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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 أأنطونيو جوترييس الأمني العام للأمم املتحدةمعايل الس يد 

 عايل رسسا  اودول والوررا  والسادة السفرا  ومندو ي اودول الأعاا أأحصاب الفخامة وامل

 الس يدات و السادة

 لأمم املتحدةالس يد أأنطونيو جوترييس الأمني العام لأأن اتقدم ابلشكر والتقدير ملعايل اود يف البداية   

بند " حتت   الاجامتع رفيع املس توى ملناقشة احد امه راكئز الامم املتحدة الثالث وهو السالملعقد هذا 

 لزتامات املشرتكة بشأأن معليات الأمم املتحدة حلفظ السالم".ال  

 املتحدة لزتام امجلهورية المينية ابلتعاون مع معليات الاممهو تأأكيد واحض ل هذا الاجامتع ان مشاركتنا يف 

عالنادرة الامني العام لالمم املتحدة بانود التعبري عن تأأييدان مل  طارويف هذا ال  حلفظ السالم   ملمتثةل اب 

ه والرامية اىل اصالح ركزية السالم والأمن يف الامانالالزتامات املشرتكة بشأأن معليات حفظ السالم 

مم املتحدة وندمع الزتامهال دارية ات الان خالل اجرا  الاصالحبتحسني قدرة الأمم املتحدة م عامة للأ

ة ونؤكد حرص امجلهورية المينيمم املتحدة يف وهود حفظ السالم  ات الاقدر من الامر اذلي س يعزر 

ن والسالم دعامئ الامرسا  ية لامت اودولية والاقلمي اىل جنب مع اودول الاعاا  واملنظ العمل جنباعىل 

د صادقت ومن هذا املنطلق فق احلالية اليت متر هبا بالدياةة اليه يف الظرو  بأأمس احلواذلي حنن 

عالن الأمني العام  ظ لزتامات املشرتكة بشأأن معليات الأمم املتحدة حلفحول ال  امجلهورية المينية عىل ا 

اودامع اذلي  ة الزناعات واودورعىل اولوية العمل الس يايس عند التصدي لتسويونود هنا التأأكيد  السالم

حفظ السالم  ونؤكد جمددا" عىل املبادى  الأساس ية حلفظ السالم ونشري اىل امهية  ديه معلياتتؤ 

مم املتحدة يف جمال تعزيز السملحفظ السالم ابعتباره من اجنح الوسائل املتاحة ل الأمن اودوليني  و لأ
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عىل دمعنا املس متر والقوي لقيام حفظ السالم بدور حامس يف منع نشوب  وصوهنام. ونؤكد جمددا"

تثال للقانون اودويل م حفظ السالم  وودوره يف تعزيز ال   ا اي ام تنت ر معلياتها وتسويهتالزناعات واحتوا

 وبنا  السالم.

وذكل  يف المين ثيةهنا احلرب العب للسالم املس تدام ل   اننا يف امجلهورية المينية كنا ومارلنا وس نظل مند يدان

ويه املبادرة  ا"حمليا" وأأقلمييا" ودولي من خالل احلل السلمي القامئ عىل املرجعيات الثالث املتفق علهيا

وهو خياران يف  2216اخلليجية وخمرةات احلوار الوطين وقرارات جملس الأمن وعىل رأأسها القرار 

 احلكومة لعودة ال رعية اودس تورية وعودة مؤسسات اودوةل والأمن والاس تقرار اىل المين واملنطقة.

 الرئيس الس يد

ىل مشاورات جنيف يف عىل  ا" مناحرصموعدها احملدد  لقد توةه وفد احلكومة المينية بنوااي صادقة ا 

مياان منا بعداةل قايتنا وصدق نواايان و  جناهحاا   لسالم وحرصنا عىل ان خنفف من أ لم شعبنا وحنقق هل اا 

س هتتار كبري بأأرواح الا ان  املنشود. نقالبية رفات احلاور اىل جنيف بذرائع واهية وا  املليش يات ال 

 المينيني وأ لهمم وابحملمتع اودويل والأمم املتحدة وهو سلوك لميكن ان يصدر الا عن مليش يا دموية ممتردة.

يران ووكيلها ظللنا حنذرلقد  يا حزب هللا اللبناين يف الشؤون المينية ويف دمع هذه املليش   من تدخل ا 

هتا مع قيادة اقياد أأحداملمتردة وها حنن اليوم نرى كيف رفات هذه املليش يا اذلهاب اىل جنيف بعد لقا  

نطالق املشاورات وتوجهيهم بعدم املشاركة يف مشاورات السالم  جنيف يف حزب هللا اللبناين قبيل ا 

لكننا مع ذكل س نظل نؤكد ان الشعب الميين وقيادته مل يقبلوا ولن يقبلوا ابلمنوذج الايراين التخرييب يف 

 المين.
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 الرئيس الس يد

 ملاضية خالل الع ر س نوات ا املشاركة الفعاةل للجمهورية المينية يف قوات حفظ السالم اودولية ان 

 نييف ارسا  الامن والسالم اودوليني وذكل من خالل الاباط املراقبني العسكري ال"فاع ا"اكن لها دور

  اودور الفعالو  من الادا  املمتزي ثبتوا مس توى عالأأ  نيذلعدة همام وال الذلين شاركوا يفال رطة  فرادوأأ 

الصحرا  و اليت تتحدث اللغة العربية مثل دارفور وجنوب السودان املناطق وخصوصا  الزناعيف مناطق 

مراقب عسكري وضابط رشطة    300حيث وصل عدد املشاركني س نواي اىل اكرث من وغريها الغربية 

مم قبل دائرة قوات حفظ السالم يف الأ من  2016الا ان قرار تعليق املشاركة المينية يف بداية عام 

شاركني من العودة امل س باب لوجستية بسبب اغالق املطارات المينية وعدم متكن الاباط املتحدة اكن لأ 

 .أأثر بشلك سليب عىل هذه املشاركة اىل بالدمه واستبداهلم باباط اخرين

 

رسا  دعامئ الأ   عاو يف الأمم املتحدة وحرصا منا كدوةل امجلهورية المينية نا يفان  ن والسالم معىل ا 

تصديقا" لهذا و يف قوات حفظ السالم  س تئنا  املشاركة المينيةل   نعلن اس تعدادان الاكمل  اودوليني

 :يهوورية ض التدابري الالرمة والاجرا ات ال  س تعداد فقد اختذت احلكومة المينية مجةل منال  

  اىل العامصة املؤقتة عدن  االسالم ومعهد حفظ السالم ونقلهاعادة هيلكة شعبة حفظ

رفد و واس تئنا  تدريب الاباط حسب املعايري املطلوبة للمشاركة يف قوات حفظ السالم 

 .املعهد مبدربني مؤهلني وذو خربات سابقة يف الامم املتحدة

   نظميية وذكل وفق لحئة ت لختيار الاباط  وراريت اودفاع واوداخليةتشكيل جلنة فنية من

جرامئ  شاركني مل يرككبوا ايكد من ان امل أأ اجرا  اختبارات القبول والتبعد حسب الكفا ه 

 .نساينحقوق الانسان والقانون اودويل ال  نهتااكت لقوانني ا  او 

 عادة   .س تئنا  الرحالت اودولية اليوميةا  فتح مطاري عدن وسيئون اودوليني و  مت ا 
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ا يليب مطلب نظاميني مدربني وجمهزين عىل حنو جيد مببتوفري افراد ن امجلهورية المينية اذ تؤكد الزتاهما ا  

الأدا  الفعال  والتدقيق يف جسالت الأفراد للتأأكد من خلوها من اي سوابق او  انهتااكت حلقوق 

س تئنا  قوات حفظ السالم المينية للمشاركة مضن قوات حفظ السالم  الانسان  فأأننا نتطلع اىل رسعة ا 

 اودولية.

 

 شكرا الس يد الرئيس

 

 


