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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، فيمـا يتلـب بر ـ     2016أيار/مـايو   13املعقودة يف ، 7692يف جلسة جملس األمن  
ــون   ــد املعر ــددنيع مــن جــ ا  األ مــا      ”اجمللــس يف اندر ــد اــدد انســ ا داألمــن ان األخطــار ان

 ، أدىل رئيس جملس األمن بانديان انتايل باسم اجمللس:“اإلرهابية
يــدين جملـــس األمـــن باـــدة ايــا اة مـــاا اإلرهابيـــة د ـــاد اا  قـــو    ”  

مرطقـة   اند ت تكدها اا ة بوكـو  ـ اا يف  ن دانتهاكاا انقانون اندديل اإلنساين اإلنسا
أشـكا    مرها  لى أ مـا  انقتـب دهريهـا مـن      وض حبرية تااد، مبا يف ذنك ما يرطوي

انعرف ضد املدنيع، دخاصًة انرسا  داألطفـا ، دأ مـا  افطـف دانرـهال دااهتلـا       
اسرســا، د ريــد األطفــا  داســت دامهم، دااســت قا  اسرســا دســائ  أشــكا  انعرــف  

لقـــل اناـــديد ا ا  مـــا أ بلـــ  دتـــدمري كتلكـــاا املـــدنيعل ديعـــ   جملـــس األمـــن  ـــن ق 
داسـا انرطـا  نلسـكان املـدنيع      انتهاكاا د اد اا حلقو  اإلنسـان دتاـ يد   من  رل
خمتلف أحنا  مرطقة  وض حبـرية تاـاد نتي ـًة ألناـطة اا ـة بوكـو  ـ اال دي كـد          يف
س األمن دجو  حماسدة املس دنع  ن ارتكا  ايا  ـاد اا دانتـهاكاا  قـو     جمل

 لانعدانة اإلنسان دانتهاكاا انقانون اندديل اإلنساين، دتقدميهم اىل
ديع   جملس األمن  ن بان  انقلـ  اسـتم ار تقـويل انسـ ا دااسـتق ار      ”  

عـ   اجمللـس   يف مرطقة هـ   ددسـأ أف يقيـا بسـدال أناـطة اا ـة بوكـو  ـ اال دي        
ــ بأ اا ــة بوكــو      ــن ــة اإلســ مية   انز اجــل نوجــود صــ ا ت  ــ اا بتر ــيم انددن
 انع ا  دانااا )املع دف أيضا باسم تر يم دا ش(ل يف
  اا بأن توقـف فـورا دباـكب ا نـدس      ديطانال جملس األمن اا ة بوكو”  

ــدديل          ــانون ان ــهاكاا انق ــو  اإلنســان دانت ــاد اا  ق ــف د  ــا  انعر ــا أ م ــل اي في
اإلنســاينل ديطانــال جملــس األمــن بــاإلف ان فــورا دددن شــ دف  ــن ايــا امل ــتطفع  

تلميـذة اخـتفطفن يف شـيدوو بوايـة بورنـو،       219انذين ا يزانون يف األس ، مبن فيهم 
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ــا، يف نيســان/أب يب  يف ني ري ــال2014ي ــ     ، اىل جان ــ ين املدل آاف األشــ اا ارخ
ا ت ا هم ندى اا ة بوكو   اال ديدرو جملس األمـن أن بعـل تلـك األفعـا        ن

 قد يدخب يف  داد اس ائم ضد اإلنسانية دج ائم احل  ل
ديع   جملس األمن  ن بان  انقلـ  ا ا  احل ـم املفـزل انـذي بلاتـل األ مـة       ”  

ــة بوكــو  ــ اا      اإلن ــن أناــطة اا  ــة  ــوض حبــرية تاــاد،   ســانية انرااــة   يف مرطق
مليـون شـ  ،    2.2ذنـك بلـوع  ـدد انرـي رييع املاـ ددين داخليـا أك ـ  مـن          يف مبا

دبلــوع  ــدد املاــ ددين داخليــا دان جــاع يف اندلــدان اجملــادرة، تاــاد دانكــامريدن          
ــن   ــ  مـ ــ ، أك ـ ــ  ل دي  ـــ  450 000دانري ـ ــن شـ ــس األمـ ــددر   ظ جملـ ــا يقـ أن مـ

م يع ش   يف مرطقة  وض حبرية تااد يواجهون أ مة  لى صعيد األمـن   4.2 بـ
ــع هــ ا     ــن ب ــذائا، دم ــا،   شــ   يف د 800 000انا ــوري بري ريي ــو دي ــد بورن اي

ــ  ـــ      ي ــد ر ب ــا يق ــل م ــوفري       184يواج ــدا ت ــة يف وــب   ــ  اجملا  ــوا خط ــ  يف اني طف
دياـيد جملـس األمـن بانـد م انـذي يقدمـل        املسا داا اناذائية انطارئة باكب فوريل

اجملتما اندديل، دخباصـة شـعال د كومـاا مرطقـة  ـوض حبـرية تاـاد، اىل انسـكان         
يــتم تقدميــل مبســا دة اسهــاا انفا لــة اإلنســانية دكيانــاا  املاــ ددين، مبــا يف ذنــك مــا

م األمم املتحدة ذاا انللةل دحي  جملس األمن اجملتما انـدديل  لـى انقيـاا فـورا بـد      
تقــدا املســا داا اإلنســانية انعاجلــة نكشــ اا األك ــ  تضــ  را مــن األ مــة يف تاــاد  

يف املائـة   10تلّقـا  ـوايل    دانكامريدن دانري ـ  دني رييـا، دي  ـظ أنـل ا هـذا انعـاا      
 مليون ددارل 531املدل  ان  ا نتوفري هذه املسا داا، دقدره  من
املهمة اند  ققتها  كومـاا تاـاد   ديايد جملس األمن باملكاسال امليدانية ”  

دانكامريدن دانري   دني رييا ضد اا ة بوكـو  ـ اا، مبـا يف ذنـك مـن خـ   انقـوة        
املات كة املتعددة اسرسياا اند يوجد مق ها يف جناميرـا، تاـادل دحيـ  جملـس األمـن      

 انتعـادن دانترسـي  اإلقليمـيع    اندد  األ ضـا  املاـاركة يف انقـوة  لـى مواصـلة تعزيـز      
اجملا  انعسك ي، دا سيما من أجب توطيد املكاسال انعسـك ية، د  مـان اا ـة     يف

بوكو  ـ اا مـن املـ ذ ارمـن، داتا ـة اجملـا  نوصـو  املسـا داا اإلنسـانية، دتيسـري           
ا ادة بسأ سيادة انقانون يف املرـاط  ارـ درةل دياـددد جملـس األمـن  لـى أبيـة اتدـال         

 اا دد  هـا، مبـا يف ذنـك انقيـاا بعمليـاا أمريـة       هنج كّلا إلضـعاف اا ـة بوكـو  ـ    
مرسدقة دفقا نلقانون انـدديل املرطدـ ، اىل جانـال بـذ  جهـود مدنيـة معـز  ة مـن أجـب          

 حتسع أمناف احلكم دتعزيز انرمو ااقتلادي يف املراط  املتض درةل
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ــة        ”   ــيس اهوري ــا رئ ــد ا   ــد تق ــة ان ــادرة اروري ــن باملد ــس األم دي  ــال جمل
ــة، انســيد حممــدد  ــاري، نعقــد مــ ا  انقمــة ان ــاين نكمــن اإلقليمــا      اني رييــ ااحتادي

يف أبوجا، ني رييا، نتقييم انتلـدي اإلقليمـا نلتهديـد انـذي      2016أيار/مايو  14 يف
تاــكلل اا ـــة بوكـــو  ــ اا،  ـــدف حتقيـــ  الـــة أمــور مرـــها ا تمـــاد اســـت اتي ية    

ــاملة ــة       شـ ــة داإلمنائيـ ــا األمريـ ــم دأبعادهـ ــاف احلكـ ــلة بأمنـ ــة املتلـ ــاد األ مـ ــة أبعـ ملعاسـ
ااقتلـادية داإلنسـانية، دذنـك  لـى سـديب متابعـة مـ ا  قمـة بـاريس           -دااجتما ية 

 ـــدف تعزيـــز انتعـــادن اإلقليمـــا بـــع تاـــاد   2014أيار/مـــايو  17انـــذي  فقـــد يف 
  حماربة اا ة بوكو   االدانكامريدن دانري   دني رييا، اىل جانال برن، يف

دياــ دا جملــس األمــن اسما ــة ااقتلــادية نــدد  دســأ أف يقيــا داسما ــة  ”  
ااقتلادية ندد  هـ   أف يقيـا  لـى انقيـاا، بانترسـي  مـا ااحتـاد األف يقـا، بتسـ يا          
دترية اسهود املات كة املدذدنة من أجب ا تماد است اتي ية ماـت كة ملكافحـة انتهديـد    

 لل اا ة بوكو   االانذي تاك
دحي  جملـس األمـن انـدد  األ ضـا  املاـاركة يف انقـوة املاـت كة املتعـددة         ”  

اسرسـياا  لــى مواصـلة اسهــود ان اميــة اىل تفعيـب انقــوة  لــى حنـو يكفــب ااســتدامة     
داســددى دانفعانيــةل ديف هــذا انلــدد، ي  ــال جملــس األمــن باملســا دة انــد يقــدمها  

ر مـاا املتعـددة األطـ اف، دياـ ا  لـى مواصـلة هـذا انـد م،         انا كا  ان رائيع دامل
يف ذنك توفري املسا دة املانية دانلوجستية، داملعداا دانط ائ  ذاا انللة انكفيلـة   مبا

بزيادة تداد  املعلوماا ااست دارية يف انوقت املراسال دبلـورة فعانـة نتعزيـز اسهـود     
 بوكو   اال اسما ية اند تدذةا املرطقة ملكافحة اا ة

د  األ ضـــا  انواقعـــة يف مرطقـــة دي كـــد جملـــس األمـــن ضـــ درة قيـــاا انـــد”  
حبرية تااد بتكملة انعملياا انعسك ية داألمرية اإلقليمية اند تفرف َّذ ضد اا ـة    وض

بوكو   اا جبهود دطرية داقليمية، تتم مبسا دة انا كا  ان رائيع داملر ماا املتعـددة  
كســال انعــيش، دتقــدا املســا دة اإلنســانية نلماــ دين      األطــ اف، نتحســع ســدب   

دهريهم مـن انسـكان املتضـ رين مـن انرــزال، دتاـ يا انتعلـيم دخلـ  فـ ا انعمـب،           
ــا         ــة إلرســا  ااســتق ار دا ــادة اندر ــانون، دتيســري اسهــود املدذدن ــد ســيادة انق دتوطي

ــادي، دمســـ     ــاي ااقتلـ ــة داانتعـ ــ  انترميـ ــع  دحتقيـ ــاا انضـ ــحايا دانفاـ يفة ا دة انضـ
انــد تفضــا اىل دصــو  األســلحة   انســكان، دمرــا أناــطة اا ــار هــري املاــ دل  مــن
جانـــال تعزيـــز انتـــدابري ان اميـــة اسما ـــاا املســـلحة داناـــدكاا اإلج اميـــة، اىل  اىل
ــها، دا ســيما بانرســدة اىل انرســا       اىل ــة املــدنيع دتعزيــز  قــو  اإلنســان دمحايت محاي
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ــاا    ــن كيان ــد و جملــس األم ــك     داألطفــا ل دي ــا يف ذن األمــم املتحــدة ذاا انلــلة، مب
املتحدة نا   أف يقيا دمرطقة انسا ب دمكتال األمـم املتحـدة اإلقليمـا     مكتال األمم

أف يقيا، اىل انقياا،  سال ااقتضا ، بد م اندد  األ ضا  انواقعـة يف املرطقـة،    نوسأ
رــف اا ــة كمــا يــد و املر مــاا اإلقليميــة دددن اإلقليميــة اىل انتلــدي ملــا يت كــل  

 بوكو   اا من أث   لى انس ا دااستق ار يف املرطقةل
ــة       ”   ــا  اج امي ــا أ م ــة ه ــا  اإلرهابي ــد أن األ م ــن تأكي ــس األم ديكــ ر جمل
ميكن تربي ها، بال انر    ـن ددافعهـا دمكاهنـا د ماهنـا دهويـة م تكديهـال ديعيـد         ا

دفقـا ملي ـا  األمـم    جملس األمـن تأكيـد ضـ درة قيـاا انـدد  كافـة، جبميـا انوسـائب، د        
املتحدة دسائ  انتزامااا مبوجال انقـانون انـدديل، مبـا يف ذنـك انقـانون انـدديل حلقـو         
اإلنسان دانقانون اندديل ن جاع دانقانون اندديل اإلنسـاين، بانتلـددي نكخطـار انـد     

اإلرهابيــةل دي كــد جملــس األمــن  اــددد انســ ا داألمــن انــددنيع مــن جــ دا  األ مــا    
ميكن د   اإلرها  اا باتدال هنج يتسم بامل اب ة دانامو  يقوا  لى ماـاركة   ا أنل

ايـا انـدد  داملر مـاا انددنيـة داإلقليميـة دتعادهنـا بلـورة ناـطة مـن أجـب ابطـا             
 لخط  اإلرها 

تقـــدا األشـــ اا انـــذين ي تكدـــون دياـــددد جملـــس األمـــن  لـــى ضـــ درة ”  
ير موهنــا دميونوهنــا دي  وهنــا، اىل انعدانــة،  األ مــا  اإلرهابيــة املاــيرة، دانــذين   هــذه

د لــى دجــو  حماســدة املســ دنع  رــها، دحيــّ  ايــا انــدد   لــى انقيــاا، دفقــا           
انتزامااا مبوجال انقانون اندديل دق اراا جملس األمن ذاا انللة، بانتعـادن انراـأ   

 ما ايا انسلطاا املعرية يف هذا انلددل
نترفيـذ انعاجـب دانفعـا  نق اراتـل ذاا انلـلة      ديادد جملس األمن  لى أبية ا”  

ــل      ــدد، اىل ق اراتـــ ــذا انلـــ ــري يف هـــ ــا ، دياـــ ــة اإلرهـــ ــة مبكافحـــ ــل املتعلقـــ دندياناتـــ
، (2015) 2253، د (2014) 2178، د (2005) 1624، د (2001) 1373

ة (، مــن بــع  ــدS/PRST/2016/6) 2016أيار/مــايو  11داىل انديــان ان ئاســا املــ ر  
ق اراا دبياناا ا فيها، يف الة أمور، اا ت اف بأبيـة مكافحـة اإلرهـا  د مليـاا     

 ل“انت ريد اند تقوا  ا املر ماا اإلرهابية
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