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موجهـــــخ يس ر ـــــ س  4112كـــــؤألول األسمرب   ـــــ    11رســـــؤرخ م ر ـــــخ   
 األمن من امل ثل اردا م ملؤيل ردى األمم املتحدة   جملس

  
 شرفين أل أح ل ير كم ط ه االستنتؤجؤت اريت  لص ير هؤ االجت ـؤ  ارـورارا ارثؤرـ      

فق( ارذا ُعقـد باؤمـؤكو   رل ن  املعين بتن  ق االسترات ج ؤت من أجل منطقخ ار ؤحل )األظر املر
 .  4112تشر ن ارثؤينربألوف    11يف 

ــؤ ق       ــن س ـ ــؤ مـ ــؤ بؤعتاؤر ـ ــؤرخ سمرفقهـ ــذه اررسـ ــ م ألـــص وـ ــلوا بتع ـ ــو أل تتواـ سأرجـ
 األمن.   جملس

 كؤسيس كو  )توقيع(
 ار وري
 امل ثل اردا م
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ر ــ س  املوجهــخ يس 4112كــؤألول األسمرب   ــ    11مرفــق اررســؤرخ امل ر ــخ   
 ن امل ثل اردا م ملؤيل ردى األمم املتحدة  جملس األمن م

 
االجت ــؤ  ارــورارا ارثؤرــ  رل نــ  املعــين بتن ــ ق االســترات ج ؤت مــن أجــل           

 ار ؤحل منطقخ
 

 االستنتؤجؤت  
 [4112تشر ن ارثؤينربألوف    11]بؤمؤكو، يف 

قـخ   ار االجت ؤ  ارورارا ارثؤرـ  رل نـ  املعـين بتن ـ ق االسـترات ج ؤت مـن أجـل منط        - 1
، يف املركـ  ارـدسيل رل ـ ترات باؤمـؤكو. ستـرأ       4112تشر ن ارثـؤينربألوف     11ار ؤحل يف 

وــذا االجت ــؤ  ار ــ د عاــد او   ــوا، سر ــر ااؤرج ــخ سارتكؤمــل األفر قــي سارتعــؤسل ارــدسيل  
 مجهور خ مؤيل، اريت تتوس حؤر ؤ ر ؤسخ املن .   يف
مــول،  - رســؤرخ املوجةهــخ مــن ار ــ د بــؤل كــي سيف حوــل االفتتــؤي، ت الــ  االجت ــؤ  بؤر - 4

األمني ارعؤم رألمم املتحدة اريت تلتهؤ ار  دة وريست غ ـ ا س سسـي، املاعو ـخ ااؤلـخ رألمـني      
ارعــؤم يس منطقــخ ار ــؤحل، سكــذرن بؤرا ؤألــؤت ارــيت أ س دــؤ أ اــؤ ار ــ د بــ ري بو و ــؤ، امل ثــل    

ل، سار ــ د م شــ ل ر وــريال  ا منتــول، ار ــؤمي رسدــؤ  األفر قــي رــدى مــؤيل سمنطقــخ ار ــؤح
امل ثل ااؤص رسدؤ  األسرسيب ردى منطقخ ار ؤحل؛ سار  د ألؤجم احلؤج حم د، األمـني ارـدا م   

 جمل وعخ  سم ار ؤحل اا س؛ سلؤحب ار عؤ ة، ار  د عاد او   وا.  
سفاــس عــن حاــور عــد  كــاري مــن سثلــي وتلــم م س ــؤت مجهور ــخ مــؤيل، حاــر   - ٣

ؤَ  م  سرول رف عو امل توى من بلدال منطقخ ار ؤحل سارصـحرا  اركـ ى سمـن بلـدال     االجت 
ــخ.       ــهؤ امل س ــؤت املؤر  ــخ، سمــن ب ن ــخ ساردسر  ــخ ساة ل    ــن املنظ ــؤت  سل اة ل    أ ــرى، سم

حار االجت ؤ  ار  د   و د غر  لي، ألؤ ب امل ثل ااؤص رألمني ارعؤم يف مـؤيل سارقـؤ م    ك ؤ
األمم املتحدة املتكؤملخ املتعد ة األبعؤ  رتحق ق االستقرار يف مؤيل، سار ـوري   بأع ؤم ر  س بعثخ

براو م بوكؤر بؤ، املووض املعـين ب  ؤسـؤت اال تصـؤ  اركلـي رـدى ا  ؤعـخ اال تصـؤ  خ رـدسم         ي
غرا أفر ق ؤ، سار  د عادس ش كؤ تور ه، امل ثـل ااـؤص رـر  س موو ـ خ ا  ؤعـخ اال تصـؤ  خ       

 ؤ يف مؤيل.  ردسم غرا أفر ق 
ساحتول املشؤركول مبرسر سنخ على يطسق املن  مبنؤساخ ار  ؤرة املشـتركخ ارـيت أجراوـؤ     - 2

تشـر ن   1يس  5يس منطقخ ار ؤحل )مؤيل سارن جر سبورك نؤ فؤسو ستشـؤ (،  ـسم اروتـرة مـن     
ي، سر   ـؤ  ، األمنُي ارعؤم رألمم املتحـدة سر   ـخ موو ـ خ االدـؤ  األفر قـ     411٣ارثؤينربألوف   
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مصرف ارتن  خ األفر قي سارانـن ارـدسيل، سموـوض االدـؤ  األسرسيب املكلاـم بؤرتعـؤسل ارـدسيل        
سارتن  ـخ، سأ نــوا علـى امل ــ سرني ارـذ ن أطلقــوا وــذه املاـؤ رة. سأحــؤطوا عل ـؤ بؤرا ــؤل املشــتر       

وـذه   ارـذا ألـدره سثلـو ارك ؤألـؤت ارـيت شـؤرك  يف       4112تشر ن ارثؤينربألوف    11امل رخ 
 ار  ؤرة اررف عخ امل توى، ارذ ن أّكدسا جمد ا ارت ام م س ؤهتم بؤرع ل روؤ دة منطقخ ار ؤحل.  

سأتــؤي االجت ــؤ  فرلــخ أمــؤم املشــؤركني الســتعراض ارتطــورات ارــيت شــهدهتؤ منطقــخ    - 5
، 4112أ ؤرربمــؤ و  11ار ــؤحل منــذ األعقــؤ  االجت ــؤ  ارــورارا ارثــؤين رل نــ  يف بؤمــؤكو يف    

  منؤ شـــؤت مث ـــرة بشـــأل االســـترات ج ؤت ساملاـــؤ رات املاـــطل   دـــؤ روؤ ـــدة منطقـــخ سةجـــرا
ار ؤحل. سرحب املشؤركول بؤرتقدم ارذا أحررته مؤيل يف يطؤر حمؤ  ؤت ار سم ارشـؤملخ بـني   
األطراف املؤر خ اريت  ارت يف ا  ا ر ارعؤلـ خ. سيف وـذا ارصـد ، أ ـش املشـؤركول علـى مج ـ         

طخ، سال س  ؤ بورك نؤ فؤسو، سمور تؤأل ـؤ، سارن جـر، ستشـؤ ، سكـذرن علـى      أعاؤ  فر ق اروسؤ
ا  ؤعخ اال تصؤ  خ ردسم غرا أفر ق ؤ، سمنظ خ ارتعؤسل اةسسمي، ساألمـم املتحـدة، ساالدـؤ     
األفر قي، ساالدؤ  األسرسيب، سكررسا اةعراا عن  ع هم هلم. سأعربـوا عـن تقـد روم بصـوخ     

 على جهو  اروسؤطخ.   ؤلخ رلج ا ر ةشرافهؤ 
سسجةه املشـؤركول ألـدا م ملحـؤ يس األطـراف اروؤعلـخ يف مـؤيل، سال سـ  ؤ يس احلكومـخ          - 1

ساحلركــؤت امل ــلحخ، الغتنــؤم ارورلــخ ارــيت تت حهــؤ ع ل ــخ ار ــسم مــن أجــل ارتولــل يس حــل  
ر ـسمخ  توافقي س ؤ م على ارتشؤسر رألرمخ احلؤر خ، سذرـن يف لـل احتـرام ار ـ ؤ ة ساروحـدة سا     

اة ل   خ ردسرخ مؤيل سطؤبعهؤ ا  هورا سارعل ؤين. سأكدسا أأله  ـتعني علـى األطـراف يف مـؤيل     
بذم كل مؤ أست ـ  مـن جهـد رلحوـؤى علـى منـؤخ ارثقـخ اراـرسرا رو ـ  حـد  ـؤ ي    ـ              

 أع ؤم ارقتؤم، سملتؤبعخ املوؤس ؤت ا ؤر خ سا تتؤمهؤ بنجؤي.  
اهلج ــؤت اةروؤب ــخ ارعد ــدة ارــيت اســتهدف  ارقــوات  سأشــؤر املشــؤركول، بقلــق، يس  - 1

ــؤيل          ــق االســتقرار يف م ــؤ  رتحق  ــد ة األبع ــخ املتع ــم املتحــدة املتكؤمل ــخ األم ــخ راعث ــق ارتؤبع ساملراف
س ع  يف مشؤم مؤيل  سم األسؤب   األ رية سأ األوا وذه اهلج ـؤت بشـدة. سأعربـوا عـن      ساريت

سحكومــؤت  ــحؤ ؤ تلــن اهلج ــؤت اروحشــ خ.      ــؤرص تعــؤر هم رلاعثــخ املتكؤملــخ، سأل ســر     
سأشؤ سا بؤالرت ام امل ت ر بتحق ـق ار ـسم ساألمـن يف مـؤيل. سأعـؤ  املشـؤركول تأك ـد  ع هـم         
رلاعثخ املتكؤملخ سأشؤرسا يس ارتاح ؤت اهلؤ لخ ارـيت  قـدمهؤ أفرا وـؤ ارنظـؤم ول مـن أجـل تنو ـذ        

س اراعثـخ املتكؤملـخ حـت تـت كن مـن مواجهـخ       سال تهؤ. س عوا يس ر ـؤ ة ارـدعم ارـدسيل املقـدالم ي    
 أكثر فعؤر خ.  شكل ارو   ار ؤ د يف امل دال ب
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سرحةب املشؤركول بؤملاؤ رة اريت اختذهتؤ حكومخ ارن جر سشركؤؤوؤ بعقـد اجت ـؤ  مـ      - 1
ــخ يف      ــخ املتكؤمل ــوات يف اراعث ــؤ خ بق ــدال امل  ــؤينربألوف     5ارال ــر ن ارث ــؤمي، 4112تش ، يف أل 

ــن ــل ي مـ ــد ؤت.      أجـ ــن ارتحـ ــخ تلـ ــن مواجهـ ــخ مـ ــت كان اراعثـ ــيت سـ ــؤ ل ارـ ــال ساروسـ ــؤ  ار ـ جيـ
مج   األطراف اروؤعلخ على بـذم ا هـو  ارسرمـخ رتنو ـذ ارتولـ ؤت املناثقـخ عـن وـذا          سشجعوا

 االجت ؤ  اهلؤم.  
سأعرا املشؤركول عن األشغؤهلم بشدة من است رار ارتهد ـدات اةروؤب ـخ سغـري ذرـن      - ٩

خ يف منطقخ ار ؤحل سارصحرا  ارك ى، ك ؤ  تاح ذرن بشـكل  ـؤص مـن    من أشكؤم ا رمي
احلوا ث املتكررة يف مشؤم مؤيل سيف ارن جـر، سمـن اهلج ـؤت ارـيت توالـل مجؤعـخ بوكـو حـرام         
ــق، يس ارو ــ  ار  ؤســي         ــؤرسا كــذرن، بقل ــؤ ساركــؤمريسل. سأش ــخ تنو ــذوؤ يف أل جري  اةروؤب 

دة  ن بشـكل  ـؤص علـى أل وـذا ارو ـ   ـد  ـ  ا        ساألمين ارصعب ارذا   و  يف ر ا ؤ، مش
يس رع عـخ اســتقرار املنطقــخ بأسـروؤ. سألؤشــدسا مج ــ  ا هــؤت املعن ـخ ارل ا ــخ يس تواــ ل م ــؤر    
احلوار سماؤ ئ ارت ؤمح من أجل ارتشـج   علـى ارتولـل يس حـل س ؤسـي رألرمـخ مـ  احتـرام         

 ـؤ  بلـدال  املنطقـخ ساجملت ـ  ارـدسيل      سحدة ارالد سسسمته اة ل   خ. س عؤ املشـؤركول يف االجت 
ككل يس حشد لووفهم من أجل م ؤعدة ر ا ؤ على رفـ  ارتحـد ؤت ارـيت تواجههـؤ. سأعربـوا      

 اذهلؤ امل ثل ااـؤص رألمـم املتحـدة يف ر ا ـؤ، ار ـ د برألـؤر  نو ر ـول،         عن  ع هم رلجهو  اريت
سارالدال اجملؤسرة، سال س  ؤ ا  ا ر ستشـؤ  ستـوألس، مـن أجـل هت لـخ ارظـرسف املس  ـخ ةرسـؤ          

 حوار بني مج   األطراف ارل ا خ، بؤستثنؤ  ا  ؤعؤت اةروؤب خ املعرسفخ.  
جب    أشكؤره سمظـؤوره، سأكـدسا أل اةسـسم   ـُن     سأ ال املشؤركول بشدة اةروؤا  - 11

سسم ساعتدام ست ـؤمح، سال جيـور بـأا حـؤم مـن األحـوام أل  ـرتاه يف األذوـؤل بؤحلركـؤت          
 اةروؤب خ ساألع ؤم اةجرام خ اريت تشكل هتد دا حق ق ؤ رل لم ساألمن يف املنطقخ سيف ارعؤمل.  

ل ــ  كوماــؤسرا مــن منصــب ر ــ س  سرــخ سأحــؤا املشــؤركول عل اــؤ بؤســتقؤرخ ار ــ د ب - 11
. سأعربوا عن تاؤمنهم م  شـعب بورك نـؤ   4112تشر ن األسمربأكتوبر  ٣1بورك نؤ فؤسو يف 

فؤســو، سأشــؤ سا برغاتــه ارع  قــخ يف ألظــم حكــم أفاــل تقــوم علــى أســس اردميقراط ــخ سســ ؤ ة   
 ــد ني سا ــ    ارقــؤألول ساحتــرام اردســتور. سأ نــوا علــى املعؤر ــخ سار ع ــؤ  ارــد ن ني سارتقل       

سعنؤلر اجملت   املدين على اةح ـؤ  بؤمل ـ سر خ ارـذا أبـَدسه مـن أجـل احلوـؤى علـى ار ـسم          
ــدر ؤ جملـــس     ــاسغني ارلـــذ ن ألـ ــوا عـــن تأ  ـــدوم رلـ ــو. سأعربـ ــؤ فؤسـ ــتقرار يف بورك نـ ساالسـ

ــلم ــت ه      ار ـ ــب جل ـ ــي عقـ ــؤ  األفر قـ ــؤب  رسدـ ــن ارتـ ــؤ   211 س 215ساألمـ ــو تني تاؤعـ املعقـ
ــؤينربألوف     11 س ٣ يف ــر ن ارثـ ــخ    4112تشـ ــ تر   ـ ــتثنؤ  خ ملـ ــدسرة االسـ ــتنتؤجؤت ارـ ، سالسـ

ــؤ  ــدت يف أكــرا،         رؤس ــؤ ارــيت ُعق ــرا أفر ق  ــؤ  خ رــدسم غ ــؤت ا  ؤعــخ اال تص  سم سحكوم
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ــؤينربألوف     1 يف ــهؤ     4112تشــر ن ارث ــؤ فؤســو، سمــن ب ن ــخ يف بورك ن ، س عــوا األطــراف املعن 
ؤ  حــل ســر   رألرمــخ ارراونــخ، عــ  ع ل ــخ األتقؤر ــخ ا ــ  ، يس توح ــد جهو وــؤ مــن أجــل يجيــ

ــؤملخ بق ــؤ ة مدأل ــخ، يف   ــتور. سيف وــذا ارصــد ، أشــؤ سا        ش ــل احتــرام امل ــؤساة سرسي اردس ل
بذرته ا  ؤعخ اال تصؤ  خ ردسم غرا أفر ق ؤ ساالدؤ  األفر قـي ساألمـم املتحـدة مـن جهـو        مبؤ

طـراف مـن أجـل م ـؤعدة األطـراف اروؤعلـخ يف        ؤسبخ سيف أسا ؤ، يف يطؤر اروسؤطخ ارثس  ـخ األ 
بورك نــؤ فؤســو علــى ارتولــل يس حــل ســر   رألرمــخ، سأعربــوا عــن ارت ــؤحهم العت ــؤ  م ثــؤق   

 رل رحلخ االألتقؤر خ بتوافق اآلرا ، سرتع ني فخؤمخ ار  د م ش ل كؤفؤألدس ر   اؤ م  تؤ.  
م عـن فـريس  ي اـوال ارـذا     سأعرا املشؤركول عن بؤرغ  لقهم من توشي اروبؤ  ارنـؤج  - 14

 هد  منطقخ غرا أفر ق ؤ سمنطقخ ار ؤحل بأك لهؤ. س عوا  سم املنطقـخ سشـركؤ هؤ يس تع  ـ     
ستن  ق جهو وؤ من أجل احتوا  وذا اروبؤ  سارقاؤ  عل ـه سي ارة ارعوا ـب ارصـح خ ساراشـر خ     

 ساالجت ؤع خ ساال تصؤ  خ املترتاخ عنه.  
  اجملت   اردسيل بقـوة سبؤرنوا ـؤ ارط اـخ ارـيت أبـداوؤ يرا       سرحب املشؤركول حبشد جهو - 1٣

بلدال منطقخ ار ؤحل سارصحرا  ارك ى سشعودؤ، سأكدسا من جد د ارت امهم بتع  ـ  ارتعـؤسل   
سارتن  ق بني مج    سم املنطقخ سموا مـخ وتلـم اسـترات ج ؤت سماـؤ رات املنظ ـؤت اة ل   ـخ       

ر ـخ، مـن أجـل تنو ـذوؤ بوعؤر ـخ سات ـؤق. سأعربـوا يف وـذا         ساردسر ـخ، سمـن ب نـهؤ امل س ـؤت املؤ    
وا بؤروعـل بتعهـداهتم   ارصد  عن امتنؤ م      ارشركؤ  ارثنؤ  ني ساملتعد ا األطراف ارـذ ن سفّـ  

املتعلقخ بتقدمي  عم مؤيل أس مؤ ا روؤ دة بلدال سشعوا منطقـخ ار ـؤحل، س عـوا اآل ـر ن يس     
 كن.  اروفؤ  بؤرت امؤهتم يف أ را س   س

ــخ         - 12 ــعتهؤ ر ؤس ــيت س  ــق ار ــخ ارطر  ــذ  ر ط ــرر يف تنو  ــدم ات ــؤركول بؤرتق سرحــب املش
سأشــؤ سا بــؤ هو  ارــيت بذرتــهؤ األمؤألــخ ارون ــخ رتنو ــذ سال تــهؤ سارق ــؤم بأألشــطتهؤ سفقــؤ            مــؤيل

 املن .   رتعل  ؤت
 سأعرا املشؤركول عن تقد روم بشكل  ـؤص رلع ـل ارـذا  ؤمـ  بـه األمؤألـخ مل ـح        - 15

اســـترات ج ؤت منطقـــخ ار ـــؤحل، بواـــل ارـــدعم ارـــتقين ارـــذا  دمتـــه  س ـــخ مراكـــ  أحبـــؤث،   
ــي ــ  األسرسيب ة ارة      سوـ ــخ، ساملركـ ــؤت األمن ـ ــد اردراسـ ــخ، سمعهـ ــي رلحوك ـ ــد األفر قـ املعهـ

ار  ؤســؤت اةئؤ  ــخ، سأ نــوا علــى م ــؤ تهؤ. سشــجعوا األمؤألــخ علــى موالــلخ أع ؤهلــؤ املتعلقــخ    
ــوحؤت. ساعت ــد امل  ــؤت املوا ــ ع خ      بؤمل  ــؤت اجمل وع ــؤت املنــ  سا تصؤل ــؤركول ا تصؤل ش

أعــدهتؤ األمؤألــخ ارون ــخ. ساعت ــدسا أ اــؤ ارتقر ــر عــن أألشــطخ األمؤألــخ ارون ــخ ارــذا  تاــ ن     ارــيت
مشرس  ا تصؤلؤت مكتاهؤ املؤ ا، س عوا وتلم ارالدال سامل س ؤت املعن ةخ يس ارع ـل علـى   

ــ .     يألشــؤ  اجمل وعــؤت املو ــوع خ ساملكتــب  ــل رل ن ــل األعقــؤ  االجت ــؤ  املقا ــخ  ا املــؤ ا بوعؤر 
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ــيت تعهــدت         ــ  ساملعــدات ار ــى املوا  ــؤيل عل ــخ م ــخ مجهور  ــق حلكوم ــؤ م ارع   ــوا عــن امتن سأعرب
 بإتؤحتهؤ رألمؤألخ ارون خ الستخدامهؤ ك كتب مؤ ا.  

، سال سـ  ؤ  س عؤ املشؤركول األمؤألخ  ارون ـخ يس تع  ـق دل سهتـؤ املتصـلخ بقاـؤ ؤ ارتن  ـخ       - 11
 ارقاؤ ؤ املتعلقخ بؤرولؤت األكثر حرمؤألؤ من سكؤل منطقخ ار ؤحل.  

ــذ        - 11 ــ ؤغخ ستنو ـ ــؤم لـ ــتوى يتـ ــى م ـ ــرر علـ ــاري اتـ ــدم اركـ ــؤركول بؤرتقـ ــب املشـ سرحةـ
 استرات ج ؤت وتلم املنظ ؤت ارشر كخ، سشجعووؤ على مواللخ تلن ا هو .  

منطقـــخ ار ـــؤحل ارـــدسر ني بـــدعم  سأعـــؤ  املشـــؤركول تأك ـــد  ـــرسرة   ـــؤم شـــركؤ  - 11
االســترات ج ؤت ساملاــؤ رات سارــ امت ارــيت تنوــذوؤ  سم املنطقــخ بنو ــهؤ، سشــد سا علــى أ  ــخ   
ارتحكم يف مج   املاؤ رات روؤ دة منطقخ ار ؤحل على امل ـتوى ارـوطين سعلـى اراعـد اة ل  ـي      

ــوا مبشــؤركخ جم وعــخ  سم ار ــؤ    ــؤ رات. سيف وــذا ارصــد ، رحةا حل اا ــس يف املنــ  هلــذه املا
ارثؤر  يذ حار أم نهؤ اردا م وذا االجت ؤ . سرحاوا بؤرت ام اجمل وعخ بتع    عس ؤهتـؤ مـ  املنـ     

 س عووؤ يس االألا ؤم يس املن  سيس األمؤألخ ارون خ.  
سأعرا املشؤركول عن امتنـؤ م اراـؤرغ ر ـلطؤت مـؤيل سشـعاهؤ ملـؤ ال تـه مج ـ  اروفـو            - 1٩

ر سمؤ ُ دم هلـؤ مـن ت ـه ست  حـ  بتنظـ م وـذا االجت ـؤ  بنجـؤي . ساتوقـوا          من ترح ب حؤ
علــى االجت ــؤ  جمــد ا يف غاــول ســتخ أشــهر، بر ؤســخ مجهور ــخ مــؤيل ارــيت ســتعلن عــن تــؤر   

 االجت ؤ  املقال بعد يجرا  مشؤسرات.
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