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ــتم مار تــتم     ــ   16رســتاتتم متبتتات موجهتــتم  ا األمــ   2015حزيرام/يوني
الجلهوريـ  ااعرتيـ  اارـوري  اـد      ااعتم ورئيس جملس األمـن مـن املل ـل ااـدائم     

 األمم املتحدة
ــوارزة   اارســتات         ــ  اا ــت ع ىلــل معليلــتك مــن حدــوملى ورزاع ىلــل املــزاىم اايفتال تن

 ن ادم مت يلي:ى نيفيِّ(S/2015/454)املوجهت   ا األم  ااعتم ورئيس جملس األمن 
م  اجللهوري  ااعرتيـ  اارـوري ى تعـد مأـي أم ـر مـن أرتـ  سـنواك ىلـل          أثيفتت حدو 

األزم  فيهـتى وـواتي  موهاهـت ورهيتـهت  زا  مـت  ـرر   سـوريتت فمىلنـتى منـأل تدايـ  األزمـ ى            
رفأهت ااتد ل   شاوهنت اادا لي ى وحاهـت   ااتدـدر انـون مـن األزمـتك سـو املرـيفوه           

م زول تعينــهت ســراعى ومــن ً ىلنــتعى تتــدريمت ومرــلي  ويفويــل  تااعالهــتك اادوايــ ى ويف ــل   هيــ 
 رهتتي  من خمتلف اجلنريتكى ومدديرهم  ا سوريت ايشنوا حرتتع  رهتتيـ  وحشـي  مرـتهد     
وجوز سوريتت واملرتغرب أم اادول اال متيفتمل ىلـل املـواان اارـورر اايـومى هـي اايتـت ااـل        

ىلـل زا ـل األمـم املتحـدة و ترجهـتى وماــد       زأتـتى منـأل تدايـ  األزمـ  تتشـديل جملوىـتك       
ــ  ىلــل جــرائم ا      ــراراك اســتازازي    جملــس األمــن هــدفهت ااتغبي رهــتتي ى  ــت  مشــتري  ه

مرليتك ىديدةى هبد   لط األوراق و ويل ااوض    سوريت مللف من ملاـتك اادـراىتك   
 “ااوضــ  ا نرــتي” و “محتيــ  املــدني ”مرــتمدم ع ارائــ  ىــدة م ــل  ىاجليوسيتسـي    ااعــت  

اارباميـــل ”ى ووـــوإع  ا مـــت يرـــلل “ســـتز اادلـــور” و “اســـتمدام اارـــالم ااديلـــتور” و
 ت“املتاجرة
 2042هت جملس األمن منأل تدايـ  األزمـ    سـوريتى وهـي     لدتى م مل اااراراك اال ا 

( 2014) 2165 ( و2014) 2139 ( و2013) 2118 ( و2012) 2043 ( و2012)
(ى مامــد ىلــل اإاتــزام اااــور ترــيتزة ســوريت واســتاالةت ووحــديتت وســالم  2014) 2191 و

أراضيهتى ومباتود مي تق األمم املتحدة وميفتزئ ت  إ أم اادول اال تـتزرك  ا وـيتس  اارسـتات     
وملك املوهع  ىليهت جتتهلت يفتمتع هألا اإاتزام املندوص ىلي    هراراك جملس األمـن املـألمورةت   
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وييفدو هألا واضحتع   مغتضي ملك اادولى ومنأل تداي  األحداث   سوريتى ىن سيتستك أنظل  
وحدومــتك ااــدول ااــل مرــيفيفت   األزمــ ى م ــل اارــعوزي  وهبــر واألرزم ومرميــت و ســرائيلى   
 ضــتف  التغتضــي اااتضــ  ىــن ىلليــتك ااتــدريمت ااــل ماــوم هبــت ااوإيــتك املتحــدة األموميــ     

املعترضـ  املرـلح    ”جد   ملـك ااـدول اهرهـتتي  ااـألين مبلـه ىلـيهم مرـلل        معردراك متوا
رسـلهم تعـدهت ىــرب ا ـدوز ارـاك زمـت  اارــوري ت ملـت يتجلـل   مغتضـي ملــك         ى اُت“املعتداـ  

اادول ىن ىالهتك  سرائيل اااتضـح  مـ  منظيلـتك  رهتتيـ  منشـط   اجلـوإم اارـورر ا تـل         
مـم املتحـدة ملراهيفـ     تورا     بف حاظـ  اارـالم مـن هـوة األ    وسوهتى وامل “جيفه  ااندرة” مـ

ى  ضــتف  اعــالر  ســرائيل  ــوان أااــ  مــن أفــراز ملــك ااتنظيلــتك ا رهتتيــ       فــا اإشــتيفت 
رهتتي ت ومن املاتره  أم ااـدول املـألمورة   مشتفيهت و ىتزيتم  ا منبا  ااادل ايتتتعوا أىلتةم ا 

 رستات ى  ا جتنمت  سرائيلتع  ىلل ااأىاله مجيعهت موهِّ
وااراال املبروم هنت هو ميف ميدن الـدول ااـ الث امليفـتزرة تتارسـتات  ااتعتمـل مـ         

مليتر زوإر ىلـل مـدريمت ا رهـتتي      واه  أم ومتا  املمتتراك املرمزي  األمريدي  مناه سنويتع
يفنيـ  ااتحتيـ      آإ   رهتيب هبد  ساك زمـت  اارـوري  ومـدمو اا    10اتشديل جيش هوام  

ر مزويـد ا رهـتتي  تتااـألائف واادـواري      اايفالز؟ وميف ميدـن اتلـك ااـدول ااـ الث أم مارِّـ     
اال منهتل يوميتع ىلل رهوس املدني    زمشه وحلمت وسومهت من املدم ااروري ؟ وميف ةـت  

اغـتز واثثـتر   ر مرهيل اانظتم ااترمي املنمرط   زىم ا رهتب اتـهريمت ااـناط وا  يأتع أم مارِّأ
ملعـتتر ا دوزيـ    اوزىم هجوم اجمللوىتك ا رهتتيـ  ىلـل املـدم ا دوزيـ  اارـوري ى ومرـليلهت       

اارمسي  اتلك اجمللوىتكى ومزويدهت تتارالمى مبت   ااك هألائف اةتوم ااعشوائي   ـت سبـت    
ــألين استشــهدوا      ــدني  اا جــرءا   املرــتىداك ا نرــتني ؟ ونشــو   هــألا اادــدز  ا أم ىــدز امل

ــ        ــل مبلاهــت اجللتىــتك ا رهتتي ــتاعيفواك اانتســا  وتاــألائف اةــتوم اا ــ  ت ــتاجواك ا رهتتي اا
 املرلح  ىلل املدم ااروري  هد تلغ ااد و من اثإ ى أسليفهم من األااتل واانرت ت

 م اارسـتات    ممميـت ىلــل امـر مـت ماترفــ  اجمللوىـتك ا رهتتيـ  املرــلح  مـن مــألات          
س ويف يل تتجل ـ  ومـدمو اللواهـ  األثريـ  وااتترويـ  وهنـمت اتويتيتـت واإجتـتر هبـت          وهب  الرهو

ماتتــل ا دــول ىلــل ااتلويــل واارــالمى ومــألاك اســتهدا  هــأله اجمللوىــتك ا رهتتيـــ           
ــتك اجملتلــ  اارــورر مبــت يشــدل يتديــداع النرــيو اإجتلــتىي   ســوريتى هــألا  ضــتف            ملدون

ــ  الدو  ــيفت ااتحتي ــ      إســتهدافهت اا ــ  وا دمي ــ  وااتعليلي ــه اابيفي ــك املراف ــ  اارــوري ى مبــت   اا ا
 م يفت    ماترير وتزرة ىن األمم املتحدةت وامللتلدتك ااعتم  وا تو ى وهي ملهت أموٌر

س ومنحتز وتناتق إ م يـل اـ  ااـدور اةـدام ااـألر ملعيفـ        متجتهل اارستاتتم تشدل مريَّ 
إسـتغالل ااوضـ    سـوريت  دمـ ع ألجنـدايتت ااتدمويـ         تعا اادول ااعرتي  وا هليلي  واادوايـ  
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ومدت هت ااأيا  من  ـالل ااعلـل ىلـل افتعـتل ومـمجيو ااعنـف واسـتجالب شـتتك املتبـرف           
زواــ  ىأــو   األمــم املتحــدةى وااــك ازىزىــ  األمــن  100ا رهــتتي  واملرمزهــ  األجتنــمت مــن 

تغتضــل اارســتاتتم ىــن انتــهت  تعــا ااــدول واإســتارار   ااــيفالز ومارــيم زول املنباــ ت ملــت م
 1373 ( و1999) 1267و  مادمتــهت اااــراراك   ىعــ  ىليهلــت ااــراراك جملــس األمــن    املوهِّ
( 2014) 2170 ( و2014) 2133 ( و2005) 1624 و (2004) 1540 و (2001)
 (ت2015) 2199 و (2014) 2178 و

واحــدة وواضــح  متل ــل    م ا لــالك ااــل مرــتهد  ا دومــ  اارــوري  ةــت ستيــ    
اتوا  مشوي  ووريتت وااتغبي  ىلل مدتفحتهت اهرهتب واستهدا  سـوريتى حدومـ ع وشـعيفتعى    
حي  أم اادول اا الث امليفتزرة اتوجي  اارستات  هي جـز  مـن اإ ـتز األورويب ااـألر ميـترس      

تــ ى مــن ااتأــليل  زا  مــت  ــرر   ســوريتى ويعتهــمت ااشــعمت اارــوررى إاتاتفــ  حــول حدوم 
ــدون وااــراراك       ــتنوم اا ــ  اجلتنــمت خمتااــ  الا  ــالل فــرر  جــرا اك اهتدــتزي  هرــري  أحتزي

 املتحدةت األمم
 م ا دومــ  اارــوري  ماــوم تــدورهت اادتمــلى ووفاــتع اواجيفتيتــت اادســتوري ى   محتيــ      

خمتلـف   شعيفهت من اجلرائم اال ماترفهت اجمللوىتك ا رهتتي  ىلل مد  أم ر من أرتع  أىوام  
منتاه سوريتت واملاتره  هنت أم هنت  تعا اادول مندر ىلل اادوا  ااروري  ا ـه   مدتفحـ    
ــ   جــ          ــدول  تااــتك زواي ــك اا ــ  مل ــألر أنشــمك في ــت اا ــوق أراضــيهتى   ااوه ا رهــتب ف

ميـتل ىـن أراضـيهتت ونامـد     إ  األآمدتفح  ااك ا رهتب وىلل األرر ااروري  اال ميفعد 
ــت أم اجلــيش ــزمٌ   هن ــ  اهرهــتب ملت تتااــتنوم ااــدون وياــوم تدــل   اارــورر و   اــتر مدتفحت

توســـع  اتجنـــمت وهـــون ضـــحتيت   وـــاو  املـــدني  إلـــن متعلـــد اجمللوىـــتك ا رهتتيـــ    مـــت
استمدامهم مدرون تشري ى وهألا األمر تتاألاك مـتم سـيفيفتع أستسـيتع    اتاـ  األزمـ  و  منـ        

ي    ىدز من املنتاه اال ينشـبوم فيهـتت  م اجلـيش    اجليش اارورر من اااأت  ىلل ا رهتت
اارـــوررى ومغـــوه مـــن جيـــوخ ااعـــت ى يرـــتمدم   مدتفحتـــ  اهرهـــتب أســـلح  ماليديـــ    

 استمدمتهت جيوخ اادول اال وهعت ىلل هأله اارستا  املعييف ت
 م حدوم  اجللهوري  ااعرتي  ااروري ى  ا مامد مدـليلهت ىلـل اإسـتلرار   اترتـ       

رهتب   سوريتى و  اادفتن ىن شـعيفهت ومحتيتـ  وفاـتع ملرـاوايتيتت اادسـتوري ى فدهنـت مـدىو        ا 
جملس األمـن واألمـ  ااعـتم ملنظلـ  األمـم املتحـدة  ا  زانـ  سيتسـ  اززواجيـ  املعـتيو   جمـتل            
ــدول        ــ  املرــلح  واا ــداتو اارازىــ   ــه اجللتىــتك ا رهتتي مدتفحــ  ا رهــتبى و ا ااــتا اات

 اىي  ةتتاار
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وسمموم إلتنتع فيلت  اا مت موزي  هأله اارسـتا  ىلـل أىأـت  اجمللـس و وـدارهت موثياـ         
 رمسي  من وثتئه جملس األمنت

 اجلعاررتشءتر  (توقيع)
 املندوب اادائم الجلهوري  ااعرتي  ااروري 
 اد  األمم املتحدة

 


