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ــتم      ــتم مار ت ــتاتتم متبتتات ــ    2015نيســتمبرتل    28رس ــتم  ا األم موجهت
ااعتم ورئيسة جملس األمن مـن املثلـ  ااـدائم الوثهور ـة ااعلتيـة ااسـور ة اـد         

 األمم املتحدة
 حلتقًت تلستئلنت املوجهة  ايكم حول االخنلاط املبتشـل ريـا املوـلول الحكومـة ااتل يـة       

ــدلم الوثتلــ   ــدا اا ــن واســتالار     يف تا ــ  تســتهدق رم ــة اا ــة ورنوــبتهت اإلجلامي تت اإلرهتتي
ــة      ــتم احلكومــة ااتل ي ــة اقبــورة حــول قي ســور ةأ روأ رم رناــ   ا للثكــم معلومــتت يف ريت 
تتاــدا ااــدلم ااوااــر وااتــل ر اتســل  قبعـــتم اإلرهــتتي   ا مد نــة  أاــ  تدا ــة شـــهل          

 شتربق قب   وم .نيستمبرتل   اجلتريأ ومد نة جسل ااوغور وتلدة ا
أ ااـ  وفـلت  ـت    “جبهـة اانتـلة  ”فاد قتمت اجلثتلتت اإلرهتتية املسـلحةأ اـت فيهـت     

احلكومـة ااتل يــة ااسـال وااتــدر  أ تترتكـتق جمــورة قبـ   ــوم  يف تلـدة اشــتربق يف ر ــ       
جسل ااوغورأ حيث ذتـر اإلرهـتتيوم مـت  اـترق مـتئ  مـده رريلبـهم مـن اانسـت، واأل  ـتلأ           

جلث هاال، ااضحت ت ملمية يف األرااي ااورالية يف ااعـلا،. وال  ههـل ذاـح وحوـية     وتل ت 
اإلرهتتية فحس أ ت  وحوية مـن  ـدلثهت مـن مسـاوا  رتـلاو وسـعوأ         “ جبهة اانتلة”

وقبل  . وستاوم احلكومة ااسور ة اوافـتة جملـس األمـن تتملعلومـتت املتعلاـة اـاال، ااضـحت ت        
 املدني  األتل ت،.

و ــتم اــبتط تــتتع  ألجهــوة امللــتتلات ااتل يــةأ انباقــت مــن مل ــو متاــدم  ــم      
ااسور ةأ وتدلم مـن اانهـتم  ااسـعوأي وااابـليأ قـد قـتموا        - نوتؤه للى احلدوأ ااتل ية 

وااعسكلي اتسهي  تسل  حـوا  سسـة فالق  رهـتج رجـن أ     تإأارة وتادا اادلم االوجس  
أ املدرجة للى قوائم جملس األمن الكيتنـتت اإلرهتتيـةأ   اإلرهتتية“ ةجبهة اانتل”ريتابيتهم من 

مد نـة جسـل    “جبهـة اانتـلة  ” ا أا   األرااي ااسور ةأ حيـث اقتحثـت قبعـتم  رهـتتيي     
ااوغورأ تعد   مبترهم  ت تـالالق اااـئائ  ااتـترو ية اعـدة ر ـتمأ فتجتـتحوا رحيتئهـت ا منـة         

 ة نوول قسلي  الق املدني  لـن تيـو م وررااـيهم.    وقتلوا لتئات تأ ثلهتأ متسبب  حبل
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و تنت احلكومة ااتل ية قد قدمت ومت زاات تاـدم ااسـال وااتثو ـ  وااتـدر    الق مـن      
اإلرهتتي  اتدما مد نة حل  و وا رتنتئهت والحتال مد نة  أا  وقبلـهت مد نـة  سـ  مـ      

ر  أ وتوـو ه جلـلهم وقبـ  رؤو       اإلرهـتتي  الثاـتت مـن ااسـو    تـ    مت محله ذاح مـن ق 
لدأ ايس تتاالي  منهم. وممت ال شح فيه هو رم هئه اجللائم تعترب جلائم حـلقأ األمـل ااـئي    

  ستوج  معتقبة األ لاق واادول اا  تاوم تترتكتات رو متو لهت رو ااتحل ض لليهت.
هوثتت اجلثتلتت اإلرهتتية املسلحة اا  اسـتهدفت مد نـة جسـل ااوـغور وتلـدة       م  

ت مـدم  أاـ  و سـ  وحلـ أ ون ـئت تـدلم اوجسـ  و سـنتأ         ثاشتربق ما لًاأ ومـن قبلـه  
نتري  لي  من اجليش ااتل ي هي لدوام تل ي مبتشل للى سـور ةأ  ثـت ر ـت أايـ  وااـر      

يـة ااسسـت ت ااسيتسـية وااعسـكل ة واألمنيـة يف      ومتودأ للى االخنـلاط ااعلـل الحكومـة ااتل    
ألم اإلرهتق وااللتدا، للـى سـيتأة أواـة لضـو يف منهثـة األمـم املتحـدةأ يف انتـهتو فتاـر          

 مليلتق األمم املتحدة وقلارات جملس األمن ذات ااتلة اكتفحة اإلرهتق.
ة املنت ة تـهأ وقـ    تبتا  اجلثهور ة ااعلتية ااسور ة جملس األمنأ واستنتأًا  ا ااوال  

ــتره      ــه تتلتب ــة ملتكبيــه وأالثي ــة ااعلتيــة ااســور ة ومعتقب هــئا ااعــدوام ااتل ــي للــى اجلثهور 
 وك   د دًا األمن وااسلم يف املنباة وااعتمل.  ثت تبتا  سور ة تتختـتذ اإلجـلا،ات االاألـة    

لس األمـن املتعلاـة   واا ور ة حبق اانهتم ااتل ي اايتمه تتاعدوام للى سور ة وانتهتو قلارات جم
(أ 2014) 2178(أ و 2014) 2170م ذات األرقـــت هاكتفحـــة اإلرهـــتق ال ســـيثت قلاراتـــ 

 (.2015) 2199 و
 وارجو ممتنًت تعثيم هئه االستاة توص هت وثياة رمسية من وثتئق جملس األمن. 

 اجلع لي( توتر توقيع)
 ااس ا
 املندوق اادائم
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