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الدورة الرابعة والسبعون
البند  8من جدول األعمال
املناقشة العامة

رسا ا ا ااالة م ر ة  27أيلول/سا ا ا ااب م  2019موجهة إىل رئيس اجلمعية العامة من املمثلة
الدائمة لإلمارات العربية امل حدة لدى األمم امل حدة
مقدما من وفد اإلمارات العم اة املتحدة لدى األمم
أتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يه أيا لا م ا اا ًن خطاًّا ً
مة ال فا ال لجملاباا ،فايز
املتحدة ،يف ار ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ين المس عجملل ااه رياحل امجملحل الماس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الس ـ ـ ـما  ،البه أس أثناء املناقشـ ـ ــة العامة لجملدورة الما عة والسـ ـ ــبع لجملجمعاة العامة اليت عقدت يف 25
أيجمل ل/سبتمرب ( 2019انظم املمفن).
وأرج ممتنة تعمام هبه المس ـ ـ ــالة وممفقاا اعتبارةا وثاقة من وعين المعاة العامة ،يف ار البند
 8من جدول األعمال.
(ت قاع) الن نسيبة
السفرية
املمثجملة الدايمة
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مرفق الرسا ااالة امل ر ة  27أيلول/سا ااب م  2019املوجهة إىل رئيس اجلمعية العامة من
املمثلة الدائمة لإلمارات العربية امل حدة لدى األمم امل حدة
[األص  :العم اة]

بيان وفد دولة اإلمارات العربية امل حدة يف إطار ممارسة حق الرد على بيان رئيس اجمللس
الرائس ا اام اومة الوفاط الوط لليبيا يف املناقش ا ااة العامة لل معية العامة لملمم امل حدة
ب اريخ  25أيلول/سب م 2019
أتسـ سولة اإلمارات العم اة املتحدة لدسعاء البه تطم لا السـاد فايز السـما  ،رياحل امجملحل
مة ال فا ال ل جملاباا ،يف اان أمام املناقشــة العامة لجملدورة الما عة والســبع لجملجمعاة العامة
الماس ـ
لألمم املتحدة تاريخ  25أيجمل ل/سـ ــبتمرب  ،2019وتمفض رفض ـ ـاً قا عاً أه تاوالت لجملتش ـ ـ ا يف جا س
سولة اإلمارات لتحقان األمن واالستقمار يف لاباا اليت تت افن مع مباسئ القان ه الدويل.
فجملطاملا سعمت سولة اإلمارات الا س ا ثاثة لجملممث اخلاص لألم العام لجملاباا ،السـ ـ ـ ــاد غسـ ـ ـ ــاه
ي س ـجملم وســااس ـ إلااء النزا  ،وتتفن مع م قف ين ال مي ن أه ي ه هناك
ســدمة ،يف الت ص ـ
ي عس مه لجملنزا يف لاباا ،ذ أه استضافة سولة اإلمارات ألكثم من لقاء الساد فايز السما واملشري
الجملاا ،قــد جــاءت دــد سعم جا س املمث ـ اخلــاص لبنــاء الثقــة
خجملافــة يفق ،قــايــد الا ال
سااس سايم يُنا األزمة الجملاباة.
األ ما الجملاباة والدفع حن الت ص
ويف هب الصـ ـ ـ ــدس ،تاكد سولة اإلمارات دساً عجملل سع ألا لماع األ ما الجملاباة عدم التصـ ـ ـ ــعاد
والع سة املش ـ ـ ــاركة يف الا س املببولة ت رعاية املمث اخلاص لألم العام لجملاباا ،وذل لجملت صـ ـ ـ ـ
ي سااس سايم يستند املباسئ املتفن عجملااا يف اريحل والريم وأ ظا.

كما تش ـ ــعم سولة اإلمارات القجملن زاء اس ـ ــتممار األعمال القتالاة يف لاباا وت اجد املاجملاش ـ ــاات يف
ما جملحل ،وكبل زاء احملاوالت املسـ ــتممة اليت تق م دا الماعات اإلرها اة السـ ــتلدل الفماين األم جملاباا،
وتاكد يف هبا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس عجملل سعماا لا س م افحة اإلرهاب والتطم يف لاباا ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عاسة األمن
واالستقمار فااا.
ويف اخلتام تش ـ ــري سولة اإلمارات أاا س ـ ــبن أه أو ـ ــحت م قفاا ورست عجملل هبا االسعاء يف
المسـ ـ ـ ـ ــالة املارخة  18أيجمل ل/سـ ـ ـ ـ ــبتمرب  2019امل جاة رياحل جملحل األمن من املمثجملة الدايمة لإلمارات
العم اة املتحدة لدى األمم املتحدة (.)S/2019/745
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