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موجه  من رئيس مجلس األمن إ ى  2020ك نون األول/ديسااااااااا     18رسااااااااا    م ر     
 األمين ا ع م وا   ثلين ا دائ ين ألعض ء مجلس األمن

أن أرفق طيه نســــــاإل مط ا الطل  الته  دمتيل الســــــددة رلوملرك لة لرلين ل د إل األمدط أتشــــــ     
بدد  لك لان ل دل األمدط العلم  لارة عم يل  الســيم   -العلم ل شــنلن الســيلوــيإل للسلم الســيم  لالســدد  ين 

ى بيل ممث ي  ل مط االتحلل لالسدد أتيل  يلركن ل دل األمدط العلم ل دعم العم يلتهن ل ذلك البيلنل  الته ألل
ال لوــــه لنوــــتينيل لألملنيل لنندلنيســــيل س لوــــم نندلنيســــيل لفدده نلم  لل مي ل لالممييرنإل الدلمدسي يإل لال ــــدط 
لف نســـــــل لالمم كإل المتحدة لب نللنيل العرمى لأا لسدا الشـــــــملليإل لالسيم  س لوـــــــم السيم  ل سي  أف ن يل لتين  

لاط  لاليالةل  المتحدة األم ن يإل فيمل اتع ق  م ســـــإل التدالل  لل دداي فضـــــي عط وـــــلنه فسســـــسه ل  ر   نسل
 لنين األلل/لةســــمب   8الته عقد  ايم الثيثلم  “تقلرن  األمدط العلم عط الســــيلان ل سي  الســــيلان” شــــأن 
 . لأللى ممثل السيلان أةضل ببيلن. 2020

المي يإل مط رئي  مم   األمط نلى  2020أةلر/ملاي  7لفقل لإل  ام المبدط فه ال وــــــللإل المنر إل  
 ن لالذك تم االت لق ع يه فه ضـــــــــــــيم الر ل  S/2020/372الممث دط الدائمدط ألعضـــــــــــــلم مم   األمط س

االوــتثسلئيإل السل مإل عط  لئحإل فد لك  يرلنلن وــت ــدر حذط ا الطل  لالبيلنل  بيثــ يل لثيقإل روــميإل مط 
 لثلئق مم   األمط. 

 
 يالم تج   د ك ملثديو تيقيعس

 رئي  مم   األمط
  



 S/2020/1183  

 

2/31 20-17604 

 

 ا   فق األول
 بي ن وكيل  األمين ا ع م  لش ون ا سي سي  وبن ء ا سالم، روزم ري ديك ر و  

أشــ   رئلوــإل  سي  أف ن يل لمم   األمط ع ى نتلاإل حذط ال  ثــإل لتقدةم نالطإل الديم نلى المم    
 عط الحللإل فه السيلان. 

 ن أا و الســـــــــيلان تقدمل فه عم يإل S/PV.8761ر  لمسذ نالطته األ د ة فه أا يل/وـــــــــبتمب  سان 
تشــــــــ نط األلل/أىتيل  ع ى ات لق  يلل ل ســــــــيم فه الســــــــيلان بدط  3االنتقلل الدةمق اطه. فقد تم التيقيع فه 

الح يمإل االنتقلليإل لتحللف المبيإل الثيرنإل الســـــــــيلانيإل لا  إل  يل تح ن  الســـــــــيلان/ سل  مسه مسللكن لحي 
 تش نط الثلنه/نيفمب .  2الدوتيرنإل فه  مس يص ع يه فه اليثيقإل

شــــــــي ا مط ميعد التيقيع ع ى ات لق  يلل  39لتمدل اليثيقإل الدوــــــــتيرنإل المعدلإل ال ت ة االنتقلليإل نلى  
عضــيان لتسع ع ى أن ةاتلر المي عين  14عضــيا نلى  11ل ســيم. لتيوــع عضــينإل المم   الســيللك مط 

مقعد فه المم   التشـــــ نعه االنتقلله.  مل  300قعدا مط أثـــــل م 75فه الملئإل مط الحقلئب اليوارنإل ل  25
تسع ع ى ننشـــــلم مم   الشـــــ  لم ل  ت ة االنتقلليإل لتع ه ممث ه المي عدط مط ار  الت شـــــ  ل مسلثـــــب فه 

 االنتال ل  الته ت ه حذط ال ت ة. 

لوــــدتعدط  لنين األلل/لةســــمب .  31ل د تم اآلن تأ دل تشــــ دل المم   التشــــ نعه االنتقلله اتى  
ع ى  ميع أثحل  الم  حإل السيلوددط الد يل فه مشللرا  بسلمة لك للإل ننشلم حدئإل تمثد يإل شلم إل ل مميع 

 تمسد تسيع المشيد اال تملعه لالسيلوه فه السيلان لتضم تمثدي  بد ا ل م أة. 

لع ى ال  م مط التقدم الم حيظن فإن القيى الســــــــــــيلوــــــــــــيإل ت لال تم  ا . ل ي    يفل  ع ى ل ه  
 لنين األلل/لةسمب . لأع    1الا يص  شأن لالةإل لميلم مم   الش  لم ل  ت ة االنتقلليإل الذك أنشئ فه 

  د تكين ُمسحه أثـــحل  الم ـــ حإل الســـيلوـــدين ال ئيســـدين عط   قيم مط أن حدئإل المشـــيرة لالتسســـدق اوـــميل  
 و لل  نضلفيإل مط شأنيل أن تقيض ثيايل  المنوسل  االنتقلليإل األ  ى. 

لفه ادط أع   مم   اليورام ل يى الح نإل لالتغدد  عط تأاددحمل فه البداةإلن نال أنيمل رفضـــــــــــــل  
أة لالشــــ ل . الاقل الســــ لإل المقت اإل لمم   الشــــ  لم لتشــــ د تيل الحلليإلن لأع لل عط أوــــ يمل لعدم تمثدل الم  

للعل مم   اليورام أةضل نلى ا و اع فه تش دل المم   التش نعه االنتقللهن مشدلا ع ى و لته الح  نإل 
 فه ال  ل إل لالمسلملإلن لللرط فه تي يه ال ت ة االنتقلليإل. 

لآمل أن اتســسى التيثــل نلى تيافق فه اآلرام لك للإل عمل منوــســل  انتقلليإل محدلة بيضــي  تكين  
فعللإل. لُأرلل أةضــــــــــل لعية الح يمإل االنتقلليإل نلى ا وــــــــــ اع فه تشــــــــــ دل اليدئإل التشــــــــــ ن يإل عمي شــــــــــلم إل ل 

 الدوتيرنإل.   لليثيقإل

لاوـــمحيا له أن أشـــد  نلى أنه فه ادط الت مه الســـ لل  االنتقلليإل بتع ن  المســـللاة بدط المسســـدطن  
لون ا  فه مم    18ثيث نســــــلم فقي مط بدط ا ال نل  ــــــل فه الييلىل االنتقلليإل. لحسل   فإن تمثدل الم أة ال

اليورامن للم ة ط لمم   الشــ  لم وــيى ممث إل لاادة. لأراب  للمييل الته تبذليل المسرمل  السســلئيإل ليضــع 
 دلل أعملل مشت   فه مملل تع ن  نلملج الم أة. نن المسللاة فه اق الم أة فه المشلر إل السيلويإل لتمثد يل 

اتم أ مط عم يإل نروـــــــلم الدةمق اطيإل. لأشـــــــدد  مييل  يع مســـــــتينل  االنتقلل   م الفه ثـــــــسع الق ار ع ى  م
 الح يمإل االنتقلليإل فيمل اتع ق  ل ثيال  القلنينيإل الته تع و المسللاة بدط المسسدط.
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لال ت ال الحللإل اال ت ـــــــــللةإل المت لةإل ت قه  ريل  لتمإل ل ثي إل ع ى  ميع المييل الســـــــــل قإل. لأل   
 ن  مل فه ذلك ا  يق الذك لام  مســـــإل أشـــــي  لمسع انتشـــــلر -19ل مإل عط فد لك  يرلنل سىيفددالقديل الس

 فه الملئإل تق ن ل  مط نا الا  الدللإل.  42الم ض نلى انا لض الل فه السشلط اال ت للك لنلى  سلرة 

ل أّل  للم ةستلع السيلان أن ةست دد مط تدابد  تافيف عبم الداين  سبب تأ  ط فه تسدادحل.  م 
ونللة ا ن لق ع ى الب امج ال ــحيإل الللرئإل نلى  لنب انا لض ا ا الا  العلمإل نلى عم  فه المد انيإل ةقدر 

م دين للالر شــــــي نل. لننث  التضــــــام الملم  لتق  ل  أوــــــعلر ال ــــــ   تأثد ا وــــــ بيل ع ى م لل   250بسحي 
فه الملئإل فه تشـــــــ نط  229,85التضـــــــام نلى  التمينل المتلاإل لتس دذ الب امج. لعيلة ع ى ذلكن ارت ع معدل

 األلل/أىتيل ن ممل أث  و  ل ع ى عم يل  ل لال  األمم المتحدة لش  لئيل.

ت ال   لنين األلل/لةســــــــمب ن  للذ  ى الســــــــسينإل الثلنيإل ل ثيرة فه الســــــــيلان. لال 19لوــــــــسحت ل فه  
 ت ــللةإلن مللل إل  إثــي  الح يمإل المرلح ا  تحدث   ــيرة متقلعإل فه  ميع أنحلم الب د  ســبب األومإل اال

 لرفض التعداي  الته أل  ه ع ى اليثيقإل الدوتيرنإل. ل د شيد  عضيل  سلئ  فه األرلا  لنثل ل . 

نلى ونللة ت ل م االاتيل ل  ا نســـــــــــــلنيإلن الته  لنه مدفيعإل أةضـــــــــــــل   -19ل د أل   لئحإل  يفدد 
 48 000مد. لف   يل األوـــلبيع األ د ةن أىث  مط  للفيضـــلنل  الشـــدادة لالعسف القب ه لالتشـــ ند اللينل األ

شـــــــــاع مط الس اع فه مسلقإل تيغ اك فه نثديليل للمألا نلى الســـــــــيلانن ممل شـــــــــ ل ضـــــــــغلل نضـــــــــلفيل ع ى 
 السيلانيإل. الس لل 

لفه ب نلمج ثـــــــــــــسدلق السقد الدلله الذك ا ثــــــــــــــدط مي  يطن لالذك تم التيقيع ع يه فه شـــــــــــــي   
االنتقلليإل ع ى تس دذ نلغلم ا علنل  لاالضـــــــــــليع  إثـــــــــــيال  فه مملل  أا يل/وـــــــــــبتمب ن لافقه الح يمإل

اال ت لل الك هن ممل تسبب فه م لعب  لد ة ل س لن فه األ ل الق د . لمط األحميإل  م لن أن اياثل 
الممتمع الدلله لعم االنتعلش اال ت ـــــــللك فه الب د مط  يل تمينل ب نلمج التحيني  السقدةإل األوـــــــلوـــــــيإل 

المع ل   لوم ب نلمج لعم األو ة فه السيلانن الذك ايد  نلى التافيف مط األث  اال تملعه لالإل ل د ل 
 ا ثي  اال ت للك ل ح يمإل االنتقلليإل. 

لأراب م ة أ  ى  لعت ام اليالةل  المتحدة نلغلم ت سيف السيلان  دللإل راعيإل لإلرحل ن لحي تغدد   
دة الملليإل الدلليإل الحلومإل األحميإل. لأراب أةضل  للت ام ال ئي  مط شأنه أن ايس  ا يل الب د ع ى المسلع

 ال  نسه نةملنينل ملى لن  عقد منتم  ا ت للك للله فه  لرن  فه العلم المقبل لعمل ل سيلان. 

للعد عم يإل تاليي شــلم إل شــلر ه فديل مسريمإل األمم المتحدةن بدأ   عثإل األمم المتحدة المتكلم إل  
 يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــيلانن فه االنتشـــــــلر فه الا طيم فه تشـــــــ نط األلل/أىتيل . لتقدةم المســـــــلعدة 

 لنياثل ال  نق اآلن مشللراته مع الس لل  االنتقلليإل  شأن األللينل  ليذط ال عثإل المحدلة ومسيل. 

المســــلعدة  ل د أىد  الح يمإل االنتقلليإل ع ى ضــــ لرة أن ة ين ل عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم 
 يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســيلانن أث   فيفن لحه الل نقإل الته تم بيل تشــ دل ال عثإل. لوــت    ال عثإل ع ى 

 : مسلعدة عم يإل االنتقلل السيلوه  للعم عم يل  السيم  2020س 2524األحدا  األرلعإل المبدسإل فه الق ار 
ين  للعم تعبئإل المســـــــــــلعدا  اال ت ـــــــــــللةإل لا نملئيإل لتع ن  بسلم الســـــــــــيم لاملةإل المدنددط لوـــــــــــيللة القلن

لا نسـلنيإل. لوـتقدم ال عثإل المسـلعه الحمددة لالدعم التقسه للسلم القدرا .  مل أنيل وـتسـتغل عمل ف نق األمم 
المتحدة القل ك. لمط المتي ى أن ة ين مق  ال عثإل فه الا طيمن لأن تكين ليل م لتب مددانيإل فه لارفير 

لشــــ ق الســــيلان. لاوــــمحيا له أن أشــــدل ع ى أن ال عثإل متكلم إل تململن لأن مي  ه ال عثإل لف نق لالمسلقتدط 
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األمم المتحدة القل ك   ـــــــدل لضـــــــع نطلر اوـــــــت اتيمه متكلمل لديلىل تسســـــــي يإل لتعريم لعم األمم المتحدة 
ألحدا  االوـــــــــــــت اتيميإل لفعللدتيل. لحدفسل حي أن تبدأ ال عثإلن  للتعللن مع ال  نق القل كن فه تس دذ  ميع ا

 .2021 لنين الثلنه/اسلا   1ل  عثإل  ح يل 

لمع تيطدد ال عثإل أل داميلن نعيل ع ى الدعم المســــــــتم  مط الح يمإل االنتقلليإل. لفه حذا ال ــــــــدلن  
أاــا الح يمــإل االنتقــلليــإل ع ى لضـــــــــــــع ات ــلق م    ال عثــإل  ــللسســـــــــــــ ــإل ل عثــإل األمم المتحــدة المتكــلم ــإل فه 

 السيلئيإل. ثيغته

عمل ال عثإل المتكلم إل أةضــل  شــ ل لثدق مع العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لت 
وــــيمل  للسســــ إل ل سســــلم  ت ال املةإل المدنددط تشــــ ل م ــــدر   قن ال لارفيرن تحســــ ل لا ضــــيل التدرنمه. لال

لسيل ة المملعل  المس حإل. ت ال  لضعإل  لاألط للن الذاط ايا يين العداد مط المالط  فه المسلطق الته ال
لوتكين املةإل المدنددط مط مسنلليإل الح يمإل االنتقلليإلن للكط ال عثإل المتكلم إل وتقدم الدعم لالمسلعدة لتيدئإل 

 بدئإل تيف  الحملةإل ل  ئل  الس لنيإل الض ي إل.

لأراب  للاليا  الته اتاذتيل الح يمإل لمعللمإل حذط المســـألإلن  مل فه ذلك مط  يل لضـــع  لإل  
ف ل فه لارفير. ل د  لعه الســـ لل   12 000لطسيإل لحملةإل المدنددط لا عين عط نشـــ   ية املةإل  ياميل 

اليطسيإل لالمح يإل الت امل  ينل بتيفد  األمط لالحملةإل األوــــــلوــــــددط فه  ميع أنحلم الســــــيلان. لوــــــتدعم ال عثإل 
 الح يمإل االنتقلليإل  للمسلعدة فه تيدئإل بدئإل تيف  الحملةإل.

أف  إل مشـــــــــــــت  إل بدط العم يإل المات لإل لال عثإل المتكلم إل ب نلرا  تقديميإلن ت    ع ى املةإل لتقيم  
المدنددط لضــملن تلبدق الدرلك المســت للة مط العم يإل المات لإل لاوــتدامتيل. لوــتضــم ال عثإل مســتشــلرنط فه 

درله شــ طإل لدعم مملل املةإل األط لل لمســتشــلرنط لشــنلن املةإل الم أة لمي  دط لشــنلن اقيق ا نســلن لم
  ييل الح يمإل االنتقلليإل.

ةم ط تحقدق الحملةإل ال عللإل ل مدنددط نال مط  يل  ييل الســـــــــــيلان. لوـــــــــــي ين مط  لمع ذلكن ال 
العسلثــ  ال ئيســيإل فه ت ك المييل تس دذ ات لق  يلل ل ســيم الذك ةشــ ل  لية رئيســيإل نحي ننيلم وــسيا  مط 

 رنإل للسلم السيم المستدام.الس اع فه الب د لمعللمإل األو ل  المذ

نن السـيلان ةم   مسعلف ا ج. لنم سه أن ةمضـه  دمل  شـ ل الوـم فه عم يإل انتقللهن للكط حذط  
العم يإل ةم ط أن تا ج عط مســـــــــــــلرحل  ســـــــــــــبب التحدةل  العدادة الته ايا ييل. لمط لا بسل  ميعل أن ندعم 

االولحلر اال ت ـــــــــــــللك للسلم ممتمع شـــــــــــــلمل الســـــــــــــيلان فه  ييلط ال اميإل نلى تحقدق الح م الدةمق اطه ل 
 السيلانددط. لمميع

  



S/2020/1183  
 

 

20-17604 5/31 

 

 ا   فق ا ث ني
 بيي  الك وا -بي ن وكيل األمين ا ع م  ع لي ت ا سالم، ج ن   

أشـ   من وـددكن ع ى نتلاإل حذط ال  ثـإل لتقدةم نالطإل نلى مم   األمط. اتضـمط التق ن  الالص  
 ن لم فقهن المتع ق  للعم يإل المات لإل ليتحلل S/2020/1155المشت   بدط االتحلل األف نقه لاألمم المتحدة س

األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفيرن مع يمل  مســـتكم إل عط الحللإل فه لارفير. لوـــأر   فه ميارلته ع ى 
 نتي عه  شأن الاليا  المقب إل لالمسلئل ال ئيسيإل. التيثيل  اليارلة فه التق ن  الالص المشت   لع ى مل

ر  فه تيثــــــيل  التق ن  الالص المشــــــت   فه الســــــيلق األلوــــــع ل تليرا  الســــــيلوــــــيإل لنس غه الس 
تشـــــــ نط األلل/أىتيل  لالالإل اليطسيإل الح يميإل  3الكب ىن مثل تيقيع ات لق  يلل ل ســـــــيم فه الســـــــيلان فه 

ن الم فق ن الته ُ دمه نلى مم   األمط فه ل ه وــــــــــــــلبق مط حذا S/2020/429لحملةإل المدنددط سانر  
لم. لحه تشــ ل أوــلوــل متدسل لمعللمإل األوــ ل  المذرنإل ل س اع فه لارفير لمسلطق أ  ى مط الســيلانن  مل الع

أنيل تيدئ ا طلر المنوــــــــســــــــه اليوم ألط ا  ات لق الســــــــيم  ه تضــــــــل ع معل  للمســــــــنلليإل ال ئيســــــــيإل عط 
 المدنددط. املةإل

ل  مســتفيضــإل  شــأن وــبل المضــه لفه حذا الســيلقن أ  ى االتحلل األف نقه لاألمم المتحدة مسل شــ 
 دمل  للسســــــــــ إل ل عم يإل المات لإل. فقد عقدنل ا تملعل آلليإل التسســــــــــدق الثيثيإل فه الا طيم فه نيلةإل تشــــــــــ نط 
األلل/أىتيل  لا تمعسل مع مسنللدط ا يمددط ع ى ال عدد اليطسه لع ى ثعدد لالةل  لارفير  يل ونلرته 

ألمط فه االتحلل األف نقه. لت ل ت لثـــــدل ت ك المسل شـــــل  فه المشـــــت  إل مع الســـــدد شـــــ  هن م يض الســـــ م لا
 التق ن  الالص المشت  .

لنتضــ  مط ت ك المشــللرا  الت ــميم الثلبه لالقلطع ل ح يمإل االنتقلليإل ع ى تحمل المســنلليإل عط  
يـل امــلةـإل المــدنددط. لنحط ن اـب بـذلـك االلت ام لنننـدط. نن الالــإل اليطسيــإل لحمــلةـإل المــدنددطن الته لضـــــــــــــعت

الح يمإل االنتقلليإلن لثيقإل شـــلم إل ةم ط أن تكين أوـــلوـــل ل عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـلعدة  يل 
ال ت ة االنتقلليإل فه السيلان لف نق األمم المتحدة القل ك ليضع اوت اتيميإل لعم تكمد يإل فه المستقبل. لعمي 

الح يمإل فه نشــــــ   ية لحملةإل المدنددط فه لارفيرن تشــــــ نط األلل/أىتيل ن بدأ   13المنرخ  360 للم وــــــيم 
لحه تيد  نلى أن اتمللو امميل لنللق انتشــــلرحل  يام العم يإل المات لإل لانتشــــلرحل. لنتملشــــى حذا الت تدب 
األمسه المداد أةضــــــل مع ات لق  يلل ل ســــــيمن الذك نع ع ى ننشــــــلم  ية مشــــــت  إل لح   األمطن تتألف مط 

 ل  المس حإل المي عإل ع ى االت لق مط أ ل ا   األمط لاملةإل المدنددط فه لارفير.القيا  الح يميإل لالح  

شــيد  لارفير  يل ال ت ة المشــميلإل  للتق ن  ت ــلعدا فه االشــت لىل  الته شــم ه عسلثــ   يل  
ف ــــــدل عبد اليااد لفه أعملل العسف القب ه. لاوــــــتم   أةضــــــل  اليممل  ع ى السلوادط  -تح ن  الســــــيلان 

دط لالمترلح نط طيال العلم. لنمســــد ذلك االتملحل  ذا  ال ــــ إل  لليم ة الميوــــميإلن ل ذلك مشــــلع  لالمدند
الق ق لعدم اليقدط فه ألوـــلط أبسلم لارفير  شـــأن عم يإل االنتقلل الملرنإل ع ى ال ـــعدد اليطسه لع ى مســـتيى 

ه معســــــ     مإل  مسي  اليالةل . لوــــــتكين الحللإل فه معســــــ  ا  السلوادط  د  المســــــتق ةن  مل حي الحلل ف
لارفير لمعســـ   وـــيرتينه فه شـــملل لارفير لمعســـ   الحمللةإل فه لوـــي لارفيرن لالمسلطق المحيلإل  قيلي 
فه مسلقإل  بل م ةن م ـــدر   ق  لص ألن القيا  الح يميإل لي  لدايل اتى اآلن ل يل مســـتم  حسل ن بل 

ا ةملبيإل ال ــــللرة من  ا عط  يل تح ن   ةم سيل اتى اليثــــيل نلى ت ك المسلطق. لنعتقد أن المنشــــ ا  ال
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ف ــدل عبد اليااد ع ى ااتملل مشــلر ته فه عم يإل الســيم ةم ط أن تنلك نلى ادلث تغدد  فه  -الســيلان 
 ط نقإل ت    ت ك األلولط لفه لضعيل.

لفه ضــــــــيم حذط التليرا ن ألثــــــــه آليإل التسســــــــدق الثيثيإل  إنيلم العم يإل المات لإل بسيلةإل لالاتيل  
ن ع ى أن ةعقب ذلك فت ة وـــــــتإل أشـــــــي  مط الا ض التدرنمه 2020 لنين األلل/لةســـــــمب   31ليإلن فه الحل

ل عم يإل لت ــــــــــ دتيل. لوــــــــــتكين عم يإل الا ض التدرنمه ميمإل  ب ى فه لارفيرن لألل أن أشــــــــــد  نلى  عض 
 المسلئل الحلومإل الته تتل ب نر  مم   األمط.

ويمل  ية املةإل  ح يمإل لأط ا  ات لق  يلل ل سيمن لالألالن حسل  ال إل نلى تسسدق الدعم الدلله ل  
المــدنددطن فه  ييلحــل ال اميــإل نلى امــلةــإل المــدنددط. لمط المق ر نشـــــــــــــ  حــذط القية فه لارفير مع الا ض 
التدرنمه لقيا  العم يإل المات لإل. لفه حذا الســـــــــــــيلقن مط الميم ل غلةإل أن نيضـــــــــــــ  تي عل  لأللار العم يإل 

  يل عم يإل الا ض التدرنمهن تمشيل مع ات لق م    ال عثإل الالص  للعم يإل المات لإل.المات لإل لالح يمإل 

ن فإن 2020 لنين األلل/لةســــــــمب   31  ر مم   األمط ننيلم لالةإل العم يإل المات لإل فه  لنذا مل 
 عد ذلك . لوُتك ك 2021 لنين الثلنه/اسلا   1 ياتسل للادا  الش طإل المش  إل وتي ف عم يلتيل اعت لرا مط 

لاــداتســل المت  يــإل لحمــلةــإل أف ال العم يــإل المات لــإل المت قدط لميا ع األف  ــإل لاألثـــــــــــــيل  يل عم يــإل الا ض 
التدرنمهن مع اوتعدال العم يإل ل ا لج. لفه اللإل ل يع اللث أمسه  بد  أل تيداد ل مدنددط فه لارفير  يل 

ل  الســيلانيإل االنتقلليإل لالمنوــســل  ذا  ال ــ إلن ت ك ال ت ةن فإن المســنلليإل عط ال ل وــتقع ع ى علتق الســ ل
  لنين األلل/لةسمب  نذا انتيه اليالةإل. 31ادا لط ة ين فه مقدلر العم يإل المات لإل التد ل  عد 

ثلنيلن مط الميم ل غلةإل أن ايطد االنتقلل مط العم يإل المات لإل نلى ال عثإل المتكلم إل الم لوـــــــــب الته  
تحققه فه بسلم الســـيم. لتشـــ ل ميلم االت ـــلل فه اليالةل  الته تميليل العم يإل المات لإل ألاة ف ندة لمبتك ة 

اثـــــــــــل العم يإل المات لإل لعم ميلم ل تاليي لالب ممإل المشـــــــــــت  دط مع ف نق األمم المتحدة القل ك. لوـــــــــــتي 
االت ــلل فه اليالةل  ل د حل مط مملال  الدعم المدنه ال سه لبسلم الســيم لالتياثــل مع الممتمعل  المح يإل 
لرثــــد اللإل اقيق ا نســــلن للعم الشــــ طإل لتقدةم المســــلعدة فه مملل وــــيللة القلنينن  مل فه ذلك تســــدد  

ُتمدل   لنين األلل/لةســمب ن نذا لم 31ى الديم األ د  مط لالاتيلن للرنل  مشــت  إل مع الشــ طإل الســيلانيإل ات
اليالةإل. لنمب أن نضمط أن تتم ط ال عثإل المتكلم إل لف نق األمم المتحدة القل ك مط مسلعدة الح يمإل  يل 
 فت ة الا ض التدرنمه فه الح لظ ع ى لعم بسلم الســـــــــــــيم لتع ن  تدابد  الحملةإل ل حد يلإل للن العيلة نلى

 الس اع فه الممتمعل  المح يإل اليشإل.

ثللثلن حسل  ال إل نلى أنشــــــــلإل لعية وــــــــيلوــــــــيإل مسســــــــقإل لدعم الا ض التدرنمه ل عم يإل المات لإل  
ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير لن يق ميا ع األف  إل  ش ل مسرم لآمط. لتش   العم يإل المات لإل 

ف ال ال  لئلن لضــــــــــملن تعللنيم  يل عم يإل الا ض التدرنمهن الســــــــــ لل  الم   نإل لالمح يإلن فضــــــــــي عط أ
ل ــذلــك لمعــللمــإل ملــلل ــل  لمرــللم المي  دط اليطسددط الســــــــــــــل قدط الته تري    ـــــــــــــيرة مت ااــدة مط  يل 
االاتمــل ــل  لالمرــلح ا . لنتل ــب ن يق ميا ع األف  ــإل عم يــل   ثي ــإل العمــللــإل ل  يــلم  ــأعمــلل التسريف 

فه األثــــــــــــيل لالمعدا ن  مل فه ذلك المعدا  المم ي إل ل يادا ن  ى اليطط لالت ــــــــــــ  البدئيإلن لا عللة نل
 لنمب تأمدسيل  ميعل طيال العم يإل. -لالمعدا  المم ي إل لألمم المتحدة 

لتعيد  الح يمإل االنتقلليإل بتقدةم لعميل الكلمل لتيســــــــــد  عم يإل   ض تدرنمه لت ــــــــــفيإل مسرمإل  
تشـــــــ نط األلل/أىتيل .  25اليثيقإل الاتلميإل آلليإل التسســـــــدق الثيثيإل فه لمأمينإلن ع ى السحي المت ق ع يه فه 
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 د  أن العم يإل تيا هن ع ى ال ـــــــعدد المح هن مقللمإل مط وـــــــ لل  اليالةإل لال  لئل المح يإل فيمل اتع ق بسقل 
   ى ونللة تســـ نع عم يإل الا ض التدرنمهن فســـدتعدط لوـــحب األثـــيل لالمعدا  مط ميا ع األف  إل. لنذا مل

ع ى الح يمإل أن تقدم م ندا مط الدعم الم ميك ع ى  ميع المســــــتينل  لتيســــــد  العم يإلن  مل فه ذلك تحداد 
المســــــــتادمدط السيلئددط المدنددط المم سدط لالمسلوــــــــبدط لميا ع األف  إلن للضــــــــع  لإل أمسيإل  ينإل لمسع أعملل 

 علم  يلرك  للم ند  شأن حذط المسألإل.السيب ل د حل مط الحيالث  د  الم  ي  فديل. لوددله ل دل األمدط ال

لع ى ال  م مط ت ك التحدةل ن حسل  ف ثإل ا ي يإل  نيلم الس اع المستم  مسذ عقيل فه لارفير مط  
 يل تس دذ ات لق  يلل ل ســيم. لوــتنلك الثملر ال يرنإل ل ســيمن لل ف نطيق السلر الدائمن لنشــ   يا  ا   

يل  المددانيإل لتع ن  المييل الح يميإل الملرنإل لكســــب ثقإل ال  لئل المح يإل. األمط المشــــت  إل نلى تغدد  الداسلم
لحذا حي المملل الحلوـــــــم الذك اس غه أن تياثـــــــل فيه األمم المتحدة لالشـــــــ  لم الدللدين اآل  لن السر  فه 

 األوللدب المث ى ل دعمن  للسقلش مع األط ا .

ةســـــــــــــبق ليل مثدل.  نلارة ال عثإل المات لإل الته لم لأ د ان ألل أن أى ر تقدا نل ليتحلل األف نقه فه 
لألل أةضل أن أثسه ع ى عمل وميئسل فه العم يإل المات لإل. لقد  لنه حسل  أل ل  ع د إل فه تلرنخ العم يإل 
المات لإلن للكسسل نعتقد أن ل يل ال عثإل  د ألى نلى ت للك أعملل عسف لاوـــــــعإل السللق فه األراضـــــــه اليع ة 

  إل الته لا يتيل. لتقع ع ى علتق الســـــ لل  االنتقلليإل فه الســـــيلان لأط ا  ات لق  يلل للدئل  العمل ال ـــــ
 ل سيمن بدعم مط الممتمع الدللهن مسنلليإل الح لظ ع ى الم لوب الته اققتيل العم يإل المات لإل.
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 ا   فق ا ث  ث
 بي ن وكيل األمين ا ع م  لدعم ا ع لي تي، أتول كه ري   

ل  ثــإل المتلاإل لإلوــيلم فه حذط المسل شــإل اليلمإل. للسلم ع ى بيلنه ل د ه األمدط ننسه ممتط ليذط ا 
العلم لك لا للة لرلين وــــــــــــــأر   ميارلته ع ى  يانب الدعم العم يلته ل ا ض التدرنمه المحتمل لننيلم 

تحدة المتكلم إل العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفيرن لمياثـــــ إل ننشـــــلم  عثإل األمم الم
لتقدةم المســلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســيلان. للذلكن وــأوــ ي الضــيم ع ى عدل مط المســلئل ال ئيســيإل 

 الته تستحق احتملم المم  .

لتعمل العم يإل المات لإل مسذ فت ة طين إل بيث يل ش اىإل ثيثيإل بدط األمم المتحدة لاالتحلل األف نقهن  
إل الســـــيلان. لوـــــي ين ذلك التعللن ميمل  أىث  مط أك ل ه مضـــــى  يل ال يلم تعمل  شـــــ ل لثدق مع ا يم

  للميلم الته اسليك ع ديل الا ض التدرنمه لا  يق اآلمسدط لالمسرمدط ل  عثإل.

لفه أفضـــــــــل الر ل ن وـــــــــيشـــــــــ ل الا ض التدرنمه لن يق لاادة مط أىب  العم يل  الته   ى  
ا ند  ت ال العم يإل المات لإل تسش  مل مم المتحدة ميمإل  بد ة. لالع ى ا طيق تحه رعلةإل األ االضليع بيل

لادة. لنتضــــــمط المي  ين  22ف ل مط األف ال العســــــ  ندط لأف ال الشــــــ طإلن معرميم فه نطلر  6 000ع ى 
مي ف للله. لحم ميوعين معل   700مي ف مدنهن نحي  1 500المدندين المت قين الذاط ا ند عدلحم عط 

مي عل  لألف  إل فه لارفيرن  13ســتيل  لالعم يل  فه ال لشــ ن لمق  قيللة ال عثإل فه والسمهن ل فه  لعدة ال ي 
تقدر بثمط مط ادا المعدا  الته تسشــ حل الب دان  لادة قيمإل ال 22ل ذلك فه الا طيم لليرتســيلان. لتمثل 
ل ضــــــــــــلفإل نلى مط أثــــــــــــيل ال عثإل   10 000ا ال حسل  أىث  مط  المســــــــــــلحمإل. للل ضــــــــــــلفإل نلى ذلكن ال

الما لنل . لمط الياضــــ  أن الا ض التدرنمه المسرم لاآلمط ألف ال  عثإل بيذا الحمم حي  يد لط ةســــتغ ق 
شـــــي ا ل ت ـــــ   فه األثـــــيل لت ـــــ دتيلن مع التعللن الكلمل  12نلى  9أ ل مط وـــــتإل أشـــــي ن ت يه فت ة مط 

 المستم  مط  لنب ا يمإل السيلان لالس لل  المح يإل.

لل ومسه مضــــــغيط لالتحدةل  ال ي ســــــتيإل الكلمسإل فه ن يق مات ف ميا ع لوــــــيشــــــ ل لضــــــع  د 
األف  ــإلن لنعــللة األف ال السرــلمددط لمعــداتيم نلى ألطــلنيمن لننيــلم  ــدمــإل أل نعــللة تك يف المي  دط المت قدط 
لالت ــــ   ع ى السحي المسلوــــب فه أثــــيل ال عثإل ميمإل حلئ إل. ل مل ةع م المم  ن فإن لارفير مسلقإل  د  
وــلا يإلن لتعتمد ال عثإل ع ى مدرج لااد متيوــي الحمم لدعم التح  ل  االوــت اتيميإل ل مســلف نط. لعيلة ع ى 
ذلكن وــــــي ــــــ   نقل المعدا  لالما لنل  عب  مســــــلفل  شــــــلوــــــعإلن وــــــيام لا ل لارفير أل مط لارفير نلى 

 بيرتسيلانن أم ا  لل  األحميإل لسمل  عم يإل الا ض التدرنمه.

ليل ع ى املةإل القية الته تيف حل اليادا  بيثـ يل العميل ال ق ك لت تد لتيل األمسيإل. لتعتمد ال عثإل ال 
لفه اللإل ن  ام   ض تدرنمهن فإن العم يإل المات لإل وـــــتعتمد  للتلله  شـــــ ل مت ااد ع ى ا يمإل الســـــيلان 

ه ل عم يإل لتيفد  األمط لمي  ه ال عثإل لأثـــــــــــــيليل.  مل تري  التملر  الســـــــــــــل قإل فه مملل الا ض التدرنم
 المات لإل أةضل الحل إل نلى تيفد  األمط ع ى السحي المسلوب مط  لنب ا يمإل السيلان.

لنلراىل مط مم   األمط ليذط الضــــــــــ لرا ن فإنه  د ا  ب فه السر  فه  يلرا  ل ح لظ ع ى  درة  
 ش ل  لص  محدللة ليادة ا اوإل ت     ييلحل لا  يل  يل عم يإل الا ض التدرنمه. ل د ة ين ذلك ميمل  

 نر ا  لحل إل  يا  األمط السيلانيإل نلى الت  د  ع ى املةإل المدنددط.
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للل ضــــــــــلفإل نلى ذلكن نحط م ت مين  للمتل  ل  التسريميإل لح يمإل الســــــــــيلان  مي ب ات لق م     
ال عثإلن ادثمل اسلبق ذلكن للكط الميافقل  المسســقإل لالمســتمد إل وــتكين ع ى ن   القدر مط األحميإل. لنشــمل 

 ا ال ذلك المييل ال اميإل نلى ضـــــــملن اوـــــــتعللة الحللإل البدئيإل فه  ل مي ع مط ميا عسل. لعيلة ع ى ذلكن ال
مط الضـــــــ لرك مس ن تأشـــــــد ا  ل يل المي  دط الذاط ليم أحميإل الوـــــــمإل فه عم يإل الا ض التدرنمهن نلى 

  لنب  در مط ال نللة ا ضلفيإل فه القدرا .

الط  االوـــــــــــــت اتيميإل الوـــــــــــــتغ اق الا ض التدرنمه لا  يق فت ة لت ند التحدةل  المقب إل مط الم 
طين إل. لعقب ا تملع آليإل التسســـدق الثيثيإل فه تشـــ نط األلل/أىتيل ن اشـــت  ه نلارته لال عثإل فه اوـــتع اض 
لاوـــــــــــــتكملل  لإل الا ض التدرنمه ل عم يإل المات لإل لن ي يلن تميددا النتيلم لالةإل العم يإل المات لإل فه 

. لمط  يل ا الطل  لالمسل شــــل  مع ا يمإل الســــيلانن   ــــ ــــسل ايمل 2020ن األلل/لةســــمب  ىلني  31
 ا ال التحدك ث  ل.  نشلم آليإل ل تسسدقن  لم مسنللين فيمل ةا ه ب نلرة ل  لش . لال

لنحدلنه األمل فه أن تيف  آليإل تسســدق م ســلإل أوــلوــل لمعللمإل التحدةل  الته أشــ   نلديل الديمن  
تع ن حل مط  يل العمل المســـــتم  مع الح يمإل ع ى ال ـــــعدد الســـــيلوـــــه. لوـــــتكين أةضـــــل قيللة للكط ةمب 

ت قى مط مي  ه األمم المتحدة لالتعللن الكلمل مط  لنب الب دان المســـــــــلحمإل  قيا  للأف ال شـــــــــ طإلن مط  مل
ثإل األمم المتحدة العسلثـــ  اليلمإل فه الا ض التدرنمه اآلمط لالمسرم لتســـ يم المســـنلليل  الب نلمميإل نلى  ع

 المتكلم إل لتقدةم المسلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه السيلانن لال  نق القل كن لالمنوسل  الح يميإل.

للللمثلن وـــي ين تعللن الح يمإل المســـتم  لالكلمل الوـــمل فه ننشـــلم  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل  
 30لتياوك مع ن يق العم يإل المات لإل. ل  ى تي يف لتقدةم المسلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه السيلانن  ل

مي  ل  شــــ ل من ه ل عمل فه ال عثإل المدادةن لنســــتم  فه التعينل ع ى ا يمإل الســــيلان مط أ ل البه فه 
ا ال نقل م افق  ط  ل  التأشـــد ا  ع ى ل ه الســـ عإل اتى اتســـسى ليم تيله ميلميم. للل ضـــلفإل نلى ذلكن ال

اتيل لدعم ننشلم  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المسلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه العم يإل المات لإل لمعد
 السيلان لعمل ال  نق القل كن أم ا  لل  األحميإل.

لأ د ان ألل أن أع   عط امتسلنه ليتحلل األف نقهن الذك  لن شــــــــــ ن ل لسل فه حذا المســــــــــعى.  مل  
ال ل ا ض التدرنمه لا  يق  شــــ ل مســــنلل ل لضــــع ل مســــلملإلن أشــــدد أةضــــل  مييل ال عثإل مط أ ل ا عد

 لذلك مط أ ل الح لظ ع ى نرث ال عثإل لالمسرمإل. لأعيل ع ى لعم المم   فه   ارط المقبل.
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 ا   فق ا  ابع
 بي ن ن ئب  ا   ثل ا دائم   لجيك   دى األمم ا  تحدة، ك رين ف ن فلي ب غ  

 ]األثل: ال  نسيإل[

أشـ   ل يم األمدط العلم السـددة لة لرلي لالسـدد  يلرك لالسـدد الى لا ع ى نالطلتيم. وـأر   ع ى  
 ثيثإل  يانب: السيلق السيلوه لالحللإل ا نسلنيإل لاللإل اقيق ا نسلن لآفلق لارفير.

ألال ل بل  ل شـــهمن ت اب ب مي ل  للتقدم الذك أا وط الســـيلان فه عم يإل االنتقلل الدةمق اطه. فقد  
تش نط األلل/أىتيل   لية حلمإل.  د  أن ب مي ل تدعي األط ا  نلى مياث إل  3ىلن تيقيع ات ل ل   يلل فه 

يثــــــــــل نلديل. لندعي الممميعل  الته الت اميل مط  يل الحيار البسلم لالتس دذ الســــــــــ نع ليت ل ل  الته تم الت
ت ال متغد إل نلى العيلة نلى طلللإل الم للضـــــل . فيذا أم  أوـــــلوـــــه لضـــــملن نايل الســـــيم الدائم. لتمثل  ال

 المحللثل   د  ال وميإل مع ممميعإل عبد الع ن  الح ي  لية فه االتملط ال حي .

مســـــــــــــلملإل لالم ـــــــــــــللحإل فه الم ا إل لت اب ب مي ل  أن ات لق  يلل انند أحميإل تحقدق العدالإل لال 
االنتقلليإل. لن اب  للت ام األط ا   آليل  العدالإل االنتقلليإلن مثل لمسإل الح يقإل لالم ــللحإل لالمح مإل الالثــإل 
ل م ائم الم تك إل فه لارفير. لنيا  اعت ام الســــــ لل  الســــــيلانيإل التعللن مع المح مإل المسلئيإل الدلليإلن الته 

ل الحلوــــمإل األ  ى الته ةغلديل ات لق  يلل ل ســــيم فه الســــيلان م كيإل األراضــــه ندعم عم يل. لمط المســــلئ
 لاوتاداميل. فيذط المسلئل ت ت ي ارت لطل لثيقل  للتحدك المتمثل فه عيلة السلوادط للسلم السيم.

 لنش ل لعم الم للحإل نادى األللينل  االوت اتيميإل ل عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المسلعدة 
 يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســيلان. لتشــمعسل االوــتعدالا  لبدم عم يل  حذط ال عثإل المدادة. لنأمل أن تتم ط 

 بيث يل  عثإل متكلم إل مط تلبدق نيج شلمل فه لعميل لعم يإل االنتقلل السيلوه.

 إل. لوـــيقدم االتحلل األلرلله  ذلك لعمه الســـيلوـــه ل ســـيلان فه ايار وـــيم ك فه األوـــلبيع المقب 
لنياثـــــــــــل االتحلل األلرلله اليفلم  لاللت امل  الته  لعيل فه منتم  شـــــــــــ  لم الســـــــــــيلان فه ا ن ان/اينيه 
الملضــــهن معددا التأىدد ع ى أن الســــيلان شــــ نك له أللينإل طين إل األ ل. لنشــــيد ع ى ذلك نعين األوــــبيع 

ط الس اع فه تيغ اكن لي ــــــل الملضــــــه عط ا مإل مســــــلعدا  ننســــــلنيإل نضــــــلفيإل لي ئدط ا ثديلددط ال لرنط م
م دين ايرل فه  65,5ن ملله امم المســـــــــــــلعدا  ا نســـــــــــــلنيإل الته  دميل االتحلل األلرلله ل ســـــــــــــيلان نلى 

 .2020 علم

ترل الحللإل ا نســـــــلنيإل فه الســـــــيلان تثد    قل  للغل. فللس ل  السل م عط التيت ا  بدط ال  لئل ات ل م  
فد لك  يرلنل لاألم اض المعدةإل األ  ى. لنمب أةضــــل أن ان ذ  ســــبب تأثد  الفيضــــلنل  الشــــدادة ل لئحإل 

ال ئ فه االعت ــلر. لت اــب ب مي ــل  عمــل العــلم دط فه ممــلل  45 000الي ئين ا ثديلدين ال ــلل  عــدلحم 
.  د  أنسل نشـــع   للي ع نوام 2020ميادط شـــاع فه علم  8المعينإل ا نســـلنيإل الذاط  دميا مســـلعدا  نلى 

ويمل   ائم القتل لاالعتدام المسسه. للل ضلفإل  الد ة المستم ة ضد األط لل فه السيلانن لالاالنتيلىل  ال
نلى ذلكن مط  د  المقبيل أن تســـــــــتم  الممميعل  الته ل عه ع ى ات لق الســـــــــيم فه تمسدد األط لل.  مل 

العســ  نإل. لفه حذا ندعي الســ لل  الســيلانيإل نلى التي ف عط اوــتادام المدارك لالمســتشــفيل  فه عم يلتيل 
 .2015ال دلن نذّ    إعين المدارك اآلمسإلن الذك ل ع ع يه السيلان فه  لنين األلل/لةسمب  
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نن حذط الشـــــــــيا ل تتملشـــــــــى مع األللينإل الته نيلديل لحملةإل المدنددط. لمط المق ر أن اتاذ مم    
بيل. لنيا  اوـــتم ار الس اعل  القب يإل األمط فه حذا الشـــي    ارا  شـــأن  يفيإل تس دذ ال عثإل فه لارفير النســـحل

ف دل عبد الياادن لحي مط  د  المي عدط ع ى  -لالس اعل  المس حإل الته ةشلر  فديل  يل تح ن  السيلان 
ات لق الســيم. لنســمع عط   ق الســ لن نوام ااتملل مغللرة العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة 

ا ال ةقيم فيه العس ــــــــ ان العســــــــ  ك لالشــــــــ طه فه ال عثإل بدلرنل  مسترمإل.  ذك الفه لارفيرن فه الي ه ال
لن اب  للت ام الســـــ لل  بتحمل المســـــنلليإل عط املةإل المدنددطن  مل فه ذلك عط ط نق نشـــــ   ية مشـــــت  إلن 

لان مط أ ل للللدعم المقدم مط  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســــي 
 تس دذ الالإل اليطسيإل لحملةإل المدنددط.

 د  أن حذط االلت امل  اليلمإل وــــتســــتغ ق ل تل اتى تتحقق ع ى األرض. للذلكن تدعي ب مي ل نلى  
تي ه الحذر عسد مسل شــــإل نم لنيإل ن يق العم يإل المات لإل. فللتحدك اتمثل فه شــــقدط: ضــــملن انتقلل وــــ   

العم يإل المات لإل نلى الســـــــ لل  الســـــــيلانيإل لتمسب  ســـــــلرة الم لوـــــــب الته  فيمل اتع ق  حملةإل المدنددط مط
 تحققه  يل السسيا  اللين إل لي يل العم يإل فه لارفير.

  



 S/2020/1183  

 

12/31 20-17604 

 

 ا   فق ا خ مس
 بي ن ن ئب ا   ثل ا دائم  لصين  دى األمم ا  تحدة، داي بينغ  

 ]األثل: ال دسيإل[

لرك ع ى نالطلتيم. لأراب  للســـــ د ة  لرل ا للللرلن أشـــــ   ل يم األمدط العلم لة لرلي لالى لا ل ي 
 الممث إل الدائمإل ل مم كإل المتحدةن فه مس بيل المداد لفه حذط الم سإل.

شــيد  األشــي  الثيثإل الملضــيإل تقدمل حلمل فه عم يإل الســيم لاالنتقلل الســيلوــه فه الســيلانن  مل  
ته اضــــــــل عه بيل الح يمإل. لمط نلايإل شــــــــيد  الح لظ ع ى ال  م ا ةملبه فه ممميعإل ا ثــــــــيال  ال

ت ال ال ــعيلل  اال ت ــللةإل لم ض فد لك  يرلنل لالفيضــلنل  الياوــعإل االنتشــلر تشــ ل تحدةل   أ  ىن ال
 لد ة  لارة الب د لايلة ش  ه. لنس غه ل ممتمع الدلله أن ايله م ندا مط االحتملم لأن ة عل الم ند لمسلعدة 

 م لالتسميإل. لفه حذا السيلقن ألل أن أشدل ع ى السقلط الثيث التلليإل:السيلان ع ى التح   نحي السي

ألالن اس غه تس دذ ات لق الســيم تس دذا  لمي. لت اب ال ــدط بتيقيع ات لق  يلل ل ســيم فه الســيلان  
نن بدط الح يمإل االنتقلليإل فه السيلان لاألط ا  األ  ى لتشدد  إويلم  سي  السيلان اليلم فه حذا ال دل. 

حذط  لية رئيسـيإل نلى األملم فه العم يإل االنتقلليإل لف ثـإل حلمإل ل سـيلان لتحقدق وـيم شـلمل للائم. لتشـمع 
ال ــــــــدط األط ا  المي عإل ع ى االت لق ع ى اليفلم  للت املتيل  مدةإل لع ى الدفع  لتملط التس دذ الكلمل الت لق 

ى االنضــــــــــملم نلى عم يإل الســــــــــيم فه أ    ل ه تي ع  عد ع ى االت لق نل الســــــــــيم لتدعي األط ا  الته لم
مم ط. لتتل ع ال ـــــدط نلى أن تعمل  ميع األط ا  معل لتحقدق االنتقلل مط ا   الســـــيم نلى بسلم الســـــيم 
فه الســــــيلان. لتنند ال ــــــدط األمم المتحدة فه تعدال نن لق ال ــــــسدلق االوــــــتئملنه المتعدل الملنحدط ل نللة 

 .التمينل أل  اض بسلم السيم

ثلنيلن اس غه نعللم األللينإل لميا يإل التحدةل  اال تملعيإل لاال ت ـــــــــــللةإل. فللســـــــــــيلان ايا ه اللإل  
ا ت ــــللةإل ثــــ  إل لنق ــــل فه الي يل لالســــ ع األوــــلوــــيإل األ  ى لمســــتيى تضــــام قيلوــــيل. ل د أل  الملئحإل 

األ ذةإل لحم  حل إل  لالفيضلنل  نلى ت ل م ال عيلل  الحلليإلن ادا ايا ه أىث  مط ُ م  الس لن نق ل فه
ملوإل نلى المسلعدة ا نسلنيإل. لتنند ال دط نثيال  الح يمإل السيلانيإل فه الممللدط اال ت للك لالملله 
لت اب  لعتملل ثـــــــــــــسدلق السقد الدلله لالبسك الدلله ممميعإل تدابد  لتافيف عبم الداين لتدعي الممتمع 

الب د لونللة االوــــتثملر فه الســــيلان لتقدةم المســــلعدة  الدلله نلى نعللم األللينإل لتافيف عبم الداين ع ى
ا نســــلنيإل له للعم تسمدته اال تملعيإل لاال ت ــــللةإل للسلم القدرا  فه مملل الح م.  مل ندعي الب دان المعسيإل 
نلى أن ت فع  حق تدابد حل القســـ نإل االن  الةإل ضـــد الســـيلان مط للن ن للم. لنذ تتحســـط الحللإل فه الســـيلان 

ر تدرنميلن اس غه ل مم   أن ةســــــتع ض ع ى ال ير الم اما  الم  لضــــــإل ع ى الســــــيلان لأن ةضــــــع للارفي 
 لرطإل ط نق ل فعيل. ل د ولل  ال ـــدط الســـيلان  للعداد مط شـــحسل  ا مدالا  لم لفحإل الملئحإل لأروـــ ه 

 مستدامإل.فه لوعسل لمسلعدة الب د ع ى تحقدق التسميإل ال ف  ل طبيإل نلى الب د. لوسياثل بذل  ل مل

ثللثلن ةمب ضـــــــــــملن االنتقلل مط العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير نلى  
 عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـــــــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــــيلان. ل د اضـــــــــل عه العم يإل 

ــــــــــــــ  فه تع ن  عم يإل الســيم لالح لظ ع ى  الملضــيإل مط نشــ حل بدلر حلم 13المات لإل ع ى مدى الســسيا  الـ
االوتق ار فه لارفير للعم نعللة نعملر ذلك ا   يم. ل لنه مثلال ع ى تعللن األمم المتحدة لاالتحلل األف نقه 
بسمل  لحل المشــــــــــلىل األف ن يإلن لنس غه أن نســــــــــت دد مط ت ك التم لإل فه المســــــــــتقبل. لللنتيلم لالةإل العم يإل 
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األلل/لةســمب ن اس غه أن نتذ    ميع مي  ديل الذاط أوــيميا فه تحســدط الحللإل فه   لنين  31المات لإل فه 
ـــــــــــــــــ  الملضـــــيإل. للدايم  ل األوـــــ ل  ل شـــــعير  لالرتيل  نوام ننملو العم يإل  13لارفير ع ى مدى الســـــسيا  الـ
 المات لإل وتكين لميمتيل بسمل . 

 لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة لتتل ع ال ـــــدط نلى عم يإل التســـــ يم لاالنتقلل مط العم يإل المات 
فه لارفير نلى  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـــــــــــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــــــــيلان. لتدعي 
ال ــــــــــــدط األمدط العلم نلى تعددط ممثل  لص ل ســــــــــــيلان فه أ    ل ه مم ط. لنس غه ل عثإل األمم المتحدة 

ل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــيلان أن ت اعه آرام الح يمإل الســـــيلانيإل م اعلة تلمإل المتكلم إل لتقدةم المســـــلعدة  ي
عسد ألائيل ليا  لتيلن لأن تت      يرة تتملشى تململ  مع   ارا  مم   األمطن لأن ت    ع ى لعم الميلم 

سيلان. لفه الي ه األولويإل لعم يإل االنتقلل السيلوه فه السيلانن لأن تتمسب التد ل فه الشنلن الدا  يإل ل 
ن ســهن اس غه أن تســتمدب   علليإل لل  ل  الح يمإل الســيلانيإلن لأن تســلعد الب د فه تع ن  التسميإل المســتدامإلن 

 لأن تعبئ الممتمع الدلله ل نللة المسلعدة. 

ل د أالسل ع مل  أن ال  نق المتقدم ل عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســــــــــــــلعدة  يل ال ت ة  
قلليإل فه الســـيلان ةقيم   ـــيل إل نطلر اوـــت اتيمه شـــلمل ليذط ال عثإل للي لال  األمم المتحدة األ  ى فه االنت

المدـدان. لنـأمـل أن تتم ط ت ـك الكيـلنـل  مط العمـل معـل  شـــــــــــــ ـل لثدق ل نـللة الك ـلمة لتمسـب التعـدك ع ى 
 ا ت لثل   عضيل ال عض.
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 ا   فق ا س دس
 بي ن من ا بعث  ا دائ    لج هوري  ا دومينيكي   دى األمم ا  تحدة  

 ]األثل:  ل و لنيإل[

 لنيل أن نبدأ بتي يه الش   نلى ل يم األمدط العلم لة لرلي لالى لا ل يلرك ع ى نالطلتيم ال يمإل.  

حمل ن اب بتيقيع ات لق  يلل ل ســـــــــــــيم فه الســـــــــــــيلان للع ض الالإل اليطسيإل لحملةإل المدنددطن ل  
عس  ان ادينلن ل ح يمإل المدادة لتدبد ان حلملن الوتعللة الثقإل لاوتعللة االوتق ار. لنمثل ال  لن نقلته 

 انليق لحملةإل المدنددط لمعللمإل األو ل  المذرنإل ل س اع. 

لال شــــــــك فه أنه نذا  لنه  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســــــــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه  
يلان ممي ة ع ى السحي المسلوب  للسيلول  لالميارل لال يللة لالدعم السيلوهن فإنيل وُتمس  ال  ثإل لكه الس

ت ــــــ   ألاة أوــــــلوــــــيإل لعم يإل االنتقلل فه الب د. بدد أن ال عثإلن مط أ ل اليفلم بيذط الميمإلن تحتلج نلى الت ام 
 ىلمل لا يقه مط الح يمإل السيلانيإل. 

لســـــــــــــيلانيإل فه املةإل المدنددط أم  اديك. لنمب أن تكين  ميع المييل للعم ال عثإل ل ح يميإل ا 
ن ال ندعي ال عثإل نلى نتلاإل ف ص  دادة لتيويع نللق  المبذللإل فه حذا ال دل أللينإل لمسنلليإل مشت  إل. لال

 ا ال حسل  الكثد  ممل اس غه عم ه.  السيج لحملةإل المدنددط الع ل. لكط ال

الليائف م ــــدر   قن ممل اب و حشــــلشــــإل عم يإل االنتقلل الســــيلوــــه  ا ال العسف بدط للألوــــفن ال 
لااتملل ل يع الم ند مط العسف فه أعقل  انســـــــــــــحل  العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه 
لارفير. للل ضـــــلفإل نلى أن الســـــيلان اي د فه  م ة حذا التحيل اليلن فإنه ايا ه اللإل ا ت ـــــللةإل متدحيرة 

قإل الشــعب لعدم   لةإل اآلليل  القضــلئيإلن ل ل ذلك ةحدث فه الي ه الذك ايا ه فيه الب د ت شــه لللم لعدم ث
 فد لك  يرلنل لآثلر الفيضلنل  التلرنايإل لاالاتيل ل  ا نسلنيإل المت اادة. 

فه الملئإل مط الســـــــــــــيلانددط تحه مســـــــــــــتيى ال ق ن لأىث  مط  65للفقل آل   التقلرن ن ة يل نحي  
مسيم  حل إل نلى المســــلعدة ا نســــلنيإل. لفه الي ه ن ســــهن اتياثــــل انعدام األمط لانتيلىل  اقيق ميادط  9

ت ال السسلم لال تيل  اتع ضط ل عسف المسسهن ويام فه مايمل  المش لاط لا  يل أل فه  ميع  ا نسلن. لال
ا ال  فه لارفير. لال أنحلم الب د. لفه حذا ال ـــــدلن وـــــتكين  درا  ال عثإل فه مملل اقيق ا نســـــلن الوـــــمإل

ا بيغ عط انتيلىل  اقيق ا نســـلن لرثـــدحل أم ا  أوـــلوـــيل ن ل ذلك ننشـــلم منوـــســـل   ضـــلئيإل  نيلم ثقلفإل 
ت ال  ــلئمــإل فه الســـــــــــــيلان. للســلم ع ى ذلــكن ن اــب  ــللت ام الح يمــإل االنتقــلليــإل  ا في  مط العقــل  الته ال

ا ع ا  عسه  يل ال نلرة ال فيعإل المســـــــــــــتيى الته  لمه بيل   للتعللن مع المح مإل المسلئيإل الدلليإلن الذك تم
 المدعيإل العلمإل ل مح مإل المسلئيإل الدلليإل نلى السيلان فه تش نط األلل/أىتيل  الملضه. 

لمل ولسل ندعي نلى نش ا  الم أة فه العم يإل السيلويإل. لنسضم ثيتسل نلى ثي  ع ة اسطن مسسقإل  
السســــــلم ”ن للكط “الثيرة  لم  لتغد  الم لديم”ســــــيم لاألمطن الته  لله نن الممميعإل السســــــلئيإل الســــــيلانيإل ل 

تح ــــــل  عد ع ى اقي يل ع ى السحي  لال ئل  الضــــــ ي إل لالميمشــــــإل األ  ى فه مات ف لالةل  الســــــيلان لم
لنذ نسيط  للتحســـــدسل  الته ط أ  ع ى املةإل اقيق الم أة لالمســـــللاة بدط المسســـــدطن نك ر لعيتسل . “المل ي 

 فه الملئإل فه عم يل  ثسع الق ار.  40لى تحقدق تمثدل ل م أة بسس إل ن
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ا ال االنتقلل الســــــيلوــــــه فه الســــــيلان حشــــــل. لوــــــتتل ب السمل  فه  لنلى  لنب ال عثإل ن ســــــيلن ال 
الت ــــــدك ليذا التحدك الت امل  ينل لعم يإل مبتك ة ل ــــــسع ل ق ار. لمع تلير ت ك العم يإلن فإن التقدم الم ميك 

قيق ا نســـــــــــلن لالعدالإل اال تملعيإل لن لمإل العدل لالحي مإل الشـــــــــــلمل ل مميع وـــــــــــيحدل فه نيلةإل فه مملل ا
نذا  لنه تل عل  الشعب السيلانه وتتحقق. للدى  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المسلعدة  الملل  مل

 ــــــــــــ   ألاة قّيمإل ليذا  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســــــــــــيلان لديندتلم ن ع ى عديليلن ف ثــــــــــــإل ا ي يإل لكه ت
 الغ ضن بدعم مط الممتمع الدلله لاليدئل  ا   يميإل مثل االتحلل األف نقه. 
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 ا   فق ا س بع
 بي ن ا   ثل ا دائم إلستوني   دى األمم ا  تحدة، سفين يورغنسون   

أضـــــم ثـــــيته نلى اآل  نط فه شـــــ   مقدمه ا الطل  ع ى آرائيم الثلق إل. لألل أةضـــــل أن أراب  
ت اد ل الرا  دا  للممث إل الدائمإل المدادة ل مم كإل المتحدةن وــــــــعللة الســــــــددة  لرللرا للللارل. لأتل ع نلى العمل 

 ألمط.معيل  شأن السيلانن فضي عط المسلئل األ  ى المدر إل فه  دلل أعملل مم   ا

ع ى ال  م مط التحدةل  المتعدلةن  مل فه ذلك لللم فد لك  يرلنلن بذل الســـــــــــــيلان  ييلا  بد ة  
لتحقدق السمل  فه تحيله التلرناه. للذلكن مط األحميإل  م لن أن تعمل  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم 

ف ثـــــــإل مم سإل لدعم الب د فه  ييلطن  المســـــــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــيلان   لمل طل تيل فه أ   
 ويمل فه المملال  االوت اتيميإل األرلعإل الته ثدر بيل تك يف. لال

ألالن مط األحميإل  م لن أن ات قى الســـيلان الدعم مط  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـلعدة  
لل الســــيلوــــه نلى الدةمق اطيإل. لفه حذا  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســــيلان  إيإل نا او التقدم فه عم يإل االنتق

ال ـــدلن اس غه أن اس ـــب الت  د  ع ى بسلم المنوـــســـل ن ادا أن المنوـــســـل  القينإل تشـــ ل العميل ال ق ك 
ل دةمق اطيإل. لنيل أن نشـــدد  للســـيلان ع ى الاليا  اليلمإل الته اتاذحل  لل علن لنشـــمع الب د ع ى مياثـــ إل 

 م المنوسل .السد  ع ى حذا الل نق لإلثي  للسل

تشـــــ نط األلل/أىتيل . فقد أثـــــ   تس دذ  3ثلنيلن نيسئ الســـــيلان ع ى تيقيع ات لق  يلل ل ســـــيم فه  
ةم ط الم للغإل فه التأىدد ع ى أحميإل لعم  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم  االت لق اآلن أم ا أوــــــلوــــــيلن لال

ط. لألل أةضــل أن أشــدل ع ى أحميإل نشــ ا  الم أة فه ت ك المســلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســيلان فه تس دذ
تسضــــــم  عد نلى ات لق الســــــيم نلى أن ت عل ذلك ع ى  العم يإل. للل ضــــــلفإل نلى ذلكن ندعي األط ا  الته لم

 ل ه الس عإل.

ثللثلن مط األحميإل  م لن أن ات قى الســيلان الدعم مط  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســلعدة  
ل ال ت ة االنتقلليإل فه الســــــــيلان ل مســــــــلعدة فه بسلم الســــــــيم لاملةإل المدنددط لوــــــــيللة القلنين. لفه حذا  ي

ال دلن ن اب  لوتعدال السيلان لتسللل مسألإل املةإل المدنددط  ش ل ُم لش ن للكسسل نق  أةضل ب عض القديل 
 مسلعدة. فيمل اتع ق  مملل القدرا  الته ةم ط أط تقدم فيه األمم المتحدة ال

ن مط األحميإل  م لن أن تضع 2020را علن نر ا ل ضلئقإل اال ت للةإل الته شيدحل السيلان فه علم  
 عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســــيلان لالمنوــــســــل  الملليإل الدلليإل 

 السيلان مط  لئمإل الدلل ال اعيإل لإلرحل . ثق يل الكلمل لدعم التعلفه اال ت للك.  مل ن اب بسيإل رفع 

فقد أنشــئه  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســيلان لغ ض  
لادد لحي لعم الســـــيلان  يل عم يإل انتقلله التلرنايإل. مط الميم  دا أن اتم نة ـــــلل ت ك ال وـــــللإل بيضـــــي  

الشعب السيلانه. لنر ا ل تحدةل  اليلئ إل الته ايا ييل السيلانن مط األحميإل  لمط  يل ن  اما  حللفإل نلى
 م لن أن تتيف  ل  عثإل القدرة الكلفيإل لالميارل الميئمإل لأن تكين مييأة ل سييض  للدلر الم قى ع ى علتقيل 

ل لعيتسل نلى  إيإل تقدةم الدعم فه  ميع المملال  الته ةحتلج الســـــــــيلان نلى المســـــــــلعدة فديل. لنك ر أةضـــــــــ
 تعددط الممثل الالص لألمدط العلم فه أ    ف ثإل.
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ألل أن أنتقــل اآلن نلى ميضـــــــــــــيع العم يــإل المات لــإل ليتحــلل األف نقه لاألمم المتحــدة فه لارفير.  
 ح يل نيلةإل  لنين األلل/لةســـمب ن وـــدتعدط ع ى مم   األمط اتالذ   ار  شـــأن مســـتقبل العم يإل المات لإل. 

اتم تسديسه بل ةستسد نلى االاتيل ل  ع ى أرض اليا ع. لُناشى أن انلك  انسحل ل مسنلال اللتنند نوتينيل 
 التس ع فه االنسحل  نلى  سلرة الم لوب الكبد ة الته اققتيل العم يإل المات لإل ع ى م  السسدط.

 لأ د ان ألل أن أع   عط عمدق تقدا نل ل ســـــــــــــيلان ع ى لعمه الســـــــــــــاه لي ئدط ا ثديلددط الذاط 
ة  لن مط القتلل لالعسف فه مسلقإل تيم اك. تثبه ت ك األعملل م ة أ  ى لملذا ةمب ع دسل أن نســـــــــتثم  فه 
وـــيلان مســـتق  ل يك لم لح ن ألنه ا ل الكثد  نلى المسلقإل. لنمب ع ى الممتمع الدلله أال اد    يدا فه 

 االولحلر.تقدةم لعمه لتل عل  الشعب السيلانه نلى تحقدق الدةمق اطيإل لالسيم ل 
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 ا   فق ا ث من
 بي ن ن ئب  ا   ثل ا دائم  ف نس   دى األمم ا  تحدة، ن ت  ي ب ودهي ست إستيف ل  

  ل نك د نإل لال  نسيإل[ :]األثل

ألل أن أبدأ بتي يه الش   نلى السددة لك  لرلين لالسدد الى لان لالسدد  يلرك ع ى نالطلتيم. لألل  
 أن أشدل ع ى ثيث نقلط.

ت ال أللينإل ف نســل حه لعم التحيل الدةمق اطه فه الســيلان. لأشــدد  ل رالة الســيلوــيإل الته  ن الألال 
واله تبدايل الح يمإل االنتقلليإل فه وـــيلق مط ال ـــعيلل  المت اادة. لنتم ى ذلك فه مياثـــ إل ا ثـــيال   مل

دذ ات لق  يلل ل ســـــيم. لأشـــــد  المنوـــــســـــيإل لاال ت ـــــللةإل لالملليإلن ل ذلك فه المييل ال اميإل نلى البدم فه تس 
  ــــــــــ إل  لثــــــــــإل نلى المييل الته تبذليل الح يمإل ل د يل فه مسل شــــــــــل  مع  ميع األط ا . لندعي الذاط 

 ا الين  لرج عم يإل السيم نلى االنضملم نلديل للن م ند مط التأ د . ال

 ام اقيق لن اب  ذلك  مييل الســـــــــــــيلان ال اميإل نلى الت ـــــــــــــدك لإلفي  مط العقل  ل  للإل اات 
وـــيمل مط  يل التعللن مع م يضـــيإل األمم المتحدة لحقيق ا نســـلن لالمح مإل المسلئيإل الدلليإل.  ا نســـلنن ال

لمط األمير المشــــــــمعإل ل غلةإل الت ــــــــداق الم مع ع ى ات ل دتدط حلمتدطن  مل فه ذلك االت لقيإل الدلليإل لحملةإل 
 قب ت ك التليرا  ن  اما  م ميوإل. ميع األشالص مط اال ت لم القس ك. للللل ع ةمب أن تع

لنأمل أن اتم فه أ    ل ه مم ط اوـــــــــــتكملل ن  اما  رفع الســـــــــــيلان مط  لئمإل اليالةل  المتحدة  
ل دلل ال اعيإل لإلرحل . حذا فه اليا ع  لية الوـــــــــمإل األحميإل نحي تحقدق انتقلل لةمق اطه نل  . ل مل لعد 

رفيع المســـــــتيى لدعم عم يإل االنتقلل الســـــــيلانيإل  مم ل رفع ال ئي  نةملنينل ملى لنن وـــــــتسرم ف نســـــــل منتم ا 
 .2021السيلان مط ت ك القلئمإل. لنم ط عقد حذا الحدث فه الس ف األلل مط علم 

ا ند عدل مط التحدةل  مط تعقدد ثـــــــــعيلل  عم يإل االنتقلل ن ســـــــــيل. ل د أضـــــــــع ه ال ـــــــــعيلل   
إل فيمل ات ــل  لوــتم ار انعدام األمط فه لارفيرن اال ت ــللةإل مط  بيل ا ثــيال ن لت ل مه الحللإل ا نســلني

 لآثلر  لئحإل م ض فد لك  يرلنلن لآثلر الفيضلنل  لالحللإل فه نثديليل.

ال ئ نثديله فه شــ ق الســيلان.  50 000ةق   مط  لع يهن ن اب  مييل الســيلان الوــتضــلفإل مل 
السيلان الدللددط أم  ض لرك ل غلةإل. نن تعبئإل المسلعدة ا نسلنيإل مط  ميع ل لال  األمم المتحدة لش  لم 

 لللبيعإل الحللن وتقيم ف نسلن مع ش  لئيل األلرللددط لاالتحلل األلرللهن بدلرحل  لمي.

تنند ف نســـل الت عدل الســـ نع ل عثإل األمم المتحدة  -لوـــتكين حذط نقلته األ د ة  -لفه حذا الســـيلق  
فه الســيلان لتعددط ممثل  لص لألمدط العلم لمياثــ إل لعم  المتكلم إل لتقدةم المســلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل

األمم المتحدة فه المددان. لفه لارفيرن اس غه أن اتم االنتقلل مط العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم 
ن المتحدة فه لارفير نلى  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـــــــــــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــــــــيلا

  ل نقإل مسرمإل.

لتسيط ف نســـل  لوـــتعدال الســـ لل  الســـيلانيإل االضـــليع  للمســـنلليإل الكلم إل عط املةإل المدنددط فه  
لارفيرن لتشــــمع الح يمإل ع ى مياثــــ إل تس دذ  لتيل اليطسيإل لحملةإل المدنددطن  مســــلعدة  عثإل األمم المتحدة 

وــــيمل السســــلم  ا ال المدندينن لال يلان. لمع ذلكن الالمتكلم إل لتقدةم المســــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســــ
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 سى عسه لبسلم الثقإل  لاألط للن ايا يين العسف ع ى األرض.  مل أن اوــــــتم ار أنشــــــلإل بسلم الســــــيم أم  ال
 واليا ةعلنين مط ال دمإل  سبب مستيى انعدام األمط. بدط الس لن الذاط مل

م تس دذ عم يإل الســـــــــيم. لفه حذا ال ـــــــــدلن فإن لأ د ان مط الضـــــــــ لرك التعمدل ببسلم القدرا  للع 
مشــــــــلر إل الم أة حه  لبيعإل الحلل مســــــــألإل رئيســــــــيإلن  مل ذ   العداد مط المتك مدط. لتقع ع ى علتق مم   

ايا ه مط تحدةل ن  األمط مســـــــنلليإل   للإل أن ا اعه انســـــــحل  العم يإل المات لإل اليا ع ع ى األرض ل ل مل
عم يل  ا   الســــــيم الته ةقيم بيل. لفه حذا ال ــــــدلن ألل أن أشــــــ   الســــــدد ىمل  لن الحلل لائمل  للسســــــ إل ل

 الى لا لالسدد  يلرك ع ى تحداد ت لثدل الش لط األولويإل لعم يإل ةمب ع ى مم   األمط اآلن أن ةحدلحل.
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 ا   فق ا ت سع
 بي ن ا   ثل ا دائم أل   ني   دى األمم ا  تحدة، ك يستوف هيوسغن  

اوـــــــــــــمحيا له أن أبدأ   مته مط ادا انتيه رلوملرك لك  لرلين ل د إل األمدط العلم ل شـــــــــــــنلن  
ا ال مط المم ط أن تا ج عم يإل  الســـيلوـــيإل للسلم الســـيم. ننسل نم   مسعلف الوـــم فيمل اتع ق  للســـيلان. ال

حلن ممل ةمعل مط الضـــــــــــــ لرك أن نسر   مدةإل نلى الحللإل. حسل  تحدةل  حلئ إل تيا ه االنتقلل عط مســـــــــــــلر 
ا يمإل رئي  اليورام امدل . لفه حذط الم ا إلن ألل أن أ  د م ة أ  ى ع ى لعم ألملنيل الكلمل ل ح يمإل. 

 فه لوعسل لمعل ذلك مم سل. نحط ن ند أن تسم  الح يمإلن لوسبذل  ل مل

أ  ى عط ال ـــــــــعيلل  الته تيا ه المنوـــــــــســـــــــل  االنتقلليإل فه اليفلم مط المح ي أن نســـــــــمع م ة  
 للمياعدد السيلئيإل المحدلة ليل. لفيمل اتع ق  للمســـــــــــــللاة بدط المسســـــــــــــدط لتمثدل الم أةن فإن اليدئل  االنتقلليإل 

 ت ه  للتي عل  الته أع لسل عسيل م ارا حسل فه مم   األمط. لحذا أم  مح ي اقل . ال

تسم  نال عسدمل ةشـــــــلر  فديل الم ند مط السســـــــلم. م ة ت ي أ  ىن  يل  الســـــــيم النحط نع م أن عم  
للكط األحم مط ذلك حي أن الممتمع المدنه لالسســـــلم  د  ذال. لالحللإل ثـــــ  إل ل غلةإل فه  -نشـــــع   للاذالن 

 50 000الســـــيلان: الفيضـــــلنل ن لالح ـــــللن لم ض فد لك  يرلنلن لأم اض أ  ى  ســـــبب الفيضـــــلنل  ل 
مط مسلقإل تيم اك. لأثسه ع ى ا يمإل الســيلان لمل تقيم  ه مط  ييل مط أ ل نايام الي ئدط فه  ل ال ئ 

   ل  ث  إل.

ل مل لي أن ذلك لي   لفيلن فقد   أ  ا الطإل ال حفيإل الديميإل الته  دميل المتحدث ال ومه  لوم  
ا  ه ل سيل ة ع ى مسل م الذحبن   عط اال تتلل الدS/2020/1155األمدط العلم حذا ال  ل   شأن التق ن  س

مط المشــ لاط. اليضــع ثــعب  دا . للذلكن  سل  ية لافعإلن مع  27 000لاليممل  ضــد القيا  الح يميإل ل 
أثـــــد لئسل الب نللنددطن فه تقدةم مســـــلعدة األمم المتحدة لالســـــعه نلى أن تتيلى  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل 

 لليإل فه السيلان عم يل  لل عل.لتقدةم المسلعدة  يل ال ت ة االنتق

ومعته مط السددة لة لرلي لالسدد الى لا فيمل اتع ق  حشد ال عثإل. لأعتقد أن مط  لنشمعسه  ثد ا  مل 
الميم  دا  أن تتم ط ال عثإل مسذ الديم األلل مط ال يلم  للعمل الذك ثـــــــــــــممسلط حسل ألنه ادعم الح يمإل. لمط 

تمــلمــل . لوـــــــــــــتــدعم ألمــلنيــل حــذا ال ـــــــــــــســدلق بتقــدةم تب عــل  نضــــــــــــــلفيــإل  المدــد  ــدا  أن ة ين ف نقــل  متكــلمي  
 نضلفددط. لمي  دط

لفيمل اتع ق  للا ض التدرنمه ل عم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير فإنكم  
لا ض تذ  لنن وـــــــددك ال ئي ن أنسه أث   من  ا  مســـــــألإل أن مط الميم  دا  أن اتاذ المم     ارا   شـــــــأن ا

وــــيمل الســــدد  يلرك. لألل أن  التدرنمه ل عم يإل المات لإل. ل د وــــمعسل ذلك مط مقدمه ا الطل  الثيثإلن لال
أشـــــــــــــ  ط م ة أ  ى ع ى ت ايع  ميع التحدةل  الته نيا ييل فه عم يإل التافيض التدرنمه ال يرك. للذلك 

 مدنددط.اتعدط ع دسل أن نسسق مع الس لل  السيلانيإل الته وتتيلى املةإل ال

نيف    د ن ى اللإل تقع فديل ايالث أمسيإل للط اتم ط أثــــــحل  الايذ ال رق لداسل مط التد ل نذا لم 
ليم أوـــلوـــل   لنينيل   ىملل انســـحلبيم. فأك نيع مط االنل لع وـــست  ه ل ســـ لن نذا  لن أثـــحل  الايذ ال رق 

  المح يإل تعلرض السمل   للا ض ة ع ين أك شهم؟ لعيلة ع ى ذلكن ومعسل أن الس لل ةم سين حسل  لال
التدرنمه.  بل  ضــعإل أشــي ن وــمعسل تقلرن  عط نيب م لنه األمم المتحدة الته  لن مط الم ت ض أن تذحب 
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ةم سسل أن نســم   حدلث ذلك م ة أ  ى ألنه وــيشــيط ثــيرة الح يمإل  نلى المنوــســل  التع يميإل الســيلانيإل. لال
 لاألمم المتحدة لمم   األمط.

مسلشـــــــــدته لكم م ة أ  ىن وـــــــــددك ال ئي ن أن تسر لا  مدةإل نلى الت امسل  مم   األمط. لذلك فإن  
فع دسل البّه  شـــــــــــــأن الا ض التدرنمه. لع دسل أن نق ر  يفيإل التعللن مع الح يمإل الســـــــــــــيلانيإل  أنمع ط نقإل 

تكين حسل  مم سإل مط أ ل الت ـــــــدك لمميع التحدةل  الته نيا ييل. ا ل سه ا ت ا  الســـــــدد  يلركن لحي أن 
آليإل تسسدق تسر  فه  ميع ت ك المسلئل. للكط ع دسل أن ن يضيل. ع دسل أن نتحمل مسنللدتسل. في ةم سسل أن 

 نتا ى عط العم يإل المات لإل   ل  سلطإل.
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 ا   فق ا ع ش 
 بي ن ا   ثل ا دائم إلندونيسي   دى األمم ا  تحدة، دي ن دج ني  

 ألل أن أبدأ  للت ادب ب مد تسل المدادةن الممث إل الدائمإل ل مم كإل المتحدةن الس د ة  لرل ا للللارل. 

لوـــألله ببيلن مشـــت    لوـــم الب داط مط را لإل أمم  سي  شـــ ق آوـــيل العضـــينط فه مم   األمطن  
 نلم. أك نندلنيسيل لفدده

نيل ألال  تي يه الشـــــــــــــ   نلى مقدمه ا الطل  ع ى نالطلتيم الشـــــــــــــلم إل. لنثسه لفدانل ع ى الت ام  
ا يمإل الســـــــــــــيلان بتس دذ  لتيل اليطسيإل لحملةإل المدنددط. لنحط ع ى ثقإل  أن التقدم نحي تحقدق الســـــــــــــيم 

 . لاالولحلر فه السيلانن فه أعقل  ات لق السيم التلرناهن وُيح و ب  م أىب 

 لفه  ل حذط الا فيإلن نيل أن نب و ثيث نقلط حلمإل:  

األللى حه التعللن المستم  مع المسلقإل. لنحطن بيث سل أعضلم فه را لإل أمم  سي  ش ق آويلن  
ننمط نةملنل  راوـــــال    ضـــــد إل التعللن ا   يمه لدعم بسلم الســـــيم. لنسيط بدلر ا يمإل  سي  الســـــيلان لاليدئإل 

معسيإل  للتسميإل لاالتحلل األف نقه فه الم ا إل االنتقلليإل فه السيلان لندعي نلى مياث إل حذا الح يميإل الدلليإل ال
 التعللن فه السيلان  عد ننيلم العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير.

فه الســـيلان  لنشـــدل ع ى أن االنتقلل الســـ   نلى  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل ل مســـلعدة االنتقلليإل 
ةم ط أن اتحقق نال مط  يل التسســـــــــــــدق اليثدق بدط األمم المتحدة لا يمإل الســـــــــــــيلان لاالتحلل األف نقه  ال

لاليدئإل الح يميإل الدلليإل المعسيإل  للتسميإل مط أ ل الح لظ ع ى الم لوــب الته تحققه مط أ ل تحقدق الســيم 
 لالتسميإل فه السيلان فه األ ل اللينل.

الثلنيإل ع ى تحســــــدط الحللإل األمسيإل لاال ت ــــــللةإل. لننسل نك ر ميارإل األمدط العلم  لتسليك السقلإل 
 أن الســـيم فه الســـيلان لط ة تمل نال  عد انتيلم  ميع الس اعل . لنســـللرنل الق ق نوام اوـــتم ار العسف القب ه 

المحتمدط للادا  لاالضـــــــــــــل ا ل  المدنيإل فه أ  ام عدادة مط الب دن ل ذلك نوام الحللث الذك ل ع بدط 
 تش نط الثلنه/نيفمب . 16الش طإل المش  إل التل عإل ل عم يإل المات لإل فه ال لش  فه 

ةمب أن ةشـــع   ميع الســـيلانددط  لت لق الســـيم. للكه ةشـــع لا  للثقإل فه الم ا إل االنتقلليإلن ع ديم  
لح يمإل الســـيلانيإل لالعم يإل أن ةشـــع لا  لألملن لأن استيه  ل العسف. لفه حذا ال ـــدلن ن اب  للتعللن بدط ا

المات لإلن  مل فه ذلك مط  يل الدلرنل  المشت  إل الته تقيم بيل العم يإل المات لإل ل ية الش طإل السيلانيإل. 
 لنتل ع نلى مياث إل ت ك المملروإل نلى أن تستيه لالةإل العم يإل المات لإل.

اس غه ل ممتمع الدلله أن  لمط الميم أن تســـــــــتم  رل  التعللن حذط مع ال عثإل. لفه الي ه ن ســـــــــهن 
ةع و  ييلط لدعم التسميإل اال ت ــــــــــللةإل فه الب دن الذك ايا ه تحدةل   لد ة  ســــــــــبب  لئحإل فد لك  يرلنل 

 250لالفيضـــــــــــلنل  الشـــــــــــدادة ل د حل مط الكيارث اللبي يإل. لتيا ه الح يمإل عم ا  فه المد انيإل اب   اياله 
نللة تيســــد  ا ــــيل الســــيلان ع ى المســــلعدة الملليإل الدلليإل م دين للالر شــــي نل . لفه حذا ال ــــدلن اس غه و 

 لاالوتثملر لتافيف عبم الداين. 

لتتع ق السقلإل الثللثإل  ضـــــملن الدعم الكلمل لكل مط  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـــلعدة  
تحدة فه لارفير. لن اب  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــــــــيلان لالعم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم الم
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 لال تملع الثيثه الذك عقد فه تشــــ نط األلل/أىتيل  الملضــــه بدط األمم المتحدة لاالتحلل األف نقه لا يمإل 
الســـــــــــيلان. لحذا للدل ع ى الت ام ا يمإل الســـــــــــيلان  ضـــــــــــملن الا ض الســـــــــــ   ل عم يإل المات لإل لاالنتقلل 

 ال عثإل.  نلى

ل مط الب دان المســــــــلحمإل  قيا  للأف ال شــــــــ طإل فه العم يإل لتن د نندلنيســــــــيل لفدده نلمن بيثــــــــ يم 
المات لإل ل د حل مط  عثل  األمم المتحدة لح   السيمن أحميإل ضملن ويمإل لأمط لرفلط  ميع ا رإل السيم 
 يل عم يإل الت ــفيإل. لنس غه أةضــل  تقدةم ن   الدعم نلى ال عثإل لضــملن التس دذ الكلمل ليالاتيل.  مل نيل أن 

  . 2020س 2524ع ى أحميإل تعددط ممثل  لص لألمدط العلم فه السيلان لفقل  ل ق ار نن د 

لفه الاتلمن ان د لفدانل م ة أ  ى الت امسل الثلبه بدعم الســــــــــــيلان فه انتقلله نلى الســــــــــــيم لاألمط  
 لاالولحلر الدائمدط. 
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 ا   فق ا ح دي عش 
 دة، ع دو أب ري بي ن ا   ثل ا دائم  لنيج   دى األمم ا  تح  

  لل  نسيإل[ :]األثل

 -ةشـــــــــــ فسه أن ألله بيذا البيلن  للسيل إل عط الدلل األف ن يإل الثيث األعضـــــــــــلم فه مم   األمط  
  . 1+3تين  ل سي  أف ن يل لالسيم ن نضلفإل نلى ولنه فسسسه ل  ر   نسللاط سممميعإل 

األمدط العلم ع ى تقلرن ط عط الحللإل فه الســيلان لأنشــلإل  عثإل األمم المتحدة  1+3تشــ   ممميعإل  
  لع ى الا ض التدرنمه S/2020/1155كلم إل لتقدةم المســـــــــــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــــــــيلان سالمت

  . S/2020/1115ل عم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير لالي يل الياق ليل س

د أتيل  يلرك ع ى بدد  الى لا لالســددة رلوملرك لة لرلي لالســد -لنيل أةضــل  أن نشــ   الســدد  ين  
 نالطلتيم ل ييلحم لدعم عم يإل السيم الملرنإل فه السيلان. 

الحللإل الســـيلوـــيإل لاألمسيإل  لالحللإل اال تملعيإل لاال ت ـــللةإل  -ا    بيلنسل ع ى ثيث نقلط رئيســـيإل  
عدة  يل ال ت ة لا نسلنيإل  لمسألإل تسسدق عم يإل االنتقلل نلى ننشلم  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المسل

 االنتقلليإل فه السيلان  عد تافيض العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير. 

 للم للرا  الته أل  نلى تيقيع  1+3ألال ن فيمل اتع ق  للحللإل الســــــيلوــــــيإل لاألمسيإلن ت اب ممميعإل  
 م التحدةل  المت  يإلن فإن تيقيع االت لق ادل تشـــ نط األلل/أىتيل . لر  3ات لق  يلل ل ســـيم فه الســـيلان فه 

ع ى اوتعدال أط ا  الس اع ل سعه نلى تحقدق ويم لائم فه السيلان تحه رعلةإل الح يمإل االنتقلليإل. لتح يقل  
ليذط الغلةإلن ندعي  ميع المي عدط لالشـــــــــ  لم فه الســـــــــيلان نلى اليفلم  للت املتيم    للإل التس دذ ال علل لالك ن 

ن الذك ةشـــــــمل نا او تقدم  شـــــــأن مســـــــلئل مط  بدل المســـــــللاة بدط المسســـــــدط لاملةإل اقيق ا نســـــــلن ليت لق
 القلنين. لويللة

لتتل ب عم يإل بسلم الســـــــيم الملرنإل مط  ميع األط ا  االلت ام  لالت لق لالعمل بسشـــــــلط لتيضـــــــي   
ملنه الذك ادمج بدط األ علل لمعللمإل  ميع المسلئل المع قإل. لمط شأن ذلك أن ايس  تعبئإل ال سدلق االوتئ

 االوت اتيميإل لالتقسيإل لالتاليليإل لألنشلإل الداعمإل لعم يإل بسلم السيم.

لنثسه ع ى تعللن االتحلل األف نقه لاألمم المتحدةن ل ذلك  للدلر ال يللك الذك تضل ع  ه اليدئل   
 ـــللتسميـــإل ل سي  الســـــــــــــيلانن فه للن ا   يميـــإل لالب ـــدان الممـــللرةن أك اليدئـــإل الح يميـــإل الـــدلليـــإل المعسيـــإل 

 السيم. عم يإل

للل ضـــــــلفإل نلى ذلكن فإن ت ـــــــلعد العسف القب هن فضـــــــي عط االشـــــــت لىل  بدط القيا  الح يميإل  
ت ال  لرج االت لقن ةشيد ع ى ض لرة مياث إل المييل لمعللمإل األو ل   للعض المملعل  المس حإل الته ال

لإل. لفه حذا ال ــدلن ندعي عبد اليااد نير نلى االنضــملم نلى عم يإل وــيمل ال ق  لال لل المذرنإل ل س اعل ن لال
 السيم فه أ    ل ه مم ط مط أ ل نتلاإل ف ثإل لتحقدق السيم الشلمل لالملمع فه السيلان. 

 ل ثــيال  اال ت ــللةإل  1+3لع ى ال ــعدد اال تملعه اال ت ــللك لا نســلنهن ت اب ممميعإل  
ن ع ى ال  م مط ال ــــــعيلل  المتع قإل  ملئحإل م ض فد لك  يرلنل. لندعي لالملليإل الته تم االضــــــليع بيل

ا يمإل الســــيلان لشــــ  لمحل نلى االوــــت للة مط نتلئج المنتم  اال ت ــــللك القيمه الذك ُعقد فه الا طيم فه 
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مإل أا يل/وبتمب . لنس نه أن أشد  نلى أن   ار اليالةل  المتحدة ب فع السيلان مط  لئ 28نلى  26ال ت ة مط 
الدلل ال اعيإل لإلرحل  وــــــيع ون  مل أىدنل لائملن التسميإل اال ت ــــــللةإل لاال تملعيإل ل ســــــيلان مط  يل نتلاإل 

 نم لنيإل اليثيل نلى منوسل  التمينل ا نملئه الدلليإل.

نن ممل ا ند مط ت ل م الحللإل ا نســــــــلنيإل فه الســــــــيلان األومإل اال ت ــــــــللةإل  لانعدام األمط الغذائه   
  لاألللئإل  لالعسف 1988 بيإل لتغد  المسلخن  مل اتضـــ  مط أوـــيأ فيضـــلنل  تمتل  الب د مسذ علم لاآلثلر الســـ

بدط ال  لئل  لالتشـــــــــــ ند المليل ل ســـــــــــ لن  لتدفق الي ئدط مط الدلل الممللرة. لتتل ب الحللإل ال احسإلن الته 
لتضلمسسل مع السيلان  إيإل ميادط شاعن مسل أن نب حط ع ى مسنللدتسل  9,6ا ند   دي ع ى  تنث  ع ى مل

التافيف مط أث  الحللإل ا نســـلنيإل ع ى عم يإل بسلم الســـيم الملرنإل.  مل أنيل تيضـــ ن م ة أ  ىن الت ا ي بدط 
 األمط لالتسميإل.

لفيمل اتع ق  للتسســـــــــــــدق بدط ننشـــــــــــــلم ال عثإل المتكلم إل لالا ض التدرنمه ل عم يإل المات لإلن تثسه  
االنتقلليإل لتعللنيل مع ف نق التاليي التل ع ل  عثإل للعميل له فه تيســد   ع ى ا يمإل الســيلان 1+3 ممميعإل

 عم يإل انتقلل مسسقإل بدط ال عثتدط.

لنعتقد أن الحللإل ع ى أرض اليا ع لالت تد ل  الته لضــــعتيل الح يمإل االنتقلليإل لضــــملن االوــــتق ار  
أن تبدأ عم يإل الا ض التدرنمه لتس يم لاملةإل الس لن لالممت كل  فه لارفير تتل  لن مط العم يإل المات لإل 

  .2020س 2525 لنين األلل/لةسمب ن لفقل ل ق ار  31المسنلليإل نلى ال عثإل المتكلم إل اعت لرا مط 

فه الاتلمن تمدر ا شـــلرة نلى أن االعت ا  اليارل فه ات لق  يلل ل ســـيم فه الســـيلان  شـــيا ل مط  
 قإل  حملةإل لتع ن  اقيق ا نســــــــــــلنن لالعدالإل االنتقلليإلن لتس دذ  بدل الت ــــــــــــداق ع ى االت لقيل  الدلليإل المتع

الح يمإل لالإل لطسيإل لحملةإل المدنددطن ا عا األمل فه عم يإل انتقلل مسســـقإل بدط ال عثتدط. لفه حذا ال ـــدلن 
ندعي  ميع ش  لم السيلان نلى االنضملم نلى الب د فه   للإل عم يإل انتقلل نل حإل مط  يل تسريم انتال ل  

 لةمق اطيإل.
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 ا   فق ا ث ني عش 
 بي ن ن ئب  ا   ثل ا دائم  التح د ا  وسي  دى األمم ا  تحدة، آن  إيفستيغنيف   

 ]األثل:  لل لويإل[

فه البداةإلن ألل أن أراب  للممث إل الدائمإل المدادة ل مم كإل المتحدة لدى األمم المتحدةن الس د ة  لرل ا  
عيل فه مم   األمطن  مل فه ذلك  شـــــــــــــأن مســـــــــــــألإل  عثإل األمم المتحدة للللرل. لنتل ع نلى تعللن مثم  م

 المتكلم إل لتقدةم المسلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه السيلان.

ع ى نالطلتيم الحلف إل  -السددة لة لرلي لالسدد الى لا لالسدد  يلرك  -لنش   ل يم األمدط العلم  
  للمع يمل .

تشـــ نط األلل/أىتيل  اتي  ف ثـــإل  3ســـيم فه الســـيلان المي ع فه ننسل نيافق ع ى أن ات لق  يلل ل  
ف ندة لضـــــــــــــملن تحقدق االوـــــــــــــتق ار فه الب د ع ى المدى اللينل لاالنتقلل نلى التسميإل التدرنميإل. لممل اث ج 
ثــــدرنل أن ن ى أن الســــ لل  الســــيلانيإل مســــتعدة ل ت ــــدك م لشــــ ة ل قضــــلةل الته تشــــ ل األوــــ ل  المذرنإل 

فه ذلك فه لارفير. لنشـــــــيد ع ى ذلك التقدم الكبد  المح و فه تس دذ االت لق  يل الشـــــــي نط  ل س اعل ن  مل
 الملضددط.

لنيل أن نذّ    أن نمل  عم يإل الت للض ةع ى نلى اد  بد  نلى  ييل اليوــــلطإل الته بذليل  سي   
مط المتي ع أن ة ين  السـيلانن  مل فه ذلك المييل الشـا ـيإل ل  ئي  وـ  ل  د  ميلرلاه. لعيلة ع ى ذلكن

ل تقدم المح و نحي ن لمإل عي ل  اسـط  يار للةإل بدط الب داط أث  نةملبه ع ى مسلقإل شـ ق أف ن يل  أوـ حلن 
 .“الح يل األف ن يإل ل مشلىل األف ن يإل”ممل اثبه م ة أ  ى فعلليإل ثيغإل 

اتالذ تدابد  ات ــــــــــدى الســــــــــيلان لتحدةل  معقدةن أل   لئحإل فد لك  يرلنل نلى ت ل ميل. لنمب  
الومإل مط أ ل ننعلش اال ت لل لتس دذ م للرا  بسلم السيم. لفه حذا ال دلن مط األحميإل  م لن أن ت ل 

ةم ط. لتتي ع الا طيم مط الممتمع العللمه أن ةقدم  ل  ال عثإل المتكلم إل نلى العمل   لمل طل تيل  أوــــ ع مل
 الدعم لالمسلعدة المل يلإل فه الي ه المسلوب.

 عسلةإل تح دل الحللإل فه لارفير اليارل فه التق ن  المشــــــــت   األ د  ليتحلل األف نقه لاألمم  لروــــــــسل 
يإل  إنيلم لالةإل العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه S/2020/1155المتحدة سانر    . لنيافق ع ى التيثـــــــــــــ

للينإل آلرام الســــــــــ لل   لنين األلل/لةســــــــــمب . لنعتقد أنه ةمب نعللم األ 31لاألمم المتحدة فه لارفير فه 
 السيلانيإل عسد معللمإل معلاد  انسحل  ا رإل السيم لفه لضع الت تد ل  اليومإل لعمل ال عثإل المتكلم إل.

لم تشــــــيد الحللإل فه لارفير أك تحيال  وــــــ بيإل ذا  شــــــأن. للم تغد  االشــــــت لىل  بدط ال  لئل فه  
 لل  الســــــ نعإل لالمسســــــقإل  ددا لمميع حذط  عض اليالةل  المشــــــيد العلم. لم ة أ  ىن تشــــــد  اوــــــتمل إل الســــــ

الحيالثن فضــــــــي عط االوــــــــت اتيميإل اليطسيإل لحملةإل المدنددط الملرك تس دذحل الليلن نلى ع م الا طيم الملل 
 ع ى ات لع نيج شلمل لتحقدق االوتق ار.

 ى لقــد نمحــه العم يــإل المات لــإل فه اليفــلم  مميع الميــلم المي  ــإل نلديــل. لاــلن الي ــه ل ت  د  ع 
االنتعلش اال ت للك ل مسلقإلن الذك ةش ل اليد  ال ئيسه ل دعم الذك وتقدمه ال عثإل المتكلم إل. لنأمل أةضل 
أن اتم   ن ل لضـــع ال ـــيغإل السيلئيإل ل ل ائق الالثـــإل بسقل األثـــيل ل درا  الدعم مط العم يإل المات لإل نلى 

 ال عثإل المتكلم إل.
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لن ى أن مط المسلوــــــــب تململ التذ د   أن عبد اليااد نيرن المســــــــنلل عط اوــــــــتعدام  يل تح ن   
ا ال حي الما   ال ئيســـه لعم يإل الســـيم. فقد رفض االنضـــملم نلى االت لق  الســـيلان فه مسلقإل  بل م ةن ال

لشـــــــاع الذك ابدل لالد يل فه ايار مع الا طيم. لنك ر لعيتسل أللئك الذاط ةم كين أك تأثد  ع ى ذلك ا
 أنه ما   عسدد نلى مملروإل الضغي اليوم ع يه.
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 ا   فق ا ث  ث عش 
بياا ن ا   ثلاا  ا اادائ اا   ل  لداا  ا  تحاادة    ي اا نياا  ا عم ى وأي  ناادا ا شااااااااا اا  ياا   اادى   

 ا  تحدة، ب رب ا وودورد األمم
 ألل أن أش   ل يم األمدط العلم لة لرلي لالى لا ل يلرك ع ى نالطلتيم. 

لألل أن أبدأ  ل شــللة  للت ام ا يمإل الســيلان الته ةقيلحل مدندين  مياثــ إل نا او تقدم محميل نحي  
 تحقدق حدفيل المتمثل فه أن ة    السيلان لللإل لةمق اطيإل  للكلمل. 

لقد ن ذ رئي  اليورام امدل  لا يمته عدلا مط ا ثـــــــــيال  الحلوـــــــــمإل. لتمدر ا شـــــــــلرة بي ه  
م ع ى الي يل لالتقدم المح و نحي الت ـــــــداق ع ى المعلاد  الدلليإل األوـــــــلوـــــــيإل لحقيق  لص نلى نلغلم الدع

ا نسلن. لنحا ا يمإل السيلان ع ى مياث إل السد  ع ى حذا الل نق بتس دذ  ميع ا ثيال  اال ت للةإل 
 الض لرنإل ل  للإل االات ام الكلمل لحقيق ا نسلن األولويإل. 

تشــــ نط األلل/أىتيل .  3قيع ات لق  يلل ل ســــيم فه الســــيلان فه لتشــــدد المم كإل المتحدة أةضــــل بتي  
فيذا االت لق للدل لاض  ع ى أللينل  السيلان المداد. لنحا  ميع أثحل  الم  حإل ع ى لعم حذا اليعد 
 للســـــيم مط  يل التس دذ الســـــ نع لالكلمل ليت لق. لنحيي ع مل  للل  ل  اليارلة فه االت لق ل ح ـــــيل ع ى 

 مم المتحدة لندعي نلى الم ند مط المشلر إل بدط الح يمإل لاألمم المتحدة فه حذا ال دل.لعم األ

ا ال حسل  الكثد   للدسمل اتاذ   ليا  حلمإل ل تغ ب ع ى العداد مط التحدةل ن  مل وـــــــــــــمعسلن ال 
حير. الذك اس غه عم ه. فقد اوــتم   الحللإل اال ت ــللةإلن الته ت ل مه  ســبب م ض فد لك  يرلنلن فه التد

 لتت ااد االاتيل ل  ا نسلنيإل لأعملل العسف فه مسلطق الس اعل . 

اال ت للةإلن ت اب المم كإل المتحدة بدعم البسك الدلله لثسدلق  -لفيمل اتع ق  للحللإل اال تملعيإل  
سك السقد الدلله لمييل الح يمإل ال اميإل نلى التافيف مط لطأة الحللإل اال ت ــللةإل المت لةإل. فمط شــأن لعم الب

الدلله لب نلمج لعم األوــــــ ة فه الســــــيلان أن ةســــــلعد ع ى التافيف مط األث  الســــــ به ل عض ا ثــــــيال  
 ميادط للالر.  105اال ت للةإل. ننسل ننلك للرنلن بيث سل أىب  ملن  ثسلئه ل ب نلمجن  للتعيد  مب   

ليفلم  مســـــــــــــنلليلتيل المتع قإل لنذ أنتقل نلى الحللإل األمسيإلن ت اب المم كإل المتحدة  للت ام الح يمإل  ل 
ةم سسل أن نتملحل التحدةل    حملةإل المدنددط لضملن لثيل المسلعدا  ا نسلنيإل مط للن  ديل.  د  أنه ال

ت ال  لئمإل. في ت ال أعملل العسف بدط ال  لئل مســــــــــــتم ةن فضــــــــــــي عط االشــــــــــــت لىل   األمسيإل الكبد ة الته ال
ل عبد اليااد لالقيا  الح يميإل. لنك ر لعية األمدط العلم نلى ف ــــــد -المتقلعإل بدط  يل تح ن  الســــــيلان 

ا يمإل الســـــــيلان لإلوـــــــ اع فه اوـــــــتعدالاتيل لحملةإل المدنددط  مل اتملشـــــــى مع اوـــــــت اتيمدتيل اليطسيإل لحملةإل 
 المدنددط.

لنذ تســـتعد العم يإل المات لإل ليتحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير لينســـحل ن نحا الح يمإل  
 ى ننشــلم منوــســل  لســيللة القلنين أىث  اوــتمل إل لتمثدي مط أ ل بسلم الثقإل مع الســ لن المح ددط لضــملن ع

 االوتق ار فه مسلطق الس اع. 

لقد أنشـــــئه  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل لتقدةم المســـــلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه الســـــيلان لدعم  
تعددط ممثل  لص لألمدط العلم ل يللة ال عثإل المتكلم إل للن تقدةم عم يإل االنتقلل فه الســــــيلان. لنحيل تأّ   
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حذا الدعم. لنحا األملنإل العلمإل ع ى ننيلم عم يإل التعددط لمياثـــــــــــ إل العمل مع ا يمإل الســـــــــــيلان ل تعمدل 
  للت عدل الكلمل ل  عثإل المتكلم إل فه  ميع أنحلم السيلان. 

وــــــــــيمل فه  المات لإل نلى ا يمإل الســــــــــيلانن لال لأثسه ع ى الدعم المتياثــــــــــل الذك تقدمه العم يإل 
 مملله بسلم السيم للسلم القدرا . 

لندعي األمم المتحدة نلى   للإل أن ة ين االنتقلل مط العم يإل المات لإل نلى ال عثإل المتكلم إل مســـنلال  
ال ــدلن عط لم ت ل لمســتداملن  للعمل مع ا يمإل الســيلان لال  نق القل ك. لألل أن أى ر ا ع ا ن فه حذا 

تي ع المم    أن تكين ال عثإل المتكلم إل لف نقيل القل ك المتكلمل المســــت دداط ال ئيســــددط مط أثــــيل العم يإل 
 المات لإل. 

لألل أن أعّ ق  إةملو ع ى أث  الس اع فه تيم اكن نثديليلن ع ى الســـيلان. ننسل نشـــدد  للت ام الســـيلان  
التمينل الذك   ئدط ال لرنط مط أعملل العسف فه تيم اك. نن إتلاإل نة ــــــلل المســــــلعدا  ا نســــــلنيإل نلى الي

تقدمه المم كإل المتحدة ةســــــــــــلعد الي ئدط المدل مط نثديليل  لل عل ع ى ت قه المســــــــــــلعدة الللرئإل. لمع ذلكن 
حسل  ال إل نلى الم ند. لنشــــــــــمع الدلل األعضــــــــــلم ع ى لعم األمم المتحدة فه مســــــــــلعدة الســــــــــيلان ع ى 

 تيل ل  المت اادة. االوتمل إل ليذط االا

أ د ان لنذ أن حذط حه آ     سإل  شأن السيلان  بل انتيلم فت ة عضينإل ألملنيل فه مم   األمطن  
ألل أن أع   عط شــــ  نل ليل ع ى مشــــلر تيل الممتلوة فه ال يلم  لل ــــيل إل  يل العلمدط الملضــــددط. فللت ام 

 ث إل ش اىتسل اليثيقإل لدعم السيلان. ات ع عن لنتل ع نلى ميا ألملنيل  للسيم لاالوتق ار ال
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 ا   فق ا  ابع عش  
 بي ن ا   ثل  ا دائ    لوالي ت ا  تحدة األم يكي   دى األمم ا  تحدة، كيلي ك افت  

أراب  للســــ د ة  لرل ا للللرل فه المم  . ننسه مســــ لرة ل غلةإل ألنسه وــــأتم ط مط  ضــــلم  ضــــعإل  
أوــلبيع ع ى األ ل معيل لأراب بيل. لنحط وــعدام  دا لي يلحل حسل لنتل ع نلى العمل  س ل نلى  سب معيل. 

 رلتيمل الديم.ىمل أش   ل د إل األمدط العلم لة لرلي لل دل األمدط العلم الى لا  ثد ا ع ى ميا

لقد ا تمعسل  بل ثيثإل أشي  لمسل شإل آ   التليرا  فه السيلان لللر  عثإل األمم المتحدة المتكلم إل  
لتقدةم المسلعدة  يل ال ت ة االنتقلليإل فه السيلان. ل لنه الح يمإل االنتقلليإل السيلانيإل ل ملعل  المعلرضإل 

 ســـــــيم فه الســـــــيلان. ل د أروـــــــى ذلك االت لق األوـــــــلك  د ل عه لتيحل فه ذلك الي ه ات لق  يلل اللمي  ل
ل ســــــيم لالعدالإل لاالوــــــتق ار ع ى المدى اللينل ألللئك الذاط علنيا ل ت ة طين إل  دا مط ال رلئع لللرا  مط 

 العسف لال رلئع. 

ل مل   سل آنذا ن فقد أث ج ثـــــدر اليالةل  المتحدة اوـــــتعدال أط ا  حذا االت لق ل ممهم نلى طلللإل  
 م للضل  ب ل  مط اسط السيإل لمعللمإل األو ل  القدةمإل لعدم االوتق ار لالس اع فه السيلان. ال

وال ةسللرنل   ق  لل  نوام الحللإل ع ى األرض. ل مل ايض  األمدط العلم فه تق ن ط األ د   للكط مل 
ير لاالشـــــــــــت لىل   ن فإن ال نللا  الحللة فه االضـــــــــــل ا ل  المدنيإل لانعدام األمط فه لارفS/2020/1155س

الع قيإل لالقب يإل المســـتم ة فه شـــ ق الســـيلان تشـــد  نلى مســـلر ثـــعب ل مضـــه  دمل. ل د انلك عدم معللمإل 
 األو ل  المذرنإل ل س اع نلى تقينض ات لق  يلل لع   مسلر التقدم الذك أا و من  ا. 

لحملةإل المدنددط. لمط الاليا  الته  لم  فه االتملط ال ــحي   لإل الح يمإل الســيلانيإل اليطسيإل  
لنشــمع اليالةل  المتحدة بي ه  لص الاليط الع نضــإل ل الإل ليضــع نرلم لإلنذار الم    لابتكلر مســلرا  
محدلة ل  ال.  د  أنسل ندر  القديل الته تيا ييل الح يمإل االنتقلليإل فه محلللإل تس دذ الالإل. لنذ ةمضـــــــــــــه 

إل فه التياثـــل القيك لت للل المع يمل   شـــ لفيإل لن  ام الســـيلان  دملن نحا الح يمإل االنتقلليإل ع ى المشـــلر 
 المشللرا  مع الممتمعل  المتض رة. 

فيم ط ل  عثإل المتكلم إل أن تنلكن ع ى ل ه الا ـــــــــيصن للرا  قيّدمل  فه لعم  ييل املةإل المدنددط  
 ع بيالاتيل اقل تســتليع أن تضــل لالمســلعدة فه عم يإل االنتقلل الســيلوــه لعم يل  الســيم.  د  أن ال عثإل ال

نذا  لنه ت تق  نلى ال يللة. ننسل نحا ع ى تعددط ممثل  لص ل بدم فه قيللة ال عثإل المتكلم إل فه أ    ل ه 
وــــــــــيمل  للسر  نلى االاتيل ل   مم ط. فلوــــــــــتم ارحل وــــــــــتإل أشــــــــــي  مط للن قيللة فت ة أطيل ممل اس غهن ال

 األرض.  ع ى

تحلل األف نقه لاألمم المتحدة فه لارفير مط الســـــــــــــيلانن لمع الا لج الم تقب ل عم يإل المات لإل لي 
مط األحميإل  م لن أن اتم تافيضيل  ل نقإل مسنللإل لأن تتم عم يإل انتقلل و   نلى ال عثإل السيلويإل الالثإل 
المدادة. فيسل  مســــنلليل  رئيســــيإل ل عم يإل المات لإل اس غه أن تســــتم  فه  ل ال عثإل المتكلم إل لتقع ضــــمط 

ل فه ذلك تدرنب الشـــــــ طإل تدرن ل فعلال للعم وـــــــيللة القلنين ل د  ذلك مط المســـــــلئل المدر إل فه لالاتيلن  م
 ات لق  يلل. 

لت ت م اليالةل  المتحدة بدعم الح يمإل االنتقلليإل. لنتي ع أن اتم رفع اوـــــم الســـــيلان مط  لئمإل الدلل  
 د اوـــــتيفى المعلاد  القلنينيإل اليومإل. ال اعيإل لإلرحل    ن ل  دان اوـــــتسللا نلى شـــــيللة ال ئي   أن الســـــيلان 
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لنحط ع ى ثقإل  أن حذا التلير ود ش   م ا إل  دادة فه العي إل بدط السيلان لاليالةل  المتحدة لن ت  ف ثل 
  دادة لميوعإل فه عي إل السيلان  للممتمع الدلله. 

نه أم  مث ج ال دلر لأ د ان نشدد  للشعب السيلانه ع ى والئه فه الت ادب  مد انه ا ثديلددط. ن 
  لدةه. لملمئط  دا أن ن ى الشعب الذك ايا ه تحدةل   بد ة أثي حي ن سه اتبسى ميا ف ننسلنيإل لنقتسم مل

__________ 


