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ــتم     ــتم مار ت ــتي   6رســتاتتم متبتتات ــت    2016أيتر/م ــتم  ا األمــع اا  م جهت
 ورئيس جملس األمن من املمثلة اادائمة األردم ادى األمم املتحدة  

 
رســتاة لثــن ااناــت  ااملــ ر  املار ــة   اتنـت  للــع ي ليمــتح مــن وإــ م   و  ــترة   

(  و حلتقت ترستئلنت اجل اتية امل جهة  ا كن من األمـع اا ـت    S/2016/418) 2016أيتر/متي   5
 ورئيس جملس األمن  أرج  أم أتع اإم مت يلي:

يملــتنإر وإ مــة اململإــة األردايــة اهتتميــة ااطتمــتح ااةتيفلــة ااــ اردة   رســتاة لثــن   
فيهـت لتريـة متمـت لـن اا ـحة  وأ ـت        اانات  اامل ر  وياكد للع أم كتفـة امل ل مـتح ااـ اردة   

يــ يف   وقــد فاــد فيــ  ااناــت  ااملــ ر  م ــداقيت  كتملــة أمــت  اا ــت  أ ــ  ت ــد أم يإــررح    
 جرائم  ااةش ة ضد   ة  واا  كتم آ رهت   مدينة ولب ااشهةت .

 م األوــرى تتاناــت  ااملــ ر  ااتت ــتد لــن ااســتلس  ااــر يف  لــس األمــن ووقــ     
األلمع واا من تدا من ذاك للع ينفيذ قـراراح ا لـس ااـ  أتةتـد فشـل    اانـه         حتريض  

مبملــاوايتي  هــتب  ــ ة .  م ســل   ااناــت  ااملــ ر   ســ ا    اات تمــن مــ   ــ ة  أو مــ   يبــ     
اإلقليمي  ُيمثن  رقـت واضـحت اا الـد اااـتا م ااـدوك وأوإـت  ميثـتا األمـم املتحـدة وقـراراح           

دف إلجهـت  اجلهـ د ااـ  يةـذهتت األيفـراف اإلقليميـة واادوايـة قتيفةـة ا قـ           جملس األمن  ويهـ 
اااتـــت    ســـ ريت ومإتفحـــة اإلرهـــتن هنـــت  واســـتسنتف اا مليـــة اامليتســـية ااـــ  يرلتهـــت          

 املتحدة.   األمم

 م األردم ملتـــب  ت اجةـــ  اإلاملـــتا   اســـتاةت  ورلتيـــة األ ـــات  ااملـــ ريع ااـــذين    
لإـة ت ـد أم لـتا ا مـن ويـسح اااتـن وااـدمتر. واـن يإتـر  األردم           ا املم يلجاومزاا ا  مت

حملتواح اانات  اامل ر  اا ايمة اا  طدف اتل يث هـذب اجلهـ د اإلاملـتاية و ـتواح ااناـت       
اامل ر  ااتن ن من مملاوايت  لن اجلرائم اا  يريإةهت   وق أتنت    ة  ومملاوايت  ملـت آاـد   

 دف تهم التشريد واالج  .  اي  أوضتلهم امل ستوية واا 
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ااد ستهم األردم  س  لض يت  غري اادائمة   جملس األمـن   يـيتغة وياـدب أتـرز      
اااراراح اإلاملتاية املت لاة تمل ريت واا  ستمهد    ااتذ ويـتة املسيـع مـن ااشـ ب ااملـ ر       

اراح. واألردم هـ   ااشايق كمت يةين  ياترير األمع اا ت  األمم املتحدة وـ   ينفيـذ يلـك اااـر    
اجلتر ااشايق امل ريت و ريت ت اإلاملتا  ومن أراضي  ينبلق ق افن اململتلداح اإلاملـتاية حتـد   
  ــراف كتمــن مــن قةــن األمــم املتحــدة ومب جــب قــراراح جملــس األمــن ذاح اا ــلة  وللــع     
ت أراضــي  ي مــن  تلــ  وكــتاح األمــم املتحــدة اإلاملــتاية اتــ فري ااــدلم ملــن  تتجــ    ســ ري 

 واملنباة ترمتهت.

هــذا واــن يــنجت  ــتواح لثــن ااناــت  ااملــ ر     لــق ســرد جديــد  ــتا  ا اقــ    
 ـد    سـ ريت ســ ا  كـتم ذاـك حتـد ذري ــ  مإتفحـة اإلرهـتن أو ااتـد ن ا ــترجي          مـت 

للمت ت م ااملـةب اارئيملـي األزمـة هنـت  هـ  املمترسـتح اادم يـة الناـت  ااملـ ر  وااتهتكتيـ            
ا م اادوك اإلاملتا وحلا ا اإلاملـتم وااـ  أدح  لـق ااةيسـة احلتضـنة ا رهـتن       اململتمرة الات
   س ريت.

 م األردم ملتب  تشإن كتمن تإتفة قراراح جملس األمـن املت لاـة مبإتفحـة اإلرهـتن      
وااــ  اطــرش وتشــإن  عــتيف وف ــت    يــيتغتهت  ومبــت ينملــجم مــ   جــ  ااراســ  مبإتفحــة      

ويــ رب  وأيــت كتاــد م ــتدرب  وااــذ  يتنــت  مــ  ااشــرائ  واااــيم    اإلرهــتن تإتفــة أ ــإتا 
اادينيــة واأل سقيــة. ويشــدد األردم   هــذا اا ــدد للــع م قفــ  ااثتتــد    ترتــة اإلرهــتن    
وااتبــرف  وياكــد للــع م ايــلة دورب تإتفــة ماسملــتي  تةــذ  اجلهــ د الت ــد  ااــتهرة          

ة ااتنمليق وااتشتور تع  تل  األيفـراف  اإلرهتن مبنا ر م ك من  س  ي بيب اجله د و دام
ــة. ويملــتنإر األردم   هــذا       ــن   املنبا ــة اترســي  أركــتم ااســتارار واألم ــة واادواي اإلقليمي
اامليتا  م ايلة ااناـت  ااملـ ر   توايـ  اافت ـلة ااـ  طـدف  ا  ا ـتا ااتـهم ااةتيفلـة  ـق           

 رهتن للع كتفة اا  د.األردم ااذ  ابتملت سبر مثتًا  تذى ت    مإتفحة اإل

اإــرر دل ينــت المجتمــ  ااــدوك الت تمــن  ــب  وتملــرلة مــ  ااناــت  ااملــ ر  اوتــرا   
 (2014) 2165 و (2014) 2139قــراراح جملــس األمــن ذاح اا ــلة مبــت فيهــت اااــراراح    

 69/189  وقراراح اجلم ية اا تمـة مبـت فيهـت اااـرار     (2015) 2199 و (2014) 2191 و
 واااتا م اادوك اإلاملتا ومةتدئ وا ا اإلاملتم.

 أرج  لتنة ي ميم هذب اارستاة تتلتةترهت وتياة من وتتئق جملس األمن. 
 

 ق  ار( دينت توقيع)
 املندوتة اادائمة
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