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*2206441*  

  ) 2022(   2629الق
ار     

  2022ن&�ان/أب
 ل    29ال�عق�دة في    9025ال�� ات��ه م�ل� األم� في جل��ه      
  

  ،إن م�ل� األم�  

  
ــ( �ـا في ذلـ) الق�ارات  وج��ع ق�اراتـه الالحقـة ال��علقـة بل���ـا، �   )2011(  1970إلى ق�اره   إذ ,+ـــــــ
  ،)2021( 2570و  )2020( 2542و  )2020( 2510و  )2015( 2259

ال�7امه الق61 �ع�ل�ة ســـــــ�اســـــــ�ة 4ق1دها الل���1ن و1�2ل1ن زمامها وت�-ـــــــ�ها األم
 ال����ة   و1ذ ,ع(. تأك(.   
في أق�ب وقF م�DE، ل�ه�Cة س��ل إلج�اء ان�?ا�ات رئاس�ة و=�ل�ان�ة و>;�ة ح�ة ون27هة وشاملة لل��8ع في ل���ا  

ــاورات ب�D الل����D مD أجل ته�Cة ال�Jوف    و1ذ ,ع
ب  ــ�� ال�Kــــــ ــ�د عD تأی��ه للع�ل�ة ال8ار2ة ل��-ــــــ في هPا الOــــــ
ــ�1ر6 وقان1ني،   ــاس دســ ــاع إلج�اء االن�?ا�ات على أســ ــ(
 واألوضــ إلى ال�8ول ال7م;ي ال���D في خار>ة    و1ذ ,+ـ

  ،ي ودور ج��ع ال�Zس-ات ذات الOلة في إج�اء االن�?ا�ات الX2�Y ال�;�Wقة عD مل�قى ال�1ار ال-�اسي الل�� 

  
، أن ال�الة في ل���ا ال ت7ال تKــEل ته�ی�ا لل-ــالم  )2015(  2213إلى أنه ق�ر، في ق�اره    و1ذ ,+ــ(
،Dال�ول�� Dواألم  

ــّ�د ح�ى    ,ق
ر  - 1   ــه    31أن �4ـ ــا   2022ت�1ز/ی1ل�ـ ــ�ع
 في ل���ـ ــ�ة للـ ــة األم
 ال���ـ ــة �عWـ وال4ـ
ــة م�bـاملـة لbي ت;فـP ال1الـ4َة ال�;1>ـة بهـا على ال;�1 ال��D�ّ في الق�ار  ب1صــــــــــــــفهـا �عـWة ســــــــــــــ�ـ  اســـــــــــــــ�ة خـاصــــــــــــ

  ؛)2021( 2570مD الق�ار  16والفق�ة  )2020( 2542

�االســــــــــــ�ع�اض االســــــــــــ��ات�8ي ال�-ــــــــــــ�قل لdعWة األم
 ال����ة لل�ع
 في ل���ا   ,6&5 عل�ا  - 2  
)S/2021/716  ،(7ت1صـــــــــــــــ�اـته،   و 8ـل Pة أن ت;فـWعـdرإلى ال
أن ی�1لى hـ�ادة الdعـWة م�ـWل خـاص لألم�D   و ق

�ــاألم�D العــام أن 4ع�D على وجــه    و ه(ـ7العــام في >�ابلi، یــ�ع�ــه نــائdــان لل��Wــل ال?ــاص لألم�D العــام،  
  ال-�عة م�Wال خاصا لألم�D العام؛

أن تق1م الdعWة، في ســــ�اق ت;ف�P ت1صــــ�ات االســــ�ع�اض االســــ��ات�8ي، �اســــ�Kbــــاف    ,8ل7  - 3  
ــ�ل م;ها ت�ت�l األول21ات وkعادة ت��ی� ج��ع ال�Yق ال ��E;ة ل27ادة الbفاءة وkعادة ت1ز2ع ال�1ارد ال��احة، �-ــــــــ

  ال�هام وال�1ارد، ح-l ال�اجة وع;� االق�mاء؛
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���8ع األ>�اف أن ت��;ع عD ات?ـاذ أ6 إج�اءات مD شـــــــــــــــأنهـا أن تق1ض الع�ل�ـة  یهـ(7  - 4  
وال6P ی;dغي ت;ف�Pه   2020تKــ�D2 األول/أك�1=�  ���23م في ال-ــ�اســ�ة أو اتفاق وقف إ>الق ال;ار في ل���ا ال

ــ(
على أك�ل وجه،   ، �Oـــــــ�غ�ها ال�ع�لة  )2011( 1970إلى أن ال��اب�� ال�;Oـــــــ1ص عل�ها في الق�ار   و +ـــ
 
��1جــl ق�ارات الحقــة، ت;X�Y على األف�اد وال�bــانــات الــPیD تق�ر ل8;ــة ال78اءات ال�ــا�عــة لألم
 ال���ــ�ة أنه

�ال ته�د ال-ـالم أو االسـ�ق�ار أو األمD في ل���ا أو تع�قل أو تق1ض ال;8اح في إن8از ع�ل�ة K4ـار1qن في أع
ـــــــــــــ�اســــــــــــــي في ال�لـ�، أو 4قـ�م1ن الـ�ع
 ل�لـ) األع�ـال، ��ـا في ذلـ) عX2�< D ع�قلـة االن�?ـاـ�ات   االن�قـال ال-ــ

  ؛تقm21ها أو

أن ت�ق�� ج��ع �   و 8ال7على أنه ال DE�4 أن 1E4ن ه;اك حل ع-ـــــــــ6�E في ل���ا    ,+ــــــ.د  - 5  
، �Oـــ�غ�ه ال�ع�لة  )2011( 1970ال�ول األعmـــاء تق��ا تاما ���J ت1ر�2 األســـل�ة ال�ف�وض ��1جl الق�ار  

  �ق�ارات الحقة؛

ی1مـا،   30إلى األم�D العـام أن ی1افي م8لi األمD ب�ق��2 عD ت;فـ�P هـPا الق�ار qـل   ,8ـل7  - 6  
  ؛2022ت�1ز/ی1ل�ه   31ح�ى 

  ة ق�� ن�Jه الفعلي.أن یdقي ال�-أل ,ق
ر  - 7  

 


