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 بيان من رئيس جملس األمن    
ــاب     ر 1، املعقـــ يفة يف 7799مـــن يف جلســـل جملـــس األ  ، يف 2016 تشـــ ان اين/ـ

، أيفىل رئــيس جملــس األمــن “احلاينــل يف اينشــ ن األ ســ ”ســيان   ــ  ايفلــس يف اينعنــد املعنــ ن 
 باينعيان اينتايل باسم ايفلس:

اشري جملس األمن إىل مجيع ق اراتـ   بيا ـار رئيسـ  اينسـابقل بشـان احلاينـل يف ينعنـان،        ” 
(.  اؤكد جملـس األمـن مـن    S/PRST/2016/10) 2016مت ز ا يني   22ينصايفر يف  يها بيا   ا مبا

ــا ينلقــ ارار       ــل  ســيايفت   اســتقنين  اينسياســ    ق ــان ايقلي ي ــد يفه ــ  اينقــ ة ينســنمل ينعن جدا
1701 (2006)   1680 (2006)   1559 (2004). 
 ا حــجم جملــس األمــن با تيــاجل رئــيس ال ه راــل اينلعنا يــل ميشــا  هــ ن   قــا          ” 

ا ت ارخـا  حاةـل ينلتبلـجم هلـز األزمـل       ينلدست ر اينلعنـاب.  هـ ا ات تيابـار خـ   طـ ة  ـا       
 اينقـايفة  اينلعنا يـل  لج ه راـل  يناينسياسيل  املؤسسيل يف ينعنان.  حيث جملس األمن اين ئيس الداـد  

اينلعنا يني هلز اتستفايفة من جه يفخم املع  ينل حىت اآلن مب اصلل اينع ـ  اينعناـام مـن أجـ  تع اـ       
 استق ار اينعلد  ايس اع بتشكي  حك مل.

ــ        اؤكــد جم”  ــل  ا تيــاجل ب ملــان  ل لــس األمــن أن تشــكي  حك مــل  حــدة   ني
،   قا ينلدست ر، مها أم ان حاةان تسـتق ار ينعنـان  إكسـاب  اينقـدرة اينكا يـل      2017أاار ماا  

هلز اينص  يف يف  ج  اينتحداار اينيت ت اج  املنطقل.  اشـجع جملـس األمـن مجيـع األ ـ ا  يف      
قـدرة ينعنـان هلـز    من أجـ  مـ ان   ينتحقيق خ ا اينباال،  حدة  ه م متجديفان  إبدام ينعنان هلز

 معالل اينتحداار األمنيل  اتقتصايفال  اتجت اهيل  اي سا يل املتناميل اينيت ت اج  اينعلد.
 اشــديف جملــس األمــن هلــز أن اىا  ــل هلــز اســتق ار ينعنــان أمــ  مــ  رة ينتحقيــق    ” 

اينـيت سـعق أن  جههـا إىل مجيـع      اتستق ار  األمـن يف املنطقـل.  اؤكـد جملـس األمـن اينـده ار      
 أن تعـد  هـن    اينـيت انتـهجها ينعنـان    األ  ا  اينلعنا يل بان جتديف اتينت ام بسياسل ايننـاة بـايننفس  

 أة تد   يف األزمل اينس رال، اتساقا مع اينت امها اين اريف يف إهنن بععدا.

http://undocs.org/ar/S/PRST/2016/10
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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 ـ ا     ا/ين جملس األمن هلز رئيس اينـ زرام متـام سـنم ينلـ  ق اينقيايفاـل اينـيت أ عتـها       ” 
ينـت كني احلك مـل مـن اينع ـ  بفعاينيـل بـد ن رئـيس.  اـ/ين          يف اينـيت بـ  ا  جه ينل  ،اينفت ة اينصععل

جملــس األمــن كــ ينر هلــز رئــيس جملــس ايننــ اجل  عيــ  بــ ة لهــ يفا اين اميــل إىل تع اــ  احلــ ار   
 املست   بني مجيع األ  ا  اينلعنا يل.

 اعــ جل جملــس األمــن هــن تقــدا ا يف  هــل اينــدهم ايند ينيــل ينلعنــان  اهيــجم بــايفت ع    ” 
اينــد يل، مبــا يف اينــر املن  ــار ايند ينيــل، إىل مــ ان اســت  ار تقــد  اينــدهم ينلعنــان يف معالــل    

يفه ـ   تاكيـد  اينتحداار اتقتصايفال  األمنيل  اي سا يل اينيت ت اج  اينعلـد.  اكـ ر جملـس األمـن     
لعنـان،  اشـجعها هلـز م اصـلل يف ر املسـاه  احل يـدة اينـ ة ت ـطلع بـ  يف          ينل نسقل اخلاصل ين

 .“خ ا اينفت ة احلاةل بايننسعل ينلعنان، باينتنسيق اين  يق مع جم  هل ايندهم ايند ينيل
 


