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 ،إن مجلس األمن 

 (1978)  426ق  (1978) 425إلى جميع قراراته الســــ بشأ بلــــ،  ل س  ، قر رــــيم  قراراته    إذ يشييي ر 
  1884ق    (2008)  1832ق    (2007)  1773ق    (2006)  1701ق    (2006)  1680ق    (2004)  1559 ق
 (2014)  2172ق    (2013)  2115ق    (2012)  2064ق    (2011)  2004ق    (2010)  1937ق    (2009)

  2539ق    ( 2019)   2485ق    ( 2018)   2433ق    ( 2017)   2373ق    ( 2016)   2305ق    ( 2015)   2236ق  
ــحخيأ الم ر أ ( 2020)  ــ،  الح لأ ان ل س  ، قبلى ال ي ن ت الاـ ــه بلـ  /ك نو  األقل   19، قكذلك إلى بي ن ت رئيسـ

 ،2019شب ط/ا راير  8ق  2018آب/أغسطس  9ق  2018آذار/م رس  27ق  2016ديسم ر 

آب/   4عن تضـــ مسه مع ل س   قشـــ به ان أعش ب ارن ا رذن الزذين دينا مديسأ بيرقت ان  وإذ يعرب 
، مم  أدى إلى رـشوط عدد ك ير من الضـح ي  قجرآ آرا األشـ، ب، بمن ايبم بأف أاراد  2020أغسـطس  

ــلسيأ، قكذلك بشدرات  قوة األمم المتحدة  ــيمأ ب ل سى التحتيأ التا رذأ قالسـ ــرار جسـ الم قتأ ان ل س  ، قبلح ق أضـ
الشوة الم قتأ، قبذ يلـــــدد عزى ضـــــرقرة مي ل السي ل الشضـــــ ئن الز س نن عزى قجه الســـــرعأ ب ت  تحشي  مســـــتش  

قبيرقت، الذي نيمته  ب لم تمر الدقلن لمســ عدة قدعم ل س     وإذ يرحب،  ارن ا رذنقنيذه قشــ م  قشــ  ا ان  
ــ  قاألمم المتحدة ان   ــ  قاألمم   2020آب/أغســــــــطس   9ارنســــــ قبم تمري المت بأأ الدقليين الزذين نيمتب  ارنســــــ

كذلك الماتمع الدقلن إلى   وإذ يدعو، 2021آب/أغســــطس   4ق   2020ك نو  األقل/ديســــم ر  2المتحدة ان  
 تأيذي دعمه لز س   قش به ان دذا السي ق،

لشـ دة الســــــــــــــيـ رــــــــــــــيين الز سـ نيين عزى السيـ ل، دق  ميذـد من التـ، ير قعزى رــــــــــــــ يـ  ا  بقوة  وإذ يحي  
اررـــــــــتأا ل، بتلـــــــــلي   لومأ جديدة يملسب  تز يأ ا تي ج ت قتطزأ ت اللـــــــــأ  الز س نن قما ببأ التحدي ت  

ــيم  إع دة إعم ر بيرقت، قج ئحأ كوايد ــيأ الرادسأ التن يواجبب  ل س  ، قر رـ   ت،  ، قتس يذ اإلصـــا19-الرئيسـ
ارجتم عيأ قارقتاـــــــ ديأ قاإلنســـــــ نيأ الح دة الرادسأ قغير المســـــــ وقأ    تالضـــــــرقرذأ لزت يأ لزتتز  عزى األ م

الأمزيأ الســــــــي رــــــــيأ قتس يذ اإلصــــــــا  ت   الأسب ت التن تأترضإ اء   وإذ يعرب عن بالغ القلققالتأ ان مسب ،  
ت الا مــأ لضــــــــــــــمــ   إجراء ارنت،ــ بــ ت  الســــــــــــــزطــ ت الز ســ نيــأ إلى ات،ــ ذ جميع ال،طوا  وإذ يييدعوالا مــأ،  

 قاش  لزادقل اليمسن المشرر، 2022 ع ل ان
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عزى الح جأ المزحأ إلى أ  تســــــــــتاي  الســــــــــزط ت الز س نيأ لتطزأ ت اللــــــــــأ  الز س نن   وإذ يشيييييييدد 
 ال تس يذ إصــــــا  ت اقتاــــــ ديأ ماديأ تمس الح جأ إليب ، قر رــــــيم  ارلتيام ت المتأبد بب  ان إ  ر   من

ر ارقتاـــــــــــــــ دي لزتسميـأ عن  رذ  اإلصــــــــــــــا ـ ت قبـ لتأـ ق  مع الشطـ   ال،ـ ب قكـذلـك ان اجتمـ    الم تم
ــم ر   11ماموعأ الدعم الدقليأ لز س   الذي عشد ان ب رذس ان  من جديد،  وإذ يؤكد، 2019ك نو  األقل/ديسـ

عزى أرـــــ س دذال اإلصـــــا  ت الضـــــرقرذأ، تشديم الدعم إلى ل س   لمســـــ عدته عزى ال،رق  من األ مأ الرادسأ 
الذي  19-قالتاــدي لزتحدي ت المطرق أ ان ما رت ارقتاــ د قاألمن قالأم  اإلنســ نن، قألحر ج ئحأ كوايد

 دقليأ، إلى السي ل بذلك،يواجه ال زد، قذبي  ب لماتمع الدقلن، بم  ان ذلك المسيم ت ال

،  19- ب لشوة الم قتأ لم  ات،ذته من تدابير قق ئيأ قمزّ يأ لا تي ج ت لمل احأ ج ئحأ كوايد   وإذ يشييييييي د  
ق زبه إلى األمين الأ ل أ  يوعي إلى عمزي ت   ظ الســـــــــــــال ب،  تشدل الدعم،  2532إلى الشرار   وإذ يشيييييييي ر

رــــــــــــــزطـ ت ال زـدا  المضــــــــــــــي ـأ ان مـ  ت ـذلـه من جبود ر تواء    ـدقد قـدراتبـ  قالورـي ت المسو ـأ ببـ ، إلى ان
رـــــــيم  لتيســـــــير قصـــــــول المســـــــ عدات اإلنســـــــ نيأ، بم  ان ذلك إلى الملـــــــردين دا زي  قم،يم ت  الا ئحأ، قر

الاجئين، قالســـــــــــم آ بأمزي ت اإلجاء الط ن، قكذلك  زبه إلى األمين الأ ل قالدقل األعضـــــــــــ ء ات، ذ جميع 
 يأ رــــــــــامأ قأمن قصــــــــــحأ جميع موا ن األمم المتحدة الأ مزين ان عمزي ت األمم ال،طوات المس رــــــــــبأ لحم

المتحدة لزســــــــال، مع الح  ت عزى ارــــــــتمرارذأ الأمزي ت، قات، ذ ميذد من ال،طوات نحو تواير التدرذ  ألاراد  
 ،19-  ظ السال بل،  المس ئ  ذات الازأ بمسع انتل ر كوايد

ل ترة مدتب  رـــــــسأ  يد قريأ قوة األمم المتحدة الم قتأ ان ل س   لطز   لومأ ل س   تمد  وإذ يسيييييتج ب 
ــ ـلأ موجبـأ إلى األمين الأـ ل من ق ذر     يذرا / 24 ـ رجـيأ ل ـس   م ر ـأ قا ـدة ـبدق  تأـدـي ، الوارد ان ررــــــــــــ

( الموجبأ من األمين S/2021/707)  2021آب/أغســـــــــــطس   4، قبذ ير   ب لررـــــــــــ لأ الم ر أ  2021يونيه  
 ببذا التمديد،إلى رئيس المازس التن يوصن ايب  الأ ل 

 دعمه الشوي لسامأ ل س   اإلقزيميأ قري دته قارتشاله السي رن، وإذ يكرر تأك د 

مسه لمسـ قلي ته ان ، قبدراك  (2006) 1701التيامه ب لتس يذ الت ل لاميع أ ل ل الشرار    وإذ يع د تأك د 
 السحو المتو ى ان ذلك الشرار،المس عدة عزى ك  لأ ققف دائم إل اق الس ر قبيا د     وذ  األج  عزى 

من ارــتمرار عدل إ را  تشدل صــوب إررــ ء ققف دائم إل اق الس ر قتس يذ   وإذ يعرب عن قلق بالغ 
 رغم مرقر  مسأ علر ع م  عزى ات، ذال، (2006) 1701ر ريأ األ رى التن تضمسب  الشرار األ ل ل األ

باميع األ راا المأسيــأ إلى أ  تأي  مــ  ت ــذلــه من جبود، بســــــــــــــ ــ  مسبــ  بحــ   زول    وإذ يه يب 
 (2006)  1701الشرار  الشوة الم قتأ، لتس يذ جميع أ ل ل  مزمورــــــــــــأ مع المسســــــــــــ  ال، ب ل مين الأ ل قق ئد

 تس يذا ك ما دق  إبط ء،

عن بـ ل  الشز  من جميع ارنتبـ كـ ت، ال رذـأ قالاوذـأ عزى  ـد رــــــــــــــواء، المتأزشـأ بـ لشرار   وإذ يعرب 
مثزم  شـدد عزى ذلك األمين الأ ل ان تش رذرال، قبذ يلـير إلى أدميأ رـيطرة  لومأ ل س   عزى  (2006)  1701

 جميع األراضن الز س نيأ،

عزى ا تمـ ل أ  ت دي انتبـ كـ ت ققف األعمـ ل الأـدائـيأ إلى نلــــــــــــــوب نيا  جـدـيد ر يملن  وإذ يؤكيد 
 ألي من األ راا قر لزمسطشأ تحّم  تبأ ته،
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جميع األ راا عزى بذل قا رى جبودد  لك  لأ ارتمرار ققف األعم ل الأدائيأ، قالتحزن  وإذ يح  
ل أق أقوال يملن أ  تشّوض ققف األعم ل  ب،قاـــــــــــــى قدر من البدقء قضـــــــــــــب  الس س قاإل ا ل عن أي أعم 

 الأدائيأ أق تيعي  ارتشرار المسطشأ،

، قان 2019ان آب/أغســـــــــطس قأيزول/رـــــــــ تم ر   ع ر ال،  األ رق   الحوادث التن ققأت  وإذ يدين 
قان   2021قان أي ر/م يو   2020تمو /يوليه    27ق   2020نيســـــــــ  /أبرذ    17ق   2020نيســـــــــ  /أبرذ    14
األ راا إلى الزاوء إلى اآلليـأ   وإذ ييدعو،    2021آب/أغســــــــــــــطس   6-4قان ال ترة    2021تمو /يوليـه    20

كذلك بدقر ارتاــ ل قمسع السيا  الذي تضــطزع به الشوة   وإذ يشيي دالثاحيأ األ راا عسدم  تشع دذال الحوادث، 
 الم قتأ، قدو م  يتي  ت،خيف التوتر،

 (2006)  1701الم رقض بمشتضــــــــــــى الشرار لاميع األ راا أدميأ ارمتث ل الت ل لزحير   وإذ يؤكد 
 عزى م يأ ت قبمدادات األرزحأ قم  يتا  بب  من أعتدة،

إلى األدميأ الشاـــــــــوى ر ترال ال،  األ رق بل مزه من ج ن  جميع األ راا المأسيأ،   وإذ يشيييييي ر 
الشوة الم قتأ من الوصــــــول إلى جميع األم كن ذات الاــــــزأ   تمرار عدل تمّلنارــــــ بشز  ب ل  قمتيايد  يالحظ  وإذ

الواقأأ شــــــــــــم ل ال،  األ رق ايم  يتأز  ب كتلــــــــــــ ا األن  ق التن تأ ر ال،  األ رق قالتن أبزتت عسب  الشوة 
ــل  انتب ك  لزشرار  ــزط ت الز س نيأ عزى التأاي  ب نا    وإذ يح ، (2006)  1701الم قتأ ب عتب رد  تلــــــــ الســــــــ

 ،(2006) 1701جميع التحسيش ت الضرقرذأ ان دذال المس،لأ، قاش  لزشرار 

ــم ال،  األ رق،  وإذ يرحب  تأاي  األ راا عزى ال  وإذ يشيييييج ب لتشدل المتواصــــــــ  المحر  ان ررــــــ
ت ــذلــه من جبود بتسســــــــــــــي  مع الشوة الم قتــأ، بمــ  ان ذلــك عن  رذ  اآلليــأ الثاحيــأ األ راا، من أجـ    بمــ 

مواصــــــزأ الأمزيأ الا رذأ لتحديد قررــــــم مأ لم ال،  األ رق بل مزه قبوضــــــوآ، قعزى المضــــــن قدم  ان ررــــــم 
 نش  ه ال،اايأ، عزى السحو الموصى به ان اررتأراض اررتراتيان،

 ب،قوى ال ب رات جميع المح قرت الراميأ إلى تبديد أمن ل س   قارتشرارال، وإذ يدين 

تاـــــــميمه عزى ضـــــــم   أّر تحول أعم ل التبديد دذال دق  تس يذ الشوة الم قتأ لوريتب     وإذ يع د تأك د 
إلى ضرقرة أ  تضمن جميع األ راا أمن موا ن الشوة   وإذ يش ر، (2006)  1701قاش  لشرار مازس األمن 

الم قتأ قار ترال الك م  لحرذأ تسشزبم قعدل إع قتب ، قتواص  ا ترال قريأ الدعم المس ازأ التن يأم  بموج ب  
ــد ال ـب رات جميع المحـ قرت الرامـيأ إلى تشيـيد  رـذأ تسشـ  وإذ ييدينارذ  المراق ين ان ل ـس  ،   أاراد الشوة  ـب،شــــــــــــ

الم قتأ، قجميع أعم ل المضــــــــــ يشأ قالت،وذف قجميع البام ت التن تســــــــــتبدا   يأ الســــــــــال، بم  ان ذلك 
يول   الم قتـــــأ  لزشوة  ــ  جسود  لبـــ تأرض  التن  ماـــــدل  ق ،    2018آب/أغســــــــــــــطس    4البامـــــ ت  ــدة  بزـــ قرب 

 ان برعليت، 2020شب ط/ا راير  10ان بزدة بزيدا ان جسوب ل س  ، قذول   2020أي ر/م يو  25 قذول

السـزط ت الز س نيأ عزى اإلرـرا  بتيقذد الشوة الم قتأ بميذد من المأزوم ت المسـتكمزأ قعزى  وإذ يح  
ــ ئ ،   ــ درذن ان  وإذ يرحبإتم ل التحسيش ت ان دذال المســــــــ ــم ر   21ب لحلمين الاــــــــ   2020ك نو  األقل/ديســــــــ

بــــ دانــــأ مرت   2021آذار/مــــ رس   24 ق ك ن الباومين الزــــذين تأّرض عن المحلمــــأ الأســــــــــــــلرذــــأ ان ل ســــ   
 ،2011قان تمو /يوليه  1980  يُأ السال الت بأو  لزشوة الم قتأ ان ع ل  لبم 

أدميأ بســــــــ  رــــــــيطرة  لومأ ل س   عزى ك م  األراضــــــــن الز س نيأ قا  أ ل ل الشرار    وإذ يع د تأك د 
 ، قاأل ل ل ذات الازأ الواردة ان ات  ق الط ئف،(2006) 1680الشرار ق  (2004) 1559

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
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جميع األ راا الز س نيأ عزى ارتئس ا المس قل ت من أج  التوص  إلى تواا  آراء بل،   وإذ يشيج  
ــ  /  29ل ســ   قق ذر الــداــ   الز ســ نن ان    ارــــــــــــــتراتيايــأ داــ عيــأ ق سيــأ عزى السحو الــذي  ــددال رئيس  نيســـــــــــــ

 ، قاش  لشرارات مازس األمن ذات الازأ قرت  ق الط ئف،2019 أبرذ 

بــ لتشــدل المحر  لتس يــذ أقل  طــأ عمــ  ق سيــأ لز ســ   بلـــــــــــــــ،  المرأة قالســــــــــــــال قاألمن،    وإذ يرحيب 
ــزأ تس ذيب  ب لك م ، بدعم من الشوة الم    يشيييييييج  وإذ قتأ قجم ع ت الماتمع المدنن  لومأ ل س   عزى مواصــــــــ

السســ ئيأ، ان أقرب ققت مملن قأ  تضــمن ملــ ركأ المرأة باــورة ك مزأ قمتســ قذأ قاأ لأ قماديأ عزى جميع 
بأم  الشوة  وإذ يرحبمســـــتوذ ت صـــــسع الشرارات ان جميع الابود الراميأ إلى صـــــو  قتأيذي الســـــال قاألمن،  

 ،ان دذا الاددالم قتأ 

إلى أدميأ ضـــم    م يأ األ   ل قات، ذ التدابير المس رـــبأ ان دذا الاـــدد، قاش  لشرارات    وإذ يشيي ر 
 مازس األمن ذات الازأ ب أل   ل قالسيا  المسز ،

ــزأ الواردة ان ارت  ميأ المتأزشأ بســـــــــامأ موا ن األمم المتحدة  وإذ يشيييييي ر  إلى المب دئ ذات الاـــــــ
 قاألاراد المرتبطين بب ،

 وإذ يعربب لدقر السلــــــ  الذي يضــــــطزع به أاراد الشوة الم قتأ قبت  نيبم ان أداء مب مبم،    وإذ يشيييي د 
ــ دم ان  ــ ء التن تســـــ ــرقرة تيقذد الشوة باميع    وإذ يؤكد الشوة الم قتأ،عن تشديرال الك ير لزدقل األعضـــــ عزى ضـــــ

 الور ئ  قالمأدات الا مأ لاضطا  بوريتب ،

قتملِّن من صــو  الســال قاألمن مسذ    2006ب،  الشوة الم قتأ تس ذ قريتب  بسا آ مسذ ع ل    وإذ يسيلم  
 ذلك الحين،

أرج ء  عزى جميع  إلى  ز   لومأ ل س   نلـــر قوة دقليأ لمســـ عدتب  عزى بســـ  رـــزطتب   وإذ يشيي ر 
ــن ل س  ،   ــزطأ ان ات، ذ جميع اإلجراءات الا مأ   وإذ يؤكد من جديدأراضـــ ان مس     م  لزشوة الم قتأ من رـــ

عمزي تب  لتس يذ أنلــــــــــطأ عدائيأ عمزي ت قواتب  ق ســــــــــبم  تراال ان  دقد قدراتب ، لك  لأ عدل ارــــــــــت،دال مسطشأ  
 ب  عسوًة عن الوا ء بوريتب ،أي نو ، قلمش قمأ المح قرت الراميأ إلى حسي  من

بـ لـدقر الحـ رــــــــــــــم الـذي ي ديـه الايم الز سـ نن ققوات األمن الز سـ نيـأ، بـ عتبـ ردمـ  الشوات   وإذ يرحيب 
المســزحأ اللــرعيأ الو يدة ان ل س  ، ان بســ  رــزطأ  لومأ ل س   قتأيذيد ، ر رــيم  ان جسوب ل س  ، قان  

 طر اإلرد ب، قب رلتيال الدقلن الشوي بدعم الايم الز س نن، التاــــدي لزتحدي ت األمسيأ األ رى، بم  يلــــم   
الدعم  عزى تشديم ميذد من  وإذ يح  بقوةمم  ر عد عزى تأيذي قدرة الايم الز س نن عزى تواير األمن لز س  ،  

ة  الدقلن المأي  إلى الايم الز س نن ان رـــــــي ق األ مأ ارقتاـــــــ ديأ الرادسأ، قبذ يا ظ كذلك أدميأ دذال الشدر 
ب لدقل األعضـــــــــ ء    وإذ يه ب المأي ة ايم  يتأز  بابودال الراميأ إلى التسســـــــــي  مع الشوة الم قتأ ان تس يذ قريتب ،  

 ،( 2006)   1701ع جزأ لتمليسه من أداء مب مه قاش  لزشرار إلى أ  تشدل لزايم الز س نن م  يحت جه من مس عدة 

ــ نيأ الرادسأ من أحر   وإذ يعرب عن القلق  ــ ديأ قاإلنســــــــــ إ اء م  ت،ّز ه األ م ت ارجتم عيأ قارقتاــــــــــ
ب لم تمر الدقلن الذي ترأرــته ارنســ   وإذ يرحبرــز ن شــديد عزى قدرات الايم الز س نن ققوى األمن الز س نيأ،  

من ملـت  مسســــــــــــــ  األمم المتحـدة ال،ـ ب  ـبدعم   2021 يذرا /يونـيه    17قبيطـ لـي  لـدعم الايم الز ـس نن ان 
 لل ق  ل س  ،

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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قالطز  الذي قجبه إلى األمين الأ ل ب،  يضــــــمن ارــــــت،دال   (2017)  2378إلى الشرار   وإذ يشيييي ر 
شأ ب،داء عمزي ت   ظ الســـــــــــال، ال ي ن ت المتأزشأ ب أ ليأ عمزي ت   ظ الســـــــــــال، بم  ان ذلك ال ي ن ت المتأز

ــتس دا إلى مأ يير قاضــــــــــحأ قمحددة جيدا،  من أج  تحســــــــــين التحزي  السي رــــــــــن قتشييم عمزي ت البأث ت، ارــــــــ
قالطز  الذي قجبه إلى األمين الأ ل ب،  يضـــــمن اررـــــتس د إلى  (2018)  2436كذلك إلى الشرار    يشيييي ر وإذ

بيــ نــ ت أداء موضــــــــــــــوعيــأ ان ات،ــ ذ الشرارات المتأزشــأ بــ رعتراا بــ ألداء المتميي قتح ييال قالشرارات المتأزشــأ  
ب لسلـر، قتدابير التاـحي ، قالتدرذ ، ق ا  السـداد، قبع دة األاراد السي ميين إلى الو ن أق ااـ  الموا ين 

عزى ضــــــــــــــرقرة تشييم أداء الشوة الم قـتأ ب نتيـ ل  تى تيـ  البأـثأ محت يـأ بمـ  يزيل من   يشيييييييييدد وإذالمـدنيين،  
 مب رات قمرقنأ لاضطا  ب أ ليأ ب لوريأ المسو أ بب ،

به إلى األمين الأ ل ب،  يلـــــــــــر ، قالطز  الذي قج (2015)  2242إلى الشرار    وإذ يشييييييي ر أي يييييييا 
ب لتأ ق  مع الدقل األعضـ ء، ان اتب   ارـتراتيايأ مسشحأ، ان  دقد الموارد المت  أ، لمضـ ع أ أعداد السسـ ء 

 ان الو دات الأسلرذأ قق دات اللر أ الت بأأ لأمزي ت األمم المتحدة لح ظ السال،

 ت   ظ الســـــــــــــال من أجـ  ك ـ لـأ ك ـ ءتبـ   الحـ جـأ إلى اررـــــــــــــتأراض المستيم لاميع عمزيـ   وإذ يؤكيد  
 قاأ ليتب ، بم  ان ذلك إجراء ارتأراض ت لزشوة الم قتأ عسد ارقتض ء، مع مراع ة التطورات عزى أرض الواقع، 

األقلوذ ت اررـتراتيايأ قالتوصـي ت التن  ددد  األمين الأ ل ان ررـ لته الم ر أ    وإذ ي ي  في اعتااره  
بررـ لته   وإذ يحيط علما ( نتياأ لارـتأراض اررـتراتيان لزشوة الم قتأ، S/2012/151)   2012آذار/م رس    12

  عربوإذ ي( نتياأ آل ر ارــــــتأراض ارــــــتراتيان لزشوة الم قتأ، S/2017/202)  2017آذار/م رس  8الم ر أ  
 عن الح جأ إلى المت بأأ قتشديم آ ر المستادات،

وإذ يالحظ م  ، 2020 يذرا /يونيه  1بتشييم الشوة الم قتأ الذي أصــــدرال األمين الأ ل ان  وإذ يرحب 
 التوصي ت الداعيأ إلى  ذ دة ك  ءة الشوة الم قتأ قاأ ليتب ، التقدير

 أ  الح لأ ان ل س   ر تيال تلل   طرا يبدد السال قاألمن الدقليين، وإذ يقرر 

ل ســـــ    تى    يقرر - 1  ان  الم قتـــــأ  ــدة  المتحـــ األمم  لشوة  ــ ليـــــأ  الحـــ الوريـــــأ  ــد  ــديـــ   آب/  31تمـــ
 ؛2022 أغسطس

ب لدقر اإليا بن لزشوة الم قتأ، التن رــ عد انتلــ ُرد  إلى ج ن  الايم الز س نن عزى   يشيي د - 2 
قالايم  بتيايد األنلــــــــــطأ المسســــــــــشأ بين الشوة الم قتأ  ويرحبئأ ارــــــــــتراتيايأ جديدة ان جسوب ل س  ،  تبيئأ بي 

 الز س نن، قذدعو إلى مواصزأ تأيذي دذا التأ ق  دق  اإل ال بوريأ الشوة الم قتأ؛

   ارــــــــــــــتمرار التيامــه الشوي بــ لوريــأ الحــ ليــأ لزشوة الم قتــأ، قذــدعو إلى التس يــذ الكــ مــ   يؤكيد - 3 
 ؛(2006) 1701 لزشرار

دعوته إلرـــــــــرائي  قل س   إلى دعم ققف دائم إل اق الس ر قبيا د     وذ  األج    يكرر - 4 
 ؛(2006) 1701من الشرار  8ارتس دا إلى المب دئ قالأس صر الم يسأ ان ال شرة 

بشوة ضـــــرقرة السلـــــر ال أ ل قالدائم لزايم الز س نن ان جسوب ل س   قالمي ال  يؤكد من جديد - 5 
قذطز  إلى األمين  ،(2006)  1701اإلقزيميأ الز س نيأ بوتيرة متســـــــ رعأ من أج  التس يذ الك م  أل ل ل الشرار 

ــدد ــ ركأ الشوة   ويدعو  ،الأ ل أ  يدر  ان تش رذرال المش زأ تشييم ت لزتشدل المحر  ان دذا الاــــــــــ إلى تاديد ملــــــــــ
الم قـتأ قالايم الز ـس نن ان الحوار اررــــــــــــــتراتيان الـذي يرمن إلى إجراء تحزـي  لأـت د الشوات ال رـذأ قالبحرـذأ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/2012/151
https://undocs.org/ar/S/2017/202
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)


 S/RES/2591 (2021) 
 

6/10 21-12018 

 

س التراب  بين قدرات الشوة الم قتأ قمسـ قلي تب  ققدرات الايم  ققضـع ماموعأ من السش ط المرج يأ التن تأل
 الز س نن قمس قلي ته؛

إلى  زبه قضــــــع جداقل  مسيأ دميشأ ب رشــــــتراا بين الايم الز س نن قاألمين الأ ل   يشيييي ر - 6 
 ، ببدا تحديد م  يحر ال الايم الز س نن5قعزى قجه الســــــــــــرعأ، ألغراض عمزي ت السلــــــــــــر الواردة ان ال شرة 

 ؛(2006) 1701تشدل ان تس يذ المب ل المساوب عزيب  ان الشرار  من

دعوتــه لحلومــأ ل ســ   إلى تشــديم  طــأ ليذــ دة قــدراتبــ  البحرذــأ ان أقرب ققـت    يكرر تيأك يد - 7 
البحرذأ الت بأأ لزشوة الم قتأ قنش   الشوة  يصمملن، بم  ان ذلك بدعم مس رـــــ  من الماتمع الدقلن، ببدا تشز

مســــــــــــــ قليــ تبــ  ان نبــ يــأ المطــ ا إلى الايم الز ســ نن، بتيامن دقي  مع بســ ء قــدرات الشوات البحرذــأ الز ســ نيــأ 
الموجبأ إلى األمم المتحدة  2019آذار/م رس   12ان دذا الاـــــــــدد ب لررـــــــــ لأ الم ر أ    ويحيط علماب أ ليأ،  

بـت،حير    ويحيط علميايال  لومـأ ل ـس   قذر ـ  بابوددـ  الاـ رـذأ من أجـ  تحشي  ذـلك البـدا، التن ُي ّين ايبـ  الت 
 عزى عمزي ت الايم الز س نن؛ 2020آب/أغسطس  4ان ا ري بيرقت الزذين ققأ  ان 

بتشرذر األمين الأ ل عن تشييم ارـــتمرار أدميأ موارد الشوة الم قتأ ان ل س   ق ي راتب    يرحب - 8 
ايمـ  يتأز  بتحســــــــــــــين الك ـ ءة قال أـ لـيأ ان الأاقـأ بين الشوة الم قـتأ قملـت  مسســــــــــــــ  األمم المتحـدة ال،ـ ب  

(، قذطز  إلى S/2020/473للـــ ق  ل س  ، مع مراع ة الحد األقاـــى لزشوات قالأساـــر المدنن لزشوة الم قتأ )
األمين الأ ل أ  يواصــ  تس يذ  طته الم اــزأ، التن تتضــمن جداقل  مسيأ ق رائ  محددة، بتلــ قر ت ل ققحي  
مع األ راا، بم  يلـــــم  ل س   قال زدا  المســـــ دمأ بشوات قأعضـــــ ء مازس األمن، لتس يذ التوصـــــي ت،  ســـــ   

 قتض ء، قذطز  إليه كذلك أ  يشول دقرذ  بمواا ة مازس األمن بآ ر المستادات بل،  دذال الأمزيأ؛ار

ــوا     يكرر - 9  ــ يسأ   ر رــــــــ ــر كتيبأ نموذجيأ قرــــــــ ــايأه اعتيال  لومأ ل س   عزى نلــــــــ تلــــــــ
ان دذا  ويشييي رقرــــزطأ الدقلأ الز س نيأ،  (2006)  1701مسطشأ عمزي ت الشوة الم قتأ لتأيذي تس يذ الشرار  ان

، قبوجه   ب  2018آذار/م رس   15الاـدد إلى ال ي   الملـترا الاـ در ان نب يأ م تمر رقم  المسأشد ان 
ــتراتيان الا ري بين الايم   ــي ق الحوار اررـــــــــ إلى م بول الكتيبأ السموذجيأ الاديد الذي اقتر ه ل س   ان رـــــــــ

  وييدعوبــ لاــدقل اليمسن المشترآ من ل ســ   لسلــــــــــــــر الكتيبــأ السموذجيــأ،    ويحيط علمياســ نن قالشوة الم قتــأ،  الز  
 الايم الز س نن قالشوة الم قتأ إلى تأيذي إجراءاتبم  المسسشأ؛

عزى مواصــــــــــــــزـأ تشـديم الـدعم الـدقلن قالمأي  إلى الايم الز سـ نن قبلى جميع   يحي  بقوة - 10 
 بأأ لزدقلأ، التن تلــل  الشوات المســزحأ اللــرعيأ الو يدة لز س  ، تملــي  مع  طأ تسميأ الم رــســ ت األمسيأ الت 

قدرات الايم الز س نن قأيضـــــــــ  ان إ  ر ماموعأ الدعم الدقليأ لز س  ، عن  رذ  تشديم مســـــــــ عدة إضـــــــــ ايأ  
لـك ار تـي جـ ت  قعـ جزـأ ان الماـ رت التن يلو  ايبـ  الايم الز ـس نن ان أمّس الحـ جـأ إلى الـدعم، بمـ  ان ذ

 الزوجستيأ قأعم ل الاي نأ اليوميأ، قمل احأ اإلرد ب ق م يأ الحدقد قالشدرات البحرذأ؛

،  ، أ  تت،ذ تدابير م قتأ ق  صـــــــــــأ 1701إلى الشوة الم قتأ، تملـــــــــــي  مع الشرار   يطلب كذلك  -   11 
واد غير ات كأ إضــــــــــ ايأ  لدعم الايم الز س نن قمســــــــــ عدته بتواير م   يسبتن أ  ُتأت ر رــــــــــ بشأ ان المســــــــــتش  ،  ر 

الموارد الح ليأ قدق  ، ضــــــــمن  أشــــــــبر   6ل ترة محدقدة مدتب    قدعم لوجســــــــتن )ققود ق أ ل قأدقذأ( صــــــــزأ   ذات 
المييانيأ الح ليأ، قذلك ان إ  ر األنلـــطأ الملـــتركأ بين الايم الز س نن  تترت  عزى ذلك آح ر تتاـــ  بيذ دة   أ  

، لمتحدة المتأزشأ ب ذل الأس يأ الواجبأ ان مراع ة  شوق اإلنســـــــــــ   قالشوة الم قتأ، قان امتث ل لســـــــــــي رـــــــــــأ األمم ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2020/473
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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ــي دة  قدق   ــتب ا لزشوة الم قتأ، قمع ار ترال الك م  لزســ المســــ س ب لوريأ قتس يذد ، قبم بول الأمزي ت ققواعد ارشــ
 ؛ قالمب شرذن   المائمين ، قأ  ي،ضع دذا الدعم لزرق بأ قال حص الز س نيأ قبس ء عزى  ز  السزط ت الز س نيأ 

ويه ب   جميع انتب ك ت ال،  األ رق، المرتكبأ عن  رذ  الاو قال ر عزى الســـــواء،  يدين - 12 
ــه بقوة   ــ ا لز،  األ رق قتحترمـ ــأ، قأ  تمسع أي انتبـ ــدائيـ ــ ل الأـ باميع األ راا إلى أ  تحترل ققف األعمـ

 لم قتأ؛بل مزه، قأ  تتأ ق  تأ قن  ك ما مع األمم المتحدة قالشوة ا

ب لدقر ال ّس ء الذي ت ديه اآلليأ الثاحيأ األ راا ان تيســير التسســي  قققف تاــ عد  يرحب - 13 
ــتشرار الح لأ عزى  ــ عد عزى  ذ دة تث يت ارـ التوترات، قذأترا ب لابود الدؤقبأ التن ت ذلب  مي دة البأثأ، مم  رـ

عن ت،ييدال الشوي لم  ت ذله الشوة الم قتأ    الصيييييدد  ويعرب في هذاامتداد ال،  األ رق قبس ء الثشأ بين الطراين، 
من جبود متواصـزأ ان التح قر مع الطراين كزيبم  لتيسـير ارتاـ ل قالتسسـي  قالترتيب ت الأمزيأ ان الميدا ،  
 قان مواصــــــــــــزأ ك  لأ عم  اآلليأ الثاحيأ األ راا عزى تملين الطراين من مس قلــــــــــــأ ماموعأ قارــــــــــــأأ من

، تدابير ليذ دة تأيذي قدرات اآلليأ  مع الطراينالم قتأ عزى أ  تس ذ، بتسســـــــي  قحي   الشوة ويشيييييج المســـــــ ئ ،  
ــى به ان تشرذر  ــ ايأ، عزى السحو الموصـــ ــأ إضـــ ــ ء لا   ارعيأ م،اـــــاـــ الثاحيأ األ راا، بم  ان ذلك إنلـــ

قبس ء قمورــأ ،  عزى ارــت،دال اآلليأ الثاحيأ ارــت،دام  مسباي  الطراين  ويح التشييم الذي أعدال األمين الأ ل،  
 بم  ان ذلك الزاسأ ال رعيأ المأسيأ بوضع عام ت عزى ال،  األ رق قالزا   ال رعيأ الم،ااأ اإلض ايأ؛ 

عزى ضــــرقرة التلــــايع عزى تأيذي التأ ق  بين الشوة الم قتأ قملت  مسســــ  األمم   يشيييدد - 14 
ان دذا الاــدد ب لتحســيس ت   ويرحب،  المتحدة ال، ب للــ ق  ل س  ، ببدا تحســين اأ ليأ البأثتين قك  ءتبم 

التن أنايتبـ  األمم المتحـدة من  ـي  أقجـه الك ـ ءة قال أـ لـيأ ان التأـ ق  بين الشوة الم قـتأ قملـت  المسســــــــــــــ  
 األمين الأ ل عزى مواصزأ دذال الابود؛ ويشج ال، ب لل ق  ل س  ،  

أاراد الشوة الم قتأ قرـ ئر   جميع األ راا عزى التشيد الاـ رل ب لتيامب  ب  ترال رـامأ يح  - 15 
إلى ات،ـ ذ جميع الـتدابير المـس رـــــــــــــــبأ لتأيذي رــــــــــــــامـأ قأمن أاراد األمم المتحـدة   وييدعوهياأاراد األمم المتحـدة، 

دعوـته إلى تأيذي التأـ ق  بين الشوة الم قـتأ قالايم الز ـس نن، قر رــــــــــــــيمـ  ايمـ  يتأز  بتس ـيذ   قمأـداتبـ ، قذلرر
  ب لتيال الســزط ت الز س نيأ بحم يأ الشوة الم قتأ ان تسشزب ، قذلرر ت،كيد  زبه  دقرذ ت مسســشأ قمتا قرة، قذر 

ّست عزى الشوة الم قتأ قأارادد ،   ر  ايه ل س   بلـــــ،  جميع البام ت التن شـــــُ اإلرـــــرا  ب كم ل التحشي  الذي شـــــن
بام ت  ، ببدا مح كمأ مرتك ن دذال ال2020شـــــــب ط/ا راير   10ق   2018آب/أغســـــــطس   4رـــــــيم    دح    قر

إلى األمين الأـ ل أ  يشـدل تشـ رذر إلى المازس، ضــــــــــــــمن إ ـ ر  مسن مأشول،   ويطليبعزى قجـه الســــــــــــــرعـأ؛  
دذا الش ي ، قكذلك،  ســـــ  ارقتضـــــ ء، عن مت بأأ التحسيش ت ذات الاـــــزأ ب لموضـــــو   ققو   وادث من عسد

 تساي بأد؛ التن لم

الشوة الم قتـــأ ان التسشـــ  ان جميع التـــ ل لحرذـــأ  جميع األ راا عزى ك ـــ لـــأ ار ترال    يحيي   -   16 
ــتب ا   ــول الشوة الم قتأ إلى ال،  األ رق بل م  أجيائه قعدل إع قتبم ، قاش  لوريتب  قلشواعد ارشـــــــ عمزي تب  ققصـــــــ

  ويدين بأشيييد الراارا  ال، صــــأ بب ، بطرق مسب  ت  دي أي عم  من شــــ،نه تأرذف أاراد األمم المتحدة لز،طر،  
تسشــ  أاراد الشوة الم قتــأ قجميع البامــ ت عزى أاراد الشوة الم قتــأ قمأــداتبــ  قكــذلــك جميع محــ قرت تشييــد  رذــأ  

 لومأ ل س   إلى تيسـير رـ   قصـول    ويدعو جميع أعم ل المضـ يشأ قالت،وذف التن تسـتبدا أاراد الشوة الم قتأ؛ 
الشوة الم قتأ عزى قجه الســرعأ قب لك م  إلى المواقع التن تطز ب  الشوة الم قتأ ألغراض إجراء تحسيش تب  بســرعأ،  

ــزأ   كتلـــــ ا أن  ق تأ ر ال،  األ رق  ب بم  ان ذلك جميع المواقع المأسيأ الموجودة شـــــم ل ال،  األ رق قالمتاـــ
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، قان اـ   1701، قذلـك قاشـ  لزشرار  ( 2006)   1701 قتـأ عسبـ  بوصـــــــــــــ بـ  انتبـ كـ  لزشرار  التن أبزتـت الشوة الم 
 ا ترال السي دة الز س نيأ؛ 

إلى األمين الأ ل أ  يواصـــــــــ  ات، ذ جميع التدابير المس رـــــــــبأ ررـــــــــتأراض قتأيذي    يطلب - 17 
قلشرارات مازس األمن   (2020) 2518رـــــــــــامأ قأمن أاراد   ظ الســـــــــــال الت بأين لزشوة الم قتأ، قاش  لزشرار  

 ؛األ رى ذات الازأ

األ راا عزى التأــ ق  التــ ل مع مازس األمن قاألمين الأــ ل من أجــ  إ را   جميع    يحي  - 18 
مزموس صــــــــوب تحشي  ققف دائم إل اق الس ر قبيا د     وذ  األج  عزى السحو المتو ى ان الشرار   تشدل

  1680ق  (2006)  1701تس يذ قرارات مازس األمن   قبلـــــــــــ،  جميع المســـــــــــ ئ  المأزشأ ان (2006)  1701
 من ذات الازأ؛، قغيرد  من قرارات مازس األ(2004) 1559ق  (2006)

دق  ميذد  لومأ إرـــــــرائي  عزى التأاي  بســـــــح  جيلـــــــب  من شـــــــم ل قرذأ التار  يح  - 19 
 لتيسير ذلك ارنسح ب؛مع إررائي  قل س    تواصزت بدأبالت، ير بتسسي  مع الشوة الم قتأ التن  من

شأ بين ال،   دعوته لك اأ الدقل إلى أ  ت ذد قتحترل بلــل  ت ل إنلــ ء مسط  يؤكد من جديد - 20 
الزيط نن ت،زو من أي أاراد مســـــزحين أق مأدات أق أرـــــزحأ ب،اا م  ي،ص الحلومأ الز س نيأ األ رق قنبر 
 قالشوة الم قتأ؛

التن تشضــــــــــــــن ـب،  تت،ـذ جميع اـلدقل    (2006) 1701من الشرار  15إلى ال شرة  يشييييييييي ر - 21 
ــ  بب  من عت د إلى أي كي   أق ارد ان ل س     م  ــزحأ قم  يتاـــــــ يزيل من تدابير لمسع مي ل رع ي د  ب يع األرـــــــ

ق ارــــت،دال أراضــــيب  أق الســــ ن التن تراع غير من ت،ذ  له  لومأ ل س   أق الشوة الم قتأ أق تيقذدال بب ، أ من
 عزمب  أق   ئراتب  ان ذلك؛

ــزطتب    - 22  ــأ رـ ــ عدتب  عزى مم ررـ ــر قوة دقليأ لمسـ قبذ يتاـــرا ت،ييدا لطز   لومأ ل س   نلـ
ــن ل س  ،   إلى اإلذ  الذي مسحه لزشوة الم قتأ ب ت، ذ جميع م  يزيل من إجراءات    يشيييي ران جميع أنح ء أراضــــ

ر قواتب  ق ســــبم  تراال ان  دقد قدراتب  لك  لأ عدل ارــــت،دال مسطشأ عمزي تب  لزسي ل ب،نلــــطأ  ان مس    انتلــــ 
مأـ دـيأ من أي نو ، قلمشـ قمـأ محـ قرت مسأبـ  ـب لشوة من السـي ل بواجـب تبـ  بموجـ  الورـيأ الممسو ـأ من مازس  

ــآتبـ  قمأـداتبـ ، قك ـ ـلأ أم ن ق رـذأ تسشـ  موا ن األمم األمن، قلحمـ ـيأ موا ن األمم المتحـدة قمرااشبـ  قمسلــــــــــــ
ــدي،   ــيك ب لأسف الاســـــــــ ــين لتبديد قشـــــــــ ــ نن قلحم يأ المدنيين المأرضـــــــــ المتحدة قالأ مزين ان الما ل اإلنســـــــــ

 المس س بمس قليأ  لومأ ل س  ؛ دق  

قالشرار   (2017) 2373يلــــــيد ب لتتييرات التلــــــتيزيأ التن أد زتب  الشوة الم قتأ قاش  لزشرار   - 23 
، قذلرر  زبــه أ  يسير األمين الأــ ل ان رــــــــــــــ ــ  تأيذي الابود التن ت ــذلبــ  الشوة الم قتــأ (2018)  2433

من دذا الشرار، بم  ان ذلك رــــــــ    ذ دة إبرا     14قال شرة  (2006)  1701من الشرار  12يتأز  ب ل شرة  م  ان
 قجودد ، بور ئ  مسب  الدقرذ ت قعمزي ت الت تيم، قذلك ان  دقد قريتب  ققدراتب  الح ليأ؛

إلى أنه تشرر أ  تســــــ عد الشوة الم قتأ  لومأ ل س  ، بس ء عزى  ز ب ، عزى السحو    يشيييي ر - 24 
 ؛(2006) 1701قان  دقد قدراتب ، عزى تس يذ الشرار  (2006) 1701من الشرار  14ين ان ال شرة الم  

مين الأ ل الش ضــيأ بأدل التســ م  ب لابود التن ت ذلب  الشوة الم قتأ لتس يذ رــي رــأ األ يرحب - 25 
ــأ  مطزش  إ اء اررــــــتتال قارنتب ا الاسســــــيين، قلك  لأ امتث ل أاراد الشوة تم م  لمدقنأ قواعد  الســــــزوا ال، صــــ
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ـب ألمم المتحـدة، قذطـز  إلى األمين الأـ ل أ  يواصــــــــــــــ  ات،ـ ذ الـتدابير الا مـأ لكـ  ـلأ ارمتـث ل الـت ل من جـ ـن  
 قتأ، المدنيين قالسي ميين، لســـــي رـــــأ األمم المتحدة بأدل التســـــ م  إ اق  إ اء اررـــــتتال  جميع أاراد الشوة الم

قارنتبـ ا الاسســــــــــــــيين، قأ  يبشن مازس األمن عزى عزم كـ مـ  بمـ  تحر ال البأـثأ من تـشّدل ان دـذا الاــــــــــــــدد،  
ــين الكيخيأ التن تأ ل  بب  اردع   ويشييييدد ــتتال قارنتب ا قتحســــ ــرقرة مسع دذا اررــــ ءات قاش  لشرارال  عزى ضــــ
ــدا  المســـــــــــــــ دمــأ بشوات عزى مواصــــــــــــــزــأ ات،ــ ذ اإلجراءات الوقــ ئيــأ المائمــأ، (2016)  2272 ، قذحــ  ال ز

ذلك احص رــــــــاات جميع األاراد قالتدرذ  بترض التوعيأ ان مر زأ م  ق   السلــــــــر قان البأث ت،  ان بم 
ــ ئ  مسب  قات، ذ  ــ ءلأ الت مأ ان   ل مي ل أارادد  بســــزوا من ذلك الش ي ، بورــ ــبأ لك  لأ المســ ال،طوات المس رــ

التحشي  ان الوقت المس رــــ  ان اردع ءات،  ســــ  ارقتضــــ ء، قمســــ ءلأ الاس ة قبع دة الو دات المأسيأ إلى 
رنتب ا الاسسـيين عزى نط ق  الو ن متى ُقجدت أدلأ ذات ماـداميأ عزى مم ررـأ تزك الو دات لارـتتال قا

 قارع أق بلل  ع ل؛

إلى الشوة الم قتأ أ  تراعن عزى نحو ت ل ارعتب رات الاسســــــــ نيأ بوصــــــــ ب  مســــــــ،لأ   يطلب - 26 
شــ مزأ  وال اترة قريتب  قأ  تســ عد الســزط ت الز س نيأ عزى ضــم   ملــ ركأ المرأة قبشــراكب  قتمثيزب  باــورة  

عزى جميع مســـــــتوذ ت صـــــــسع الشرارات ان جميع الابود الراميأ إلى صـــــــو   ك مزأ قمتســـــــ قذأ قاأ لأ قماديأ 
قتأيذي الســــــال قاألمن، بم  ان ذلك ان قط   األمن، قكذلك دعم تس يذ  طأ الأم  المتأزشأ ب لمرأة قالســــــال  
قاألمن، بم  ان ذلك مسع الأسف الاسســـــــن قالاسســـــــ نن قالتاـــــــدي لبم ، قذطز  كذلك تحســـــــين التش رذر التن 

   الشوة الم قتأ إلى مازس األمن عن دذال المس،لأ؛تشدمب

إلى األمين الأ ل قال زدا  المس دمأ بشوات أ  تسأى إلى  ذ دة عدد السس ء ان الشوة   يطلب - 27 
ــ ركـأ كـ مـزأ قاأـ ـلأ قماـدـيأ ان جميع جواـن  الأمزـي ت ــ ركـأ المرأة ملــــــــــــ تس ـيذ األ لـ ل  ق  الم قـتأ، قك ـ ـلأ ملــــــــــــ

 ؛ان دذا الادد (2020) 2538الازأ من الشرار  ذات

إلى األمين الأــ ل، ان ت،طي  عمزيــ ت الشوة الم قتــأ قتس يــذدــ ، أ  يس ــذ متطزبــ ت   يطليب - 28 
 ؛(2018) 2436ق  (2017) 2378األداء ان ما ل   ظ السال بموج  الشرارذن 

،  ( 2006)   1701إلى األمين الأ ل مواصزأ تشديم تش رذر إلى المازس عن تس يذ الشرار    يطلب  - 29 
لك مائم ، قأ  يدر  ان تش رذرال بي ن  م اـا قاورذ  عن جميع انتب ك ت الشرار  ك  أربأأ أشـبر أق كزم  رأى ذ

ــتادات عن جميع التحسيش ت التن لم تساي بأد (2006)  1701 ــ   ت المشدمأ من األ راا، قمســــــ ، قاإليضــــــ
باــــــورة ع جزأ قم اــــــزأ عن انتب ك ت رــــــي دة ل س   قعن الشيود   ، قاإلباغ1701ان دذال ارنتب ك ت لزشرار 

ن بلـ،  تس يذ  ير تورذد األرـزحأ، قاإلباغ عن  الم رقضـأ عزى  رذأ تسش  الشوة الم قتأ، قبدرا  مرا  محسـن
  أالمس    المأيسأ التن ر تاـــ  إليب  الشوة الم قتأ قعن األرـــب ب الك مسأ قراء دذال الشيود، قالم،  ر المحتمز 

عزى صـــــــــــــأيد   قكذلك اإلباغ عن التشدل المحر  ،ققف األعم ل الأدائيأ قارـــــــــــــتا بأ الشوة الم قتأ  التن تبدد
ــزأ المتأزشأ من دذا  8 يذرا /يونيه عزى السحو الم ين ان ال شرة  1بتس يذ تشرذر التشييم الم رخ  ال،طأ الم اـــــــــ

  ويطلبب لمب ل المسو أ بب  عزى أنس  قجه؛    الشرار، قعن موا ن تحشي  الك  ءة اإلض ايأ التن ُ ددت لزوا ء
ــ ل أ الذكر إلى المازس،   ــ ئ  الســـــــ ــزأ عن المســـــــ ــ  تشديم مأزوم ت محددة قم اـــــــ إلى األمين الأ ل أ  يواصـــــــ

 (2018)  2433 ق  (2017)  2373لزتتييرات المـد زـأ من أجـ  تحســــــــــــــين التشـ رذر مسـذ ات،ـ ذ الشرارات   قاشـ 
 ؛(2020) 2539ق  (2019) 2485 ق
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عزى أدميأ قضــرقرة تحشي  رــال شــ م  قع دل قدائم ان اللــرق األقرــ ، ارــتس دا   يشييدد - 30 
ــزأ، بم  ايب  قراراته إلى  ــرذن  22الم رخ  (1967) 242جميع قراراته ذات الاـــــــــــ ،  1967الث نن/نوام ر  تلـــــــــــ

  تلـــــــــرذن الث نن/  19الم رخ  (2003) 1515، ق  1973تلـــــــــرذن األقل/أكتوبر  22الم رخ  (1973)  338 ق
 ؛2008األقل/ديسم ر  ك نو   16الم رخ  (2008) 1850، ق 2003نوام ر 

 أ  يبشن المس،لأ قيد نيرال ال أزن. يقرر - 31 
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