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ــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن    ل ــــت         تشــــر ن  25املعقــــيف ة    7321الــ
 2014الثاين/نيففمرب 

  
 إن جملس األمن،

 -إىل قرارات  ال ابقة وبيانات رئي   وبيانات  الصحفية بشأن احلالـة   ييييـا    إذ يشري 
ــرارات   ــيما القـــ ــاوس وا اـــ ( 2012) 2048 ( و2011) 2030( و 2009) 1876بي ـــ

 (س  2014) 2157 ( و2013) 2103( و 2013) 2092 و
 آب/ 18بي ــــاو املــــ ر   -بتقر ــــر األمــــع العــــا   ــــن ييييــــا   وإذ حيييييلم  ل يييي  

ــ س  ــة  S/2014/603) 2014أي ـــ ــالت  امل ر ـــ ــاين/نيففمرب   11( وراـــ ــر ن الثـــ  2014تشـــ
(S/2014/805ومبا )    مب ـا   املمثـا اصـاأل ل مـع العـا        وإذ يشيل  ور  فيهما مـن تيفيـياتس

 بي اوس   -ورئيس مكتب األمم املتحدة املتكاما لبياء ال ال    ييييا 
 بي ـاو   دد ـد أوليف ا ـا اليفةييـة     - بالتقد  الختذ أحرزت  حكيفمة ييييـا  وإذ يرحب 

 بعد  يف ة اليظا  الداتيفرذس  
 لى ضرورة احتـرا  املبـا ا الدرقراةيـةس و  أـد أايـة احليفأمـة الشـاملة         وإذ يش د 

 بي اوس   -للجميع و ورها األااا    إحالل ال ال  الدائم   ييييا 
بي او إا مـن  ـالل    -أن  ا ابيا إىل تيفةيد ال ال  واااتقرار   ييييا  وإذ يؤك  
فقيــة تشــما ا ميــع و تــيفىل زمامهــا البلــدس وبــاحترا  اليظــا  الداــتيفرذس وإيــال      مليــة تيفا

ق ا ــات الــدفاأل واألمــن والعــدلس وتعة ــة اــيا ة القــانيفنس واا ــة حقــيف  ا ن ــانس وتعة ــة  
 ااقتصا  ةس ومكافحة ا فالت من العقاب وااجتار باملخدراتس   -التيمية اا تما ية 

http://undocs.org/ar/S/2014/603
http://undocs.org/ar/S/2014/805
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بي ـاو أن تعمـا  لـى ضـمان      -ا هـات املعييـة   ييييـا    أن   يبغـ   ميـع    وإذ يؤك  
اااــتقرار   األ ــا القصــو واملتيفاــل وال يف ــا مــن  ــالل إبــداء التةامهــا بيفضــيف  وإ ــراء   
حــيفار ايااــ  حقيقــ  ولــاما للجميــع لــدف  يوــة الظــروف امليفاتيــة   ــا  حلــيفل نا عــة    

لع ــكر ة الــا  يفا ههــا البلــدس وم ــتدامة للمشــكالت اا تما يــة وااقتصــا  ة وال يااــية وا
  ي ر تيفيخت ا يالحات الرئي ية وتعة ة م ا ات الدولةس   مبا

أاية ال ع  إىل دقيق املصاحلة اليفةيية والتمااـ  اا تمـا  س و يـيفم إىل     وإذ يؤك  
بي ـاو    مليـة املصـاحلة  لـى الصـعيد ن الـيفةين وا لـ س         - أاية إلراك مجيع ميفاةين ييييا

 العدالة وب ل ايا ة القانيفن ومكافحة ا فالت من العقابسودقيق 
ا هيف  الا تبـختاا احلكيفمـة لب ـل اـي رة ا هـاز املـدين ودقيـق إلـراف           وإذ يالحظ 

فعليــا  لــى قــيفات الــدفاأل واألمــنس نظــرا ألن  ــد  دقيــق هــختا األمــر قــد  ــيفل  ون أ اء           
ض ا هـــات ال يااـــية الفا لـــة م ا ـــات الدولـــة مهامهـــا بفعاليـــة نتيجـــة للتيفاةـــ  بـــع بعـــ 

 الع كر ةس والقيا ة
با هيف  الا تبختاا ا ما ـة ااقتصـا  ة لـدول يـرب أفر قيـا للم ـا دة          وإذ يشل  

احلفاظ  لى ال ال  واألمن والتيمية وميفايلة ال ع  إىل دقيق التيميةس ولد م  مليـة إيـال    
ــا    ــن   يييي ــاأل األم ــق أ    -ق  ــن ةر  ــد   ــا   بي ــاوس وبالتحد  ــها   يييي ــاو  -نشــ ة بعثت بي 

 بي او(س   -ا ما ة ااقتصا  ة لدول يرب أفر قيا   ييييا  )بعثة
بي ـاو   أن دـافع  لـى و ـيف       - بريبة ال ل ات ا د دة   ييييا وإذ حيلم  ل   

 الشرأاء الدوليعس     يفيففالثقة  وتعةزتيفيخت ا يالحات  تد مالبعثة   امليدان لك  
التقـــار ر الـــا تفيـــد بااـــتمرار اانتـــهاأات   حيـــالا  ـــراب  ـــن قلقـــ   روإذ يكييير 

ــيف  ا ن ــانس    ــا   وا اــاءات حلق ــة  يييي ــد يف حكيفم ــات تت ــم     -و  بي ــاو إىل إ ــراء دقيق
بالشفافية وامليفثيفقية   مجيع اا  اءات بارتكاب انتهاأات وإاـاءات حلقـيف  ا ن ـانس وفقـا     

  لى أفعاامس  وحماابة مرتكبيها  سللمعا و الدولية
ا  راب  ن قلق  الشد د من اص ر الختذ  شكل  ااجتار باملخـدرات  لـى    وإذ يكرر 

اااتقرارس و عيد تأأيد ضرورة التصدذ ملشـكلة ااجتـار باملخـدرات   بلـدان امليشـأ وبلـدان       
 العبيفر وبلدان املقصد اليهائ  باتباأل هنج  قيف   لى امل  ولية اليفاحدة واملشترأةس

بي ـاو  يبغـ  أن  شـما     -أن أذ حا  ائم حلالة  ـد  اااـتقرار   ييييـا     يؤك وإذ  
اجمــاإ إ ــراءات ملميفاــة ملكافحــة ا فــالت مــن العقــاب وأفالــة حماأمــة امل ــ ولع  ــن            
اايتياات املرتكبة بدوافع ايااية ويوها من ا ـرائم اص ـوةس مثـا اانتـهاأات الـا ت ـال       
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ملتصـلة بااجتـار باملخـدراتس مبـا   إلـ  حماأمتـهم أمـا  آليـات         األنش ة او اليظا  الداتيفرذ
 العدالة اليفةييةس  

  هختا الصد  با هيف  الا تبـختاا احلكيفمـة لتحـد خل اص ـة اليفةييـة الـا        وإذ يرحب 
تــدو  ثــالو اــييفات مــن أ ــا حماربــة ااجتــار باملخــدرات وا ررــة امليظمــة والــا أ ــدت     

  د جماات أوليف ة  د دة بياء  لى إل س  س ولتحد2011حة ران/ يفني  
أاية ااتمرار األمـم املتحـدة والشـرأاء الـدوليع وا قليمـيع و ون       وإذ يكرر تأكل  

 -ا قليميع والثيائيع     م  هيف  ب ل األمن ودقيق التيمية  لى املـد  ال يف ـا   ييييـا    
والعــدلس ومكافحــة ااجتــار  بي ــاوس ا اــيما مــن أ ــا تيفيــخت ا يــالحات   ق ــا   األمــن 

باملخدرات وا ررة امليظمة وااجتار بالبشرس وأختل  من أ ـا  يوـة بيوـة ميفاتيـة لقيـا  احلكـم       
 الرليد ودقيق التيمية اا تما ية وااقتصا  ة الشاملة وامل تدامةس  

ة بالعما ااا  الختذ  قيف  ب  مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات وا ررـ   وإذ يشل  
بالتعاون مع أيانات األمم املتحدة املعيية   جمال مكافحة ااجتار باملخـدرات وا ررـة العـابرة    

تعة ــة التعــاون بــع  وإذ يشيي  بي ــاو واملي قــة  ون ا قليميــةس  -للحــدو  اليفةييــة   ييييــا 
ال ـال    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا ررة ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـا لبيـاء     

 بي اوس   -  ييييا 
بي ـاو   - لى احلا ة امللّحة لإلبقاء  لى قدرات م تمرة للتقيـيم   ييييـا    وإذ يش د 

وميفايلة   م امل ا ات اليفةيية و ون ا قليميـة وا قليميـة والدوليـة امل ـ ولة  ـن مكافحـة       
 ااجتار باملخدراتس  

تي ــيق والكفــاءة بــع الشــرأاء  لــى احلا ــة إىل ز ــا ة اات ــا  وال أيضيي  وإذ يشيي د 
بي ــاوس  -املعيــيع لتعة ــة  هــيف هم ا ما يــة   اــبيا مكافحــة ااجتــار باملخــدرات   ييييــا  

 ايما من  الل تبا ل املعليفماتس   ا
 لى الدور املهم الـختذ تطـ لع بـ  املـرأة   ميـع نشـيفب الوا ـات وحلـها          وإذ يؤك  

ــ    ال     ــرف ب ــيف معت ــا ه ــاء ال ــال س أم ــرارات و  بي ( 2008) 1820( و 2000) 1325ق
 2122 ( و2013) 2106( و 2010) 1960و  (2009) 1889( و 2009) 1888 و
مبـا تقـيف  بـ  البعثــة مـن  مـا مـن أ ــا تعة ـة مشـارأة املـرأة   هــختم           وإذ يرحيب س (2014)

خت بي اوس و  أد و يفب اااتمرار   مرا ـاة امليظـيفر ا ي ـاين  يـد تيفيـ      -اجملاات   ييييا 
 مجيـــع ا يفانـــب إات الصـــلة مـــن وا ـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــا لبيـــاء ال ـــال       

 بي اوس   - ييييا
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بي ــاو  -حــاات الصــيد يــو املشــروأل ويــو املــر غ بــ    ميــام ييييــا     وإذ ييي ين 
ا قليمية ومي قتها ااقتصـا  ة اصالصـةس وأـختل  اااـتغالل يـو القـانيفين للمـيفار  ال بيعيـةس         

  قيفِّض إمكانيات التيمية ااقتصا  ة   البلدس   مما
بي ــاو تي ــيق  ملــهم بشــكا   -ضــرورة أن  يفايــا لــرأاء ييييــا  وإذ يعليي  تأكليي  

ــة       فعــال ووثيــق للم ــا دة  لــى إ ــا  حلــيفل ملــا تيفا هــ  الــبال  مــن مصــا ب ايااــية وأميي
 مـــع العـــا      هـــختا الصــد  بـــا هيف  الـــا بـــختاا املمثــا اصـــاأل ل    يرحيييب وإذوإمنائيــةس  
ــا  ــق مــع الشــرأاء        -يييي ــ هر  ومل للجهــات املااــة بالتشــاور اليفثي ــن أ ــا  قــد م بي ــاو م

ا منــائيع الــدوليع وا قليمــيع و ون ا قليمــيع بغيــة تعبوــة املــيفار  الالزمــة لتيفيــخت األوليف ــات 
ات فيفر ـة  الـختذ  تطـمن أوليف ـ    2018-2014ا منائية للبلدس وميها برنـامج احلكيفمـة للفتـرة    

 األ اس   وةيف لة
بي ـاو التابعـة للجيـة بيـاء      -بالبيان الختذ أ ىل ب  رئيس تشكيلة ييييا  وإذ حيلم  ل ً  

ــال     ــاين/نيففمرب   18ال ـ ــر ن الثـ ــع   س 2014تشـ ــاحليفار بـ ــب بـ ــال    و رحـ ــاء ال ـ ــة بيـ   يـ
 بي اوس   -ييييا و

ــين بغي   وإذ يرحيييب أيضييي   ــال الـــدومل املعـ ــق ااتصـ ــا ة تفعيـــا فر ـ ــا بإ ـ ــاو  -ييـ بي ـ
 س2014تشر ن الثاين/نيففمرب  18وبا تما   العالر الختذ  قد   

بي ـاو   -بطرورة قيا  مكتب األمم املتحدة املتكامـا لبيـاء ال ـال    ييييـا      وإذ يقير 
بد م ا هيف  اليفةيية الرامية إىل احلفاظ  لى اليظا  الداـتيفرذ وتعة ـة احلـيفار الـيفةين املتعـد       

 قيق ال ال  واملصاحلةس  امل تيف ات اعيا لتح
أاية أن تكـيفن مجيـع الـدول األ طـاء  لـى أهبـة للكشـ   ـن          وإذ يؤك  من ج ي  

حــاات ا يــابة ا تملــة بفــووو إ بــيفا وميعهــا والتصــدذ اــا والتخفيــ  مــن حــد ا  ا ــا 
ــاس   ــة )   وإذ يشييرياحلــدو  و ربه ــيفائا الصــحية الدولي ــدف إىل د ــع   2005إىل الل ــا   ( ال

يــع البلــدان  لــى أشــ  العيايــر املهـد ة للصــحة العامــة وتقييمهــا وا بــال   يــها  قـدرات مج 
 والتصدذ ااس  

 بي او:   -التةام  الكاما بتيفةيد ال ال  واااتقرار   ييييا  وإذ يعل  تأكل  
 -هد ــد وا ــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــا لبيــاء ال ــال    ييييــا   يقيييرر - 1 

ــرة  ــاو لفتـ ــهر ا 6بي ـ ــن ألـ ــاران مـ ــانيفن األول/   ـــمرب  1 تبـ ــبا / 28وحـــ   2014أـ  لـ
 س ليقيف  مبا  ل :  2014فربا ر 
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  م إ راء حـيفار  ايااـ  لـاما للجميـع و مليـةص للمصـاحلة اليفةييـة تي ـوان          )أ( 
 للحكم الدرقراة ؛

امل ا دة  لى تد يم امل ا ات الدرقراةية وتعة ة قدرة أ هةة الدولـة  لـى    )ب( 
 العما بفعالية وفقان ألحكا  الداتيفر؛

تقدمي املشيفرة والد م اااتراتيجيع والتقييع  نشـاء أ هـةة  نفـاإ القـانيفن      )ج( 
 لـى احلفـاظ  لـى    وأ هةة للعدالة ا يائية وال جيفن تت م بالفعالية والكفاءةس وتكـيفن قـا رة   

األمن العا  ومكافحة ا فـالت مـن العقـاب واحتـرا  حقـيف  ا ن ـان واحلر ـات األاااـية           
 اليفقت إات ؛  

تقدمي املشيفرة والـد م اااـتراتيجيع والتقيـيع لل ـل ات اليفةييـة وا هـات        ) ( 
 يــاحبة املصـــلحةس مبـــا   إلـــ  تقـــدرهما بالتي ــيق مـــع ا ما ـــة ااقتصـــا  ة لـــدول يـــرب  

بي ـاوس لتيفيـخت إيـال  ق ـاأل      -أفر قيا/بعثة ا ما ة ااقتصا  ة لدول يـرب أفر قيـا   ييييـا    
األمــن الــيفةين وااــتراتيجيات اــيا ة القــانيفن وإنشــاء نظــامع للقطــاء املــدين والع ـــكرذ          

 متيفافقع مع املعا و الدولية؛  
رـة امليظمـة   م ا دة ال ـل ات اليفةييـة   مكافحـة ااجتـار باملخـدرات وا ر      )هـ( 

 العابرة للحدو  اليفةييةس بتعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا ررة؛  
م ا دة ال ل ات اليفةييـة   تعة ـة حقـيف  ا ن ـان واا تـها وااضـ الأل        )و( 

 أ طا بأنش ة ريد حقيف  ا ن ان وإ دا  تقار ر  يها؛  
نش ة بياء ال ال  هشيان مـع قـرارذ جملـس    تعميم مرا اة امليظيفر ا ي اين   أ )ز( 
   ؛(2008) 1820( و 2000) 1325األمن 

ــال        ) (  ــاء ال ــ ــاء ال ــــال   لــــى   ــــم أوليف ــــات بيــ ــة بيــ  العمــــا مــــع  يــ
   ؛بي او -ييييا 

امل ااة   تعبوة امل ا دة الدولية وميفاءمتها وتي يقهاس مبا   إل  مـن أ ـا    ) ( 
ــة  ــة التعــاون مــع     تيفيــخت اااــتراتيجيات اليفةيي  يــال  ق ــاأل األمــن واــيا ة القــانيفنس وتعة 

اادا  األفر ق س وا ما ة ااقتصا  ة لدول يرب أفر قياس ومجا ة البلدان الياةقة بالربتغاليـةس  
واادا  األورويب والشرأاء اآل ر ن   مان للحفاظ  لى اليظا  الداتيفرذ ودقيـق اااـتقرار   

 بي او؛   -  ييييا 
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ــي رة      رريكييي - 2  ــا  ل ـ ــيفأل التـ ــدفاأل باصطـ ــن والـ ــةة األمـ ــ  أ هـ ــد م البتـ تأأيـ
 املدين؛   ا هاز

بي او  لى اجماإ مجيع التـدابو الالزمـة حلما ـة حقـيف       - ال ات ييييا حيث - 3 
ا ن انس ووضع حد لإلفـالت مـن العقـابس والشـروأل   التحقيقـات مـن أ ـا دد ـد هيف ـة          

وتقدرهم إىل العدالةس واجماإ إ راءات حلما ـة   ا ن اناانتهاأات وا ااءات حلقيف  مرتكيب 
 الشهيف   لى ايف  كفا مرا اة األييفل القانيفنية؛  

بــا هيف  املشــترأة الــا  بــختاا الشــرأاء الــدولييفنس وا اــيما األمــم    يرحييب - 4 
املتحـــدة واادـــا  األفر قـــ  وا ما ـــة ااقتصـــا  ة لـــدول يـــرب أفر قيـــا واادـــا  األورويب   

ــة       وجمميف ــة الدرقراةي ــاون   مــان للحكيفم ــة التع ــن أ ــا تعة  ــةس م ــة بالربتغالي ــدول الياةق  ــة ال
 لـى ميفايــلة العمـا معـان   اــبيا دقيـق اااــتقرار      ويشي عم  بي ــاوس  -الشـر ية   ييييـا   

 البلد؛    
ا هيف  املبختولـة   مـان  يـال  ق ـاأل األمـن با تبـارم  يصـران حا ـان          يش   - 5 

بي اوس و شجع العما املي ق الـختذ  قـيف  بـ      -ر  لى املد  ال يف ا   ييييا لتحقيق اااتقرا
بي او  ون ا قليمـيع وا قليمـيع والـدوليع املعيـيع   هـختا اجملـال مـن         -مجيع لرأاء ييييا 

 أ ا دقيق نتائج ار عة وإ ابية؛  
ــل ات ييييــا   يطلييب - 6  ــا  وتيفيــخت      -إىل ا ــيف  بااــتعراض وا تم ــاو أن تق بي 

 ستشر عات وآليات وةيية ملكافحة ا ررة امليظمة العابرة للحدو  اليفةييـة بصـيفرة أأثـر فعاليـة    
وخباية ااجتار يـو املشـروأل باملخـدرات وي ـا األمـيفالس وأن تقـيف    هـختا ال ـيا  بتقـدمي          

امليشأة   إةار مبا رة ااحا يرب أفر قيـا؛ و ـخل    رب اليفةيية وحدة ا ررة   م إضا  إىل 
بي اوس و هازذ األمن والدفاأل لـد ها  لـى إبـداء التـةامهم الكامـا       - من ال ات ييييا أال

  هيف ؛   الشرأاء الدوليع إىل   م ما  بختليفن  من وي  ومبكافحة ااجتار باملخدراتس 
بي ـاو لتمكييـها    -أ طاء اجملتمع الدومل  لى تعة ة التعاون مع ييييا  يش   - 7 

يف ة ومراقبة األمن البحرذ للميام اليفاقعة ضمن وا تـها ا قليميـةس   من ضمان مراقبة احلرأة ا 
ا ايما من أ ا مكافحة ااجتار باملخدرات وا ررة امليظمـةس وأـختل  الصـيد يـو املشـروأل      

بي ــاو ا قليميــة ومي قتــها ااقتصــا  ة اصالصــةس واــائر حــاات اااــتغالل   -  ميــام ييييــا 
 ية؛  القانيفين للميفار  ال بيع يو

إىل املمثــا اصــاأل ل مــع العــا  مطــا فة ا هــيف  لتحقيــق مة ــد مــن    يطلييب - 8 
الكفاءة واات ا  والتي يق فيما بع وأاات األمم املتحـدة ويـيا  قها وبراجمهـا إات الصـلة     
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بي او لدف اارتقاء إىل أقصى حـد ممكـن بفعاليتـها ا ما يـة   مكافحـة ااجتـار        -  ييييا 
ــربامج    يــو املشــروأل  باملخــدراتس وا اــيما مــن  ــالل قيــا  هــختم اليفأــاات والصــيا  ق وال

بتةو د املمثا اصاأل بأذ معليفمات جمغ من ل  يلة بااجتار باملخدرات من أفرا  ومجا ـات  
 وم ا ــــات وأيانــــات ت ــــهم   تشــــكيا   ــــر  لــــى ال ــــال  واااــــتقرار واألمــــن    

 بي او واملي قة  ون ا قليمية؛   -ييييا 
املمثــــا اصــــاأل ل مــــع العــــا  إىل إةــــالأل اللجيــــة امليشــــأة  مــــال  ييييي  و - 9 
(  لــى مجيــع املعليفمــات إات الصــلةس وا اــيما أ ــاء األفــرا  الــخت ن   2012) 2048 بقــرارم

ــرة    ــة   الفقــــ ــا و املبييــــ ــتيففيفن املعــــ ــرة   6  ــــ ــيا   الفقــــ ــختأيفرة بالتفصــــ ــن  7واملــــ  مــــ
 (؛  2012) 2048القرار 

ــى التحــد ا  يشيي د - 10  ــا مكافحــة ااجتــار باملخــدرات  ــالل      ل ــا ت رحه ت ال
إىل األمـع   ويطليب بي ـاوس   -البحخل  ن حليفل ل زمة ال يااية وااقتصا  ة العامة   ييييا 

العا  أن  كفا امـتالك مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـا للقـدرات الالزمـة   هـختا الصـد س مـع           
 اصربات املياابة؛   ميفايلة تةو دم بعيصر معين مبكافحة املخدرات  شما

الشرأاء الـدوليع الثيـائيع واملتعـد ذ األةـراف  لـى ميفايـلة تقـدمي         يش   - 11 
بي ــاو فيمــا  تعلــق بتعة ــة ا هــيف  الراميــة إىل مكافحــة ا ررــة امليظمــة   -الــد م الــتقين لغيييــا 

اجتــار العــابرة للحــدو  اليفةييــةس مبــا   إلــ  األنشــ ة يــو املشــرو ةس مثــا ي ــا األمــيفال وا 
باملخدراتس و د يفهم إىل ز ا ة   مهم ملبا رة ااحا يرب أفر قيا واليفحدة اانتقالية املعييـة  
با ررة من أ ا مكافحة ا ررة امليظمة العابرة للحـدو  اليفةييـة وأنشـ ة ااجتـار باملخـدرات      

 عم  أيضيي ويشي  بي ـاو و  املي قـة  ون ا قليميـةس     -الـا  ـد  األمـن واااـتقرار   ييييــا     
  لــــى ا اــــها      ــــم و ــــيف  مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــدرات وا ررــــة    

بي اوس و    م الصيدو  اااتوماين ملكتب األمم املتحـدة املتكامـا لبيـاء ال ـال         -ييييا 
بي او اعيان لتحقيق أوليف ات    األ ا القر ـب واملتيفاـل والبعيـدس مبـا   إلـ  تيفيـخت        -ييييا 

 ا يالحات   مرحلة ما بعد اانتخابات؛  
بي او الد يفة إىل  قد مـ هر  ومل للجهـات    - با تةا  ال ات ييييا يرحب - 12 
ــة  ــهر لــــبا /فربا ر  املااــ ــى    س و2015   بروأ ــــا   لــ ــدول األ طــــاء  لــ  شــــجع الــ
 في ؛   املشارأة
صــا رة   بي ــاو  لــى تيفيــخت التيفيــيات امل قتــة إات الصــلة ال -ييييــا  حيييث - 13 

( بشــــأن تفشــــ  فــــووو إ بــــيفا   يــــرب أفر قيــــا    2005اللــــيفائا الصــــحية الدوليــــة )
يفةييــة للتأهـــب والتصـــدذ وتي ـــيقها  النشـــ ة األتيظـــيم  قيـــا ة أ مــال س و لـــى 2014  ــا  



 S/RES/2186(2014) 

 

8/8 14-65625 

 

التعـاون مـع الشـرأاء الـدوليع        وب ـبا ميـها   وتيفيختهاس حيثما وأ ان و دت إل  ميااـبانس 
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــا لبيــاء  ميــهم و ح ــب املقتطــىس ن ــاينس امليــدانع ا منــائ  وا

 ؛    إةار وا ت  القائمة بي او -ال ال    ييييا 
إىل نتائج وتيفييات بعثـة التقيـيم اااـتراتيج  الـا اـتدرج   تقر ـر        يتطل  - 14 

تعـد الت  الال س لك   يظـر   هـختم التيفيـيات    ـ    2015األمع العا    أانيفن الثاين/ يا ر 
  لى وا ة مكتب األمم املتحدة املتكاما؛  املياابة 
 .إبقاء امل ألة قيد نظرم الفعل  يقيرر - 15 

 
 


