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 ،(2017)2378القرار   
 2017أيلول/سبتمرب  20املعقودة يف  8051جلسته  الذي اختذه جملس األمن يف  

  
  ،إن جملس األمن 

إىل مقاصد ميثـا  األمـم املتحـدة امئا، ـإ، اإك  منـد مـ  سد ـد م ـمائيتإ ائن ي ـي   ـ   إذ يشري 
 صون ائ الم ااألم  ائدائيني،

 (2012) 2033ا  (2007) 1809ا  (2000) 1325 إإىل قناراتــــــــــــــــــــــــــــ وإذ يشييييييييييييييييييييييييييييري 
؛ انـــــــانئ   يـــــــا   (2016) 2320ا  (2015) 2242ا  (2014) 2171ا  (2014) 2167 ا

 2015 تشـن   ائثـان/نوبمرب 25( ا PRST/2014/27) 2014نانون األال/،  مرب   16ر ي إ املمرخ  
(S/PRST/2015/22 ا )2015نانون األال/،  مرب   31 (S/PRST/2015/26؛) 

 ائع ــــ ن   اائتق يــــ  ائتــــدخال أن حتقيــــس ائ ــــالم ائــــدا م اصــــونإ    ــــتم مــــ  خــــالل  وإذ يؤكيييي  
 ا يرتشـــا،  ـــان    ئغـــ إ مـــ  خـــالل الســـول ائ يايـــي ، اإك  عـــنر  ـــ  اقت ا ـــإ ائنايـــ   نـــ ،  ـــ بح ـــ 
 تصميم  مسيا  األمم املتحدة لفظ ائ الم انشنها،يف السول 

أجنـ  ائويـا   املتاحـ  ئ مـم املتحـدة يف عـال تع  ـ   سى أمهي  حفظ ائ الم اب تئـار   وإذ يش د 
 ائ الم ااألم  ائدائيني اصوهنما،

  مــإ  ســى تع  ــ  ائــدار املننــ ل ائــانل ت ــتس   ــإ األمــم املتحــدة يف حفــظ  وإذ يؤكيي  ميين ج ييي  
 ائ الم اضمان بعائي  أ،اء نظام األم  اجلما   ائانل أنشئ مبوس  ميثا  األمم املتحدة،

املئــا،ا األيايــي  لفــظ ائ ــالم، مبــا يف كئــ  موابقــ  األ ــنا ،  ج ييي  كييذل  وإذ يؤكيي  ميين 
ا دم ائتحيـ ، ا ـدم ايـتمدام ائقـوة، إ  يف حائـ  ائـدبال  ـ  ائـ فع اائـدبال  ـ  ائو  ـ ، اإك   ـسم  ن 

ّد، حب   حاسـ  ائئسـد املعـو ااضـعإ،  اأن عسـع األمـ   توقـ  ا    ن   عث  م   عثا  حفظ ائ الم حتح
 جنا  ائتام ئسو    ائ ي ذأكن  ا،اإل

 أن  تعـــااناضـــنارة  األمهيـــ  ائـــ ي  وئيمـــا ئ ـــالم  حفظـــ  ائ ـــالم اأمـــ مم يف امليـــدان، وإذ يؤكييي  
نفائــ  أن   ــون أيــ  أبــنا،   مــ  أســ األمــني ائعــام اائئســدان امل ــامه   قــوا  ا بــنا، شــن  ،  ســى ائتــوا ، 
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ئت فيــــــانها  اعمــــــ    سيمــــــا اقــــــا،ر     امل و ــــــ   ــــــم   ــــــو ائت فيــــــان ئحفــــــظ ائ ــــــالم يف امليــــــدان م ــــــتعد   
 ؛ا مان  فعائي 

مــ  ائــدال األ  ــاء ابمل ــا دة يف يــد ائــ ق  امل ــتمن   ــد،ابئتعمــدا  ائـ ي أ س مــا  وإذ يسييل  
يف ائقــدرا  احت ــني أ،اء اقــدرا  األبــنا، ائ ظــاميني ااملــدنيني يف اتســت ا ستما ــا  املتعــد،ة األ ــنا  

مـــمقن قمـــ  ائقـــا،ة  شـــمن  مسيـــا  األمـــم املتحـــدة لفـــظ ” ام مـــا، 2016ا  2015م  املعقـــو،ة يف  ـــا
استمـــال ا راء ائــدبال  شــمن  مسيــا  األمـــم ” ، ا2015املعقــو، يف نيو ــورأ يف أ سول/يــئتمرب  “ائ ــالم

ائ الم املمقن ائو ارل املعو حبفظ ” ، ا2016يف ئ دن يف أ سول/يئتمرب عقو، امل “املتحدة لفظ ائ الم
 ســــى  وإذ يشيييي د، 2016يف ابر ــــع يف تشــــن   األال/أنتــــو ن عقــــو، امل “يف امل تقــــ  ائ ا قــــ  ابئفنن ــــي 

حت ــني بعائيــ  انفــاءة  مسيــا  األمــم املتحــدة لفــظ امل ــامه  يف ضــنارة ائوبــاء  ــان  ائتعمــدا  مــ  أســ  
  موما، ائ الم

األمــــم املتحـــدة ئس ـــالم  ت فيــــان  م ـــتقئ   مسيـــا ”إىل تقن ـــن األمـــني ائعــــام املع ـــون  وإذ يشيييري 
( اائتوصـيا  A/70/357-S/2015/682) “توصيا  ائفن س امل تق  ائنبي  امل توى املعو  عمسيا  ائ ـالم

ائــ ي (، A/70/95-S/2015/446ائــوار،ة يف تقن ــن ائفن ــس امل ــتق  ائنبيــ  امل ــتوى املعــو  عمسيــا  ائ ــالم )
ائنا عــــ    تــــنيعســــع األمــــ ، اائس  أصــــئحا أيايــــا مل  ــــد مــــ  املقــــنرا  ائــــ ي ا ــــان ا ائــــدال األ  ــــاء يف

 اغريها،  ائس    اخلاص  املع ي   عمسيا  حفظ ائ الم، انانئ ااخلام   ئس معي  ائعام ، 
ما  اإلقسيمي  ا،ان اإلقسيمي  يف امل ا   املتصس   صـون ائ ـالم ن ائتعاان م  امل ظ  يسل وإذ  

 حت ني األم  اجلما  ، مي   أن  م،ل إىلااألم ، قشيا م  ائفص  ائثام  م  ميثا  األمم املتحدة، 
 رســاءأن ائــدال تتحمــ  امل ــمائي  ائن ي ــي   ــ  نيا ــ  املــدنيني يف أيــ  أ وإذ يؤكيي  ميين ج ييي  
   قـنفظ ائ الم يف هانا ائصـد،، اإك األمم املتحدة لئدار اهلام ائانل تم، إ  مسيا  ، م  منا اة اإقسيمما

يــيما  نــانئ  ابئــدار ائــانل مي ــ  أن تقــوم  ــإ امل ظمــا  اإلقسيميــ  ا،ان اإلقسيميــ  يف نيا ــ  املــدنيني، ا 
يف ائ  ا ـا   ائ  اء ااأل فال املت نران م  ائ  ا ا  امل سح ، انانئ  يف م   ائع ت اجل    ااجل  ـان

 امل سح  ايف حا   ما  عد ائ  ال اائتصدل ئإ،
مبـا يف كئــ    ـدار املــنأة ائـانل   غـ    ـإ يف  مسيــا  األمـم املتحـدة لفــظ ائ ـالم، وإذ يسيل  

مبـا يف كئـ  اجلمـو، ائناميـ   يف ، م ائدار الايم ائانل تم، إ املنأة يف أيـ  سمـو، حتقيـس ائ ـالم ااألمـ ،
أ ــدا،    ا ــا  ات ــو تما اائتمفيــت مــ  إذرهــا، اإك  نحــ  ابجلمــو، ائناميــ  إىل حتفيــ إىل م ــ  نشــور ائ

شـــري إىل  أنــرب مــ  ائ  ــاء يف اجلـــي  اائشــن   امل تشــن   يف  مسيــا  األمـــم املتحــدة لفــظ ائ ــالم، اإك 
اي،ة  ــــد، ائ  ــــاء يف ائوحــــدا  ائع ــــ ن   ااحــــدا  ائشــــن   يف إ إىل   اتــــاتتسع (2015) 2242قــــنار  

  مسيا  األمم املتحدة لفظ ائ الم،
عـــدم ائت ـــاما متسقـــا مـــ  أيـــ  أشـــ ال ئأت يـــد  ئ يايـــ  األمـــم املتحـــدة  ؤكييي  مييين ج يييي يوإذ  

ــــان هــــ ا يــــتغالل اا نتمــــاأ اجل  ــــيني، اإك  ــــ ي  ئــــانهلا األمــــني ائعــــام ئت في ان  نحــــ  ابجلمــــو، املتواصــــس  ائ
 اتع   ها، ائ ياي 

 سـى اإل ـار املشـرتأ  ـني األمـم املتحـدة اا حتـا،  2017ني ان/أ ن    19ابئتوقي  يف  ينوهوإذ  
ئتحقيـــس ائ ـــالم أمانـــ  األمـــم املتحـــدة امفوضـــي  ا حتـــا، األبن قـــ  األبن قـــ  مـــ  أســـ  تع  ـــ  ائشـــنان   ـــني 

 ااألم  يف ائقارة األبن قي ،
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ار   ائـ ي  ئـانهلا ا حتـا، األبن قـ  اامل ظمـا  ،ان اإلقسيميـ ، يف إ ـار ابجلمو، اجلوإذ حييط علما  
هي ـــ  ائ ـــالم ااألمـــ  األبن قـــ ، مـــ  أســـ  تع  ـــ  قـــدرا ا ات فيـــان  مسيـــا  ، ـــم ائ ـــالم يف ائقـــارة، ابقـــا 
ئسفصــــ  ائثــــام  مــــ  ميثــــا  األمــــم املتحــــدة، ا  يــــيما ائقــــوة ا حتيا يــــ  األبن قيــــ  اقــــدرة ائ شــــن ائ ــــن   

 هلا،  ائتا ع
 تقن ــن األمــني ائعــام  ـ  اخليــارا  املتاحــ  ئــعكن  عمسيــا  ، ــم ائ ــالم  وإذ حييييط علمييا كييذل  

 ،(2016) 2320ائتا عـــ  ئالحتـــا، األبن قـــ  ائتقـــدا ائـــد م هلـــان  ائعمسيـــا ،  مـــال  قـــنار عســـع األمـــ  
انـانئ  ا قـرتاا املتعسـس ابئتمتـيش املشـرتأ اائتشـاار يف ا ـاك ائقـنارا  اائنقا ـ  مو   مبا يف كئ  مناكج ائت

 ابئتشـــــاار مـــــ  ، اإك  شـــــري إىل ضـــــنارة مواصـــــس  تتـــــو ن هـــــانا ائعمـــــ ،تقن ـــــنكئـــــ  ائ، املقـــــدم يف  املشـــــرتن
 ،األبن ق   حتا،ا

إىل تشـــ يعإ ئالحتـــا، األبن قـــ   ســـى اضـــ  ائصـــيغ  ائ ما يـــ  أل ـــن  املتعسقـــ   كيييذل  وإذ يشيييري 
 مسيـــا  ا حتـــا، األبن قـــ  ئـــد م ائ ـــالم، يف  ـــسوأ اا ن ـــئا  ائحقـــو  اإلن ـــان ا اب متثـــال ملتتسئـــا  

 حتقيـــس قـــدر أنـــرب مـــ  امل ـــاءئ  اائشـــفابي  اا متثـــال ئسقـــانون ائـــدا  لقـــو  اإلن ـــان اائقـــانون ائـــدا ا 
نـد أمهيـ   م عـا ري األمـم املتحـدة املتعسقـ  ابئ ـسوأ اا ن ـئا ، اإك ا متثال ملان، ح   ا قت اء، ا اإلن 

ائــ ي ســع ا اجمل ســى ائعمسيــا  ائــ ي ذأكن  ــا ئسنقا ــ  عســع األمــ  مماريــ  اشــرتا   انــانئ  ،هــان  ا ئت امــا 
 مبوس  يست  عسع األم  ابقا ئسفص  ائثام  م  امليثا ، ح تس   ا 
يف نــانون ائثان/  ـــا ن  ســـى نف ــما إىل ا ئتــ ام ائــانل قتعتـــإ أعيــ  ا حتــا، األبن قــ   يشييري وإذ 
يف املا   م  ت ائيت سمـو، ائ ـالم ااألمـ  ائـ ي  25 تمو    ،يف ،ار ا ائعا،   ائنا ع  اائعشن   ،2015

 سـى ة مخـع يـ وا ، بـرت  خالل سى مناح   يتح فان، مبا يف كئ   مسيا  ، م ائ الم ائ ي  ئانهلا ا حتا،
يف ائـــــــــدارة ائعا، ـــــــــ  اخلام ــــــــ  اائعشـــــــــن   املعقـــــــــو،ة يف سوهان ـــــــــرب  يف ائ حــــــــو ائـــــــــانل أ يـــــــــد أتنيــــــــد  

 ســــى أن ائتحسيــــ  ائتشــــاارل اائتمتــــيش املشــــرتأ مــــ  األمــــم  مــــ  سد ــــد وإذ يشيييي د، 2015 قو / وئيــــإ
املرتتئـ   ذراآلاحملتمس  ا ئوض  توصيا  مشرتن   شمن نتا   مسيا  ، م ائ الم  ابئغ األمهي املتحدة أمن 

املــوار،، اتقيــيم اإلســناءا  اا ضــتالل ابئئعثــا    ــد ا قت ــاء، اتقــدا تقــار ن م تظمــ   سيمــا مــ  حيــ  
 ســــى أمهيــــ  ا متثــــال ائتــــام ئ يايــــا  اتنتيئــــا  ا حتــــا،  إذ يؤكيييي و  ، ــــ  هــــان  اإلســــناءا    ــــد ا اكهــــا

 اائ سوأ اا ن ئا ،قو  اإلن ان املتعسق  حباألبن ق  ااألمم املتحدة 
ائـدار ائن ي ـ  امل ــو   ـإ يف تع  ــ   مسيـا  األمـم املتحــدة لفـظ ائ ــالم،  وإذ أيخيذ يف اعتبيياره 

ــــن األمــــني ائعــــام ــــوار،ة يف تقن  ــــد ائت امــــإ مبواصــــس  ائ ظــــن يف ائتوصــــيا  كا  ائصــــس  ائ  اإك  منــــد مــــ  سد 
(A/70/357-S/2015/682انانئ  ت فيانها ،)ح   ا قت اء ،، 

ائ ــم  املميــ ة ئســ م  ائــانل  و ــون هــ تــنسيا نفــ  ائ يايــ    ئغــ  أن  أنيشيي د عليي   - 1 
أث ـاء ائويـا  ، ارصـد اقـت إ ـال  ائ ـار، اامل ــا دة مبـا يف كئـ  تتئعـإ األمـم املتحـدة يف حـ  ائ  ا ـا ، 

 يف ت فيان اتفاقا  ائ الم؛
 سـى أن م ــ  نشــور ائ  ا ــا     ــ ال م ــمائي  م و ــ  يف املقــام األال نــانئ   ديشيي  - 2 

ابئــدال، ا  ئغــ  أن ت ــون اإلســناءا  ائــ ي تتمــانها األمــم املتحــدة يف إ ــار م ــ  نشــور ائ  ا ــا  ،ا مــ   
س ، ح   ا قت اء، ئ ،اار املونوئ  إىل ال وما  ائو  ي  يف عال م   نشور ائ  ا ا ؛  ام مِّّ

https://undocs.org/ar/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/ar/A/70/357-S/2015/682
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ااســ  أيــ  ائــدال يف ت ــو   م ا  ا ــا ائدائيــ  ابئويــا   ائ ــسمي   ؤكيي  ميين ج ييي ي - 3 
ائت ــــو   ائق ــــا ي  ا ائتح ــــيم ا ائتوبيــــس ا ائويــــا   ا امل ــــا   الميــــدة ا ائتحقيــــس ا  تــــن  م مــــا ائتفــــاا  

 غريها م  ائويا   ائ سمي  ائ ي  تارها؛ أا
مي ــــ  أن ت ــــا د يف ت ــــو   عــــام األمــــني ائائــــ ي  ئــــانهلا امل ــــا   الميــــدة   ن يعيييي   - 4 
، ا شـــ   األمـــني ائعـــام  ســـى مواصـــس  ايـــتمدام ائويـــا   ئسم ـــا دة يف حـــ  ائ  ا ـــا  يـــسميا، ائ  ا ـــا 

ائصس ، مبا يف كئ  ا حتا،  اائعم  ابئت  يس اابئتعاان ائوثيس م  امل ظما  اإلقسيمي  ا،ان اإلقسيمي  كا 
 األبن ق ، ح   ا قت اء؛

ابألمهيـ  الاةـ  ئتح ـني امل ـاءئ  اائشـفابي  اائ فـاءة اائفعائيـ  يف أ،اء  يع   كذل  - 5 
ائتوصــيا  كا  ائصــس   مواصــس  ائ ظــن يفمــ  خــالل مبــا يف كئــ   ،األمــم املتحــدة لفــظ ائ ــالم ا  مسيــ

( A/70/95-S/2015/446ائـــــوار،ة يف تقن ـــــن ائفن ــــــس امل ـــــتق  ائنبيـــــ  امل ــــــتوى املعـــــو  عمسيـــــا  ائ ــــــالم )
 ئسصــــالحيا (، ابقــــا A/70/357-S/2015/682اائتوصــــيا  كا  ائصــــس  ائــــوار،ة يف تقن ــــن األمــــني ائعــــام )

  ائقا م ؛ ااإلسناءا 
تش ي  ائ    ن س  ااملنان  املت م ابئ ن  ائد م امليدان توابن  سى أمهي  نفائ   ش دي - 6 

 ائ الم؛ ا  ت ار م  أس  حت ني األ،اء اائ تا    غي  تع    ائفعائي  ائعام  ئعمسيا  حفظ سى 
صـــالا يف عـــال حفـــظ ائ ـــالم ،اخـــ  األمانـــ  اإل ســـناءإ اب تـــ ام األمـــني ائعـــام يرحييي  - 7 

ـــدال األ  ـــا ائتواصـــ  مـــ   ســـى ضـــنارة، ا منـــد يف امليـــدانائعامـــ  انـــانئ   ئ ـــمان  مـــاء اائتمـــاع ، مائ
 ائشفابي ؛
متا عـ  اإلصــالا اهلي سـ  ئ مانــ  ائعامــ  ائناميــ  إىل األمـني ائعــام  ا مبئــا،ر حيييط علمييا  - 8 

ائعمــ  مــ  عســع مواصــس   غيــ  تع  ــ  هي ــ  األمــم املتحــدة ئس ــالم ااألمــ ؛ ا شــ   األمــني ائعــام  ســى 
 ؛مئا،راتإ شمن اائس ان املمتص  األم  ااجلمعي  ائعام  

 ســـى أمهيـــ  ائت فيـــان ااملتا عـــ  ائ ـــابيني إلصـــالا  مسيـــا  األمـــم املتحـــدة لفـــظ  يشييي د - 9 
؛ ا تســ  إىل بن قــإ ائعامــ  امل شــم ابقــا ئسئيــان ائن يــ  املــمر  ابقــا ئســو اي  ااإلســناءا  ائقا مــ  ائ ــالم

( أن   تعن  مئا،را  اإلصالا ابئتعاان ائوثيـس مـ  S/PRST/2001/3) 2001نانون ائثان/  ا ن  31
 ائئسدان امل امه   قوا  ا بنا، شن  ، اائئسدان امل يف ؛مبا يف كئ  ، األخنى ائدال األ  اء

إىل األمني ائعام أن  قدم إحا   ي و   شـامس  إىل عسـع األمـ   شـمن إصـالا  يطل  - 10 
إىل األمـني ائعـام  ويطلي  كيذل تحدة لفظ ائ الم ن  اثو  شن شمنا تسيما م اقشـ ،  مسيا  األمم امل

أن  حتســ  عســع األمــ   ســى إخــن امل ــت دا  يف إ ــار إحا تــإ ائشــامس   شــمن اجلمــو، املتواصــس  املئانائــ  
  ئ د ائثغنا  ائقا مـ  يف عـال تشـ ي  ائقـوا  اتـوبري ائقـدرا ، ب ـال  ـ  اجلوانـ  األخـنى كا  ائصـس

 يطليي ا ائال مـ  لفـظ ائ ـالم مـ  أســ  ائتصـدل  فعائيـ  ا سـى لـو م ايــ  ئتحـداي  ائ ـالم ااألمـ ؛
 ومــا مــ  ا ــاك هــانا ائقــنار توصــيا   90إىل األمــني ائعــام أن  قــدم إىل عســع األمــ  يف غ ــون  كييذل 

 ائقدرا ؛ شمن إئي  ئ د هان  ائثغنا ، مبا يف كئ  م  خالل  اي،ة بعائي  انفاءة ائتدر   ا  اء 
 ســى ضــنارة تع  ــ  بعائيــ  انفــاءة  مسيــا  األمــم املتحــدة لفــظ ائ ــالم  مومــا يشيي د  - 11 

مــ  خــالل حت ــني  تــيش ائئعثــا  ا اي،ة  ــد، ائتعمــدا  كا  ائصــس  ابئقــدرا ، مبــا يف كئــ  ائقــدرا  

https://undocs.org/ar/A/70/95
https://undocs.org/ar/A/70/357
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ئ  تع  ــ  املتمصصــ ، ا وامــ  ائتم ــني، اائوحــدا  اهل ديــي  اائتئيــ ، ااحــدا  ا نتشــار ائ ــن  ، انــان
 ـد، مـ  ائـدال األ  ـاء  أ س مااائوباء ابئتعمدا  ائ ي ، أ،اء  مسيا  حفظ ائ الم م  خالل ائتدر  

 ؛2016ا  2015يف اتست ا ستما ا  املتعد،ة األ نا  املعقو،ة يف  ام  
  مـإ  ســى مواصـس  حتد ــد األائـواي   دقــ  أنـرب   ــد تقيـيم  مسيــا   يؤكي  ميين ج ييي  - 12 
ثالثيـ  ائشـاارا  املدة لفظ ائ الم احتد د ا اي ا اايتعناضما، مبا يف كئـ  مـ  خـالل تع  ـ  األمم املتح

 اائتمنيـد  سـىتع  ـ  اآلئيـا  ائنةيـ  ائقا مـ ، ا األمانـ  ائعامـ ، ا  م  ائئسدان امل ـامه   قـوا  ا بـنا، شـن  
 ـ  تع  ـ  حـوار  مـ  ائئسـدان  ، ب ـالنشيت امل مائي  املشرتن     إسناء مشاارا  ها،ب  اشامس  ابعائ  ا 

 ؛ سحاا   د  ت فيان ا اي  حفظ ائ الم ت فيانا نامال ،امل يف 
مـــا  ئانئـــإ مـــ  سمـــو، متواصـــس   يـــتعنا   مسيـــا  حفـــظ نـــانئ   يؤكييي  مييين ج يييي  - 13 

ائ الم  غي  نفائ  أقصى قدر م  ائفعائي  اائ فاءة يف امليدان، اتعميس هان  اجلمـو، ابئشـنان  مـ  ائئسـدان 
ائت ظـــيم امل ـــامه   قـــوا  ا بـــنا، شـــن   اغريهـــا مـــ  اجلمـــا  املع يـــ ، ا تســـ  إىل األمـــني ائعـــام أن   فـــ  

املتعسقـ   ،اء ائئيـا   مبـا يف كئـ   ،ائصس   فعائي   مسيا  حفظ ائ ـالم كا  ا  املنن ل ئتدبقا  ائئي
إىل معــا ري   مسيـا  حفـظ ائ ــالم، مـ  أســ  حت ـني ائتحسيــ  ائقيايـ  اتقيــيم  مسيـا  ائئعثــا ، ايـت ا،ا

 ااضح  احمد،ة سيدا؛
ائرتتيئـــا  ائت امـــإ ابئتعـــاان  ـــني األمـــم املتحـــدة اامل ظمـــا  ا  يؤكييي  مييين ج يييي  كيييذل  - 14 

اإلقسيمي  ا،ان اإلقسيمي  يف امل ا   املتصس   صون ائ الم ااألم  ائدائيني، اقشيا م  ائفص  ائثـام  مـ  
 أن حي   األم  اجلما  ؛ اهو ما م  شمنإميثا  األمم املتحدة، 

اإل نار    تصميمإ  سى ا اك ختوا  بعائ  ئ اي،ة تع  ـ  ائعالقـ  ائقا مـ   ـني يكرر  - 15 
األمـــــم املتحـــــدة اامل ظمـــــا  اإلقسيميـــــ ، ا  يـــــيما ا حتـــــا، األبن قـــــ ، ابقـــــا ئسفصـــــ  ائثـــــام  مـــــ  ميثـــــا  

 املتحدة؛ األمم
 ســى أمهيــ  ائتع يــ   تفعيـ  ائقــوة ا حتيا يــ  األبن قيـ ، ا ميــ  ابألمــم املتحــدة يشي د  - 16 

ائقــوة ا حتيا يــ  األبن قيــ  اائــدال األ  ــاء أن تواصــ ، يف حــدا، ائويــا   املتاحــ ، ، ــم تع  ــ  ساه  ــ  
إىل األمــني ائعــام أن  قــدم تقن ــنا  ــ   ويطليي اب تئارهــا اإل ــار ائشــام  ئعمسيــا  ، ــم ائ ــالم األبن قيــ ، 

ائتقدم احملن  يف هانا ائصد، يف تقن ن  املقئ     تع    ائشنان   ـني األمـم املتحـدة اا حتـا، األبن قـ   شـمن 
 ويشجعمبا يف كئ   م  م ت  األمم املتحدة ئدى ا حتا، األبن ق ، م ا   ائ الم ااألم  يف أبن قيا، 

األمانــ  ائعامـــ  ئ مــم املتحـــدة امفوضــي  ا حتـــا، األبن قــ   ســـى ائتعــاان  ســـى تع  ــ  هي ـــ  ائ ــسم ااألمـــ  
األبن ق  م  خالل ، م خار ـ  هي ـ  ائ ـالم ااألمـ  األبن قـ  اخار ـ  ائتن ـس ائن ي ـي  إليـ ا  ،الِّّ 

 م مما؛ ختش ائعم  املتعسق     األيسح  ا 
 ســى أن امل ظمــا  اإلقسيميــ  تقــ   سيمــا م ــمائي  أتمــني املــوار، ائئشــن    يكييرر التيكييي  - 17 

 ــا  ن ائرتتيئــا  املمصصــ  اغــري ائقا ســ  ئست ئــم  ويسييل ااملائيــ  اائسوس ــتي  اغريهــا مــ  املــوار، مل ظما ــا، 
حتا، األبن ق  اذأكن  ا عسع األم  قشيا م  ائفص  ائثام  ئتمو    مسيا  ، م ائ الم ائ ي  قو،ها ا 

 م  امليثا  قد تمثن  سى بعائي   مسيا  ، م ائ الم هان ؛
 ـــ  ا ت امـــإ مواصـــس  ائ ظـــن يف اخلتـــوا  ائعمسيـــ  ائـــ ي مي ـــ  ا اكهـــا اائشـــنا   يعييير  - 18 

و،هـا ا حتـا، األبن قـ  اذأكن  ـا  مسيـا  ، ـم ائ ـالم ائـ ي  ق إئيـ  مي ـ  يف إ ارهـا قو ـ ائال م  إلريـاء 
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س  يــا مــ  خــالل امل ــامها  املقــنرة  قــو السفصــ  ائثــام  مــ  امليثــا  ئ مبقت ــى يــستتإ ابقــاعســع األمــ  
املتفـــس  سيمـــا كا  ائصـــس  سمعـــا ري ااآلئيـــا  ئ ، امتثـــا ئ مـــم املتحـــدة،  ســـى أيـــاع نـــ  حائـــ   ســـى حـــدة

ئ مان ائنقا   اامل اءئ  م  ائ احيتني ا يرتاتي ي  ااملائي ، م  منا اة ائعم  ائانل ت تس   إ أمان  األمم 
 صـدر  ـا ت سيـت ئعثا  ائـ ي ائم  ا  رتا   تتو ن ا املتحدة امفوضي  ا حتا، األبن ق  يف هانا ائصد،، 

 ا حتا، األبن ق ؛أا إكن م  
 األمــــني ائعـــام أن  واصـــ ، ح ـــ  ا قت ــــاء، ا ـــاك ختـــوا  ئتع  ــــ  إىل كيييرر هلبيييهي - 19 

املــدنيني  ا  تــداء  ســىأيــ  أشــ ال  مل ابحــ ائتــدا ري املتمــانة يف  مسيــا  األمــم املتحــدة لفــظ ائ ــالم 
ائئسـدان امل ـامه   وحيي أل بـن، مـ  أبـنا،  مسيـا  األمـم املتحـدة لفـظ ائ ـالم،  ائـ ي  نت ئمـااايـتغالهلم 

  ا ـــاك إســـناءا  اقا يـــ  اأت، ئيـــ  ئ ـــمان ائتحقيـــس يف هـــان  األبعـــال امعاقئـــ  ســـىشـــن   بـــنا،  قـــوا  ا 
إىل أيــ  ائقــوا  غــري  كييرر دعو ييهيو أبنا،هــا؛   تــور  بيمــا ســى ائوســإ ائ ــسيم يف الــا   ائــ ي  منت ئيمــا

مل ــ  ام ابحــ   تــدا ري نابيــ  أن تتمــانائتا عــ  ئ مــم املتحــدة املــمكان هلــا مبوســ  ا  ــ  مــ  عســع األمــ  
اإلبـــال  مـــ  ائعقـــار  ســـى ا يـــتغالل اا نتمـــاأ اجل  ـــيني، ام ـــاءئ  مـــنت   تســـ  األ مـــال، اإ ـــا،ة 
ائوحــدا  املع يــ  إىل ائــو     ــدما تتــوابن أ،ئــ  موثوقــ   ســى مماريــ  تســ  ائوحــدا  ئاليــتغالل اا نتمــاأ 

  اجل  يني  سى نتا  ااي  أا  سى لو م م  ؛
ني ائعام، ابئت  ـيس مـ  ا حتـا، األبن قـ ، أن  قـدم يف تقن ـن  املقئـ   ـ  إىل األم يطل  - 20 

يف كئــ   تع  ــ  ائشــنان   ــني األمــم املتحــدة اا حتــا، األبن قــ   شــمن م ــا   ائ ــالم ااألمــ  يف أبن قيــا، مبــا
 مــ  م تــ  األمــم املتحــدة ئــدى ا حتــا، األبن قــ ، إ ــارا ئع ــال  حيــد، ق ــوا  إ ــال  ااضــح  امت ــق  

قا س  ئست ئم، مبا يف كئ  ائت فيـان ا  تمـان ات فيـان ائو  ـ ،  ـني األمانـ  ائعامـ  ااملفوضـي  ااجملس ـني، ب ـال ا 
    متتسئا  اإل ال  املوحدة؛
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