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التقريــر ف ــس ال ــثاين اللــرو المنيــر ا لعمـ المــر ــن تثفيــق اــرا
جملس األمن )2004 ( 1559
أ ال  -مملامرت أسرسية
 - 1هقا التقرير ها التقرير ف س ال ثاين اللرو المنيـر ا ـن تثفيـق اـرا جملـس األمـن
 .)2004( 1559ها يقد استمراضر تقييمر لمملية تثفيق القـرا مثـق تقريـرين ال ـرن ـن
 16في ــرابأنري  .)S/2015/258( 2015أشــيف هــقا التقريــر
هــقا املاضــالص ال ــر
إىل اســـتمرا ـــد إقـــراأ تقـــد ننيـــيا األق ـــر األسرســـية الــ ت ـــمث ر القـــرا ص أســـل
ال اء لى اسـتمرا النيـاا ننيـيا ال ـاات املتةايـدة لـى سـير ة لالثـرا سـيمتة ا اليميـة
استقيلة ال يرسي.
 - 2ال يــةام مث ـــس هـــيس ب ا يـــة لالثـــرا شـــر را لفتـــرة ـــر أت ا ا  16شــ را.
مثــق افتــ رء اليــة الــرهيس ال ــرن ص ا ــي النملــرا إىل االفمقــر  28مــرة الفتبــري هــيس
للجم ا ية .فظرا ملقرطمة اجلل رت من جرفس أ رء النملرا املثتم إىل التيـر الـاطا ا ـر
قةي اهللص مل يتم ن النملرا من افتبري هيس جديد فظرا لمد اكتمرم الث ـري القـرفاوص
نرلتريل ظـ املث ـس شـر را .اـد أ غ الايـري املرـام لـرهيس للجم ا يـة إىل إضـمر اـاة
فمرليــة املسس ــرت األيفــرغ الد لــةص ــر ولــء جملــس الــاأ اء النملــراص االســتجرنة
القتيرجـــرت املـــااطث اللالثـــرفي  .اـــد اأـــلثرص أفـــر ةللـ ـيتص الـــد اة إىل افتبـــري هـــيس
للجم ا يةص ا إنررءص لى حنا مر أشرت إليـة امليقظـرت الـ أ ليـ ـر االجتمـرل
الاأا ين جملما ة الد م الد لية للالثرا املمقا  30أيلامبسالتمن.
 - 3ال يةام للحري الداهرة اجلم ا ية المرنية ال ا ية تيثيفهر ال ـاليف لـى أمـن لالثـرا
اســتقرا  .يرــرق القتــرم ن ـ قــةي اهلل اجلمر ــرت املتررفــة المثيفــةص ــر ولــء جال ــة
الث ــرة الد لــة ا ســيمية المــرا ،النيــر ص اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا يةص ــر ولــء
)15-17302 (A

151015

**1517302

151015

S/2015/764

مثرقة القلمااص مسيفرا نلدة الةنداوص مةيدا مـن املبـرطر لـى أمـن لالثـرا اسـتقرا .
أثــر هــقا القتــرم ناجــة يفــر لــى ســيمة اجملتممــرت اقليــة الااامــة نــرلقري مــن املثرقــة
ا د يةص ر ولء جراء تةايد قاا ث الار ات الق س إطي ،الثر ن ا ـد يفـيم
الفترة املنيمالة نرلتقرير.
اأــ اجلـــين اللالثـــرو مااج ـــة التحـــديرت الــ تمتـــرة ســـير ة لالثـــرا ســـيمتة
-4
ا اليميــة .اســتمر يفــيم الفتــرة املنيــمالة نــرلتقرير ــم اجملتمــمل الــد يل للقــاات امل ــلحة
الاطثيةص قيث أس م تمةية اد هتر لى محريـة لالثـرا مـن هتديـدات أمثيـة شـ  .مـمل ولـءص
ف ـ ا التقــر ير ال ـ تفيــد يــد ث مليــرت ا تقــرم ن ــا ة مثتظمــة ألشــبر ي ـ تد ى نــي م
إ هرنياا أ متررفاا أ ارهماا لى ثيد ا هرني ص ف ي ـن التقـر ير الـ تفيـد ن قالـرت
مـسامرات إ هرنيـةص مــن شـي ر التيكيــد لـى اسـتمرا الت ديــد الـقين ال يــةام يااج ـة اســتقرا
لالثرا أمثة.
 - 5ال يةام اليجئاا ال ا ياا الفر ُّ ا من المثس ايف نلدهم يمتمد ا لى ا مريـة
ال ـ تتــافر ــم ــد مــن الاللــدااص ــر في ــر لالثــرا 25 .آيبأ ــرسص كــرا هثــر
 1 112 064مــن اليجــئ ال ــا ي  45 000مــن اليجــئ الفل ــريثي امل ــجل
كرلـة األمـم املتحـدة رثـة
لالثرا لـدغ كـ مـن مفاضـية األمـم املتحـدة لنيـس ا اليجـئ
النيــر ،األ ا (أ فــر ا)ص لــى التــاايل .مثــق  5كــرفاا
تنيــاي اليجــئ الفل ــريثي
اللروبيثريرص أ يفل تثقيحرت لى ممرييف الديفام إىل لالثراص استالمدت في ر األسـالري املت ـلة
نرلــس اللجــاء فيمــر ــدا ا ــرالت االســتلثرهية جــدا .أ اه ـ أير بمــرياص طلال ـ ا امــة
اللالثرفية من املفاضية اس ت جي اليجئ اجلد .

ثرفير  -تثفيق القرا )2004 ( 1559
 - 6مثق اخترو القـرا  2 )2004( 1559أيلامبسـالتمن 2004ص مت تثفيـق المديـد مـن
أق رمة لى الثحـا الـقين نيثتـة تقـر يرين ال ـرنقة .سـحال اجلم ا يـة المرنيـة ال ـا ية
اااهتــر أ تــدهتر الم ـ رية مــن لالثــرا في ــرابأنري  .2005أجري ـ افتبرنــرت هرســية
نرملرفيـة قـرة فةي ـة ـرمي  .2009 2008أاــر لالثـرا اجلم ا يـة المرنيـة ال ــا ية
يارت نلامرسية كرملة ر .2009
 - ٧يفـيم الفتــرة املنيــمالة نــرلتقريرص اأـ هـيس الــاأ اء تيكيــد اقتــرا لالثــرا جلميــمل
القرا ات ا ل ر ة ن األمـم املتحـدة .إال أا الـ ال اجلم ا يـة المرنيـة ال ـا ية تدا يرتـة
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لى لالثرا ال يـةاالا دـدتاا مـن التقـد اقـرأ تثفيـق األق ـر الـ مل تثفـق نمـد مـن القـرا
 )2004( 1559يف من القرا ات املتملقة نلالثرا.
 - 8مل يتم ق ا ا ترسـيم ا ـد ال ـا ية  -اللالثرفيـة الـقين قـث ليـة جملـس األمـن
نقــاة اــرا  .)2006( 1860ــي ة لــى ولــءص ف ـ ا تااجــد ميلينيــيرت لالثرفيــة ــيف
لالثرفية لى طام ا د مـر تقـا نـة هـق امليلنيـيرت مـن أفنيـرة ال يـةاالا ينيـ يا هتديـدا
الســتقرا الاللــد املثرقــة .ال يــةام اجلــين اللالثــرو يثنيــر ثيثــة أفــااج لــى ا ــد النيــراية
حمتفظرً نقلء ناجا اضح ل لرة الد لة هق املثرقة ا نيـة .ال يـةام مـن ال ـر ين أا
م الد لة امتي األسـلحة اسـتبدا القـاة ق ـرا كـرمي ـر بيـمل أحنـرء لالثـرا .يظـ
استمرا الد م الد يل هقا ال د دظى نرأل لاية.
لالثـــرا
 - 9مـــر نرقــ ا ةللــ ّي لـــى ات ـــرم ن ـــا ة مثتظمـــة مـــمل بيـــمل األطـــرا
يفــيم الفتـــرة املنيـــمالة نـــرلتقريرص كـــقلء مــمل القـــر ة ا اليمـــي الـــد لي و ين ال ـــلة.
 30أيلامبسالتمنص ات إىل قد اجتمرل جملما ة الد م الد لية للالثراص نرالشـترا مـمل
هــيس الــاأ اء ســر ســي ص لــى هــرمن الــد ة ال ـالم للجمميــة المرمــة .أهرنـ اجملما ــة
جبميـمل الة مــرء اللالثـرفي االلتــةا نيق ـر ســتا لالثـراص اتفراــرت الرـرهسص امليلــر ،الــاطا
تقدمي م رحل الاللد لى ال يرسرت ا ةنية.

ألس  -سير ة لالثرا سيمتة ا اليمية

قدتة استقيلة ال يرسي

 - 10است د جملس األمنص نرخترو القـرا  )2004( 1559تمةيـة سـير ة لالثـرا سـيمتة
ا اليمية قدتة اسـتقيلة ال يرسـي ـ سـلرة ا امـــة اللالثـــرفية قـدهر ا مثـرأل
بيمل أحنرء الاللـدص ـر يث ـجم مـمل اتفراـرت الرـرهس املنمـة ـر 1989ص الـ التةمـ ـر
بيمل األطرا ال يرسية لالثرا .ال يةام هقا ا د لى أس أ لايرت اجل ا الـ أنـق ر
لتي يف تثفيق بيمل القرا ات املتملقة نلالثرا.
ـد افتبـري هـيس جديـد .اـد
 - 11ال يةام ي ر و شـديد القلـ إأاء االسـتمرا
ي النملرا إىل االفمقر  28مثرسالة مثق  24أير بمريا 2014ص ل ثة مل يـتم ن قـ ا ا
من افتبري هيس جديد ن الس د اكتمرم الث ري القرفاوص فتيجة ملقرطمة اجلل ـرت مـن
جرفس أ رء النملرا املثتم إىل ك من التير الاطا ا ـر قـةي اهلل .مـن شـيا املقرطمـة
النملرفية أا تقاة امل دااية ال تت م ر تقرليد لالثرا الدميقراطية أا تني ضـااطر إضـرفية
لى مسس رت الد لة ال ال تـةام سـر س ملـ ر .يفـيم النيـ ا ال ـتة نيـر املرضـية مثـق
ــر الــرهيس ال ــرن مث ـالةص اجــة لالثــرا ــديرت متةايــدة لــى ك ـ مــن ال ــميد األمــا
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االات ر ين ا ف رو .يريس يل أا أثا لى هيس الاأ اء سر سي لقير تـة يفـيم هـق
األ ارت الم يالةص أشيف إىل أا الخيفرت ال يرسية ن نم الة مرء اللالثرفي اد أ را مـن
اد ة ا امة لى األ اء الفمرم االستجرنة لل ـاات اقليـة ا اليميـة النيـديدة الـ تااجـة
الاللد .أ ري املااطثـاا ـن اقتجرجـرهتم مثـق  20آيبأ ـرسص مرـرلال نتـافيف الخـدمرت
المرمة األسرسية حمرسالة ا امة .ي ة لى ولءص ظـ ـد افمقـر جل ـة الفتبـري
هــيس جديــدص مل يــتم ن النملــرا مــن إأــدا التنيــريمرت ننيــيا ا ــرير ملحــة .قــد هــيس
 9أيلامبس ـالتمن ملمرجلــة م ــيلة
النملــراص فاليــة نــرغص جل ــة ضــم الة مــرء ال يرســي
ا التاأـ إىل أيـة فتـره  .أفـا إىل أا
افتبري هيس جديـد .ل ـن هـق اجلل ـة لقـ
أير الدفرل مسيف مقال ار ص  6آيبأ رسص نتمديد م ر كـ مـن ارهـد اجلـين اللالثـرو
هيس األ كرا هيس اجمللس األ لى للدفرل.
 - 12اأ ةللاا من ك من تيـر امل ـتقال قـةي اهلل جل ـرت ا ـاا نـ الرـرف .
 25آيبأ رسص قدت جل ة ا اا ال ـرنمة نيـرةص لـى الـر م مـن أا اقر ثـرت
مل تتمب ن أين قلام للم ره ال يرسية املبتلفةص ف ا استمرا ا اا أس م ا ـد مـن
التاترات ن خمتلس اجلمر رت ايف الاللد.
 - 13اـــد شـــجمل جملـــس األمـــن اـــرا  )2006( 1680ق امـــة اجلم ا يـــة المرنيـــة
ال ــا ية نقــاة ل ـى االســتجرنة نني ـ إلــرب للرلــس الــقين ادمتــة ق امــة لالثــرا لترســيم
قد مهر املنيتركة .مر ألـ أ ـا اجلم ا يـة المرنيـة ال ـا ية لالثـرا إىل ترسـيم قـد مهر
املنيتركة نرل رم  .نيـد أفـة نـرلثظر إىل اسـتمرا الـ ال الـداهر اجلم ا يـة المرنيـة ال ـا يةص
فقــد ــدا إقــراأ تقــد هــقا الخ ــا أكلــر أــمانةص كمــر أا أيــر مــن اجلــرفال مل يتبــق
يفراات ملماسة هقا ال د يفيم الفترة املنيمالة نرلتقرير.
 - 14ال يــةام ترســيم تملــيم قــد لالثــرا يني ـ يا ث ــرين أسرســي ل ــمرا ال ــير ة
الاطثية ال ـيمة ا اليميـة .يظـيا أي ـر لرنـة يفرـات قـرمست لت ـ ي املرااالـة ال ـليمة
للحــد  .فرلاضــمل األمــا املمقــد لــى طــام ا ــد ال ــا ية  -اللالثرفيــة ظ ـ الظــر
التقــر ير ــن قــد ث قــرالت افــدالل للقتــرم فقــ
الراهثــةص ــر ولــء اســتمرا
لعسلحة رُّكرت لعشبر ن ا د ص إمنر ي ر س مـن التيكيـد لـى ا رجـة امللحـة إىل
تمليم ا د  .ممل ا ارا نرلررنمل اللثرهي لمملية ترسيم ا د ص ف ا إقـراأ تقـد ننيـيا هـق
امل ــيلة يظ ـ التةامــر يقــمل لــى كــي الاللــدين فقــر لقــرا ين جملــس األمــن )2006( 1680
.)2004( 1559
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 - 15اســتمرت االفت ـ ركرت املاج ــة ضــد ســير ة لالثــرا ســيمتة ا اليميــة لــى ا ــد
النيــراية للاللــد كثتيجــة مالرشــرة لل ـ ال ايف ـ اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا ية .يفــيم الفتــرة
املنيــمالة نــرلتقريرص قــدث أيــر ة ــد ا ــاا ث األمثيــة ــن ا ــد اللالثرفيــة  -ال ــا ية
أ ايف ـ األ اضــي اللالثرفيــة نــرلقري مــن ا ــد  .أفــر ت التقــر ير نااــال مــر ال يق ـ ــن
 96من قاا ث إطـي ،الثـر ـن ا ـد ص ت ـمة مـن قـاا ث الق ـسص ثـيث هجمـرت
أر يفية من اجلرفس ال ا ين للحد ص  8حمر الت ااتحـر اـر ـر املتنيـد ا .اأـل
ق امة اجلم ا ية المرنية ال ا ية شن الار ات اجلاية لـى لالثـرا ـر ينيـ افتـ ركر ل ـير ة
الاللد سيمتة ا اليمية.
 - 16مل يتم نمد إطي ،سراق أفرا األمنص ن في م ثرأر من القـاات امل ـلحة الاطثيـة
ااغ األمن الدايفليص الـقين كـرفاا اـد ايفترفـاا أيفـق ا كرهـرهن آيبأ ـرس 2014
يفــيم ــر ة شــث ر م ــلحاا يثتمــاا إىل جال ــة الث ــرة تثظــيم الد لــة ا ســيمية المــرا،
النير  .تتااأ اجل ا الرامية إىل تيم إطي ،سراق نقية الرهرهن.
 - 1٧ميل ـ اســتمرا اقــتيم جــين الــدفرل ا ســراهيلي للجــةء النيــمريل مــن اريــة الاجــر
مثرقة متريفـــمة ر مشرم الخ األأ  ،افتـ ركر ل ـــــير ة لالثـرا للقـرا ين )2004( 1559
 .)2006( 1٧01مر أل أ اأ ممل ةلل تي نقم امل ر ي الراميـة إىل التااأـ ـن كلـس
مــمل كــي الرــرف نايــة تي ــيف اف ــحري جــين الــدفرل ا ســراهيلي مــن املثرقــة مــي نــرلقرا
.)2006( 1٧01
ـيلة مثرقـة مـةا ل
 - 18يفيم الفترة املنيمالة نرلتقريرص مل دـرأ أين تقـد فيمـر يتملـ
شالمر .في اجلم ا ية المرنية ال ا ية ال إسراهي ت لى التمريس املساـ للمثرقـة الـاا
 30تنيـرين األ مبأكتـانر 200٧
تقريرين ن تثفيق القرا )2006( 1٧01ص ال ـر
(.)S/2007/641
 - 19اأــل الرــرهرات نــد ا طيــر الرــرهرات ثرنتــة اجلثــرق الترنمــة جلــين الــدفرل
ا سراهيليص ر ولء املقرتيت الثفرثةص القير نرلمرت جاية فا ،لالثرا ن ا ة ياميـة تقريالـر
يفــيم الفتــرة املنيــمالة نــرلتقريرص ةــر يني ـ افت ـ ركر ل ـــــــــير ة لالثــرا للقــــــــرا ين 1559
( .)2006( 1٧01 )2004اـــد اقتجّـ ـ ق امـــة لالثـــرا مـــرا ا ت ـــرا ا لـــى هـــق
االفت ركرت .اد شجال ا تلء االفت ركرت طرلال ا نااف ر فا اً.
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نرء  -ن

سيررة ق امة لالثرا لى بيمل األ اضي اللالثرفية

 - 20أكدت ق امة لالثرا جمد اً لعمم املتحدة ةم ر لى ن سـلرة الد لـة لـى بيـمل
األ اضي اللالثرفيةص لـى حنـا مـر ـ إليـة اتفراـرت الرـرهس القـرا  .)2004( 1559اـد
اضرلم القاات امل لحة الاطثية ااغ األمـن الـدايفلي نـد قرسـم تثفيـق هـقا االلتـةا
ظ ظر أمالةص مر أال هثر أمانرت تثتقص من اد ة الد لة اللالثرفية لـى ةر سـة
سلرت ر ال رملة لى بيمل أ اضي ر.
الـ ال الــداهر اجلم ا يـة
 - 21مــر أام ي ــر و القلـ إأاء تــا ّت مقــرتل لالثــرفي
المرنية ال ا يةص ر ولء ثرأر من قةي اهلل .مر نرق قةي اهلل يمتر لثـًر نيـر كتة
القتــرم الــداهر اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا يةص خمرلفــة اللتةامرتــة اجــس إ ــيا نمالــدا
سيرسة الثيين نرلثفس ال يثتـ ج ر لالثـرا .اسـتمر تثظـيم اجلثـرأات لالثـرا أل ـرهة الـقين
اتلــاا اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا ية .اــد شــر مااطثــاا لالثــرفياا آيفــر ا القتــرم ــن
اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا يةص إىل جرفــس اــاات املمر ضــة ال ــا ية جال ــة الث ــرة
ا ــد
تثظــيم ا ــن .هثــر تقــر ير تفيــد قتـ نمـ هــسالء املقــرتل أثثــرء القتــرم اجلم ا يــة
المرنية ال ا ية .تس ين منير كة قـةي اهلل ثرأـر لالثرفيـة أيفـرغ القتـرم اجلم ا يـة
المرنيــة ال ــا ية إىل تقــاي اســتقرا لالثــرا أمثــة لــى حنــا يفرــيف .ةــر يالمــث لــى القل ـ
التقر ير الاا ة ـن تـا ت قـةي اهلل الـ ال الـداهر أمـركن أيفـرغ املثرقـةص ـر في ـر
المرا ،اليمن ق المر ياة مص ها مر اد يمرِّة استقرا لالثرا أمثة ملةيد من الخرر.
 - 22نف ج ا اجلين اللالثرو األج ةة األمثيةص نر ضرفة إىل أير ة التمـر ا نـ هـق
ال يرفرتص قدث اخنفرة إبـريل ـد ا ـاا ث ا هرنيـة الاللـد .فنيـر اجلـين اللالثـرو
أفااجر قد ية لى ا د النيمرلية النيراية للاللد .أ غ االفتنير إىل أد حمـر الت تا ـ
األ اضي اللالثرفية .اد أ ت تلء ا اا ث إضرفة إىل قـاا ث أيفـرغ إىل
مقرتل م لح
است دا أفرا اجلين اللالثروص ةر ت الس إأرنرت نمـ ا ـرالت 20 .أير بمـرياص
اففجر ج رأ متفجر مر حممام لى مركالة نرلقري من فقرة تفتين ترنمـة للجـين اللالثـرو
ضااقي نلدة رسرم .قر ث مثف است د اـاات اجلـين اللالثـرو طـرانلس
 2٧ساأبياليةص اففجرت اثاللة نرلقري من مركالة أقد ال الرتص ةر ت الس أضرا مر ية.
 - 23ال يةام تقدمي الد م الد يل لـى حنـا مت ـ نرفتظـر إىل القـاات امل ـلحة الاطثيـة
ميلِّ أ لاية .أشجمل النيركرء اللثرهي املرحن لى مااألة م م للمثرط ال ي ـاا في ـر
اجلين اللالثـرو أمـس ا رجـة إليـةص ولـء ـد إ ررهـة امليـةة التنيـايلية اليأمـة للت ـدين
نفمرلية للت ديـدات األمثيـةص ـر ولـء أل ـراة م رفحـة ا هـري االفتنيـر النيـرم لـى
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طام قد الاللد .أ قس نرستمرا امل ر دة املقدمة من المديد مـن الـد م األ ـرء ـد
أير ة تمةية اد ات اجلين اللالثرو.
 - 24نرلثظر إىل استمرا اال قاا ث ـن ا ـد ا تقـر ير ـن مليـرت هتريـس
األسلحةص ال تةام هثـر قرجـة مرسّـة إىل ـ إ ا ة قـد لالثـرا النيـة مرااالتـ ر .ال نـد
أي ر من مااج ة هقا التحدّين ملثمل اجلمر رت امل لحة امليلينييرت لالثرا مـن تاسـيمل فرـر،
ترسرفرت أسلحت رص نرلثظر إىل أا هـقا التاسـمل الخـر ج ـن سـيررة الد لـة إمنـر ينيـ ً هتديـدًا
لل لم لى ال ميدين الاطا ا اليمي.
أقدث تقرير يل ـن تثفيـق اـرا جملـس األمـن )S/2015/475( )2006( 1٧01ص
- 25
أشرتا إىل سرلة مس يفة  2٧أير بمريا ماج ة إيلَّ من اململ الداهم سراهي ننيـيا األ مـرم
ال يقا ر قةي اهلل جثاي لالثرا ( .)S/2015/382أشرت أي ـر إىل سـرلة مس يفـة 10
إيل اململ ـ الــداهم للالثــرا قيــث أشــر إىل ســره ش ـ اغ نلــد مــن
قةيراابيافيــة ج ــر َّ
”استمرا يفر ارت“ إسراهي للقرا  )2006( 1٧01ل ير ة لالثرا (.)S/2015/428

جيم  -ق امليلينييرت اللالثرفية

يف اللالثرفية فةل سيق ر

 - 26ر جملس األمن ارا  )2004( 1559إىل قـ بيـمل امليلينيـيرت اللالثرفيـة ـيف
اللالثرفية فةل سيق رص ها مر ميل ق مر أسرسير من أق ر القرا الـ مل تثفًـق نمـد .هـا
ولـء
اتفراـرت الرـرهس الـ أف ـ
يم س يم يد تيكيـد اـرا التـة نـة بيـمل اللالثـرفي
الاا إىل ختلي امليلينيـيرت اللالثرفيـةص نرسـتلثرء قـةي اهللص ـن أسـلحت ر .نـرلثظر إىل ال ـير،
الاطا الراهن أثر األأمة ال ا ية لـى لالثـراص أأـالح مـن األمهيـة ـرا أا ـرفف األطـرا
كرفة لى هق االتفرارت أا تثفًقهر ثالـًر لنيـالح ـد املااج ـة نـ اللالثـرفي ص نايـة تقايـة
مسس رت الد لة.
 - 2٧ال تةام ميلينييرت لالثرفية يف لالثرفية تمم الاللد يفـر ج فرـر ،سـيررة ا امـةص
افت ـ ر يفرــيف للقــرا  .)2004( 1559مــمل أا ــدة بر ــرت مــن خمتلــس االفتمــرءات
ال يرسية لالثرا ستلء أسلحة يفر ج سيررة ا امةص ف ا اجلثرق الم رين ـةي اهلل هـا
أكــن امليلينيــيرت اللالثرفيــة أكلرهــر ت ـلًحًر الاللــد 24 .أير بمــرياص وكــر األم ـ المــر
ةي اهللص ق ن ف ر اهللص أا القد ة الم رية ال ميتل ر التثظيم نلاـ أ لـى م ـتاغ ـر
مثق فنييتة .يني ً اقتفرظ قةي اهلل بر رت أيفرغ نرل يق ـديًر يفرـيفًا لقـد ة الد لـة
لى ةر سة سير هتر ن سلرت ر نني كرم لى أ اضي ر .نر ضرفة إىل ولءص ال يـةام
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هثــر ــد مــن اجلمر ــرت امل ـلًحة الفل ــريثية الثرشــرة
يفر ج ر.

الاللــد ايف ـ خميمــرت اليجــئ

 - 28مل ياحـــرأ أين تقـــد ملمـــاس حنـــا قــ امليلينيـــيرت اللالثرفيـــة ـــيف اللالثرفيـــة فـــةل
إلية اتفرارت الررهس القرا  .)2004( 1559فمثق اختـرو ولـء
سيق رص لى حنا مر
القرا ص مل تاتبـق يفرـاات حمـد ة ملمرجلـة هـق امل ـيلة ا يايـةص الـ سـس أـميم سـير ة لالثـرا
اســتقيلة ال يرســي .ال يــةام ــد مــن اجلمر ــرت األفــرا اللالثــرفي لــرهر ا مر ضــت م
ريةص ف م يمتن ا أا ولء يني ً رمي مـن اامـ أ ة ـة
القتفرظ قةي اهلل نترسرفة
اسـتمرا
االستقرا الاللد مـن اامـ تقـاي الدميقراطيـة .يـرغ ال ـليف مـن اللالثـرفي
جا هق األسلحة هتديداً ضمثير ن م رفية استبدام ر ايف لالثرا ألسالري سيرسية.
 - 29اد أ رنْ ا مرا اً للقر ة اللالثرفي ن القي الالرلغ إأاء املبرطر اجل ـيمة الـ تنيـ ل ر
اجلمر ــرت امل ــلحة لــى اســتقرا الاللــد املثرقــة .اــد ــاهتم إىل ممرجلــة هــق امل ــيلة ا
مةيد من التييفيفص ملر ميللة ولء من التةا يقمل لى رتق م اجـس اـرا جملـس األمـن 1559
ي
( .)2004ففــي أين لــة ميقراطيــةص يامــد اقتفــرظ قــةي سيرســي يلينيــير يفرأــة نــة يفل ـ ً
جاهريرً .ممل ولءص يااأ قةي اهلل إ ـيا أفـة دـتفف نقـد ة ـ رية م ـتقلة ـن اـد ة
الد لة اللالثرفية أا أسلحتة هي لرنة ا ل ضد أين د اا حمتم من جرفس إسراهي .
 - 30ةر يالمث لى القل الالرلغ أي ر جا مقرتل متررف م ـلح آيفـرين خمتلـس
أحنرء الاللد .اد أ غ التث ي ن اجلين اللالثرو اـاغ أمـن الد لـة األيفـرغ إىل ا تقـرم ـد
من ا هـرني املنيـتالة ـمص إىل كنيـس إقالـرت المديـد مـن املبررـرت ا هرنيـة الاللـد.
مرر في ا ريرين الـد يل لـى أمحـد األسـيفص هـا
 15آيبأ رسص ألقي القال
مقرت كـرا يتمركـة سـرنقًر ن ـيدا كـرا مرلانـر لـدغ ال ـلررت ل ـلا ة ا جمـرت الـ
شــث ضــد اجلــين اللالثــرو قةيراابيافيــة  .2013ال تــةام حمركمتــة جر يــةص إىل جرفــس
حمركمة حمتجةين آيفرين اشتالركرت أيدا.
 - 31تقت ي م لحة لالثرا الاطثية ضمرا حمرسالة مَن يقفـاا اء األ مـرم ا هرنيـةص ـر
ولء اال تيرالت ال يرسـيةص ضـمرا أال ميـ ّر المثـس ا قـري .أ أا أشـيف إىل القـرا
ال ــر ــن إقــدغ اقــركم الم ـ رية اللالثرفيــة نتــر ي  13أير بمــريا الــقين قا ــم في ـة لــى
الاأير ال ـرن مينيـي مسرقـة نرل ـجن ملنيـر كتة مـسامرة ثـر ة المثـس الرـرهفي لالثـرا.
أ أا أشــيف أي ــر إىل اســتمرا م ـ اق مــة الخرأــة للالثــراص األمــر الــقين يالمــث ســرلة
اضحة مفر هر أفة لن اي مح نر فيت من المقري.
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سـير ،ا ـاا الـاطا.
 - 32اد فااني م يلة فةل سيق اجلمر رت امل لحة من اال
مل تامقــد أين جل ــرت للحــاا الــاطا يفــيم الفتــرة املنيــمالة نــرلتقريرص كمــر مل تاجــ َر أين
مالرقلرت مسية أيفرغ فيمر ن األطرا اللالثرفية ننييا فـةل سـيق اجلمر ـرت امل ـلحة .مل
اتــد َج هــق امل ــيلة ا ــاا اجلــر ين نـ أ ــرء تيــر امل ــتقال قــةي اهللص ال جل ــة
ا اا ال قدهر هيس النملراص فالية نرين.
 - 33ات ــم ا رلــة األمثيــة خميمــرت اليجــئ الفل ــريثي نر ــد ء الث ـ ص نرســتلثرء
ا لاة قيث اُت شب را  18قةيراابيافية ثدمر افدلمل القترم نـ جممـا ت .
خميم
 23ساأبياليةص تمرة فل ريا طي ،فـر املبـيم فـي ين اتـييص نمـد ولـء نليثـة
أير ا تي أقد األ رء الالر أين ااة األمـن املنيـتركة الفل ـريثية املبـيمص يـد ى طـيم
األ و .الفترة من  22إىل  2٧آيبأ رسص افـدلم اشـتالركرت متقرمـة ل ـن ثيفـة
ا لاةص ةر أ غ إىل مر ال يقـ ـن  6قـرالت فـرة المديـد
خميم
ن خمتلس الف ره
من ا أرنرت .هقا ال ير،ص أ أا أشيف إىل ا ـد ء الث ـ الـقين ي ـا خميمـرت أيفـرغ
االلتـةا نـيال ي ـاا
لالثـراص أ قـس نرسـتمرا القـر ة الفل ـريثي
ليجئ الفل ريثي
لالثرا أين ألة نرلمثس الداهر اجلم ا ية المرنيـة ال ـا ية
ملبيمرت اليجئ الفل ريثي
ر.
املثرقة نني
 - 34ال يةام جا بر رت م لحة فل ريثية يفر ج املبيمـرت ميلـ ـدير لقـد ة لالثـرا
لى ةر سة سـير تة ال رملـة لـى أ اضـية .ي ـر و القلـ إأاء التقـر ير الـاا ة ـن اـال
اففجــر ت ـالس يف ــرهر مر يــة ار ــدة ترنمــة للجال ــة الني ـمالية لتحريــر فل ــر -القيــر ة
المرمةص نرلقري من ا د اللالثرفية ال ا يةص  29ساأبيالية .ال يةام جا تلء القر ـدة
ااا د أيفرغ من هـقا القاليـ يقـاّة ال ـير ة اللالثرفيـة سـلرة ا امـةص يةيـد مـن أـمانة
ترسيم ا د  .ها يني أي ر دير يفريفا لل يررة الفملية لى ا د النيراية نـ لالثـرا
اجلم ا ية المرنية ال ـا ية .قـ يتمـق لـى األمـم املتحـدة التحقـ مـن تفرأـي هـقا
االففجر ص ف ا ا ر ث يقكرفر لى حنا يد ا إىل القل نيفة لى الر م من القرا القين اتابـق
لى إثر ا اا الاطا ر  2006جـرغ تيكيـد جل ـرت الققـةص مل دـرأ أين تقـد
يفيم الفترة املنيمالة نرلتقرير فيمر يتمل نتف يء القاا د الم ـ رية للجال ـة النيـمالية لتحريـر
فل ر -القير ة المرمة فتح-االفتفرضة الاللـد .اـد كـر ت ـاا إىل ال ـلررت اللالثرفيـة
من أج تثفيـق القـرا ات ال ـرنقة الـ أف ـى إل ي ـر ا ـاا الـاطاص ال سـيمر مـر يت ـ مثـ ر
نتف يء القاا د الم رية املنير إلي ر آففرص اا إىل ق امة اجلم ا يـة المرنيـة ال ـا ية
كي تتمر ا ممل هق اجل ا ي ن فية.
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ظ تدف  45 000الجئ من اجلم ا ية المرنية ال ا ية مثق نداية األأمةص فـ ا
- 35
لالثرا تة ا ساءاص ةر ينيـ ضـارر إضـرفير هـرهي
األ ضرل ا ف رفية ليجئ الفل ريثي
لى الاضـمل المـر املبيمـرت التجممـرتص لـى اجل ـا الـ تالـق ر األ فـر ا مل ـر دهتم.
اــد اختــقت األ فــر ا تــدانيف لتبفيــس قــدة التــاتر ن ـ اليجــئ الفل ــريثي الــقين كــرفاا
يقيماا لالثرا أأي أ لئء القين جـرء ا مـن اجلم ا يـة المرنيـة ال ـا يةص ولـء ناسـره
ال ــفا المر يــة ــدا س األ فــر ا.
مثــ رص لــى ســالي امللــرمص ضــمل أطفــرم اليجــئ
اأــل األمــم املتحــدة قــث ال ــلررت اللالثرفيــة لــى ـ الظــر املمينيــية ليجــئ .
رية املرـر
يثالاي أا تاالقم تلء اجل ا ا امل رس نت اية ا ية اليجئ الفل ريثي
املثرقة.
سير ،اتفر ،سي شرم

ثرللر  -امليقظرت
 - 36مر أل أشمر خبيالة أم إأاء د إقراأ املةيد من التقد امللمـاس أـاي تثفيـق نقيـة
أق ر القرا  .)2004( 1559مر أام لالثرا يااجة ديرت يفرـيفة هتـد اسـتقرا أمثـةص
ســااء الــدايف أ لــى طــام قــد مــمل اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا يةص ــر ولــء جـرّاء
ا هري أفنيرة اجلمر رت املتررفة هتريس األسلحة .من امل ـم أا ي ـتمر إقـراأ تقـد
تثفيق القرا  )2004( 1559من أج ا فرظ لى ا جنـرأات الـ ققـ مثـمل املةيـد مـن
التــدها اســتقرا لالثــرا أمثــة .أكــر تيكيــد ااتثــر ي الراس ـ نيفــة مــن م ــلحة لالثــرا
اللالثرفي إقراأ تقد حنا التثفيـق ال رمـ ـقا القـرا مـن أجـ اسـتقرا الاللـد املثرقـة لـى
املدغ الراي .
 - 3٧إفا أشمر نقل متةايـد إأاء األثـر الثـرجم ـن اسـتمرا شـاا مث ـس الـرهيس فيمـر
يتمل نرلت ييف الفمرم ملسس رت الد لةص ر ولء جملـس الـاأ اء .أشـيد أميتـر إشـر ة جب ـا
هيس الاأ اء سر سي ص اير ة الاللد ظ هق الظـر ال ـمالةص الممـ لـى تمةيـة
فمرليـة أـثمل القـرا ل ـرحل الاللـد .مـن األمهيــة ـرا أا يتحـد اـر ة لالثـراص أا يثحـاا جرفالــر
يفيفـــرهتم ا ةنيـــة ال يرســـية مـــن أجــ الت ـــدين نفمرليـــة للتحـــديرت األمثيـــة االات ـــر ية
ا ف رفية املت ر دة ال يااج ر الاللد .إفا أالقف اسـتمرا اقتجرجـرت املـااطث ص الـقين
يثر ا ررلس منير ة نر ام لى الخـدمرت المرمـة األسرسـيةص قيـ الفمرليـة مـ
ا امة .مل يمد قد لالثرا أا يتحم تالمة التييفيف افتبري هـيس جديـد للجم ا يـة.
أفرشد أ رء النملرا أ اء اجالـرهتم نـر ق امل ـس لية ناسـره مثـ ر ق ـا جل ـرت النملـرا
ال ياد ى إىل افمقر هر الفتبري هيس جديد.
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 - 38اد قق ت مرا ا من أا افتنير األسـلحة لـى فرـر ،اسـمل يفـر ج سـيررة الد لـةص
إىل جرفس استمرا جا ميلينييرت سلء كميرت ضبمة من ال يقص يقاة أمن املـااطث
رية كاليفة مترـا ة يفر جـة ـن سـيررة
اللالثرفي  .ال يةام اقتفرظ قةي اهلل نقد ات
ــدير
ا امـة اللالثرفيــة مالملــر للقلـ الالـرلغص ال ســيمر ألفــة الـ جـاا مــن الترهيــس ينيـ
هي ـير ل ـيمة املــدفي اللالثـرفي القت ـر الد لــة ليسـتبدا النيـر ي للقــاة .إفـا أكــر
ا ةي اهلل سرهر األطرا املمثية نرالمتثرل ن القير نيين فنيـرت اتـريل ايفـ لالثـرا أ
يفر جةص ر يتمنيى ممل مترلالرت اتفرارت الررهس القرا .)2004( 1559
 - 39إفــا أ يــن االفت ـ ر امل ــتمر ل ــير ة لالثــراص ــر ولــء ا ــاا ث ال ـ ام ـ ــن
ا د سق جراءهـر جرقـى أـفا املـدفي القـاات امل ـلحة الاطثيـة لـى اجلرفـس
اللالثــرو مــن ا ــد ن ـالس األ مــرم الـ تقــا ـر األطــرا املتحر نــة اجلم ا يــة المرنيــة
ال ا ية .ال نـد أا تتااـس أ مـرم الق ـس ا جمـرت ال ـر يفية الـ تنيـث ر ـن ا ـد
خمتلــس اجلمر ــرت اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا يةص ف ــي ــن الاــر ات اجلايــة الـ يقــا ــر
سيق اجلا ال ا ين لى األ اضي اللالثرفيـة ف ـق ا ـاا ث تنيـ افتـ ركر اضـحر لل ـير ة
اللالثرفيــة .أكــر ــا بيــمل األطــرا ص ــر في ــر ق امــة اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا يةص إىل
اقترا سير ة لالثرا سيمتة ا اليميةص فقر لقرا جملس األمن .)2004( 1559
ال ـ ال الــداهر اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا ية
 - 40تني ـ منيــر كة مــااطث لالثــرفي
افتـ ركر ل يرســة ا يــر الثــيين نــرلثفس مالــر إ ــيا نمالــدا الــقين افـ ليــة بيــمل القــر ة
لالثرا قةيراابيافية  .2012فمنير كة قةي اهلل يف من المثرأـر اللالثرفيـة
ال يرسي
القتــرم الــداهر اجلم ا يــة المرنيــة ال ــا ية تمـرّة أمــن لالثــرا اســتقرا لخرــر ج ــيم.
ي ــر و القلـ إأاء األفالــرء الـ تفيــد منيــر كة قــةي اهلل ثرأــر لالثرفيــة أيفــرغ القتــرم
الداهر أمركن أيفـرغ املثرقـةص ـر في ـر المـرا ،الـيمن .تثرـاين املنيـر كة ال ا ـرت
الثرشالة أمركن أيفرغ لى يفرر تمري لالثرا ملةيد من الت ديدات األمثية.
 - 41أشيد نقاة نرجل ا الدؤ نة املت قة ال يالق ر اجلين اللالثرو من أج محرية قـد
لالثراص ف ي ن محرية أمثة استقرا  .تظ مااأـلة فنيـر اجلـين اللالثـرو املثـرط الااامـة
لى ا د النيراية أمـرا ضـر ير ل ـد حمـر الت الت ـل املت ـر ة إىل األ اضـي اللالثرفيـة مـن
جرفس اجلمر رت ا لمثيفة املتررفةص ر في ر جال ة الث رة تثظـيم الد لـة ا سـيمية المـرا،
النير  .مر أام فنير كترهس لى ا د يلقى أثرا إلرنير بيـمل أحنـرء الاللـدص ال سـيمر
اجملتممـرت اقليـة الااامــة اـري ا ــد ص هـي األكلـر رضــة للاـر ات الـ تنيـث ر اجلمر ــرت
املتررفــة .مــن امل ــم ا فــرظ لــى الاقــدة ال يرســية اللالثرفيــة مــر للجــين اللالثــرو نر تالــر
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املسس ة النير ية الاقيدة نرلد لة امل ـس لة ـن الـدفرل ـن سـير ة لالثـرا سـيمتة ا اليميـة.
أشيف هقا ال ير،ص إىل اير أير الدفرلص مسـيف مقالـ ص  6آيبأ ـرسص نتمديـد اليـة
ك من ارهـد اجلـين اللالثـرو هـيس األ كـرا هـيس اجمللـس األ لـى للـدفرل .إفـا أ يـن
اســتمرا اقتجــرأ اجلثــا أفــرا اــاات األمــن اللالثــرفي الــقين أســرهتم جال ــة الث ــرة تثظــيم
الد لــة ا ســيمية املثرقــة النيــراية مــن ا ــد اللالثرفيــة  -ال ــا ية .أهيــس ــن دتجــة
الرهرهن املتالق من أفرا األمن ا فراج ث م ا مةيد من التييفيف.
 - 42أ قس نرلتمر ا القرهم ن خمتلس األج ةة األمثية الد لة اجلـين اللالثـروص األمـر
القين أ غ إىل املةيد من التقد م رفحة ا هري هقا الاللـد .أ غ التمـر ا نـ خمتلـس
الـــد اهر األمثيـــة الد لـــة إىل اقتجـــرأ ـــد متةايـــد مـــن املترـــرف الـــقين يثتظـــر ا ا ا
حمركمت ـ مص مت ال نيــس ــن ــد مــن املــسامرات ا هرنيــة إقالرط ــر .كــرا للم ــرمهرت
هـر يفـيم الفتـرة املنيـمالة ـقا
املقدمة مـن اـاغ األمـن الـدايفلي مديريـة األمـن المـر
التقرير ا فرظ لـى أمـن لالثـرا اسـتقرا  .كمـر ينيـ ً الـد م ال يرسـي الااسـمل ملبتلـس
الممليرت األمثيةص ر ولء مر ت تتالمة من مليرت ميققة ا رهيةص سرلة هرمة مفر هـر أفـة
لن اي مح نيا ي اا ن م را أقد ا ت ري المثس ا قري.
 - 43إفا أقثً ا امة اجلين اللالثرو لى اخترو بيـمل التـدانيف اليأمـة ملثـمل قـةي اهلل
اجلمر رت امل لحة األيفرغ مـن ا ـام لـى أسـلحة نثـرء اـد ات شـالة ـ رية يفـر ج
فرر ،سلرة الد لةص افت ر للقرا  .)2004( 1559كـرا ا ـاا الـاطا ضـحية أيفـرغ
من ضحرير د افتبري هيس جديدص ليس لايرنـة مـن مـدلام سـاغ ـد إقـراأ أين تقـد
هقا ال د  .أالقف أا القرا ات املتبقة جل رت ا اا الاطا ال رنقة مل تثفـق نمـد.
مر أل مقتثمر نيا ا اا ها ال الي الاقيد للم ي ادمرص كمـر أشـيف إىل أا اـة املثرانيـة
ننييا إ دا استراتيجية طثية شرملة للدفرل سـير ،ا ـاا الـاطا مـر أالـ تنيـ فقرـة
نداية ايِّمة .أُفرشد نلداا املثرقة ال ر يارت ثيقة مـمل قـةي اهلل أا تنيـجمل لـى ايـ
هق اجلمر ة امل لحة إىل قةي سيرسي أِر ص لى فةل سيق رص فقر ملترلالرت اتفراـرت
الررهس القرا )2004( 1559ص ر اد م ـلحة ال ـي األمـن لالثـرا املثرقـة لـى
جة.
أف
 - 44أ قــس نــد م اجملتمــمل الــد يل املتااأ ـ لقــاات اجل ـين اللالثــرو اــاغ األمــن ق ـ
تتم ن من نثرء اد اهتر لى الت دين للتحديرت األمثية املتمـد ة الـ يااج ـر الاللـد .أشـجمل
اجل رت املرحنة لى مااألة تقدمي هقا الد م لـتم اـاات اجلـين اـاغ األمـن مـن ضـمرا

12/14

15-17302

S/2015/764

الدفرل ـن سـير ة لالثـرا أمثـة اسـتقرا  .أشـيف إىل أا كـي مـن جملـس
تفاا ر المملير
األمن جمما ة الد م الد لية للالثرا أنر لى تقدمي م مر للجين اللالثرو نني إبر ي.
لالثـرا حمد يـة املـاا املترقـة لع فـر ا مـن
 - 45ال يةام ضمل اليجئ الفل ريثي
أج م ر دهتم ميـليا مالمـث الـ ص ال سـيمر ظـ اسـتمرا جـا اليجـئ الفل ـريثي
القر م من اجلم ا ية المرنية ال ـا ية فـرا ا مـن أ مـرم المثـس هثـر  .إفـا أ ـا اجل ـرت
املرحنــة إىل أيــر ة م ــر لع فــر ا لعفنيــرة ا يايــة ال ـ تقــا ــر ــد تــافيف الخــدمرت
لالثرا .أ أا أُشيف إىل المم القين ارم نة القـاة األمثيـة املنيـتركة
ليجئ الفل ريثي
الفل ريثية ملثمل ت ميد ال ال دة مثرسـالرت خمـيم ـ ا لـاةص ُأ قّـس نتجديـد التـةا
القــر ة الفل ــريثي نــيال ي ــاا للمبيمــرت الفل ــريثية لالثــرا أين أــلة نــرلمثس الــداهر
اجلم ا ية المرنية ال ا ية املثرقة رمّةً.
 - 46يسسفا ـد إقـراأ أين تقـد ننيـيا ترسـيم تملـيم ا ـد مـمل اجلم ا يـة المرنيـة
ال ا يةص ها مر يسثر تيثيفاً كاليفاً لى مرااالة ا د  .ستني ا ا ة املت رملة للحـد
مرااالة ا د اللالثرفية رمي م ـر دا لـى مثـمل الثقـ
األج الراي إس رمر كاليفا
كي اال ره  .اد نرت هقا األمر أشدّ إ رقـرً سـير،
يف املنير ل لعسلحة املقرتل
األقداث اجلر ية اجلم ا ية المرنية ال ا ية.
 - 4٧تنيـ ً افتـ ركرت إســراهي املتااأـلة ل ــير ة لالثـرا سـيمتة ا اليميــةص ـر ولــء
اضــح للميــرا فــا ،األ اضــي اللالثرفيــةص مــد رة لعســس
لي ـ الرــيفاا ا ســراهيلي نني ـ
النيــديد .إفــا أكــر ــا ســراهي للتقيــد نراللتةامــرت املفر ضــة لي ــر قت ــى اــرا ات
جملــس األمــن وات ال ــلةص ســحس اااهتــر مــن اجلــةء النيــمريل مــن اريــة الاجــر مــن املثرقــة
املترمخة ر مشرم الخ األأ ،ص اس لي طرهراهتر األجااء اللالثرفيةص ف ق ت رفرت ت ـر
ــدااية األج ـــةة األمثيــة اللالثرفيـــةص تنيـــيمل القلــ أـــفا ال ــ را املـــدفي  .تسكـــد
ا اا ث ال امـ مـسيفرا لـى طـام الخـ األأ ،ص لـى الثحـا املف ـ تقـر يرين ـن
تثفيـق القـرا )2006( 1٧01ص أمهيـة ا فــرظ لـى اسـتقرا الاضـمل لــى كرمـ طـام الخـ
األأ ،ص ر ولء مثرقة مةا ل شالمر .إفـا أ قـس نمـا ة ا ـد ء نـرلتةا كـ مـن لالثـرا
إســراهي جمــد ا نااــس األ مــرم القترليــةص أ ــا بيــمل األطــرا إىل تفــر ين أين يفرــري
استفةاأين .يالقى التثفيق ال رم جلميمل أق ر القرا ات وات ال ـلة أف ـ اريـة مـن خمـرطر
اخترو الخراات يف اق انة أ افدالل التاترات.
 - 48لقـد تالًـد ـن الترـا ات األمثيــة األيفـيفةص ال سـيمر املثرقـة ا د يـة النيــرايةص
املةيد مـن ال ـاات لـى اليجـئ اجملتممـرت اقليـة الـ ت ت ـيف م لـى الاللـد رمـةص ةـر
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ي تلة مةيـدا مـن الـد م مـن اجملتمـمل الـد يل .يـتم مااأـلة محريـة اليجـئ ال ـا ي مـن
ا ر ة الق رية .أ ا شر ة نرل لررت اللالثرفية لممل ر تمر ا ثي ممل األمـم املتحـدة
اجل ــا املنيــتركة الراميــة إىل تقــدمي الــد م إىل ا امــة م ــر دة اليجــئ است ــرفت م
جمرّ ـسء إف ـرو
محريت م فقر قا ،ا ف را املالر ا ف رفية .فرألأمة ال ا ية لي
اجتمر ي  -اات ر ين كاليف اامل لى رت لالثراص نـ إ ـر سلـ أي ـر ـدير السـتقرا الاللـدص
لــس أا تمــرى لــى هــقا األســرس .إفــا أُهيــس ن ـ اــاة نرلــد م األ ــرءص ــر ولــء
اجل ــرت املرحنــة ا اليميــةص إىل الافــرء ــس ليرهتر جمــرم تقرســم األ الــرء ــن طريـ امل ــرمهة
ن ــبرء مــن يفــيم يفرــة االســتجرنة لعأمــة ا ليــرت األيفــرغ ال ـ جــرغ تثر ــر مــسسر
ال اي للمرحن القين اقد  31آوا بمر س .2015
قدتـة ظـ سـير ،حملـي إاليمـي
 - 49من امل م ا فرظ لـى أمـن لالثـرا اسـتقرا
يت ـم نر نيرشــة .مــر ألـ ملتةمــر التةامــر اســبر نتثفيــق القــرا  .)2004( 1559لــقلءص
ف فا أ اِّم لى استمرا التةا ا امة نتم داهتر الد ليةص أُهيـس جبميـمل األطـرا اجل ـرت
الفر لــــــة إىل التقيــــــد التــــــر نــــــرلقرا ات 1٧01 )2006( 1680 )2004( 1559
( .)2006أهيــس كــقلء جبميــمل الــد م األ ــرء ديــد اجل ــا الراميــة إىل ــم لالثــرا
الافرء ن رلتةامرتة اجس تلـء القـرا اتص نر تالـر ولـء الاسـيلة املللـى للثـ اة نرأ هـر الاللـد
األجـ الرايـ كد لـة ميقراطيـة .سي اأـ نـقم ج ـا ين الراميـة إىل التثفيـق
استقرا
ال رم لتلء القرا ات سرهر القرا ات املتملقة نلالثرا.
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