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 بيان من رئيس جملس األمن  
ــ   ــن  يف جلس ــار   19، املعقــة ة يف 7409 جملــس األم ، أ ىل رئــيس 2015آذار/م

ــان اتتــا  نيرــا ستعلــب ب اــن اللــس يف اتا ــد املع ــةن      ــ  ”جملــس األمــن باجملــم اللــس باتاي احلات
 .“اتشنق األوجملط يف

اتعـا  املسـا د   جمليغنسد كاغ، واألمـ   ، تشؤون تا ان  اخلاص  امل سق تقدم”  
إحاطـ  إىل جملـس األمـن  قـض  ـني  قنسـن        ،إ مـةن مةتيـ   ، تعرليات حفـ  اتسـ    

(. وسعــنجم جملــس األمــن 2006) 1701األمــ  اتعــا   ــن   فيــل قــنار جملــس األمــن  
 قدسنه تأل رال اتيت اضـلل  اـا  سنسـال ب مالـف ب ـفت  م سـقا  اصـا يف اتفتـنة           ن

ة جمليغنسد كاغ م سق   اص  جدسـد  بتعي ، وسنحض 2014إىل  ا   2012من  ا  
 وباجلهة  األوتي  اتيت بلتتها.

وسشري جملس األمن إىل مجيـ  قنارا ـ  وبياتـات رئيسـ  اتسـابق  بشـلن احلاتـ         ”  
يف تا ان. وسؤكد جملس األمن من جدسد   ر  اتقةي تس م  تا ان اإلقليري  وجملـيا     

 اتسياجملف. واجملتق ت 
اتغ قلق  يف أ قاجم األحداث اتـيت وقعـت مـؤ نا    وسعنجم جملس األمن  ن ب”  

 لــن تلــاق اخلــط األ رق ويف م لقــ   رليــات قــةة األمــم املتحــدة املؤقتــ  يف تا ــان.   
وسشد  جملس األمـن  لـن أن اـلا اتع ـج ووجـة  أجملـلح  وـري مـلذون اـا يف م لقـ            

( 2006) 1701 رليات قةة األمم املتحدة املؤقت  يف تا ان سشك ن اتتـهاكا تلقـنار   
وتةقــج أ رــال اتقتــال. وسؤكــد  لــن احترــال أن  ــؤ ي اــله األحــداث إىل تشــةجم  

تلر لقــ  أن لرـب  اعا ــ . وســ  جملــس   تـاا  جدســد ك  كــن ألي مـن األطــنا  أو  
ــ  اجملــترنار وقــج أ رــال      األمــن مجيــ  األطــنا   لــن بــلل ق ــارا جهة اــا تكفات

حاــا   ــن أي أ رــال اتقتــال، واتتحلــف بلق ــن قــدر مــن ااــدو  وضــاط اتــ فس واإل
  ؤ ي إىل   ا   اجملتقنار امل لق .أقةال  كن أو  ضن بةقج أ رال اتقتال أو  أو
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ــان املــؤر     ”   ــب بلا  ــ  ات ــحفف املتعل شــااف/نياسن.  4وسشــري اللــس إىل بيات
ــاحتنا  جملــ م  أنــنا   وســ  اللــس مجيــ  األطــنا   لــن اتتقيــد ات ــار  با    تتاامهــا ب

تا ان وجملائن مـةففف األمـم املتحـدة و لـن كفاتـ  احتـنا         ؤقت  يفاألمم املتحدة امل قةة
 تفب م  وكستها وقةا د اكشتااك.حنس    قب اتقةة بشكب  ا  و ون  ةائب، مبا س

وســ  جملــس األمــن مجيــ  األطــنا   لــن بــلل ق ــارا جهة اــا تكفاتــ    ”  
اخلاصــ  اجملــترنار وقــج أ رــال اتقتــال، وسؤكــد ضــنورة مةاصــل   عاو ــا مــ  امل ســق   

وقةة األمم املتحـدة املؤقتـ  يف تا ـان، بةجملـائب م ـها ااتيـ  ات  نيـ ، مـن أجـب مةاصـل            
ــط األ     ــم اخلـ ــد ورجملـ ــ  تتحدسـ ــ  اجلارسـ ــل اتعرليـ ــد ا     فيـ ــا جمـ ــ ، واتتنكيـ  رق بكاملـ

اـد  اتتةصــب إىل وقـج  ائــم إلطـ ق ات ــار واتـتفكري ب ــةرة إ ابيـ  يف جملــاب        لـن 
ملســائب املعلقــ  يف   فيــل قــنارات جملــس األمــن      املضــف قــدما يف مــا ست ــب  ريــ  ا    

مــــن قــــنارات ( وورياــــا 2004) 1559(، و 2006) 1680( و 2006) 1701
 جملس األمن ذات ات ل .

وسعنجم جملـس األمـن  ـن بـاتغ قلقـ  إ ا  مجيـ  اتتـهاكات اتسـيا ة اتلا اتيـ           ”  
يريـ  واجملـتق ت    وسد ة مجي  األطـنا  إىل اكحتـنا  اتتـا  تسـيا ة تا ـان وجملـ مت  اإلقل      

 ا تقنارات جملس األمن ذات ات ل .اتسياجملف  ا ب حدو ه املعتن  اا  وتيا، ونق
وسعنجم جملس األمن  ن قلق  إ ا  اجلرة  املسترن تعشنة أشهن يف اتتخـاجم  ”  

واتلي سقةي قدرة تا ـان مةاجهـ  اتتحـدسات األم يـ  واكقت ـا س        ،رئيس اجلرهةرس 
عرــب املؤجملســات اتلا اتيــ . وســ  اتعـا ي ت ســري اتوسضــن بواكجترا يـ  اتــيت سةاجههــا  

اللــس   رــا  تا ــان  لــن اتتقيــد باتدجملــتةر واملي ــاق اتــةطي تلا ــان وســد ة مجيــ           
ــان وم ــاحل         ــنوو املســؤوتي  وإ لــا  اتســاب كجملــتقنار تا  األطــنا  إىل اتت ــن  ب

ــ  ات  مــ  وات    ــدا  املنوت ــ ، وإىل إب ــب اتسياجملــ  احلابي باحلاجــ  امللحــ  شــعةر اتةط يــ  قا
 لايب ااتيات اتـيت سـ ع  ليهـا  جملـتةر تا ـان يف مـا ستعلـب باكتتخابـات. وسـد ة           إىل

ــان إىل  ــا  اتيملـ ــان و  أ ضـ ــ  اتناجملـــخ  يف تا ـ ــد اتد قناطيـ ــا  باتتقاتيـ ــا  اتتشـ اكجترـ
أجــب اتتخــاجم رئــيس  ون ماســد مــن اإلبلــا . وسؤســد اللــس اجلهــة  اتــيت ساــلاا   مــن

ــا     ــة را    ــيس ات ــنا     جملــ   تلحكــم يف فــب   رئ ــ  األط ــد ة مجي فــنو  صــعا  وس
 احلكةم  من أ ا  مهامها بفعاتي .تا ان إىل  ك   يف
ــاتغ قلقــ  إ ا  اتتــ   ”   ــاجم  وسعــنجم جملــس األمــن  ــن ب ــد واتســلن ات  لنري املتااس

األ م  اتسةرس   لن اجملتقنار تا ـان ومـا  شـكل  مـن  دسـد مااشـن ألم ـ . وسشـد            ن
جملترنار إط ق ات ار واتق ج اتعابَنْسن تلحدو  من اجلرهةرسـ  اتعنبيـ     لن قلق  إ ا  ا
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اتســةرس  إىل  ا ــب تا ــان، بــا ستســاض يف ونيــات وإصــابات يف صــفة  اتســكان         
   ـي احلـدو    اتلا اتي ، نض   ـن اتغـارات و رليـات اك تلـا  واكبـار باألجملـلح      

 اتلا اتي  اتسةرس .
مجيــ  اكتتــهاكات األ ــنا اتــيت اتقلــب وس حــ  جملــس األمــن أسضــا باــاتغ  ”  

ــ  ــات      قـ ــة  اجلرا ـ ــال وجـ ــا يف ذتـ ــدو ، مبـ ــن احلـ ــ    لـ ــ  اتع يفـ ــ  واملتلننـ اإلراابيـ
ــدائن  األراضــف اتلا اتيــ ، و ااســد مشــارك  بعــ  األطــنا    لــن   اتلا اتيــ  يف اتقتــال ات
سشكل  ذتال من خماطن  لن اجملتقنار تا ان و لن شعض تا ـان. وسؤكـد    جملةرس  وما يف

األمن   ة   مجي  األطنا  اتلا اتي  إىل أن بد  اكتتاا  بسياجمل  ات ـلي بـات فس   جملس 
اتيت س تهاها تا ان وأن  عدل  ـن أي  ـد ب يف األ مـ  اتسـةرس ، ا سـاقا مـ  اتتاامهـا        
اتــةار  يف اإل ــ ن اتــة اري اتــلي أصــدر   احلكةمــ  احلاتيــ  يف إ ــ ن بعاــدا املــؤر   

 .2012حاسنان/سةتي   12
دسن جملس األمن بلشد اتعاارات أ رـال اإلراـاجم، مبـا يف ذتـال احتاـا       وس”  

اتناائن  لن أسـدي اجلرا ـات اإلراابيـ  واملتلننـ  اتع يفـ ، ومـن بي ـها   اـيم اتدوتـ           
 وجاهــ  ات  ــنة،  لــن  ،اإلجملــ مي  يف اتعــناق واتشــا ، املعــنو  أسضــا باجملــم  ا ــ    

اتلا اتيـ  كتتاامهـا واتـدور    األمـن   وقـةات األراضف اتلا اتي ، وسشيد بـاتقةات املسـلح    
 ـن قلقـ  إ ا    اللـس  احلاجملم اتيت  ؤ س  يف م   اإلرااجم ومكانحت  يف تا ان. وسعنجم 

ــان.       ــن تا  ــلي سشــكل   ل ــد ات ــ  واتتهدس ــ  أرجــا  امل لق ــد  لــن اتتلــن  يف مجي   ااس
، وسعنجم أسضا  ن قلق  إ ا  ا تلا  ج ة  تا اتي   لن سـد   اـيم اتدوتـ  اإلجملـ مي     

 .نةرا وسد ة إىل إط ق جملناحهم وجاه  ات  نة ،املعنو  أسضا باجملم  ا  
وسشا  جملس األمن مجيـ  األطـنا  يف تا ـان  لـن إبـدا  وحـدة و  ـريم        ”  

اتـاا  وسـيط  لرـا مـ  اتتقـدسن بنجملـائب       اتع ـج و متاد سن ملقاوم  اكتاكق يف اـةة  
ارات اجلارسـ  وات ـدا ات األ ـرية      را  تا ان اتدا ي  إىل اك تـدال، مبـا يف ذتـال احلـة    

 تا  نتيب اتتة نات اتلائفي  ووض  اجملتنا ياي  وط ي  ملكانح  اإلرااجم يف تا ان.
اتلا اتيـ   قـةات األمـن   ولاي  اتلا اين ت وسنحض جملس األمن باتدور احلاجملم”  

ــ  اجلدســدة.         ــا ويف مةاجهــ  اتتحــدسات األم ي ــ   ليه ــلل  اتدوتــ  واعانا يف بســط جمل
كلتال باكتتاا  اتدو  اتقةي بد م اجلي  اتلا اين  ـن طنسـب  لتـ      اللسوسنحض 

ب سـ   وكر   3تت ري  اتقدرات، مبا يف ذتال اك فـاق املتعلـب باملسـا دة اتاـاتغ قـدراا      
ــغ        ــ  ننتســا ومال ــاون م ــ  اتســعة س  باتتع ــن املرلكــ  اتعنبي ــ  م ــةن  وكر  1املقدم بلي

، واملالـغ  2014  اتسعة س   ن اتتـي  بـ  يف  ـا     اإلضايف اتلي أ ل ت املرلك  اتعنبي
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ة أم يــ  مــن اتةكســات املتحــدة  بليــةن  وكر املقــد  يف شــكب مســا د  1اتــلي سفــةق 
، واتد م املقد  من اتدول األ ضا  األ نا واتلي سسـا د يف  عاسـا   2006 ا   م ل

 دات قــدرة اجلــي  اتلا ــاين  لــن  ــةنري األمــن تلا ــان. وســ  أسضــا  لــن  قــد  مســا 
إضاني  و اجل  يف الاكت اتيت ستاج نيها اجلـي  اتلا ـاين إىل اتـد م أشـد اكحتيـاج،      

ة   رــا  تا ــان واتلا ــاتي    مبــا يف ذتــال مكانحــ  اإلراــاجم وواســ  احلــدو . وســد       
 اتلةائج إىل  قد  اتد م تلاي  اتلا اين. كب من
  واتقضـائي   وسشد  جملس األمن أسضـا  لـن ضـنورة   ـم اتسـللات األم يـ      ”  

اتلا اتي  ملكانح  اإلن ت من اتعقاجم. وسنحض بتادسد وكسـ  اعكرـ  اخلاصـ  تلا ـان     
جملـتقنار  اوسشري إىل ضنورة وض  حد تإلن ت من اتعقـاجم يف تا ـان مـن أجـب لقيـب      

 لن املدا اتلةسب. وس  اللس اتسـللات اتلا اتيـ   لـن مةاصـل  اتةنـا        تا ان وأم  
يــ  يف اــلا ات ــد ، مبــا يف ذتــال اكتتاامــات املتعلقــ  باملســائب املاتيــ ،    باتتااما ــا اتدوت

وس  اتدول األ ضا  أسضا  لن  قد   ي ـات   ـد اتضـنورة. وسـد ة اللـس مجيـ        
 األطنا  إىل اتتعاون اتكامب م  اعكر .

األنــــن ات ــــاجم  ــــن اجملتضــــان  أك ــــن  وسســــاور اللــــس قلــــب شــــدسد إ ا   ”  
ن ات جئ  اتسةرس  املسال  تدا مفةضي  األمم املتحـدة  كجئ م 1 180 000 من

 ـد    ا  أكـي مـن حيـ   ـد  ات جـئ  إىل     تشؤون ات جئ  يف تا ان، واة ما   ب تسـ 
جملكان تا ان مقارت  بلي بلد آ ن، وأنن ذتال  لن الترعات املضيف ، و لـن اكجملـتقنار   

 ــاال  ات وــري اتعا ســ  اتــيت كلــس اتتحــدسواألمــن يف تا ــان وامل لقــ  ككــب. وســدرك ال
 ةاج  تا ـان واتشـعض اتلا ـاين يف اـلا ات ـد ، ومـا سالتـ  تا ـان مـن جهـة  كجملتضـان             
اــؤك  ات جــئ  ومســـا د م وواستــهم، وأايـــ  اكتتــاا  ملقـــةق اإلتســان واملاـــا        

جملياجملــتها  اإلتســاتي . وســيط  لرــا بــاتقنارات اتــيت ا ــل ا حكةمــ  تا ــان مــؤ نا بشــلن
ــن مةاصــل  اتعرــب    اخل ــ   ل ــات جئ  اتســةرس ، وسشــا  احلكةم ــب   اصــ  ب بشــكب وني
 .واتشنكا  األمم املتحدة، وك جمليرا م  مفةضي  األمم املتحدة تشؤون ات جئ ، م 
ــدنب     ”   ــار   ــ  إىل معاجلــ  آن ــان اتنامي وسؤكــد جملــس األمــن أن   ــم جهــة  تا 

أمـن بـاتغ    م ـب اتتعلـيم وات ـح ،   ، يف جمـاكت شـم م ـها اخلـدمات األجملاجملـي ،      ات جئ 
األايــ  تلحفــاى  لــن اكجملــتقنار واألمــن يف تا ــان. وســ  اللــس الترــ  اتــدو   لــن 
اتتعايـب بــدن  اتتي ــات املعل ـ  حاتيــا و لــن  ســا ة املسـا دة املقدمــ  إىل تا ــان بشــكب    

 ات اتـ   كاري، مبا ستفب مـ   لـ  تا ـان ت جملـتااب  تأل مـ ، وك جملـيرا يف املـؤ ن اتـدو         
 .2015 آذار/مار  31تلتي  باملعةت  اإلتساتي  تسةرس  اتلي جمليعقد يف اتكةست يف 
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وسقدر جملس األمن  رب جمرة   اتد م اتدوتي  تلا ـان لـت إشـنا  األمـ      ”  
اتعا  و وراا يف ضران  قد    ـم  و  قـةي وم سـب تا ـان مـن أجـب مسـا دة اتالـد         

ــن ات ــرة  يف وجــ  اتتحــدسات امل   ــس     ل ــ  واجملــتقناره. وســ  الل ــ  بلم  تعــد ة املتعلق
الرة    لن مةاصل   رلها باتت سيب م  امل سق  اخلاص  واتاح   ن ننص تلرسا دة 

ذتـال  ةاقـض    يف  لن اتت دي تلتحدسات املتااسدة اتيت  ةاج  أمن تا ان واجملتقناره، مبـا 
 .“ ات جئ األ مات اتسائدة يف امل لق  واألنن ات اجم  ن اجملتضان  م س 
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