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 األمن جملس  العامة اجلمعية
 والسبعون الثانية السنة  والسبعون احلادية الدورة
   األعمال جدول من 61 و 17 البندان
   الكلي االقتصاد بسياسات املتعلقة املسائل

   السالم على واحلفاظ السالم بناء
  

 جلمهورياة الادائ  املمثال مان العاام األمني إىل موجهة 2017 مايو/أاير 24 مؤرخة رسالة  
 املتحدة األم  لدى الدميقراطية الشعبية كوراي

 
 الشـببية كوراي جلمهورية اخلارجية الشؤون وزارة ابسم الرمسي املتحدث ردود طيه أرفق أن يشرفين 
 يتبلــق فيمــا 2٠17 مــايو/أاير 23 يف الكوريــة املركزيــة األنبــا  وكالــة طرحتهــا الــي األســةلة علــ  الدميقراطيـة
 الببــارة وجشــغي ، (األول املرفــق انظــر) 2 - بوكغوكســون  االســتاجيةية التســيارية القذيفــة إطــ   ابختبــار
 . (الثاين املرفق انظر) وف ديفوستوك راجني بني الدولية السياحية

 إطـــار يف، البامـــة اجلمبيـــة واثئـــق مـــن وثيقـــة عتبارهــااب ومرفقيهـــا الرســـالة هـــذ  جبمـــيم ممتنـــا   وأرجــو 
 .األمن جملس واثئق ومن، األعمال جدول من 61 و 17 البندين

 
 انم سون  جا (جوقيع)

 السـفري
 الدائم املمث 
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 املمثال مان العاام األماني إىل املوجهاة 2017 مايو/أاير 24 املؤرخة لرسالةل األول رق امل  
 املتحدة األم  لدى الدميقراطية الشعبية كوراي جلمهورية الدائ 

 
 الدميقراطيااة الشااعبية كااوراي جلمهوريااة اخلارجيااة الشااؤون وزارة ابساا  الرمسااي املتحااد  رد  

 2017 مااااايو/أاير 23 يف الكوريااااة املركزيااااة األنباااااء وكالااااة طرحتهااااا الااااي األساااا لة علااااى
 2 - بوكغوكسونغ االسرتاتيجية التسيارية القذيفة إطالق ابختبار يتعل  قيما

 يف الــذخائر ميــدان يف والبــاملون الــوطين الــدفا  وجكنولوجيــا علــوم ميــدان يف املســؤولون جنــ  قــدل 
 - األرض االســـتاجيةية التســيارية للقذيفـــة اإلطــ   اختبـــار جنفيــذ يف الدميقراطيـــة الشــببية كـــوراي مجهوريــة
 .للبلد النووية القوة لتبزيز مستمرة جدابري إطار يف، 2 - بوكغوكسون  دىامل طويلة إىل املتوسطة أرض

 التقنيـــة املواصـــفات أتكيـــد إىل مـــؤخرا جـــرت الـــي اإلطـــ   عمليـــة هـــدف ، فـــادةاإل وردت وكمـــا 
 علـــ  لقــدر ا كاملــة دراســة وإجــرا  2 - بوكغوكســون  طـــراز مــن القــذائ  لسلســلة البــام التســلي  لنظــام
 .للبم  نشرها قب  القتالية الظروف خمتل  مع التكي 
، الـنفس عـن الـدفا  أجـ  مـن البسكرية القدرات تدعيمل البادية البملية من جز ا ذلك ويشك  

 .النشر ألغراض هبا القيام من بد ال عملية وهي
 عــن صــادر صــحفي بيــان بنشــر أخــرى مــرة قامــ  هلــا التاببــة والقــوى املتحــدة الــوالايت أن بيــد 
 . “الشةب” و “اجلزا ات” مث  راننة عبارات فيه كثرج األمن جملس

 املتحـــدة الـــوالايت سياســـة إىل يســـتند الـــذ  الصـــحفي البيـــان ذلـــك قاطبـــا رفضـــا نـــرف  وحنـــن 
 .الدميقراطية الشببية كوراي مجهورية حنو البدائية

 روحو  بكراهيـة املهووسـة هلـا التاببـة والقـوى املتحـدة الوالايت من إجيايب شي  أ  جوقع ميكن وال 
 القـوى جلـك نـرى أن للغايـة سـخي  أمـر ولكنه. الدميقراطية الشببية كوراي مجهورية إزا  متسختني عدائية
 .النفس عن لدفا ا أج  من الدميقراطية الشببية كوراي مجهورية جتخذ  جدبري أ  إلدانة جسب  وهي

 نـوو  هةـوم لشـن ال زمـة القـدرات كبـري حـد إىل الدميقراطيـة الشـببية كوراي مجهورية بين  قدو  
 احملـيط عمليـات ومسرح اهلادئ احمليط منطقة يف املتحدة الوالايت قوات قيادة هبا جوجد الي، هاوا  عل 

 .البدوان مبق ، القارية املتحدة الوالايت ملهامجة كاملة قدرات بن  وقد، أالسكا ذلك يف مبا، اهلادئ
 اختذ ا الي للتدابري مباد   موق  اختاذ يف واملتمث  وأجباعها املتحدة للوالايت اخلسيس والبم  
 اجلهود دفعو  هلم ئناعدا زايدة عن إال يسفر لن النووية القوة تدعيمل الدميقراطية الشببية كوراي مجهورية
 .بنا اخلاصة النووية قوجنا وحتديث جنويع إىل الرامية
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 املمثال مان العاام األماني إىل املوجهاة 2017 ماايو/أاير 24 املؤرخاة لرسالةل الثاين رق امل  
 املتحدة األم  لدى الدميقراطية الشعبية كوراي جلمهورية الدائ 

 

 الدميقراطيااة الشااعبية كااوراي جلمهوريااة اخلارجيااة الشااؤون وزارة ابساا  الرمسااي املتحااد  رد  
 2017 مااااايو/أاير 23 يف الكوريااااة املركزيااااة األنباااااء وكالااااة طرحتهااااا الااااي األساااا لة علااااى
 وقالديفوستوك راجني بني الدولية السياحية العبارة بتشغيل يتعل  قيما

 راجـــــني بـــــني جبمـــــ  الـــــي “مـــــانغيونغبون ” الدوليـــــة الســـــياحية الببـــــارة جشـــــغي  مـــــؤخرا بـــــدأ لقـــــد 
 .وف ديفوستوك

 وروســـيا الدميقراطيـــة الشـــببية كـــوراي مجهوريـــة بـــني اجفـــا  مبوجـــب الببـــارة هلـــذ  املنـــتظم والتشـــغي  
 .والسياحة البحر  النق  قبي  من اقتصادية جماالت يف الثنائي التباون جطوير يف سيسهم

 االقتصــادية الب قــات نطــا  جوســيع إىل يهــدف الثنــائي التبــاون أعمــال مــن عــاد  عمــ  وهــذا 
 .اإلنسانية والزايرات التبادالت خ ل من الصداقة وجوطيد الثنائية

 الشــببية كــوراي مجهوريــة ضــد اجلــزا ات جشــديد إىل املســبور ســبيها يف، املتحــدة الــوالايت أن بيــد 
 عمـ  سـوى متثـ  ال عبـارة جقـدمها م حيـة خدمـة جمـرد حـى نقـدها بسهام جستهدف أخذت، الدميقراطية

 إىل سـبيا هلا التاببة القوى حبشد فقام ، سيادة ذوايت دولتني بني الباد  االقتصاد  التباون أعمال من
 الشـــببية كـــوراي مجهوريـــة وخنـــق وروســـيا الدميقراطيـــة الشـــببية كـــوراي مجهوريـــة بـــني االقتصـــاد  التبـــاون منــع

 .عليها االقتصاد  احلصار إحكام خ ل من الدميقراطية
 خطـريا جبـداي جشـك  جبسـفية ممارسـة لكوهنـا روسـيا مـن ورفضـا قوية فب  ردة األعمال جلك وجثري 

 .أيضا لروسيا ب ، وحدها الدميقراطية الشببية كوراي جلمهورية القانونية املصاحل عل  ال
 الدميقراطيـة الشـببية كـوراي مجهوريـة بـني االقتصاد  التباون فإن، اآلخرون يقوله قد ما كان وأاي 
 ومصــاحلهما الشــببني رغبــة مــع متشــيا مطــردة بصــورة يتطــور ســوف، الببــارة جشــغي  ذلــك يف مبــا، وروســيا
 .املشتكة

 


