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                      بيان من رئيس جملس األمن  
 

           ، أ ىل رئــــ       7132                 كـــن يفأل األديس ربســــ         31            ، املعقــــيف ة يف     6318                يف جلســـل  لــــ  األمـــ   
   “:     ل ب ن        احلنلل يف  ”                                                                    ل  األم  ابسم اجملل  ابلب نأل التنيل ف  ن ربتعلق بنظر اجملل  يف البند املعنيفأل 

                                   دإىل مج ع قراراته الالحقل بشأأل ل ب ن.   (    7133 )      3721                      ربشري  ل  األم  إىل قراره  ”  
                                                                      دربؤكــد  لــ  األمــ  مــ  جدربــد التةامـــه بســ ن ة ل ب ــن داســتقال ن دســالمت ن ا قل   ـــل  ”  

         اليفطن ل.       ددحدهتن
                                                                      دربكرر  ل  األم  التأك د على أأل االتفنق الس نسي الل يب ربظل، بعد مـردر سـنت   ”  

                              يف الصــاريا ، ا طــنر اليفح ــد الصــن        7132         ديس ربســ           كــن يفأل األ      32                   منــا التيفق ــع عل ــه يف 
                                                                                  هنـــنأل األ مـــل الس نســـ ل الل ب ـــل، دأأل تنف ـــاه ال ربـــةاي أسنســـ ن  جـــراأل اال تاـــناب  دإ ـــن  ع ل ـــل 
                                                                                 اال تقــني الس نســي. دربشــد  اجمللــ  علــى اســت رار ســر أل االتفــنق طــيفاي الفــ ة اال تقنل ــل يف ل ب ــن 

                                                       الصح حل اليت ل   م  شأهنن سيفى تقيفربض الع ل ـل الس نسـ ل الـيت                           دربرفض امليفاع د الن نئ ل غري 
                    ت سرهن األمم املتحدة.

                                                                   دربع د  لـ  األمـ  يك ـد إقـراره عمـل ع ـل األمـم املتحـدة مـ  أجـل ع ل ـل س نسـ ل  ”  
                                                                                   شنملل للج  ع ربكيفأل  منم ن يف ربد الل ب   دتتيفىل األمم املتحدة ت سريهن على النحيف الاي قدمه 

         ، م  أجل     7132            أربليفيسسبت       71                                     ص لألم  العن ، غسنأل سالمه، يف   يفربيفرك يف          امل ثل اعن
                                                                إرسنأل حكم مستقر دميفحد د ث لي دفعني يف إطنر االتفنق الس نسي الل يب.

ــــــل يف مــــــيفجة الــــــرئ   املــــــؤر   ”   ــــــد  لــــــ  األمــــــ  تسلســــــل امــــــل الع ــــــل املب ن     71                                                          دربؤرب
                                مــم املتحــدة، ذــن يف الــمج إ اــني   يفعــل                             الــاي أقــره  لــ  األمــ  التــنبع لأل      7132            أربليفيسســبت  

                                                                             تعــدربال  وــدد ة علــى االتفــنق، دربرحــحمل ابلتقــد  ااــر  فعــال يف إطــنر هــاه الع ل ــل، دربتملــع إىل 
                                                 ميفاصلل تنف ا امل الع ل، ذن ربش ل ا عدا  لال تاناب .

                                                                        دربنــيفه  لــ  األمــ  ابلــددر ا ــن  الــاي ربدــملع بــه الســ د فــنربة الســرا ، رئــ   الــيف راأل  ”  
                                                                           رئــ   اجمللـــ  الركســـي حلكيفمــل اليففـــنق الـــيفط ، فدــال عـــ  القـــن ة الل ب ــ  ا اـــررب ، يف تعةربـــة   د 

                املصنحلل اليفطن ل.
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                                                                 دحيــجم  لــ  األمــ  مج ــع الل ب ــ  بقــيفة علــى مدــنعفل ار ــيف  للع ــل معــن بــرد  مــ   ”  
        ا إىل أأل                                                                               التيفافق دعلى املشنركل على حنيف عنجل دبننأل يف الع ل ل الس نس ل الشنملل للج  ع، مشري 

                                                                              املةربد م  التأاري لـ   مـ  شـأ ه سـيفى إطنلـل معـنعة الشـعحمل الل ـيب. دربكـرر اجمللـ  يك ـد أ  ـل 
                                                املشنركل ا ن فل لل رأة يف مج ع مراحل هاه الع ل ل. 

                                                                   دربرححمل اجملل ، يف هاا الصد ، إبطالق املفيفضـ ل اليفطن ـل العل ـن لال تاـناب  حل لـل  ”  
         التسج ل.

                                                 حكيفمـــل اليففـــنق الـــيفط  دمج ـــع الل ب ـــ  علـــى الع ـــل مـــ  أجـــل              دحيـــجم  لـــ  األمـــ   ”  
                                                                                  ااتتن  املرحلل اال تقنل ل يف أجيفاأل سل  ل. دربع د اجملل  يك د تشج عه  ل  النيفاب بقـيفة علـى 

            دضـــع الل ســـن     يف        التقـــد        إحـــرا         ميفاصـــلل     علـــى       دربشـــجع                               دضـــع قـــن يفأل ا تاـــنق جدربـــد دإقـــراره، 
  .   دربد  ار     ل يب  ال       دستيفر            األارية على ال

                 دربؤكـد مـ  جدربـد أأل    (    7132 )      7727          مـ  القـرار    2                  ل  األمـ  إىل الفقـرة       دربشري   ”  
                                                                                 أي وندلل، ذن ف  ن وـندال  األطـراا الل ب ـل، تسـت دا تقـيفربض الع ل ـل الس نسـ ل الـيت تقيف هـن 

                                       اجملل  على أأل الل ب   ربنبغي  م أأل ربقرردا                                                 ل ب ن دتتيفىل األمم املتحدة ت سريهن غري مقبيفلل. دربؤكد 
                               مستقبل م أب فس م  دأل تدال أجنيب.

                                                                     دربشد   ل  األم  على أ  ل تيفح د دتعةربة القيفا  املسلحل يف ل ب ن ددضع ن حتت  ”  
                                                                            الرقنبــل املد  ــل، دحيــ ، عل ــن، يف هــاا الصــد ، ابالجت نعــن  الــيت عقــد  يف القــنهرة يف ســب ل 

               حتق ق هاا ا دا.
                                                                   دربشــد   لــ  األمــ  كــالمج علــى أ  ــل املؤسســن  االقتصــن ربل اليفطن ــل يف ل ب ــن الــيت  ”  

                                                                              جيــحمل أأل تيفاصــل الع ــل ملــن ف ــه مصــلحل مج ــع الل ب ــ ، دربكــرر التأك ــد علــى أأل حكيفمــل اليففــنق 
                                                                                الــيفط  جيــحمل عل  ــن أأل  ــنرل فعل ــن ليفحــدهن الرقنبــل علــى تلــمج املؤسســن  دفقــن للقــن يفأل الل ــيب، 

                                                                 ل ت بن  الدستيفرربل اليت ستتاا يف املستقبل ع ال ابالتفنق الس نسي الل يب.             دأل ا االي اب
                                                                  دربـــدرب   لـــ  األمـــ  أع ـــني العنـــن املرتكبـــل يف ا د ـــل األاـــرية يف شـــ  أحنـــنأل ل ب ـــن،  ”  

                                                                                 دربكرر التأك د على أأل م  داجحمل مج ع األطراا اليففنأل ذن عل  ـن مـ  التةامـن  ذيفجـحمل القـن يفأل 
                                                            لقــن يفأل الــدديل حلقــيفق ا  ســنأل، حســحمل احلنلــل، دربشــد  علــى ضــردرة مســنأللل                الــدديل ا  ســن  دا

                                                                              مرتكيب ا ت نكن  القن يفأل الدديل ا  سن  دا ت نكن  دجتند ا  حقيفق ا  سنأل م  املسؤدل .
                                                                 دربــدرب   لــ  األمــ  كــالمج مج ــع األع ــني ا رهنب ــل يف ل ب ــن، دحيــجم مج ــع الل ب ــ   ”  

                             رهنب يف ظل حكيفمل مد  ل ميفحدة.                           على دحدة الصن يف مكنفحت م لإل
                                                                دربؤكـد  لـ  األمـ  علــى أ ـه ال  كـ  أأل ربكـيفأل هنــنك حـل عسـكري لأل مـل، دربؤكــد  ”  

                                                                      مـــ  جدربـــد ضـــردرة أأل  ـــنرل مج ـــع األطـــراا يف ل ب ـــن ضـــب، الـــنف  دأأل  تنـــع عـــ  أي عنـــن 
       دائــه                                                                         أع ــني مــ  شــأهنن أأل تقــيفة الع ل ــل الــيت ت ســرهن األمــم املتحــدة. دربع ــد اجمللــ  تيفج ــه   أد

                                                                         ر  ـــع الل ب ـــ  مـــ  أجـــل احـــ ا  دقـــن إطـــالق النـــنر، علـــى حنـــيف مـــن  عـــن إل ـــه ا عـــالأل املشـــ ك 
   .“    7132           يف سربيفل ه     72                                         الصن ر على إثر االجت نع الاي عقد يف ابررب  يف 
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