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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف مــي يتعلـن ر اـل ا لــا 2017متدز/يدليـ   26، املعقـدةة يف 8012يف جلسـ  للـا األمــ   
، أةىل كئــيا للــا األمــ   لبيـــي  “احليلــ  مي ــي يتعلــن ة ادكيـــ  الميدراــد الد قلا يــ ” يف الب ــد املع ــد  
 :التييل  سم ا لا

  يعــلجم للــا األمــ  هــ  ءلقــ   زاس احليلــ  السييســي  اللاد ــ  يف لــدس التحــد   املي لــ”  
كـــــيرد  األسم/ةيســــ  ، سذــــدددك احليلـــــ  األم يــــ ، س  ســــي ي يف م  قـــــ     ٣1أمــــيف ذ ايــــ  اذاــــي  

كيسـي،، مالـع هــ  الـيف ةة يف تــيسزا  سارتايكـي  سقــد  اهرسـي  سارتايكــي  القـيرد  الــدسيل 
 اهرسيين يف البلد.

 ، سالتدءيـ  سحييط للا األم  هل ـي رتعيـر كئـيا سزكاس جديـد، س راـيس احلميدمـ  ا رتقيليـ”  
عر هلـى ا ذاـي ، سلميـ  لـيا م  أجل ذ اي  ا ذاي  مـ  ءبـل رعـمل املـدء   “الرتذيبي  اخليص ”هلى 

كـــيرد  األسم/ةيســـ     ٣1مـــ  ءبـــل الميـــل. سيعـــلجم للـــا األمـــ  هـــ  ءلقـــ   زاس رـــطس ذ ايـــ  اذاـــي  
أمــل سيســم  . سيميــلك ا لــا  كيــد أ  الت ايــ  الاعــيم سالســلي  سيف الدءــق امل يســ  لعذاــي 2016

األمهيــ  يف  لــايس امليــداءي  هلــى الع ليــ  ا رتايريــ  س كســيس الســعف سا ســتقلاك يف  ادكيــ  الميدراــد 
ةهــم عــلهي  املتسســي  ا رتقيليــ ، ألرــ   رــل ايك ــ   ليــن ءيرلــ  لعســت لاك  الد قلا يــ ، مالــع هــ 

 ايـ  السـلي  لعذاـي ،  سـ  صدجم  جلاس ارتاـي   سـل ي  سة قلا يـ . سيتكـد للـا األمـ  أمهيـ  الت
ريـــ  سة يـــ  ه يصـــلر، سالالـــلسكة امللحـــ  للقيـــيف رـــ ل ، رايـــ  ذ اـــيم ارتاـــي   ســـل ي  س ا  ميـــداءي  

، هلـى ال حـد املتاـن هليـ  2017األسم/ةيسـ    يتجـيسز كـيرد  سعيمل  سجيدة التدءيق، يف مدهـد  
م سـل إ للسـل   سمقـي للدسـتدك ،  يـ  ذاالـإ  ىل ارتقـي2016كيرد  األسم/ةيسـ     ٣1يف اذاي  

، رســبل م اــي ماــيكك  املــلأة ماــيكك  كيملــ  سهلــى ءــدف املســيساة. (2017) 2٣48سءــلاك للــا األمــ  
يما سيميلك للا األم  ةهدذ  م  أجل الت اي  المييمل لتدارري ر ـيس الرقـ  املتاـن هلياـي يف الايـل اخلـ

 ، ساليت مل يُ ا  رعالاي سىت اآل .2016كيرد  األسم/ةيس     ٣1م  اذاي  
سي يعد للا األم   ي  األ لاف الايهل  الميدرادلي  الع ل م  أجـل احلاـيع هلـى ”  

املمييس  اليت   ذيفام دا  يف مسيك السعف سا ستقلاك يف  ادكي  الميدراد الد قلا يـ ، سيتكـد 
هلــى هــيذن  يــ  الاــي  السييســي  الميدرادليــ  صــيسب  امليــلح ، س  ســي ي  املســتسلي  الــيت ذقــ 

اعميهتـي للتدصـل  ىل ذدامـن يف اآلكاس سةهـم ميـيا سكمـير عـعباي سسلـ   ه   ليـن التالـ  هلـى
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 ل  مـد  كـل ا هتبـيكا  األاـلحي، سحيـ  رقـدة  يـ  الاـي  صـيسب  امليـلح  هلـى مالـيها  
ر هلـى ا ذاـي  يف ذ ايـ ر، يفـي يف  لـ  الع ليـ  املاالـي   ىل عجادةدي لالـ ي  وـدم  يـ  املـدء  

ذعيــر كئــيا ا لــا الــد ال للصــد ا ذاــي . سيعــلجم للــا األمــ  هــ  ءلقــ  مــ  أرــ ، مــي مل ذقــم 
الاـــي  الايهلـــ  السييســـي   ااـــيك سســـ  ال يـــ  ساهكاةة السييســـي  للدمـــيس  لدهـــدة الـــيت ء عتاـــي 

، مــ    ادكيــ  الميدراــد الد قلا يــ  سامل  قــ  األسســ  2016لاــعباي هاــي  كأس الســ   الديــدة 
ر يءــي ســتميد  هللــ  ملداجاــ  ازة ة ا ــل ارعــداف األمــ  سهــدف ا ســتقلاك. سيــدهد للــا األمــ   

التــــيفاف  كــــ ل   يــــ  األســــيفاجم السييســــي ، سم يصــــلياي، سســــيئل الاــــي  الايهلــــ  السييســــي ،  ىل
ف. سيميـــلك للــا األمــ   كيـــد التيفامــ   لتيـــلف اهلــدسس سا مت ــي  هـــ  أ، رــد  مــ  أرـــدا  الع ــ

ال حد الداج  مي ي يتعلن ة ي  الاـي  الايهلـ  الميدرادليـ  الـيت ذتسـب  أه يهلـي سريي هتـي  هلى
 يف هلءل  ذ اي  ا ذاي  سذ ايم ا رتاي  .

سيلس  للا األم   لتقـدف ارـلز يف ه ليـ  ذسـجيل ال ـيابر، الـيت ذقدةدـي اللج ـ  ”  
ا رتايريـــ  الد  يـــ  ساللج ـــ  ا رتايريـــ  الد  يـــ  املســـتقل ، رـــدهم راـــط مـــ  رعرـــ  م ا ـــ  األمـــم 
املتحـــدة لتحقيـــن ا ســـتقلاك يف  ادكيـــ  الميدراـــد الد قلا يـــ ، سيـــدهد  ىل مداصـــل  ذلـــ  الاـــدة 
لال ي  ذسـجيل ال ـيابر هلـى ال حـد اليـحيي يف  يـ  أبـيس البلـد، يفـي يف  لـ  يف مقي عـي   

الـــدسم الـــيفمال لعرتاـــي  ، ك ـــي ةهـــي ا  ـــية  . سيـــدهد للـــا األمـــ   ىل ســـله  راـــلكيســـي،
األمليقإ يف متمتل ء ت  التيس  سالعالي ، ممـي سـيحقن الدلـدش راـل  التدءيـق ساخل ـدا  املقبلـ  
هلى السداس س مي  الالكيس، يفـي يف  لـ  األمـم املتحـدة، الـ ي  ياـل ةه اـم التقـال ساملـييل ديمـي 

ا رتاـــي  ، مـــ  التحديـــد األمالـــل ل ـــد  املســـيهدة الـــيت يتعـــر هلـــيام ذدمريدـــي سذـــدمري هجـــلاس 
ءبــــل   ممييريــــ  اههــــداة الاعــــيم لعرتاــــي  . سحيــــيط للــــا األمــــ  هل ــــي   لتــــيفاف املتميــــلك مــــ 

ســل ي   ادكيــ  الميدراــد الد قلا يــ  رت ديــل الــدسكة ا رتايريــ  املقبلــ ، سيتكــد أرــ ، هلــى الــل م 
  املتعلقـــ   ملييفاريـــ  الـــيت ذداجـــ  احلميدمـــ ، ياـــل مـــ  األمهيـــ  يفميـــي  أ  يـــتم صـــلف اليـــعد  مـــ 

األمــدام الــيت سهــد   ــي هلــى ال حــد املقــلك لالــ ي  املالــإ ءــدمي  لع ليــ  ا رتايريــ  يف ذدءيــق 
 م يس .

سيميـــلك للــــا األمــــ   ةارتـــ  للع ــــف الــــ ، سءــــ  يف م  قـــ  كيســــي، اــــعم األعــــال ”  
غ القلــن  زاس ارتايكــي  ستــيسزا  سقــد  اهرســي  امللذميبــ  يف امل  قــ ، األاــرية، سيعــلجم هــ   لــ

يف  لــــ  ســــي   الع ــــف ال ســــإ يف ســــيي  ال ــــيفا ، س زاس األربــــيس األاــــرية هــــ  ا ةهــــيسا   يفــــي
 كتاــيف امليفيــد مــ  القبــدك ال يهيــ . سحيــيط للــا األمــ  هل ــي  لبيــي   اليــيةكة هــ  ممرلــإ 

  سالـيت ذقـدم    رعـمل القبـدك ال يهيـ  امليفهدمـ  دـإ مـدام  يف ساءـ   ادكي  الميدراد الد قلا ي
األمــل. سيميــلك للــا األمــ  اههــلاجم هــ  ءلقــ  البــيلغ  زاس ا رتايكــي  الســي   للقــيرد  الــدسيل 

ذل  امل  ق ، يفي مياي ذل   اهرسيين ستيسزا  سقد  اهرسي  اليت ذلذميباي امليليايي  ارلي  يف
ت يــد األ اــيم ساســتادامام يف ال يفاهــي  املســلح ، ساهلج ــي  هلــى املــدرير الــيت ذ  ــد، هلــى 

ساملداء  املدري ، سك ل  اهلج ي  هلى ءدا  األم  التيرعـ  ل ادكيـ  الميدراـد الد قلا يـ  سكمـدز 
سل   الدسل . سيعلجم للا األم  كـ ل  هـ  ءلقـ   زاس اهلج ـي ، الـيت ذـتم يف ارتاـيو للقـيرد  

هلــى املــداكس ساملستاــايي ، سيــدهد  ىل اســرتاف ال ــير  املــدين لل ــداكس، سمقــي  الــدسيل الســيك،،
للقـــيرد  الـــدسيل اهرســـيين. سيميـــلك للـــا األمـــ  كـــ ل  اههـــلاجم هـــ  القلـــن البـــيلغ  زاس التقـــيكيل 
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األارية اليت ذايد  دسث ز ةة كبرية يف ارتايكي  القيرد  الدسيل اهرسيين سسقد  اهرسي  م  
دا  األمـــ  التيرعـــ  ل ادكيـــ  الميدراـــد الد قلا يـــ  يف م  قـــ  كيســـي،، يفـــي يف  لـــ  ءبـــل أمـــلاة ءـــ

ا ســتاداف  ــري املت يســ  للقــدة سءتــل املــدرير. سياــدة للــا األمــ  هلــى أ  دــ ر ا رتايكــي  
سالتجـــيسزا  ءـــد ذاـــميل جـــلائم ســـلجم يفدجـــ  القـــيرد  الـــدسيل. سيتكـــد للـــا األمـــ  املســـتسلي  

كايلـ  األمـ  يف  ءلي اـي سةييـ  سـمييعي، مـ   يـ  الميدراـد الد قلا يـ  هـ اللئيسي  حلميدمـ   ادك 
اســـرتاف ســـييةة القـــيرد  سسقـــد  اهرســـي  سالقــــيرد  الـــدسيل اهرســـيين، سيـــدهد سميدمـــ   ادكيــــ  
الميدراــد الد قلا يــ   ىل ا مت ــي  هــ  أ، اســتاداف ماــلو للقــدة سيــدهد  يــ  األ ــلاف األاــلحي 

رــدا  الع ــف مــدكا، س لقــيس الســعش، ساملاــيكك  يف   ــية ســل ســل إ  ىل سءــف سربــ  أ، رــد  مــ  أ
 لألزم .

 أةحي سيعــلجم للــا األمــ  كــ ل  هــ  ءلقــ   زاس األزمــ  اهرســيري  ال ي ــ  هــ  الع ــف، ممــي”  
عـاد هلـى الاـلاك مـ   ٣0 000مليـد  عـاد ةااليـي سأك ـم أكرـل مـ   1.4ذاليد أكرل مـ    ىل

الدصــــدم اآلمــــ  سةس  هدائــــن   ممييريــــ يجــــ  امللحــــ   ىل ذــــدمري البلــــد. سياــــدة للــــا األمــــ  هلــــى احل
 للعيملر يف ا يم اهرسيين.

ــــ   جــــلاس  قيقــــي  هيجلــــ  سعــــايم  يف ارتايكــــي  ”   سيميــــلك للــــا األمــــ   كيــــد أمهي
القــيرد  الــدسيل اهرســيين سارتايكــي  أس تــيسزا  سقــد  اهرســي  يف م  قــ  كيســي،، سالالــلسكة 

سيلسـ  ا لـا  ياـية مليـن مـ  اخلـ اس الـدسلير مـ  أجـل الع ـل  لتعـيس  امللح  للقيـيف رـ ل . 
مـ  سميدمـ   ادكيـ  الميدراـد الد قلا يـ . سيميـلك للـا األمـ   كيـد هيفمـ  هلـى أ  يلصـد هـ   

دــ ر ا رتايكــي  سالتجــيسزا ، يفــي يف  لــ  التحقيقــي   كرــ  التقــدف ارــلز يف التحقيقــي  يف
 ادكيــ  الميدراــد الد قلا يــ  سرعرــ  م ا ــ  األمــم املتحــدة لتحقيــن  املاــرتك  الــيت تلياــي سميدمــ 

ا ســتقلاك يف  ادكيــ  الميدراــد الد قلا يــ  سمميتــ  األمــم املتحــدة املاــرتو حلقــد  اهرســي  يف 
 ادكي  الميدراد الد قلا ي ، م  أجل حميك   سحميسـب   يـ  املسـتسلر ه اـي، سيت لـ  ءـدمي  ىل 

حميك   س ةار  هدة مـ  ج ـدة  سحييط للا األم  هل ي يفي مت متالا م  التقليل ال ، ستيدكر.
القــدا  املســلح  ل ادكيــ  الميدراــد الد قلا يــ  سأســد أمــلاة الاــل   الد  يــ  الميدرادليــ  كا ــدة 

 أسىل بد ممييمح  اهمع  م  العقيجم.
 جـلاس  سيميلك للـا األمـ   كيـد لـلسكة ءيـيف سميدمـ   ادكيـ  الميدراـد الد قلا يـ ”  

 قيـــن ســـلي  سكيمـــل يف مقتـــل ا  ـــر مـــ  أهالـــيس مليـــن اخلـــ اس سذقـــد  املســـتسلر هـــ   لـــ   ىل 
العدال ، سيدهد سميدم   ادكي  الميدراد الد قلا ي   ىل التعيس  م  التحل   اليت تلياـي األمـم 

تحـدة، سمقــي املتحـدة، سكـ ل  مـ   قيقـي   راـي  القـيرد  الــيت ءـد تلياـي السـديد أس الـد    امل
للتاــليعي  الد  يــ  ل ادكيــ  الميدراــد الد قلا يــ . سيت لــ  للــا األمــ  ءــدمي  ىل رتــيئ  للــا 
التحقين التير  لألمم املتحدة ال ، أرالر األمر العيف للتحقين يف مقتل اخلبريي . سياري للـا 

م  أ  األه يم اليت ذقـد  السـعف  (2017) 2٣60م  القلاك  ٣األم   ىل مي ءلكر يف الاقلة 
أس ا ســتقلاك أس األمــ  يف  ادكيــ  الميدراـــد الد قلا يــ  ذاــ ل التا ـــيط لاــ  دج ــي  هلـــى 
أمـلاة ساــل الســعف التــيرعر لبعرــ  م ا ــ  األمـم املتحــدة لتحقيــن ا ســتقلاك يف  ادكيــ  الميدراــد 

األمم املتحدة ساألملاة امللذب ر  ي، يف  ميام أهالـيس مليـن اخلـ اس، أس ذدجيـ   الد قلا ي  أس هلى
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ذلــــ  اهلج ــــي  أس كهييتاــــي أس املاــــيكك  مياــــي، سيعــــلجم هــــ  اســــتعداةر لتحديــــد أ ــــيس األمــــلاة 
 سال يهي  املستسلر ه  ذل  اهلج ي  لال  جيفاسا  هليام.

ي  املســلح  يف عــل   ادكيــ  سيعســل للــا األمــ  رقلــن اســت لاك أراــ   ال يهــ”  
الميدراد الد قلا ي ، يفي يف  ل  اليف ةة األارية يف أه يم الع ف لد ا ت عي  ارلي  سالقدا  

 املسلح  ل ادكي  الميدراد الد قلا ي ، سذييهد التدذلا  اه  ي ، سز ةة التالة الداالإ.
ميدراــد الد قلا يــ  ساســتقعهلي سيعيــد ا لــا  كيــد التيفامــ  القــد، رســييةة  ادكيــ  ال”  

 سسعمتاي اهءلي ي .سسسدهتي 
سيميــلك للـــا األمــ   كيـــد ةه ــ  للجاـــدة الـــيت يبــ هلي امل رـــل اخلــي  لألمـــر العـــيف ”  

سرعر  م ا   األمم املتحدة لتحقين ا سـتقلاك يف  ادكيـ  الميدراـد الد قلا يـ  سا  ـية األمليقـإ 
كـيرد  األسم/ةيسـ     ٣1املسيهدة هلى ل ي  الت اي  المييمـل  ذاـي   سامل ا ي  اهءلي ي  يف

. سيـــــــدهد للـــــــا األمـــــــ  عـــــــلكيس  ادكيـــــــ  الميدراـــــــد (2017) 2٣48، سمقـــــــي لقـــــــلاكر 2016
صــيسب  امليــلح  يف  الد قلا يــ   ىل مداصــل  ةهــم الاــدة املاليــ  الــيت ذبــ هلي األ ــلاف الد  يــ 

ســبيل الت ايــ  المييمــل لعذاــي . سيميــلك للــا األمــ  ةهدذــ   ىل رلــدا  امل  قــ ، الــيت سءعــق ءبــل 
أكرـــ  ســـ دا  هلـــى   ـــيك الســـعف ساألمـــ  سالتعـــيس  ل ادكيـــ  الميدراـــد الد قلا يـــ  سامل  قـــ ،  ىل 

 يـــ  يفدجـــ    ـــيك الســـعف ذســـلي  الاـــدة اللاميـــ   ىل الت ايـــ  المييمـــل  لتيفاميهتـــي الد  يـــ  ساهءلي
ساألمــ  سالتعــيس ، الــ ، ياــل يتســم  مهيــ  جددليــ  لتحقيــن الســعف ساألمــ  الــدائ ر يف م  قــ  
البحـــريا  الميـــ حي. سيايـــ  للـــا األمـــ   ألمـــم املتحـــدة سالاـــي  الالـــيم   لعذاـــي  اه ـــيك، 

 يهــ  اهئيئيــ  للج ــدجم سالبلــدا  األهالــيس يف املــتمتل الــدسيل املعــال يف  قــ  البحــريا  الميــ حي سال
 “.ذدمل كل الدهم العزف هل ر الايي  األمليقإ أ 
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