األمــم املتحـدة

)S/RES/2367 (2017

مجلس األمن

Distr.: General
14 July 2017

القرار )2017( 2367
الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  8003المعقودة في  14تموز/يوليه 2017
إن مجلس األمن،
ــي ل اا ـ ـتا ار )2003( 1500
إذ يش ييير إىل مجي ــا اتا ال ــة اات ــلة ب لار اا ــيب ة ــلااتا ،
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اا تا  )2013( 2107ةشأن احللاب ةني اااتا ااكويت،
وإذ يؤكد من جديد ا ت الل اااتا
وإذ يشدد عيى أمهيب ا ت تا اااتا

يلدلة حدلة

المب أ اضية،

أمنة ةلانتبب إىل شاب اااتا

املنط ب اجملت ا ااد يل،

وإذ يكييرر ارا يرا عــل اي ــة اابــلاحل إةاا احللاــب األمنيــب ااتاانــب ع ااا ـتا اانلمجــب عــل احل ــو
املتواصـ ايم لعــلر اا الةيــب ااتاديــد ااــهذ لشــكية اــها ا لعــلر ،للصــب لنةــيم ااد اــب اا ــالميب
ع اااـتا ااشــلت (لنةــيم ااد اـب ،املاــت ا أي ــل ةل ــم داعـ ) ،مــل يـتلب ةـة مــل مجلعــلر متــيحب ،ع
شــك اهتالتــلر اي ــلهون ااــد يل ااهتــلخ ،إي ــلة يفتــلفت مللدحــب ع صــلوا املــدهيني ،ــل ع لا ـ ع
صـ ــلوا اانتـ ــلا األشلـ ــلل ،لش ـ ـتيد أت ـ ــت مـ ــل  5.3ماليـ ــني مـ ــل املـ ــدهيني ااا ـ ـتاايني ةشـ ــك لتات ـ ـ ،
ا ــت دات امل ــناا ايان ـ ـ ا نتـ ـ ا ــتابلد ا نت ـ ـ  ،اض ــطالد األمل ـ ـتاد ا ــدينام أ ع لف ــدام أ
اهت لفام اااتا  ،هتديد المب اا حليني ااعالميني األملتاد املتلبطني هبم ،وإذ يدين ا عتدااار اايت
لتلكبال اها ا لعلر اا الةيب مل يتلب هبل مل مجلعلر متيحب ضد شاب اااـتا ع ال اـب ازعزعـب
ا ــت تا ع اابي ــد املنط ــب ،وإذ يعي يير ع ــل لالشل ــة م ــا أ ــت مجي ــا ض ــحليل ا عت ــدااار اا الةي ــب،
وإذ يكرر كذلك تأكيد ااتزامة ةأمل اااتا حدة أ اضية،
وإذ يالحظ أن جود لنةيم ااد اب (داعـ ) عيـى أ ا يفلضـاب اتـيلدة اااـتا يشـك هتديـدا
يفطريا ملتت ب اااتا  ،وإذ يؤكد أن ااتبي ااوحيد ايت دذ هلها اخلطت او أن يا مجيا اااتاايني ماـل
عل شتيق ليبيب ا حتيلجلر اا لف ب ع امليداهني األمـ ااتيل ـ  ،وإذ يشيدد عيـى أن إاـلد حـ شويـ
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األج اادت ا ت تا يتطيب مل اا يلدة ااتيل يب ع اااتا أن لت ه اتا ار مل شأهنل أن لوحد اابيد،
وإذ يؤكد أمهيب دعم اجملت ا ااد يل اياتا ع اها اا دد،
وإذ يييداو مجيــا ااكيلهــلر ااتيل ــيب إىل لك ي ـ ا اــود ايتنيــب عيــى ا ه تــلملر ا ـتا
ماــل ع ع ييــب يل ــيب لش ـ ا يــا نــتذ ع ااواــت املنل ــب هبــدا لوشيــد ااوحــدة ااوشنيــب ايا ـتا
لازيــز ــيلدلة ا ــت الاة ،أن ين ــت اــلدة اااـتا ع حـوا يتــام ع إاــلد حـ ـ  ٍد دافــم ايتحــديلر
ااتاانــب ااــيت يواجااــل اابيــد ،وإذ يرحي ةــد ةا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل اااـتا  ،وإذ يؤكييد
ميين جديييد اعت ــلدا ةــأن حكومــب ااا ـتا اــلد ة ،مــل يفــالل مط تــلهتل اادن تاشيــب ةلاتاــل ن مــا اجملت ــا
اااتاا  ،عيى اات دذ ايتحديلر اايت يواجاال اابيد ل ياود ةلانلا عيى اااتاايني الشبب،
وإذ يؤك ييد ض ــت ة مش ــلتب مجي ــا ااشـ ـتاف م ــل ــكلن اااـ ـتا ع ااا يي ــب ااتيل ــيب ع حـ ـوا
يل ـ يش ـ ا يــا ،ــل ع لا ـ مــل يفــالل مشــلتب امل ـتأة عيــى اــدت املتــل اة مــا ااتج ـ  ،ع احليــلة
ا ات ــلديب ا جت لعي ــب ع ااا ـتا  ،أن صتن ــا ع ــل إص ــدا ةيله ــلر اا ي ــلت ةأع ــلل ا ــد لزي ــد م ــل ح ــدة
ااتــولتار ،أن لتوص ـ إىل ح ـ شــلم ةشــأن ااتوةيــا اااــلدل اي ـوا د ،أن لشــما ا ــت تا  ،أن ل ــا
ح ــال ع ــلد من ــلل ملش ــكيب ح ــد د اابي ــد اادايفيي ــب املتن ــلةة عييا ــل ،أن لا ـ م ــل أج ـ لازي ــز ااوح ــدة
ااوشنيــب ،ــل ع لاـ مــل يفــالل ااتاــل ن ةــني حكومــب اااـتا حكومــب إايــيم تتد ــتلن ةــت م مــل ااشـتاتب
اا ـلداب ،وإذ يشدد عيـى مـل اا ييـب يل ـيب لكـون شـلميب جلماـب ي وداـل اااتاايـون مـل أمهيـب ع دعـم
لتةطة أذ صيب ةلملنة ـلر اا الةيـب ااد ايـب ،ـل ع لاـ لنةـيم ااد اـب
احلوا ما ت مل ينبه ااان
(داع ) ،حيرتت ااد تو ،
وإذ يشييج حكومــب ااا ـتا عيــى مواصــيب لازيــز احلوت ــب ،ااتــا إىل مزيــد مــل ااصــالحلر
ي ــا
ا واتي ــب ،ــي ل ااص ــالحلر ا ات ــلديب املط ت ــيب م ــل أجـ ـ ااتمل ــا م ــل املت ــتو املايشـ ـ
اااتاايني ،ل ع لا عل شتيق مكلملحب االتلد ،لازيز ح ـو ااهتـلن ـيلدة اا ـلهون ،حتـني حلاـب
اانتــلا االتيــلر ،ــي ل املت ــت ار مــنال مــل لنةــيم ااد اــب (داع ـ ) ،حتــني األمــل اانةــلت اااــلت،
ــل ع لاـ مــل يفــالل إصــالم اا طــلة األمـ  ،مكلملحــب اا اــل ،ااانـ ااطــلفل  ،وإذ يكييرر تأكيييد
دع ــة ايا ـتا شــابل حكومــب ع جاــودا ااتاميــب إىل ةنــلا ةيــد يمــل متــت ت احــلدذ موحــد دن تاش ـ ،
عيــى أ ــلا ــيلدة اا ــلهون احـرتات ح ــو ااهتــلن ،وإذ يشييدد وقييوة عيــى ضــت ة ايــلت حكومــب اااـتا
ة ــاجتاا ح ي ــلر تلمي ــب ملو ي ــب لت ــتوع ش ــت احلي ــلد االالاي ــب ا ــت الايب ،حل ــبب املت ــط اني ع ــل
ا هتالتلر أ ااتمل ةار املل ب حب و ااهتلن اهتالتلر اا لهون ااد يل ااهتلخ،
وإذ يؤكييد احللجــب إىل مواصــيب ا اــود ااتاميــب إىل لازيــز ااتاــل ن ااــد يل ااايي ـ اهلــلدملني إىل
دعــم اااـتا ع ــلل امل ــلحلب احلـوا ااتيل ـ ع ماتتتــة ضــد لنةــيم ااد اــب (داعـ ) ،منــا لنةي ـ
ااد اــب (داعـ ) اا لعــدة ،مــل يـتلب هب ــل مــل أملـتاد مجلعــلر مط تــلر تيلهــلر مد جــب عيــى الف ــب
ن ـ ـ ـ ــب ا ـ ـ ـ ـ ـزااار امللت ض ـ ـ ـ ــب عي ـ ـ ـ ــى لنة ـ ـ ـ ــيم ااد ا ـ ـ ـ ــب (داعـ ـ ـ ـ ـ ) لنة ـ ـ ـ ــيم اا لع ـ ـ ـ ــدة وج ـ ـ ـ ــب اا ـ ـ ـ ـ ـتا ار
 ،2253/1989/1267مل ا ت دات أ اض اااـتا ااـد ل اجملـل ة اي يـلت ةأع ـلل عنـ أ ريـري لاـ
مل األع لل ريري املشت عب ةنيب ةعزعب ا ت تا اااتا املنط ب،
وإذ يسييل ةــأن اا اــل ،يشــك هتديــدا ايتــالت األمــل ااــد ايني ،أن مكلملحــب اــها ااتاديــد
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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مي ــل األمــم املتحــدة ،وإذ يرح ي ع اــها اا ــدد ةــل اود ااــيت لبــههلل حكومــب ااا ـتا شــتتل ال جمللهبــب
لنةــيم ااد اــب (داع ـ ) ،ال ــبتال عيــى مــل ا لكبــت مــل اهتالتــلر ،اعــلدة ا ــت تا ع مجيــا أ ــلا
اابي ــد ،وإذ يرحي ي أي ــل ةلانملح ــلر اا ــيت ح تا ــل حكوم ــب ااا ـتا ع حتي ــت ــنمل ةيم ـ لكتي ــت
ااتملدذ ايت االيوجب املوص ممل يش ّك يفطـوار المـب ع ا اـود ااد ايـب املتواصـيب ااتاميـب إىل دحـت
لنةيم ااد اب (داع )،
وإذ يؤكييد ميين جديييد أن عيــى مجيــا األش ـتاا ،ــل ع لا ـ ا لعــلر املتــيحب امليييشــيلر،
أن حــرتت ح ــو ااهتــلن للـ ت يــا ا اتزامــلر املنطب ــب وجــب اا ــلهون ااــد يل ااهتــلخ ،ــل ع لاـ
ا اتزامــلر املتاي ــب حب ليــب ااتــكلن املــدهيني ،ــل ملــيام املــدهيون املشــتد ن ااالفــد ن إىل منــلش ام ا ــت ة
مل لنةيم ااد اب (داع ) ،ا ا اتزاملر اايت اب أن لل هبـل أي ـل تـ مـل اا ـوار اااتاايـب اانةلميـب
ا ـوار ااــد ل األع ــلا ااــيت ل ــدت هلــل يــد اااــون ،وإذ يشيييد ةلاتــداةري األمنيــب املشــت عب املت ــهة اتحديــد
اتمــز
اويـب عنلصـت لنةــيم ااد اـب (داعـ ) ،وإذ يييداو مجيـا األشـتاا إىل ااملـتار ملـو ا عــل أذ شـ
ةشك لاتل أ يفل ر اا لهون ،وإذ يشدد عيى ضت ة ال بب املتط اني عل اهتالتلر اا لهون ااـد يل
ااهتــلخ عــل ا هتالتــلر ااتمــل ةار املل ــب حب ــو ااهتــلن ،ــل ع لاـ ليـ ااــيت لشـ ا تم ـزيل
ااــيت لنطــوذ عيــى ااان ـ ا نت ـ ا نتــلخ ،وإذ يرح ي ة يــلت فــيء ة اا ااا ـتا  ،حيــد ااابــلدذ،
ةاهشـلا نـب ايتح يـق ع ا هتالتـلر ااتمـل ةار املبيـحل عناـل ،ـل ع لاـ ااتح يـق ملي ـل لتدا اـة اات ـل يت
مــل ايفتلــلا جــلل ملتيــلن مــل االيوجــب املنــلشق األيفــت ا ــت ة مــل لنةــيم ااد اــب ،وإذ يؤكييد احللجــب إىل
ااتح يق االو ذ ااشلم ع مجيا اها ا دعلاار ،حي ل حدثت ،إىل مالح ب ا نلة ،عند ا ات لا،
وإذ يؤكد أن مجيا األشتاا ينبن هلل أن لت ـه تـ ّ اخلطـوار امل كنـب اكللاـب احل ليـب اي ـدهيني
املت ــت يل ،ــل ملــيام األشلــلل اانتــلا أمل ـتاد األاييــلر اادينيــب اااتايــب ،هتي ـ ااةــت ا املتــلعدة عيــى
ع ــودة ااالجو ــني اان ــلةحني ةطتي ــب شوعي ــب داف ــب ل ــون تـ ـتامتام لكلـ ـ هلـ ـم األم ــلن أ عي ــى إدم ــلر
اان ــلةحني ايي ــل ،يف وص ــل ع املن ــلشق ا ــت ة ح ــدي ل م ــل لنة ــيم ااد ا ــب (داعـ ـ ) ،ــل مل ــيام أت ــت م ــل
ي ـ ّد أهنــم مشـ ّـتد ن حلايــل مــل املوصـ  ،وإذ يشييدد عيــى احـرتات ح ــو اانــلةحني،
 820 000شـ
د ن صيي ــز ،ــل ع لاـ ـ ع ــدت اات يي ــز ع ــيل إع ــلدة اات ــوشني اادم ــلر ا ي ـ ت ــها حتي ــب ااتن ـ ـ ،
وإذ يكييرر ارايرا عــل عتمللهــة اي مت اــلر امل ــيلب ،وإذ يشييدد عيــى أن اجملت اــلر امل ــيلب ينبنـ هلــل
أن للت اجمللل أملت اانلةحني اي يوا إىل املنلشق اآلمنب أن مل يتلكبـون ا هتالتـلر ااتمـل ةار حب اـم
ينبن ـ أن حيل ــبوا ،وإذ يرحي ي ــل أيفهل ـة حكوم ــب ااا ـتا عي ــى علل ا ــل م ــل ااتزام ــلر ةاريلث ــب اان ــلةحني
ااالجوني ااالفديل وإذ يشجعها عيى مواصيب جاودال ع اها اا دد ،وإذ يشير إىل ااد اهللت ااهذ
ل ــطيا ةــة ملوضــيب األمــم املتحــدة اشــط ن ااالجوــني ،ا ــتنلدا إىل ااو يــب املنوشــب هبــل ،ع مواصــيب إ ــداا
املشــو ة حلكومــب اااـتا دع اــل ع اــها املتــلف ةلاتنتــيق مــا اابا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل
اااـتا  ،وإذ يشييج حكومــب اااـتا عيــى مواصــيب ااا ـ مــا اابا ــب ااوتــل ر ااهتــلهيب اكللاــب إي ــلل
املتلعدار ااهتلهيب إىل مل ام حبلجب إايال،
وإذ يشدد عيى أمهيب ا ت تا ا اود ااتاميب إىل دعم ا ت تا ااتن يب املتـتدامب ااطوييـب األجـ ،
ــي ل ع املنــلشق ا ــت ة مــل لنةــيم ااد اــب (داع ـ ) ،وإذ يح ي حكومــب ااا ـتا شــتتلاال عيــى لت ـتيا
لــرية اــها ا اــود اتايوــب ااةــت ا املتــلعدة عيــى عــودة ااالجوــني اانــلةحني ةطتي ــب شوعيــب داف ــب ل ــون
تتامتام لكل هلم األملن ،وإذ يرح ل لبهاة ااد ل األع لا مل جاود ادعم حكومب اااتا شـتتلفال
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ع أع ــلهلم ااتاميــب إىل ةت ـ ا ــت تا ع اــها املنــلشق ،وإذ يشييج ااــد ل األع ــلا عيــى مواصــيب دعــم
ا ت تا ااتن يب ،ـل ع لاـ مـل يفـالل األمـم املتحـدة ،وإذ ييدر اخلطـت ااـهذ لشـكية األجاـزة املتلمـتة
اخلطتة ،وإذ يرح ةـل اود ااـيت لبـههلل ااـد ل األع ـلا اـدعم حكومـب اااـتا شـتتلفال ع ليبيـب احللجـب إىل
اات ي ـ ةشــأن األيفطــل إج ـتاا اات يي ــلر املالف ــب ايتاديــدار اا يــلت ةتطاــري املنــلشق مــل اــها األجاــزة،
وإذ يشج ااد ل األع لا عيى ةيلدة دع ال ايماود ا ل يب ااتاميب إىل ح يق ا ت تا ،
وإذ يؤكييد وشييدة اا ــت ة امليحــب ملال ــب ااتحــديلر ااهتــلهيب ااــيت يواجااــل ااشــاب اااتاا ـ ،
ــتملةب منتـ ـ ب لنلي ــهال ات ــأمني املـ ـوا د ااكلملي ــب ملال ــب ا ــها
وإذ يؤك ييد ض ــت ة لك يـ ـ اات ط ــي
ااتحــديلر ،وإذ يييداو مجيــا األشـتاا إىل لك يـ اــها ا اــود ،وإذ يحي مجيــا ااــد ل األع ــلا عيــى
مواصيب صوي ااندااار ااهتلهيب املاينب مل األمم املتحدة مل ريرياـل ،وإذ يشيج ااـد ل األع ـلا عيـى
دعم ا تملةب ااهتلهيب األمم املتحدة ع اااتا  ،ةلاا مـا حكومـب اااـتا  ،مـل أجـ متـلعدة مجيـا
اااتاايني املت ـت يل مـل اانـزاة ا ـل ذ ،وإذ يثنيي عيـى ا اـود ااـيت لبـههلل ااـد ل األع ـلا ااـيت ـلمهت ع
ا اود ااهتلهيب،
وإذ يح مجيا املانيني ةلألمت عيى ااتـ لم ةوصـول مـو ل املتـلعدة ااهتـلهيب صـو تـلمال
د ن عوافــق إىل تـ ممــل اــم ع حلجــب إىل املتــلعدة ،عيــى اا يــلت ،إىل أا ــى حــد ممكــل ،ةت ــدإ مجيــا
ااتتايالر اا ت يب اا ييلهتم ،اات لم ةاي لل املتلعدار ااهتلهيب ،ااا عيى تللاب المب أمل
حتيــب لن ّ ـ مــو ل املتــلعدة ااهتــلهيب مــو ل األمــم املتحــدة األمل ـتاد امل ـتلبطني هبــل مــل اــديام مــل
أصول ،أي ل عيى احرتات محليب املو لني ااطبيني لف اان ااطيب املتاملق ااطبيب،
وإذ يح ي حكومــب ااا ـتا عيــى مواصــيب لازيــز ح ــو ااهتــلن محليتاــل ،أي ــل عيــى اانةــت ع ا ــلل
يفط ـوار إض ـلمليب اــدعم امللوضــيب اااييــل املتــت يب حل ــو ااهتــلن ع ا ضــطالة ةلاو يــب املنوشــب هبــل ،وإذ يشييج
حكومـ ــب ااا ـ ـتا عيـ ــى لنشـ ــي جاوداـ ــل ااتاميـ ــب إىل لازيـ ــز محليـ ــب ح ـ ــو امل ـ ـتأة ،وإذ يؤكي ييد مي يين جديي ييد اتا الـ ــة
)2010( 1960 )2009( 1889 )2009( 1888 )2008( 1820 )2000( 1325
 )2015( 2242 )2013( 2122 )2013( 2106املتاي ب ةلملتأة ااتـالت األمـل ،إل يكـت ااتأتيـد
عيى ضت ة مشلتب املتأة مشلتب تلميب ملالاب عيـى اـدت املتـل اة مـا ااتجـ  ،وإذ يؤكيد مين جدييد ااـد ااتفيتـ
ااهذ نكل أن ل طيا ةة املتأة ع لق هتيا اجملت ا ،وإذ يشدد عيى احللجب إىل مشلتب املـتأة ع احليـلة ااتيل ـيب
مشلتب تلميب ،ل ع لا ع ا هت لةلر امل بيب امللوضيب اااييل املتت يب االهت لةلر ع ييلر اات طي اتح يـق
ا ت تا صنا اا تا ااتيل امل لحلب ااتالت عيى اا ايديل ا ي ااـوش  ،وإذ يعير عـل اا يـق مـل عـدت
لنليه يفطب ااا ااوشنيب اااتاايب االت  2014مل ل ا تا يء األمل  ،)2000( 1325ل ع لا عدت لـأمني
اات وي ااالةت اي طب عدت جود ايوب شنيب متط اب عل لنليهال،
وإذ يعيير ايين القلييا الشييديد مــل ا ــت تا ا هتالتــلر ااتمــل ةار املتلكبــب ضــد األشلــلل،
ل مليال لي اايت لنطوذ عيـى ننيـد األشلـلل ا ـت دامام ،أع ـلل اا تـ ااتشـوية ،ا ريت ـل ،ريـريا
م ــل أش ــكلل ااانـ ـ ا نتـ ـ  ،ا حتم ــلة ري ــري اا ــلهوخ ،ا يفتط ــلا ،ش ــل اهلم ــلر عي ــى امل ــدا ا
املتتشــليلر ،وإذ يح ي مجيــا أشـتاا اانـزاة عيــى ا ــلل مجيــا ااتــداةري ااالةمــب اواـ اــها ا هتالتــلر
ااتمـل ةار منــا اوعاــل ،وإذ يشييير ع اــها اا ــدد إىل اتا الــة )2005( 1612 )2001( 1379
 ،)2015( 2225 )2011( 1998 )2009( 1882وإذ يح يييل الم ييا ةت تي ــت األم ــني ااا ــلت
ع ـ ــل األشل ـ ــلل اانـ ـ ـزاة املت ـ ــي ع اااـ ـ ـتا ( ،)S/2015/852وإذ يرحي ي ي ةل ـ ــت تا األشـ ـ ـتاا ع لنلي ـ ــه
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ا تنتلجلر اايت يفي
،S/AC.51/2016/2

إايال االتيق ااالم ااتلةا جمليء األمل املا ةلألشللل اانزاة املتـي ع ااوثي ـب

وإذ يعيير ايين القلييا ال ييال مــل أن أع ــلل ااتطــتا اااني ـ اا اــل ،ااــيت يتلكباــل لنةــيم
ااد اب (داع ) ع اااتا لتتادا اانتلا األشللل ة و ة مناميب ،ي ل اانتـلا األشلـلل مـل أملـتاد
األاييلر ،مل أن لنةيم ااد اب (داع ) اد ا لكب نل ةار يفطرية حل و ااهتلن اهتالتلر اي ـلهون
ااــد يل ااهتــلخ ضــد اانــلا مجياــل ،للصــب ضــد اانتــلا األشلــلل ،ــل ع لاـ اهتالتــلر لنطــوذ عيــى
اا ت ا يفتطلا أيفه ااتالفل ااتلمريار ا هتحل يـب ا ـرتال ةيـا اانتـلا أ إجبـل ال عيـى ااـز ار
ا نـل ةلابشـت ا ريت ـل ،ا ـرتال ا نتـ ريرياـل مــل أشـكلل ااانـ ا نتـ  ،وإذ يشيير ع اــها
اا دد إىل اا تا  )2016( 2331اابيلن املشرتك ةني األمم املتحدة حكومب اااتا ةشـأن منـا ااانـ
ا نتـ ع حــل ر اانـزاة اات ــدذ اــة ( ،)2016وإذ يعيير كييذلك عــل ع يــق اا يــق إةاا ايــلت لنةــيم
ااد اب (داع ) ريريا مل ا لعلر املتيحب ةتمنيد األشللل ا ت دامام ،ع اهتالك اي لهون ااد يل،
وإذ يييدين لــدمري اا ـرتال اا ــلع ع ااا ـتا يف وصــل مــل اب ـ لنةــيم ااد اــب (داع ـ ) ،ــل ع
لاـ ااتــدمري املتا ــد األمــلتل اآلثــل اادينيــب ،وإذ يالحييظ مي القلييا أن لنةــيم ااد اــب (داعـ ) ــلفت
مــل يـتلب ةتنةــيم اا لعــدة مــل أملـتاد مجلعــلر مط تــلر تيلهــلر ح ـ عيــى إيـتادار عــل شتيــق هنــب
عنلصــت اا ـرتال اا ــلع هتتيباــل ،ة ــو ة مبلشــتة أ ريــري مبلشــتة ،مــل املوااــا األثتيــب املتــلح املكتبــلر
ا لو ــلر ريرياــل مــل املوااــا ع ااا ـتا  ،لتــت دت اــها امل ـوا د ع دعــم جاــود ااتمنيــد ااــيت ل ــوت هبــل
لازيــز اــد اهتل امليداهيــب عيــى لنةــيم اهلم ــلر اا الةيــب لنليــهال ،إل يشــري ع اــها اا ــدد إىل ااتــداةري
املن وص عييال ع اا تا ،)2017( 2347
وإذ يعي يير ع ــل ا ــتادادا ال ــت ج ـ ـزااار عي ــى املزي ــد م ــل األمل ـ ـتاد ا لع ــلر املط ت ــلر
ااكيلهــلر ممــل يــدع ون لنةــيم ااد اــب (داع ـ ) ،وإذ يييدين وشييدة أذ مشــلتب ،مبلشــتة تلهــت أ ريــري
مبلش ــتة ،ع املا ــلمالر ااتمل ي ــب اا ــيت يك ــون هل ــها ا لع ــلر اا الةي ــب ي ــد مليا ــل يك ــون موض ــوعال تـ ـ
مــل م ــد ا ااا ـتا م ــل اا ــنل املنتم ــلر اانلطي ــب املك ـات ة ح ــدار امل ــلع امل ـواد لار اا ــيب امل ـوا د
ااطبيايـ ـ ــب األيفـ ـ ــت اآلثـ ـ ــل  ،تـ ـ ــها ا نـ ـ ــل ةلمل ـ ـ ــد ار ،اهتـ ـ ــململ مـ ـ ــا اا ـ ـ ـتا يل )2015( 2199
 ،)2015( 2253ا ن ــل ةلابش ــت ،ةي ــا اانت ــلا االتي ــلر ،اا ــز ار ة ــلاتتاا ،وإذ يش ييدد عي ــى أن
ااــديفول ع اــها املاــلمالر ااتمل يــب يشــك دع ــل ملايــل هلــط ا اا اــلةيني مــل شــأهة أن يــطدذ إىل ايــلت
اايمنب ةاد ار املزيد مل األمسلا ع الف ب ا زااار،
وإذ يؤكد من جدييد ضـت ة أن لكلـ مجيـا ااـد ل أن ل ـدت إىل ااادااـب أذ شـ
صوي األع لل اا الةيب أ ع دعم األع لل اا الةيب أ اات طي أ ااعداد هلل أ ا لكلهبل،

يشـل ك ع

وإذ يسييل ةــأن احللاــب اا لف ــب ع ااا ـتا تي ـ ت ـريا عــل احللاــب ااــيت تلهــت الف ــب اــت ا ــلل
اا ـتا  ،)1990( 661وإذ يسييل كييذلك ةأمهيــب ا ــتالدة اااـتا اي كلهــب ااد ايــب ااــيت تــلن يتبوأاــل ابـ
ا لل اا تا ،)1990( 661
وإذ يرحي ي ةلملت ــلعدة ااتيل ــيب ااات ــكتيب امللاي ــب امل دم ــب م ــل اا ــد ل األع ــلا إىل حكوم ــب
اااتا  ،وإذ يشج عيى مواصيب اها املتلعدة لو يا هطلاال،
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ــي ل ةا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل ااا ـتا  ،ع
وإذ يؤكييد أمهيــب األمــم املتحــدة،
إ داا املشو ة ل دإ املتلعدة إىل ااشاب اااتاا  ،ل ع لا إىل اجملت ـا املـدخ حكومـب اااـتا اتازيـز
املط ت ــلر اادن تاشي ــب اانا ــو ة ــلحلوا ااتيل ـ ااش ــلم ايم ي ــا امل ــلحلب ااوشني ــب مل ــل ايد ــتو ،
اكللاــب لنتــيق جاــود امل ــلحلب ،ليتــري احل ـوا ااايي ـ  ،ضــا ع ييــلر م بواــب اــد حكومــب ااا ـتا
اتتــويب مشــكيب احلــد د اادايفييــب املتنــلةة عيياــل ،ل ــدإ اااــون ايشــبل ،االوــلر اا ــايلب ،صــد محليــب
ــي ل ااالجوــون اانــلةحون ،ــل ملــيام اااــلةت ن ،لشــميا مشــلتب امل ـتأة
املــدهيني ااتشــميا عيياــل،
مشلتب تلميب ع ااا ييلر املط تلر ااتيل يب املتاي ب ةلاتالت ،املتل اة ةني ا نتـني محليـب ح ـو
ااهتــلن األشلــلل ااشــبل ،االوــلر اا ــايلب ،وإذ يشييدد عيــى احللجــب إىل مايومــلر داي ـب لوصــيلر
ع ييــب ةشــأن األةاــلد ا نتــلهيب اينــزاة لنليــه اخلطــب املتاي ــب ة ـلملتأة ااتــالت األمــل ع ااا ـتا  ،ا ــت تا
ــب م ــل أج ـ ليت ــري ااتنلي ــه املنت ــق ارتليب ــلر ااتص ــد ااتحيي ـ ااة ــال املتاي ــب
ل ـوملري اخل ـ ار املت
ــي ل
ةـلاان ا نتـ ع حــل ر اانـزاة مــل ةاــد اهتاــلا اانـزاة ،وإذ يؤكييد أمهيــب ايــلت األمــم املتحــدة،
ةا ــب األمــم املتحــدة ات ــدإ املتــلعدة إىل ااا ـتا  ،ةاعطــلا األ اويــب ات ــدإ املشــو ة ااــدعم املتــلعدة إىل
ااشاب اااتاا  ،ل ع لا إىل اجملت ا املدخ حكومب اااتا مل أج ح يق اها األاداا،
اااتا

وإذ يشييج اابا ــب عيــى مواصــيب لن ــي مالماــل حديــد أ اويلهت ـل ةلاتشــل ااكلم ـ مــا حكومــب
ا تملةب حتيلجلهتل اتطو احللاب ع اابيد،

وإذ يعر عل ع يق ا متنلن يا مو ل األمم املتحدة اااـلميني ع اااـتا عيـى شـملعتام
دأهبم ملي ل يبهاوهة مل جاـود ،وإذ يشييد ةلخل ـلل اا يلديـب ااـيت يتحيـى هبـل امل ـ اخلـلص األمـني اااـلت
ع اااتا  ،يلن توةيت  ،ةلاد ااهذ ي وت ةة ع لل املتلع احل يدة،
-1
يواية 2018؛

يق ييرر صدي ــد ي ــب ةا ــب األم ــم املتح ــدة ات ــدإ املت ــلعدة إىل اااـ ـتا ح ــى  31ص ــوة/

 - 2يقييرر أيضييا أن يواص ـ امل ـ اخلــلص األمــني اااــلت اابا ــب ،ةنــلا عيــى شيــب حكومــب
اااتا  ،ع ضوا اات ـلاب املوجاـب إىل األمـني اااـلت مـل ةيـت يفل جيـب اااـتا ( ،)S/2017/518ا ضـطالة
ةو يتا ـ ـ ــل عي ـ ـ ــى اانح ـ ـ ــو املن ـ ـ ــوص عيي ـ ـ ــة ع اا ـ ـ ـ ـتا )2016( 2299؛ يش ـ ـ ــري إىل أحك ـ ـ ــلت اا ـ ـ ـ ـتا
)2013( 2107؛
 - 3يسييل ةــأن أمــل مــو ل األمــم املتحــدة عن ــت أ ل ـ ع اضــطالة اابا ــب ةأع لهلــل
ا لحل شاب اااتا  ،ويهي حبكومب اااتا أن لواص لوملري األمل اوجود األمم املتحدة ع اااتا م ّدا
ةلادعم اايوجتيت؛
 - 4يرح ي تــلمهلر ااــد ل األع ــلا ع لز يــد اابا ــب ــل ييزماــل مــل م ـوا د مــل أشــكلل
اادعم املليل اايوجتيت األم ااالةت هلل اتنمز ما تال ،ويهي ةلاد ل األع لا أن لواص لز يد اابا ـب
ل يكل مل املوا د اادعم؛
 - 5يعيير عــل اعتزامــة ا ــتاتا
مل حكومب اااتا شيب هبها ااشأن؛
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 - 6يطلي إىل األمــني اااــلت أن ي ــدت إىل اجمليــء ل تيـتا تـ ثالثــب أشــات عــل اات ــدت ا ــتة
صو ،ااومللا ت يا املتط ايلر املنوشب ةلابا ب؛
 - 7ي ي ي ييداو األم ـ ـ ــني ااا ـ ـ ــلت إىل أن ا ـ ـ ــتذ ،حبي ـ ـ ــول  15لشـ ـ ـ ـتيل األ ل/أتت ـ ـ ــوةت ،2017
ل يي ل يفل جيـل متـت ال هليكـ اابا ـب مـالك مو لياـل ،املـوا د األ اويـلر لار اا ـيب ةـها  ،اجملـل ر
ااــيت لت تــا ملياــل اابا ــب زايــل هتــبيب ااــيت نكناــل مــل يفالهلــل ح يــق أ جــة لــمة مــا تيلهــلر أيفــت للةاــب
األمــم املتحــدة ،مــل أج ـ 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؛
-8
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يقرر أن يب

املتأاب ايد هةتا.
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