحدة القبـري يف كنلنمبيـ ، ل   لـة أن حتقـ 

 النزاع   علنس ئل السلمية.  سنية بذلك ن  م بلدان أخرى على ا ب ع مس ر
 


