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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، أ ىل رئــيس 2016آب/أغســ س  19املعقــة ة يف  7755يف جلســجم جملــس األمــن   
ــان اتتــا  نيرــا ستعلــب ب اــن اللــس يف اتا ــد املع ــةن      ــجم ”جملــس األمــن باجملــم اللــس باتاي احلات

 :“اتصةمال يف
سنحب جملس األمن باالجتراع األخري مل تـد  اتقيـا اا اتةي يـجم اتصـةماتيجم     ”  

 .2016تخابيجم اتةي يجم تعام بشأن ت فيذ اتعرليجم االن
ــص واألمــ  يف اتصــةمال       ”   وسنحــب جملــس األمــن باجملــترنار اتتقــدم اتسياجمل

ــذ ــام  م ـ ــم      2012عـ ــةب احل ـ ــ خم  ـ ــة اتـ ــاص علـ ــنورة احلفـ ــة اـ ــد علـ ، وسؤكـ
اتدميقنايص، مـ  ججـناع عرليـجم انتخابيـجم ةـاملجم تل ريـ ، تتسـم باتشـفانيجم واملصـدا يجم،          

 .2020خاباا اتعامجم املقنر ججناؤها عام باعتاارها أجملاجملا تالنت 2016عام  يف
ويف هذا اتصد ، سالحظ جملس األمن اتقنار اتتةانقص اتـذ  اذـذا امل تـد ،    ”  

اجملت ا ا جىل تة يجم اتفنسب املع  بت فيذ االنتخاباا االحتا سجم غري املااةـنة يف اتصـةمال،   
ــ        ــجم حـ ــجم ات ملانيـ ــجم االنتخابيـ ــ م  تلعرليـ ــدول اتـ ــد الـ ــص بتردسـ ــنسن  25اتقااـ تشـ

تشـنسن   30، والدول ات م  تلعرليـجم االنتخابيـجم اتنئاجملـيجم حـ      2016األول/أكتةبن 
ــةبن  ــ      2016األول/أكت ــجم اتالامــجم  ةــنا  الري ــذ الةانــب اتتق ي ــا سســرن بت في ، مب

اتعرليجم االنتخابيجم. وسالحظ جملس األمن اتقنار اتتةانقص تلر تـد  اتقااـص بتردسـد     يف
 ؤجملساا االحتا سجم تلتقيد هبذا الدول ات م  امل قن.اتةالساا احلاتيجم تلر

وسعنب جملـس األمـن عـن أجملـفت تلتـأخن يف ت فيـذ الـدول اتـ م  األ ـلص،          ”  
وسدعة مجي  األيناف اتصةماتيجم املع يجم جىل اتعرل اتا َّاع من أجل ت فيذ الـدول املـ قن   

  ون م سد من اتتأخري.
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يــجم االنتخابيــجم تشــ ل نن ــجم تار يــجم وسشــري جملــس األمــن جىل أن هــذا اتعرل”  
تتحقيب ح م أكثـن ثثيليـجم تلشـعب اتصـةما ، مبـا سع ـس ت ـةع اتصـةمال. وسنحـب          
جملس األمن، يف هذا اتصد ، باتقنار اتذ  اذذا امل تد  بشأن ثثيل عشـائن األ ليـاا   

 ويائفجم اتا ا سن .
بتخصـــي  وسشـــري جملـــس األمـــن جىل اتتـــ ام ح ةمـــجم اتصـــةمال االحتا ســـجم  ”  

ــةاب تل ســاع. وسنحــب جملــس األمــن       يف 30 ــجم مــن مقاعــد جملســص اتشــيةل وات  املائ
اتـ  حتـ     2016آب/أغس س  9باألح ام األخن  اتةار ة يف بيان امل تد  املؤرل 

مجي  األيـناف علـة اذـاخل اا ـةاا اتالامـجم ت فاتـجم اتةنـاع هبـذا االتت امـاا. و ـ            
علة كفاتـجم ججـناع اتعرليـجم االنتخابيـجم ب نسقـجم       جملس األمن ح ةمجم اتصةمال االحتا سجم

ةفانجم وخلاا مصدا يجم، يف ظـل احتـنام حقـةإل ا نسـان واحلنسـاا األجملاجملـيجم، وم ـ ا        
حنسجم اتتعاري وحنسجم ت ـةسن الرعيـاا. ويف هـذا اتصـد ، سشـيد جملـس األمـن ب نشـاع         

تيجم هـذا  آتيجم تتسـةسجم امل ااعـاا االنتخابيـجم. وسؤكـد جملـس األمـن أايـجم كفاتـجم اجملـتقال         
 اآلتيجم وت فيذها  ون تأخري.

وسؤكد جملس األمـن أساـا أايـجم اتتقيـد ةنس ـجم ات نسـب اتسياجملـيجم مـن اآلن         ”  
، وخصة ـــا مـــن أجـــل اتة ـــةل جىل ججـــناع انتخابـــاا  لـــةل  2020وحـــ  عـــام 

تقةم علة أجملاس ماـدأ اتصـةا اتةاحـد تلشـخ  اتةاحـد. وحتقيقـا  ـذا         2020 عام
تــ ام امل تــد  بتشـ ي  جنشــاع األحـ اب اتسياجملــيجم وتســ يل ا   اتغاسـجم، سالحــظ اللـس ات  

غاةن جمل تني، اعتاارا من تارسخ انتخاب ات ملـان اتعاةـن، وخلتـب  اـل االنتخابـاا       يف
 .2020املقنر ججناؤها عام 

م جملــس األمــن بـــأن األةــ ن املقالــجم جملـــت ةن نتــنة  ــعاجم بات ســـاجم       وسســل  ”  
ثب، وسؤكد  عرت تلسالم واالجملـتقنار  تلصةمال، وجمليةا ل متابعجم االنتخاباا عن ك

 “.واتت ريجم يف اتصةمال
 


