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 ةشأن احللاب ةني اااتا   ااكويت، (2013) 2107  اا تا 
 ا ت الل اااتا    يلدلة   حدلة   المب أ اضية، وإذ يؤكد من جديد 
 ااد يل، عيى أمهيب ا ت تا  اااتا   أمنة ةلانتبب إىل شاب اااتا   املنط ب  اجملت ا وإذ يشدد 
عـــل اي ــة اابـــلاحل إةاا احللاـــب األمنيــب ااتاانـــب ع اااـــتا  اانلمجــب عـــل احل ـــو   كييرر ارايييرا وإذ ي 

املتواصـ  ايم لعــلر اا الةيــب  ااتاديــد ااــهذ لشــكية اــها ا  لعــلر،  للصــب لنةــيم ااد اــب اا ــالميب 
تــيحب، ع ع اااـتا   ااشــلت )لنةــيم ااد اـب، املاــت ا أي ــل ةل ــم داعـ (،  مــل يــتلب  ةـة مــل مجلعــلر م

شــك  اهتالتــلر اي ــلهون ااــد يل ااهتــلخ،  إي ــلة يفتــلفت مللدحــب ع صــلوا املــدهيني،  ــل ع لاــ  ع 
، ةشــــك  لتات ـــــ  ماليــــني مـــــل املــــدهيني اااــــتاايني 5.3صــــلوا اانتــــلا  األشلــــلل،  لشـــــتيد أت ــــت مــــل 

  ع لفــــدام أ  نتــــ ،  اضــــطالد األملــــتاد اــــدينام أا  ــــتابلد ا  ا  ــــت دات امل ــــناا ايانــــ  ا نتــــ    
ا عتدااار اايت  وإذ يديناهت لفام اااتا ،  هتديد  المب اا حليني  ااعالميني  األملتاد املتلبطني هبم، 

يتلب  هبل مل مجلعلر متيحب ضد شاب اااـتا  ع ال اـب ازعزعـب  لتلكبال اها ا  لعلر اا الةيب  مل
أ ــــت مجيــــا ضــــحليل ا عتــــدااار اا الةيــــب، عــــل لالشلــــة مــــا  وإذ يعيييير ا  ــــت تا  ع اابيــــد  املنط ــــب، 

 ااتزامة ةأمل اااتا    حدة أ اضية، تأكيد يكرر كذلك وإذ
عيـى أ ا  يفلضـاب اتـيلدة اااـتا  يشـك  هتديـدا )داعـ ( أن  جود لنةيم ااد اب  وإذ يالحظ 

يا   مجيا اااتاايني ماـل  أن ااتبي  ااوحيد ايت دذ هلها اخلطت او أن وإذ يؤكديفطريا ملتت ب  اااتا ، 
عيـى أن إاـلد حـ  شويـ   يشيدد وإذعل شتيق ليبيب ا حتيلجلر اا لف ب ع امليداهني األمـ   ااتيل ـ ، 
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اااتا  أن لت ه اتا ار مل شأهنل أن لوحد اابيد،  األج  اادت ا  ت تا  يتطيب مل اا يلدة ااتيل يب ع
 اا دد، اها أمهيب دعم اجملت ا ااد يل اياتا  ع وإذ يؤكد
مجيــا ااكيلهــلر ااتيل ــيب إىل لك يــ  ا اــود ايتنيــب عيــى ا ه تــلملر  ا  ــتا  وإذ يييداو  

ماــل ع ع ييـــب  يل ـــيب لشـــ   ا  يـــا  نـــتذ ع ااواـــت املنل ـــب هبـــدا لوشيـــد ااوحـــدة ااوشنيـــب اياـــتا  
ــ د ٍ  دافــم ايتحــديلر  لازيــز  ــيلدلة  ا ــت الاة،  أن ين ــت  اــلدة اااــتا  ع حــوا  يتــام ع إاــلد حــ    

يؤكييد  وإذةــد   ةا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل اااــتا ،  يرحيي  وإذااتاانــب ااــيت يواجااــل اابيــد، 
اعت ــلدا ةــأن حكومــب اااــتا  اــلد ة، مــل يفــالل مط تــلهتل اادن تاشيــب  ةلاتاــل ن مــا اجملت ــا  ميين جديييد

 ل ياود ةلانلا عيى اااتاايني الشبب،اااتاا ، عيى اات دذ ايتحديلر اايت يواجاال اابيد  
 ــــكلن اااــــتا  ع ااا ييــــب ااتيل ــــيب  ع حــــوا  مــــل شــــتاف  اامجيــــا  بشــــل تمضــــت  ة وإذ يؤكييييد  

 يل ــ  يشــ   ا  يــا،  ــل ع لاــ  مــل يفــالل مشــل تب املــتأة عيــى اــدت املتــل اة مــا ااتجــ ،  ع احليــلة 
ا  ةيلهـــلر  اا يـــلت ةأع ـــلل اـــد لزيـــد مـــل حـــدة ا ات ـــلديب  ا جت لعيـــب ع اااـــتا ،  أن صتنـــا عـــل إصـــد

ااتــولتار،  أن لتوصـــ  إىل حــ  شـــلم  ةشــأن ااتوةيـــا اااــلدل اي ـــوا د،  أن لشــما ا  ـــت تا ،  أن ل ـــا 
حـــال عـــلد   من ـــلل ملشـــكيب حـــد د اابيـــد اادايفييـــب املتنـــلةة عيياـــل،  أن لا ـــ  مـــل أجـــ  لازيـــز ااوحـــدة 

شــتاتب ةــت م مــل اا  ــتلنتتدإايــيم  ااــتا   حكومــب ا حكومــب  ــل ع لاــ  مــل يفــالل ااتاــل ن ةــني ااوشنيــب،
اا ييـب  يل ـيب لكـون شـلميب  جلماـب  ي وداـل اااتاايـون مـل أمهيـب ع دعـم  عيـى مـل وإذ يشدد، باا ـلدا

 لتةطة أذ صيب ةلملنة ـلر اا الةيـب ااد ايـب،  ـل ع لاـ  لنةـيم ااد اـب احلوا  ما ت  مل ينبه ااان    
 اد تو ،،  حيرتت ا)داع (
حكومــب اااـــتا  عيــى مواصــيب لازيـــز احلوت ــب،  ااتــا  إىل مزيـــد مــل ااصـــالحلر  وإذ يشييج  

ا واتيــــب،    ــــي ل ااصــــالحلر ا ات ــــلديب  املط تــــيب مــــل أجــــ  ااتملــــا مــــل املتــــتو  املايشــــ    يــــا 
تـني حلاـب اااتاايني،  ل ع لا  عل شتيق مكلملحب االتلد،  لازيز ح ـو  ااهتـلن   ـيلدة اا ـلهون،  ح

،  حتــني األمــل  اانةــلت اااــلت، )داعــ (اانتــلا  االتيــلر،    ــي ل املت ــت ار مــنال مــل لنةــيم ااد اــب 
 وإذ يكييرر تأكيييدع لاــ  مــل يفــالل إصــالم اا طــلة األمــ ،  مكلملحــب اا اــل،  ااانــ  ااطــلفل ،   ــل

دع ــة اياــتا  شــابل  حكومــب ع جاــودا ااتاميــب إىل ةنــلا ةيــد يمــل  متــت ت  احــلدذ  موحــد  دن تاشــ ، 
عيــى ضــت  ة ايــلت حكومــب اااــتا   وإذ يشييدد وقييوةعيــى أ ــلا  ــيلدة اا ــلهون  احــرتات ح ــو  ااهتــلن، 

ب املتـــط اني عـــل حل ـــب    ،ا  ـــت الايبتلميـــب  ملو يـــب لتـــتوع شـــت   احليـــلد  االالايـــب   ةـــاجتاا ح ي ـــلر  
 ااتمل ةار املل ب حب و  ااهتلن  اهتالتلر اا لهون ااد يل ااهتلخ، ا هتالتلر أ 

احللجـــب إىل مواصـــيب ا اـــود ااتاميـــب إىل لازيـــز ااتاـــل ن ااـــد يل  ااايي ـــ  اهلـــلدملني إىل  وإذ يؤكيييد 
،  منــا لنةي ــ  )داعــ ( دعــم اااــتا  ع  ــلل امل ــلحلب  احلــوا  ااتيل ــ   ع ماتتتــة ضــد لنةــيم ااد اــب

 اا لعــدة،  مــل يــتلب  هب ــل مــل أملــتاد  مجلعــلر  مط تــلر  تيلهــلر مد جــب عيــى الف ــب )داعــ ( ااد اــب 
 وجــــــــــب اا ــــــــــتا ار لنةــــــــــيم اا لعــــــــــدة )داعــــــــــ (    نــــــــــب ا ــــــــــزااار امللت ضــــــــــب عيــــــــــى لنةــــــــــيم ااد اــــــــــب 

عنـ  أ  ريـري لاـ  ، مل ا ت دات أ اض  اااـتا   ااـد ل اجملـل  ة اي يـلت ةأع ـلل 1267/1989/2253
 مل األع لل ريري املشت عب ةنيب ةعزعب ا ت تا  اااتا   املنط ب،

ةـــأن اا اـــل، يشـــك  هتديـــدا ايتـــالت  األمـــل ااـــد ايني،  أن مكلملحـــب اـــها ااتاديـــد  وإذ يسيييل  
لتطيب ةهل جاود مجلعيب عيى اا اد ااوش   ااايي    ااد يل ل وت عيى أ لا احرتات اا ـلهون ااـد يل 
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ةــل اود ااــيت لبــههلل حكومــب اااــتا   شــتتل ال جمللهبــب ع اــها اا ــدد  وإذ يرحيي ، األمــم املتحــدة مي ــل  
،  ال ـــبتال عيـــى مـــل ا لكبـــت مـــل اهتالتـــلر،  اعـــلدة ا  ـــت تا  ع مجيـــا أ ـــلا )داعـــ ( لنةـــيم ااد اـــب

 كتيـــت ل أي ـــل ةلانملحـــلر ااـــيت ح  تاـــل حكومـــب اااـــتا  ع حتيـــت  ـــنمل   ةيمـــ  يرحييي  وإذ اابيـــد،
ااتاميـب إىل دحـت  ااد ايـب املتواصـيب المـب ع ا اـودممل يشّك  يفطـوار   االيوجب  املوص   ااتملدذ  ايت
 ،)داع ( لنةيم ااد اب
أن عيــى مجيــا األشــتاا،  ــل ع لاــ  ا  لعــلر املتــيحب  امليييشــيلر،  وإذ يؤكييد ميين جديييد 

وجــب اا ــلهون ااــد يل ااهتــلخ،  ــل ع لاــ  حــرتت ح ــو  ااهتــلن  للــ  ت يــا ا اتزامــلر املنطب ــب   أن
ا اتزامــلر املتاي ــب حب ليــب ااتــكلن املــدهيني،  ــل ملــيام املــدهيون املشــتد ن  ااالفــد ن إىل منــلش ام ا ــت ة 

 اانةلميـب،  ا  ا اتزاملر اايت اب أن لل  هبـل أي ـل تـ  مـل اا ـوار اااتاايـب )داع ( مل لنةيم ااد اب
ةلاتــداةري األمنيــب املشــت عب املت ــهة اتحديــد  وإذ يشيييدااــيت ل ــدت هلــل يــد اااــون،   اــوار ااــد ل األع ــلا

مجيـا األشــتاا إىل ااملـتار ملـو ا عــل أذ شـ   اتمــز  وإذ يييداو، )داعـ ( اويـب عنلصـت لنةــيم ااد اـب
عيى ضت  ة ال بب املتط اني عل اهتالتلر اا لهون ااـد يل  وإذ يشددةشك  لاتل  أ  يفل ر اا لهون، 

لشــ   ا تمــزيل ااهتــلخ  عــل ا هتالتــلر  ااتمــل ةار املل ــب حب ــو  ااهتــلن،  ــل ع لاــ  ليــ  ااــيت 
ة يـــلت  فـــيء  ة اا اااـــتا ، حيـــد  ااابـــلدذ،  وإذ يرحييي لنطـــوذ عيـــى ااانـــ  ا نتـــ   ا نتـــلخ،  ااـــيت 

لتدا اـة اات ـل يت  ،  ـل ع لاـ  ااتح يـق ملي ـل ا هتالتـلر  ااتمـل ةار املبيـحل عناـلةاهشـلا  نـب ايتح يـق ع
احللجــب إىل وإذ يؤكييد ، مــل ايفتلــلا  جــلل  ملتيــلن مــل االيوجــب  املنــلشق األيفــت  ا ــت ة مــل لنةــيم ااد اــب

 ات لا،ا  ااتح يق االو ذ  ااشلم  ع مجيا اها ا دعلاار، حي  ل حدثت،  إىل مالح ب ا نلة، عند
أن مجيا األشتاا ينبن  هلل أن لت ـه تـّ  اخلطـوار امل كنـب اكللاـب احل ليـب اي ـدهيني وإذ يؤكد  

املت ــت يل،  ــل ملــيام األشلــلل  اانتــلا  أملــتاد األاييــلر اادينيــب  اااتايــب،  هتيــ  ااةــت ا املتــلعدة عيــى 
م األمــــلن أ  عيــــى إدمــــلر عـــودة ااالجوــــني  اانــــلةحني ةطتي ــــب شوعيــــب  داف ــــب ل ــــون تــــتامتام  لكلــــ  هلــــ

ـــت مـــل  ،  ـــل ملـــيام)داعـــ ( اانـــلةحني اييـــل،  يف وصـــل ع املنـــلشق ا ـــت ة حـــدي ل مـــل لنةـــيم ااد اـــب أت 
عيــى احــرتات ح ــو  اانــلةحني،  يشييدد وإذ،  شــ   ي  ــّد  أهنــم مشــّتد ن حلايــل مــل املوصــ  820 000

، دمـــلر ا يـــ   تـــها  حتيـــب ااتن ـــ د ن صييـــز،  ـــل ع لاـــ  عـــدت اات ييـــز ع  ـــيل  إعـــلدة ااتـــوشني  اا
عيــى أن اجملت اــلر امل ــيلب ينبنــ  هلــل  وإذ يشييددعــل عتمللهــة اي مت اــلر امل ــيلب،  يكييرر اراييرا  وإذ

أن للت  اجمللل أملت اانلةحني اي يوا إىل املنلشق اآلمنب  أن مل يتلكبـون ا هتالتـلر  ااتمـل ةار حب اـم 
ل ـــبوا،  ة حكومـــب اااـــتا  عيـــى علل اـــل مـــل ااتزامـــلر ةاريلثـــب اانـــلةحني  ـــل أيفهلـــ يرحييي  وإذينبنـــ  أن حي 
إىل ااد   اهللت ااهذ  وإذ يشيرعيى مواصيب جاودال ع اها اا دد،  وإذ يشجعها ااالجوني  ااالفديل 

ل ــطيا ةــة ملوضــيب األمــم املتحــدة اشــط ن ااالجوــني، ا ــتنلدا إىل ااو يــب املنوشــب هبــل، ع مواصــيب إ ــداا 
اااــتا   دع اــل ع اــها املتــلف  ةلاتنتــيق مــا اابا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل  املشــو ة حلكومــب

حكومــب اااــتا  عيــى مواصــيب ااا ــ  مــا اابا ــب  ااوتــل ر ااهتــلهيب اكللاــب إي ــلل  وإذ يشييج اااــتا ، 
 املتلعدار ااهتلهيب إىل مل ام حبلجب إايال،

ااتاميب إىل دعم ا  ت تا   ااتن يب املتـتدامب ااطوييـب األجـ ، ا اود ا ت تا  عيى أمهيب  وإذ يشدد 
حكومــب اااــتا   شــتتلاال عيــى لتــتيا  وإذ يحيي ، )داعــ (     ــي ل ع املنــلشق ا ــت ة مــل لنةــيم ااد اــب

 لــرية اــها ا اـــود اتايوــب ااةــت ا املتـــلعدة عيــى عــودة ااالجوـــني  اانــلةحني ةطتي ــب شوعيـــب  داف ــب ل ـــون  
 ل لبهاة ااد ل األع لا مل جاود ادعم حكومب اااتا   شـتتلفال  وإذ يرح ل  هلم األملن، تتامتام  لك
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ااـــد ل األع ـــلا عيـــى مواصـــيب دعـــم  وإذ يشيييج ع أع ـــلهلم ااتاميـــب إىل ةتـــ  ا  ـــت تا  ع اـــها املنـــلشق، 
جاـزة املتلمـتة اخلطـت ااـهذ لشـكية األ وإذ ييدر ا  ت تا   ااتن يب،  ـل ع لاـ  مـل يفـالل األمـم املتحـدة، 

ةـل اود ااـيت لبـههلل ااـد ل األع ـلا اـدعم حكومـب اااـتا   شـتتلفال ع ليبيـب احللجـب إىل  يرح  وإذاخلطتة، 
اات  يــ  ةشــأن األيفطــل   إجــتاا اات يي ــلر املالف ــب ايتاديــدار  اا يــلت ةتطاــري املنــلشق مــل اــها األجاــزة، 

 ،ا  ت تا  ح يق ل يب ااتاميب إىل ةيلدة دع ال ايماود اااد ل األع لا عيى  يشج  وإذ
اا ـــت  ة امليحـــب ملال ـــب ااتحـــديلر ااهتـــلهيب ااـــيت يواجااـــل ااشـــاب اااتااـــ ،  ؤكيييد وشيييدةوإذ ي 

ات طــــي    ــــتملةب منتــــ ب  لنليــــهال  اتــــأمني املــــوا د ااكلمليــــب ملال ــــب اــــها اضــــت  ة لك يــــ   يؤكييييد وإذ
مجيــا ااــد ل األع ــلا عيــى  وإذ يحيي ا اــود، مجيــا األشــتاا إىل لك يــ  اــها  ، وإذ يييداوااتحــديلر

ااـد ل األع ـلا عيـى  وإذ يشيج مواصيب صوي  ااندااار ااهتلهيب املاينب مل األمم املتحدة  مل ريرياـل، 
دعم ا  تملةب ااهتلهيب األمم املتحدة ع اااتا ، ةلاا   مـا حكومـب اااـتا ، مـل أجـ  متـلعدة مجيـا 

عيـى ا اـود ااـيت لبـههلل ااـد ل األع ـلا ااـيت  ـلمهت ع  وإذ يثنييا ـل ذ، اااتاايني املت ـت يل مـل اانـزاة 
 ا اود ااهتلهيب،

مجيا املانيني ةلألمت عيى ااتـ لم ةوصـول مـو ل  املتـلعدة ااهتـلهيب  صـو  تـلمال  وإذ يح  
مجيــا ، ةت ــدإ إىل أا ــى حــد ممكــلاا يــلت، عيــى  د ن عوافــق إىل تــ  ممــل اــم ع حلجــب إىل املتــلعدة،   

ااا   عيى تللاب  المب  أمل اات لم ةاي لل املتلعدار ااهتلهيب،   ااتتايالر اا ت  يب اا ييلهتم،   
 حتيـــب لنّ ـــ  مـــو ل  املتـــلعدة ااهتـــلهيب  مـــو ل  األمـــم املتحـــدة  األملـــتاد املـــتلبطني هبـــل  مـــل اـــديام مـــل 

 يب  املتاملق ااطبيب،   لف  اان   ااط املو لني ااطبينيأصول،  أي ل عيى احرتات  محليب 
حكومــب اااـــتا  عيـــى مواصـــيب لازيـــز ح ـــو  ااهتــلن  محليتاـــل،  أي ـــل عيـــى اانةـــت ع ا ـــلل  وإذ يحييي  

 وإذ يشييج يفطــوار إضــلمليب اــدعم امللوضــيب اااييــل املتــت يب حل ــو  ااهتــلن ع ا ضــطالة ةلاو يــب املنوشــب هبــل، 
اتا الـــــة  وإذ يؤكييييد مييييين جدييييييدحكومــــب اااـــــتا  عيــــى لنشـــــي  جاوداـــــل ااتاميــــب إىل لازيـــــز  محليــــب ح ـــــو  املـــــتأة، 

1325 (2000)   1820 (2008)   1888 (2009)   1889 (2009)   1960 (2010) 
املتاي ب ةلملتأة  ااتـالت  األمـل،  إل يكـت  ااتأتيـد  (2015) 2242   (2013) 2122   (2013) 2106  

ااـد   ااتفيتـ   وإذ يؤكيد مين جدييدعيى ضت  ة مشل تب املتأة مشل تب تلميب  ملالاب  عيـى اـدت املتـل اة مـا ااتجـ ، 
عيى احللجب إىل مشل تب املـتأة ع احليـلة ااتيل ـيب يشدد  وإذااهذ نكل أن ل طيا ةة املتأة ع  لق هتيا اجملت ا، 

ع ا هت لةلر امل بيب  امللوضيب اااييل املتت يب االهت لةلر  ع ييلر اات طي  اتح يـق مشل تب تلميب،  ل ع لا  
عـل اا يـق مـل عـدت وإذ يعير  ، صنا اا تا  ااتيل    امل لحلب  ااتالت عيى اا ايديل ا ي   ااـوش ا  ت تا    

،  ل ع لا  عدت لـأمني (2000) 1325 تا   يء األمل  مل ل ا 2014االت  لنليه يفطب ااا   ااوشنيب اااتاايب
 ، عدت  جود ايوب  شنيب متط اب عل لنليهال ةت اي طباات وي  ااال
ا ــت تا  ا هتالتــلر  ااتمــل ةار املتلكبــب ضــد األشلــلل،  مــل قلييا الشييديدالوإذ يعيير  ايين  

 تـ   ااتشـوية،  ا ريت ـل،  ريـريا أع ـلل اا،   اممليال لي  اايت لنطوذ عيـى ننيـد األشلـلل  ا ـت دام  ل
اهلم ــــلر عيــــى املــــدا ا شــــل    ، ا يفتطــــلا ريــــري اا ــــلهوخ،،  ا حتمــــلة مــــل أشــــكلل ااانــــ  ا نتــــ 

ا ــلل مجيــا ااتــداةري ااالةمــب اواــ  اــها ا هتالتــلر عيــى مجيــا أشــتاا اانــزاة  يحيي  إذو  املتتشــليلر، 
 (2005) 1612   (2001) 1379ع اــها اا ــدد إىل اتا الــة  شيييريوإذ ،  اوعاــل  منــا  ااتمـل ةار

ةت تيـــت األمـــني اااـــلت حييييل الميييا يوإذ ، (2015) 2225   (2011) 1998   (2009) 1882  
ةل ــــــت تا  األشــــــتاا ع لنليــــــه  يرحيييييي  وإذ(، S/2015/852) عــــــل األشلــــــلل  اانــــــزاة املتــــــي  ع اااــــــتا 
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ع ااوثي ـب  املا  ةلألشللل  اانزاة املتـي  ا  تنتلجلر اايت يفي  إايال االتيق ااالم  ااتلةا جمليء األمل
S/AC.51/2016/2، 

مـــل أن أع ـــلل ااتطـــتا ااانيـــ   اا اـــل، ااـــيت يتلكباـــل لنةـــيم  وإذ يعييير  اييين القليييا ال يييال  
ي ل اانتـلا  األشلـلل مـل أملـتاد   ع اااتا  لتتادا اانتلا  األشللل ة و ة مناميب، )داع ( ااد اب 

اد ا لكب نل ةار يفطرية حل و  ااهتلن  اهتالتلر اي ـلهون ااد اب )داع (  مل أن لنةيم األاييلر، 
ااــد يل ااهتــلخ ضــد اانــلا مجياــل،  للصــب ضــد اانتــلا  األشلــلل،  ــل ع لاــ  اهتالتــلر لنطــوذ عيــى 

ل يـب  ا  ـرتال   ةيـا اانتـلا أ  إجبـل ال عيـى ااـز ار اا ت   ا يفتطلا  أيفه ااتالفل  ااتلمريار ا هتح
ع اــها  يشيير وإذ  ا نـل  ةلابشـت  ا ريت ـل،  ا  ـرتال  ا نتـ   ريرياـل مــل أشـكلل ااانـ  ا نتـ ،

منـا ااانـ   اابيلن املشرتك ةني األمم املتحدة  حكومب اااتا  ةشـأن  (2016) 2331اا دد إىل اا تا  
عــل ع يــق اا يــق إةاا ايــلت لنةــيم  يعيير  كييذلك وإذ (،2016) ا نتــ  ع حــل ر اانــزاة  اات ــدذ اــة

 ، ريريا مل ا  لعلر املتيحب ةتمنيد األشللل  ا ت دامام، ع اهتالك اي لهون ااد يل)داع ( ااد اب 
 ع ،  ـــل)داعـــ ( ري ااـــرتال اا  ـــلع ع اااـــتا   يف وصـــل مـــل ابـــ  لنةـــيم ااد اـــبلـــدموإذ ييييدين  

  ــلفت  )داعــ ( أن لنةــيم ااد اــب وإذ يالحييظ ميي  القلييالاــ  ااتــدمري املتا ــد األمــلتل  اآلثــل  اادينيــب، 
إيــتادار عــل شتيــق هنــب  يــتلب  ةتنةــيم اا لعــدة مــل أملــتاد  مجلعــلر  مط تــلر  تيلهــلر ح ــ  عيــى مــل

اــرتال اا  ــلع  هتتيباــل، ة ــو ة مبلشــتة أ  ريـــري مبلشــتة، مــل املوااــا األثتيــب  املتــلح   املكتبـــلر عنلصــت ا
 ا لو ــلر  ريرياــل مــل املوااــا ع اااــتا ،  لتــت دت اــها املــوا د ع دعــم جاــود ااتمنيــد ااــيت ل ــوت هبــل 

ع اــها اا ــدد إىل ااتــداةري  إل يشــري   لازيــز اــد اهتل امليداهيــب عيــى لنةــيم اهلم ــلر اا الةيــب  لنليــهال،
 ،(2017) 2347املن وص عييال ع اا تا  

عــــل ا ــــتادادا الــــت  جــــزااار عيــــى املزيــــد مــــل األملــــتاد  ا  لعــــلر  املط تــــلر  وإذ يعيييير  
 تب، مبلشــتة تلهــت أ  ريــري أذ مشــل ، وإذ يييدين وشييدة)داعــ (  ااكيلهــلر ممــل يــدع ون لنةــيم ااد اــب

مبلشـــتة، ع املاـــلمالر ااتمل يـــب ااـــيت يكـــون هلـــها ا  لعـــلر اا الةيـــب يـــد ملياـــل  يكـــون موضـــوعال تـــ  
م ـــد ا اااـــتا  مـــل ااـــنل   املنتمـــلر اانلطيـــب املكـــتا ة   حـــدار امل ـــلع  املـــواد لار اا ـــيب  املـــوا د  مـــل

 (2015) 2199، اهتــــــململ مــــــا اا ـــــــتا يل ااطبيايــــــب األيفــــــت   اآلثـــــــل ،  تــــــها  ا نــــــل  ةلمل ـــــــد ار
عيـــى أن  وإذ يشيييدد  ا نـــل  ةلابشـــت،  ةيـــا اانتـــلا  االتيـــلر،  ااـــز ار ةـــلاتتاا، ،(2015) 2253  

يــطدذ إىل ايــلت  مــل شــأهة أنااــديفول ع اــها املاــلمالر ااتمل يــب يشــك  دع ــل ملايــل هلــط ا اا اــلةيني   
 اايمنب ةاد ار املزيد مل األمسلا ع الف ب ا زااار،

ضـت  ة أن لكلـ  مجيـا ااـد ل أن ل ـدت إىل ااادااـب أذ شـ   يشـل ك ع  وإذ يؤكد من جدييد 
   ع دعم األع لل اا الةيب أ  اات طي  أ  ااعداد هلل أ  ا لكلهبل،صوي  األع لل اا الةيب أ

ةــأن احللاــب اا لف ــب ع اااــتا   تيــ  ت ــريا عــل احللاــب ااــيت تلهــت الف ــب  اــت ا ــلل  وإذ يسييل   
  اي كلهــب ااد ايــب ااــيت تــلن يتبوأاــل ابــ  ةأمهيــب ا ــتالدة اااــتا وإذ يسييل  كييذلك(، 1990) 661اا ــتا  

 ،(1990) 661 ا لل اا تا 
ةلملتـــلعدة ااتيل ـــيب  اااتـــكتيب  امللايـــب امل دمـــب مـــل ااـــد ل األع ـــلا إىل حكومـــب  وإذ يرحييي  
 ل،عيى مواصيب اها املتلعدة  لو يا هطلاا وإذ يشج اااتا ، 

https://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/2
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/661%20(1990
http://undocs.org/ar/S/RES/661%20(1990)
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أمهيــب األمــم املتحــدة،     ــي ل ةا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل اااــتا ، ع وإذ يؤكييد  
تازيـز اإ داا املشو ة  ل دإ املتلعدة إىل ااشاب اااتاا ،  ل ع لا  إىل اجملت ـا املـدخ  حكومـب اااـتا  

 ـــلحلب ااوشنيـــب  مل ـــل ايد ـــتو ، املط تـــلر اادن تاشيـــب  ااناـــو  ةـــلحلوا  ااتيل ـــ  ااشـــلم  ايم يـــا  امل
 اكللاــب لنتــيق جاــود امل ــلحلب،  ليتــري احلــوا  ااايي ــ ،   ضــا ع ييــلر م بواــب اــد  حكومــب اااــتا  

  صــد محليــب يشــبل،  االوــلر اا ــايلب، ل ــدإ اااــون ااتتــويب مشــكيب احلــد د اادايفييــب املتنــلةة عيياــل،   
ملـــتأة امشـــل تب  ـــل ملـــيام اااـــلةت ن،  لشـــميا نـــلةحون، ااالجوـــون  اااملـــدهيني  ااتشـــميا عيياـــل،     ـــي ل 

،  املتل اة ةني ا نتـني  محليـب ح ـو  تلاتال املتاي ب ة يلر  املط تلر ااتيل يبا يااع مشل تب تلميب 
ب  لوصــيلر داي ــاحللجــب إىل مايومــلر عيــى  يشييدد وإذألشلــلل  ااشــبل،  االوــلر اا ــايلب، ا ااهتــلن
ا ــت تا  ااتــالت  األمــل ع اااــتا ،      لملتأةاخلطــب املتاي ــب ةــاة  لنليــه نــز ا نتــلهيب اياألةاــلد شــأن ع ييــب ة
 املتاي ـــبتنليـــه املنتـــق ارتليبـــلر ااتصـــد  ااتحييـــ   ااةـــال  مـــل أجـــ  ليتـــري اا    ـــبتاملخلـــ ار لـــوملري ا

تحــدة،     ــي ل أمهيــب ايــلت األمــم امل وإذ يؤكييد ع حــل ر اانــزاة  مــل ةاــد اهتاــلا اانــزاة، لاان  ا نتــ ةــ
إىل اااـــتا ، ةاعطــلا األ اويـــب ات ـــدإ املشــو ة  ااـــدعم  املتـــلعدة إىل  ةا ــب األمـــم املتحـــدة ات ــدإ املتـــلعدة

 األاداا، ااشاب اااتاا ،  ل ع لا  إىل اجملت ا املدخ  حكومب اااتا  مل أج  ح يق اها
ل ةلاتشــل   ااكلمــ  مــا حكومــب اابا ــب عيــى مواصــيب لن ــي  مالماــل  حديــد أ اويلهتــ وإذ يشييج  

 اااتا   ا تملةب  حتيلجلهتل  اتطو  احللاب ع اابيد،
شـملعتام  عل ع يق ا متنلن   يا مو ل  األمم املتحدة اااـلميني ع اااـتا  عيـىوإذ يعر   

اـلت امل  ـ  اخلـلص األمـني اا ةلخل ـلل اا يلديـب ااـيت يتحيـى هبـل وإذ يشييد دأهبم ملي ل يبهاوهة مل جاـود، 
 ع اااتا ، يلن توةيت ،  ةلاد   ااهذ ي وت ةة ع  لل املتلع  احل يدة،

 صــــوة/ 31 حــــىصديــــد   يــــب ةا ــــب األمــــم املتحــــدة ات ــــدإ املتــــلعدة إىل اااــــتا   يقييييرر - 1 
 ؛2018 يواية

أن يواصــ  امل  ــ  اخلــلص األمــني اااــلت  اابا ــب، ةنــلا عيــى شيــب حكومــب  أيضييايقييرر  - 2 
، ا ضـطالة (S/2017/518)اااتا ،  ع ضوا اات ـلاب املوجاـب إىل األمـني اااـلت مـل  ةيـت يفل جيـب اااـتا  

ــــــــة ع اا ــــــــتا  ــــــــى اانحــــــــو املن ــــــــوص عيي ؛  يشــــــــري إىل أحكــــــــلت اا ــــــــتا  (2016) 2299 ةو يتا ــــــــل عي
 ؛(2013) 2107

ةـــأن أمـــل مـــو ل  األمـــم املتحـــدة عن ـــت أ ل ـــ  ع اضـــطالة اابا ـــب ةأع لهلـــل  يسيييل   - 3 
حبكومب اااتا  أن لواص  لوملري األمل اوجود األمم املتحدة ع اااتا   مّدا  ويهي ا لحل شاب اااتا ، 

 ةلادعم اايوجتيت؛
أشــكلل   تــلمهلر ااــد ل األع ــلا ع لز يــد اابا ــب  ــل ييزماــل مــل مــوا د  مــل يرحيي  - 4 

 يد اابا ـب ةلاد ل األع لا أن لواص  لز  ويهي اادعم املليل  اايوجتيت  األم  ااالةت هلل اتنمز ما تال، 
  ل يكل  مل املوا د  اادعم؛

شــاتا أ  ابــ  لاــ  املوعــد إن   د  12عــل اعتزامــة ا ــتاتا    يــب اابا ــب ةاــد  يعيير  - 5 
 مل حكومب اااتا  شيب هبها ااشأن؛

https://undocs.org/ar/S/2017/518
https://undocs.org/ar/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
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إىل األمــني اااــلت أن ي ــدت إىل اجمليــء ل تيــتا تــ  ثالثــب أشــات عــل اات ــدت ا ــتة  يطليي  - 6 
  ايلر املنوشب ةلابا ب؛صو، ااومللا ت يا املتط 

، 2017لشــــــــتيل األ ل/أتتــــــــوةت  15األمــــــــني اااــــــــلت إىل أن اــــــــتذ، حبيــــــــول  يييييييييداو - 7 
يفل جيـل متـت ال هليكـ  اابا ـب  مـالك مو لياـل،  املـوا د  األ اويـلر لار اا ـيب ةـها ،  اجملـل ر  ل يي ل

أ جــة لــمة  مــا تيلهــلر أيفــت  للةاــب ااــيت لت تــا ملياــل اابا ــب  زايــل هتــبيب  ااــيت نكناــل مــل يفالهلــل ح يــق 
األمــم املتحــدة، مــل أجــ  تللاــب أن يــتم لشــكي  اابا ــب  ملتيــق األمــم املتحــدة اا طــتذ عيــى اانحــو ااــهذ 

 يكل  ح يق املالت املوتيب إايا ل عيى أهتب  جة ةأا ى اد  مل ااكللاة؛
 أن يب   املتأاب ايد هةتا. يقرر - 8 

 


