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  بيان من رئيس جملس األمن  
ـــ     10، املعقـــ يفة يف 8065يف جلســـل  لـــ  األمـــ    ، فيمـــت ات ـــ  2017تشـــ ا  األأكتوبت

 ، ويفىل رئي   ل  األم  ابلبيتن التتيل ابسم اجملل :“احلتلل يف ليبيت” نظ  اجملل  يف البند املعن ن 
اؤبــــد  لــــ  األمــــ  مــــ  جداــــد التبامــــت القــــ ت  ســــيتيفة ليبيــــت أاســــتق  ت أســــ مت ت ”  

 اإلقليميل أأحدهتت ال طنيل.
أيف هـــاا ال ـــديف، اؤاـــد  لـــ  األمـــ  تحـــل تمـــ  األمـــم املتحـــدة  ســـت نت  تمليـــل ”  

سيتسـيل اـتملل انـ ن ممتم ــت يف اـد الليبيـ  أتتــ ىل األمـم املتحـدة تيســاهت أقيتيفهتـت، الـ  قــدم ت 
ظــم املمثــ  اصــتم لامــ  العــت ، الســيد  ســتن ســ مت، يف حــدأ رفيــا املســت    شــ ن ليبيــت    

ــــل اجمللــــ  ابإلحتطــــل اإلت ميــــل الــــ  قــــدم ت 2017وال كتســــبتم   20 ي اــــ ر  يف  يف . أا ح ِّ
ســـعتيفة الســـيد فـــتاب الســـ اا، رئـــي   لـــ  الـــ مرا  أرئـــي  اجمللـــ  ال  ســـ  يف حن مـــل ال فـــت  
ال طين،  ش ن التح رات السيتسيل أاألمنيل أاإل ست يل األتاة يف ليبيت. أاؤبد اجمللـ  مـ  جداـد 

أاعـف  ابلــدأر ا ـت  الــات اهـحلا  ــت سـعتيفة الســيد السـ اا يف تعباــب  (2015) 2259القـ ار 
 امل تحلل ال طنيل.

أا حـــل اجمللـــ  اب ـــد  الـــات اســـعا  ليـــت املمثـــ  اصـــتم لامـــ  العـــت  أهـــ  يفتـــم ”  
مل حنم مستق  أم حد أمتثيل  أفعـتك يف  طـتر ا تفـت  تمليل ا تقتك  قيتيفة ليبيل تفه   ىل  قت

السيتســـ  الليـــح. أا حـــل اجمللـــ  ابلتحـــ   الســـ اا لبـــد  هـــاد العمليـــل، أتلـــا أجـــت التحداـــد، 
ابجتمتع مندأ   م   ل  الن اب الليـح أاجمللـ  األتلـا للدألـل،   تتاـل املمثـ  اصـتم لامـ  

. أاتحلـــا اجمللـــ   ىل م ا ـــلل 2017كتســـبتم  وال   26العـــت ، الســـيد  ســـتن ســـ مت،  ـــدو يف 
 التنفيا املتتت ا صحل العم  مت يدا إلج ا  ا تختابت   ملت يل أر سيل يف  ه ن تت .

ت ة أحيث  ل  األم   ق ة مجيا الليبي  تلا العم  معت   أح ت فيقيـل أاملشـتربل البن ـ”  
ان ر اجمللـ  كبيـد وةيـل املشـتربل اجملداـل يف العمليل السيتسيل الشتملل ال اريفة يف تحل العم . أ 

 للم وة ط اك هاد العمليل.
أاؤبـد  لــ  األمــ  مــ  جداـد ون ا تفــت  السيتســ  الليــح اظـ  هــ  اإلطــتر ال حيــد ”  

ال ـــتهن إل ـــت  األممـــل السيتســـيل الليبيـــل، أون تنفيـــاد   اـــباك وستســـيت إلجـــ ا  ا  تخـــتابت أ متـــت  
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اشجا اجملل  األط ا  الليبيل تلا العم   س تل أ  أح م  التعتأن تمليل ا  تقتك السيتس . أ 
لتعدا  ا تفت  السيتس  الليح أتنفياد تنفياا اتمت للتمن  م   ح ام مباـد مـ  التقـد  حسـبمت 

أاؤبــــد  (2015) 2259مــــ  القــــ ار  5هــــ  مبــــ  يف تحــــل العمــــ . أاشــــا اجمللــــ   ىل الفقــــ ة 
ـــل تقـــ   لـــت وطـــ ا  ليبيـــل لتقـــ ايت العمليـــل السيتســـيل الـــ  تتـــ ىل األمـــم  مـــ  جداـــد ون وت لتأل

 املتحدة قيتيفهتت أتيساهت ف    ا مقب لل.
أاشــــديف اجمللــــ  تلــــا و ــــت    نــــ  ون انــــ ن هنــــت  حــــ  تســــن ت لاممــــل أاؤبــــد ”  

بيـــت رـــبس الـــنف  أون متتنـــا تـــ  وت تنـــ  جداـــد رـــ أرة ون متـــترر مجيـــا األطـــ ا  يف لي مـــ 
وتمتك م  ا  ت ون تق ض العمليل ال  تيس هت األمم املتحـدة. أانتاـد اجمللـ  مجيـا الليبيـ   وأ

ون حيفمــ ا أقــ   طــ   النــتر تلــا إــ  مــت يفتــت  ليــت اإلتــ ن املشــف  ال ــتيفر تقــل ا جتمــتع 
 .2017مت متا ليت  25قد يف ابرا  يف الات ت  

 لـ  األمـ  ابو ـ يف املباألـل يف ا أ ـل األتـاة لتعباـب حـ ار سيتسـ  اـتم   أا حل”  
 ــــ  مجيــــا الليبيــــ ، وــــت يف الــــذ او ــــ يف امل مــــل الــــ  ابــــا ت جــــاان ليبيــــت أالشــــ بت  الــــدألي ن 
أاملنظمـــتت اإلقليميـــل، أاشـــديف تلـــا و ـــت انبهـــ  ت حيـــد مجيـــا هـــاد املبـــتيفرات  ـــ  قيـــتيفة األمـــم 

يفتت  ليت األم  العت  لامم املتحدة أب رد سعتيفة السيد فتاب الس اا، رئـي   املتحدة تلا إ  مت
ال مرا  أرئي  اجملل  ال  س  يف حن مل ال فت  ال طين. أاشـديف اجمللـ  تلـا رـ أرة قيـت  مجيـا 

 الدأك األتهت   دتم وأل ال أستطل األمم املتحدة يف ليبيت.
ــــــــبا  األمــــــــ  العــــــــت ”   ــــــــ  واهــــــــت ابلت ــــــــ   ابســــــــم أا حــــــــل اجملل األمــــــــم املتحــــــــدة  تحقي

أاألم  أال حدة ال طنيل يف ليبيت، فه  تـ  التبامـت الشخ ـ   ـدتم العمليـل السيتسـيل  ا ستق ار
 .أا  تعتش ا قت تيفت

أاعــ ب اجمللــ  تــ  قلقــت  ما  تــده ر ال رــا األمــين أا قت ــتيفت أاإل ســت  يف ليبيــت، ”  
األمـــم املتحـــدة مل ا ـــلل تعباـــب أج يفهـــت يف ليبيـــت، أاتحلـــا  ىل مباـــد مـــ  التفت ـــي   شـــ ن تحـــس 

أبالذ اصحس املتعلقل جب لل جدادة م  التم ا  الح ت  مل ف  األمم املتحدة لتحقي  ا سـتق ار 
يف ليبيت أت  يتت  ـبديفة التنسـي  ا سـفاتيج   ـ   عثـل األمـم املتحـدة للـدتم يف ليبيـت أأبـت ت 

 يف ليبيت.األمم املتحدة أ نتيفاق ت أ  ا  ت 
أا حل  ل  األم  بالذ ابلتبا  املمث  اصتم لام  العت ،  يت ل ت  ف اـ  األمـم ”  

املتحــدة القحــ ت،  تنثيــ  تمــ  األمــم املتحــدة امليــدا  للمســتتدة يف  ســ  الظــ أ  املعيشــيل 
 وميا السنتن يف ليبيت، و  في م امل تج أن.

رهـــتب أا بـــتر ابألاـــختم أالبهـــتئا أاعـــ ب  لـــ  األمـــ  تـــ  قلقـــت  ما  تحـــ  اإل”  
املشــ أتل، أةــت اتــته اتن هتــديفان  تقــ ايت ا  تقــتك الــد ق اط  يف ليبيــت. أيف هــاا ال ــديف،   ــا

انــ ر اجمللــ  الت بيــد تلــا رــ أرة أجــ يف قــ ات ومنيــل أطنيــل م حــدة أمعــبمة، يف  طــتر حن مــل 
طــ ا  ون متتثــ   لتبامتهتــت مد يــل م حــدة. أانــ ر اجمللــ  الت بيــد تلــا و ــت  ــل تلــا مجيــا األ

 و جل القت  ن الدأيل اإل ست  أالقت  ن الدأيل حلق   اإل ستن، حسل ا قتهت .
أا حل اجملل  ابو  يف ال  تق يفهت ليبيـت مـ  وجـ  منتفحـل تنظـيم الدألـل اإلسـ ميل ”  

  يف قتئمـل يف الع ا  أالشت  )املع أ  واهت ابسم يفاتش( أ اد مـ  اومتتـتت أاألفـ ايف املـدرج
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جبا ات األمم املتحدة املف أرل تلا تنظيم الدألل اإلس ميل )يفاتش( أتنظيم القتتـدة يف ليبيـت. 
 أحيث اجملل  مجيا الليبي  تلا ت حيد ج  يفهم يف منتفحل اإلرهتب.

أاعـــ ب  لـــ  األمـــ  تـــ  اتتبامـــت ر ـــد التقـــد  األـــ م يف تنفيـــا تحـــل تمـــ  األمـــم ”  
ال ـديف  ىل األمـ  العـت  ون اقـد  هـاد املعل مـتت املسـتنملل يف تق اـ د  املتحدة، أاحلل يف هـاا

 “.(2017) 2376املقد  أفقت للق ار 
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