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بيان من رئيس جملس األمن
يف جلسة جملـس األمـن  ،7504املعقـدةة يف  17آب/أغسـسس  ،2015أةىل رئـيس
جملس األمن ،باسم اجمللس ،بالبيان التايل فيمـا تتعلـب بر ـجمل اجمللـس يف البرـد املعرـدن ”احلالـة يف
الشجملق األوسط“:
”تشــجم جملــس األمــن رىل هجملارا ـ  ،)2012( 2042و  ،)2012( 2043و 2118
( ،)2013و  ،)2014( 2139و  ،)2014( 2165و  ،)2014( 2170و 2175
( ،)2014و  ،)2014( 2178و  ،)2014( 2191و  ،)2015( 2199و 2235
( ،)2015ورىل بيانات رئيس املؤرخـة  3آب/أغسـسس  ،2011و  2شـجملتن األو//أتتـدبجمل
 ،2013و  24نيسان/أبجملتل .2015
”وتعيــد جملــس األمــن لتيــد التوام ـ القــدي بســياةة ســدرتة وتافــة الــدو /األخــجمل
ا ملتضجملرة من الرـواع السدري وباسـتقهلاا وودـد ا وسـهلمة أرااـيوا ،ودقايـد ميألـاق األمـم
املتحدة ومباةئ .
”وتؤتـد جملــس األمـن ألــم أنـ مــا مـن دــل ةائـم ليف مــة الجملامرـة يف ســدرتة ر مــن
خهل /أملية سياسية جامعة بقياةة سدرتة ليب التسلعات املشـجملوأة للشـعا السـدري ،ـد
الترفيذ الكامل لبيان جريف املؤرخ  30دوتجملان/تدني  ،2012وتشدة ،يف مـذا الدـدة ،ألـم
احلاجة امللحّة ألن عمل مجيع األطجملا بشكل دأليث وبرّاء يف سبيل حتقيب مذا ااد .
ف مجيــع
”وتكــجملر جملــس األمــن لتيــد مسالبا ـ الــدارةة يف القــجملار  2139بــلن ك ـ ّ
األطجملا أن شن أي مجمات اد املدنيني ،وأن أي استخدام أشدائي ليفسـلحة يف املرـاطب
امللمدلة بالسكان ،دا تشمل القدف بالقذائف والرباميـل املتفجـجملةو وتـذلط مسالبتـ بـالدهف
الفــدري لهلدتجــا التعســفي والتعــذتا وأمليــات ااســف وا ختســا وا ختفــاء القســجملي
للمدنيني ،وباإلفجملاج الفدري أن احملتجـوتن بشـكل عسـفي ،دـن فـيوم الدـحفيدن والعـاملدن
يف جما /املسـاأدة اإلنسـانيةو وتشـدة ألـم مـا تتسـم بـ رفيـذ مـذت املسالبـات ،وفقـا ألدكـام
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القــاندن الــدويل اات الدــلة ،مــن أئيــة يف ياــة بياــة مؤا يــة ســتوهل /مفاواــات سياســية
مدادأية وبراء الألقة بني األطجملا و وتكجملر التلتيـد ،يف مـذا الدـدة ،بـلن املسـؤولية الجملئيسـية
أن محاتة السكان قع ألم أا ب السلسات السدرتة.
” وتعجملب جملس األمن أن أشد القلـب مـن أن أجـواء مـن سـدرتة با ـي حتـي سـيسجملة
مجاأــات ررمابيــة مألــل ر ــيم الدولــة اإلســهلمية يف العــجملاق والشــام ( ر ــيم الدولــة اإلســهلمية)
وجبوــة الردــجملة ،وتــدتن األأمــا /اإلرمابيــة املســتمجملة واملتعــدةة الــب تجمل كبــوا التر ــيم وجبوــة
الردجملة ومجيع األفجملاة واجلماأـات واملؤسسـات والكيانـات األخـجمل املجمل بسـة بتر ـيم القاأـدة،
وتــدتن تــذلط اســتودا املــدنيني ألــم أســاق أيــلوم العجملهــي و/أو ةترــوم و/أو انتمــائوم
السائفي ،وتعجملب أـن القلـب مـن التـداأيات السـلبية ل رمـاب واإلتدتدلدجيـة املتسجملفـة العريفـة
الداأمة ل رماب واألأما /الجملامية رىل أوأة استقجملار سدرتة واملرسقة ،مع ما جيـجملّت الـط مـن
آثـار رنسـانية مجملوأــة ألـم السـكان املــدنيني ،وتؤتـد مــن جدتـد دـميم ألــم التدـدي اــذا
التودتد من مجيع جدانبـ  ،وتـدأد مجيـع األطـجملا رىل ا لتـوام بداـع دـد ليفأمـا /اإلرمابيـة
الــب تجمل كبــوا التر ــيم وجبوــة الردــجملة ومجيــع األفــجملاة واجلماأــات واملؤسســات والكيانــات
األخجمل املجمل بسة بتر يم القاأدة.
” وتألين جملس األمن ألم املبعدث اااص ملا بذل من جودة يف سبيل أقد مشـاورات
جريـــف ،يف الفتـــجملة مـــن نيســـان/أبجملتل رىل دوتجملان/تدنيــ  ،2015دشـــارتة جممدأـــة واســـعة
من أيحاب املدلحة بشلن األ مة يف سـدرتة يف رطـار اجلوـدة الجملاميـة رىل واـع بيـان جريـف
لعام  2012مداع الترفيذ.
”وتؤتد جملس األمن الروج الذي اّبع املبعـدث ااـاص والـذي تـذما رىل أن املضـي
حند أقد مفاواات سياسـية وحتقيـب انتقـا /سياسـي ألـم أسـاق بيـان جريـف تقتضـي رـاو/
أربعة جما ت مدااـيعية مـن خـهل /رجـجملاء مشـاورات ومراهشـات أتألـجمل جملتيـوا مـع األطـجملا
السدرتة يف رطار أربعة أفجملهة أاملة مداايعية :السـهلمة واحلماتـة للجميـعو واملسـائل السياسـية
والقاندنيــةو واملســائل العســكجملتة واألمريــة ومســائل مكافحــة اإلرمــابو واســتمجملار ااــدمات
العامة ورأاةة التعمجم والترمية.
” وحيث جملس األمن مجيع األطـجملا ألـم ا اـجملاس سـن نيـة يف اجلوـدة الـب تبـذاا
املبعدث اااص من خهل /مساأي احلميدة ،وألم مدايلة املشاورات واملراهشات املدااـيعية،
وتهلدظ أن مذت اجلوـدة ككـن أن سـتفيد مـن املبـاةرات األخـجمة ،دـا يف الـط ا جتماأـات
الب أقدت يف مدسكد والقامجملة وبارتس وأستانا.
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”وتسالا جملس األمن مجيع األطجملا بالعمـل ألـم وجـ ا سـتعجا /لكفالـة الترفيـذ
الشــامل لبيــان جريــف الــذي تجملمــي رىل واــع دــد جلميــع أأمــا /العرــف ،وانتــواتات دقــدق
اإلنســان ومــا تعــجملن ل ـ مــن نــاو ات ،وانتــواتات القــاندن اإلنســاد الــدويل ،وللشــجملوع
يف أملية سياسية بقيـاةة سـدرتة فضـي رىل انتقـا /سياسـي تلـيب التسلعـات املشـجملوأة للشـعا
السدري وككّروم من قجملتـجمل مسـتقبلوم بدـدرة مسـتقلة وةكقجملاطيـة ،بسـجملق مرـوا رنشـاء مياـة
دكــم انتقاليــة جامعــة تمتــع بســلسات رفيذتــة تاملــة وتــتم شــكيلوا ألــم أســاق املدافقــة
املتباةلة ،مع تفالة استمجملار املؤسسات احلكدمية يف الدهي نفس .
”وتجملدــا جملــس األمــن ببيــان األمــني العــام املــؤرخ  29متد /تدليــ  2015الــذي
يــجمل فيـ بلنـ ككــن أن تكــدن كــة دــل أســكجملي للــداع الســدري ،وتعيــد لتيــد لتيــدت
إلجياة دل سياسي من خهل /رفيذ بيان جريف.
”وتشدة جملس األمن ألم أن التعجيل بإدجملا قـدم يف رجيـاة دـل سياسـي تربنـي أن
تتم دشارتة تاملة من مجيع شجملائح اجملتمع السدري ،دا تشمل املجملأة ،وأن الـط كألـل السـبيل
املستدام الدديد لتسدتة احلالة يف سدرتة سلميا.
”وتشــدة جملــس األمــن ألــم احلاجــة رىل مســاأدة ةوليــة ورهليميــة هدتــة ةأمــا جلوــدة
املبعدث اااص.
” وتعجملب جملس األمـن أـن جوأـ الشـدتد مـن حتـدّ /األ مـة السـدرتة رىل أتـرب أ مـة
رنسانية طارئة يف العامل اليدم يارت دة السهلم واألمن يف املرسقـة ،ومـن مدـجملع مـا تقـل
أن  250 000شخص ،دن فيوم ما تجملبد ألم  10 000طفل ،ورجبار  12مليـدن شـخص
ألــم الفــجملار مــن ةتــارمم ،دــن فــيوم أتألــجمل مــن  4مهلتــني شــخص التمســدا املــهلا يف البلــدان
اجملاورة ،وبات ما توتد أن  12.2مليدن شخص يف سـدرتة حيتـاجدن رىل املسـاأدة اإلنسـانية
العاجلة .ويف مذا الددة ،تشجم جملس األمن رىل ما هجملرت يف هجملارت  )2014( 2165بـلن تـيح
مجيع أطجملا الداع السدرتة رتدا /املسـاأدات اإلنسـانية فـدرا وةون أدائـب وبشـكل مباشـجمل
رىل الراق يف مجيع أرجاء سدرتة.
” وتشجم جملس األمن رىل اـجملورة أن حتتـجملم مجيـع األطـجملا أدكـام القـاندن اإلنسـاد
الــدويل اات الدــلة ومبــاة األمــم املتحــدة التدجيويــة املتعلقــة بتقــد املســاأدة اإلنســانية
يف دا ت السدار .
” وتسلا جملـس األمـن رىل األمـني العـام أن تقـدم قجملتـجملا رىل جملـس األمـن أـن نتـائج
املجملدلة املقبلة من املشاورات يف غضدن  90تدما“.
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