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 - 304 /70تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعـا بالوسـال السـلمية ومنـ
نشوب الزناعا وحلها
إن اجلمعية العامة،
إذ تشيييير إىل قراراهتــــا  283/65املــ ـ ر  22حزيران/يونيــــه  2011و 291/66
املــــ ر  13أيلول/ســـــبتمرب  2012و  303/68املــــ ر  31متوز/يوليـــــه  2014بشــــ ن
تعزيــز دور الوســاطة يف تســوية املنازعــا بالوســال الســلمية ومن ـ نشــوب الزناعــا وحلــها
وإىل مجي قرارا اجلمعية العامة األخرى ذا الصلة وقرارا جمل األمـن وبياناتـه الرلاسـية
املتعلقة بالوساطة،
وإذ تسترشد باملقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تعيييييد ت يييييد التزامهييييا بــــاحتراا ســــيادة مجيــ ـ الــــدول وســ ـ متها ا قليميــــة
واستق هلا السياسي،
وإذ تشير إىل الفصـ الســاد مـن امليثــاق ،فــا يف ذلـ املـادة  33منــه ،وها ــا مــن
املواد ذا الصلة بالوساطة،
وإذ تضع يف اعتبارها مسـ ولياهتا ومهامهـا وسـلااهتا فوجـ امليثـاق ،وإذ تشـا مـن
مث إىل مجيـ قراراهتـا ذا الصـلة باملســال املتعلقـة بتسـوية املنازعــا بالوسـال السـلمية ومنـ
نشوب الزناعا وحلها ،بسب منها الوساطة،
وإذ تؤ ييد مييي د ييد الــدور الــذو يقــوا بــه مـ مــن اجلمعيــة العامــة وجملـ األمــن
والسلاة املخولة لك منهما يف صون الس ا واألمن الدوليني وفقا للميثاق،
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وإذ تؤ د مي د د أ ضيا التزامهـا بالنـهوب باملسـاواة يف السـيادة بـني مجيـ الـدول
واحتراا س متها ا قليميـة واسـتق هلا السياسـي وواجـ الـدول األعءـاء االمتنـاع يف ع قاهتـا
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ب و شك يتعارب مـ مقاصـد األمـم املتحـدة
ومبادلها والنهوب بتسوية املنازعا بالوسـال السـلمية وفـا يتفـم مـ مبـادئ العدالـة والقـانون
الدويل وحم الشعوب الـ ال تـزال تـرزت اـس السـيارة االسـتعمارية أو االحـت ل األجـن يف
تقريــر املصــا وعــدا التــدخ يف الش ـ ون الداخليــة للــدول واحتــراا حقــوق ا نســان وا ريــا
األساســية واحتــراا تســاوو اجلميـ يف ا قــوق دون أو متييــز علــو أســا العــرق أو اجلــن أو
اللغـــة أو الـــدين والتعـــاون الـــدويل علـــو حـ ـ املشـــام الدوليـــة ذا الاـــاب االقتصـــادو أو
االجتماعي أو الثقايف أو ا نساين والوفاء حبسن نية بااللتزاما املتعهد هبا وفقا للميثاق،
وإذ تضع يف اعتبارهيا أن الزناعـا املسـلحة وها ـا مـن الزناعـا مسـتمرة يف مـثا
من أحناء العامل،
وإذ تشيييدد علـــو أن ا ر ـــاب ،شميــ أشـــكاله ومتـــا ر  ،يشـــك هتديـــدا خاـــاا
يف العديــد مــن أحنــاء العــامل ،وإذ تشــا إىل التزامهــا ب ـ ن تنفــذ ،علــو حنــو متــوازن ومتكام ـ ،
الرمالز األرب الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة ا ر اب(،)1
وإذ تشر إىل أن تسوية املنازعا بالوسال السلمية ومنـ نشـوب الزناعـا وحلـها،
وفقا للميثاق والقانون الدويل ،بوسال منها الوساطة ،تت مس ولية الدول األعءـاء يف املقـاا
األول ،دون املسا ب حكاا املادة  36من امليثاق ،وإذ تشدد ،اقيقـا هلـذ الغايـة ،علـو أمهيـة
تاوير القدرا الوطنية ودعمها ،حس االقتءاء،
وإذ تكييرر ت يييد أمهيــة تــويل زمــاا املبــادرة والقيــادة علــو الصــعيد الــوط يف جمــال
ا فاظ علو الس ا ،حيث جيرو تقاسم املس ولية عن ا فاظ علو الس ا علـو ناـاق واسـ
بني ا كومة وسالر اجلها الوطنية صاحبة املصـلحة ،وإذ ت مـد يف ـذا الصـدد أمهيـة العمـ
فبدأ الشمول من أج ضـمان تلبيـة احتياجـا مجيـ شـرالم ا تمـ  ،وإذ تعتـر  ،متشـيا مـ
ذل  ،ب مهية االخنراط يف جهود الوساطة م مجي اجلها صاحبة املصلحة ،حسـ االقتءـاء
ووفقا للقانون الدويل الواج التابيم،
وإذ تس ي بالــدور اهلــاا الــذو كــن أن تءــال بــه خمتل ـ اجلهــا الفاعلــة علــو
الصعيدين الـوط واللـي وعلـو صـعيد ا تمـ املـدين يف النـهوب بتسـوية املنازعـا بالوسـال
الســلمية ومن ـ نشــوب الزناعــا وحلــها ،فــا يف ذل ـ منتمــا ا تم ـ املــدين وا موعــا
_______________
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النسالية ومنتما الشباب والقااع اخلاص وقادة ا تمعا الليـة ،وإذ تشـجعها مـذل علـو
املسامهة ومواصلة التنسيم من أج اسني التكام يف أنشاة الوساطة ،حس االقتءاء،
وإذ تعترف بعمليا االستعراب ال أُجريس م خرا لتعزيـز منتومـة األمـم املتحـدة،
وإذ اــيع علمــا ،يف ــذا الصــدد ،بتقريــر الفريــم املســتق الرفي ـ املســتوى املع ـ بعمليــا
الس ا( )2وتقرير األمني العـاا عـن مسـتقب عمليـا األمـم املتحـدة للسـ ا( ،)3اللـذين شـك
أســـا قراريهـــا  6/70املـــ ر  3تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  2015و  268/70املـــ ر 14
حزيران/يونيـــه  ،2016وتقريـــر فريـــم اخلـــرباء االستشـــارو املعـ ـ باســـتعراب يكـ ـ بنـــاء
الس ا( ،)4الذو شـك أسـا قرار ـا  262/70املـ رت  27نيسـان/أبري  ،2016ومـذل
تقرير األمني العاا الـذو يتءـمن نتـال الدراسـة العامليـة بشـ ن حالـة تنفيـذ قـرار جملـ األمـن
 )2000( 1325امل ر  31تشرين األول/أمتوبر  2000بش ن املرأة والس ا واألمن(،)5
وإذ تكرر ت يد النداء الصادر عن عمليا االستعراب ذ من أجـ زيـادة الترميـز
علــو الوســاطة ومن ـ نشــوب الزناعــا وإعاــاء األولويــة لتســوية الزناعــا بالتمــا حلــول
سياسـية طويلـة األمـد تشـم مجيـ األطـرا  ،مجـزء مـن ـ شـام للحفـاظ علـو السـ ا،
وإذ تشج مذل علو االتساق والتآزر والتكام يف الدف قدما بنتال ذ االستعراضا ،
وإذ تس فا تناـوو عليـه الوسـاطة مـن إمكانـا ملنـ نشـوب الزناعـا  ،علـو حنـو
مــا أعيــد ت ميــد أيءــا يف تقريــر األمــني العــاا عــن منـ نشــوب الزناعــا ( ،)6وب مهيــة أنشــاة
الوساطة يف مجي مراح دورة الـزناع ،مـن أجـ ا فـاظ علـو السـ ا ،علـو النحـو الـدد يف
قرار ا  262/70ويف قرار جمل األمن  )2016( 2282امل ر  27نيسان/أبري ،2016
وإذ حتيط ع ما بتقرير األمني العاا ملـ متر القمـة العـاملي للعمـ ا نسـاين( )7الـذو دعـا
إىل تعزيز قدرا األمم املتحدة يف جمال من نشوب الزناعا والوساطة،

_______________

( )2انتر .A/70/95-S/2015/446
(.A/70/357-S/2015/682 )3
(.A/69/968-S/2015/490 )4
(.S/2015/716 )5
(.S/2015/730 )6
(.A/70/709 )7
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وإذ تعترف بالوساطة بوصفها أداة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة يف تسوية
املنازعا بالوسال السلمية ومن نشوب الزناعا وحلها ،وإذ ترحـ بتزايـد اسـتخدامها دون
املسا بالوسال األخرى املذمورة يف الفص الساد من امليثاق،
وإذ تقدّر اجلهود ال يبذهلا األمني العاا والدول األعءاء واملنتمـا ا قليميـة ودون
ا قليمية واجلها الفاعلة املعنية األخرى لدعم وتشجي استخداا الوساطة،
وإذ تشر إىل املسـاعي ا ميـدة الـ يقـوا هبـا األمـني العـاا ،فـا يف ذلـ الدبلوماسـية
الوقالية ،وإذ تقدر اجلهود ال ي بذهلا مـن أجـ مواصـلة تعزيـز قـدرا األمـم املتحـدة يف جمـال
دعم الوساطة ،وفقا للميثاق وقرارا األمم املتحدة ذا الصلة والواليا الصادرة فيها،
وإذ تس ب ن فعالية الوساطة ودعم الوساطة يتالبان بذل جهود منهجية علـو مجيـ
املســتويا  ،فــا يف ذل ـ علــو الصــعيد الــوط  ،تشــم الي ـ الزناعــا يف الوقــس املناس ـ ،
ووض خـرالع طريـم اسـتراتيجية للوسـاطة حسـ مـ حالـة علـو حـدة ،اسـتنادا إىل أفءـ
املمارسا والدرو املستفادة ،واديد اخلربا املناسبة،
وإذ تس أ ضا بءرورة التعاون والتنسيم بني اجلها الفاعلة الـ تشـاريف يف عمليـة
وساطة بعينها بغية زيادة فعالية جهود الوساطة وجتن االزدواجية،
وإذ تؤ ييد ميييي د يييد دور املنتمـــا ا قليميــة ودون ا قليميـــة يف صـــون الســ ا
واألمن الـدوليني وفقـا ألحكـاا الفصـ الثـامن مـن امليثـاق ،وإذ اـيع علمـا ب مهيـة الـدور الـ
تءال بـه تلـ املنتمـا مجهـا وسـياة تتصـر  ،يف حـدود الواليـا املتفـم عليهـا ،يف
العديـد مــن املنــاطم فوافقــة األطـرا يف منازعــة بعينــها أو نــزاع بعينـه ،وإذ اــيع علمــا أيءــا
بتقرير األمني العاا عن التعاون بني األمـم املتحـدة واملنتمـا ا قليميـة ودون ا قليميـة بشـ ن
الوســاطة( ،)8وإذ تشــدد علــو ا اجــة املتزايــدة إىل الشــراما والتعــاون بــني األمــم املتحــدة
واملنتما ا قليمية ودون ا قليمية يف جمال الوساطة ومن نشوب الزناعا  ،وفقا لوالياهتا،
وإذ تعييرع عييي تقييد رها لتزايــد قــدرة االاــاد األفريقــي وســالر املنتمــا ا قليميــة
ودون ا قليمية علو املشارمة يف مساعي الوساطة وإذ ترح باجلهود ال يبذهلا األمني العـاا
مــن أج ـ العم ـ م ـ املنتمــا ا قليميــة ودون ا قليميــة علــو تعزيــز قــدراهتا يف جمــال دعــم
الوساطة ،بناء علو طلبها ووفقا للواليا املتفم عليها،

_______________

(.A/70/328 )8
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وإذ تقر ب مهية مشارمة املرأة علو حنو متكـاف وفعـال واخنراطهـا الكامـ علـو مجيـ
املســتويا يف تســوية املنازعــا بالوســال الســلمية ومن ـ نشــوب الزناعــا وحلــها يف مجي ـ
مراحلها ومن مافة جوانبها ،ومذل ب مهية توفا خـربا مافيـة يف املسـال اجلنسـانية جلميـ
الوســااء وأفرقتــهم ،وإذ تقــر أيءــا بــدور املــرأة يف تســوية املنازعــا بالوســال الســلمية ومنـ
نشــوب الزناعــا وحلــها وبــدور ن موســياا  ،وإذ ت مــد ضــرورة مواصــلة اجلهــود لتعــيني
النسـاء لرلاسـة أو قيـادة جهــود الوسـاطة مـن أجـ السـ ا بغيـة اقيــم التـوازن بـني اجلنســني،
وإذ تعيــد يف ــذا الســياق ت ميــد ضــرورة تنفيــذ مجيــ قــرارا األمــم املتحــدة ذا الصــلة
باملوضــوع ،فــا يف ذل ـ القــرارا املتعلقــة بــاملرأة والس ـ ا واألمــن ،وإع ـ ن ومنــها عم ـ
بيجني( ،)9علو حنو تـاا وفعـال ،وإذ ترحـ مـذل بـدور يمـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني
اجلنسني ومتكني املرأة ( يمة األمم املتحدة للمرأة) يف ذا الصدد،
وإذ حتيط ع ما بالتزاا األمني العاا بدعم دور الوساطة يف األمم املتحدة ،وإذ تعتـر
ب مهية توفا التموي الكايف يف ذا الصدد،
 - 1تكرر ت يد ضرورة أن تتقيد مجي الدول األعءاء علو حنو دقيـم بالتزاماهتـا
علو النحو الوارد يف ميثاق األمم املتحدة يف جماال منها تسوية املنازعـا بالوسـال السـلمية
ومن نشوب الزناعا وحلها؛
 - 2تقيير ب مهيــة الوســاطة يف تســوية املنازعــا بالوســال الســلمية ومن ـ نشــوب
الزناعا وحلـها ،ويف السـعي إىل إجيـاد حلـول سياسـية طويلـة األجـ للحفـاظ علـو السـ ا،
وتعتر با اجة إىل زيادة اسـتخداا الوسـاطة بفعاليـة أمـرب ،دون املسـا بالوسـال األخـرى
املذمورة يف الفص الساد من امليثاق؛
 - 3ترحب فا تقدمه الدول األعءاء واألمـم املتحـدة واملنتمـا ا قليميـة ودون
ا قليمية من إسهاما متزايدة يف جهود الوساطة ،حس االقتءاء؛
 - 4تس ب ن الوساطة ال تتسم باملس ولية واملصـداقية تسـتلزا مجلـة أمـور منـها
تويل السلاا الوطنية زماا األمور وموافقة األطرا يف منازعة بعينها أو نزاع بعينه واحتـراا
السيادة الوطنية وحياد الوسـااء وامتثـاهلم للواليـا املتفـم عليهـا واالمتثـال اللتزامـا الـدول
وها ا من اجلها الفاعلـة املعنيـة فوجـ القـانون الـدويل ،فـا يف ذلـ املعا ـدا السـارية،
_______________

( )9تقر ر املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ،بيجني 15-4 ،أ ول/سيبتم ( 1995منشـورا األمـم املتحـدة،
رقم املبي  ،)A.96.IV.13الفص األول ،القرار  ،1املرفقان األول والثاين.
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الوسـااء للتنفيـذ ،فـا يف ذلـ تـوافر اخلـربا فيمـا يتصـ بعمليـة الوسـاطة واخلـربا
وت
الفنية ،واتساق جهود الوساطة وتنسيقها وتكاملها؛
 - 5تؤ ييد أن الــدول تتـ املسـ ولة يف املقــاا األول عــن منـ نشــوب النـــزاعا
وأن ا جــراءا الـ تتخــذ ا األمــم املتحــدة يف إطــار منـ نشــوب النـــزاعا جيـ أن تــدعم
وتكم  ،حس االقتءاء ،الدور الذو تقوا به ا كوما الوطنية ملن نشوب الزناعا ؛
 - 6تكرر ت يد األمهية ا امسة ملن نشوب الزناعا املسلحة يف الوقس املناسـ
وباريقـــة فعالـــة ،واقيقـــا هلـــذ الغايـــة ،تشـــج الـــدول األعءـــاء ،ومـــذل األمـــم املتحـــدة
واملنتمــا ا قليميــة ودون ا قليميــة علــو النــهوب باســتخداا الوســال الســلمية املناســبة،
ويف مقدمتها الدبلوماسية الوقالية والوساطة ،وفقا للميثاق؛
 - 7تقيير ب مهيــة االتســاق والتنســيم واملشــارمة املســتمرة علــو ناــاق املنتومــة يف
جهود الوساطة من أج تسوية املنازعا بالوسال السلمية ومن نشوب الزناعا وحلـها يف
إطار األمم املتحدة ،حس االقتءاء ،ويف ذا الصدد ،تشج علو توثيم التعاون بـني أجهـزة
األمم املتحدة املعنية وممثليها املعنيني ،وفقا ألحكـاا امليثـاق والواليـا ذا الصـلة ،مـ جتنـ
ازدواجية اجلهود؛
 - 8تشدد علو أمهية االتساق والتنسيم والتكامـ يف جهـود الوسـاطة بـني األمـم
املتحــدة واملنتمــا ا قليميــة ودون ا قليميــة وها ــا مــن اجلهــا الفاعلــة املعنيــة ،يف ضــوء
احتياجــا عمليــة وســاطة بعينــها ،ف ـا يف ذلـ التنســيم االســتراتيجي بــني اجلهــا الوســياة
الرالدة واجلهـا الفاعلـة األخـرى دعمـا لعمليـة سـ ا ،ووضـ ـ مشـتريف ،وفقـا للواليـا
املتفم عليها؛
 - 9تعييرع عييي تقييد رها للعمـ املءــال هبــا لتعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة
واملنتمــا ا قليميــة ودون ا قليميــة بش ـ ن الوســاطة ،وتشــج علــو مواصــلة تاــوير ــذ
الشراما من أج تعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقالية ومن نشوب الزناعا ؛
 - 10تدعو الدول األعءـاء واألمـم املتحـدة واملنتمـا ا قليميـة ودون ا قليميـة،
حس االقتءاء ،إىل أن تواص تعزيز االسـتعانة بالوسـاطة وها ـا مـن األدوا املـذمورة يف
الفص ـ الســاد مــن امليثــاق مــن أج ـ تســوية املنازعــا بالوســال الســلمية ومن ـ نشــوب
الزناعا وحلها ،وتشج  ،يف ذا الصـدد ،علـو تكـري مزيـد مـن الـدعم واملـوارد ،حسـبما
يلــزا ،للجهــود الراميــة إىل تعزيــز الكفــاءة املهنيــة للــدعم املقــدا إىل مبــادرا الوســاطة ال ـ
تقوا هبا الدول األعءاء واألمم املتحدة واملنتما ا قليمية ودون ا قليمية؛
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 - 11تشج الدول األعءـاء ،ومـذل األمـم املتحـدة واملنتمـا ا قليميـة ودون
ا قليميــة ،علــو أن تواصــ حســ االقتءــاء ،تاــوير قــدراهتا يف جمــال الوســاطة يف تســوية
املنازعا بالوسال السلمية ومن نشوب الزناعا وحلها ،بغيـة تيسـا األخـذ بنـه مهـ يف
أنشاة الوساطة ال تءال هبا ومفالة فعاليـة الوسـاطة ،وتالـ إىل األمـني العـاا أن يواصـ
العم م الدول األعءاء واملنتمـا ا قليميـة ودون ا قليميـة ذا الصـلة ،بنـاء علـو طلبـها
ووفقا للواليا املتفم عليهـا ،يف بنـاء القـدرا يف جمـال الوسـاطة ،فـا يف ذلـ توسـي ناـاق
قدرا البلدان النامية؛
 - 12تقيير ييكل با ســهاما املتزايــدة الـ يقــدمها االاــاد األفريقــي يف اجلهــود
املبذولــة مــن أج ـ تســوية الزناعــا ال ـ تنش ـ بــني أعءــاله بالوســال الســلمية ،وفبــادرا
الس ا ال تقوا هبا املنتما األفريقية ا قليمية ودون ا قليمية؛
 - 13ترحيب باملبــادرا ا قليميــة الـ تقــوا هبــا الــدول األعءــاء ،ومــذل األمــم
املتحدة واملنتمـا ا قليميـة ودون ا قليميـة ،مـن أجـ تعزيـز الوسـاطة يف مناطقهـا ،حسـ
االقتءــاء ،مــن قبيــ مبــادرة تعزيــز الوســاطة يف مناقــة البحــر األبــي املتوســع وأنشــاتها
املستمرة ،وتشج مذل علو االضا ع هبا؛
 - 14ترحييب باملســاعي ا ميــدة ال ـ يبــذهلا األمــني العــاا وب ســهاا األمانــة العامــة
يف جهود الوسـاطة الـ تقـوا هبـا األمـم املتحـدة ،وتالـ إىل األمـني العـاا أن يواصـ عـرب
مساعيه ا ميدة وفقا للميثاق ولقرارا األمم املتحدة ذا الصـلة ،وأن يواصـ تقـدا الـدعم
يف جمــال الوســاطة ،حس ـ االقتءــاء ،ملمثليــه ومبعوثيــه اخلاصــني ومــذل للــدول األعءــاء
واملنتما ا قليمية ودون ا قليمية ،بناء علو طلبها؛
 - 15تشجع علو استخداا توجيها األمم املتحدة مـن أجـ الوسـاطة الفعالـة
يف جهود الوساطة ،حس االقتءاء ،وفقا للمقاصد واملبادئ املكرسة يف امليثاق؛

()10

 - 16تقر ب مهية قياا البعثا امليدانية لألمم املتحدة بالعم عن مث م أصـحاب
املصــلحة الــوطنيني وا تمعــا الليــة وفقــا لواليــا البعثــا  ،ومواصــلة التشــجي  ،حس ـ
االقتءاء ،علو اختاذ تدابا بناء الثقة وا وار ،فا يف ذل علو الصعيد ا تمعي ،من أج منـ
نشوب الزناعا ودعم املصا ة ،متشيا م مبدأ امللكية الوطنية وتوخيا للحفاظ علو الس ا؛
 - 17تشييجع ييكل الــدول األعءــاء واملنتمــا ا قليميــة ودون ا قليميــة علــو
تعزيز مشـارمة املـرأة علـو قـدا املسـاواة مـ الرجـ وعلـو حنـو مامـ وفعـال يف مجيـ افـ
_______________

( ،A/66/811 )10املرفم األول.
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تســوية املنازعــا بالوســال الســلمية ومنـ نشــوب الزناعــا وحلــها وعلــو مجيـ مســتوياهتا،
وال سيما علو مستوى صن القرار ،ومذل يف تنفيذ اتفاقا الس ا ورصد ا؛
 - 18تشجع األمني العاا علو أن يواص تعيني نساء يتولني رلاسة أو قيـادة جهـود
الوساطة ومعءوا يف أفرقة الوساطة يف عمليا السـ ا الـ ترعا ـا األمـم املتحـدة ،وعلـو
أن يكفـ تــوفا خــربا مافيــة يف املســال اجلنســانية جلميـ عمليــا األمــم املتحــدة ،وتــدعو
الدول األعءاء واملنتمـا ا قليميـة ودون ا قليميـة إىل بـذل جهـود مماثلـة مـن أجـ معاجلـة
النقص امل لو يف متثي املرأة يف عمليا الس ا؛
 - 19هتيب شمي اجلهـا املشـارمة يف أنشـاة الوسـاطة تعزيـز إدمـا احتياجـا
املرأة واملنتورا اجلنسـانية يف مجيـ مراحـ وضـ السياسـا والتخاـيع لعمليـا الوسـاطة
واالضــا ع هبــا وتنفيــذ نتالجهــا ،بوســال منــها إجــراء الــي للزناعــا علــو حنــو يراعــي
املنتــور اجلنســاين ،فــا يف ذل ـ فيمــا يتعلــم بنســبة حــاال العنـ اجلنســي يف ســياق الــزناع،
حيثما يكون ذل مناسبا؛
 - 20تشييجع الــدول األعءــاء علــو االســتعانة ،حسـ االقتءــاء ،بقــدرا األمــم
املتحدة وقدرا املنتمـا ا قليميـة ودون ا قليميـة ،حيثمـا ينابـم ذلـ  ،يف جمـال الوسـاطة
وعلو تعزيز الوساطة يف ع قاهتا الثنالية واملتعددة األطرا ؛
 - 21تييدعو مجي ـ الــدول األعءــاء إىل النتــر يف تقــدا الــدعم السياســي علــو حنــو
مستداا واخلربا ال زمة واملـوارد الكافيـة يف الوقـس املناسـ  ،باـرق منـها االسـتعانة بـاألمم
املتحدة ،ألهراب الوساطة ،وعند االقتءاء ،مـن أجـ تنفيـذ النتـال املتفـم عليهـا يف عمليـا
الوســاطة ،هبــد ضــمان احهــا ،ومــن أجـ أنشــاة بنــاء قــدرا األمــم املتحـدة واملنتمــا
ا قليمية ودون ا قليمية يف جمال الوساطة؛
 - 22تشيييدد علـــو أمهيـــة قيـــاا الوســـااء بتيســـا التحـــاور بـــني األطـــرا املعنيـــة
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،حس االقتءـاء ،وأمهيـة إرسـاء عمليـا وطنيـة تشـم اجلميـ
لتنفيذ النتال املتفم عليها يف عمليا الوساطة؛
 - 23تط ب إىل األمني العاا أن يقدا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـبعني
تقريرا عن األنشاة ال تقوا هبا األمم املتحدة دعمـا للوسـاطة يف تسـوية املنازعـا بالوسـال
السلمية ومن نشوب الزناعا وحلها؛
 - 24تييدعو األمــني العــاا إىل إط ـ ع الــدول األعءــاء بانتتــاا علــو أنشــاة األمــم
املتحدة يف جمال الوساطة ،من أج تعزيز التشاور الوثيم م الدول األعءاء وزيادة الشفافية؛
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 - 25تقييرر مواصــلة النتــر يف مس ـ لة ”تعزيــز دور الوســاطة يف تســوية املنازعــا
بالوسال السلمية ومن نشوب الزناعا وحلها“ يف دورهتا الثانية والسبعني.
اجل سة العامة 116
 9أ ول/سبتم 2016
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