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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف مــا عتعلــ  2016آذار/مــار   17املعقــة ة يف ، 7650يف جلســجم جملــس األمــن   
، أ ىل “تقــارعا األمــع ا عــال وــن ا ســة ان دجنــة  ا ســة ان”بنظــا اسلــس يف ا انــد املعنــةن 

 رئيس جملس األمن با ايان ا تايل باسم اسلس:
ععا  جملس األمـن وـن اعاواجـل ا دـدعد  ااا ا ا ـجم يف جنـة  ا سـة ان         ”  

أعــل، بــا انم مــن قــإة  داــا  بــل  ا نــار بدــ   وــال يف  دعدــجم جملــس األمــن  ىل 
املسـا  ا سـاب   لــيفام يف منأقـجم أوــايل ا نيـ  ا  ــقل، عدـعا بقلــ  بـا    ااا أوإــا        
ا عنا املتةاقلجم، ا يت ُأبل  ونها يف اإلحابات اإلولميجم ا ـيت اـدمإ  ىل جملـس األمـن     

ــجم جنــ     19يف  ــس األمــن ح ةمــجم  هةرع ــدوة جمل ة  ا ســة ان  ىل شــااف/اقاعا  دع
 االضألم مبسؤد يتها ون محاعجم املدعيع 

دععــا  جملــس األمــن وــن اعاواجــل بةجــل رــام  ااا تقــارعا مة ــة   ــا    ”  
أاا ت بدرة  رجـا  مسـلحع نـاعةا عاتـددن اي ااـيع ا دـعي  تحاعـا ا سـة ان         
ــة  ا ســة        ــجم جن ــم املتحــدة يف  هةرع ــجم األم ــابمح  اعا ــدعيع ا ت ــجم امل ــمح محاع ان  ىل مةا

د بــل  ا نــار ولــني مــدعيع  دعدــد  جملــس األمــن ولــني أن ا، إــات ولــني املــدعيع، 
 هةرعـجم جنــة  ا سـة ان، انــل وـن ماــا  األمــم     دمـةفي  بعاــجم األمـم املتحــدة يف  

املتحـدة نـجم مقاة ــجم دأ ـن أن تدــ   جـاائم حــا   دعـدوة جملــس األمـن ح ةمــجم       
ا، ـةل داانإـجم املسـؤد ع ونـل      هةرعجم جنة  ا سـة ان  ىل  جـااا يقيـ  يف  ـ ا     

دعاين ولني األمم املتحـدة  سـاوجم  ول ـا وـن  عدـاا جملـس يقيـ  رايـمح املسـتةل مـن           
املقــار أن تعقــدا   ارة وإليــات حيــو ا ســلل د  ارة ا ــدوم امليــدا  ا تــابعتع   مــم  

تـائ   املتحدة إلجااا يقي  معإ  يف است ابجم ا اعاـجم ،ـ ا ا ـا و، دعنتظـا با تإـال ا ن     
 ا يت سيتةق    ا اسلس   يها 
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ــهانات      ”   ــة  اإلعســان داعت ــهانات دقــاداات حق ــن اعت ــس األم ــدعن جمل دع
  ونــها دععــا  يف  ــ ا ا  ــد  وــن القــل ا عإيــ   ااا   ا قــاعةن ا ــدديل اإلعســا  املال ــ 

تقاعـا بعاــجم ا تقيـيم ا تابعـجم مليةضــيجم األمـم املتحــدة     ’االعتـهانات ا ـةار ة با تي ــي  يف   
قة  اإلعسان  تحسـع حقـة  اإلعسـان داملسـاا جم دامل ـا جم دا قـدرات يف جنـة          

ــجم    2016آذار/مــار   11املــؤر   ‘ا ســة ان ــجم األمــم املتحــدة يف  هةرع ــا بعا دتقاع
 2015نــاعةن األد / عســإق  4 جنــة  ا سة ان/ميةضــيجم حقــة  اإلعســان املــؤر 

  ‘ا يف جنــة  ا ســة انأمــد حا ــجم حقــة  اإلعســان يف ا ــيفام ا ــ ي بــا   ’داملعنــةن 
دععـا  جملــس األمــن وـن اعاواجــل ا دــدعد  ااا ا تقــارعا ا عدعـدة وــن داــةم أوإــا     
ونــا جنســ  يف ا ــيفام املســل   دعؤنــد جملــس األمــن أعنــا القــل ا اــا    ااا تــد ةر 

 2.8ا ا جم االات ـا عجم داإلعسـاعيجم يف جنـة  ا سـة ان، حيـين ععـا  مـا عقـدر بنحـة          
عــدال األمــن ا يــ ائ  د ااا اســتإاار اــال ا قيــة  ولــني   مليــةن شــشد بدــدة مــن اع 

 دقة  منظإات املساودة اإلعساعيجم 
دعؤنــد جملــس األمــن  وإــل  ــائيس ا ل نــجم املدــتانجم  لاقــد دا تقيــيم،         ”  

مةنــاي، دعــدوة  يــمح األبــااع  ىل ا تعــادن معــل بدــ   نامــ  مــن أجــ    ايســتة 
 ( ‘االتيا ’) ‘جنة  ا سة اناتيا  ح  ا يفام يف  هةرعجم ’املن  ادما بـتنيي  

دعاحــجم جملــس األمــن بــضحااا بعــ  ا تقــدل يف تنييــ  االتيــا ، مبــا يف ذ ــ  ”  
بدا أوإا  ا ل نجم املدتانجم  لاقـد دا تقيـيم، د عدـاا بعـ  ات يـات األمنيـجم االعتقا يـجم،        
داالتيــا  ولــني ارتيــار ا قائــجم ا ةاارعــجم، دتعــيع ا ــائيس ســليا نــجم ا ــدنتةر رعــا      

ــجم ا ــ ي    مدــار عا ــات األمنيــجم االعتقا ي ــا أدال  لــائيس، دت عيــد األبــااع ملقتــا  ا تاتيا ئا
  تقدمإ بل ا ل نجم املدتانجم  لاقد دا تقييم

دععا  جملس األمن ون القل ا اا    ااا ودل تقيد األبـااع بدـ   نامـ     ”  
اخلأــةات با تااماهتــا بتنييــ  االتيــا   ديف  ــ ا ا  ــد ، عــدوة جملــس األمــن  ىل ا ــاذ 

 ا تا يجم:
ــجم جنــة  ا ســة ان داانــا  املعــارل يف     - 1   أن تتقيــد ح ةمــجم  هةرع

ا انجم ا دعايجم  تحاعا ا سة ان بد   نام  داةري بةاا  بل  ا نار ا دائم داقـا  
 ال تااماهتإا مبةججم االتيا  

أن تةســمح ح ةمــجم  هةرعــجم جنــة  ا ســة ان داانــا  املعــارل يف   - 2  
 تحاعا ا سة ان دسائا ااهات ا ياولـجم املعنيـجم عأـا  ا تعـادن ا  امـ       ا انجم ا دعايجم 

ايإا بينها  يدإ  ا تنيي  ا  ام   تاتياات جةبا األمنيجم ولني ا نحة ا ـ ي اـارا رئـيس    
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ــااع يف    ــل األبـ ــيم ددااقـــإ وليـ ــد دا تقيـ ــتانجم  لاقـ ــجم املدـ ــااف/اقاعا  24ا ل نـ شـ
2016  

ــجم األد     - 3   ــائيس، دا نائ ــةىل ا  ــني   أن عت ــائيس، ول ــجم ا  ــائيس، دعائ ل
 ا نحة ا ةار  يف االتيا ، مناقاهم يف ح ةمجم ا ةحدة ا ةبنيجم االعتقا يجم يف جةبا 

أن تتقيد أبااع االتيا  بايان ا،يئجم ا  ةميجم ا دد يجم املعنيـجم با تنإيـجم    - 4  
دالعـجم، ا  ـا ر وـن اجتإاوهـا ا ـ ي       28مس  جم املاسةل ا ائاس  ا قاض  بضعدـاا   ون
، دأن ي ــم وــن ا ــاذ أي  جــاااات  2016نــاعةن ا اا /عنــاعا  31د  30 يف وقــد

تتناىف معل، د ـة بيـان قـداإ وليـل األبـااع دا ل نـجم املدـتانجم  لاقـد دا تقيـيم يف          
 داإ الح  

أن يإــ  ح ةمــجم  هةرعــجم جنــة  ا ســة ان داانــا  املعــارل يف    - 5  
ــ       ــدعيع داملاااـ ــة ان املـ ــا ا سـ ــعايجم  تحاعـ ــجم ا دـ ــدار     ا انـ ــا املـ ــا ايهـ ــجم، مبـ املدعيـ

داملستدــييات، دأن عســإحا   شــشام با تنقــ  ناعــجم، دأن عســإحا، داقــا ألح ــال  
ا قــاعةن ا ــدديل ذات ا  ــلجم دماــا مل األمــم املتحــدة ا تةجيهيــجم يف جمــا  املســاودة         
اإلعساعيجم، بةقة  منظإـات املسـاودة اإلعسـاعيجم بدـ   نامـ  دمـ مةن د دن  وااـجم        

  ع ا  املساودات اإلعساعيجم يف داتها  ىل  يمح احملتاجع  لإساودة يف ضإان 
ــ          ”   ــا عتعل ــدل احملــاا ايإ ــتعاال ا تق ــل اس ــن اوتاام ــن و ــس األم ــا  جمل دعع

  2016آذار/مار   31باخلأةات احملد ة أولا يف مةود ال عت ادا 
دعدـــد  جملـــس األمـــن ولـــني ا اجـــجم املاســـجم  ىل املســـاا جم وـــن اعتـــهانات  ”  

اإلعسان داعتهانات ا قاعةن ا ـدديل اإلعسـا  يف جنـة  ا سـة ان،     دقاداات حقة  
مبا يف ذ   االعتهانات دا ت ـاداات املسـتإاة ا ـيت عالعـ  ونـها منـ  أن داـمح االتيـا           
دحييط جملـس األمـن ولإـا يف  ـ ا ا  ـد  با ي ـ  اخلـامس مـن االتيـا ، دعـدوة  ىل           

ا تـابمح  ليـا  األااعقـ  املـؤر      تنيي ا، دععا  ون تقدعاا  ايان جملس ا سلم داألمن 
ا  ي بلـجم ايـل اسلـس املـ نةر أن عقـةل رئـيس ميةضـيجم         2015أعلة /ساتإق  26

االيــا  األااعقــ  با ــاذ  يــمح اخلأــةات ا لامــجم ةــة  عدــاا ا إــجم  تلأــجم انــة      
ا ســة ان، نيــين عدــإ  ارت اقــها ااــاائم ااســيإجم املات اــجم حــ   اعــجم ا يتــاة          

ــجم   ــجم يف ا ي ــ      االعتقا ي ــ  ات يــات األرــال املاين دعــدوة جملــس األمــن أعنــا  ىل تنيي
 اخلامس من االتيا ، مبا ايها انجم ا قيقجم دا تعايف دامل ا جم 

دععا  جملس األمن وـن القـل ا اـا    ااا ا تقـارعا وـن االعتـهانات املت ـارة        ”  
  جم  دعؤنـد جملـس   التيا  مانا ا قةات دعؤند أمهيـجم ا تعـادن ا ة يـ  بدـ ن  ـ ا املسـ      



 S/PRST/2016/1 

 

4/4 16-04370 

 

األمن  وإل ا اابإ  اعاجم األمم املتحدة يف جنة  ا سة ان دععا  من جدعـد وـن بـا      
ــجم دا الــدان املســامهجم بقــةات          ــة ا اعا ــيت ا ــ  ا مةفي ــاااات ا دــ اوجم ا  ــدعاا  رج تق
وســ اعجم دأاــاا  شــابجم يف ســاي  محاعــجم مئــات اتالع مــن املــدعيع املعاضــع ملشــابا   

قي  استقاار ا ا جم األمنيجم يف  يمح أةاا جنة  ا سة ان  دعقا جملس ا عنا ا اد ، دي
األمن با اججم  ىل تعاعا ا تعادن بع ح ةمـجم جنـة  ا سـة ان دبعاـجم األمـم املتحـدة يف       
جنة  ا سة ان  نإان سلمجم دأمن أااا  حيو ا سلل دسائا مـةفي  األمـم املتحـدة    

  ملساودة اإلعساعيجمداألااا  املاتاأع  ا، مبن ايهم مةفية ا
  “دعؤند جملس األمن من جدعد  وإل ا ااسخ  دعجم جنة  ا سة ان”  

 


