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 بيان من رئيس جملس األمن  
ــيس 2015 نيســانبربل   24، املعقــة ة يف 7433يف جلســجم جملــس األمــن    ، ر ىل رئ

احلااـجم يف  ”جملس األمـن بامـم اسلـس باانيـان ااتـاا ييعـا  تعلـا بس ـل اسلـس يف اانسـد املعسـةن            
 :‘‘ااشلق األومط

ــ    يشيييير”   ــن تىل  لارا ــ ــس األمــ ( 2012) 2043( و 2012) 2042جملــ
(، 2014) 2191( و 2014) 2175( و 2014) 2165( و 2014) 2139 و

ــ ر      ــ  املــــ ــاه رئيســــ ــ س  3وتىل بيــــ ــل ن األو ب 2و  2011آببرغســــ   شــــ
 .2013 ركتةبل

ااتزام  ااقةي بسيا ة مـةر جم ومـائل ااـدو      من جديدجملس األمن  ويؤكد”  
حـداا ومـومجم رراهـي ا،    املتأثلة بااسـزاع ااسـةري، كعـا   كـد ااتزامـ  بامـتقو ا وو     

 .ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومنا ئ 
ــجم اةنســانيجم يف   عيين ليياجلز   يي    جملــس األمــن   ويعيي  ”   مــن   ــةرة احلاا

شـص  مسـب بدا ـجم     220 000مةر جم ومـلةجم  ـدرةررا، حيـُ   تـ  مـا  ز ـد ةلـ         
بكـث؛  واهـ  ل ارـاص ناـس ااسـكان تىل       10 000اازناع، ياق ةد  األطفا  مسـ م  

مو   شص   لجـةا   لنـةن املـو      3.9ا لب من بيةام، من بيس م ما  ز د ةل  
مليـةن   12.2مليةن طفـ   وبـاأ ركثـل مـن      2.1 يف اانلدان اساورة، ويي م حنة من
مـن   440 000املسـاةدة اةنسـانيجم ااعاجلـجم، مسـ م      شص  يف مـةر جم يف حاجـجم تىل  

 املدني  املقيع  يف مساطا حماصلة.
جملس األمن رن  ضع مجيـع األطـلايف يف ااـزناع ااـدا لس ااسـةري      لب ويط”  

ةلـ  رن مجيـع األطـلايف يف ااـزناع       جلتأكييد  يكي   هنا جم جلعيع رشكا  ااعسـس يـةرا، و  
مــيعا ااســل اأ ااســةر جم، هــأ ةلي ــا رن  فــس باااتزامــاأ   ااــدا لس ااســةري، وا

وااقــانةن ااــدوا حلقــةق    اأ اااــلجم ااــت  ل نــ ا ةلي ــا ااقــانةن اةنســاه ااــدوا       
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 ةة ـ  ت ارـا تىل رن  سفـب     ويك  اةنسان، كعا هأ ةلي ا رن حتتلم حقةق اةنسان، 
ــ     ــام  لارا ـــ ــةر رحكـــ ( 2014) 2165( و 2014) 2139بااكامـــــ  وةلـــــ  اافـــ

(، وخباصــجم مــن  ــو   يســ؛  ةمــيع ةعليــاأ اةغاثــجم اةنســانيجم،   2014) 2191 و
ــةرا   ــاةداأ اةنســانيجم ي ــاطا    وت اــا  املس ــجم، تىل املس ــدو  و  ــةج املةاج  ، ةــا احل

 احملاصلة اات  اعأ ااةصة  تاي ا.
مــن رن األامــجم ااســةر جم رمســ  ركــا  عيين  ع عاجيي جملــس األمــن  ويعيي  ”  

ــن  ــجم م ــن يف        حاا ــوم واألم ــد مة ااس ــةم، م  ــا  ااي ــانيجم يف ااع ــةارن اةنس ــااأ اا  ح
، ومضــ لة مو ــ  ااســةر   تىل املس قــجم، وفلفــجم ةةا ــأ شــب ةلــ  اانلــدان اســاورة

تىل ااة ـةيف يف وجـ  ااـزناع ااـدائل يف مـةر جم حـب        وييدع  اازنوح حنة  لك اانلـدان،  
  ةاص  متد ه حنة اانلدان اساورة. ا

جملس األمن كباك تىل  ةي؛ اادةم ااـدوا املسسـا النلـدان اسـاورة      ويدع ”  
 ا، ملعاجلـجم شـةاغل ا األمسيـجم املشـلوةجم     اات  ستقن  ااوجئ  ااسةر  ، بسـاص ةلـ  طلنـ   

وهعان مومجم ورمن ااوجئ  واستععاأ املضيفجم، ومكايحجم انتشـار نزةـجم اات ـليف،    
 و   قـد  ااـدةم ااـوام اتحقيـا اافعاايـجم يف ت ارة احلـدو  وااتـداب؛         مبا يف  اك من

 األمسيجم اادا ليجم.
ج ة  ااكـن؛ة واجلـد لة   ةن  قد له ااععيا ال إلع    جملس األمن  ويك  ”  

باةةجاب اات  نب ا بلدان املس قـجم، وا مـيعا انســــــــان واألر ن و لكيــــا وااعــــلاق      
ــةر  ،     ــئ  ااسـ ــتيعاب ااوجـ ـــل، امـ ــجم   ويضييي  ع  عتهيييا   وماـــ ــاايس ا ائلـ ااتكـ

 وااتحد اأ املتعد ة األوج  اات  تحعل ا ربه اانلدان نتيججم األامجم.
رن األامــجم يف مــةر جم آثــارا اجتعاةيــجم   لهيياجلز  جلقليي لــس األمــن جم ويالحيي ”  

و ميغلاييـــجم وبيئيـــجم وا تاـــا  جم ةلـــ  اانلـــدان اســـاورة، حيـــُ  ز ـــد روجـــ   ااضـــعس   
ــ        ــجم األمامــيجم، مث ــةار  احملــدو ة وامــدماأ ااجتعاةي امــتفحاا، و لرــا كارــ  امل

ــيم، و ز ــ       ــجم وااتعل ــحس واةمــكان واا ا  ــاه واااــليف ااا ــحجم واملي ــن حــدة  ااا د م
اان ااــجم، و قلــ  مــن ااسشــاج ااتجــاري واامــتثعار، و ــ ثل ةلــ  اامــتقلار واألمــن   

 اة ليعي .
جملــس األمــن رن ن ــم ااتعلــيم يف اانلــدان املضــيفجم  تعــل  الضــغط   ويؤكييد”  

ــب ن        ــا  اا ــةار  تهــاييجم ملســاةدة األطف ــةي؛ م ــتع    ــ    ــديا ااوجــئ ، ورن بســنأ  
طفــ ، كــس ااــلةا  600 000املدرمــس، وةــد رم  ةجــدون حاايــا  ــارا ااس ــام 

 ةل   عليم جيد.
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جملس األمن ةلـ  رنـ  مـن احملتعـ  رن  تعـل  اامـتقلار ملز ـد مـن          ويشدد”  
اااــعيد اة ليعــس ت ا لــ  ااــزناع ورامــجم ااوجــئ  واحتياجــاأ اانلــدان    ا ــزاأ ةلــ 

جملــس األمــن ةلــ  رييــجم متة ــ  ااععــ  اةنســاه  ويشييدداملضــيفجم  ون معاجلــجم واييــجم. 
ــجم       ــجم، و لني ــدةم م ــط ااتاــدي ااةطسي ــةي؛ اا ــجم ااوجــئ ، و  ــائس ملةاج ــجم رام واةمن
احتياجـــاأ ااوجـــئ  اةنســـانيجم، وخباصـــجم احتياجـــاأ ااسســـاص واألطفـــا ، مـــةاص يف  

 عز ــز املصيعــاأ رو يف املســاطا احلضــل جم، مــن  ــو  بســاص ااقــدراأ وااــدةم ااــتق   و
ةساصـل حتقيـا اامـتقلار      درة اانلدان واستععاأ املضيفجم ةل  اااـعة  بةصـف ا مـن   

ــا ل          ــاب واملقـ ــل اةررـ ــجم   ـ ــليف، ومةاج ـ ــجم اات ـ ــار نزةـ ــع انتشـ ــجم ومسـ يف املس قـ
 األجانأ. اةررابي 

ــةر جم       ويالحييي ”   ــجم ااسـ ــجم األامـ ــتجابجم اادوايـ ــا رن اامـ ــن بقلـ ــس األمـ جملـ
ن  لنيـجم ااحتياجـاأ حسـنعا  ـدراا احلكةمـاأ املضـيفجم       واة ليعيجم ا  زا   اصـلة ةـ  

مجيع اادو  األةضاص ةل   قد  اادةم األمـم املتحـدة وبلـدان     وحيثواألمم املتحدة، 
ــا  امــتجاباأ يف         ــ ا اةتع ــك بةمــائ  مس ــاص، و ا ــا ن  قامــم األةن ــا ملن ــجم، ويق املس ق

عـاأ احملليـجم، و ـةي؛    األجل  املتةمط واا ة   التصفيـس مـن  ـأث؛ األامـجم ةلـ  استع     
املز د من ااتعة   امللن واملضعةن ةل  مدى ةدة مسةاأ، وكـباك مضـاةفجم ج ـة     

  شـل ن األو ب  28يف رـبا اااـد  بنيـان بـلا  املـ ر        وحييي  علايا  تةا ة ااتةط ، 
 .2014ركتةبل 

جملــس األمـن اجل ــاأ املاحنـجم وامل مســاأ املاايـجم اادوايــجم ووكــااأ     وحييث ”  
دة ةل  ااس ل يف ااعع  بأ واأ متة ليجم  ليب بفعاايجم ااحتياجاأ ااـت  سفـل    األمم املتح

هبا اانلدان املتةم جم ااد   املتضلرة من اازناع ااسةري و عاجل رثلرا ا يكلس ااشـد د  
 ةل  اانلدان اساورة.

جملس األمن رييجم اامتثا  األحكام  اأ ااالجم من ااقانةن ااـدوا   ويؤكد”  
 ــانةن ااوجــئ ، و عز ــز وقا ــجم حقــةق اةنســان جلعيــع املتضــلر ن مــن    اةنســاه و

تقد  املسـاةدة اةنسـانيجم يف حـااأ    امنا ن األمم املتحدة ااتةجي يجم احتلام واألامجم، 
ااـدو    وحييث و لحأ باجل ة  اات  نب ا اانلدان املضـيفجم يف رـبا اااـد ،     اا ةارن،

 ج ة . ك اانلدان يف ما  نبا  مناألةضاص ةل  مةاصلجم  قد  املساةدة اتل
جملــس األمــن بعقــد املــ متل ااــدوا ااثااــُ العــاحن  اــدةم ااةهــع  وي حييب”  

، 2015آ اربمــار   31مــةر جم ااـبي  كلمــ  ااكة ـ  بامتضــايت  يف    اةنسـاه يف 
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مجيـع   وييدع  بو ـ   وار،   3.6ومبا ر ةلن يف امل متل مـن  اةـاأ وصـ  منلغ ـا تىل     
 رن  كف  مدا  ااتاةاأ املعلسجم يف مةةدرا.اادو  األةضاص 

جملس األمن رن احلااجم اةنسانيجم مـتز ا   ـدرةرا يف غيـاب ري حـ       ويؤكد”  
ةـن  أ يــده ااكامــ  السـيد مــتيفان  ي ميسـتةرا، املنعــة  امــا      ويعيي  ميامـس،  

رنـ  اـيس مـن حـ  مسـتدام األامـجم احلاايـجم         ويؤكد من جديدمةر جم،  األم  ااعام تىل
ــيب      مــن ةر جم تايف مــ ــجم ميامــيجم شــاملجم  قة رــا ااســةر ةن رنفســ م و ل  ــو  ةعلي

اات لعــاأ املشــلوةجم الشــعأ ااســةري، هبــديف ااتسفيــب ااكامــ  انيــان جسيــس املــ ر    
ااـــــبي ر  وـــــلر بةصـــــف  املليـــــا ااثـــــاه اقـــــلار اسلـــــس    2012حز لانب ةنيـــــ   30

2118 (2013)“. 
 


