األمــم املتحـدة
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القرار )2017( 2362
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7988املعقودة يف  29حزيران/يونيه 2017
إن جملس األمن،
إذ يش يير إىل ت ــداظر تو ــا تلحة ــد األس ــجتحي تو ــا اتد ــاا لقة ــد األ ــل اتت ــداظر املت جت ــي
ابتصادحات اتناطةي غر املشـا ةي اتـف ضاهـتوا ةـدتتوا ات ـااحات )2011( 1973 )2011( 1970
2146 )2014( 2144 )2013( 2095 )2012( 2040 )2011( 2009
()2016( 2292 )2016( 2278 )2015( 2213 )2014( 2174 )2014
( )2017( 2357اتتداظر) ،إىل أن الةي ضاةق اخلرباء ،املنشأة مبلجب اتا اة  24مـ ات ـااح 1973
( )2011امل دتـ ـ ـ ـ ـ ــي مبلجـ ـ ـ ـ ـ ــب ات ـ ـ ـ ـ ـ ـااحات )2014( 2174 )2014( 2146 )2012( 2040
 )2015( 2213قد ُمددت تىت  31متلز/ةلتةه  2017مبلجب ات ااح ،)2016( 2278
وإذ يعيد أتكيد اتتزامه ات لي ظدةادة تةبةا است الهلا سالمتوا اإلقجتةقةي تدهتا اتلطنةي،

وإذ يشيير إىل ات ـااح  )2015( 2259ات ـ ي حتـب ظتلقةــا اتاــاص اتصــلرات اتدةاس ـ اتجتة ـ
يف املغ ـ ـ ـ ــا يف  17ك ـ ـ ـ ــايلن األ /دةد ـ ـ ـ ــقرب  ،2015أةـ ـ ـ ـ ـد ظة ـ ـ ـ ــان ح م ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ح  13ك ـ ـ ـ ــايلن األ /
دةدــقرب  ، 2015اتـ ي ةنــادي ظــدةم تللمــي اتلضــاص اتــلطحل ابةتباحشــا االلمــي اتشــاةةي اتلتةــدة تجتةبةــا،
ات ـ ــف م اش ـ ــا يف ط ـ ـ ـااظجت  ،وإذ يعي ي يير كي ي ييذل ة ـ ـ ـ تص ـ ــقةقه يف ش ـ ـ ـ ا اتص ـ ــدد ةجت ـ ـ ـ دة ـ ــم تللم ـ ــي
اتلضاص اتلطحل،
وإذ يرح ي ظ ــد اجتقــاو اا ـلاح اتدةاس ـ اتجتة ـ يف  10آذاح/مــاح  ،2016ات ـ ي أكــد م ـ
جدةــد اتتزامــه ظــدةم االتاــاص اتدةاسـ اتجتةـ وإذ يرحي كييذل ابملدــاة اتــف ظـ تو يف األ يــي األ ــرة
م ـ أج ــز ت زةــز اا ـلاح ظ ـ اتجتةبة ـ  ،ظــدةم م ـ ج ـران تةبةــا املنوق ــات اإلقجتةقةــي ،وإذ يش يير إىل أمهة ــي
ات قجتةي اتف ة لدشا اتجتةبةلن تةداشا األمم املتحدة م أجز اتنولض ابالاح اتدةاس اتشامز تجتجقةا،
وإذ يؤك ييد أن تللم ــي اتلض ــاص ات ــلطحل ش ـ املد ـ تي األ ىل ة ـ اب ــاذ اإلج ـااءات املناس ــبي ملن ــا
اتتصــدةا غــر املشــا و تجتــنا  ،مبــا يف ذتــن اتــنا اخلــا املنتجــات اتناطةــي امللــاحة ،م ـ تةبةــا ،وإذ يعيييد
أتكيد أمهةي اتدةم اتد يل تجتدةادة اتجتةبةي ةجت إقجتةقوا ملاحدشا،
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وإذ يعيير ة ـ قجت ــه م ـ أن اتتصــدةا غــر املشــا و تجتــنا  ،مبــا يف ذتــن اتــنا اخلــا املنتجــات
اتناطةي امللاحة ،م تةبةا ة لض تللمي اتلضاص اتلطحل ةشلز هتدةدا تجتدال األم االست ااح يف تةبةا،
وإذ يعيير ة ـ دةقــه تجتجوــلد اتجتةبةــي اتاامةــي إىل إ ــاد تــز ابتلســا ز اتدــجتقةي ملشــلجتي ت طةــز
ـ ــادحات تةبةـ ــا م ـ ـ اتطاقـ ــي ،إذ ةلـ ــاح اتتأكةـ ــد ةجت ـ ـ جـ ــل إةـ ــادة اتاقاظـ ــي ةجت ـ ـ ةـ ــا املنش ـ ـ ت إىل
اتدجتطات امللتصي،
وإذ يكرر كذل اإلةاا ة قجت ه م األيشطي اتف ميل أن تضا ظدالمي تدة امل سدـات
املاتةـي االلمةــي اتجتةبةـي امل سدــي اتلطنةـي تجتــنا  ،وإذ يؤكيد ةجتـ أمهةـي أن تلا ــز شـ س امل سدــات ات قــز
ملـا ضةــه مصــجتحي ةــا اتجتةبةـ  ،وإذ يشييدد ةجتـ هــا حة أن تضــطجتا تللمـي اتلضــاص اتــلطحل ظاقاظــي تصـاةي
ض جتةــي ةجت ـ ا مل سدــي اتلطنةــي تجتــنا  ،مصــاز تةبةــا املاكــزي ،امل سدــي اتجتةبةــي تالســت قاح ،ةجت ـ ســبةز
االست جا  ،د ن اإل ال ابترتتةبات اتدستلحةي امل بجتي ةقال ابالتااص اتدةاس اتجتة ،
وإذ يشر كذل إىل ات ااح  )2015( 2259ات ي أشا ابتد األةضاء أن تلقف ما ةُ ـد
م دةـم مـا ُ ـان مـ اتصـاالت حعةـي مـا امل سدـات امللازةـي اتـف تـدة تنادـوا ـاي اتدـجتطي اتشـاةةي
ظةنقا ش احج يطاص االتااص اتدةاس اتجتة  ،حبدب ما ةبةنه االتااص ياده،
وإذ يش ي يير إىل أن ات ـ ــايلن ات ـ ــد يل ،يد ـ ــدا يف اتااقة ـ ــي األم ـ ــم املتح ـ ــدة ت ـ ــايلن اتبح ـ ــاح امل ح ـ ــي
 10كايلن األ /دةدقرب  ،1982حيدد اإلطاح ات ايلين ات ي ةنطبق ةجت األيشطي يف احملةطات اتبحاح،
وإذ يش ي ي ي يير ك ي ي ي ييذل إىل ات ـ ـ ـ ـ ـااح  )2016( 2292ات ـ ـ ـ ـ ـااح  )2017( 2357اتجتـ ـ ـ ـ ـ ة أذ
ضةقــا ةت جتــق ظتناة ـ توــا تلحةــد األســجتحي ،ط ـلا املــدة احملــددة مبلجبوقــا ،ابت ةــا يف أةــايل اتبحــاح قباتــي
اتداتز اتجتة ظتاتةش اتدا املتجوي إىل تةبةا أ ات ادمي منوا اتف ةُ ت د أهنا حتقز أسـجتحي أ مـا ةتصـز
هبا م أةتدة يف ايتواك ت ااحات يجت األم ذات اتصجتي ،تجز تجتن األ ناز اتتلجتص منوـا رـاةطي
أن تد اتد األةضاء حبدـ يةـي أ ال إىل ااصـل ةجتـ ملاض ـي اتد تـي اتـف حتقـز اتدـاةني ةجتقوـا قبـز
ات ةا أبي ةقجتةات تاتةش يف سةاص تصاضوا ض ا تجت ااحة امل كلحة ،
وإذ يعيد أتكيد أمهةي مداءتي ةا املد ت ةـ االيتواكـات أ اتتجـا زات اتـف تطـا ت ـلص
اإليد ــان أ ايتواك ــات ات ــايلن ات ــد يل اإليد ــاين ،مبـ ـ ض ــةوم اتض ــات لن يف شجق ــات تد ــتودز امل ــدية
وإذ يشدد ةجت ها حة ي ز احملتجزة إىل سجتطي اتد تي،
وإذ يكي ييرر اإلة ـ ـاا ة ـ ـ دةق ــه اللم ــي اتلض ـ ـاص ات ــلطحل ،كق ــا ج ــاء يف اتا ــاة  3م ـ ـ ات ـ ـااح
 ،)2015( 2259وإذ يالحي ي يف شـ ـ ا اتص ــدد اتطجتب ــات احمل ــددة امل دم ــي إىل تللم ــي اتلض ــاص ات ــلطحل
يف ش ا ات ااح،
وإذ يعيد أتكييد طجتبـه أن ت ـد ةـا اتـد األةضـاء اتـدةم اتلامـز تجتجوـلد اتـف ةبـ هلا املق ـز
اخلــاأل ت م ـ ات ــا أن ت قــز مــا اتدــجتطات اتجتةبةــي ظ ــي األمــم املتحــدة تجتــدةم يف تةبةــا ةجت ـ إةــداد
يقلة ــي مندـ ـ ي مـ ـ ت ــداظر ات ــدةم تبن ــاء ق ــدحة تللم ــي اتلض ــاص ات ــلطحل ،مب ــا ةتقارـ ـ م ــا أ ت ــل ت تةبة ــا
ةدتجةب ملا تطجتبه م مداةدة،
وإذ يقرر أن ااات ي يف تةبةا ال تزا تشلز هتدةدا تجتدال األم اتد تة ،
وإذ يتصرف مبلجب اتاصز اتداظا م مة اص األمم املتحدة،
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منع الصادرات غر املشروع ة من النفط ،مبا يف ذل النفط اخلام واملنتجات النفطية املكررة
 - 1ي ييدين حم ــا الت تص ــدةا ات ــنا  ،مب ــا ةش ــقز ات ــنا اخل ــا املنتج ــات اتناطة ــي املل ــاحة،
ظصــلحة غــر مشــا ةي م ـ تةبةــا ،مبــا يف ذتــن م ـ جايــب امل سدــات امللازةــي اتــف ال تتصــاز حتــو ســجتطي
تللمي اتلضاص اتلطحل؛
 - 2يقرر أن ميدد تىت  15تشاة ات اين/يلضقرب  2018ما أذن ظـه ات ـااح )2014( 2146
م أةقا ما ضاهه م تداظر ،ويقرر كذل أن ما أذن ظه ات ااح م أةقا ما ضاهه م تـداظر ةنطب ـان
ضةقا ةت جتق ابتدا اتـف حتقـز أ تن ـز أ تاـان اتـنا  ،مبـا يف ذتـن اتـنا اخلـا املنتجـات اتناطةـي امللـاحة،
ات ي ةُصدح أ ةُد إىل تصدةاس ظصلحة غر مشا ةي م تةبةا؛

 - 3يرح ي ظ ةــا تللمــي اتلضــاص اتــلطحل ظت ة ـ مندــق مد ـ ة ـ االتصــا مــا اتجتجنــي
املنشــأة ةقــال ابتا ــاة  24م ـ ات ـااح ( )2011( 1970اتجتجنــي) ضةقــا ةت جتــق ابتتــداظر ات ـلاحدة يف ات ـااح
 )2014( 2146إب طــاح اتجتجنــي ظـ تن ،ويطل ي إىل املندــق أن ةلا ــز إظــالن اتجتجنــي ةـ أي ســا
تن ـز اتـنا  ،مبـا يف ذتـن اتـنا اخلـا املنتجـات اتناطةــي امللـاحة ،املصـدح ظصـلحة غـر مشـا ةي مـ تةبةــا،
وحي ي تللمــي اتلضــاص اتــلطحل ةجت ـ أن ت ــد م جتلمــات مدــتلقجتي ابيتوــا م ـ أجــز إظــالن اتجتجنــي ة ـ
امل ـلايح ت ــل ات ــنا املنش ـ ت اخلاه ـ ي تد ــةطاهتا ،أن تُطجتــا اتجتجن ــي ةجت ـ األتةــي املد ــتلدمي إلج ــازة
اتصادحات ات ايليةي تجتنا  ،مبا يف ذتن اتنا اخلا املنتجات اتناطةي امللاحة؛
 - 4يدعو تللمي اتلضاص اتـلطحل إىل أن ت جـز ابالتصـا  ،ظنـاء ةجتـ أي م جتلمـات تت جتـق
ظ قجتةات تصدةا أ مبحا الت تصدةا م ش ا ات بةز ،ابتد تي امل نةي اتف حتقز اتداةني ةجتقوا ،يف امل ا
األ  ،از املشـلجتي ،وييوعز إىل اتجتجنـي أبن تبجتـف ضـلحا ةـا اتـد األةضـاء امل نةـي ابإل طـاحات امللجوـي
إىل اتجتجنــي مـ املندــق اتتــاظا اللمــي اتلضــاص اتــلطحل ظشــأن اتدــا اتــف تن ــز اتــنا  ،مبــا يف ذتــن اتــنا
اخلا املنتجات اتناطةي امللاحة ،املصدح ظصلحة غر مشا ةي م تةبةا؛
الرقابة الفعالة على املؤسسات املالية
 - 5يطلي ي إىل تللم ــي اتلض ــاص ات ــلطحل أن تبجت ــف اتجتجن ــي ت ــا اه ــطالةوا ظاقاظ ــي تص ـاةي
ض اتي ةجت امل سدي اتلطنةي تجتنا  ،مصاز تةبةا املاكزي ،امل سدي اتجتةبةي تالست قاح؛
حظر توريد األسلحة

 - 6يرحي ظ ةــا تللمــي ضــاص طــحل ظت ةـ مندــق ةقــال ابتا ــاة  6مـ ات ـااح ،2278
وحي ييط علا ييا ابإلتاطــي اتــف قــدموا املندــق إىل اتجتجنــي ظشــأن شةلــز ق ـلات األم ـ اخلاه ـ ي تد ــةطاهتا،
اهلةاكــز األساســةي ات ا قــي تلااتــي ســالمي بـزة ات تــاد ات دــلاي تدــجةجته ــةايته تلزة ـه مـ جايــب
قلات األمـ االلمةـي ،االتتةاجـات يف يـا اتتـدحةب ،ويواصي اتتأكةـد ةجتـ أمهةـي أن متـاح تللمـي
اتلضاص اتلطحل اتاقاظي ةجت األسجتحي أن بزهنا ظصلحة مأمليي ،ظدةم مـ اتتقـا اتـد يل ،ويشيدد ةجتـ أن
د اإلحشا ة تةبةا ب أن ةلل موقي تتلالشا قلات أم طنةي ملتدة م ززة حتو
هقان األم
اتدجتطي ااصاةي اللمي اتلضاص اتلطحل يف إطاح االتااص اتدةاس اتجتة ؛
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 - 7يؤكييد ةجت ـ أيــه ــلز اللمــي اتلضــاص اتــلطحل أن ت ــد طجتبــات يف إطــاح اتا ــاة  8م ـ
ات ااح  )2014( 2174ضةقـا ةت جتـق ظتلحةـد األسـجتحي أ ظة وـا أ ي جتوـا مـا ةتصـز هبـا مـ أةتـدة ،مبـا يف
ذتن ات ا ا قطا اتغةاح املت جت ي هبا ،تتدـتلدموا قـلات األمـ اخلاهـ ي تاقاظتوـا مـ أجـز حماحظـي تنوـةم
اتد تــي اإلســالمةي يف ات ـااص اتشــا (تنوــةم اتد تــي اإلســالمةي ،امل ــا ز أةضــا ابســم داةــش) ،ا قاةــات
اتــف تــدة تــه ابتــلالء ،أيصــاح اتش ـاة ي ســا ا ا قاةــات املاتبطــي ظتنوــةم ات اةــدة اتــف تنش ـ يف تةبةــا،
ويهي ي ابتجتجنــي أن تنوــا ةجت ـ جــه اتدــاةي يف ش ـ س اتطجتبــات ،ة كــد اســت داد يجت ـ األم ـ اتنوــا يف
است ااض توا تلحةد األسجتحي ،ةند االقتضاء؛
 - 8حي اتـد األةضـاء ةجتـ ت ـدس املدـاةدة اللمـي اتلضـاص اتـلطحل ،ظنـاء ةجتـ طجتبوـا،
ة طاةق تز ةـدشا مبـا ةجتـز مـ مدـاةدة يف يـا األمـ ظنـاء ات ـدحات ،مللاجوـي األ طـاح اتـف هتـدد أمـ
تةبةـا شـز تنوــةم اتد تـي اإلسـالمةي ا قاةــات اتـف تـدة تــه ابتـلالء ،أيصـاح اتشـاة ي ،سـا ا ا قاةــات
املاتبطي ظتنوةم ات اةدة اتف تنش يف تةبةا؛
 - 9حي تللمي اتلضاص اتلطحل ةجت أن تلا ز حتد ح د مااقبي األسـجتحي أ األةتـدة
املتصــجتي هبــا اتــف تــلحد إىل تةبةــا أ تبــاو أ تن ــز إتةوــا ض ــا تجتا ــاة ( 9ج) م ـ ات ـااح )2011( 1970
أ اتا ــاة  8مـ ـ ات ـ ـااح  ،)2014( 2174ظلس ــا ز منو ــا اس ــتلدا ر ــوادات املد ــتلد اتنو ــا ات ــف
تصــدحشا تللمــي اتلضــاص اتــلطحل ،ويطل ي إىل ضاةــق اخل ـرباء املنشــأ مبلجــب اتا ــاة  24م ـ ات ـااح 1973
( )2011أن ةتشا ح ما تللمي اتلضاص اتلطحل ظشأن اتضـقا ت اتالزمـي تشـااء األسـجتحي األةتـدة ذات
اتصجتي ااصل ةجتةوا ظطاة ي آمني ،وحي اتد األةضاء املنوقات اإلقجتةقةي ةجتـ ت ـدس املدـاةدة إىل
تللمــي اتلضــاص اتــلطحل ،ظنــاء ةجت ـ طجتبوــا ،م ـ أجــز ت زةــز اهلةاكــز األساســةي األتةــات امللجــلدة تاتةــا
تجت ةا ظ تن؛
 - 10يدعو تللمي اتلضاص اتلطحل إىل أن ت زز تناة توـا تلحةـد األسـجتحي ،مبـا يف ذتـن يف
ةـ ـ ــا ي ـ ـ ــال اتـ ـ ــد ل  ،تـ ـ ــا اهـ ـ ــطالةوا ابتاقاظـ ـ ــي ،ويي ي ييدعو ةـ ـ ــا اتـ ـ ــد األةضـ ـ ــاء إىل أن تت ـ ـ ــا ن
يف ش س ا ولد؛
حظر السفر وجتايد األصول
 - 11يؤكد من جديد أن اتتداظر املت جت ي حبوـا اتدـاا لقةـد األ ـل  ،احملـددة يف اتا ـاات
 21 20 19 17 16 15م ـ ـ ـ ات ـ ـ ـااح  ،)2011( 1970ظصـ ـ ــةغتوا امل دتـ ـ ــي يف اتا ـ ـ ـاات
 16 15 14م ـ ات ـااح  )2011( 2009اتا ــاة  11م ـ ات ـااح  ،)2015( 2213تنطبــق ةجت ـ
اتلةــا ت األضـااد اتـ ة حتــدد أعــالشم مبلجــب ذتــن ات ـااح مبلجــب ات ـااح  )2011( 1973حتــددشم
اتجتجن ــي املنش ــأة مبلج ــب اتا ــاة  24م ـ ات ـ ـااح  ،)2011( 1970ويؤك ييد م يين جدي ييد أن تجت ــن اتت ــداظر
تنطبــق أةضــا ةجت ـ األض ـااد اتلةــا ت ات ـ ة ت ــاح اتجتجنــي أهنــم ةشــاحكلن يف أةقــا أ ــان هتــدد اتدــال
أ االست ااح أ األم يف تةبةا أ ت اقز أ ت لض جنـا ةقجتةـي حتلهلـا اتدةاسـ  ،أ ة ـدملن اتـدةم تتجتـن
األةقــا  ،ويقييرر أن تجتــن األةقــا ميل ـ أن تشــقز أةضــا ،ابإلهــاضي إىل األةقــا املدحجــي يف اتا ـاات
اتااةةي (أ) إىل ( ) م اتا اة  11م ات ااح  ،)2015( 2213ةجت سبةز امل ا ال ااصا ،اتتلطة
تجت ةا هبجقات ةجت ملظا األمم املتحـدة ،مبـ ضـةوم أةضـاء ضاةـق اخلـرباء املنشـأ مبلجـب اتا ـاة  24مـ
ات ااح  )2011( 1973امل د ابت ااحات )2014( 2174 )2014( 2146 )2012( 2040
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 )2015( 2213ش ـ ـ ـ ا ات ـ ـ ـااح (اتااة ـ ــق) ،أ إةط ـ ــاء األ ام ـ ــا تجت ة ـ ــا ظتجت ـ ــن اهلجق ـ ــات أ حةاةتو ـ ــا
أ املشاحكي ضةوا؛
 - 12يؤكييد ميين جديييد ةزمــه ةجتـ كااتــي أن تتــا تجتشـ ب اتجتةـ تصــااه يف ماتجتــي الت ــي
األ ــل اتقــدة ةقــال ابتا ــاة  17م ـ ات ـااح  ،)2011( 1970إذ حيــة ةجتقــا ابتاســاتي اتــف ةققــو
ابةتباحشــا اتلقة ــي  ،S/2016/275يؤكييد اســت داد يجت ـ األمـ تجتنوــا يف إد ــا تغةـرات ،ةنــد االقتضــاء،
ةجت لقةد األ ل ظناء ةجت طجتب تللمي اتلضاص اتلطحل؛
فريق اخلرباء
 - 13يق ييرر أن مي ــدد ت ــىت  15تشـ ـاة ات ــاين/يلضقرب  2018الة ــي ضاة ــق اخلـ ـرباء (اتااة ــق)،
املنشــأة مبلجــب اتا ــاة  24مـ ات ـااح  )2011( 1973امل دتــي ابت ـااحات 2146 )2012( 2040
( ،)2015( 2213 )2014( 2174 )2014ويقييرر أن توــز املوــا املنلطــي ابتااةــق ةجت ـ اتنحــل
احملدد يف ات ااح  )2015( 2213أن تنطبق أةضا ضةقا ةت جتق ابتتداظر املدتلقجتي يف ش ا ات ااح؛
 - 14يقي ي ييرر أن ة ـ ــد اتااة ـ ــق إىل اتجت ـ ـ ـ ت اة ـ ـ ـاا م قت ـ ــا ة ـ ـ ـ ةقجت ـ ــه يف ملة ـ ــد ال ةتج ـ ــا ز
 28ر ــبال/ضرباةا  ،2018ت اةـ ـاا هنا ة ــا إىل اتجت ـ ـ ةتض ــق اس ــتنتاجاته تل ــةاته ،ظ ــد مناقش ــته م ــا
اتجتجني ،ذتن يف ملةد أقصاس  15أةجتل /سبتقرب 2018؛
ةــا اتــد شةمــات األمــم املتحــدة ذات اتصــجتي ،مبــا ضةوــا ظ ــي األمــم املتحــدة
 - 15حي ي
تجتــدةم يف تةبةــا ،األط ـااز املوتقــي األ ــان ةجت ـ أن تت ــا ن ابتلامــز مــا اتجتجنــي اتااةــق ،ا ــي م ـ
ال ت دس أي م جتلمات تتلاضا تدةوا ة تناة اتتداظر املنصلأل ةجتةوا يف ات ااحات )2011( 1970
 ،)2014( 2174 )2014( 2146 )2011( 1973امل دتــي يف ات ـااحات )2011( 2009
2278 )2015( 2213 )2014( 2144 )2013( 2095 )2012( 2040
( )2017( 2357 )2016( 2292 )2016يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـااح ،ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــةقا ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ةــد االمت ــا  ،وي يدعو اتب ــي تللمــي اتلضــاص اتــلطحل إىل ت ــدس اتــدةم تجتااةــق ضةقــا اةــه م ـ أةقــا
اتتح ةــق دا ــز تةبةــا ،ظلســا ز م ـ ظةنوــا تبــاد امل جتلمــات تةدــر ات بــلح اتدــقا ابتــد ل إىل ــازن
األسجتحي ،تدب االقتضاء؛

ةـا اتـد أن تلاـز سـالمي أةضـاء اتااةـق ،ويهيي كيذل

 - 16يهي جبقةا األطااز
جبقةــا األط ـااز ةــا اتــد  ،مبــا ضةوــا تةبةــا ظجتــدان املنط ــي ،تــلضر ســبز اتل ــل اتاــلحي د ن ةــا ق،
خبا ي إىل األرلاأل ات ة ةان اتااةق أن هلم جتي ظتناة الةته إىل اتلاث ق امللاقا اتـف ة تربشـا شامـي
يف ش ا اتصدد؛
 - 17يؤكييد اســت دادس الســت ااض مــدن مالءم ـي اتتــداظر ات ـلاحدة يف ش ـ ا ات ـااح ،مبــا يف ذتــن
ت زةزشــا أ ت ــدةجتوا أ ت جتة وــا أ حض وــا ،اســت دادس الســت ااض الةــي ظ ــي األمــم املتحــدة تجتــدةم يف تةبةــا
اتااةق ،تدبقا تدةل إتةه اااجي يف أي قو يف هلء ما ة ا م تطلحات يف تةبةا؛
 - 18يقرر أن ةب
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املدأتي قةد يواس اتا جت .
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