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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 الدورة الثالثة والسبعون

 من جدول األعمال  66البند 
 السالم علىواحلفاظ  السالمبناء 

 السنة الرابعة والسبعون 

   
موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم جلمهورية  ٢٠١٩متوز/يوليه  ٣رسااااااااااالة م ر ة   

 كوراي الشعبية الدميقراطية لدى األمم املتحدة 
  

يشـــ أن أح أ طي  طي انطاصح يـــحاطاح يـــالباح عن البمة  الدايم  وماي بي  ب ب  الشـــمبط  الد   ا ط   
)انظ  امل أق( انشــــــــــــمح ب ــــــــــــال  عم متايا ال      املتحدة   ٢٠١٩ي مت ز/ي لط ٣لدى األمم املتحدة مؤبخاح 

اب شــــــ امل مك املمتح  املتحدة وأ ناــــــا وأملانطا  عتت اطك البمةا  الدايم  لدى األمم املتحدة     أطايا 
 املناهض  وماي بي  ب ب  الشمبط  الد   ا ط  الصالبة عن جمتس األمن. “ق ابا  اوزاءا ”عتت تناطذ 
بج  ممتنـاح تممطم هذ  ال  ــــــــــــــــال  وم أ ايـا ابعتبـابلا وةط ـ ح من وايق الدوبة الةـالةـ  والاـــــــــــــــبم  وأ 

 من جدول األعمال  ومن وايق جمتس األمن. 66لتجممط  المام  يف إ اب البند 
 

   نغ كيم( ت قطك)
 الااري
 املمةي الدايم
 وماي بي  ب ب  الشمبط  الد   ا ط 
 لدى األمم املتحدة
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املوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم  ٢٠١٩متوز/يوليه  ٣رفق الرساااااااااااالة امل ر ة م  
 جلمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية لدى األمم املتحدة

 
بيان صاااااحفر صااااااثر عن البعثة الدائمة جلمهورية كوراي الشاااااعبية الدميقراطية لدى األمم   

 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٣املتحدة م رخ 
 

ت صـــــــــدب البمة  الدايم  وماي بي  ب ب  الشـــــــــمبط  الد   ا ط  لدى األمم املتحدة البطاح الصـــــــــحا   
التايل انشـــــمح ال  ـــــال  الا عم متايا ال      املتحدة  اب شـــــ امل مك املمتح  املتحدة وأ ناـــــا وأملانطا  عتت 

املنــاهضــــــــــــــــ   “ق ابا  اوزاءا ”اطك البمةــا  الــدايمــ  لــدى األمم املتحــدة  والا  ــ  أطايــا عتت تناطــذ 
 وماي بي  ب ب  الشمبط  الد   ا ط  الصالبة عن جمتس األمن التاانك لألمم املتحدة. 

  زي اح/١8انتداح  يف  ٢٣وبما ه  مم وف ابلامي  وجَّايت ال     املتحدة  اب شـــــــــــــــ امل مك  
   البت أطايا ابختاذ تدانري عاجي ١7١8ي نطي  ب ــــال ح إة ون  اوزاءا  املنشــــمة عمجم ان  اب جمتس األمن 

وملا مل يحن لت  ــــــــال  م لول  . “الز لة يف بمط  الناط املح ب املاــــــــت بل” ت الذبيم  الاــــــــمطا  املاــــــــماة 
  زي اح/ ٢٩حدة وأ ناـا وأملانطا  يف لصـا  ال     املتحدة  قامت هذ  األخرية  إة جان  املمتح  املت

ي نطي  انتممطم ب ــــــــال  مشــــــــ ب  عتت اطك البمةا  الدايم  لدى األمم املتحدة  تدع  أطايا إة إعالة بعا  
ااي بي  ب ب  الشـــــــمبط  الد   ا ط  المامت  يف ا ابو إة ال  ن  مما   ي عتت وطء  أج اء من اوزاءا  

   الشمبط  الد   ا ط . والضغ ط عتت ااي بي  ب ب 
وهذ  ال  ال  املش ب  ما ه  إ  ضغ ط محش أ  عتت الدول األعضاء يف األمم املتحدة   ةايا  

الصــــالبة ضــــد ااي بي  ب ب  الشــــمبط  الد   ا ط . وه  تندق ان اقك ماال   “ق ابا  اوزاءا ”عتت تناطذ 
بغب  جمن ن  متزايدة يف اإليــــــــــــ اب عتت األعمال أح ال     املتحدة يف  ــــــــــــت بايا الممت  تاــــــــــــطد  عتطايا 

المدايط  ضــــــــــــد ااي بي  ب ب  الشــــــــــــمبط  الد   ا ط   ان غم اكدي  عن اك اب ان  ااي بي  ب ب  الشــــــــــــمبط  
 الد   ا ط  وال     املتحدة. 

   واألم  الذي    حن جتاهتي ه  أح لمب  ال  ــــــــــال  املشــــــــــ ب  هذ  ناذوا البمة  الدايم  لت   
املتحدة لدى األمم املتحدة انناء عتت تمتطما  من وزابة ا ابجط   يف ناس الط م الذي اق ح أطي ال يطس 

 ت ام  اجتماع ال م . 
ومن الاـــــــــمأ الشـــــــــديد أح ت ايـــــــــي ال     املتحدة التصـــــــــ ف وقد ا ـــــــــتح ذ عتطايا هاجس  

ظنا أح اوزاءا  ه  الدواء الناجك اوزاءا  ومحت  الضــــــــــغ ط ضــــــــــد ااي بي  ب ب  الشــــــــــمبط  الد   ا ط   
 ومطك املشابي.

 وبما ذب ص يف منا با  عديدة  أإننا لانا متمدش  ل أك اوزاءا . 
و ـــــــــــــــطتم  عتت اطك الــــدول األعضــــــــــــــــــاء يف األمم املتحــــدة أح تب   متط ظــــ  إزاء ا ــــاو    
أنشءت يف شبي اوزي ة الح بي  اند ي    ت  م هبا ال     املتحدة لناأ األج اء الاتمط  الا الا املتممدة

 مل تحن يارية.
 


