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 االعتدال  - 72/129
 

 ،إن الجمعية العامة 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد 
 ألف وباء 53/243و  1984تشـــــــــرنن الثا /   م   12املؤرخ  39/11إىل قراراهتا  وإذ تشيييييييير 
املؤرخ  67/173و  2009تشــــــــرنن الثا /   م   10املؤرخ  64/14و  1999أنل ل/ســــــــبتم   13املؤرخ 
 70/109 و 2014كا  ن األول/دنســـــــــــم    15املؤرخ  69/140و  2012كا  ن األول/دنســـــــــــم   20

 ، 2016كا  ن األول/دنسم    22املؤرخ  71/249و  2015كا  ن األول/دنسم    10املؤرخ 
 61/185 و 1998كا  ن األول/دنســــــــــم    15املؤرخ  53/199قرارنها  وإذ تؤكد من جديد 
لس االقتصـــــــــاد  املتعلقني بإعالن الســـــــــن ا، الدولية، وقرار اج 2006كا  ن األول/دنســـــــــم    20املؤرخ 

املتعلق بـالســـــــــــــــن ا، الـدوليـة واحت ـاال، الـ كر   1980مت ز/ن ليـه  25املؤرخ  1980/67واالجتمـاع  
من مر قه بشــــــان املعانق املت ق عليها إلعالن الســــــن ا، الدولية،  10إىل  1الســــــن نة، وال ســــــيما ال قرا، 

م دويل أو ســــــــــــــنة دولية قب  إجراء اللتان تنصــــــــــــــان عل  أ ه ننب   أال نعلن ن   14و  13وك لك ال قرتان 
 الرتتيبا، األساسية لتنظيم ومت ن  ذلك الي م أو تلك السنة،

، ال   رحب 2017أنار/مان   24املؤرخ  (2017) 2354إىل قرار جملس األمن  وإذ تشيييييييييير 
، وشـــــــــــــــدد  يه،   نلة أم ر، عل  أن (1) حة اخلطاب اإلرهايب يه اجلس باإلطار الدويل الشـــــــــــــــام  مل ا

_________________ 

 (1) S/2017/375.املر ق ، 
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اإلرهاب جبميع أشــــــــ اله ومظاهرد أث  أحد أشــــــــد  األالطار الن هتدد الســــــــالم واألمن الدوليني وأن نيع 
التدابق الن تتخ ها الدول األعضـــــــــــــــاء مل ا حة اإلرهاب، مبا  يها تلك الن تتخ ها مل ا حة اخلطاب 

متتث  اللتزاماهتا مب جب القا  ن الدويل، مبا   ذلك القا  ن الدويل حلق ق اإل ســـــــــــــــان  اإلرهايب، جيب أن
 والقا  ن الدويل لالجئني والقا  ن الدويل اإل سا ،

بان االعتدال نعد قيمة وهنجا هامني مل ا حة التطرف العنيف عندما ن ضــــــــــــ  إىل  وإذ تسييييييييي   
 لت اهم، اإلرهاب ولتشجيع احل ار واالحرتام املتبادل وا

بــان هنا االعتــدال أ ن أن نعزز النه ل بــالركــائز الثالمل لدمم املتحــدة، وه   وإذ تسييييييييييي   
 السالم واألمن، والتنمية، وحق ق اإل سان،

بامهية اإلدماج واالحرتام املتبادل والتسامح والت اهم، وت ليب الت اول عل  امل اجهة،  وإذ تس   
 وأمهية العم  معاً من أج  إقامة عامل أكثر أمنا وسالما، 

باجله د واملبادرا، ذا، الصـــــــــــــــلة عل  ك  من الصـــــــــــــــعيد ا ل  وال ط  واإلقليم   وإذ ترحب 
زنز املزند من اإلدماج واحرتام التن ع والت اهم والتســـــــامح والتعاون والدويل   جمال النه ل باالعتدال، وتع

 بني الشع ب من خمتلف الثقا ا، واألدنان واملعتقدا،،
أمهيـــة االعتـــدال كنها داالـــ  اجتمعـــا، مل اجهـــة التطرف جبميع ج ا بـــه ولزنـــادة  تؤكيييد - 1 

ه د املب ولة، حســــب االقتضــــاء، لتم ني اإلســــهام   تعزنز احل ار والتســــامح والت اهم والتعاون، وتشــــجع اجل
 أص ا، االعتدال من العم  معا لبناء عامل حيت   اجلميع ونس دد األمن والسالم؛

 والتنمية؛ باجتمع الدويل م اصلة النه ل باالعتدال كقيمة تعزز السالم واألمن تهيب - 2 
تدلني كمنهاج مشـــــــــــــــرت  باجتمع الدويل دعم مبادرة احلركة العاملية للمع أيضيييييييييييا تهيب - 3 

 لتعظيم أص ا، االعتدال بدال من التطرف العنيف عندما ن ض  إىل اإلرهاب؛
أن تضـــطلع مببادرا، للنه ل باالعتدال من  بالدول األعضـــاء   األمم املتحدة تهيب - 4 

  العنف،   ذلك  ب الالل أ شــــطة من قبي  براما الت عية واحل ار بني الثقا ا، وتعزنز قيمة االعتدال، مبا
واالحرتام املتبادل والت اهم، من الالل التثقيف، وتشـــــــــــق   ه ا الصـــــــــــدد إىل أمهية التثقيف والتدرنب   
جمال حق ق اإل سان لإلسهام   تعزنز ومحانة حق ق اإل سان وإعماهلا عل  حن   عال، وُتشجع اخلطاب 

 أ ض  املمارسا، بشاهنا؛ الداع  إىل إبراز أص ا، املعتدلني والسماح هلا بان تس د وتبادل
السنة الدولية لالعتدال سعيا إىل إبراز أص ا، االعتدال من  2019أن تعلن عام  تقرر - 5 

 الالل النه ل باحل ار والتسامح والت اهم والتعاون؛
حتالف األمم املتحدة للحضـــــــــــارا، إىل تيســـــــــــق إحياء الســـــــــــنة الدولية لالعتدال  تدعو - 6 

بالتعاون مع املنظما، األالر  ذا، الصــــلة، مع مراعاة ةــــرورة أن تُ ط   ت اليف نيع األ شــــطة الن قد 
 تنشا عن تن ي  ه ا القرار من الت عا،.

 

 68اجللسة العامة 
 2017كا  ن األول/دنسم    8

 


