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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة احلادية والسبعون  الدورة السبعون

   )أ( من جدول األعمال 34البند 
      منع نشوب الزناعات املسلحة

موجهــة  ا األمــع العــا   2016كــانون اليناينينــاي   3رســا م متباة ــة م ر ــة   
ور يس اجلمعية العامة ور يس جملـس األمـن مـن املمينـم الـدا م للمملعـة الع ةيـة        

 السعودية لدى األمم املتحدة
 

ةناء على تعليمات من حعوميت، أود أن أةلغعم حبدوث اقتحا  واعتـداء علـى سـةارة     
. فبينمــا كانــا مبــاي   2016كــانون اليناينينــاي    2ة الســعودية ةبهــ ان    اململعــة الع ةيــ 

السةارة تتع ض لالنتـها  والنـهو وترمـ   فيهـا الـنملان، ا تـط السـلبات ا ي انيـة ةواجبا ـا          
تــوفمل احلمايــة العافيــة. وحــدث اعتــداء وا ــم   اليــو  نةســل علــى قنةــلية اململعــة الع ةيــة   

هد ا ي انيـة. و  ذـ ا املـ ة أيمـا ا اـ   السـلبات ا ي انيـة سـاكنا         السعودية   مدينـة مشـ  
 تط ةواجو منع االعتداءات ال ي يل يل ال انون الدويل على عات ها. وا

ــع أعمــال العنــط        ــارات في ــتقوى العب ــدين ة ــة الســعودية ت ــة اململعــة الع ةي  ن حعوم
مةـدومون مـن ت ـاعس السـلبات     املوجهة ضد م ارنا الدةلوماسية. وحنن ةا ضـافة  ا للـ    

ا ي انية   احت ا  املبدأ األساسـ  ال اضـ  حب مـة املبـاي الدةلوماسـية وال نةـلية، وااللت امـات        
املنوطة ةاحلعومات املميةة، مبا فيها االلت امات الـيت تة ضـها اتةاقيـة فيينـا للعالقـات ال نةـلية       

ملباي الدةلوماسـية وال نةـلية مـن أي اقتحـا      ، ةاختال فيع التداةمل املناسبة حلماية ا1963لعا  
 أو ض ر.
وحنــن نــدعو جملــس األمــن  ا اختــال فيــع التــداةمل املناســبة لمــمان ح مــة امل افــ            

 الدةلوماسية ومحاية فيع الدةلوماسيع السعوديع    ي ان.
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 وسـتكون وتنـا لــو تةمـلتم ةتعمــيم ذـ ا ال سـالة ةاعتبارذــا و ي ـة مــن و ـا   اجلمعيــة        
 )أ( من جدول األعمال، ومن و ا   جملس األمن. 34العامة،    طار البند 

 
 املعلم عبد اهلل ةن حيىي  ( توقيع)

 املمينم الدا م
 


