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  مالحظة استهاللية    
يتناول اجلـزء السـابع اإلجـراءات الـيت يتخـذها جملـس األمـن يف حـاالت ديـد السـلم             

  لعدوان، وذلك يف إطار الفصل السابع من امليثاق.  واإلخالل به ووقوع ا
يف الفترة قيد االستعراض، استند الس إىل الفصـل السـابع يف قرابـة نصـف القـرارات        

مــن  ٢٢يف املائــة)، و  ٥٣,٨( ٢٠٠٨قــرارا يف عــام  ٦٥مــن أصــل  ٣٥الــيت اختــذها، إذ اختــذ 
  ل السابع.  يف املائة)، مبوجب الفص ٤٦,٨( ٢٠٠٩قرارا يف عام  ٤٧أصل 

، أعرب الس عـن قلقـه إزاء   ٣٩للمادة ويف ما يتعلق بتقرير وقوع ديد للسلم وفقا   
ــا، ال ســيما األنشــطة اإلرهابيــة يف منطقــة الســاحل،      ديــدات األمــن الناشــئة يف غــرب أفريقي
وانعدام األمـن البحـري يف خلـيج غينيـا، واالجتـار غـري املشـروع باملخـدرات. وقـرر الـس أن           

ــة يف أفغانســتان والبوســنة واهل  ــا الوســطى واملنطقــة دون    احلال ــة أفريقي رســك وتشــاد، ومجهوري
ــن        ــدات مســتمرة للســالم واألم ــل دي ــور (الســودان)، متث ــان والســودان ودارف ــة، ولبن اإلقليمي

ــا  ــدوليني، بينم ــة يف       ال ــق باحلال ــا يتعل ــراق. ويف م ــة يف الع ــك احلال ــن ذل ــة  اســتبعدت م مجهوري
ــة والصــومال وكــوت ديفــوار وليرب   ــا وهــاييت الكونغــو الدميقراطي ــل هــذه   ي ــرر الــس أن مث ، ق

، ولكنـه يف الوقـت نفسـه    “للسالم واألمن الدوليني يف املنطقة”احلاالت ال تزال تشكل ديدا 
مل يقرر مثل ذلك بشأن حاليت بوروندي وسرياليون. وقرر الـس بشـكل متكـرر أن حـوادث     

وأعـايل البحـار قبالـة سـواحله      القرصنة والسطو املسلح على السفن يف املياه اإلقليمية للصـومال 
تؤدي إىل تفاقم احلالة يف الصومال، األمـر الـذي ال يـزال يشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن         
الدوليني يف املنطقة. ولدى نظر الـس يف القضـايا املواضـيعية، أكـد علـى أن العنـف اجلنسـي،        

إىل اسـتفحال  حني يستخدم أو يكلف باستخدامه كأسـلوب مـن أسـاليب احلـرب، قـد يـؤدي       
  حاالت الرتاع املسلح، وقد يعوق إعادة إحالل السالم واألمن الدوليني.  

وفرض الس مبوجب الفصل السابع تدابري جديدة على إريتريا، من النوع املنصـوص    
، وقــام بتوســيع نطــاق التــدابري املتخــذة ضــد مجهوريــة إيــران اإلســالمية         ٤١املــادة عليــه يف 

ل التــدابري املتخــذة ضــد مجهوريــة  ومجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، يف حــني قــام بتعــدي  
الكونغـو الدميقراطيــة وكــوت ديفـوار وليربيــا. وأــى الــس العمـل بالتــدابري املتبقيــة املفروضــة    

. ومل توضع تدابري قضائية جديدة خـالل الفتـرة، ولكـن احملـاكم     ٤١املادة على رواندا مبوجب 
  الدولية لرواندا ويوغوسالفيا السابقة ولبنان واصلت تأدية مهامها.  

رات تــأذن بقيــام بعثــات ســالم تابعــة لألمــم املتحــدة، وقــوات  واختــذ الــس عــدة قــرا  
ــة املنشــورة يف  ٤٢املــادة متعــددة اجلنســيات، بــإجراءات إنفــاذ مبوجــب    ــق بالبعث . ويف مــا يتعل
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مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، أذن الس بنشر عنصر عسكري تـابع لألمـم املتحـدة للمـرة     
ويب يف تشـــاد ، وذلـــك ملتابعـــة العمليـــات الـــيت يقـــوم ـــا االحتـــاد األور ٢٠٠٩األوىل يف عـــام 

ــا الوســطى. وواصــل الــس مــنح اإلذن لبعثــات األمــم املتحــدة لكــي تقــوم       ــة أفريقي ومجهوري
ودارفـور   مجهورية الكونغو الدميقراطية والسـودان وكـوت ديفـوار ولبنـان    بإجراءات اإلنفاذ يف 

ذ (السودان). ويف ما يتعلـق بـالقوات املتعـددة اجلنسـيات، أذن الـس لعمليـات إجـراءات إنفـا        
ــا الوســـطى،     ــة أفريقيـ ــاد ومجهوريـ ــنة واهلرســـك، ويف تشـ ــاد األورويب يف البوسـ ــا االحتـ ــام ـ قـ
ولعمليات قام ـا االحتـاد األفريقـي يف الصـومال. وجـدد الـس أيضـا اإلذن املمنـوح للقـوات          
املتعددة اجلنسيات املنتشرة بالفعل يف أفغانستان باسـتخدام القـوة، يف حـني مسـح بانتـهاء واليـة       

  وات املتعددة اجلنسيات املنتشرة يف العراق يف الفترة قيد االستعراض.  الق
ومنحت البعثة املنشـورة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد واليـة أكثـر قـدرة علـى            

الـــردع، مبوجـــب الفصـــل الســـابع يف جـــزء منـــها، وتشـــمل اإلذن باســـتخدام مجيـــع الوســـائل 
ويف مــا يتعلــق مبكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل  الضــرورية حلمايــة املــدنيني املعرضــني للخطــر.  

الصومال، اختذ الس سلسلة من القرارات مبوجب الفصـل السـابع، وقـام بالتوسـيع التـدرجيي      
لإلذن املمنـوح باختـاذ تـدابري مكافحـة القرصـنة الـيت تنطـوي علـى اسـتخدام القـوة مـن جانـب             

  ال.  الدول املتعاونة مع احلكومة االحتادية االنتقالية للصوم
ويف الفترة قيد االستعراض، كثريا ما أكد الس على أن التـدابري الـيت يتخـذها مبوجـب       

الفصل السابع من امليثاق ينبغي أن تكون متسقة مـع القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان السـاري.       
وفعل الس ذلك يف سياق القرصنة ويف سياق مكافحة اإلرهاب بتأكيده على أن الـدول جيـب   

فــل أن أي تــدبري تتخــذه لتنفيــذ القــرارات املعنيــة ميتثــل جلميــع التزاماــا مبوجــب القــانون    أن تك
  الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون الدويل اإلنساين. 

ويركز اجلزء السابع على مواد خمتارة (يف األقسام من األول إىل العاشر) من شـأا أن    
على حنو أفضل الكيفية الـيت فسـر ـا الـس أحكـام الفصـل السـابع يف مداوالتـه وكيفيـة           تربز

  وترد فرادى مواد امليثاق يف أقسام منفصلة من هذا اجلزء.   قراراته. تطبيقه لتلك األحكام يف
إىل  ٣٩بـاملواد  وتركز األقسام من األول إىل الرابع على ممارسات الـس ذات الصـلة     

يف مـا يتعلـق بقيـادة     ٤٧إىل  ٤٣املـواد  سـادس علـى   ، يف حني يركـز القسـمان اخلـامس وال   ٤٢
القوات العسكرية ونشرها. ويتناول القسمان السـابع والثـامن، علـى التـوايل، التزامـات الـدول       

، يف حني يتناول القسمان التاسع والعاشر املمارسـة املتبعـة   ٤٩ و ٤٨املادتني األعضاء مبوجب 
. ويتضمن كل قسم أقسام فرعية عن قرارات الـس  ٥١و  ٥٠باملادتني يف الس فيما يتعلق 

  ومداوالته ذات الصلة، حسب االقتضاء.  
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  انــتقرير ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو ك - أوال
    من امليثاق ٣٩للمادة ما وقع عمالً من أعمال العدوان وفقا   

    ٣٩املادة   

يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديد للسـلم    
أو إخالل بـه أو كـان مـا وقـع عمـال مـن أعمـال العـدوان،         
ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التـدابري  

حلفـــظ الســـلم واألمـــن  ٤٢و  ٤١املـــادتني طبقـــا ألحكـــام 
  الدويل أو إعادته إىل نصابه. 

  مالحظة  

يعىن هذا القسم مبمارسات جملس األمـن يف مـا يتعلـق      
بتقرير وقـوع ديـد للسـلم أو إخـالل بـه أو وقـوع عمـل مـن         

. ويقــدم معلومــات عــن    ٣٩للمــادة  أعمــال العــدوان، وفقــا    
ــد للســلم         ــوع دي ــس األمــن وق ــا جمل ــيت قــرر فيه احلــاالت ال
ويبحث احلاالت اليت جرت فيها مناقشة وجود هذا التهديـد.  

ــك، ينقســم هــذ    ــى ذل ــاء عل ــرعيني.   وبن ا القســم إىل قســمني ف
الس الـيت   عرضا عاما لقرارات ويتضمن القسم الفرعي ألف

رأى فيها وجود ديـد للسـلم، يف حـني يقـدم القسـم الفرعـي       
ــة الــيت     ــة تعكــس احلجــج القانوني بــاء دراســات حــاالت إفرادي
قـدمت خـالل مـداوالت الـس ذات الصـلة باختـاذ القــرارات       

  ي ألف.  الواردة يف القسم الفرع
      ٣٩باملادة قرارات جملس األمن ذات الصلة   - ألف

ــس        ــد االســتعراض، مل يســتند ال ــرة قي خــالل الفت
ــراحة إىل  ــادة صـ ــه،    ٣٩املـ ــن قراراتـ ــاق يف أي مـ ــن امليثـ مـ

يقرر حدوث أي إخالل بالسلم أو وقوع أي عمل من  ومل
قـرارات،  أعمال العدوان. ولكن الـس اختـذ العديـد مـن ال    

الــيت قــرر فيهــا حــدوث ديــدات للســلم أو عــرب فيهــا عــن   
  القلق إزاء وقوع هذه التهديدات. 

  التهديدات اجلديدة  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، قــرر جملــس األمــن     
ــرة األوىل ــا   ” أن للم ــويت وإريتري ــني جيب ــرتاع ب يشــكل “ ال

، وذلـك قـي قـرار واحـد     “ديدا للسالم واألمن الدوليني”
  اختذه يف ما يتعلق بالسالم واألمن يف أفريقيا. 

ويف سلســلة مــن البيانــات الرئاســية، صــدرت يف إطــار    
بندين من البنود املتعلقة بأفريقيا، وخباصة غرب أفريقيا، أعـرب  
الس أيضا عـن قلقـه إزاء مسـألة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة       
املنظمة باعتبارهـا أخطـارا ـدد السـالم أو االسـتقرار أو األمـن       

، أعرب الس عـن القلـق   ٢٠٠٩ليمي أو الدويل. ويف عام اإلق
األخطار املتنامية أو املستجدة الـيت ـدد األمـن يف غـرب     ”إزاء 

، مثــل االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات، ممــا يشــكل  “أفريقيــا
، الحـــظ ٢٠٠٩ديــدا لالســتقرار اإلقليمـــي. ويف ايــة عــام     

شــكلها االجتــار الــيت ي“ األخطــار اجلســيمة”الــس مــع القلــق 
باملخــدرات، ومــا يتصــل بــه مــن جرميــة منظمــة عــابرة للحــدود  

لألمن الدويل يف مناطق خمتلفة من العامل، مبـا يف ذلـك   ”الوطنية 
  ). ١(انظر اجلدول “ يف أفريقيا
ويف ما يتعلق باملرأة والسـالم واألمـن، أكـد الـس       

ــرار  ــني   ٢٠٠٨( ١٨٢٠يف القــ ــي، حــ ــف اجلنســ ) أن العنــ
أســـاليب يســـتخدم أو يكَلَّـــف باســـتخدامه كأســـلوب مـــن 

احلرب الستهداف املدنيني عمدا أو يف إطـار هجـوم واسـع    
النطـــاق أو مـــنظم ضـــد الســـكان املـــدنيني، قـــد يـــؤدي إىل  
استفحال حاالت الصراع املسلح، وقد يعوق إعادة السالم 

  .)١(واألمن الدوليني

__________ 

ــرار   )١(   ــرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠القـ ــك يف  ١)، الفقـ ــد ذلـ ــد تأكيـ ؛ وأعيـ
  ).  ٢(انظر اجلدول  ١)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٨٨القرار 
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  ١اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حتديد التهديدات اجلديدة للسالم واألمن اإلقليميني أو الدوليني يف الفترة 

  احلكم  القرار والتاريخ
    توطيد السالم يف غرب أفريقيا    

S/PRST/2009/20 

  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٠
يعرب الس أيضا عن قلقه من استمرار هشاشة التقدم احملرز ويسـاوره القلـق بشـكل خـاص إزاء األخطـار      

ــا، وأبرزهــا ا    ــة أو املســتجدة الــيت ــدد األمــن يف غــرب أفريقي ــة يف منطقــة الســاحل  املتنامي ألنشــطة اإلرهابي
وانعدام األمن البحري يف خليج غينيا واالجتار غري املشروع باملخدرات، ممـا يشـكل خطـرا يهـدد االسـتقرار      

  اإلقليمي وحيتمل أن يؤثر سلبا على األمن الدويل (الفقرة اخلامسة)  
  السالم واألمن يف أفريقيا

S/PRST/2009/32 

   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٨
يالحظ الس مع القلق األخطار اجلسيمة اليت يشكلها يف بعض احلاالت االجتار باملخدرات ومـا يتصـل بـه    

ة منظمة عابرة للحدود الوطنية لألمن الدويل يف مناطق خمتلفة من العامل، مبا يف ذلـك أفريقيـا. كمـا    من جرمي
أن االرتباط املتزايـد، يف بعـض احلـاالت، بـني االجتـار باملخـدرات ومتويـل اإلرهـاب، هـو أيضـا مصـدر قلـق             

  متزايد (الفقرة الثانية)  
  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣
إذ يقرر أن األعمال اليت تقوم ا إريتريا والـيت تقـوض السـالم واملصـاحلة يف الصـومال والـرتاع بـني جيبـويت         

  ا يشكالن خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني (الفقرة قبل األخرية من الديباجة)  وإريتري
    

    التهديدات املستمرة  
، بـأن احلالـة   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨قرر الـس، يف عـامي     

ــتان و ــكل   يف أفغانسـ ــزال تشـ ــور ال تـ ــان ودارفـ ــودان ولبنـ السـ
ــق بالبوســنة      ــا يتعل ــدوليني؛ ويف م ــدات للســالم واألمــن ال دي
واهلرســـك، ومـــا يتعلـــق بتشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  
واملنطقــة دون اإلقليميــة، علــى التــوايل، قــرر الــس أن احلالــة   

بني البلـدان الثالثـة   “ يف منطقة احلدود”واحلالة “ يف املنطقة”
ال تزال تشكل ديدا للسالم واألمـن الـدوليني؛ وقـرر الـس     
كذلك أن احلالة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والصـومال     

للسـالم  ’’وكوت ديفوار وليربيا وهاييت ال تزال تشكل ديدا 
  ).  ٢(انظر اجلدول “ واألمن الدوليني يف املنطقة

س ويف مجيــع تلــك احلــاالت، قــام جملــس األمــن يف نفــ  
القرار، بعـد أن قـرر وجـود ديـد للسـلم، باختـاذ تـدابري وفقـا         

ــاق  ٤٢أو  ٤١أو  ٤٠للمــواد  حلفــظ الســلم واألمــن   مــن امليث
الــدويل أو إعادتــه إىل نصــابه، مثــل فــرض اجلــزاءات، وتوســيع 

نطاق تـدابري اجلـزاءات أو مـنح اإلذن مبوجـب الفصـل السـابع       
مــن امليثــاق لعمليــات حفــظ ســالم تابعــة لألمــم املتحــدة أو        
لعمليات سالم إقليمية أو متعددة اجلنسيات، تشـمل يف بعـض   

  .)٢(األحيان استخدام القوة
وخالل الفترة قيد االستعراض، اعتـرف الـس أيضـا      

بإسهام مسألة جديدة يف تفاقم حالة كان قد قرر أـا ال تـزال   
ــق      ــا يتعلـ ــي مـ ــدوليني. ففـ ــن الـ ــلم واألمـ ــدا للسـ ــكل ديـ تشـ
بالصومال، قـرر الـس عـن طريـق سلسـلة مـن القـرارات، أن        
حوادث القرصنة والسـطو املسـلح الـيت تتعـرض هلـا السـفن يف       

بحــر قبالــة ســواحل الصــومال، تــؤدي إىل تفــاقم احلالــة يف       ال
الصومال، األمر الذي ال يـزال يشـكل ديـدا للسـالم واألمـن      
الدوليني يف املنطقة. وبعـد تقريـر هـذا األمـر، أذن الـس بـأن       

مـن امليثــاق،   ٤٢املــادة تتخـذ الـدول األعضــاء تـدابري مبوجـب     
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر األقسـام الثـاين والثالـث      )٢(  
  والرابع أدناه.
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ــة    ــة للصـــومال يف مكافحـ ــا مـــع احلكومـــة االنتقاليـ تتعـــاون ـ
  .)٣(القرصنة
يتعلق مبنطقة البحريات الكـربى، اعتـرب الـس     ويف ما  

أن اســتمرار وجــود اجلماعــات الروانديــة املســلحة الناشــطة يف 
ــل     ــزال ميث ــة ال ي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ”شــرق مجهوري دي

“. خطريا للسالم واألمن يف منطقة البحريات الكـربى بأسـرها  
وأدان الــس بشــدة أيضــا اهلجمــات الــيت شــنها جــيش الــرب  

لمقاومة مؤخرا يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ويف جنـوب   ل
  السودان، واليت تشكل ديدا مستمرا لألمن اإلقليمي.

ومــــن اجلــــدير بالــــذكر أنــــه خــــالل الفتــــرة قيــــد         
االســـتعراض، تقــــرر أن احلــــاالت يف بورونــــدي وســــرياليون  
والعراق، اليت كان قد تقرر أا تشـكل ديـدا للسـالم خـالل     

ــرة الســ  ــتعراض ( الفت ــد االس ــد ٢٠٠٧-٢٠٠٤ابقة قي )، مل تع
  تشكل ديدا من هذا القبيل.  

ويف القرارات املتعلقة بالبنود املواضيعية، حدد الـس    
ــدات عامــة للســالم واألمــن بســبب انتشــار      أيضــا وقــوع دي
ــتهداف      ــة؛ واالسـ ــة والبيولوجيـ ــة والكيميائيـ ــلحة النوويـ األسـ

ني يسـتخدم أو يكلـف   املتعمد للمدنيني؛ والعنف اجلنسـي، حـ  
باســـتخدامه كأســـلوب مـــن أســـاليب احلـــرب، وأعـــرب عـــن 
ــد    ــوم عنـ ــر يف مجيـــع تلـــك احلـــاالت، وأن يقـ ــتعداده للنظـ اسـ
االقتضــاء باعتمــاد تــدابري مناســبة وفعالــة. فعلــى ســبيل املثــال،  
جـــرى التأكيـــد جمـــددا علـــى أن انتشـــار األســـلحة النوويـــة       

__________ 

ــع،       )٣(   ــم الرابـ ــر القسـ ــات، انظـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ ــالع علـ لالطـ
  ، أدناه.١٦  احلالة

يشــكل ديــداً  والكيميائيــة والبيولوجيــة، ووســائل إيصــاهلا،    
للســالم واألمــن الــدوليني مبوجــب ثالثــة بنــود تتعلــق بعــدم        

ــار.  ــق  االنتشـ ــا يتعلـ ــا   ويف مـ ــار/مجهورية كوريـ ــدم االنتشـ بعـ
الشعبية الدميقراطية، ويف أعقاب التجربـة النوويـة الـيت أجراهـا     

ــد يف   ــذا البلـ ــايو  ٢٥هـ ــرار   ٢٠٠٩أيار/مـ ــس القـ ــذ الـ ، اختـ
ــن أن     ٢٠٠٩( ١٨٧٤ ــه م ــالغ قلق ــه عــن ب ــذي أعــرب في )، ال

تضطلع به مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مـــن أنشـطة    ما
ــة وأنشطـــة متصلة بالقـذائف يزيـد مـن حـدة     التجارب النوويـ

ال يــزال مثــة خطــر ”التوتـــــر يف املنطقــة وخارجهــا، وقــرر أنــه 
ويف مـا يتصـل بصـون    “. واضح يهدد السالم واألمن الدوليني

ــدد الـــس يف    ــدوليني، شـ ــن الـ ــرار الســـالم واألمـ  ١٨٨٧القـ
) على ضرورة أن تعرض عليه حـاالت عـدم االمتثـال    ٢٠٠٩(

لاللتزامات املتعلقـة مبنـع االنتشـار للبـت فيمـا إذا كانـت تلـك        
احلاالت تشكل خطرا يهدد السـالم واألمـن الـدوليني. وشـدد     

  ته الرئيسية عن التصدي هلذه األخطار.  الس على مسؤولي
وكمــــا كــــان احلــــال بالنســــبة للفتــــرة الســــابقة قيــــد   

االستعراض، أكد الس جمددا على أن اإلرهاب بشىت أشـكاله  
أحد أفدح األخطار اليت دد السالم واألمن ”ومظاهره يشكل 

، وأعيـــد هـــذا التأكيـــد يف مـــرات كـــثرية يف ســـياق “الـــدوليني
اإلرهابية اليت تقع يف مجيع أحناء العامل. ويف التصدي للهجمات 

مــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة، أكــد الــس    
جمـــددا أن االســـتهداف املتعمـــد للســـكان املـــدنيني، وارتكـــاب  
االنتهاكات املنهجية والصارخة وواسعة النطاق للقانون الـدويل  

الت الــرتاع اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف حــا 
  املسلح قد يشكالن ديدا للسالم واألمن الدوليني.
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  ٢اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨القرارات اليت أشار فيها الس إىل ديدات مستمرة للسالم يف الفترة 

  احلكم  ريخالقرار والتا
    احلالة يف أفغانستان

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

إذ يقرر أن احلالة يف أفغانسـتان ال تـزال تشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني (الفقـرة الثانيـة           
  والعشرين من الديباجة) 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٠يرد احلكم نفسه يف الفقرة الرابعة والعشرين من ديباجة القرار 
  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

  الفقرة قبل األخرية من الديباجة)( تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني  أن احلالة يف املنطقة ال إذ يقرر
  )٢٠٠٩( ١٨٩٥الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار  يرد احلكم نفسه يف

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية  
  )٢٠٠٨( ١٨٣٤لقرار ا

  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤
إذ يقـرر أن احلالــة يف منطقــة احلـدود بــني الســودان وتشـاد ومجهوريــة أفريقيــا الوسـطى تشــكل خطــرا     

  يهدد السالم واألمن الدوليني (الفقرة األخرية من الديباجة) 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٦١الفقرة األخرية من ديباجة القرار  يرد احلكم نفسه يف

  احلالة يف كوت ديفوار
  )٢٠٠٨( ١٧٩٥القرار 

  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥
إذ يقرر أن احلالـة يف كـوت ديفـوار ال تـزال تشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة            

  (الفقرة قبل األخرية من الديباجة) 
)، والفقرة قبل األخرية مـن  ٢٠٠٨( ١٨٢٦الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار يرد احلكم نفسه يف 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٢ديباجة القرار 
  )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 

  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
يقــرر أن أي خطــر يهـــدد العمليــة االنتخابيـــة يف كــوت ديفـــوار، وخباصــة أي هجـــوم علــى اللجنـــة       
ــيت تتــوىل تلــك املهمــة املشــار إليهــا يف       ــة املســتقلة املكلفــة بتنظــيم االنتخابــات أو اجلهــات ال االنتخابي

عرقلـة عملـها، يهـدد عمليـة السـالم       من اتفاق واغـادوغو السياسـي أو   ١- ١- ٢و  ٣- ٣- ١الفقرتني 
  ) ٦) (الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩واملصاحلة الوطنية ألغراض الفقرتني 

S/PRST/2008/42 

  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٧
يشــري الــس إىل أن أي خطــر يهــدد العمليــة االنتخابيــة يف كــوت ديفــوار ســيهدد عمليــة الســالم           

)، ويؤكد من جديد تصـميمه  ٢٠٠٨( ١٨٤٢) و ٢٠٠٤( ١٥٧٢واملصاحلة الوطنية، وفقا للقرارين 
على أن يفرض تـدابري حمـددة اهلـدف علـى أي شـخص تعتـربه جلنـة اجلـزاءات التابعـة لـه بشـأن كـوت             

  ديفوار مسؤوال عن هذه األخطار (الفقرة اخلامسة)  
  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القرار 

  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٧
إذ يقرر أن احلالـة يف كـوت ديفـوار ال تـزال تشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة            

  (الفقرة قبل األخرية من الديباجة) 
)، والفقرة قبل األخرية مـن  ٢٠٠٩( ١٨٨٠اجة القرار الفقرة قبل األخرية من ديب يرد احلكم نفسه يف

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٣ديباجة القرار 
  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  )٢٠٠٨( ١٧٩٩القرار 
  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥

إذ يقرر أن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ال تـزال تشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني        
  يف املنطقة (الفقرة قبل األخرية من الديباجة)  
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  احلكم  ريخالقرار والتا
)؛ الفقـرة قبـل األخـرية مـن     ٢٠٠٨( ١٨٠٧يرد احلكم نفسه يف الفقـرة قبـل األخـرية مـن ديباجـة القـرار       

)؛ والفقــرة ٢٠٠٨( ١٨٥٦ار )؛ والفقــرة قبــل األخــرية مــن ديباجــة القــر ٢٠٠٨( ١٨٤٣ديباجــة القــرار 
ــرار    ــن ديباجــة الق ــل األخــرية م ــرار    ٢٠٠٨( ١٨٥٧قب ــن ديباجــة الق ــل األخــرية م ــرة قب  ١٨٩٦)؛ والفق

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٦)؛ والفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار ٢٠٠٩(
  بيساو -  احلالة يف غينيا

S/PRST/2008/37 

 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥

ال يزال الس يشعر بالقلق الشديد إزاء استمرار تزايـد االجتـار باملخـدرات وكـذلك اجلرميـة املنظمـة،       
  بيساو واملنطقة دون اإلقليمية (الفقرة السادسة)  - مما يشكل خطرا على السالم واألمن يف غينيا 

S/PRST/2009/29  

  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٥
بيساو ما زالت غري مستقرة للغاية وخباصـة نتيجـة الزديـاد     - يالحظ الس كذلك أن احلالة يف غينيا 

االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة مبــا ميكــن أن يشــكل خطــرا يهــدد اســتقرار املنطقــة ويســتوجب     
  تركة (الفقرة السادسة) التصدي له باتباع ج قائم على املسؤولية املش

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى
  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 

  ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣
والقـوات املسـلحة   إذ يعرب عن قلقـه البـالغ إزاء اسـتمرار وجـود القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا         

الرواندية السابقة/إنتراهاموي وغريها من اجلماعات املسلحة الرواندية املشار إليها يف الـبالغ املشـترك   
ــريويب يف       ــدا يف نـ ــة روانـ ــة ومجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــوميت مجهوريـ ــني حكـ ــع بـ ــرين  ٩املوقـ تشـ

مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     ، الناشطة يف اجلزء الشرقي “)بالغ نريويب(” ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 
والــيت ال تــزال تشــكل خطــرا يهــدد الســالم واألمــن يف منطقــة الــبحريات الكــربى (الفقــرة الثالثــة مــن    

  الديباجة) 
S/PRST/2008/48 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
يدين الس بشدة اهلجمات اليت شنها جيش الرب للمقاومة مؤخرا يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   

  اإلقليمي (الفقرة الرابعة)  ويف جنوب السودان واليت تشكل خطرا مستمرا يهدد األمن 
  املسألة املتعلقة اييت

  )٢٠٠٨( ١٨٤٠القرار 
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٤

إذ يقرر أن احلالة يف هـاييت ال تـزال تشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة رغـم مـا            
  قرة قبل األخرية من الديباجة) أحرز من تقدم حىت اآلن (الف

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٢الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار  يرد احلكم نفسه يف
  احلالة يف ليربيا

  )٢٠٠٨( ١٨١٩القرار 
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٨

إذ يقـرر أن احلالــة يف ليربيــا، رغــم التقــدم امللمــوس الــذي أحـرز فيهــا، مــا زالــت تشــكل خطــرا يهــدد   
  السالم واألمن الدوليني يف املنطقة (الفقرة قبل األخرية من الديباجة) 

والفقرة قبل األخرية مـن   )،٢٠٠٨( ١٨٥٤احلكم نفسه يف الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار يرد 
  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٣ديباجة القرار 

  )٢٠٠٨( ١٨٣٦ر القرا
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٩

إذ يقرر أن احلالة يف ليربيا ما زالـت تشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة (الفقـرة          
  قبل األخرية من الديباجة) 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٥يرد احلكم نفسه يف الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار 
  احلالة يف الشرق األوسط

  )٢٠٠٨( ١٨٣٢القرار 
  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٧

  ني (الفقرة األخرية من الديباجة)ال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليإذ يقرر أن احلالة يف لبنان ال تز
  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٤القرار الفقرة األخرية من ديباجة  يرد احلكم نفسه يف
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  احلكم  ريخالقرار والتا
  احلالة يف الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 
  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

إذ يقرر أن احلالة يف الصومال ال تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة (الفقـرة     
  قبل األخرية من الديباجة) 

لفقرة قبل األخرية مـن  )؛ وا٢٠٠٨( ١٨١١يرد احلكم نفسه يف الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار 
والفقـرة   )؛٢٠٠٨( ١٨٣١والفقرة قبل األخرية مـن ديباجـة القـرار     )؛٢٠٠٨( ١٨١٤ديباجة القرار 

 ١٨٥٣والفقــرة قبــل األخــرية مــن ديباجــة القــرار  )؛٢٠٠٨( ١٨٤٤قبــل األخــرية مــن ديباجــة القــرار 
قبل األخرية من ديباجـة  )؛ والفقرة ٢٠٠٩( ١٨٦٣)؛ والفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار ٢٠٠٨(

  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار 
  )٢٠٠٨( ١٨١٦القرار 

  ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ٢
لح على السـفن يف امليـاه اإلقليميـة للصـومال وأعـايل البحـار       إذ يقرر أن حوادث القرصنة والسطو املس

قبالة سواحله تـؤدي إىل تفـاقم احلالـة يف الصـومال، األمـر الـذي ال يـزال يشـكل خطـرا يهـدد السـالم            
  واألمن الدوليني يف املنطقة (الفقرة قبل األخرية من الديباجة) 

والفقرة قبل األخرية مـن   )؛٢٠٠٨( ١٨٣٨الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار  سه يفيرد احلكم نف
والفقـرة   )؛٢٠٠٨( ١٨٥١)؛ والفقرة قبل األخرية مـن ديباجـة القـرار    ٢٠٠٨( ١٨٤٦ديباجة القرار 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧قبل األخرية من ديباجة القرار 
S/PRST/2008/41 

  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٣٠
كاله ومظـاهره يشـكل أحـد أفـدح األخطـار الـيت ـدد        يؤكد الس من جديد أن اإلرهاب جبميع أشـ 

السالم واألمن الدوليني، وأن األعمـال اإلرهابيـة أيـا كانـت أعمـال إجراميـة ال ميكـن تربيرهـا، بغـض          
  النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكاا واجلهة اليت ترتكبها (الفقرة اخلامسة)

  ألمني العام عن السودانتقارير ا
  )٢٠٠٨( ١٨١٢القرار 

  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠
  الم واألمن الدوليني (الفقرة األخرية من الديباجة)إذ يقرر أن احلالة يف السودان ال تزال تشكل خطرا يهدد الس

)، والفقرة قبل األخرية مـن  ٢٠٠٩( ١٨٧٠الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار  يرد احلكم نفسه يف
  ) ٢٠٠٩( ١٨٨١ديباجة القرار 

  )٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار 
   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

إذ يقرر أن احلالة يف دارفور، السودان، ال تزال تشكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني (الفقـرة       
  األخرية من الديباجة) 

  )٢٠٠٨( ١٨٤١القرار 
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥

إذ يقرر أن احلالة يف السودان ال تزال تشكل خطرا يهدد السـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة (الفقـرة      
  من الديباجة)  قبل األخرية

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩١الفقرة قبل األخرية من ديباجة القرار  يرد احلكم نفسه يف
  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية

S/PRST/2008/19 

  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢
لـيت ـدد   يؤكـد الـس مـن جديـد أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد أفـدح األخطـار ا            

السـالم واألمـن الــدوليني وأن األعمـال اإلرهابيــة أيـا كانـت أعمــال إجراميـة ال ميكــن تربيرهـا، بغــض        
  النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكاا واجلهة اليت ترتكبها (الفقرة الثالثة)

؛ والفقـــرة الثالثـــة مـــن البيـــان    S/PRST/2008/31يـــرد احلكـــم نفســـه يف الفقـــرة الثالثـــة مـــن البيـــان       
S/PRST/2008/32    ؛ والفقــــرة الثالثــــة مــــن البيــــانS/PRST/2008/35    ؛ والفقــــرة الثالثــــة مــــن البيــــان
S/PRST/2009/22    

مكافحـة األخطـار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن          ويؤكد الس مـن جديـد كـذلك ضـرورة    
ميع الوسائل، وفقا مليثاق األمم املتحدة. ويـذكر الـس الـدول بـأن عليهـا      جراء األعمال اإلرهابية جب
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  احلكم  ريخالقرار والتا
 أن تكفل، يف أي تدابري تتخذها من أجل مكافحـة اإلرهـاب، التقيـد جبميـع االلتزامـات املترتبـة عليهـا       

مبقتضى القانون الدويل، ال سيما القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني والقـانون       
  نساين الدويل (الفقرة الرابعة)اإل

اإلعــراب عــن تصــميمه علــى مكافحــة اإلرهــاب جبميــع أشــكاله، وفقــا للمســؤوليات     ويكــرر الــس
  املنوطة به مبوجب امليثاق (الفقرة اخلامسة)

  )٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣٠

إذ يؤكد من جديد أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ميثـل أحـد أفـدح األخطـار الـيت ـدد السـالم        
واألمن وأن األعمال اإلرهابية أيا كانت أعمال إجراميـة ال ميكـن تربيرهـا، بغـض النظـر عـن دوافعهـا        

  واجلهة اليت ترتكبها (الفقرة الثانية من الديباجة)  ووقت ارتكاا
  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٤يرد احلكم نفسه يف الفقرة الثانية من ديباجة القرار 

تنظــيم القاعــدة  اخلطــر الــذي يهــدد الســالم واألمــن الــدوليني املتمثــل يف لقلــق اســتمرار وإذ يالحــظ مــع ا
وأسامة بن الدن وحركة طالبان وسائر من يرتبط م من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانـات، وإذ  
يؤكد من جديد تصميمه على التصدي جلميع جوانب ذلك اخلطر (الفقرة قبل األخرية من الديباجة) 

S/PRST/2008/45 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٩
يؤكد جملس األمن من جديد، إذ يشدد على أن السالم واألمـن يف العـامل كـل ال يتجـزأ وإذ يأخـذ يف      
اعتباره ما يتسم به العـامل مـن تـرابط واعتمـاد متبـادل، أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره يشـكل           

كانــت أعمــال أحــد أفــدح األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن الــدوليني وأن األعمــال اإلرهابيــة أيــا    
إجراميــة ال ميكــن تربيرهــا بغــض النظــر عــن دوافعهــا وعــن مكــان ووقــت ارتكاــا وعــن اجلهــة الــيت      
ترتكبها. ويؤكد من جديد كذلك تصميمه على التصدي لألخطار اليت دد السالم واألمن الـدوليني  

  األوىل) من جراء األعمال اإلرهابية جبميع الوسائل ووفقا مليثاق األمم املتحدة (الفقرة 
  )٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧
لبـان وســائر مــن  إذ يالحـظ مــع القلـق اســتمرار مـا ميثلــه تنظــيم القاعـدة وأســامة بـن الدن وحركــة طا     

يرتبط م من أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات مـن خطـر علـى السـالم واألمـن الـدوليني، بعـد            
ــرار      ــاذ الق ــى اخت ــى    ١٩٩٩( ١٢٦٧انقضــاء عشــر ســنوات عل ــد تصــميمه عل ــن جدي )، وإذ يؤكــد م

  التصدي لذلك اخلطر جبميع جوانبه (الفقرة قبل األخرية من الديباجة) 
  صون السالم واألمن الدوليني

  )٢٠٠٩( ١٨٨٧القرار 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٤

إذ يعيد تأكيد أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسـائل إيصـاهلا يشـكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـن        
  الرابعة من الديباجة) ني (الفقرةالدولي

يشدد على أنـه سـيجري عـرض حـاالت عـدم االمتثـال لاللتزامـات املتعلقـة مبنـع االنتشـار علـى جملـس             
األمن للبت فيما إذا كانت تلك احلاالت تشكل خطرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني، ويشـدد علـى       

  ) ١املسؤولية الرئيسية للمجلس عن التصدي هلذه األخطار (الفقرة 
  بية الدميقراطية  عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشع

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

سـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، وكـذلك وسـائل إيصـاهلا،        إذ يؤكد من جديـد أن انتشـار األ  
  يشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني (الفقرة الثانية من الديباجة) 

وإذ يعـرب عــن أشــد القلــق مــن أن مــا تضــطلع بــه مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مــــن جتــارب  
ة التوتـــر يف املنطقة وخارجها، وإذ يقرر أنـه ال يـزال   نوويـــة وأنشطـــة متصلة بالقذائف يزيد من حد

  مثة خطر واضح يهدد السالم واألمن الدوليني (الفقرة الثامنة من الديباجة) 
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  احلكم  ريخالقرار والتا
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

  )٢٠٠٨( ١٨١٠القرار 
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٥

عزمه على اختاذ إجراءات مالئمة وفعالة يف مواجهة أي خطر يهدد السالم واألمـن الـدوليني   إذ يؤكد 
مــن جــراء انتشــار األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل إيصــاهلا، وفقــا ملســؤولياته           

  األساسية، على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة (الفقرة اخلامسة من الديباجة) 
  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح

  )٢٠٠٩( ١٨٩٤القرار 
  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

يالحظ أن االستهداف املتعمد للمدنيني أنفسهم وغريهم من األشخاص املشمولني باحلماية وارتكاب 
ت املنهجيــة والصــارخة وواســعة النطــاق للقــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق االنتــهاكا

اإلنسان الساريني يف حاالت الرتاع املسلح قد يشكالن خطرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني، ويعيـد      
ن يف هذا الصدد تأكيد استعداده للنظر يف هذه احلاالت، حسب االقتضاء، من أجـل اختـاذ مـا يلـزم مـ     

  ) ٣تدابري (الفقرة 
  املرأة والسالم واألمن

  )٢٠٠٩( ١٨٨٨القرار 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣٠

يؤكد أن العنف اجلنسي، حني يستخدم أو يوعز باستخدامه كوسيلة مـن وسـائل احلـرب السـتهداف     
اسـع النطـاق أو مـنظم ضـد السـكان املـدنيني، قـد يـؤدي إىل تفـاقم          املدنيني عمدا أو يف إطار هجوم و

حاالت الرتاع املسلح إىل حد كبري وقد يعوق إعادة إرساء السالم واألمـن الـدوليني، ويؤكـد يف هـذا     
الصدد أن اختاذ خطوات فعالة ملنـع حـدوث أعمـال العنـف اجلنسـي هـذه والتصـدي هلـا مـن شـأنه أن           

لسالم واألمـن الـدوليني، ويعـرب عـن اسـتعداده للقيـام، لـدى النظـر يف         يسهم إسهاما كبريا يف صون ا
احلاالت املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن، باختاذ اخلطوات املناسبة، حسب االقتضـاء، للتصـدي   

  ) ١ألعمال العنف اجلنسي الواسعة النطاق أو املنتظمة املرتكبة يف حاالت الرتاع املسلح (الفقرة 
    

   ٣٩باملادة املناقشة ذات الصلة   -باء 
خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، أثـريت عـدة مـرات يف         

ــة بتفســري     ــس املســائل املتعلق ــادة مناقشــات ال ــد  ٣٩امل وحتدي
 األخطار اليت دد السالم واألمن. 

ففيمــــا يتعلــــق باحلالــــة يف جورجيــــا، نــــاقش الــــس   
 ر يف أوســيتيا اجلنوبيــة مــن زعزعــةيترتــب علــى الــرتاع الــدائ مــا

لألمن يف املنطقة، وإن مل يعترب أن احلالة تشـكل ديـدا للسـالم    
، “املـرأة والسـالم واألمـن   ”). ويف إطار البند املعنـون  ١(احلالة 

ناقش الس حدوث العنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع املسـلح    
ا يتعلـق  ). وفيم٢بوصفه ديدا للسالم واألمن الدوليني (احلالة 

باحلالة يف الصومال، أجرى الس مداوالت بشأن أثر القرصنة 
والسطو املسلح قبالة سواحل الصومال على احلالة يف الصـومال  

السـالم واألمـن يف   ”). وأخريا، يف إطار البند املعنـون  ٣(احلالة 

، ناقش أعضاء الس ما إذا كانت احلالة يف زمبـابوي  “أفريقيا
بشـأن   دا، وذلك فيما يتصل مبشروع قـرار ميكن أن تشكل دي

  ). ٤مل يتمكن الس من اعتماده (احلالة  زمبابوي
   ١احلالة   
  احلالة يف جورجيا   

آب/أغسـطس   ٨يف  ٥٩٥١عقد جملس األمن جلسـته    
األعمــال ”، اســتجابة لطلــب االحتــاد الروســي النظــر يف ٢٠٠٨

وأشـار   .)٤(“العدائية اليت تقوم ا جورجيا ضد جنوب أوسيتيا
الروسي إىل أنه على الرغم من أن بلده سـبق لـه أن    ممثل االحتاد

قام بتحذير أعضاء الس من احتمال التصعيد يف الرتاع الـدائر  
يف أوســيتيا اجلنوبيــة، فقــد مت جتاهــل تلــك التحــذيرات، ونتيجــة 

__________ 

  )٤(  S/2008/533.  
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ديـدا  ”لذلك، يضطر جملس األمن اليوم ملناقشـة حالـة تشـكل    
وأكد ممثل إيطاليا أنه حـىت رغـم    .)٥(“لألمن والسلم اإلقليميني

أن هذا الرتاع غري مدرج يف جدول أعمـال الـس، فـال ميكـن     
للمجلس أن يتجاهل مسؤولياته إزاء هـذه احلالـة الـيت ميكـن أن     

  .)٦(تزداد تدهورا وأن تؤثر على استقرار املنطقة بأسرها
آب/أغســـــطس  ٨املعقـــــودة يف  ٥٩٥٢ويف اجللســـــة   
، أعربت ممثلة اململكة املتحدة عن قلقها بشأن احلالة يف ٢٠٠٨

بسـبب تصـاعد القتـال ووقـوع مزيـد مـن اإلصـابات.        جورجيا 
ديـدا للسـلم واألمـن يف املنطقـة     ”وأشارت إىل أن احلالة متثـل  

وشدد كذلك ممثـل الواليـات املتحـدة علـى أن      .)٧(“وخارجها
ديــدا واضــحا للســلم واألمـــن    ”الــة يف جورجيــا تشــكل    احل

  .)٨(، األمر الذي يؤثر على مجيع أعضاء الس“الدوليني
آب/أغســـطس  ١٠املعقـــودة يف  ٥٩٥٣ويف اجللســـة   
ل الواليات املتحـدة أن علـى الـس أن يفعـل     ، ذكر ممث٢٠٠٨

كــل مــا يف وســعه لضــمان االمتثــال ألحكــام امليثــاق واختـــاذ        
ــدوليني     ــد للســلم واألمــن ال . )٩(إجــراءات للتصــدي هلــذا التهدي

وبعد أن أشار ممثـل فرنسـا إىل تزايـد عـدد الضـحايا واملشـردين       
عن بالغ القلـق إزاء التبعـات احملتملـة للوضـع     والالجئني، أعرب 

املتدهور على سالم املنطقة واستقرارها. ودعا الس إىل حتمـل  
مسؤولياته ووضع حد لعملية متدهورة ومـن املـرجح أن تكـون    

  .)١٠(هلا نتائج خطرية على السلم واألمن الدوليني
آب/أغســـطس  ١٩ملعقـــودة يف ا ٥٩٦١ويف اجللســـة   
ــل فرنســا، يف معــرض إشــارته إىل األحــداث    ٢٠٠٨ ، ذكــر ممث

__________ 

  )٥(  S/PV.5951 ٢، الصفحة .  
  .  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
  )٧(  S/PV.5952 ٧، الصفحة .  
  .  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
  )٩(  S/PV.5953 ٨، الصفحة .  
  .  ١٤و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

، أن أعمــال زعزعــة ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٧الــيت وقعــت بعــد 
لالستقرار احتـدمت مـن جديـد علـى أطـراف أوروبـا، معرضـة        
السـالم يف املنطقــة للخطـر ومهــددة بظهـور تــوترات خطــرية يف    

  .)١١(العالقات الدولية
  ٢احلالة   
  املرأة والسالم واألمن  

حزيران/يونيـــــه  ١٩املعقـــــودة يف  ٥٩١٦يف اجللســــة    
، تطــرق عــدد مــن املــتكلمني إىل العالقــة بــني العنــف       ٢٠٠٨

ــة الواليــات       ــدوليني: فــذكّرت ممثل ــلم واألمــن ال اجلنســي والس
املتحدة بـأن الـس بـدأ منـذ سـنني مناقشـة بشـأن مـا إذا كـان          

جلنســي الــذي ميــارس ضــد النســاء مســألة أمــن تنــدرج  العنــف ا
ضــمن املواضــيع الــيت يتناوهلــا الــس. وأضــافت أــا تعتــز بأننــا  

مدويـة، حيـث إن   “ نعـم ”ميكن أن جنيب على هذا السـؤال بــ   
الس يسلم بـأن العنـف اجلنسـي يف منـاطق الـرتاع هـو شـاغل        
 أمـين بالفعـل، وأكــدت أن العنـف اجلنسـي يــؤثر بعمـق ال علــى     

صحة املرأة وسالمتها فحسب، بل وعلى االستقرار االقتصادي 
وبينمـا شـدد األمـني العـام علـى أن      . )١٢(واالجتماعي يف بلداا

، ذكـر  )١٣(العنف اجلنسي يقوض اجلهود املبذولة لتوطيد السالم
لعنـف اجلنسـي ضـد املـرأة هـو ديـد       رئيس اجلمعيـة العامـة أن ا  

. وذكــر قائـــــد الفرقـــــة   )١٤(متأصــل وجســيم لألمــن البشــري   
الـــسابق يف بعثـــة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغــو      
الدميقراطيـــة أن العنــف اجلنســي جيــب أن يعتــرب ديــدا للـــسالم  

  .)١٥(واألمـن يف العامل أمجع، ويف أفريقيا بوجه خاص
__________ 

  )١١(  S/PV.5961 ٩ و ٨، الصفحتان  .  
  )١٢(  S/PV.5916  ٣، الصفحة .  
  .  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  
  .  ١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
  .  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
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لى وجه اإلمجال، أقر املتكلمون بأن العنف اجلنسي وع  
ضــد املــرأة ميكــن أن يشــكل، يف ظــروف معينــة، ديــدا للســلم 

وأضاف رئيس جلنة بناء السالم أن العنف . )١٦(واألمن الدوليني
ــدد إمكانيــــات      ــتقرار ويهــ ــالم واالســ ــوض الســ ــي يقــ اجلنســ

ـــا ـــسي    وشــد. )١٧(حتقيقهم ـــف اجلنـ ــى أن العنـ ــدا عل ــل كن د ممث
واألشـــــكال األخـــــرى للعنـــــف ضـــــد املـــــدنيني يف احلـــــاالت 
ــروف، أن      ــن الظ ـــد م ـــن، يف العديـ ـــرتاعات ميكـ ـــضررة بالـ املتـ
يشكل ديدا للسلم واألمن الـدوليني. فعلــى ســـــبيل املثـــــال،     

ـــــسودان ومجهوريــــة أصــــــبح األمــــــر أكثــــــر وضــــــوحا يف الـ
الكونغــو الدميقراطيـــة ومنطقـــة الـــبحريات الكـــربى، وهـو أن      

وأعـرب  . )١٨(العنف اجلنسـي مــشكلة أمنيــة تتطلــب ردا أمنيــا     
ممثل أملانيا عن إقـراره بـأن العنــف اجلنــسي ميثــل مشـكلة أمنيـة      

  .)١٩(تتطلب اسـتجابة أمنيـة منتظمـة
 ١٨٢٠ويف ايــة اجللســة، اختــذ الــس باإلمجــاع القــرار   

) الــذي أكــد فيــه أن العنــف اجلنســي، حــني يـــستخدم أو  ٢٠٠٨(
وب مـن أسـاليب احلـــرب الســـتهداف     كأسـل  يكَلَّـف باسـتخدامه

ـــنظم    املــــدنيني عمــــدا أو يف إطــــار هجــــوم واســــع النطــــاق أو مـ
الصـراع   ضــد السكان املـدنيني، قـد يـؤدي إىل اسـتفحال حـاالت

ـــن      ـــسالم واألمــ ـــادة الـ ـــوق إعـ ـــد يعـ ــبري وقـ ــد كـ ـــسلح إىل حـ املـ
ذ اإلجـــراءات الفعالـــة   الــدوليني، وأكــد يف هــذا الــصدد أن اختــا

ملنــع حــدوث أعمــال العنف اجلنسي هذه والتصدي هلا من شـأنه 
  أن يـسهم إسـهاما كـبريا يف صـون الـسالم واألمـن الدوليني. 

__________ 

(اململكـة   ١٩(كرواتيـا)؛ والصـفحة    ١٣املرجع نفسه، الصـفحة    )١٦(  
(هولنـدا)؛   ٧، الصـفحة  S/PV.5916 (Resumption 1املتحدة)؛ و(
(آيرلنــدا)؛ والصــفحة  ١٩(أيســلندا)؛ والصــفحة  ١٠والصــفحة 

 ٣٠(النمسا)؛ والصـفحة   ٢٥(مجهورية كوريا)؛ والصفحة  ٢٣
 ٣٩بنما)؛ والصـفحة  ( ٣٣(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة 

(تونغــا بالنيابــة عــن الــدول اجلزريــة  ٤٣(أفغانسـتان)؛ والصــفحة  
(البوسنة  ٤٥الصغرية النامية يف منطقة احمليط اهلادئ)؛ والصفحة 

  (موريتانيا).   ٥٢واهلرسك)؛ والصفحة 
  .  ٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
  )١٨(  )S/PV.5916 (Resumption 1 ٢٠، الصفحة .  
  .  ٣١جع نفسه، الصفحة املر  )١٩(  

  ٣احلالة   
  احلالة يف الصومال  
يونيــــــه حزيران/ ٢املعقــــــودة يف  ٥٩٠٢يف اجللســــــة   
) الـذي  ٢٠٠٨( ١٨١٦، اختذ الس باإلمجـاع القـرار   ٢٠٠٨

ـــنة       ـــال القرصـ ـــر أعمـ ــه الشــديد إزاء خطـ ــن قلق ــه ع ــرب في أع
 اليت تتعرض هلا السفن على عمليات إيـــصال  والــسطو املــسلح

وعلـى سـالمة الطـرق البحريـة      املعونة اإلنـــسانية إىل الـــصومال  
. وقـــرر الـــس أن حـــوادث التجاريــة وعلـــى املالحـــة الدوليــة  

ــلح   ــطو املسـ ــنة والسـ ــة     القرصـ ــاه اإلقليميـ ــفن يف امليـ ــى السـ علـ
للصومال وأعايل البحار قبالة سواحله تؤدي إىل تفاقم احلالة يف 

ــزال يشــكل خطــرا يهــدد الســالم      الصــومال، ــذي ال ي ــر ال األم
  .)٢٠(واألمن الدوليني يف املنطقة

ويف النقاش الذي أعقب اختاذ القرار، ذكر ممثـل فييـت     
نام أن بلـده يشـاطر اتمـع الـدويل القلـق إزاء أعمـال القرصـنة        
والسطو املسلح اليت تتعرض هلا السفن قبالة سواحل الصـومال،  

ال املعونة األمر الذي يشكل ديدا كبريا للمالحة الدولية وإيص
وأشــار ممثــل الصــني إىل أن أعمــال . )٢١(اإلنســانية إىل الصــومال

ــة       ــية وعملي ــة السياس ــرياً للعملي ــداً خط القرصــنة ال تشــكل دي
ــة     الســالم يف الصــومال فحســب، وإمنــا كــذلك للجهــود الدولي

لـك تـؤثر علـى    لإلغاثة اإلنسانية، والحظ أن أعمـال القرصـنة ت  
وأكـد ممثـل جنـوب    . )٢٢(أمن املالحة البحرية الدولية وسـالمتها 

ــة يف     ــأن احلالـ ــحاً بـ ــون واضـ ــي أن يكـ ــا أن الـــس ينبغـ أفريقيـ
ذاـا، هـي مـا تشـكل     الصومال، وليس القرصنة بذاا ويف حد 

ديــداً للســالم واألمــن الــدوليني. فالقرصــنة مــا هــي إال عــرض  
  .)٢٣(للحالة يف الصومال

__________ 

  )، الفقرتان الثانية والثانية عشرة من الديباجة.٢٠٠٨( ١٨١٦القرار   )٢٠(  
  )٢١(  S/PV.5902 ٤، الصفحة .  
  .  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
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ــة    ــودة يف امل ٥٩٨٧ويف اجللســ ــرين األول/ ٧عقــ  تشــ
) ٢٠٠٨( ١٨٣٨، اختذ الس باإلمجاع القرار ٢٠٠٨أكتوبر 

الـــذي أعـــرب فيـــه عـــن قلقـــه الـــــشديد إزاء انتـــــشار أعمـــــال 
القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحـــر يف اآلونـــة األخـرية ضـد     

واخلطر الشـديد الــذي يــشكله     السفن قبالة سواحل الصومال،
ـــى  ـــك عل ـــى   ذل ـــصومال وعلـ ـــسانية إىل الـ ــة اإلنـ ـــصال املعون إي

املالحــة الدوليــة وســالمة الطـــرق البحريـــة التجاريـــة وعلـــى     
وفقا للقانون الدويل، وقرر  أنــشطة صــيد األمســاك الــيت جتــري

الـيت تتعـرض    الس أن حـــوادث القرصـــنة والـــسطو املــــسلح 
يـــــاه اإلقليميـــــة للصــومال ويف أعــايل البحــار  هلــا الـــــسفن يف امل

  قبالة سواحل الصومال تـؤدي إىل تفـاقم احلالة يف الـصومال. 
وأثنــاء املناقشــة الــيت جــرت عقــب اختــاذ القــرار، أشــار    

ممثل فرنسا إىل أن األخبار الواردة يف األشـهر األخـرية أظهـرت    
ــد الــذي يشــكله القراصــنة علــى الصــومال واتمــع       أن ال تهدي

  .)٢٤(الدويل بأسره هو اآلن ديد عاملي
 تشـــرين الثـــاين/ ٢٠املعقـــودة يف  ٦٠٢٠ويف اجللســـة   
لـق إزاء الزيـادة   ، أعرب ممثل كوستاريكا عن الق٢٠٠٨نوفمرب 

يف عــدد حــاالت الســطو املســلح واخلطــف يف عــرض البحــر.     
ــي يف     ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــني بعثـ ــط بـ ــة روابـ ــار إىل أن إقامـ وأشـ
الصومال والعملية اجلارية حاليا ملكافحـة القرصـنة والتـدخالت    
املقبلة، ينبغي أن متكـن مـن االسـتجابة بفعاليـة ألسـباب ونتـائج       

ــانون يف    ــدام ســيادة الق ــيت تشــكل اآلن ديــدا    انع الصــومال ال
  .)٢٥(للسلم واألمن الدوليني

ديسـمرب   كانون األول/ ٢قودة يف املع ٦٠٢٦ويف اجللسة   
) ٢٠٠٨( ١٨٤٦، عقـــب اختـــاذ الـــس باإلمجـــاع القـــرار ٢٠٠٨

أعرب فيه مرة أخـرى أن حـوادث القرصـنة والسـطو املسـلح       الذي
تتعـرض هلـا الــسفن يف امليــاه اإلقليميـــة للـــصومال ويف أعـــايل         اليت

__________ 

  )٢٤(  S/PV.5987 ٤، الصفحة.  
  )٢٥(  S/PV.6020 ٣٢ و ٣١، الصفحتان.  

ـــاقم      ـــؤدي إىل تفـ ـــصومال تـ ـــواحل الـ ـــة سـ ـــار قبالـ ــة يف البحـ احلال
ــل الصــني أن مكافحــة القرصــنة تشــكل حتــديا      الصــومال، ذكــر ممث
جديدا يواجه اتمع الدويل، ونظرا ألن القرصنة تؤثر على املصـاحل  
األساسية للدول األعضاء فـإن مـن الواضـح أن علـى األمـم املتحـدة       

  .)٢٦(أن تضطلع بدور القيادة والتنسيق
 كــــانون األول/ ١٦املعقــــودة يف  ٦٠٤٦ويف اجللســــة   
) ٢٠٠٨( ١٨٥١، اختذ الس باإلمجاع القـرار  ٢٠٠٨ديسمرب 

الـة  حوادث القرصنة والسطو املسلح يف البحر قب بالنظر إىل زيادة
، وقـرر  يف األشهر الستة األخرية إىل حـد كـبري  سواحل الصومال 

  احلالة يف الصومال.  احلوادث تؤدي إىل تفاقم أن هذه
وخالل املناقشـة الـيت أعقبـت اختـاذ القـرار، أشـار ممثـل          

الصـــني، يف معـــرض تصـــنيفه أعمـــال القرصـــنة قبالـــة ســـواحل  
بوصــفها مشــكلة دوليــة، إىل أن التــأخري الــذي طــال    الصــومال

للســلم  أمـده يف تســوية مســألة الصــومال يشــكل ديــدا خطــريا 
ــة       ــال القرصــنة املنتشــرة قبال ــا أدت أعم ــدوليني، بينم ــن ال واألم

ــة يف الصــومال    ــة األمني . )٢٧(الســاحل الصــومايل إىل تفــاقم احلال
وباملثــل، أشــار ممــثال فييــت نــام وتركيــا إىل أن أعمــال القرصــنة 
والسطو املسلح يف املياه قبالة سواحل الصومال تزيد من تـردي  

ل ديدا للسالم واألمـن  احلالة يف ذلك البلد الذي ال يزال يشك
وقال ممثل مصر إنـه ال شـك أن انعقـاد    . )٢٨(الدوليني يف املنطقة

جملــس األمــن علــى هــذا املســتوى الرفيــع اليــوم ملناقشــة ظــاهرة   
القرصنة وسبل مكافحتها هلو أكرب دليل علـى أن هـذه الظـاهرة    

  .)٢٩(باتت تشكل ديدا حقيقيا للسلم واألمن الدوليني
، ٢٠٠٩متوز/يوليـه   ٩املعقودة يف  ٦١٥٨ويف اجللسة   

ــاحل      ــة سـ ــنة قبالـ ــي إىل أن القرصـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ أشـ
__________ 

  )٢٦(  S/PV.6026،  ٣الصفحة.  
  )٢٧(  S/PV.6046 ٦، الصفحة.  
    (تركيا). ٣٣(فييت نام)؛ والصفحة  ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  .  ٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  
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الصومال ما زالت عامال خطريا يف زعزعة االستقرار يف املنطقة 
ق دون اإلقليمية، ومثة خطـر متزايـد أيضـا مـن أن متتـد إىل منـاط      

وشـدد ممثـل أوغنـدا    . )٣٠(معرضة أخرى قبالة الساحل األفريقي
علـى أن الوضــع يف الصــومال ال يــزال يســبب اخــتالال للتجــارة  
الدولية، بسبب أعمال القرصنة، ويشكل ديدا للسـلم واألمـن   

تشـرين   ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٩٧ويف القرار . )٣١(الدوليني
، ال يــزال يســاور الــس قلــق شــديد إزاء ٢٠٠٩الثــاين/نوفمرب 

  ىل غرب احمليط اهلندي.امتداد نطاق ديد القرصنة إ
  ٤احلالة   
   السالم واألمن يف أفريقيا  
، ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١١املعقودة يف  ٥٩٣٣يف اجللسة   

، مل يـتمكن  “السالم واألمن يف أفريقيا”ويف إطار البند املعنون 
أحـد األعضـاء    مشروع قرار بسبب تصـويت الس من اعتماد 

، كان سيتيح فرض جزاءات علـى زمبـابوي،   )٣٢(الدائمني ضده
ــى الســالم     ــابوي تشــكل خطــرا عل ــة يف زمب كمــا رأى أن احلال

  .)٣٣(واألمن الدوليني يف املنطقة
واحتج ممثل زمبابوي، معترضـا بشـدة علـى أي إجـراء       

الة يف زمبـابوي ال متثـل ديـدا    يتخذه الس ضد بلده، بأن احل
للسلم واألمن الدوليني، وشدد علـى أن مشـروع القـرار إسـاءة     
واضحة الستخدام الفصل السابع من امليثاق، حيـث إنـه يسـعى    
إىل فرض جزاءات على زمبابوي حبجة أن البلـد يشـكل ديـدا    

رد أن االنتخابات الـيت أُجريـت فيـه    ”للسلم واألمن الدوليني 
 .)٣٣(“ر عــن نتيجــة مؤاتيــة للمملكــة املتحــدة وحلفائهــا مل تســف

عن موافقته أن الوضع يف  وأعرب ممثل اجلماهريية العربية الليبية
__________ 

  )٣٠(  S/PV.6158 ٢٠، الصفحة .  
  .  ٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  
  )٣٢(  S/2008/447.  
  )٣٣(  S/PV.5933 ٤-٢، الصفحات .  

ال يشــكل  زمبــابوي ال يــدخل ضــمن واليــة الــس، كمــا أنــه  
خطــرا علــى الســلم واألمــن الــدوليني وأن املشــكلة هــي بــني        

ثـل فييـت نـام أن هـذا     وأضـاف مم . )٣٤(أطراف داخلية زمبابويـة 
. )٣٥(الرأي تشاطره البلدان اإلقليمية، وخباصـة جـريان زمبـابوي   

ورأى ممثل االحتاد الروسي أنه ال ميكـن حـل مشـاكل زمبـابوي     
مســـتوى التهديـــد للســـلم باالرتقـــاء ـــا بطريقـــة مصـــطنعة إىل 

ــن ــة يف    . )٣٦(واألمـ ــور احلالـ ــى أن تطـ ــني علـ ــل الصـ ــدد ممثـ وشـ
زمبابوي حىت اآلن مل خيرج عـن نطـاق الشـؤون الداخليـة، وال     

  .)٣٧(يشكل ديداً للسالم واألمن يف العامل
تكلمني عـن  ومن ناحيـة أخـرى، أعـرب العديـد مـن املـ        

رأي مفاده أن الوضع السائد يف زمبابوي يشكل ديـدا للسـلم   
 مـا زال ينطـوي علـى خمـاطر وديـدات حمتملـة      ”أو  )٣٨(واألمن

وأكـد ممثـل اململكـة املتحـدة      .)٣٩(“للسالم يف اجلنوب األفريقي
لـــيس تـــدخال يف الشـــؤون الداخليـــة لبلـــد  أن مشـــروع القـــرار

أفريقــي، فلقـــد قـــرر جملـــس األمـــن يف أحيـــان كـــثرية أن عـــدم  
االستقرار السياسي والعنف يف بلد ما يكون هلما عواقـب علـى   

قرار األوســـع، ممـــا يســـتلزم مـــن الـــس اختـــاذ الســـالم واالســـت
إجراءات. وشدد على أن هـذا ينسـحب علـى زمبـابوي اليـوم،      
وأن االحتــاد األفريقــي أدرك بالفعــل خطــر أن ينتشــر الــرتاع يف   

  .)٤٠(مجيع أحناء املنطقة
__________ 

  .  ٦ه، الصفحة املرجع نفس  )٣٤(  
  .  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  
  .  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  
(كرواتيـا)؛   ١٥(كوسـتاريكا)؛ والصـفحة    ١٣املرجع نفسـه، الصـفحة     )٣٨(  

    (الواليات املتحدة). ١٨(بنما)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 
  ا فاسو).  (بوركين ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  
  .  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
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  التدابري املؤقتة للحيلولة دون تفاقم احلالة - ثانيا 
    من امليثاق ٤٠للمادة وفقا 

   ٤٠املادة   
منعـــاً لتفـــاقم املوقـــف، لـــس األمـــن، قبـــل أن يقـــدم    

ــدابري املنصــوص عليهــا يف   توصــيا ــادة ته أو يتخــذ الت ، أن ٣٩امل
يدعو املتنازعني لألخذ مبا يراه ضروريا أو مستحسنا من تـدابري  
ــازعني أو    ــة حبقـــوق املتنـ ــدابري املؤقتـ ــذه التـ ــة. وال ختـــلّ هـ مؤقتـ
مطالبهم أو مبركزهم، وعلى جملس األمن أن حيسب لعدم أخـذ  

  املتنازعني ذه التدابري املؤقتة حسابه. 

    مالحظة  
يتنـاول هــذا القســم ممارســات جملــس األمــن فيمــا يتعلــق    

املتصلة بالتدابري املؤقتـة الـيت أهـاب الـس بـاألطراف       ٤٠باملادة 
وبالنظر إىل أنه مل جتـر  “. منعا لتفاقم املوقف”املتنازعة التقيد ا 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة  ٤٠املادة مناقشة دستورية بشأن 
ل الفتـرة  فإن هذا القسم يركز على القـرارات الـيت اتخـذت خـال    

  وتطبيقه هلا.  ٤٠للمادة اليت قد تكون ذات صلة بتفسري الس 
، أكد ممثـل  “عدم االنتشار”ففيما يتعلق بالبند املعنون   

مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف رســالة موجهــة إىل األمــني العــام   
، أن خــوض جملــس األمــن يف  ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٢٦مؤرخــة 

، حمتجـا  “خيالف بشكل واضـح امليثـاق  ”الربنامج النووي لبلده 
ديـدا    بأن ا لس مل يقرر أبدا أن هذا الربنامج النـووي يشـكل

مـن امليثـاق، وبالتـايل،     ٣٩للسالم واألمن الدوليني وفقا للمادة 
فإنــه مل يــتمكن مــن اعتمــاد أي تــدابري ضــد مجهوريــة إيــران        
اإلســالمية مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق. وعــالوة علــى   

رأي مفـاده أن  ذلك، أعرب ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عـن  
املادتني على الس، قبل اللجوء إىل التدابري املنصوص عليها يف 

ــع اإلجــراءات الالزمــة    ٤١ و ٤٠ ــاق، أن يســتنفد مجي مــن امليث
  .)٤١(مبوجب الفصل السادس من امليثاق

__________ 

  )٤١(  S/2008/203 ٦ و ٥، الصفحتان .  

   ٤٠باملادة قرارات جملس األمن املتعلقة   
خــالل الفتــرة قيــد النظــر، مل يتخــذ جملــس األمــن أي     

غـري أن الـس قـام،     من امليثاق. ٤٠املادة قرار يذكر صراحة 
يتصـرف مبوجـب الفصـل السـابع     وهـو   يف عدد مـن احلـاالت،  

ة بشـــكل صـــريح باختـــاذ قــرارات، دون اإلشـــار  مــن امليثـــاق، 
 ، بعـــد أن قـــرر وجـــود خطـــر يتهـــدد الســـالم، ٤٠ املـــادة إىل

ــلة    وهـــو ــه صـ ــد تكـــون لـ ــا قـ ــري الـــس مـ ــادة بتفسـ  ٤٠للمـ
  هلا.    وتطبيقه
وبدايــة مــن هــذا امللحــق ومــا بعــده، لــن تشــمل املــواد     

القسم، بوجـه عـام، املطالـب أو الـدعوات الـيت       املدرجة يف هذا
ليت اعتمد فيها بالفعـل تـدابري   يوجهها جملس األمن يف احلاالت ا

امليثـاق. ويسـتثىن مـن ذلـك      من ٤٢أو املادة  ٤١املادة مبوجب 
احلاالت الـيت قـدم الـس فيهـا، علـى الـرغم مـن تطبيـق تـدابري          

بالفعـل، مطلبـا واضـحا جديـدا      ٤٢أو املادة  ٤١املادة مبوجب 
وال يتصــل مباشــرة بالتــدابري الــيت اعتمــدت يف الســابق مبوجــب  

، من قبيل وقوع حادث معني أو تصعيد ٤٢أو املادة  ٤١املادة 
من الضروري منعه. فعلى سبيل املثال، يف حني نظـر الـس يف   

، أعـرب عـن   “تقارير األمني العـام عـن السـودان   ”البند املعنون 
القتــال مــؤخرا يف أبيــي ومــا نــتج عنــه مــن   بــالغ أســفه النــدالع

تشريد للمدنيني وإعاقة حلرية حركة تنقل بعثة األمم املتحدة يف 
السودان، وحث األطراف على تيسـري وصـول الـدعم اإلنسـاين     
ــة     ــدعم لعــودم الطوعي ــوفري ال ــواطنني املشــردين وت ــورا إىل امل ف

ــور ــة ا    فـ ــات األمنيـ ــوافر الترتيبـ ــة وتـ ــاء إدارة انتقاليـ ــق إنشـ ملتفـ
  .)٤٢(عليها

ويتضمن هذا امللحق أيضا احلاالت اليت اعتمـدت فيهـا     
أو  ٤١املـادة  بـالتزامن مـع تـدابري متخـذة مبوجـب       تدابري مؤقتـة 

__________ 

  )٤٢( S/PRST/2008/24 .الفقرة الثانية ،  
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السـالم  ”. فعلى سـبيل املثـال، يف إطـار البنـد املعنـون      ٤٢املادة 
، قرر الس أن الرتاع بني جيبـويت وإريتريـا   “واألمن يف أفريقيا

خطرا يهدد السـالم واألمـن الـدوليني، وأهـاب جبميـع       يشكالن
يهـا إريتريـا، دعـم عمليـة جيبـويت للسـالم       الدول األعضاء، مبـا ف 

ــيت  ــود املصــاحلة ال ــة يف    وجه ــة االنتقالي ــة االحتادي ــذهلا احلكوم تب
الصــومال، وطالــب إريتريــا بوقــف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل       
زعزعــة اســتقرار احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أو اإلطاحــة ــا،  

طالــب . ويف القـرار نفسـه،   )٤٣(بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة    
الس بأن تقوم مجيع الدول األعضاء، وخباصة إريتريـا، بوقـف   
تسليح وتدريب وجتهيز اجلماعات املسـلحة وأفرادهـا، مبـا فيهـا     

__________ 

  . ٢)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار   )٤٣(  

يهـدفون إىل زعزعـة اسـتقرار املنطقـة أو      مجاعة الشباب، الـذين 
  .)٤٤( حيرضون على العنف والقالقل املدنية يف جيبويت

وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، اعتمـد الـس عـددا مـن          
القرارات اليت تـدعو الطـرفني إىل التقيـد بتـدبري مينـع تفـاقم الوضـع.        

يف  ٤٠باملـادة  ومن أنواع التدابري اليت يفترض أن تكـون ذات صـلة   
مـا يلــي: (أ) انسـحاب القـوات املســلحة؛     ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عـامي  

ــا يتصــل بوقــ     ــة، فيم ــال العدائي ــف األعم ــدم  (ب) وق ــدعم املق ف ال
للجماعــات املســلحة الضــالعة يف األعمــال العدائيــة؛ (ج) التفــاوض 
ــدمي       ــة لتق ــروف الالزم ــة الظ ــات؛ (د) يئ ــات والرتاع بشــأن اخلالف

  ).٣املساعدة اإلنسانية دون عوائق (انظر اجلدول 
__________ 

  . ١٦)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار   )٤٤(  
    

  ٣اجلدول 
    دبري ملنع تفاقم الوضعدعوة األطراف إىل التقيد بت

  احلكم  القرار والتاريخ  نوع التدبري
      تقارير األمني العام عن السودان      

  )  ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار   انسحاب القوات املسلحة
   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠

ــاألطراف  ــب ب ـــي   يهي ــاجل مـــسألة أبي ـــال يكـــون    أن تع ــد ح وأن جت
مقبـوال للجميـع، وحيث كذلك مجيع األطراف على أن تعيـد نــشر   

املتنـــازع   ١٩٥٦كــانون الثـاين/ينــاير    ١قواـا بعيـدا عــن حــدود   
عليهــا، وعلـــى أن تقـــيم بـــصورة كاملـــة إدارة مؤقتـــة يف أبيـــي،       

  ) ٧وفقــا التفــاق السالم الشامل (الفقرة 
  )  ٢٠٠٩( ١٨٧٠القرار   

   ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠
يرحب باتفاق األطراف علـى إحالـة الـرتاع بشـأن حـدود أبيـي إىل       
ــرار     ــي لــدى حمكمــة التحكــيم الدائمــة الختــاذ ق ــة التحكــيم ألبي هيئ
ــوية       ــة بشــأن التس ــرار احملكم ــد بق ــاألطراف التقي ــب ب بشــأنه، ويهي

ث األطـراف علـى   النهائية للرتاع بشـأن حـدود أبيـي وتنفيـذه، وحيـ     
التوصل إىل اتفاق بشأن تـوفري التمويـل لـإلدارة املؤقتـة ألبيـي وفقـا       
التفــاق الســالم الشــامل، وحيــث مجيــع األطــراف علــى إعــادة نشــر  
قواا العسكرية بعيدا عن منطقة احلدود املتنازع عليها الـيت رمسـت   

  )  ٨(الفقرة  ١٩٥٦كانون الثاين/يناير  ١يف 
 S/PRST/2008/24  والرتاعات التفاوض على اخلالفات

    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٤
ــي      ــة يف أبي ــلمي للحال ــى أن التوصــل إىل حــل س ــس عل يشــدد ال

للتنفيــذ الفعــال التفــاق الســالم الشــامل وحتقيــق الســالم يف   حيــوي
املنطقة. ويرحب الس باالتفاقات الـيت تضـمنتها خريطـة الطريـق،     

املتصلة بتقاسـم اإليـرادات واحلـدود املؤقتـة يف      مبا يف ذلك أحكامها
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  احلكم  القرار والتاريخ  نوع التدبري
أبيي. وحيث الـس الطـرفني علـى اغتنـام الفرصـة الـيت نشـأت عـن               

الـيت مل حتسـم بعـد بشـأن      مجيـع املسـائل   توقيع خريطة الطريـق حلـل  
حتسـم   الطرفني بعرض املسائل الـيت مل  تنفيذ االتفاق ويرحب بالتزام

  بعد على التحكيم حسب الضرورة (الفقرة األوىل) 
ــة الظــروف الالزمــة لتقــدمي املســاعدة    يئ

  اإلنسانية دون عوائق
S/PRST/2008/24 

    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٤
يعـرب الـس عــن بـالغ أسـفه النــدالع القتـال مـؤخرا يف أبيــي ومـا نــتج        
ــم املتحــدة يف        ــة األم ــل بعث ــة تنق ــة حلري ــدنيني وإعاق ــريد للم ــن تش ــه م عن
الســودان. وحيــث الــس الطــرفني علــى تيســري وصــول الــدعم اإلنســاين    
فورا إىل املـواطنني املشـردين وتـوفري الـدعم لعـودم الطوعيـة فـور إنشـاء         

  إدارة انتقالية وتوافر الترتيبات األمنية املتفق عليها (الفقرة الثانية)  
      السالم واألمن يف أفريقيا

وقف األعمال العدائية، مبا يف ذلـك دعـم   
اجلماعــات املســلحة الضــالعة يف األعمــال 
العدائيـــة، والتفـــاوض بشـــأن اخلالفـــات    

  والرتاعات  

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

يهيب جبميع الدول األعضاء، مبا فيها إريتريـا، دعـم عمليـة جيبـويت     
للسالم وجهود املصاحلة اليت تبـذهلا احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف     

طالب إريتريا بوقـف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل زعزعـة      الصومال، وي
استقرار احلكومة االحتادية االنتقالية أو اإلطاحة ا، بصورة مباشرة 

  )٢أو غري مباشرة (الفقرة 
، بوقــف يطالـب بـأن تقـوم مجيـع الــدول األعضـاء، وخباصـة إريتريـا       

ــا      ــا فيه ــز اجلماعــات املســلحة وأفرادهــا، مب ــدريب وجتهي تســليح وت
مجاعــة الشــباب، الــذين يهــدفون إىل زعزعــة اســتقرار املنطقــة أو       

  )١٦حيرضون على العنف والقالقل املدنية يف جيبويت (الفقرة 
    

  التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوة املسلحة -ثالثا 
    من امليثاق ٤١للمادة وفقا 

   ٤١املادة   
ــدابري       الــيت لــس األمــن أن يقــرر مــا جيــب اختــاذه مــن الت

تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراتـه، ولـه أن يطلـب     ال
إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التـدابري. وجيـوز أن يكـون مـن     
بينــها وقــف الصــالت االقتصــادية واملواصــالت احلديديــة والبحريــة   
واجلويــــة والربيديــــة والربقيــــة والالســــلكية وغريهــــا مــــن وســــائل 

  زئياً أو كلياً وقطع العالقات الدبلوماسية.  املواصالت وقفاً ج

  مالحظة  
ــن        ــس األم ــرض جمل ــد االســتعراض، ف ــرة قي خــالل الفت

تدابري جديدة مبوجب الفصل السابع من النوع املنصـوص عليـه   

ضـد   ووسـع نطـاق التـدابري املتخـذة     ، ضد إريتريا،٤١املادة يف 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية إيران اإلسالمية، 
بينمــا تـــوىل تعـــديل التـــدابري املتخــذة ضـــد مجهوريـــة الكونغـــو   
الدميقراطية وكوت ديفوار وليربيا. وأـى الـس أيضـا التـدابري     

ــة املفروضــة مبوجــب    ــادة الباقي ــدا. ومل تتخــذ    ٤١امل ضــد روان
واندا تدابري قضائية جديدة خالل الفترة، لكن احملاكم الدولية لر

  ويوغوسالفيا السابقة ولبنان ما زالت تؤدي وظيفتها. 
ونظر الس أيضا يف إحدى احلاالت، لكنه مل يفـرض    

املعقـودة يف   ٥٩٣٣. ويف اجللسـة  ٤١املادة فيها تدابري مبوجب 
، ويف إطــــار النظــــر يف البنــــد املعنــــون ٢٠٠٨متوز/يوليــــه  ١١
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كـان   )٤٥( ، رفض الس مشروع قرار“السالم واألمن يف أفريقيا”
سيدين محلة العنف اليت قامت ا حكومـة زمبـابوي ضـد املعارضـة     

دنيني، األمر الذي جعل مـن املسـتحيل إجـراء    السياسية والسكان امل
انتخابـات حــرة ونزيهــة، وفــرض جـزاءات مبوجــب الفصــل الســابع   
من امليثاق، مبا يف ذلـك فـرض حظـر علـى األسـلحة وحظـر السـفر        

  وجتميد األصول على أفراد وكيانات معينني.
ــرارات الصــادرة عــن       ــف الق وحيــدد القســم الفرعــي أل

أو  مـن امليثـاق   ٤١املـادة  خذة مبوجب الس بفرض التدابري املت
تعديلها أو إائها. وينظم يف إطار ثالثة عناوين رئيسـية تتنـاول   
علـــى التـــوايل قـــرارات بشـــأن مســـائل ذات طـــابع مواضـــيعي،  
وقــرارات خاصــة ببلــدان حمــددة، وتــدابري قضــائية. أمــا القســم    
الفرعي باء، فمنظم حتت ثالثة عناوين أيضا يسـلط كـل واحـد    

__________ 

ــرار (    )٤٥(   ــرح مشــروع الق ــى   S/2008/447ط ) للتصــويت فحصــل عل
أصـــوات (االحتـــاد الروســـي  ٥يـــدة، مقابـــل تســـعة أصـــوات مؤ

واجلماهريية العربية الليبية وجنـوب أفريقيـا والصـني وفييـت نـام)      
ــد      ــن التصــويت (إندونيســيا)، ومل يعتم ــاع عضــو واحــد ع وامتن
بســـبب التصـــويت الســـليب لعضـــوين دائمـــني يف جملـــس األمـــن. 
ولالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر الفـرع األول، احلالـة      

  . ١٧أعاله، واجلزء األول، الفرع  ٤رادية اإلف

داوالت الـس فيمـا   منها الضوء على قضايا بارزة أثريت يف مـ 
  من امليثاق. ٤١دة باملايتعلق 
   ٤١باملادة املتعلقة  قرارات جملس األمن  -ألف 

  القرارات املتعلقة باملسائل املواضيعية   

  ــرارات بشــأن مســائل ذات طــابع    اختــذ ا لــس عــدة ق
ــذها      ــدابري اجلــزاءات وتنفي ــن ت ــات ع مواضــيعي تتضــمن معلوم

). واتخذت هذه القرارات فيمـا يتعلـق بـالبنود    ٤(انظر اجلدول 
محاية املدنيني يف الـرتاع  ” و “األطفال والرتاع املسلح”املعنونة 
كـل   . وشـجع الـس، يف  “املرأة والسالم واألمن” و “املسلح

مــن قراراتــه، علــى تعزيــز االتصــاالت بــني فريقــه العامــل املعــين   
باألطفال والرتاع املسلح وجلان اجلزاءات التابعه له. وأكـد مـن   
جديد استعداده للتصدي للحاالت اليت يستهدف فيها املـدنيون  

لذلك، وأكـد اعتزامـه، عنـد النظـر يف      “تدابري مالئمة”باختاذه 
ظر يف اختاذ تدابري حمددة األهداف ضد إنشاء نظم اجلزاءات، الن

األطــراف الــيت ترتكــب االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف  
  اجلنسي ضد النساء والفتيات يف حاالت الرتاع املسلح. 

    
  ٤اجلدول 

    ٤١باملادة تخذة بشأن املسائل املواضيعية املتصلة القرارات امل
  احلكم  القرار

    األطفال والرتاع املسلح
S/PRST/2009/9  

    ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٩
ســتمرة لفريقــه العامــل املعــين باألطفــال والــرتاع املســلح ويطلــب إليــه أن   يرحــب الــس باملشــاركة امل

يعتمد يف الوقت املناسب، وبدعم إداري من األمانة العامـة، اسـتنتاجات وتوصـيات تتسـق مـع القـرار       
). ويشجع الـس الفريـق العامـل علـى مواصـلة عمليـة االسـتعراض الـيت يضـطلع ـا           ٢٠٠٥( ١٦١٢

عة تنفيذ توصياته ووضع وتنفيذ خطـط عمـل لوقـف جتنيـد واسـتخدام األطفـال       لتعزيز قدرته على متاب
والنظر يف املعلومات املتعلقة باألطفال والرتاع املسـلح والـرد عليهـا يف الوقـت املناسـب، بالتعـاون مـع        
مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العـام ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة. ويـدعو أيضـا الفريـق العامـل إىل          

بطـرق منـها إرسـال املعلومـات ذات الصـلة       ز اتصاالته مع جلان اجلزاءات املعنية التابعة للمجلـس، تعزي
  إليها (الفقرة اخلامسة عشرة) 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢القرار 
    ٢٠٠٩أغسطس /آب ٤

ان اجلـزاءات املعنيـة التابعـة لـس األمـن، بطـرق منـها تبـادل         يطلب تعزيز االتصاالت بني الفريـق العامـل وجلـ   
   (ب)) ٧املعلومات ذات الصلة باالنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد األطفال يف الرتاع املسلح (الفقرة 
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  احلكم  القرار
  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤القرار 
  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

تعداده للتصدي حلـاالت الـرتاع املسـلح الـيت يسـتهدف فيهـا املـدنيون أو يعرقـل         يكرر اإلعراب عن اس
فيها عمدا وصول املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني، بسبل تشمل النظر يف اختاذ التـدابري املالئمـة املتاحـة    

  ) ٤للمجلس وفقا مليثاق األمم املتحدة (الفقرة 
  املرأة والسالم واألمن

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠القرار 
    ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ١٩

يؤكد اعتزامه أن يأخذ يف االعتبار، عند إنشـاء أو جتديـد نظـم اجلـزاءات اخلاصـة بـدول بعينـها مـدى مالءمـة          
التدابري احملددة اهلدف ومتدرجـة التنفيـذ ضـد األطـراف يف حـاالت الصـراع املسـلّح الـيت ترتكـب االغتصـاب           

  )  ٥لصراع املسلح (الفقرة وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات يف حاالت ا
  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨القرار 

   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣٠
اعتزامه أن ينظر، لدى فرض أو جتديـد جـزاءات حمـددة اهلـدف يف حـاالت الـرتاع        يكرر اإلعراب عن

ئمــا، حتديــد معــايري خاصــة بأعمــال االغتصــاب   املســلح، يف مجلــة أمــور منــها، حيثمــا كــان ذلــك مال  
األخـرى   وأشكال العنف اجلنسي األخرى، ويهيب جبميع بعثات األمم املتحدة حلفـظ السـالم وبعثاـا   

املعنية وأجهزة األمم املتحدة، وال سيما الفريق العامـل املعـين باألطفـال والـرتاع املسـلح، موافـاة جلـان        
ألمن، عن طريق جهات منها أفرقة الرصد وأفرقـة اخلـرباء املعنيـة التابعـة     اجلزاءات املعنية التابعة لس ا

  ) ١٠للجان اجلزاءات، جبميع املعلومات ذات الصلة بالعنف اجلنسي (الفقرة 
    

  ٤١باملادة خلاصة ببلدان معينة فيما يتعلق القرارات ا  

يتناول هـذا القسـم الفرعـي القـرارات اخلاصـة ببلـدان         
معينة املتخذة خالل الفترة قيد االستعراض، اليت فرض الـس  
مبوجبــها نظــم جــزاءات أو عــدهلا أو عززهــا أو أاهــا، مرتبــةً   
وفقا للتسلسل الزمين لفـرض اجلـزاءات. ويشـمل إشـارات إىل     

كلفــة باإلشــراف علــى تنفيــذ إنشــاء هيئــات الــس الفرعيــة امل
تدابري اجلزاءات ذات الصلة باملوضـوع، وهـي جلـان اجلـزاءات     
وأفرقة الرصـد وأفرقـة اخلـرباء. وجـدير باإلشـارة أن اسـتخدام       

حظـــر توريـــد   -الصـــيغ املقتضـــبة لبيـــان التـــدابري اإللزاميـــة     
األســلحة، وجتميــد األصــول، والقيــود املفروضــة علــى الســفر، 

إمنـا هـو لغـرض     -ة اجلوية، وما إىل ذلك وتقييد حركة املالح
التوضــيح ال غــري، ولــيس املقصــود بــه أن يقــوم مقــام تعــاريف  
قانونيـة هلــذه التـدابري. ويــرد يف اجلـزء التاســع مـن هــذا امللحــق     
بيان مبزيد من التفصيل لقرارات الس ذات الصلة بلجانـه أو  

  يئاته الفرعية األخرى.  

  اقالتدابري املفروضة على العر  

  معلومات أساسية  

فرض جملس األمن حظـرا جتاريـا وماليـا شـامال للمـرة        
. ١٩٩٠األوىل على العراق يف أعقاب غزوه للكويت يف عـام  

ــالقرارين    ــر بـ ــذا احلظـ ــدل هـ  ١٥٤٦) و٢٠٠٣( ١٤٨٣مث عـ
الفعالة تشمل، منذ ذلك احلـني،  )، فأصبحت التدابري ٢٠٠٤(

حظرا لتوريد األسلحة وجتميدا لألصول وحتويال لألصـول إىل  
ــار مســؤويل النظــام      ــى كب ــة العــراق، تســري عل صــندوق تنمي
ــة     ــلحة الكيميائيـــ ــى األســـ ــرا علـــ ــابق، وحظـــ ــي الســـ العراقـــ
والبيولوجيــة، وتــدابري عــدم االنتشــار الــيت تتطلــب مــن العــراق 

ــة     ــع األنشــطة النووي ــف مجي ــوع، إال الســتخدام   وق ــن أي ن م
النظـــائر املشـــعة لألغـــراض الطبيـــة أو الزراعيـــة أو الصـــناعية،  
وحظرا نفطيا يتطلب إيداع كل عائدات مجيع مبيعات الـنفط  

ــة العــراق مــع ختصــيص نســبة     يف  ٥يف حســاب صــندوق تنمي
ــودا     ــة منــها لصــندوق التعويضــات اخلــاص بالكويــت، وقي املائ

كيلـومترا.   ١٥٠زيد مـداها عـن   على القذائف التسيارية اليت ي
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وخالل هذه الفترة، تولت جلنة جزاءات منشـأة عمـالً بـالقرار    
  .)٤٦() اإلشراف على نظام اجلزاءات٢٠٠٣( ١٥١٨

__________ 

، ٢٠٠٣ملزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع. فإىل غايـة عـام     )٤٦(  
ــالقرار    ــة املنشــأة عمــالً ب ) اإلشــراف ١٩٩٠( ٦٦١تولــت اللجن

  على تدابري اجلزاءات. 

    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات خالل عامي   
، مل تــــــدخل أي ٢٠٠٩و ٢٠٠٨خــــــالل عــــــامي    

  تعديالت على نظام اجلزاءات.  
القـرارات الـيت    بيان ألحكام مجيع ٥ويرد يف اجلدول   

  .  ٤١املادة تتضمن تدابري اجلزاءات املفروضة مبوجب 
    

  ٥اجلدول 
    تدابري اجلزاءات

  احلكم  القرار
  (أ)٢٠٠٩-٢٠٠٨ التدابري املتخذة قبل الفترة: حظر توريد األسلحة

  )١٩٩٠( ٦٦١القرار 
  ١٩٩٠آب/أغسطس  ٦

  يقرر أن متنع مجيع الدول ما يلي:  
استرياد أي من السلع واملنتجات اليت يكون مصدرها العـراق أو الكويـت، وتكـون      (أ)  

  ؛مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، إىل أقاليمهما
أية أنشطة يقوم ا رعاياها أو تتم يف أقاليمها ويكـون مـن شـأا تعزيـز، أو يقصـد        (ب)    

ا تعزيز، التصـدير أو الشـحن العـابر أليـة سـلع أو منتجـات مـن العـراق أو الكويـت، وأيـة تعـامالت            
يكـون   يقوم ا رعاياهـا أو السـفن الـيت ترفـع علمهـا أو تـتم يف أقاليمهـا بشـأن أيـة سـلع أو منتجـات           

مصدرها العراق أو الكويت وتكـون مصـدرة منـهما بعـد تـاريخ هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك علـى وجـه            
  اخلصوص أي حتويل لألموال إىل العراق أو الكويت ألغراض القيام ذه األنشطة أو التعامالت؛

سفن أية عمليات بيع أو توريد يقوم ا رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام ال  (ج)    
اليت ترفع علمها ألية سلع أو منتجات، مبـا يف ذلـك األسـلحة أو أيـة معـدات عسـكرية أخـرى، سـواء         
كــان منشــؤها يف أقاليمهــا أو مل يكــن، وال تشــمل اإلمــدادات املخصصــة بالتحديــد لألغــراض الطبيــة   

أو إىل أي واملواد الغذائية املقدمة يف ظـروف إنسـانية، إىل أي شـخص أو هيئـة يف العـراق أو الكويـت       
شخص أو هيئة ألغـراض عمليـات جتاريـة يضـطلع ـا يف العـراق أو الكويـت أو منـهما، وأيـة أنشـطة           
يقوم ا رعاياها أو تـتم يف أقاليمهـا ويكـون مـن شـأا تعزيـز، أو يقصـد ـا تعزيـز، عمليـات بيـع أو            

  ) ٣توريد هذه السلع أو املنتجات (الفقرة 
  )٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار 

  ٢٠٠٣و أيار/ماي ٢٢
يقــرر أال تســري بعــد اآلن مجيــع تــدابري احلظــر املتصــلة بالتجــارة مــع العــراق وبتقــدمي املــوارد املاليــة أو 

) والقــرارات الالحقــة ذات الصــلة، ١٩٩٠( ٦٦١العــراق، واملفروضــة مبوجــب القــرار  االقتصــادية إىل
األسـلحة أو األعتـدة ذات   )، وذلك باسـتثناء تـدابري احلظـر املتصـلة ببيـع      ١٩٩٢( ٧٧٨مبا فيها القرار 

ذات الصلة الـيت حتتاجهـا السـلطة خلدمـة      الصلة إىل العراق أو تزويده ا، فيما عدا األسلحة واألعتدة
  ) ١٠أغراض هذا القرار والقرارات األخرى ذات الصلة (الفقرة 

  )٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 
  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٨

ــد      ــع أو توري ــق ببي ــرر أال يســري احلظــر املتعل ــراق مبوجــب     يق ــا إىل الع  ــدة املتصــلة األســلحة واألعت
القــرارات الســابقة علــى األســلحة أو األعتــدة املتصــلة ــا الالزمــة حلكومــة العــراق أو للقــوة املتعــددة    

ويالحـظ   اجلنسيات خلدمة أغراض هذا القرار، ويشدد على أمهية تقيد مجيع الدول ـا تقيـدا صـارما،   
ويهيـب بكـل مـن حكومـة العـراق والقـوة        اورة للعراق يف هذا الصدد،األمهية اليت تكتسيها الدول ا

  ) ٢١املتعددة اجلنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ مالئمة (الفقرة 
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  احلكم  القرار
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨التدابري املتخذة قبل الفترة  جتميد األصول:

  )٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار 
  ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢

  يقرر أن تقوم مجيع الدول األعضاء اليت يوجد ا: 
أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك حلكومة العـراق السـابقة أو اهليئـات      (أ)  

  ا، املوجودة خارج العراق يف تاريخ اختاذ هذا القرار، أواحلكومية أو املؤسسات أو الوكاالت التابعة هل
أمــوال أو أصــول ماليــة أخــرى أو مــوارد اقتصــادية أُخرجــت مــن العــراق أو حصــل   (ب)    

عليها صدام حسني أو مسؤولون كبار غريه يف النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم األقربـون، مبـا يف  
عليهـا، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، هـؤالء األشـخاص أو        ذلك الكيانات اليت ميتلكهـا أو يسـيطر   

أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، بتجميد تلك األموال أو األصول املالية األخـرى أو  
املوارد االقتصادية، دون إبطاء، وأن تعمل على الفـور علـى نقلـها إىل صـندوق التنميـة للعـراق، مـا مل        

صول املالية األخرى أو املوارد االقتصادية هـي ذاـا موضـوع حجــز أو قـرار      تكن تلك األموال أو األ
قضائي أو إداري أو حتكيمي، على أن يكون مفهوما أنـه جيـوز توجيـه املطالبـات الـيت يقـدمها األفـراد       
أو الكيانات غري احلكومية بشأن تلك األموال أو األصـول املاليـة األخـرى إىل حكومـة العـراق املمثلـة       

عب املعترف ا دوليا، ما مل تعالـَـج بطريقة أخـرى؛ ويقـرر كـذلك أن تتمتـع مجيـع تلـك األمـوال        للش
ــة       ــازات واحلصــانات وأشــكال احلماي ــنفس االمتي ــوارد االقتصــادية ب ــة األخــرى أو امل أو األصــول املالي

  ) ٢٣[من القرار] (الفقرة  ٢٢املنصوص عليها يف الفقرة 
  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

  ٢٠٠٤/يونيه حزيران ٨
يذكّر باستمرار التزامات الدول األعضاء بتجميد وحتويل أمـوال وأصـول ومـوارد اقتصـادية معينـة إىل      

ــرتني    ــا للفقـ ــراق وفقـ ــة للعـ ــندوق التنميـ ــرار  ٢٣و ١٩صـ ــن القـ ــرار ٢٠٠٣( ١٤٨٣مـ  ١٥١٨) والقـ
  ) ٢٩) (الفقرة ٢٠٠٣(

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨حظر توريد األسلحة الكيميائية والبيولوجية: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  ) ١٩٩١( ٦٨٧القرار 
  ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

راق، دون أي شــرط، القيـام حتـت إشـراف دويل بتــدمري مـا يلـي أو إزالتـه أو جعلــه       يقـرر أن يقبـل العـ   
  عدمي الضرر:  

مجيع األسلحة الكيميائية والبيولوجية ومجيع خمزونات العوامل الكيميائية ومجيع مـا    (أ)    
  يتصل ا من منظومات فرعية ومكونات ومجيع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع؛

ــومترا والقطــع      مج  (ب)     ــة ومخســني كيل ــد مــداها عــن مائ ــيت يزي ــع القــذائف التســيارية ال ي
  ) ٨الرئيسية املتصلة ا، ومرافق إصالحها وإنتاجها (الفقرة 

  ، ما يلي:  ٨يقرر أيضا، تنفيذا للفقرة   
يقدم العراق إىل األمني العام يف غضون مخسة عشر يوما من اعتمـاد هـذا القـرار بيانـا       (أ)  
، ويوافـق علـى إجـراء تفتـيش عاجـل يف املوقـع،       ٨كميات وأنواع مجيع املـواد احملـددة يف الفقـرة    مبواقع و

  على النحو احملدد أدناه؛  
يقـوم األمـني العــام، بالتشـاور مـع احلكومــات املناسـبة، وعنـد االقتضــاء مـع املـدير العــام           (ب)    

هـذا القـرار، بوضـع خطـة وتقـدميها إىل      ملنظمة الصحة العامليـة، ويف غضـون مخسـة وأربعـني يومـا مـن اختـاذ        
  الس للموافقة عليها تدعو إىل إجناز األعمال التالية يف غضون مخسة وأربعني يوما من هذه املوافقة:

تشكيل جلنة خاصة، تقوم على الفـور بأعمـال تفتـيش يف املوقـع علـى قـدرات العـراق          ‘١’    
ــه   البيولوجيــة والكيميائيــة ومــا يتعلــق منــها بالقــذائف،   اســتناداً إىل تصــرحيات العــراق ومــا تعين

  اللجنة اخلاصة نفسها من املواقع اإلضافية؛  



٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
 

12-07779 514/1419 

 

  احلكم  القرار
(أ)، مبـا يف   ٨ختلي العراق للجنة اخلاصة عن حيازة مجيع املواد احملددة مبوجب الفقرة   ‘٢’    

 وذلـك لتـدمريها  ‘ ١’ذلك املواد يف املواقع اإلضافية اليت تعينـها اللجنـة اخلاصـة مبوجـب الفقـرة      
ــراق،          ــام الع ــة، وقي ــاة مقتضــيات الســالمة العام ــع مراع ــة الضــرر، م ــها عدمي ــها أو جعل أو إزالت
بإشراف اللجنة اخلاصة بتدمري مجيع قدراتـه املتعلقـة بالقـذائف، مبـا يف ذلـك منصـات إطالقهـا،        

  (ب)؛   ٨على النحو احملدد مبوجب الفقرة 
ر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      قيام اللجنة اخلاصة بتقدمي املساعدة إىل املـدي   ‘٣’    

  ) ٩[من القرار] (الفقرة  ١٣و ١٢والتعاون معه على النحو املطلوب يف الفقرتني 
يقرر كذلك أن يتعهد العراق تعهدا غري مشروط بعـدم اسـتعمال أو اسـتحداث أو بنـاء أو حيـازة أي        

ام أن يقـوم، بالتشـاور مـع اللجنـة اخلاصـة،      ، ويطلب إىل األمني الع٩و ٨من املواد احملددة يف الفقرتني 
بإعــداد خطــة لرصــد امتثــال العــراق هلــذه الفقــرة والتحقــق منــه بشــكل مســتمر يف املســتقبل، علــى أن   

  ) ١٠يقدمها إىل الس للموافقة عليها يف غضون مائة وعشرين يوميا من صدور هذا القرار (الفقرة 
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨تدابري عدم االنتشار: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  ) ١٩٩١( ٦٨٧القرار 
  ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

  ، أعاله“بيولوجيةحظر توريد األسلحة الكيميائية وال”من القرار، حتت عنوان  ٩انظر الفقرة 
يقرر أن يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد ميكن اسـتعماهلا  
لألسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق حبث أو تطـوير أو دعـم أو تصـنيع    

م للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، يف     تتصل مبا ذكر أعاله؛ وأن يقدم إىل األمني العـام وإىل املـدير العـا   
غضـون مخســة عشــر يومــا مــن اختــاذ هــذا القــرار إعالنــا مبواقــع وكميــات وأنــواع مجيــع املــواد احملــددة   
ــة احلصــرية        ــة للرقاب ــواد ميكــن اســتعماهلا يف األســلحة النووي ــه مــن م ــع مــا لدي أعــاله؛ وأن خيضــع مجي

اعدة اللجنـة اخلاصـة وتعاوـا حسـبما تـنص عليـه       للوكالة، لكي حتتفظ ا لديها وتزيلها، وذلـك مبسـ  
(ب)؛ وأن يقبــل، وفقــا للترتيبــات املنصــوص عليهــا يف  ٩خطــة األمــني العــام الــيت نوقشــت يف الفقــرة 

، القيـام بتفتـيش عاجـل يف املوقـع وتــدمري مجيـع املـواد احملـددة أعـاله، أو إزالتـها أو جعلــها          ١٣الفقـرة  
من أجل رصد امتثالـه هلـذه التعهـدات     ١٣ترد مناقشتها يف الفقرة  عدمية الضرر؛ وأن يقبل اخلطة اليت

  )١٢والتحقق منه بشكل مستمر مستقبال (الفقرة 
  ) ١٩٩١( ٧٠٧القرار 

  ١٩٩١آب/أغسطس  ١٥
  يطالب العراق مبا يلي: 

  …  
أن يوقـــف مجيـــع األنشـــطة النوويـــة مـــن أي نـــوع، إال الســـتخدام النظـــائر املشـــعة   (و)  

الزراعية أو الصناعية إىل أن يقرر الـس أن العـراق ميتثـل امتثـاال تامـا هلـذا القـرار         لألغراض الطبية أو
)، وتقـرر الوكالـة أن العـراق ميتثـل امتثـاال تامـا التفـاق        ١٩٩١( ٦٨٧من القرار  ١٣و ١٢والفقرتني 

  ) ٣الضمانات مع الوكالة (الفقرة 
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨احلظر املفروض على النفط: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار 
  ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢

يعـي عقـب تـاريخ    يقرر أن تكون مجيع صادرات العراق من مبيعات النفط واملنتجات النفطية والغـاز الطب 
ــوىل مراجعــة حســاباا        ــة الســائدة، وأن يت اختــاذ هــذا القــرار متفقــة مــع أفضــل ممارســات الســوق الدولي

 ١٢حماسبون عموميون مستقلون مسؤولون أمام الس الدويل للمشـورة واملراقبـة املشـار إليـه يف الفقـرة      
ات اآلتية من تلـك املبيعـات، باسـتثناء    [من القرار] من أجل كفالة الشفافية، ويقرر أن تودع مجيع العائد

ــرة    ــه يف الفق ــتم حســب األصــول     ٢١مــا هــو منصــوص علي ــراق إىل أن ي ــة للع ــاه، يف صــندوق التنمي أدن
  )  ٢٠تشكيل حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف ا (الفقرة 



مال يف حاالت ديد السلمفيما يتخذ من األع - اجلزء السابع 
 اق)ــن امليثـم ابع ـل السـدوان (الفصــوع العــه ووقــالل بــواإلخ 

 

515/1419 12-07779 

 

  احلكم  القرار
التعويضــات أعــاله يف صــندوق  ٢٠يف املائــة مــن العائــدات املشــار إليهــا يف الفقــرة  ٥يقــرر أن تــودع نســبة 

 ) والقرارات الالحقة ذات الصلة، وأن يكـون هـذا املطلـب ملزمـا حلكومـة     ١٩٩١( ٦٨٧املنشأ وفقا للقرار 
ومشكَّلة حسب األصول وأي خلـف هلـا، مـا مل تقـرر خـالف ذلـك       ممثلة للشعب ومعترف ا دوليا عراقية

األمــم املتحــدة للتعويضــات،   حكومــة العــراق املمثلــة للشــعب واملعتــرف ــا دوليــا، وجملــس إدارة صــندوق  
  )٢١يف صندوق التعويضات (الفقرة  ممارسة منه لسلطته على طرق كفالة تسديد املدفوعات

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيود املفروضة على القذائف التسيارية: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  ) ١٩٩١( ٦٨٧القرار 
  ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

حظــــر توريــــد األســــلحة الكيميائيــــة  ”مــــن القــــرار، حتــــت عنــــوان   ١٠ و ٩ و ٨انظــــر الفقــــرات 
  ، أعاله  “والبيولوجية

  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف الفترة  مل تدخل أي تعديالت  (أ)  

    
  التدابري املفروضة على الصومال وإريتريا  
  معلومات أساسية    

يف عـام   أنشئ نظام اجلزاءات املفروضة على الصومال  
بفــرض حظــر شــامل علــى مجيــع األســلحة. ووســع        ١٩٩٢

نطــاق ذلــك احلظــر ليشــمل منــع تزويــد الصــومال، علــى حنــو   
مباشر أو غري مباشر، مبشورة تقنية ومسـاعدات ماليـة وغريهـا    
من أنواع املسـاعدة، والتـدريب املتعلـق باألنشـطة العسـكرية.      

علـق منـها   ومنحت أيضا إعفاءات من احلظر، مبا يف ذلك ما يت
باإلمدادات واملساعدة التقنية اليت تقدمها الـدول والـيت يقصـد    
ــن،       ــى تطــوير مؤسســات قطــاع األم ــا حصــرا املســاعدة عل

  ثة االحتاد األفريقي يف الصومال.وكذلك املعدات املتعلقة ببع
ــة جــزءات أُنشــئت         ــت جلن ــرة، تولّ ــذه الفت وخــالل ه

ــالقرار   ــق رصــد اإلشــر ١٩٩٢( ٧٥١عمــالً ب ــى ) وفري اف عل
  .  )٤٧(نظام اجلزاءات

    ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات خالل عامي   

ــد االســتعراض، أدخــل الــس عــدة       ــرة قي خــالل الفت
ــن       ــى نظــام اجلــزاءات بفرضــه جمموعــة م ــيريات رئيســية عل تغ
اجلــــزاءات احملــــددة األهــــداف لتشــــمل مجاعــــات حمــــددة يف  

__________ 

  .للمزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع  )٤٧(  

، بتوسـيع نطـاق حظـر    ٢٠٠٩الصومال، وقيامـه يف ايـة عـام    
األسـلحة واختــاذ تـدابري حمـددة األهــداف حبيـث يشــمل      توريـد 

ذلك إريتريا. وباإلضـافة إىل هـذه التغـيريات الرئيسـية، أجـرى      
الــس يف النظــام عــددا مــن التعــديالت الطفيفــة واإلعفــاءات   

  قرارات.   ١٠والتوضيحات عن طريق 
ــة توســيع رئيســي لنطــاق اجلــزاءات،      وعنــد أول عملي

ــراره     ــس مبوجــب ق ــرض ال  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٤ف
ــاين/نوفمرب   ــلحة    ٢٠٠٨تشــرين الث ــد األس ــى توري ــرا عل ، حظ

حمدد األهـداف، مبـا يف ذلـك تقـدمي خـدمات ماليـة ذات صـلة        
األنشــطة العســكرية، وجتميــد األصــول، وحظــر الســفر علــى   ب

األفراد أو الكيانات الذين يقومون بأعمال دد عملية إحـالل  
الســالم يف الصــومال أو أمنــه أو اســتقراره، أو اتفــاق جيبــويت، 
أو العمليــة السياســية، أو ــدد باســتخدام القــوة املؤسســات      

يقــي يف الصــومال؛ أو االحتاديــة االنتقاليــة أو بعثــة االحتــاد األفر
بأعمال تنتهك احلظر العام لتوريد األسـلحة أو تعرقـل إيصـال    

  املساعدة اإلنسانية إىل الصومال.  
كـانون   ٢٣) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٩٠٧ومبوجب القرار   

، فرض الس على إريتريا حظـرا عامـا   ٢٠٠٩األول/ديسمرب 
ــد     علــى توريــد األســلحة، وحظــرا حمــدد األهــداف علــى توري
األسلحة، مبا يف ذلك توفري اخلدمات املاليـة املتصـلة باألنشـطة    
العسكرية، وجتميدا لألصـول، وحظـرا للسـفر علـى األفـراد أو      
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نتــهكون حظــر توريــد األســلحة، ويقــدمون  الكيانــات الــذين ي
الــدعم انطالقــا مــن إريتريــا جلماعــات املعارضــة املســلحة الــيت  

القــرار  ــدف إىل زعزعــة اســتقرار املنطقــة؛ أو يعيقــون تنفيــذ 
) املتعلق جبيبويت؛ أو يقـدمون الـدعم ألفـراد    ٢٠٠٩( ١٨٦٢

أو مجاعات الرتكـاب أعمـال عنـف أو أعمـال إرهابيـة ضـد       

مواطنيها يف املنطقـة؛ أو يعيقـون حتقيقـات أو    دول أخرى أو 
  أعمال فريق الرصد.

بيـان ألحكـام مجيـع     ٨ و ٧ و ٦ويرد يف اجلـداول    
القـــرارات الـــيت تتضـــمن تـــدابري اجلـــزاءات وتـــدابري القمـــع  

      .٤١املادة وغريها من التدابري املتخذة مبوجب 
  ٦اجلدول 

    تدابري اجلزاءات
  احلكم  القرار

  (أ)٢٠٠٩-٢٠٠٨ التدابري املتخذة قبل الفترة: حظر توريد األسلحة
  )١٩٩٢( ٧٣٣القرار 

   ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٢٣
أجـل حتقيـق    يقرر، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمـم املتحـدة، أن تقـوم مجيـع الـدول فـورا، مـن       

مقاصد إقرار السلم واالستقرار يف الصومال، بتنفيذ حظر عام كامل علـى تسـليم أي نـوع مـن أنـواع      
  ) ٥األسلحة واملعدات العسكرية للصومال إىل أن يقرر الس خالف ذلك (الفقرة 

  ) ٢٠٠١( ١٣٥٦القرار 
    ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٩

)، وحيـث  ١٩٩٢( ٧٣٣مجيع التدابري املفروضـة مبوجـب القـرار     يكرر التأكيد جلميع الدول التزامها بامتثال
  ) ١كل دولة على اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة التطبيق واإلنفاذ الكاملني حلظر األسلحة (الفقرة 

) ال تنطبق على املالبس الواقيـة،  ١٩٩٢( ٧٣٣من القرار  ٥يقرر أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة   
ات الواقيــة مــن الرصــاص واخلــوذات العســكرية، الــيت يصــدرها بشــكل مؤقــت إىل   مبــا يف ذلــك الســتر

الصومال أفراد األمم املتحدة وممثلو وسائط اإلعالم والعاملون يف اـالني اإلنسـاين واإلمنـائي واألفـراد     
  )٢ستخدامهم الشخصي فقط (الفقرة املرتبطني م ال

ــة مبوجـــب ال     ــدابري املفروضـ ــا أن التـ ــرر أيضـ ــرة يقـ ــرار  ٥فقـ ــن القـ ــى ١٩٩٢( ٧٣٣مـ ــق علـ ) ال تنطبـ
اإلمدادات من املعدات العسكرية غـري املميتـة املسـتخدمة يف األغـراض اإلنسـانية أو الوقائيـة فحسـب،        

  ) ٣) (الفقرة ١٩٩٢( ٧٥١حسبما توافق عليها مسبقا اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
  ) ٢٠٠٢( ١٤٢٥القرار 

   ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٢
ــازة      يشــدد علــى ــع متويــل مجيــع عمليــات حي ــى توريــد األســلحة للصــومال مين أن احلظــر املفــروض عل

  ) ١األسلحة واملعدات العسكرية وتسليمها إليه (الفقرة 
يقرر أن حظر توريد األسـلحة مينـع تزويـد الصـومال، علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر، مبشـورة تقنيـة            

  ) ٢تدريب فيما يتعلق باألنشطة العسكرية (الفقرة ومساعدات مالية وغريها من أنواع املساعدة، وال
  ) ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار 

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦
) والـوارد تفصـيلها يف الفقـرتني    ١٩٩٢( ٧٣٣مـن القـرار    ٥يقرر أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

ية والتـدريب  ) لن تسري على إمدادات األسلحة واملعدات العسكر٢٠٠٢( ١٤٢٥من القرار  ٢ و ١
[مـن القـرار]    ٣الفين واملساعدة التقنية املخصصة على سبيل احلصر لدعم القوة املشار إليها يف الفقـرة  

  ) ٥أو الستخدامها (الفقرة 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
    ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

ــل       ــد األسـ ــى توريـ ــل علـ ــام والكامـ ــر العـ ــد احلظـ ــن جديـ ــد مـ ــرار   يؤكـ ــب القـ ــومال مبوجـ حة إىل الصـ
) ٢٠٠٢( ١٤٢٥ ) و٢٠٠١( ١٣٥٦ت )، بصــيغته املفصــلة واملعدلــة مبوجــب القــرارا ١٩٩٢(  ٧٣٣

  )٦) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٢  ) و٢٠٠٧( ١٧٤٤  ) و٢٠٠٦( ١٧٢٥  و
يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء مـا يلـزم مـن تـدابري ملنـع توريـد األسـلحة واملعـدات العسـكرية أو          

فـــين ومنـــع تـــوفري املســـاعدة التقنيـــة أو التـــدريب ال بيعهـــا أو نقلـــها، بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة،
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وغريها من أشكال املساعدة، مبا يف ذلك االستثمار أو السمسرة أو اخلدمات املاليـة   واملساعدات املالية

األخرى، ذات الصلة باألنشطة العسكرية أو بتوريد األسـلحة واملعـدات العسـكرية أو بيعهـا أو نقلـها      
راد أو الكيانـات الـذين حتـدد    لألفـ  ،غري مباشرة بصورة مباشرة أوأو صنعها أو صيانتها أو استخدامها، 

  ) ٧أدناه (الفقرة  ٨اللجنة أمساءهم مبوجب الفقرة 
 ٧  و ٣األفـراد وأحكـام الفقـرتني     علـى  ]مـن القـرار  [ ٧و ٣و ١يقرر أيضا أن تسري أحكام الفقـرات    

  على الكيانات الذين تقرر اللجنة أم: 
ر يف الصــومال، مبــا فيهــا   شــاركوا يف أعمــال ــدد الســالم أو األمــن أو االســتقرا       (أ)    

أو العمليــة السياســية أو ــدد  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩األعمــال الــيت ــدد اتفــاق جيبــويت املــربم يف  
بــالقوة املؤسســات االحتاديــة االنتقاليــة أو بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، أو قــدموا الــدعم لتلــك 

  األعمال؛ 
؛ ٦د األسلحة الذي أعيد تأكيده يف الفقرة انتهكوا احلظر العام والكامل على توري  (ب)    
عرقلوا إيصال املساعدة اإلنسانية إىل الصومال أو احلصول عليها أو توزيعها داخله   (ج)    

  ) ٨(الفقرة 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢
) والـيت تـرد مبزيـد مـن التفصـيل      ١٩٩٢( ٧٣٣من القرار  ٥يؤكد أيضا أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

تقــدم إىل الصــومال  ) ال تســري علــى املسـاعدة التقنيــة الـيت  ٢٠٠٢( ١٤٢٥مــن القـرار   ٢و  ١يف الفقـرتني  
[من القرار]، واليت تسـتثىن مـن تلـك التـدابري وفقـا لإلجـراء        ٥جل األغراض املذكورة يف الفقرة حصرا من أ

  )  ١٢) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٢من القرار  ١٢(ب) و ١١املنصوص عليه يف الفقرتني 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القرار 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٦
) والـيت تـرد مبزيـد مـن     ١٩٩٢( ٧٣٣مـن القـرار    ٥يؤكد أيضـا أن التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة      

ــيل يف الفقـــرتني   ــن القـــرار   ٢و  ١التفصـ ــلحة واملعـــدات    ٢٠٠٢( ١٤٢٥مـ ــري علـــى األسـ ) ال تسـ
الـيت يفتـرض أن يقتصـر اسـتخدامها علـى الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة الـيت تتخـذ            العسكرية 

  ) ١١[من القرار] (الفقرة  ٦تدابري وفقا للفقرة 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار 

  ٢٠٠٨ول/ديسمرب كانون األ ١٩
) ١٩٩٢( ٧٣٣املفروضــة مبوجــب القــرار  علــى حنــو تــام للتـدابري  يؤكـد التــزام مجيــع الــدول باالمتثـال  

  ) ١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٤٨٨والقرار 
  )٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار 

    ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦
) واليت تـرد مبزيـد مـن التفصـيل يف     ١٩٩٢( ٧٣٣من القرار  ٥يؤكد أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

لـيت تقـدم إىل   ) ال تسري على اإلمدادات واملسـاعدة التقنيـة ا  ٢٠٠٢( ١٤٢٥من القرار  ٢و  ١الفقرتني 
ــا للفقـــرة   ــة وفقـ ــة االنتقاليـ ــرار  ١١احلكومـــة االحتاديـ ) ألغـــراض تطـــوير ٢٠٠٧( ١٧٧٢(ب) مـــن القـ

ء اإلخطــار املــبني يف يتســق مــع عمليــة جيبــويت للســالم ورهنــا بــإجرا   مؤسســات قطــاع األمــن فيهــا، مبــا 
  ) ١٤) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٢من القرار  ١٢  الفقرة

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار 
  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

 تشـرين الثـاين/   ٢٠يالحظ مرة أخرى مع القلق ما ورد يف تقرير فريق الرصد املعين بالصومال املؤرخ 
ــوفمرب  ــد        ٢٠٠٨ن ــاذ حظــر توري ــة وعــدم إنف ــة فدي ــالغ املدفوع ــد املب ــا أن تزاي ــن اســتنتاجات مفاده م

) يزيـدان مـن تفـاقم أعمـال القرصـنة قبالـة ســواحل       ١٩٩٢( ٧٣٣األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار     
  ) ٢الصومال، ويهيب جبميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع فريق الرصد (الفقرة 

  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

ــد      يكــرر تأكيــد ضــرورة أن متتثــل  ــا، متامــا ألحكــام حظــر توري ــع الــدول األعضــاء، مبــا فيهــا إريتري مجي
)، بصــيغته املوســعة واملعدلــة مبوجــب ١٩٩٢( ٧٣٣مــن القــرار  ٥روض مبوجــب الفقــرة األســلحة املفــ

 ١٧٧٢ ) و٢٠٠٧( ١٧٤٤ ) و٢٠٠٦( ١٧٢٥ ) و٢٠٠٢( ١٤٢٥ ) و٢٠٠١( ١٣٥٦القــرارات  
  )١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤ر ) املتعلقة بالصومال وأحكام القرا٢٠٠٧(
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مـا يتصـل ـا مـن     بيـع أو توريـد األسـلحة و   مـة ملنـع   يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء فورا التدابري الالز  

جبميع أنواعها، مبا فيها األسلحة والذخائر واملركبـات واملعـدات العسـكرية واملعـدات شـبه العسـكرية        أعتدة
وقطع الغيار الالزمة ملا سبق ذكره، إىل إريتريا من جانب رعاياهـا أو مـن أراضـيها أو باسـتخدام السـفن أو      

ع أعالمها، ومنع تـوفري املسـاعدة التقنيـة والتـدريب واملسـاعدة املاليـة وغريهـا مـن أشـكال          الطائرات اليت ترف
املسـاعدة فيمـا يتعلـق باألنشـطة العسـكرية أو بتــوفري هـذه األصـناف أو صـنعها أو صـيانتها أو اســتخدامها،          

  ) ٥(الفقرة  ال  سواء كان منشؤها يف أراضيها أم
أو بيع أو نقل أي أسلحة أو مـا يتصـل ـا مـن أعتـدة بصـورة مباشـرة         يقرر أيضا أال تقوم إريتريا بتوريد  

رعاياهـا أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـيت ترفـع أَعالمهـا         أراضيها أو عـن طريـق  أو غري مباشرة من 
ــا،     ــن إريتري ــدول األعضــاء احلصــول م ــع ال ــا أو باســتخدام الســفن أو     وأن حتظــر مجي ــق رعاياه عــن طري

أعـاله، سـواء كـان     ٥ع أَعالمها، على األصناف والتدريب واملساعدة املبينـة يف الفقـرة   الطائرات اليت ترف
  ) ٦منشؤها يف إريتريا أم ال (الفقرة 

يقرر كذلك أن تتخـذ مجيـع الـدول األعضـاء التـدابري الالزمـة ملنـع القيـام، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،               
أنواعهـا، مبـا فيهـا األسـلحة والـذخائر واملركبـات واملعـدات        جبميع  بتوريد األسلحة وما يتصل ا من أعتدة

العسـكرية واملعــدات شــبه العســكرية وقطــع الغيــار الالزمــة ملـا ســبق ذكــره، أو بيعهــا أو نقلــها، مــن جانــب   
رعاياها أو من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات اليت ترفـع أَعالمهـا، وملنـع القيـام، بصـورة مباشـرة       

شرة، بتوفري املساعدة أو التدريب التقنيني واملساعدة املاليـة وغريهـا مـن أشـكال املسـاعدة، مبـا يف       أو غري مبا
ــة األخــرى فيمــا يتصــل باألنشــطة العســكرية أو       ذلــك خــدمات االســتثمار أو السمســرة أو اخلــدمات املالي

لألفــراد أو  تخدامها،بتوريــد األســلحة واملعــدات العســكرية أو بيعهــا أو نقلــها أو صــنعها أو صــيانتها أو اســ 
  )  ١٢أدناه (الفقرة  ١٥الكيانات أو األفراد الذين حتدد اللجنة أمساءهم عمال بالفقرة 

[من القرار] على األفراد، مبن فيهم على سبيل املثـال ال احلصـر القـادة     ١٠يقرر أن تسري أحكام الفقرة   
علـى األفـراد والكيانــات،    ١٣و ١٢السياسـيون والعسـكريون اإلريتريـون، وأن تسـري أحكــام الفقـرتني      

مبن فيهم علـى سـبيل املثـال ال احلصـر القـادة السياسـيون والعسـكريون اإلريتريـون والكيانـات احلكوميـة           
و خارجهـا ممـن   وشبه احلكومية والكيانـات اخلاصـة اململوكـة ملـواطنني إريتـريني يعيشـون داخـل إريتريـا أ        

  تعترب اللجنة أم:
  أعاله؛   ٦و  ٥املفروضة مبوجب الفقرتني ينتهكون التدابري   (أ)    

ــيت تســتهدف       (ب)   ــا جلماعــات املعارضــة املســلحة ال ــا مــن إريتري ــدعم انطالق يقــدمون ال
  زعزعة استقرار املنطقة؛

  ) املتعلق جبيبويت؛٢٠٠٩( ١٨٦٢يعيقون تنفيذ القرار   (ج)    
ــف      (د)     ــهم الرتكــاب أعمــال عن ــراد أو مجاعــات أو متويل ــإيواء أف أو أعمــال  يقومــون ب

إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها يف املنطقة، أو ييسرون قيامهم ا أو يـدعموم أو ينظمـوم أو   
  يدربوم أو حيرضوم على ارتكاا؛

  ) ١٥يعيقون حتقيقات أو أعمال فريق الرصد املعين بالصومال (الفقرة   (هـ)    
  (ب)٢٠٠٩- ٢٠٠٨جتميد األصول: التدابري املتخذة يف الفترة 

  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

 القتصـادية األخـرى  يقرر أن جتمـد مجيـع الـدول األعضـاء، دون تـأخري، األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد ا         
املوجودة يف أراضـيها والـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، األفـراد أو الكيانـات            

[مـن القـرار]، أو أفـراد أو كيانـات يعملـون بـامسهم أو وفقـا         ٨ الذين حتدد اللجنة أمسـاءهم مبوجـب الفقـرة   
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حسبما حتـدده اللجنـة، ويقـرر كـذلك أن تكفـل مجيـع       لتوجيهام، أو كيانات ميلكوا أو يتحكمون فيها، 

أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو     أراضـيها  داخـل  يوجـدون  أفـراد  أي أو الدول األعضـاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا    
  )٣أو لفائدم (الفقرة  موارد اقتصادية هلؤالء األفراد أو تلك الكيانات

ــرر   ــرة     يق ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــال ٣أال تســري الت ــوال أو أع ــى األم ــوارد    ه عل ــة أو امل األصــول املالي
  االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية أا:

ضرورية لتغطية النفقات األساسية، مبا يف ذلك سـداد مثـن املـواد الغذائيـة واإلجيـارات أو        (أ)  
املرافق العامـة أو حصـرا لسـداد    الرهون العقارية واألدوية والعالج الطيب والضرائب وأقساط التأمني ورسوم 

األتعاب املهنية املعقولة والنفقات املتكبدة املرتبطة بتقدمي اخلـدمات القانونيـة أو الرسـوم أو تكلفـة اخلـدمات      
الالزمــة للعمليــات الروتينيــة املتعلقــة حبفــظ أو تعهــد األمــوال امــدة واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية     

ــة  األخــرى، وفقــا للقــوانني   ــة اللجن ــة، بعــد إخطــار الــدول املعني باعتزامهــا اإلذن، حســب االقتضــاء،   الوطني
مــا مل تتخــذ اللجنــة قــرارا   باحلصــول علــى هــذه األمــوال أو األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية األخــرى  

  خبالف ذلك يف غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ هذا اإلخطار؛
شريطة أن تكون الدولة أو الدول األعضـاء املعنيـة قـد     ضرورية لتغطية نفقات استثنائية،  (ب)  

  أخطرت اللجنة ذا القرار ووافقت اللجنة عليه؛
خاضعة لرهن أو حكم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف هـذه احلالـة اسـتخدام         (ج)  

شـريطة أن   األموال واألصول املالية واملوارد االقتصـادية األخـرى لفـك ذلـك الـرهن أو تنفيـذ ذلـك احلكـم،        
يكـون لفائـدة أي فـرد أو كيـان حتـدده       يكون الرهن أو احلكم قد وقـع قبـل تـاريخ صـدور هـذا القـرار وأال      

أعــاله وأن تكــون الدولــة أو الــدول األعضــاء املعنيــة قــد أخطــرت اللجنــة بــذلك    ٣اللجنــة مبوجــب الفقــرة 
  )٤(الفقرة 

 أعـاله  ٣عمـال بأحكـام الفقـرة     ابات امـدة يقرر أنه جيوز للدول األعضـاء السـماح بـأن تضـاف إىل احلسـ       
املبالغ املسـتحقة مبوجـب عقـود أو اتفاقـات أو      الفائدة أو األرباح األخرى املستحقة على تلك احلسابات أو

التزامات نشأت يف وقت سابق للتاريخ الـذي أصـبحت فيـه تلـك احلسـابات خاضـعة ألحكـام هـذا القـرار،          
  )٥ح واملبالغ األخرى خاضعة هلذه األحكام وجممدة (الفقرة شريطة أن تظل هذه الفائدة واألربا

  ، أعاله“حظر توريد األسلحة”من القرار، حتت عنوان  ٨الفقرة انظر أيضا   
  )٢٠٠٨(١٨٥٣القرار 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٩
) والقـرار  ١٩٩٢( ٧٣٣القـرار  مبوجـب   املفروضـة تـام للتـدابري    علـى حنـو   التزام مجيع الدول باالمتثال يؤكد

  )١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤
  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول /ديسمرب  ٢٣
 يقـرر أن جتمـد مجيــع الـدول األعضــاء، دون إبطـاء، األمـوال واألصــول املاليـة واملــوارد االقتصـادية األخــرى       

لـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا،     املوجودة يف أراضيها يف تاريخ اختاذ هـذا القـرار أو يف أي وقـت بعـد ذلـك، وا     
[مــن  ١٥بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، األفــراد والكيانــات الــذين حتــدد اللجنــة أمســاءهم عمــال بــالفقرة   

وفقــا لتوجيهـام، ويقــرر كـذلك أن تكفــل مجيـع الــدول     القـرار]، أو أفــراد أو كيانـات يعملــون بـامسهم أو   
أصـول ماليـة أو مـوارد     أي أمـوال أو  أراضـيها  داخـل  تكيانـا  أو أفـراد  أي أو األعضاء عدم إتاحـة رعاياهـا  

  )١٣اقتصادية هلؤالء األفراد أو تلك الكيانات أو لفائدم (الفقرة 
األصـول املاليـة أو املـوارد     أعـاله علـى األمـوال أو    ١٣يقرر أيضا أال تنطبق التدابري املفروضة مبوجب الفقـرة  

  عنية أا:االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء امل
ضرورية لتغطية النفقات األساسية، مبا يف ذلك سـداد مثـن املـواد الغذائيـة واإلجيـارات أو        (أ)  

الرهون العقارية واألدوية والعالج الطيب والضرائب وأقساط التأمني ورسوم املرافق العامـة أو حصـرا لسـداد    
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  احلكم  القرار
اخلـدمات القانونيـة أو الرسـوم أو تكلفـة اخلـدمات      األتعاب املهنية املعقولة والنفقات املتكبدة املرتبطة بتقدمي 

الالزمــة للعمليــات الروتينيــة املتعلقــة حبفــظ أو تعهــد األمــوال امــدة واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية     
باعتزامهــا اإلذن، حســب    األخــرى، وفقــا للقــوانني الوطنيــة، بعــد إخطــار الدولــة العضــو املعنيــة اللجنــة         

 اللجنـة  تتخـذ  مل ى هذه األموال أو األصول املالية أو املـوارد االقتصـادية األخـرى مـا    االقتضاء، باحلصول عل
  يف غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ هذا اإلخطار؛ ذلك خبالف قرارا

ضرورية لتغطيـة نفقـات اسـتثنائية، شـريطة أن تكـون الدولـة العضـو أو الـدول األعضـاء            (ب)  
  ووافقت اللجنة عليه؛ذلك القرار املعنية قد أخطرت اللجنة ب

خاضعة لرهن أو حكم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف هـذه احلالـة اسـتخدام         (ج)  
األموال واألصول املالية واملوارد االقتصـادية األخـرى لفـك ذلـك الـرهن أو تنفيـذ ذلـك احلكـم، شـريطة أن          

 ائـدة شـخص أو كيـان حيـدد    يكـون لف  يكون الرهن أو احلكـم قـد وقـع قبـل تـاريخ صـدور هـذا القـرار وأال        
أدنــاه وأن تكـون الدولــة العضــو أو الـدول األعضــاء املعنيــة قـد أخطــرت اللجنــة بــذلك     ١٥مبوجـب الفقــرة  

  )١٤(الفقرة 
  ، أعاله“حظر توريد األسلحة”حتت عنوان  من القرار، ١٥انظر أيضا الفقرة 

  (ب)٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيود املفروضة على اخلدمات املالية: التدابري املتخذة يف الفترة 
  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 

  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠
  ، أعاله“حظر توريد األسلحة”من القرار، حتت عنوان  ٨و ٧انظر الفقرتني 

  )٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار 
  ٢٠٠٨ديسمرب كانون األول/ ١٩

والقـرار   )١٩٩٢( ٧٣٣القـرار  مبوجـب   املفروضـة تـام للتـدابري    علـى حنـو   التزام مجيع الدول باالمتثال يؤكد
  )١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

  ، أعاله“حظر توريد األسلحة”من القرار، حتت عنوان  ١٥و ١٢انظر الفقرتني 
يطالب بأن توقف إريتريا تيسري السفر وغري ذلك من أشكال الدعم املايل لألفـراد أو الكيانـات الـذين حتـدد     

)، مبـا  ١٩٩٩( ١٢٦٧اءات، وال سـيما اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      أمساءهم اللجنة وغريها من جلـان اجلـز  
  )١٧يتفق مع األحكام املبينة يف القرارات املتخذة يف هذا الصدد (الفقرة 

  (ب)٢٠٠٩- ٢٠٠٨رة حظر السفر أو فرض القيود عليه: التدابري املتخذة يف الفت
  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 

  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠
  

ــدابري الالزمــة ملنــع األ    ــع الــدول األعضــاء الت ــة أمســاءهم مبوجــب   فــراديقــرر أن تتخــذ مجي الــذين حتــدد اللجن
دخول أو عبور أراضيها ، على أنه ليس يف هذه الفقرة ما يلزم أي دولـة بـأن متنـع     من ]من القرار[ ٨ الفقرة

 )  ١مواطنيها من دخول أراضيها (الفقرة 

 أعاله يف احلاالت التالية: ١يقرر أيضا أال تسري التدابري املتخذة مبوجب الفقرة   

تــربره حاجــة  نــدما تــرى اللجنــة، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، أن هــذا الســفر  ع  (أ)  
  إنسانية، مبا يف ذلك أداء الواجبات الدينية؛ أو

علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، أن االســتثناء ميكــن أن يعــزز    عنــدما تــرى اللجنــة،  (ب)  
  )٢يف املنطقة (الفقرة بشكل آخر أهداف حتقيق السالم واملصاحلة الوطنية يف الصومال واالستقرار 

  ، أعاله“حظر توريد األسلحة”من القرار، حتت عنوان  ٨الفقرة  أيضا انظر  
  )٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار 

  ٢٠٠٨ول/ديسمرب كانون األ ١٩
) والقـرار  ١٩٩٢( ٧٣٣القـرار   املفروضـة مبوجـب   تـام للتـدابري   علـى حنـو   التزام مجيع الدول باالمتثال يؤكد

  )١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤
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  احلكم  القرار
  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣
الـذين حتـدد اللجنـة أمسـاءهم عمـال باملعـايري        يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء التدابري الالزمة ملنع األفـراد 

من دخول أو عبـور أراضـيها، علـى أن لـيس يف هـذه الفقـرة مـا يلـزم أي          ]من القرار[ ١٥الواردة يف الفقرة 
  )١٠دولة بأن متنع مواطنيها من دخول أراضيها (الفقرة 

  أعاله يف احلاالت التالية: ١٠يقرر أيضا أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
تــربره حاجــة  عنــدما تــرى اللجنــة، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، أن هــذا الســفر    (أ)  

  إنسانية، مبا يف ذلك أداء الواجبات الدينية؛ أو
يعــزز  علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، أن االســتثناء ميكــن أن   دما تــرى اللجنــة،عنــ  (ب)  

  )١١بشكل آخر أهداف حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة (الفقرة 
، حتـت عنـوان   ١٧أعـاله، والفقـرة    “حظـر توريـد األسـلحة   ”حتت عنوان  من القرار، ١٥انظر أيضا الفقرة   

  أعاله “يةود املفروضة على اخلدمات املالالقي”
  

  جيم. - ، الضميمة، الفرع ثامناS/2008/769  (أ)  
  مل تتخذ أي تدابري قبل هذه الفترة.  (ب)  

    
  ٧اجلدول 

    تدابري اإلنفاذ
  احلكم  القرار

  (أ)٢٠٠٩-٢٠٠٨عمليات تفتيش الشحنات: التدابري املتخذة يف الفترة 
  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣
يهيب جبميع الدول األعضاء أن تقـوم، وفقـا لسـلطاا وتشـريعاا الوطنيـة ومبـا يتسـق مـع القـانون الـدويل،           
بالتفتيش، يف أراضيها، مبا يشـمل املـوانئ واملطـارات، علـى مجيـع الشـحنات املتجهـة إىل الصـومال وإريتريـا          

مة منهما، إذا كان لدى الدولة املعنيـة معلومـات تـوفر أسـبابا معقولـة لالعتقـاد بـأن الشـحنات حتـوي          والقاد
مــن هــذا القــرار أو احلظــر  ٦و  ٥أصــنافا حيظــر توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تصــديرها مبوجــب الفقــرتني  

) ١٩٩٢( ٧٣٣رار مــن القــ ٥العــام والكامــل علــى توريــد األســلحة إىل الصــومال املفــروض عمــال بــالفقرة  
  )٧بصيغته املوسعة واملعدلة مبوجب القرارات الالحقة لكفالة التنفيذ الدقيق لتلك األحكام (الفقرة 

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨مصادرة األسلحة: التدابري املتخذة يف الفترة 
  )٢٠٠٩(١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣
مـن   ٦و  ٥يقرر أن يأذن جلميع الدول األعضاء، لدى الكشـف عـن األصـناف احملظـورة مبوجـب الفقـرتني       

 ٦و  ٥نقلـها أو تصـديرها مبوجـب الفقـرتني      هذا القـرار، مبصـادرة األصـناف احملظـور توريـدها أو بيعهـا أو      
من هذا القرار وبالتخلص منها (إما بتدمريها أو بإبطال مفعوهلـا)، وأن تقـوم مجيـع الـدول األعضـاء بـذلك،       

  )٨ويقرر كذلك أن تتعاون مجيع الدول األعضاء يف بذل هذه اجلهود (الفقرة 
  

  مل تتخذ أي تدابري قبل هذه الفترة.  (أ)  
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  ٨اجلدول 
    ٤١املادة التدابري األخرى املتخذة مبوجب 

  احلكم  القرار
  شروط اإلاء أو االستعراض

  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

[مــن القــرار] علــى هــؤالء األفــراد أو تلــك       ٧و  ٣و  ١يقــرر وقــف ســريان التــدابري املبينــة يف الفقــرات      
  )٩هم من قائمة األفراد والكيانات احملددة أمساؤهم (الفقرة الكيانات مىت وإذا قامت اللجنة بشطب أمسائ

    اعتزام النظر يف فرض تدابري
  )٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 

  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠
يعيد تأكيـد اعتزامـه اختـاذ تـدابري ضـد مـن يسـعون إىل منـع تنفيـذ عمليـة سياسـية سـلمية أو إعاقتـها أو مـن               

القوة املؤسسات االحتادية االنتقالية أو بعثة االحتاد األفريقـي يف الصـومال أو مـن يقومـون بأعمـال      يهددون ب
  )٥تقوض االستقرار يف الصومال أو يف املنطقة (الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

يشـري إىل اعتزامــه اختــاذ تــدابري ضـد مــن حيــاولون منــع أو إعاقــة االضـطالع بعمليــة سياســية ســلمية، أو مــن    
ــن يتخــذون         ــي يف الصــومال، أو م ــة االحتــاد األفريق ــة أو بعث ــة االنتقالي ــالقوة املؤسســات االحتادي يهــددون ب

وض االســتقرار يف الصــومال أو يف املنطقــة، و يطلــب بالتــايل إىل اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  إجــراءات تقــ
) أن تقدم، يف غضون ستني يوما من تاريخ اختاذ هـذا القـرار، توصـيات بشـأن تـدابري حمـددة       ١٩٩٢( ٧٥١

  )٦تستهدف هؤالء األفراد أو الكيانات (الفقرة 
  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣
يؤكد أنه سيبقي األعمال اليت تقوم ا إريتريا قيد االستعراض وأنه سيكون على اسـتعداد لتكييـف التـدابري،    

  )٢١زيزها أو تعديلها أو رفعها، يف ضوء امتثال إريتريا ألحكام هذا القرار (الفقرة بطرق منها تع
    اعتزام استعراض اجلزاءات

  )٢٠٠٨( ١٨١١القرار 
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٩

، يف اختـاذ  ٢٠٠٨نيسـان/أبريل   ٢٤يكرر اإلعراب عن اعتزامه النظر، يف ضـوء تقريـر فريـق الرصـد املـؤرخ      
  )٢) والتقيد ا (الفقرة ١٩٩٢( ٧٣٣تحسني تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القرار إجراءات حمددة ل

  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

[مـــن القـــرار] يف غضـــون اثـــين عشـــر شـــهرا  ٧و  ٣و  ١يقـــرر أن يســـتعرض التـــدابري املبينـــة يف الفقـــرات 
  )٢٦  (الفقرة

  )٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار 
  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٩

يكرر اإلعراب عن اعتزامه النظر يف اختاذ إجراءات حمـددة لتحسـني تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار        
  )٢) واالمتثال هلا (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤) والقرار ١٩٩٢( ٧٣٣

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

  أعاله “٤١املادة اعتزام النظر يف فرض تدابري مبوجب ”من القرار، حتت عنوان  ٢١انظر الفقرة 

  
  .S/2008/274  (أ)  

    
  التدابري املفروضة ضد ليربيا  

  معلومات أساسية  

فــرض جملــس األمــن للمــرة األوىل حظــرا علــى توريــد    
 ٧٧٨مبوجـــب القـــرار   ١٩٩٢األســـلحة إىل ليربيـــا يف عـــام   

) وفرض يف وقت الحق جمموعة متنوعة من التـدابري،  ١٩٩٢(

، ٢٠٠٨. ويف عـام  )٤٨(ى إاء العديد منها يف وقت الحـق جر
كانت تدابري حظر توريد األسلحة وجتميد األصول املفروضـة  
على رئيس ليربيا السابق تشارلز تيلور أو أفراد أسرته القـريبني  

__________ 

اؤهـا احلظـر املفـروض علـى تصـدير      مشلت التـدابري الـيت جـرى إ     )٤٨(  
  املاس واألخشاب.
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أو كبــار املســؤولني يف نظــام تــايلور الســابق أو غريهــم مــن       
حظـر سـفر األفـراد     حلفائه أو مساعديه املقربني منه، و تـدابري 

الــذين يشــكلون ديــدا لعمليــة الســالم واالســتقرار يف ليربيــا،  
مبن فيهم كبار أعضاء حكومة الرئيس السابق تشـارلز تـايلور،   

كـانون   ١٩شـهرا حـىت    ١٢نافذة عقب جتديدها لفترة مـدا  
  .)٤٩(٢٠٠٨األول /ديسمرب 

وخالل هذه الفترة، توىل اإلشـراف علـى النظـام كـل       
) ٢٠٠٣( ١٥٢١جـــزاءات منشـــأة عمـــال بـــالقرار  مــن جلنـــة 

  .)٥٠(وفريق خرباء
__________ 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار   )٤٩(  

  للمزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع.  )٥٠(  

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات احلاصلة خالل عامي   
ــلحة     ــر توريـــد األسـ ــد حظـ ــدا  جـــرى متديـ ــرة مـ لفتـ

) ومتت االستعاضـة  ٢٠٠٨( ١٨٥٤شهرا مبوجب القرار  ١٢
ــرار     ــب القـ ــد، مبوجـ ــا بعـ ــه فيمـ ــر ٢٠٠٩( ١٩٠٣عنـ )، حبظـ

ــى    ــرض حصــرا عل ــلحة يف ــد األس ــري    لتوري ــات غ ــع الكيان مجي
احلكومية واألفراد العاملني يف إقلـيم ليربيـا، مـع اسـتمرار إلـزام      

ة إىل الـــدول بإخطـــار اللجنـــة بتوجيـــه أي شـــحنات لألســـلح 
ــدا    ــرة م ــا لفت شــهرا. ومــدد حظــر الســفر    ١٢حكومــة ليربي

ــدا    ــرة م ــرتني لفت ــد األصــول،    ١٢م شــهرا يف حــني أن جتمي
  الذي كان قد فرض ألجل غري مسمى، ظل ساريا.

أحكــام مجيــع القــرارات   ١٠و  ٩وتــرد يف اجلــدولني   
ــدابري املتخــذة        ــن الت ــا م ــدابري اجلــزاءات وغريه ــيت تتضــمن ت ال

  .٤١املادة مبوجب 
  ٩اجلدول 

    تدابري اجلزاءات
  احلكم  القرار

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  )  ١٩٩٢( ٧٨٨القرار 

  ١٩٩٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩
يقرر، مبوجب الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة، ان تقـوم مجيـع الـدول علـى الفـور، ألغـراض إقـرار           
السلم واالستقرار يف ليربيا، بتنفيذ حظر عام وكامل على مجيع شـحنات األسـلحة واملعـدات العسـكرية إىل     

  )٨لس غري ذلك (الفقرة ليربيا إىل أن يقرر ا
  )٢٠٠١( ١٣٤٣القرار 

  ٢٠٠١آذار/مارس  ٧
) وحل اللجنـة املنشـأة مبوجـب    ١٩٩٢( ٧٨٨من القرار  ٨إاء تدابري احلظر املفروضة مبوجب الفقرة  ريقر

  )١(الفقرة ) ١٩٩٥( ٩٨٥القرار 
ا باألسـلحة واألعتـدة ذات   يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع بيع أو تزويـد ليربيـ    (أ)    

الصلة جبميع أنواعهـا، سـواء مـن جانـب مواطنيهـا أو انطالقـا مـن أقاليمهـا أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات            
ترفع أعالمها، مبا يف ذلك األسلحة والذخرية، واملركبـات واملعـدات العسـكرية، واملعـدات شـبه العسـكرية،       

  ما إذا كان منشؤها يف أقاليمها أو ال؛وقطع الغيار اخلاصة مبا سبق ذكره، بصرف النظر ع
أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة ملنــع تزويــد ليربيــا بــأي تــدريبات أو           أيضــا  يقــرر  (ب)  

مســاعدات فنيــة مــن جانــب مواطنيهــا أو انطالقــا مــن أقاليمهــا، يف مــا يتصــل بتوريــد أو صــنع أو صــيانة أو  
  ) أعاله؛املذكورة يف الفقرة الفرعية (أ املواداستعمال 

أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقـرتني الفـرعيتني (أ) و (ب) أعـاله علـى     كذلك يقرر   (ج)  
إمدادات املعدات العسكرية غري املهلكة اليت يقتصر استعماهلا علـى األغـراض اإلنسـانية أو أغـراض احلمايـة،      

ه مسـبقا اللجنـة املنشـأة مبوجـب     وما يتصل بذلك من مساعدات أو تدريبات فنيـة، علـى حنـو مـا توافـق عليـ      
  ؛[من القرار] ١٤الفقرة 
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  احلكم  القرار
يؤكد أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة الفرعية (أ) أعاله ال تسـري علـى أصـناف املالبـس       (د)  

الواقية، مبا يف ذلك السترات الواقية واخلوذات العسكرية، اليت يصـدرها إىل ليربيـا بصـفة مؤقتـة أفـراد األمـم       
وسـائل اإلعــالم والعـاملون يف األنشـطة اإلنسـانية واإلمنائيــة واألفـراد املرتبطـون ـم، وذلــك        املتحـدة وممثلـو   

  )٥(الفقرة  الستعماهلم الشخصي فحسب
  )٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 

  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢
 ٢٨و  ١٧)، والفقـرتني  ٢٠٠١( ١٣٤٣مـن القـرار    ٧ إىل ٥إاء احلظر املفـروض مبوجـب الفقـرات     ريقر
  )١(الفقرة  )٢٠٠١( ١٣٤٣القرار عمال ب )، وحل اللجنة املنشأة٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار  من

 املتصــلة ــا أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة ملنــع بيــع األســلحة واألعتــدة  أيضــا يقــرر  (أ)    
كرية، ، مبا يف ذلك األسلحة والذخرية واملركبـات واملعـدات العسـكرية، واملعـدات شـبه العسـ      هاميع أنواعجب

الطـائرات   وأوقطع غيارها، إىل ليربيا أو إمدادها ا بواسطة رعاياهـا أو مـن أراضـيها أو باسـتخدام السـفن      
  ال؛  أم  اليت ترفع أَعالمها، سواء كانت أراضيها هي جهة املنشأ

ــرر  (ب)   ــدريب        كــذلك يق ــا بالت ــد ليربي ــع تزوي ــة ملن ــدابري الالزم ــدول الت ــع ال ــتقين أن تتخــذ مجي ال
الفرعيـة (أ)   الـواردة يف الفقـرة   املـواد  اعدة التقنية فيما يتصل بتـوفري أو صـناعة أو صـيانة أو اسـتخدام    املس أو

  أعاله من جانب رعاياها أو من أراضيها؛
يؤكــد مــن جديــد أن التــدابري الــواردة يف الفقــرتني الفــرعيتني (أ) و (ب) أعــاله تســري علــى    (ج)  

مبــا يف ذلــك مجيــع  ،ألي جهــة متلقيــة يف ليربيــا املتصــلة ــا ةمجيــع مبيعــات أو إمــدادات األســلحة واألعتــد 
ملصـاحلة والدميقراطيـة وحركـة    مـن أجـل ا   ين، مثل جبهة الليربيني املتحـد الدولة العناصر غري اخلاضعة لسلطة

  إحياء الدميقراطية يف ليربيا ومجيع امليليشيات واجلماعات املسلحة السابقة واحلالية؛
ــرر  (د)   ــدابري  أن يق ــرعيتني (أ) و (ب) أعــاله    الت ــرتني الف ــىال تســري املفروضــة مبوجــب الفق  عل
يـراد ـا حصـرا دعـم بعثـة األمـم        الـيت والتـدريب واملسـاعدة التقنـيني     املتصلة ااألسلحة واألعتدة  إمدادات

  املتحدة يف ليربيا أو استخدامها من قبلها؛
علـى  ال تسـري  فرعيتني (أ) و (ب) أعـاله  التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني ال أن أيضا يقرر  (هـ)  

والتــدريب واملســاعدة التقنــيني الــيت يــراد ــا حصــرا دعــم برنــامج   املتصــلة ــاإمــدادات األســلحة واألعتــدة 
اســتخدامها هلــذا الغـرض، علــى النحــو   التـدريب واإلصــالح الــدويل للقـوات املســلحة والشــرطة الليربيـة، أو   

  ؛[من القرار] ٢١جب الفقرة الذي تقره سلفا اللجنة املنشأة مبو
ال تســري التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرتني الفــرعيتني (أ) و (ب) أعــاله كــذلك أن  ريقــر  (و)  
ــى  ــدادات املعــدات العســكرية غــري الفتاكــة املخصصــة حصــرا لالســتخدامات اإلنســانية أو ألغــراض      عل إم

  ، على النحو الذي تقره اللجنة سلفا؛التدريب التقين وأ التقنية احلماية، وما يتصل بذلك من املساعدة
يؤكد أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة الفرعية (أ) أعـاله ال تسـري علـى املالبـس الواقيـة،        (ز)  

ــم         ــو األم ــة موظف ــا بصــورة مؤقت ــها إىل ليربي ــيت ينقل ــة واخلــوذات العســكرية، ال ــك الســترات الواقي ــا يف ذل مب
املساعدة اإلنسـانية والتنميـة، واملوظفـون املرتبطـون ـم،       لون يف جمالوالعاماملتحدة، وممثلو وسائط اإلعالم 
  )٢(الفقرة  الستخدامهم الشخصي حصرا

  )٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار 
  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢١

، استنادا إىل تقييماته للتقدم الذي أحرزته حكومة ليربيا االنتقالية الوطنيـة صـوب الوفـاء بشـروط إـاء      يقرر
  ):٢٠٠٣( ١٥٢١املفروضة مبوجب القرار  التدابري
ــرتني         (أ)   ــلحة والســفر املفروضــة مبوجــب الفق ــة باألس ــدابري املتعلق ــد الت ــرار   ٤و  ٢جتدي ــن الق م
شهرا من تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، واستعراضـها بعـد سـتة أشـهر          ١٢) لفترة أخرى مدا ٢٠٠٣( ١٥٢١
  )١(الفقرة 
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  احلكم  القرار
  )٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار 

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢١
علـى   ١٠و  ٤و  ٢والتنقـل واألخشـاب املفروضـة مبوجـب الفقـرات       يالحظ أن التـدابري املتعلقـة باألسـلحة   

) ال تـزال  ٢٠٠٤( ١٥٧٩مـن القـرار    ١واليت جـددت مبوجـب الفقـرة     )٢٠٠٣( ١٥٢١التوايل من القرار 
  )٩(الفقرة  ٢٠٠٥األول/ديسمرب  كانون ٢١سارية حىت 

  )٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار 
  ٢٠٠٦ران/يونيه حزي ١٣

) علـــى ٢٠٠٣( ١٥٢١(أ) و (ب) مــن القــرار    ٢تني أال تســري التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــر      يقــرر 
اليت مت بالفعل تزويد أفـراد دائـرة األمـن اخلـاص ـا ألغـراض التـدريب، مبقتضـى املوافقـة          األسلحة والذخرية 

مــن ذلــك  ٢١عمــال بــالفقرة  املنشــأة مــن ذلــك القــرار عــن اللجنــة(ه)  ٢املســبقة الصــادرة مبوجــب الفقــرة 
يف عهـدة دائـرة األمـن اخلـاص لغـرض اسـتخدامها العملـي غـري         األسلحة والذخرية القرار، وجواز بقاء تلك 

  )١املُقَيد (الفقرة 
) علـى  ٢٠٠٣( ١٥٢١(أ) و (ب) مـن القـرار    ٢تني أال تسري التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـر    أيضا ر يقر

الـيت وافقـت عليهـا اللجنـة مسـبقا علـى أسـاس كـل حالـة علـى            ،األسلحة والذخريةن اإلمدادات احملدودة م
ــدقيق يف         ــذين مت الت ــا، ال ــة ليربي ــة حلكوم ــن التابع ــوات الشــرطة واألم ــراد ق حــدة، واملزمــع أن يســتخدمها أف

  )٢(الفقرة  ٢٠٠٣يف تشرين األول/أكتوبر  األمم املتحدة يف ليربيا بعثةمؤهالم وتدريبهم منذ إنشاء 
  )٢٠٠٦( ١٧٣١القرار 

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠
يقــرر، اســتنادا إىل تقييمــه للتقــدم احملــرز حــىت اآلن صــوب الوفــاء بشــروط إــاء التــدابري املفروضــة مبوجــب    

  )، ما يلي:  ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
) ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ٢جتديــد التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــرة    (أ)  

) وجتديـــد التـــدابري املتعلقـــة بالســـفر ٢٠٠٦( ١٦٨٣مـــن القـــرار  ٢و  ١والـــيت عـــدلت مبوجـــب الفقـــرتني 
) لفتـرة أخــرى مـدا اثنـا عشــر شـهرا اعتبـارا مــن      ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القـرار   ٤املفروضـة مبوجـب الفقـرة    
  تاريخ اختاذ هذا القرار؛  

 ١٥٢١(أ) و (ب) مـن القـرار    ٢قـرة  عدم تطبيق التدابري املفروضة على األسلحة مبوجب الف  (ب)  
) على إمدادات املعـدات العسـكرية غـري الفتاكـة، باسـتثناء األسـلحة والـذخائر غـري الفتاكـة، كمـا           ٢٠٠٣(

واملقصــود أن   )،٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار    ٢١أخطــرت بــذلك مســبقا اللجنــة املنشــأة عمــال بــالفقرة       
إنشـاء   ومـة ليربيـا الـذين مت فـرزهم وتدريبـهم منـذ      وقوات األمن التابعة حلك يستخدمها حصرا أفراد الشرطة

  )١(الفقرة  ٢٠٠٣بعثة األمم املتحدة يف ليربيا يف تشرين األول/أكتوبر 
  )٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩
قـرار  حنـو اسـتيفاء شـروط إـاء التـدابري املفروضـة مبوجـب ال        يقرر، استنادا إىل تقييمه للتقدم احملرز حىت اآلن

  )، ما يلي:  ٢٠٠٣( ١٥٢١
 ١٥٢١مــن القــرار  ٢العمــل بالتــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــرة   أن جيــدد  (أ)  

(ب) مـــن القـــرار  ١) والفقـــرة ٢٠٠٦( ١٦٨٣مـــن القـــرار  ٢و  ١) واملعدلـــة مبوجـــب الفقـــرتني ٢٠٠٣(
 ١٥٢١مـن القـرار    ٤ضة مبوجـب الفقـرة   )، وأن جيدد العمل بالتدابري املتعلقة بالسفر املفرو٢٠٠٦( ١٧٣١

  )  ١(الفقرة  ) لفترة أخرى مدا اثنا عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار٢٠٠٣(
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨د األسلحة: التعديالت خالل الفترة حظر توري

  )٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار 
  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٩

يقــرر، اســتنادا إىل تقييمــه للتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف اســتيفاء الشــروط املتعلقــة بوقــف العمــل بالتــدابري           
  )، ما يلي:٢٠٠٣( ١٥٢١روضة مبوجب القرار املف

 ١٥٢١مــن القــرار  ٢أن جيــدد العمــل بالتــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــرة    (أ)  
(ب) مـــن القـــرار  ١ ) والفقـــرة٢٠٠٦( ١٦٨٣مـــن القـــرار  ٢و  ١) واملعدلـــة مبوجـــب الفقـــرتني ٢٠٠٣(

 ١٥٢١مـن القـرار    ٤السفر املفروضة مبوجـب الفقـرة   )، وأن جيدد العمل بالتدابري املتعلقة ب٢٠٠٦( ١٧٣١
  مدا اثنا عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار؛ ) لفترة أخرى٢٠٠٣(
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  احلكم  القرار
 ١٥٢١مـــن القـــرار  ٢١أن تقـــوم الـــدول األعضـــاء بإشـــعار اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالفقرة   (ب)  

(و) مـن   ٢(هــ) أو   ٢وفقـا للفقـرة    ) لدى تسليم مجيع األسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد املـوردة       ٢٠٠٣(
 ١٧٣١(ب) مــن القــرار  ١) أو الفقــرة ٢٠٠٦( ١٦٨٣مــن القــرار  ٢) أو الفقــرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القــرار 

  )١) (الفقرة ٢٠٠٦(
  )٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 

    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧
 ١٥٢١مــن القــرار  ٢املفروضــة ســابقا مبوجــب الفقــرة وعــن التــدابري املتعلقــة باألســلحة  يســتعيضأن يقــرر 

(ب) مـن القـرار    ١) والفقـرة  ٢٠٠٦( ١٦٨٣مـن القـرار    ٢و  ١) واليت عدلت مبوجـب الفقـرتني   ٢٠٠٣(
لحة وأال تســري علــى توريــد أو بيــع أو نقــل األســ   أدنــاه، ٤ الفقــرة يف الــواردة بالتــدابري )٢٠٠٦( ١٧٣١

تـدريب متصـل باألنشـطة العسـكرية إىل      أعتـدة وعلـى تقـدمي أي مسـاعدة أو مشـورة أو     يتصل ـا مـن    ماو
  )٣(الفقرة  أدناه ٤للفترة احملددة يف الفقرة  احكومة ليربي

شهرا اعتبارا من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار مـا يلـزم مـن        اثنا عشرأن تتخذ مجيع الدول لفترة مدا أيضا  يقرر
، بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة، انطالقـا     أعتدة ما يتصل ا منملنع توريد أو بيع أو نقل األسلحة وتدابري 

باسـتخدام سـفن أو طـائرات حتمـل علمهـا، إىل مجيـع الكيانـات غـري          مواطنيها أو عن طريقمن أراضيها أو 
 يتعلـق  فيمـا  إلـيهم ة أو تـدريب  تقـدمي أي مسـاعدة أو مشـور    ملنعو احلكومية واألفراد العاملني يف إقليم ليربيا

  )٤(الفقرة  باألنشطة العسكرية، مبا يف ذلك التمويل واملساعدة املالية
  يلي:  أعاله على ما ٤الفقرة الواردة يف التدابري  تسريأال كذلك يقرر 

الـتقين املخصصـة   يف اـال  التـدريب واملسـاعدة   وما يتصل ا مـن أعتـدة و  إمدادات األسلحة   (أ)  
  ؛االبعثة هل م بعثة األمم املتحدة يف ليربيا أو الستخدامحصرا لدع

جيلبــها الســترات الواقيــة مــن الرصــاص واخلــوذات العســكرية الــيت   هــا، مبــا فيةالواقيــ املالبــس   (ب)  
اإلنســانية  الشــؤون والعــاملون يف جمـايل إىل ليربيـا أفــراد األمـم املتحــدة وممثلـو وســائط اإلعـالم      بصـفة مؤقتــة 
  فراد املرتبطون م، الستخدامهم الشخصي فقط؛واإلمنائية واأل

ــن    (ج)   ــدادات األخــرى م ــدة لالســتخدام يف األغــراض     اإلم ــدات العســكرية غــري الفتاكــة املع املع
ختطـر   علـى حنـو مـا    ،تقينيف اال الـ اإلنسانية أو ألغراض احلماية فقط وما يتصل ا من مساعدة وتدريب 

  )٥القرار] (الفقرة  [من ٦لفقرة مبوجب امسبقا اللجنة  هب
أي شـحنات   بإرسـال أعاله، بإخطار اللجنـة مسـبقا    ٤يقرر أن تقوم مجيع الدول، يف الفترة املبينة يف الفقرة 

كومـة مـن مسـاعدة أو مشـورة أو     احلم إىل إىل حكومـة ليربيـا، أو مبـا يقـد    وما يتصل ا من أعتدة لألسلحة 
(أ) و (ب) أعــاله،  ٥يف الفقــرتني  همشــار إليــمــا هــو ء تــدريب فيمــا يتصــل باألنشــطة العســكرية، باســتثنا  

ــة تضــمني تلــك اإلخطــارات مجيــع املعلومــات ذات الصــلة، مبــا في     يــةحســب االقتضــاء نوع هــاويؤكــد أمهي
واملسـار الـذي    األسلحة والذخائر املقدمة وكميتها واملسـتخدم النـهائي والتـاريخ املقتـرح لتسـليم الشـحنات      

ــدتســلكه، ويكــرر  ــذخرية  ضــع عالمــات علــى كومــة بعــد ذلــك بو أن تقــوم احل ضــرورة تأكي األســلحة وال
  )٦اخلطوات (الفقرة   باختاذ هذهرمسيا واالحتفاظ بسجل هلا وإخطار اللجنة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨صول: تدابري متخذة قبل الفترة جتميد األ
  )  ٢٠٠٤( ١٥٣٢القرار 

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢
تشارلز تايلور، وأفراد أسـرته املباشـرين، ال سـيما جويـل هـاورد       ،السابق ايقرر أنه من أجل منع رئيس ليربي

فــاء أو الشــركاء يلور الســابق، أو غريهــم مــن احللايلور االبــن، وكبــار مســؤويل نظــام تــايلور، وتشــارلز تــاتــ
مــن  ،)٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القـرار   ٢١الـوثيقي الصــلة ـم، الــذين حـددم اللجنــة املنشـأة مبوجــب الفقـرة      

اســتخدام األمــوال واملمتلكــات املختلســة يف التــدخل لعرقلــة اســتعادة الســالم واالســتقرار يف ليربيــا واملنطقــة  
 تاريخ اختاذ هـذا القـرار، أو يف أي وقـت آخـر     دون اإلقليمية، يتعني على مجيع الدول اليت يوجد لديها حىت
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  احلكم  القرار
الحــق، أمــوال أو أصــول ماليــة ومــوارد اقتصــادية أخــرى ميتلكهــا، أو يــتحكم فيهــا بشــكل مباشــر أو غــري    

يلور االبن، و/أو األفـراد اآلخـرين الـذين حـددم     ايلور، وتشارلز تايلور، وجويل هاورد تامباشر، تشارلز ت
واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى املوجــودة لــدى الكيانــات الــيت اللجنــة، مبــا يف ذلــك األمــوال 

بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، أي منـهم أو أي أشـخاص يعملـون بـامسهم أو بنـاء           ،ميتلكها أو يتحكم فيهـا 
علــى توجيهــام ممــن حتــددهم اللجنــة، أن جتمــد دومنــا إبطــاء مجيــع هــذه األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد  

القتصادية األخرى، وأن تضمن عدم قيام مواطنيها أو أي أشخاص آخـرين يقيمـون داخـل إقليمهـا بإتاحـة      ا
األصـول املاليـة أو    وأهذه األموال واألصول املالية واملوارد االقتصـادية األخـرى، أو غـري ذلـك مـن األمـوال       

  ) ١أو لصاحلهم (الفقرة  املوارد االقتصادية األخرى، بشكل مباشر أو غري مباشر، هلؤالء األشخاص،
  املوارد االقتصادية األخرى اليت:أعاله ال تسري على األموال واألصول املالية و ١قرر أيضا أن أحكام الفقرة ي  
الدولـة، أو الـدول املعنيـة، أـا ضـرورية لتغطيـة النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد             تقرر  (أ)    

ــة، و   ــاملواد الغذائي ــة ب ــالغ املتعلق ــة والعــالج الطــيب، والضــرائب،     املب ــة، واألدوي اإلجيــارات أو الرهــون العقاري
سـداد رسـوم األتعـاب املهنيـة      تسـتخدم حصـرا يف  وأقساط التأمني، ورسوم اخلدمات العامـة، أو املبـالغ الـيت    

ــة و ــة اخلــدمات      تســديداملعقول ــة، أو الرســوم، أو تكلف ــدة املرتبطــة بتقــدمي اخلــدمات القانوني النفقــات املتكب
لالزمة للعمليات االعتيادية املتعلقـة حبفـظ أو صـون األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى          ا

امدة، بعد قيام الدولـة أو الـدول املعنيـة بإخطـار اللجنـة باعتزامهـا اإلذن، عنـد االقتضـاء، باحلصـول علـى           
نــد عــدم وجــود قــرار بــالرفض مــن طــرف هـذه األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى، وع 

  أو اللجنة خالل يومي عمل من تاريخ هذا اإلخطار؛
ــة نفقــات اســتثنائية، شــريطة أن تكــون     ت  (ب)    ــة، أــا ضــرورية لتغطي ــة، أو الــدول املعني قــرر الدول

  الدولة، أو الدول املعنية، قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛ أو  
ــرهن أو حكــم قضــائي أو إداري أو حتكيمــي،     تقــرر  (ج)    ــة أــا خاضــعة ل ــة أو الــدول املعني الدول

وميكن يف هذه احلالة استخدام األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى لسـداد مـا يتعلـق بـذلك     
يكــون الــرهن أو احلكــم، شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم يعــود لوقــت ســابق لتــاريخ هــذا القــرار، وأال  

ــيهم يف الفقــرة    أعــاله، أو مــن حتــدده اللجنــة مــن أفــراد أو    ١لفائــدة أي شــخص مــن األشــخاص املشــار إل
  )  ٢كيانات، وأن تكون الدولة أو الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك (الفقرة 

ه، أعـال  ١بأحكـام الفقـرة    يقرر كذلك أنه جيوز جلميع الدول أن تسـمح بـأن يضـاف إىل احلسـابات، رهنـا      
  ما يلي:
  الفوائد أو األرباح األخرى اليت تدرها هذه احلسابات؛    (أ)  

املبالغ املستحقة مبوجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشـأت يف وقـت سـابق للتـاريخ الـذي        (ب)   
  أعاله؛   ١أصبحت فيه هذه احلسابات خاضعة ألحكام الفقرة 

  )  ٣خرى خاضعة هلذه األحكام (الفقرة شريطة أن تظل هذه الفوائد واألرباح واملبالغ األ 
يعرب عن اعتزامـه النظـر فيمـا إذا كـان سـيتاح حلكومـة ليربيـا االنتفـاع بـاألموال واألصـول املاليـة واملـوارد              

أعاله، وكيفيـة إتاحتـها مبجـرد أن تنشـئ تلـك احلكومـة آليـات         ١االقتصادية األخرى امدة عمال بالفقرة 
مراجعة احلسابات لضـمان التصـرف بشـكل مسـؤول يف إيـرادات احلكومـة مـن        تتسم بالشفافية للمحاسبة و

  ) ٦أجل املنفعة املباشرة لشعب ليربيا (الفقرة 
  )٢٠٠٦( ١٧٣١القرار 

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٠
) ال تـزال سـارية، ويؤكـد مـن     ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١يالحظ أن التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     

  )  ٢ستعراض تلك التدابري مرة كل سنة على األقل (الفقرة جديد اعتزامه ا
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  احلكم  القرار
  )٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار 

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ١٩
) ال تـزال سـارية، ويالحـظ مـع     ٢٠٠٤( ١٥٣٢من القـرار   ١يشري إىل أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

تقـدم يف هـذا الصـدد، ويـدعو حكومـة       القلق استنتاجات فريـق اخلـرباء املعـين بليربيـا الـيت تفيـد بعـدم إحـراز        
  )٢ليربيا إىل مواصلة بذل كل ما يلزم من اجلهود من أجل الوفاء بالتزاماا (الفقرة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة  التعديالتجتميد األصول: 
  )٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار 

  ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٩
) ال تـزال سـارية، ويالحـظ مـع     ٢٠٠٤( ١٥٣٢من القـرار   ١يشري إىل أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

ملعـين بليربيـا الـيت تفيـد بعـدم إحـراز تقـدم يف هـذا الصـدد، ويهيـب حبكومـة            القلق استنتاجات فريق اخلـرباء ا 
  )  ٢ليربيا مواصلة بذل كل اجلهود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماا (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 
  ٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ١٧

) ال تـزال سـارية، ويالحـظ مـع     ٢٠٠٤( ١٥٣٢من القـرار   ١ري إىل أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة يش
القلق البـالغ اسـتنتاجات فريـق اخلـرباء املعـين بليربيـا الـيت تفيـد بعـدم إحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التـدابري                

حكومـة ليربيـا ببـذل كـل اجلهـود      )، ويطالـب  ٢٠٠٤( ١٥٣٢من القـرار   ١املالية املفروضة مبوجب الفقرة 
  )٢الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماا (الفقرة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨د املفروضة على السفر: التدابري املتخذة قبل الفترة أشكال احلظر أو القيو
 )٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 

  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢
 ٢٨و  ١٧)، والفقـرتني  ٢٠٠١( ١٣٤٣مـن القـرار    ٧إىل  ٥يقرر إاء احلظر املفـروض مبوجـب الفقـرات    

  )١) (الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣)، وحل اللجنة املنشأة عمال بالقرار ٢٠٠٣( ١٤٧٨من القرار 
يقـرر أيضاً أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع دخول أو عبور أراضـيها مـن قبـل مجيـع       (أ)    

ــة الســالم يف ليربيــا، أو      يف  يشــاركوناألشــخاص الــذين حتــددهم اللجنــة علــى أــم يشــكلون ديــدا لعملي
ة دون اإلقليميـة، مبـن يف ذلـك كبـار أعضـاء      أنشطة دف إىل تقويض السـالم واالسـتقرار يف ليربيـا واملنطقـ    

تشارلز تايلور وزوجام وأعضاء القوات املسلحة الليربية السـابقة، الـذين حيتفظـون    الرئيس السابق  حكومة
 ٢بصالم بالرئيس السابق تشارلز تـايلور، واألشـخاص الـذين تقـرر اللجنـة أـم يشـكلون انتـهاكا للفقـرة          

أو أفــراد مــرتبطني بكيانــات تقــدم الــدعم املــايل أو العســكري إىل مجاعــات    ، وأي أفــراد آخــرينمــن القــرار
املسلحة يف ليربيا أو يف بلدان املنطقة، شـريطة أال يوجـد يف هـذه الفقـرة مـا يلـزم أيـة دولـة بـرفض           املتمردين

  دخول رعاياها إىل أراضيها؛  
تسري على األفـراد الـذين حـددم     (أ) أعاله تظل ٤يقـرر أيضا أن التدابري الواردة يف الفقرة   (ب)    

)، ريثمـا يـتم حتديـد أولئـك األشـخاص مـن       ٢٠٠١( ١٣٤٣(أ) مـن القـرار    ٧اللجنة بالفعل عمال بـالفقرة  
  (أ) أعاله ووفقا هلا؛   ٤جانب اللجنة حسبما تتطلبه الفقرة 

دد اللجنـة  (أ) أعـاله ال تنطبـق عنـدما حتـ     ٤يقرر كذلك أن التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة     (ج)    
أن السفر من هذا القبيل له ما يربره ألسباب إنسانية، مبـا يف ذلـك أداء الواجبـات الدينيـة، أو عنـدما ختلـص       

الـس، مـن   قـرارات  اللجنة إىل أن مثل ذلك االستثناء من شأنه أن يؤدي بأي وجه آخر إىل خدمة أهداف 
حــالل الســالم الــدائم يف املنطقــة دون اإلقليميــة  أجــل إحــالل الســالم واالســتقرار والدميقراطيــة يف ليربيــا، وإ 

  )  ٤(الفقرة 
  )٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار 

  ٢٠٠٤األول/ديسمرب   كانون ٢١
الوفـاء   صـوب يقرر، استنادا إىل تقييماته الواردة أعاله للتقدم الذي أحرزته حكومة ليربيـا االنتقاليـة الوطنيـة    

  ):٢٠٠٣( ١٥٢١فروضة مبوجب القرار بشروط إاء التدابري امل
ــرتني         (أ)   ــلحة والســفر املفروضــة مبوجــب الفق ــة باألس ــدابري املتعلق ــد الت ــرار   ٤و  ٢جتدي ــن الق م
 شهرا من تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، واستعراضـها بعـد سـتة أشـهر         ١٢) لفترة أخرى مدا ٢٠٠٣( ١٥٢١
  )١(الفقرة 
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  احلكم  القرار
  )٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار 

  ٢٠٠٥حزيران/يونيو  ٢١
علـى   ١٠و  ٤و  ٢الفقـرات  وجـب  ة باألسـلحة والتنقـل واألخشـاب املفروضـة مب    يالحظ أن التـدابري املتعلقـ  

) ال تـزال  ٢٠٠٤( ١٥٧٩مـن القـرار    ١مبوجـب الفقـرة    واليت جـددت ) ٢٠٠٣( ١٥٢١التوايل من القرار 
    )٩(الفقرة  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢١سارية حىت 

  )٢٠٠٥( ١٦٤٧القرار 
 ٢٠٠٥ديسمرب /األول  كانون ٢٠

اســتيفاء شــروط إــاء التــدابري املفروضــة مبوجــب  صــوبتنادا إىل تقييمــه للتقــدم احملــرز حــىت اآلن يقــرر، اســ
  :  ، ما يلي)٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
ــرتني         (أ)   ــلحة والســفر املفروضــة مبوجــب الفق ــة باألس ــدابري املتعلق ــد الت ــرار   ٤و  ٢جتدي ــن الق م
  اريخ اختاذ هذا القرار؛  شهرا اعتبارا من ت اثنا عشر) لفترة أخرى مدا ٢٠٠٣( ١٥٢١

  )٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار 
  ٢٠٠٦حزيران/يونيو  ١٦

) علـى الـرئيس   ٢٠٠٣( ١٥٢١(أ) مـن القـرار    ٤يقرر كذلك عدم سريان التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
، وكــذلك أي ســفر [لســرياليون] الســابق تــايلور ألغــراض أي ســفر يتعلــق مبحاكمتــه أمــام احملكمــة اخلاصــة 

 إعفاء أي شهود تقتضي احملاكمة حضورهم من احلظر املفـروض علـى السـفر   يقرر أي حكم، و يتعلق بتنفيذ
    )٩(الفقرة 

  )٢٠٠٦( ١٧٣١القرار 
  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٠

إــاء التــدابري املفروضــة مبوجــب  صــوب الوفــاء بشــروط يقــرر، اســتنادا إىل تقييمــه للتقــدم احملــرز حــىت اآلن  
  :لي، ما ي)٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
) ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ٢التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــرة   جتديــد  (أ)  

التــدابري املتعلقــة بالســفر   جتديــد )، و٢٠٠٦( ١٦٨٣مــن القــرار   ٢و  ١والــيت عــدلت مبوجــب الفقــرتني    
بـارا مـن   شـهرا اعت  اثنـاء عشـر   متـها ) لفتـرة أخـرى   ٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ٤املفروضة مبوجـب الفقـرة   

  )  ١تاريخ اختاذ هذا القرار (الفقرة 
  )٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار 

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ١٩
شروط اء التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار     صوب الوفاء بيقرر، استنادا إىل تقييمه للتقدم احملرز حىت اآلن 

  :  ، ما يلي)٢٠٠٣( ١٥٢١
) ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ٢وضــة مبوجــب الفقــرة التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفر جتديــد  (أ)  

 ١٧٣١(ب) مــن القــرار  ١) والفقــرة ٢٠٠٦( ١٦٨٣مــن القــرار  ٢و  ١والــيت عــدلت مبوجــب الفقــرتني  
) لفتـرة  ٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ٤التدابري املتعلقـة بالسـفر املفروضـة مبوجـب الفقـرة      جتديد )، و٢٠٠٦(

  )  ١يخ اختاذ هذا القرار (الفقرة شهرا اعتبارا من تار مدا اثنا عشرأخرى 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أشكال احلظر أو القيود املفروضة على السفر: التعديالت يف الفترة

  )٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار 
  ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٩

العمــل بالتــدابري   بوقــفيقــرر، اســتنادا إىل تقييمــه للتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف اســتيفاء الشــروط املتعلقــة        
  :  ا يلي، م)٢٠٠٣( ١٥٢١املفروضة مبوجب القرار 

 ١٥٢١مــن القــرار  ٢التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــرة  العمــل ب أن جيــدد  (أ)    
(ب) مـــن القـــرار  ١) والفقـــرة ٢٠٠٦( ١٦٨٣مـــن القـــرار  ٢و  ١مبوجـــب الفقـــرتني  املعدلـــة) و٢٠٠٣(

 ١٥٢١مـن القـرار    ٤التدابري املتعلقة بالسفر املفروضة مبوجـب الفقـرة   العمل ب وأن جيدد ،)٢٠٠٦( ١٧٣١
  )  ١شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار (الفقرة  مدا اثنا عشر) لفترة أخرى ٢٠٠٣(

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 
  ٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ١٧

) لفتـرة  ٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ٤املفروضـة مبوجـب الفقـرة     التدابري املتعلقـة بالسـفر  العمل بيقرر جتديد 
  )١شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار (الفقرة  اثناء عشرمدا 
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  ١٠اجلدول 
    ٤١املادة التدابري األخرى املفروضة يف إطار 

  احلكم  القرار
  العزم على مراجعة اجلزاءات

  )٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار 
    ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٩

العمـل بالتـدابري    بوقـف يقرر، استنادا إىل تقييمـه للتقـدم احملـرز حـىت اآلن يف اسـتيفاء الشـروط املتعلقـة        
  : ، ما يلي)٢٠٠٣( ١٥٢١املفروضة مبوجب القرار 

  ...  
من التدابري املذكورة أعاله بنـاء علـى طلـب حكومـة ليربيـا،      تدبري أي يستعرض أن   )(ج   

ــرا إىلاحلكومــة  تقــدميفــور  ) ٢٠٠٣( ١٥٢١باســتيفاء الشــروط احملــددة يف القــرار   يفيــدلــس ا تقري
  ) ١العمل بالتدابري وتزويدها الس مبعلومات تربر تقييمها (الفقرة  لوقف

) ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١استعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     يؤكد من جديد اعتزامه  
الـيت  مرة كل سنة على األقل، ويوعز إىل اللجنة بالقيام، حسب االقتضاء، بالتنسيق مـع الـدول املعنيـة    

 علنــا ومبســاعدة فريــق اخلــرباء، باســتكمال األســباب املتاحــة   تقــدم أمســاء بغــرض إدراجهــا يف القائمــة 
املبادئ التوجيهية للجنة، ال سيما فيمـا يتعلـق   ويف قوائم حظر السفر واألصول امدة  اءاألمسإلدراج 

  ) ٣يف القوائم وحذفها منها (الفقرة  األمساءبإجراءات إدراج 
  )٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 

  ٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ١٧
) مـرة  ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١اعتزامه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       يد تأكيديع

الـيت  كل سنة على األقل، ويـوعز إىل اللجنـة أن تقـوم، حسـب االقتضـاء، بالتنسـيق مـع الـدول املعنيـة          
حـة علنـا   ومبساعدة مـن فريـق اخلـرباء، باسـتكمال األسـباب املتا      تقدم أمساء بغرض إدراجها يف القائمة

  )٧إلدراج األمساء يف قوائم حظر السفر وجتميد األصول، وكذلك املبادئ التوجيهية للجنة (الفقرة 
يقرر أن يستعرض أي تدبري من التدابري املذكورة أعاله بنـاء علـى طلـب حكومـة ليربيـا، فـور إبالغهـا        

دابري وتزويده مبعلومـات  العمل بالت لوقف) ٢٠٠٣( ١٥٢١الس باستيفاء الشروط احملددة يف القرار 
  ) ٨تربر تقييمها (الفقرة 

    
  التدابري املفروضة على رواندا    

  معلومات أساسية  

روانـدا يف عـام    املفروضة علـى أنشئ نظام اجلزاءات  
ر بفرض حظر شامل على األسـلحة. ومبوجـب القـرا    ١٩٩٤
) ، اقتصر حظر توريد األسلحة على القوات ١٩٩٥(١٠١١

غري احلكومية. وخالل هذه الفتـرة، أشـرفت جلنـة اجلـزاءات     
  .)٥١() على تطبيق النظام١٩٩٤( ٩١٨املنشأة عمال بالقرار 

__________ 

 .على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع لالطالع  )٥١(  

    ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي 

 متـوز/  ١٠) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٣مبوجب القرار   
، قــرر الــس إــاء أشــكال احلظــر املفروضــة  ٢٠٠٨يوليــه 

)، ١٩٩٥( ١٠١١مــن القــرار   ١٠و  ٩مبوجــب الفقــرتني  
) بشــأن ١٩٩٤( ٩١٨وحــل اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 

  رواندا. 
 وتــرد أحكــام مجيــع القــرارات الــيت تتضــمن تــدابري    
  .١١يف اجلدول  ٤١املادة  مبوجب جزائية
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  ١١دول اجل
    التدابري اجلزائية

  احلكم  القرار
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨روضة قبل الفترة حظر توريد األسلحة: التدابري املف

  )١٩٩٤( ٩١٨القرار 
    ١٩٩٤أيار/مايو  ١٧

يف ذلـك   يقرر أن متتنع مجيع الدول عن بيع أو توريد األسلحة والعتاد ذي الصلة جبميع أنواعه إىل روانـدا، مبـا  
ة، مـن  األسلحة والذخائر واملركبات واملعدات العسكرية ومعدات الشرطة شبه العسكرية وقطع الغيار الالزمـ 

  )١٣جانب مواطنيها أو من أراضيها أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع علمها (الفقرة 
من القرار ال تنطبق على األنشطة املتصلة ببعثـة األمـم    ١٥و  ١٣يقرر أن األحكام احملددة يف الفقرتني   

  )١٦اندا (الفقرة. رو -  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف أوغندا
  ) ١٩٩٥( ١٠٠٥القرار 

   ١٩٩٥متوز/يوليه  ١٧
، تزويـد روانـدا  السـماح ب  )١٩٩٤( ٩١٨مـن القـرار    ١٣يقرر، بصرف النظر عن القيود املفروضة يف الفقـرة  

بكميات مناسـبة  وبإذن منها، ) ١٩٩٤( ٩١٨عمال بالقرار  بناء على طلب يقدم إىل جلنة جملس األمن املنشأة
  )  ١زالة األلغام (الفقرةاإلنسانية إلربامج ختصص حصرا لالستخدام يف الرات اليت من املتفج

  ) ١٩٩٥( ١٠١١القرار 
    ١٩٩٥آب/أغسطس  ١٦

، ال تســري القيــود املفروضــة مبوجــب ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ١الفــوري وحــىت  مــع التنفيــذ، أنــه يقــرر
ألسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة إىل    ) فيمـا يتعلـق ببيـع أو توريـد ا    ١٩٩٤( ٩١٨من القـرار   ١٣الفقرة 

حكومة رواندا عن طريق نقاط دخول معينة مدرجة يف قائمة تقدمها تلك احلكومة إىل األمـني العـام،   
  ) ٧الذي يقوم على الفور بإخطار مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة القائمة (الفقرة 

) بشـأن بيـع أو توريـد    ١٩٩٤( ٩١٨لقـرار  مـن ا  ١٣يقرر أيضا إاء القيود املفروضة مبوجـب الفقـرة     
مـا مل يقـرر الـس    ، ١٩٩٦أيلول/سـبتمرب   ١األسلحة واألعتدة ذات الصلة إىل حكومـة روانـدا ، يف   

 ١٢خالف ذلك بعد أن يكون قد نظر يف التقرير الثاين املقدم من األمـني العـام املشـار إليـه يف الفقـرة      
  ) ٨[من القرار] (الفقرة 

األسلحة واألعتدة ذات الصـلة جبميـع أنواعهـا،    أو توريد تواصل مجيع الدول منع بيع يقرر كذلك أن   
مبــا يف ذلــك األســلحة والــذخائر واملركبــات واملعــدات العســكرية ومعــدات الشــرطة العســكرية وقطــع  
الغيار، إىل رواندا أو إىل أشخاص يف الدول ااورة لروانـدا، مـن جانـب رعاياهـا أو مـن أراضـيها أو       

ــك      باســت ــد بغــرض اســتخدام تل ــع أو التوري ــك البي ــع علمهــا، إذا كــان ذل خدام ســفن أو طــائرات ترف
 ٨ و ٧ولـيس إىل حكومـة روانـدا علـى النحـو احملـدد يف الفقـرتني        ، األسلحة أو األعتدة داخل روانـدا 

  ) ٩أعاله (الفقرة 
د بيعـت أو وردت إىل حكومـة   يقرر أنه ال جيوز أن يعاد بيع أو توريد أي أسلحة أو أعتدة ذات صلة تكون ق  

دولة جماورة لرواندا أو أن تتاح السـتخدامها مـن قبـل هـذه الدولـة أو مـن قبـل أي         أيإىل أن حتول رواندا أو 
  ) ١٠  شخص غري ملتحق خبدمة حكومة رواندا، بصورة مباشرة أو غري مباشرة (الفقرة

) جبميـع صـادرات   ١٩٩٤( ٩١٨ر يقرر كذلك أن تقوم الدول بإخطـار اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرا       
األسلحة أو األعتدة ذات الصلة مـن أراضـيها إىل روانـدا، وأن تقـوم حكومـة روانـدا بوسـم وتسـجيل         
كافة وارداا مـن األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة وبإخطـار اللجنـة بـذلك، وأن تقـوم اللجنـة بـإبالغ           

  ) ١١قرة خطارات اليت تتلقاها يف هذا الشأن (الفالس بانتظام باإل
  ) ١٩٩٦( ١٠٥٣القرار 

    ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٣
يعرب عن تصميمه على ضرورة تنفيذ احلظر املفـروض علـى بيـع وتوريـد األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة إىل        

  )  ٣) (الفقرة ١٩٩٥( ١٠١١القوات غري احلكومية الستخدامها يف رواندا تنفيذاً كامالً وفقا للقرار 
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  احلكم  القرار
سيما دول املنطقة، علـى تكثيـف جهودهـا ملنـع امليليشـيات أو قـوات احلكومـة        حيث مجيع الدول، وال   

واختـاذ مـا يلـزم     ،الرواندية السابقة من تلقي التدريب العسكري وملنع بيـع األسـلحة أو توريـدها إليهـا    
من خطوات من أجل كفالة التنفيذ الفعال حلظر األسـلحة، مبـا يف ذلـك اسـتحداث كـل مـا يلـزم مـن         

  ) ٥للتنفيذ (الفقرة آليات وطنية 
  ) ٢٠٠٧( ١٧٤٩القرار 

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨
علـى أن يسـري   ) ١٩٩٥( ١٠١١مـن القـرار    ١١مبوجـب الفقـرة   أن يلغي التدابري املفروضة يقرر أنه 

  ) ١(الفقرة  ذلك على الفور
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلظر املفروض على األسلحة خالل الفترة 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٣القرار 
   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٠

  )١) (الفقرة ١٩٩٥( ١٠١١ار من القر ١٠و  ٩يقرر إلغاء احلظر املفروض مبوجب الفقرتني 

    
  التدابري املفروضة على سرياليون  
  معلومات أساسية   
أنشــئ نظــام اجلــزاءات املفروضــة علــى ســـرياليون        

) الــذي فــرض الــس فيــه  ١٩٩٧( ١١٣٢مبوجــب القــرار 
عتــدة ذات الصــلة وعلــى الــنفط، حظــراً علــى األســلحة واأل

وفرض كذلك حظرا على سفر أعضـاء الـس العسـكري.    
، مت إــاء التــدابري الســابقة، وفــرض حظــر  ١٩٩٨ويف عــام 

حمـــدد اهلـــدف علـــى األســـلحة وســـفر أفـــراد القـــوات غـــري  
احلكوميــــة يف ســــرياليون واألعضــــاء القيــــاديني يف الــــس 

  .)٥٢(العسكري السابق واجلبهة املتحدة الثورية
__________ 

. ٢٠٠٣إىل عـام   ٢٠٠٠فرض حظر على تصدير املاس من عام   )٥٢(  
ــالع علــى  ــدات مرجــع      ولالط ــات، انظــر جمل ــد مــن املعلوم املزي

   ممارسات جملس األمن السابقة. 

   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، مل تــدخل أي تغــيريات    
  على نظام اجلزاءات. 

وترد أحكام مجيع القرارات الـيت تتضـمن تـدابري جزائيـة       
  .١٢يف اجلدول  ٤١املادة مبوجب 

  
  

    
  ١٢اجلدول 

    التدابري اجلزائية
  احلكم  لقرارا

  (أ)٢٠٠٩-٢٠٠٨احلظر املفروض على األسلحة: تدابري سابقة للفترة 
  )١٩٩٧( ١١٣٢القرار 

  ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٨
ر أن متنــع مجيــع الــدول بيــع أو توريــد الــنفط واملنتجــات النفطيــة واألســلحة واألعتــدة ذات الصــلة جبميــع  يقــر

أنواعهــا، عــن طريــق مواطنيهــا أو مــن أراضــيها، أو باســتخدام الســفن أو الطــائرات الــيت ترفــع أعالمهــا، إىل     
عدات شبه العسكرية وقطع غيـار  سرياليون، مبا يف ذلك األسلحة والذخرية واملركبات واملعدات العسكرية وامل

  )٦املعدات املذكورة أعاله، سواء كان منشؤها أراضيها أو غري أراضيها (الفقرة 
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  احلكم  لقرارا
  )١٩٩٨( ١١٧١القرار 

  ١٩٩٨حزيران/يونيو  ٥
 ١١٣٢مـــن القـــرار  ٦و ٥يقـــرر إـــاء أشـــكال احلظـــر املتبقيـــة املفروضـــة مبوجـــب أحكـــام الفقـــرتني 

  )١) (الفقرة ١٩٩٧(
ة حظر بيع وتوريد األسلحة واألعتـدة ذات الصـلة إىل القـوات غـري احلكوميـة يف سـرياليون،       يقرر كذلك، بغي

أن متنع مجيـع الـدول أن جيـري، مـن جانـب مواطنيهـا أو مـن أراضـيها أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات حتمـل             
لــك األســلحة أعالمهــا، بيــع أو توريــد األســلحة واألعتــدة ذات الصــلة جبميــع أنواعهــا إىل ســرياليون، مبــا يف ذ

والذخرية واملركبات واملعدات العسكرية واملعدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار اخلاصـة مبـا سـبق ذكـره، إال         
حلكومة سرياليون ومن خالل نقاط الدخول املسماة يف قائمة ستقدمها تلك احلكومة إىل األمني العـام، الـذين   

  )٢ألمم املتحدة بتلك القائمة (الفقرة سيقوم على وجه السرعة بإبالغ مجيع الدول األعضاء يف ا
أعاله على بيع أو توريـد األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة      ٢يقرر أيضاً أال تسري القيود املشار إليها يف الفقرة   

املقرر أن يكون استخدامها يف سرياليون مقصوراً على فريـق املـراقبني العسـكريني التـابع للجماعـة االقتصـادية       
  )  ٣ا أو األمم املتحدة (الفقرة لدول غرب أفريقي

) جبميــع صــادرات األســلحة  ١٩٩٧( ١١٣٢يقــرر كــذلك أن تبلــغ الــدول اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار     
واألعتدة ذات الصلة الـيت جتـري مـن أراضـيها إىل سـرياليون، وأن تقـوم حكومـة سـرياليون بوضـع عالمـات           

الصـلة وأن تسـجل تلـك الـواردات وختطـر اللجنـة ـا،        مميزة على مجيع وارداا من األسلحة واألعتدة ذات 
  )٤وأن تقدم اللجنة تقريراً دورياً إىل الس عما يرد إليها من إخطارات ـذا الشــأن (الفقرة 

  )٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار 
  ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٥

ويطلب إليهـا أن   ) تنفيذاً تاماً،١٩٩٨(١١٧١يذكر الدول بالتزامها بتنفيذ التدابري اليت فرضها القرار 
تعمل، حسب االقتضـاء، إذا مل تكـن قـد فعلـت ذلـك أصـالً، علـى إنفـاذ أو تعزيـز أو سـن تشـريعات            
جترم وفقاً للقانون احمللي انتهاك رعاياها أو األشخاص اآلخرين العاملني يف أراضيها للتدابري املفروضـة  

متوز/يوليـه   ٣١موعـد ال يتجـاوز    مـن ذلـك القـرار، وأن تقـدم تقريـرا إىل اللجنـة يف       ٢مبوجب الفقرة 
  )١٧عن تنفيذ تلك التدابري (الفقرة  ٢٠٠٠

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨املفروضة عليه: تدابري سابقة للفترة حظر السفر أو القيود 
  )١٩٩٧( ١١٣٢القرار 

  ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٨
يقرر أن متنع مجيع الدول أفراد الس العسكري واألفـراد البـالغني مـن أسـرهم مـن دخـول أو عبـور أراضـيها، حسـبما          

عبــور أي شــخص منــهم إقلــيم دولــة معينــة  (و) [مــن القــرار]، علــى أن يكــون دخــول أو   ١٠يتحــدد مبوجــب الفقــرة 
، ١مـن أجـل أغـراض إنسـانية متحقـق منـها أو ألغـراض تتفـق مـع الفقـرة            ١٠بإذن من اللجنة املنشـأة مبوجـب الفقـرة    

  )٥وعلى أال يكون يف هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول أي من رعاياها إىل أراضيها (الفقرة 
  )١٩٩٨( ١١٧١القرار 

  ١٩٩٨يو حزيران/يون ٥
 ١١٣٢مـــن القـــرار  ٦و ٥يقـــرر إـــاء أشـــكال احلظـــر املتبقيـــة املفروضـــة مبوجـــب أحكـــام الفقـــرتني 

  )١) (الفقرة ١٩٩٧(
يقـرر أن متنـع مجيـع الـدول األعضـاء القيـاديني للمجلـس العسـكري السـابق واجلبهـة املتحـدة الثوريــة،            

ول أو عبور أقاليمها، علـى أن  )، من دخ١٩٩٧( ١١٣٢الذين تسميهم اللجنة املنشأة مبوجب القرار 
ــة معينــة وعلــى       جيــوز للجنــة نفســها أن تــأذن بــدخول أو عبــور أي مــن هــؤالء األشــخاص إقلــيم دول

  )٥يكون يف هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول أي من رعاياها إىل إقليمها (الفقرة   أال
  )٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار 

  ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٥
  أعاله‘‘ احلظر املفروض على األسلحة’’ر، يف إطار تدابري من القرا ١٧انظر الفقرة 

  )٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢١

يقرر، وهو يتصرف مبوجب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أن يسـتثين مـن تطبيـق التـدابري           
ه يف احملاكمـات  ) سـفر أي شـاهد يطلـب مثولـ    ١٩٩٨( ١١٧١من القـرار   ٥املفروضة مبوجب الفقرة 

  )٨أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون (الفقرة 

  .٢٠٠٩ -٢٠٠٨مل جتر أي تعديالت يف الفترة   (أ)  
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 التدابري املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان  

  معلومات أساسية  
فــرض جملــس األمــن يف بــادئ األمــر جتميــداً لألصــول    

 ١٢٦٧وتــدابري أخــرى ضــد حركــة الطالبــان مبوجــب القــرار  
)، وهي تدابري مت توسيع نطاقهـا مبوجـب سلسـلة مـن     ١٩٩٩(

ــى وجــه اخلصــوص      ــرارات كــان مــن ضــمنها عل ــرارالالق  انق
ــر ٢٠٠٢( ١٣٩٠) و٢٠٠٠( ١٣٣٣ ــمل حظـ ــى  ا)، لتشـ علـ

وحظراً على سفر أسامة بـن الدن  ألصول لاألسلحة، وجتميداً 
وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وسائر مـا يـرتبط ـم    

  مجاعات وأفراد ومشاريع وكيانات. من
وأثناء هذه الفترة، أشرف كل من جلنة وفريق حتليلـي    

ــذ    ــى تنفي ــدابري الومعــين بالرصــد عل ــةت . وباإلضــافة إىل اجلزائي

اعدة يف طلبـات رفـع   ذلك، أنشئ مكتـب ألمـني املظـامل للمسـ    
  .)٥٣(األمساء من القائمة

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ت املستجدة خالل عامي التطورا  

تـدابري   خالل الفترة قيد النظر، أكد الس من جديـد   
علـى   ةاملفروضـ وجتميد األصول وحظـر السـفر    األسلحة حظر

  تنظيم القاعدة وحركة الطالبان بقرارين مستقلني.
ان أحكـــام مجيـــع بيـــ ١٤و ١٣ويـــرد يف اجلـــدولني   

ومــا اختـذ مـن تــدابري    جزائيـة القـرارات الـيت تتضــمن تـدابري    
  .٤١املادة أخرى مبوجب 

__________ 

  .على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع لالطالع  )٥٣(  

    
  ١٣اجلدول 

    التدابري اجلزائية
  احلكم  القرار

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  )  ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار 

  ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ١٩
  يقــرر أن تقوم مجيع الدول مبا يلي:  

ع والنقـل املباشـر أو غـري املباشـر، إىل األراضـي األفغانيـة الواقعـة حتـت         منع التوريـد والبيـ    (أ)  
) واملشـار إليهـا فيمـا يلـي     ١٩٩٩( ١٢٦٧سيطرة الطالبان، على حنو ما حتدده اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار   

بتسمية اللجنة، مـن جانـب رعاياهـا أو انطالقـا مـن أراضـيها أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـيت حتمـل            
ــات واملعــدات        ــذخائر، واملركب ــه األســلحة وال ــا في ــع أنواعــه مب ــاد ذي الصــلة جبمي أعالمهــا، لألســلحة والعت

  العسكرية، واملعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار الالزمة ملا سبق ذكره؛  
منـــع البيــع والتوريــد والنقــل املباشــر وغــري املباشــر إىل األراضــي األفغانيــة الواقعــة حتــت      (ب)    

لطالبان، على حنو ما حتدده اللجنة، من جانب رعاياها أو انطالقا من أراضـيها، للمشـورة الفنيـة أو    سيطرة ا
  املساعدة أو توفري التدريب املتصل باألنشطة العسكرية لألفراد املسلحني الذين خيضعون لسلطـة الطالبان؛

هــم مــن  ســحب أي مــن موظفيهــا ووكالئهــا ومستشــاريها وأفرادهــا العســكريني وغري     (ج)    
الرعايـا العـاملني مبوجـب عقـود أو ترتيبـات أخـرى واملوجـودين يف أفغانسـتان إلسـداء املشـورة للطالبــان يف           
الشــؤون العســكرية أو مــا يتصــل ــا مــن شــؤون أمنيــة؛ وحــث املــواطنني اآلخــرين، يف هــذا الســياق، علــى  

  )  ٥مغادرة البلد (الفقرة 
ــدابري املفروضــة مبوجــ     ــق الت ــوازم املعــدات العســكرية غــري الفتاكــة     ٥ب الفقــرة يقــرر أالَّ تنطب ــى ل أعــاله عل

املقصود اسـتخدامها، قصـرا، يف األغـراض اإلنسـانية والوقائيـة، ومـا يتصـل بـذلك مـن مسـاعدة أو تـدريب            
ــة مســبقا، ويؤكــد أن التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة       ــه اللجن أعــاله  ٥تقنــيني، علــى حنــو مــا توافــق علي
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  احلكم  القرار
بـس الوقائيـة، مبـا يف ذلـك السـترات الواقيـة واخلـوذ العسـكرية، الـيت يقـوم بتصـديرها إىل            تنطبق على املال ال

أفغانستان أفراد األمم املتحدة، وممثلو وسائط اإلعالم، والعاملون يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية السـتخدامهم    
  )  ٦الشخصي (الفقرة 

  )  ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار 
    ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٦

تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن وأعضــاء منظمــة القاعــدة ومجاعــة  يقــرر أن
الطالبان وسائر اجلماعات واألفراد واملشاريع والكيانات املرتبطة ـم، علـى النحـو املـبني يف القائمـة املنشـأة       

ام اللجنــة املنشــأة عمــال ) الــيت ستســتكملها بانتظــ٢٠٠٠( ١٣٣٣) والقــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 
  :)١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 

    …  
منــع التوريــد والبيــع والنقــل املباشــر أو غــري املباشــر هلــذه اجلماعــات واألفــراد واملشــاريع    (ج)  

والكيـــــانات، من أراضيــــــها، أو من جانب رعاياها املوجـودين خـارج أراضـيها، أو باسـتخدام السـفن أو      
مهــا للســالح ومــا يتصــل بــه مــن العتــاد جبميــع أنواعــه مبــا فيــه األســلحة والــذخائر  الطــائرات الــيت ترفــع أعال

واملركبـات واملعـدات العسـكرية واملعـدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار الالزمـة ملـا سـبق ذكـره، واملشـورة              
  )  ٢الفنية أو املساعدة أو توفري التدريب املتصل باألنشطة العسكرية (الفقرة 

  )  ٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار 
  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٣٠

 ١٢٦٧(ب) مـن القـرار    ٤يقرر أن حيسن، على النحو املبني أدناه، تنفيذ التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     
)، ٢٠٠٢( ١٣٩٠مـن القـرار    ٢و  ١)، والفقـرتني  ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) من القـرار   ٨)، والفقرة ١٩٩٩(

ة الطالبــان، ومــا يــرتبط مــا مــن أفــراد ومجاعــات  فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن، وأعضــاء القاعــدة وحركــ 
) والقــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧ومؤسسـات وكيانــات، علــى النحــو املشــار إليــه يف القائمــة املعــدة عمــال بــالقرار  

  )، وهي حتديدا:٢٠٠٠( ١٣٣٣
    …  

ــراد واملؤسســات         ــع والنقــل املباشــر أو غــري املباشــر هلــذه اجلماعــات واألف ــد والبي ــع التوري (ج) من
ـــــانات، من أراضيــــــها، أو من جانب رعاياها املوجـودين خـارج أراضـيها، أو باسـتخدام السـفن أو      والكي

الطائرات الـيت ترفـع أعالمهـا، للسـالح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد جبميـع أنواعـه مبـا فيـه األسـلحة والـذخائر                
ة ملـا سـبق ذكـره، واملشـورة     واملركبـات واملعـدات العسـكرية واملعـدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار الالزمـ         

  الفنية أو املساعدة أو توفري التدريب املتصل باألنشطة العسكرية؛
  )  ١ويذكِّر بوجوب أن تنفذ كافة الدول هذه التدابري فيما يتعلق باألفراد والكيانات املدرجني يف القائمة (الفقرة 

  )  ٢٠٠٥( ١٦١٧القرار 
  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٩

 ١٢٦٧(ب) مــن القــرار  ٤ول وجوبــا التــدابري املفروضــة ســابقا مبوجــب الفقــرة   يقــرر أن تتخــذ مجيــع الــد 
) ٢٠٠٢( ١٣٩٠مــن القــرار  ٢و  ١) والفقــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) مــن القــرار  ٨)، والفقــرة ١٩٩٩(

ــان وســائر األفــراد واجلماعــات واملؤسســات       فيمــا يتعلــق بتنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة الطالب
 ١٢٦٧ني بتلــك اجلهــات، علــى النحــو املشــار إليــه يف القائمــة املعــدة عمــال بــالقرار          والكيانــات املــرتبط 

  ):٢٠٠٠( ١٣٣٣) والقرار ١٩٩٩(
  …  

منع التوريد والبيع والنقل املباشـر أو غـري املباشـر هلـذه اجلماعـات واألفـراد واملؤسسـات          (ج)    
خـارج أراضـيها، أو باسـتخدام السـفن أو      والكيـــــانات، من أراضيــــــها، أو من جانب رعاياها املوجـودين 

الطائرات اليت ترفع أعالمهـا، للسـالح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد جبميـع أنواعـه، مبـا فيـه األسـلحة والـذخائر              
واملركبـات واملعـدات العسـكرية واملعـدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار الالزمـة ملـا سـبق ذكـره، واملشـورة              

  )  ١دريب املتصل باألنشطة العسكرية (الفقرة الفنية أو املساعدة أو توفري الت
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  احلكم  القرار
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨رة حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذة يف الفت

  )  ٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
  ٢٠٠٨ هحزيران/يوني ٣٠

ــرة       ــة املفروضــة ســابقا مبوجــب الفق ــدابري التالي ــدول الت ــع ال ــرار   ٤يقــرر أن تتخــذ مجي  ١٢٦٧(ب) مــن الق
ــرة ١٩٩٩( ــرار (ج) مــن ا ٨) والفق ــن القــرار   ٢و  ١) والفقــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣لق ) ٢٠٠٢( ١٣٩٠م

فيمـا يتعلــق بتنظـيم القاعــدة وأسـامة بــن الدن وحركـة طالبــان وسـائر مــن يـرتبط ــم مـن أفــراد ومجاعــات        
) ١٩٩٩( ١٢٦٧ومؤسســـات وكيانـــات، علـــى النحـــو املشـــار إليـــه يف القائمـــة املعـــدة عمـــال بـــالقرارين   

  ):  ٢٠٠٠( ١٣٣٣ و
    …  
فيـه األسـلحة    منع توريد أو بيع أو نقـل األسـلحة والعتـاد ذي الصـلة جبميـع أنواعـه، مبـا         (ج)  

والذخائر واملركبـات واملعـدات العسـكرية واملعـدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار الالزمـة ملـا سـبق ذكـره،             
ها أو مـن  بصورة مباشرة أو غري مباشرة، إىل هؤالء األفراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات مـن أراضـي     

ــيت حتمــل أعالمهــا ومنــع تقــدمي أي     جانــب رعاياهــا خــارج أراضــيها أو  باســتخدام الســفن أو الطــائرات ال
  )١(الفقرة  تدريب تقين يتصل باألنشطة العسكرية  مساعدة أو  مشورة أو

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٤لقرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧

) ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) من القـرار   ٤يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية املفروضة سابقا مبوجب الفقرة 
ــرة  ــرار   ٨والفق ــن الق ــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) م ــرار   ٢و  ١) والفق ــن الق ــق  ٢٠٠٢( ١٣٩٠م ــا يتعل ) فيم

طالبــان وســائر مــن يــرتبط ــم مــن أفــراد ومجاعــات ومؤسســات  بتنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة 
  ):٢٠٠٠( ١٣٣٣  ) و١٩٩٩( ١٢٦٧ وكيانات، على النحو املشار إليه فــي القائمة املعدة عمال بالقرارين

  …  
منــع توريــد األســلحة ومــا يتصــل ــا مــن أعتــدة جبميــع أنواعهــا، مبــا يف ذلــك األســلحة     (ج)  

عسكرية واملعدات شبه العسكرية وقطـع الغيـار الالزمـة ملـا سـبق ذكـره، أو       والذخائر واملركبات واملعدات ال
ــات       ــات واملؤسسـ ــك اجلماعـ ــراد وتلـ ــك األفـ ــرة، إىل أولئـ ــري مباشـ ــرة أو غـ ــرق مباشـ ــها، بطـ ــا أو نقلـ بيعهـ
والكيانــات، مــن أراضــيها أو مــن جانــب رعاياهــا خــارج أراضــيها أو باســتخدام الســفن أو الطــائرات الــيت   

  )١نع تقدمي أي مشورة أو مساعدة أو تدريب تقين يتصل باألنشطة العسكرية (الفقرةحتمل أعالمها، وم
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ري املتخذة قبل الفترة جتميد األصول: التداب

  )  ١٩٩٩( ١٢٦٧القرار 
  ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥

ــع الــدول يف    ٤التــدابري املنصــوص عليهــا يف الفقــرة   ١٩٩٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٤يقــرر أن تفــرض مجي
قـد امتثلـت امتثـاال    أدناه، ما مل يكن الس قد قرر من قبل، استنادا إىل تقرير من األمني العـام، أن الطالبـان   

  )  ٣[من القرار] (الفقرة  ٢كامال بااللتزام الوارد يف الفقرة 
  ، مبا يلي:  ٢يقرر كذلك أن تقوم مجيع الدول، من أجل إنفاذ الفقرة 

  …  
جتميــد األمــوال وغريهــا مــن املــوارد املاليــة، مبــا يف ذلــك األمــوال اآلتيــة أو املتولــدة مــن      (ب)    

و تسيطر عليها بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، أو مـن أي كيـان متتلكـه الطالبـان أو        ممتلكات تابعة للطالبان أ
[مــن القــرار]، وضــمان عــدم إتاحــة تلــك   ٦تســيطر عليــه، وفقــا ملــا تقــرره اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة   

األموال أو أي أموال أو موارد ماليـة أخـرى مـن هـذا القبيـل، مـن جانـب مواطنيهـا أو أي أشـخاص داخـل           
ها، للطالبان، أو مبا حيقق مصلحة الطالبان أو أي كيان متلكه الطالبان أو تسيطر عليـه، بشـكل مباشـر    أراضي

أو غري مباشر، باستثناء ما تأذن به اللجنة على أساس كـل حالـة علـى حـدة وألسـباب تتعلـق باالحتياجـات        
  )  ٤اإلنسانية (الفقرة 
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  احلكم  القرار
  )  ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار 

  ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ١٩
) تنفيـذا  ١٩٩٩( ١٢٦٧مـن القـرار    ٤ذكِّــر مجيع الدول بالتزاماا بتنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرة ي

  ) ٤صارما (الفقرة 
  يقــرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري األخرى التالية:  

  …  
القيام دون إبطـاء بتجميـد األمـوال واألصـول املاليـة األخـرى ألسـامة بـن الدن وجلميـع            (ج)  

منظمـة  ”ألفراد والكيانات املرتبطـة بـه علـى النحـو الـذي تعينـه اللجنـة، مبـا فــــي ذلـك مـا هـو موجـود يف              ا
، ومبا يشمل األموال اآلتية أو املتولدة من ممتلكات ختص أسـامة بـن الدن أو يـتحكم فيهـا بشـكل      “القاعدة

م قيـام رعاياهـا أو أي أشـخاص داخـل     مباشر أو غري مباشر هو واألفراد والكيانات املرتبطة بــه، وكفالة عد
أراضيها بإتاحـة تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو مـوارد ماليـة أخـرى بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة لفائـدة             
أسامة بن الدن أو شركائه أو أي كيانـات ميلكهـا أسـامة بـن الدن أو يسـيطر عليهـا بشـكل مباشـر أو غـري          

فيهـا منظمـة القاعـدة ويطلـب إىل اللجنـة أن حتـتفظ، اسـتنادا إىل         مباشر هو واألفراد والكيانات املرتبطـة ـا  
املعلومات اليت توفرها الدول واملنظمات اإلقليمية، بقائمة مسـتوفاة بأمسـاء مــن يتـبني أنـه يـرتبط بأسـامة بـن         

  )٨الدن من أفراد وكيانات، مبا يف ذلك األفراد والكيانات يف منظمة القاعدة (الفقرة 
  )  ٢٠٠٢( ١٣٨٨القرار 

  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٥
) علــى طــائرات اخلطــوط  ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) مــن القــرار  ٤(أ) و  ٤يقــرر عــدم انطبــاق أحكــام الفقــرتني  

  )  ١اجلوية األفغانية (آريانا) أو على أموال اخلطوط اجلوية األفغانية (آريانا) ومواردها املالية األخرى (الفقرة 
  )  ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار 

  ٢٠٠٢لثاين/يناير كانون ا ١٦
)، وحيـيط علمـا باسـتمرار    ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) من القرار  ٨يقرر مواصلة التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

أدنـاه،   ٢)، وذلـك وفقـا للفقـرة    ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) من القرار  ٤تطبيق التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
  )  ١) (الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٧رار (أ) من الق ٤ويقرر إاء التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

يقــرر أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن وأعضــاء منظمــة القاعــدة ومجاعــة    
الطالبان وسائر اجلماعات واألفراد واملشاريع والكيانات املرتبطة ـم، علـى النحـو املـبني يف القائمـة املنشـأة       

) الــيت ستســتكملها بانتظــام اللجنــة املنشــأة عمــال ٢٠٠٠( ١٣٣٣قــرار ) وال١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 
  ):  ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 

القيــام دون تــأخري بتجميــد األمــوال، وغريهــا مــن األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية    (أ)    
ــوال املســتمدة مــن املمتلكــ      ــات مبــا يف ذلــك األم ــراد أو املشــاريع أو الكيان ــيت هلــذه اجلماعــات أو األف ات ال

حيوزوــا أو يتحكمــون فيهــا بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة أو عــن طريــق أشــخاص يعملــون حلســام أو  
بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحة أي مـن هـذه األمـوال، أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية         

ا أو أي أشـخاص داخـل   أخرى ملنفعة هؤالء األشخاص، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، عـن طريـق رعاياهـ   
  ) ٢أراضيها (الفقرة 

  )  ٢٠٠٢( ١٤٥٢لقرار 
  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠

ــرر أن أحكــام الفقــرة    ــرار   ٤يق  ١٣٩٠(أ) مــن القــرار   ٢و  ١) والفقــرتني ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) مــن الق
ولـة (الـدول)   ) ال تنطبق على األموال واألصول املالية أو املـوارد االقتصـادية األخـرى الـيت تقـرر الد     ٢٠٠٢(

  املعنية أا:  
ــواد           (أ)     ــل امل ــدفع مقاب ــيت ت ــالغ ال ــك املب ــا يف ذل ــية، مب ــة املصــروفات األساس ضــرورية لتغطي

ــأمني، ورســوم       ــة والعــالج الطــيب، والضــرائب، وأقســاط الت ــرهن العقــاري، واألدوي ــة، واإلجيــار أو ال الغذائي
ب مهنيـة معقولـة وسـداد املصـروفات املتكبـدة فيمـا       املنافع العامة، أو اليت تدفع على سبيل احلصـر نظـري أتعـا   

يتصل بتقـدمي خـدمات قانونيـة أو األتعـاب أو رسـوم اخلـدمات املتعلقـة بـاحلفظ والصـيانة العـاديني لألمـوال            
امدة أو األصول املالية أو املوارد االقتصـادية األخـرى بعـد قيـام الدولـة (الـدول) املعنيـــــة بإخطـار اللجنـة          
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  احلكم  القرار
ــالقرار املنشــأة عمــال  ــد االقتضــاء، بالوصــول إىل تلــك األمــوال أو    ١٩٩٩( ١٢٦٧ ب ) باعتزامهــا اإلذن، عن

  ساعة من ذلك اإلخطار؛   ٤٨األصول أو املوارد، ويف حالة عدم اختاذ اللجنة قرارا بالرفض، يف غضون 
ــة ذلــك       (ب)     ــة (الــدول) املعني ــة املصــروفات االســتثنائية، شــريطة إبــالغ الدول ضــرورية لتغطي

  العتزام إىل اللجنة وموافقة اللجنة عليه؛ا
) ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) مــن القــرار  ٤يقــرر أيضــا أنــه جيــوز أن تســمح مجيــع الــدول، رهنــا بأحكــام الفقــرة   

  )، بأن تضاف إىل احلسابات:  ٢٠٠٢( ١٣٩٠(أ) من القرار  ٢و  ١والفقرتني 
  الفوائد أو العوائد األخرى املستحقة هلا؛ أو  (أ)  

عات املســتحقة مبوجــب العقــود أو االتفاقــات أو االلتزامــات الناشــئة قبــل التــاريخ  املــدفو  (ب)    
 ١٣٣٣)، أو القـــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧الــــــذي أصــبحت فيـــــه تلــك احلســـابات خاضــعة ألحكــام القــرار        

ــرار ٢٠٠٠( ــدفوعات      ٢٠٠٢( ١٣٩٠) أو الق ــد وامل ــن العوائ ــا م ــد وغريه ــك الفوائ )، شــريطة أن تظــل تل
  )  ٢ام (الفقرة خاضعة هلذه األحك

) سـيتوقف مفعولـه اعتبـارا    ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) مـن القـرار    ٤يقرر أن االستثناء املنصوص عليـه يف الفقـرة     
  ) ٤من تاريخ اختاذ هذا القرار (الفقرة 

  )  ٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار 
  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٣٠

 ١٢٦٧(ب) مـن القـرار    ٤مبوجـب الفقـرة   يقرر أن حيسن، على النحو املبني أدناه، تنفيذ التـدابري املفروضـة   
)، ٢٠٠٢( ١٣٩٠مـن القـرار    ٢و  ١)، والفقـرتني  ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) من القـرار   ٨)، والفقرة ١٩٩٩(

فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن، وأعضــاء القاعــدة وحركــة الطالبــان، ومــا يــرتبط مــا مــن أفــراد ومجاعــات    
) والقــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧ة املعــدة عمــال بــالقرار ومؤسسـات وكيانــات، علــى النحــو املشــار إليــه يف القائمــ 

  )، وهي حتديدا:  ٢٠٠٠( ١٣٣٣
القيــام دون إبطــاء بتجميــد األمــوال، وغريهــا مــن األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية     (أ)    

هلــذه اجلماعــات أو األفــراد أو املؤسســات أو الكيانــات مبــا يف ذلــك األمــوال املســتمدة مــن املمتلكــات الــيت  
ا أو يتحكمــون فيهــا بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة أو عــن طريــق أشــخاص يعملــون حلســام أو  حيوزوــ

بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحة أي مـن هـذه األمـوال، أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية         
داخـل  أخرى لفائدة هؤالء األشخاص، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، عن طريق رعاياهـا أو أي أشـخاص   

  ) ١أراضيها (الفقرة 
يهيــب بالـــدول أن تتحـــرك بقـــوة وحـــــزم مــــن أجــــل وقــــف تدفقــــات األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد    

االقتصادية األخـرى إىل األفــراد املـرتبطني أو الكيانــات املرتبطــة بالقاعـدة، وأسـامة بــن الدن و/أو حركــة         
ـب االقتضــاء، بتنفيــذ قواعـد ومعـايري متفـق عليهـا دوليـا ملكافحـة متويـل          الطالبـان عــن طريــق القيــام، حسـ    

اإلرهاب، مبا فيها القواعـد واملعايـري املوضوعــة ملنــع إســاءة اســتخدام املنظمــات الــيت ال تســتهدف الربــح         
  والنظـم البديلـة/غـري الرمسيـة األخــرى

  )  ٤لتحويل األموال (الفقرة 
  )  ٢٠٠٦( ١٧٣٥القرار 

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢
ــرة       ــة املفروضــة ســابقا مبوجــب الفق ــدابري التالي ــدول الت ــع ال ــرار   ٤يقــرر أن تتخــذ مجي  ١٢٦٧(ب) مــن الق

ــرة ١٩٩٩( ــرار   ٨) والفق ــن القــرار   ٢و  ١) والفقــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) مــن الق ) ٢٠٠٢( ١٣٩٠م
سـائر مــن يـرتبط ــم مـن أفــراد ومجاعــات    فيمـا يتعلــق بتنظـيم القاعــدة وأسـامة بــن الدن وحركـة طالبــان و    

ــالقرارين         ــال ب ــدة عم ــة املع ــه يف القائم ــى النحــو املشــار إلي ــات، عل ) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ومؤسســات وكيان
٢٠٠٠( ١٣٣٣  :(  
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  احلكم  القرار
القيام دون إبطاء بتجميد األموال واألصول املالية أو املـوارد االقتصـادية األخـرى هلـؤالء       (أ)    

أو ختــص  لكيانــات، مبــا يف ذلــك األمــوال املتأتيــة مــن ممتلكــات ختصــهم األفــراد واجلماعــات واملؤسســات وا
أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأمترون بإمرم أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غـري مباشـر وكفالـة عـدم     
إتاحة تلك األموال أو أي أموال أو مـوارد ماليـة أو اقتصـادية أخـرى لفائـدة هـؤالء بصـورة مباشـرة أو غـري          

  )  ١رة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين يف أراضيها (الفقرة مباش
يذكِّر الدول بالتزامها بتجميد األمـوال وغريهـا مـن األصـول املاليـة أو املـوارد االقتصـادية دون إبطـاء عمـال            

  )  ٢(أ) أعاله (الفقرة  ١بالفقرة 
  ) ٣رد االقتصادية من مجيع األنواع (الفقرة (أ) من هذا القرار تنطبق على املوا ١يؤكد أن مقتضيات الفقرة   
ـــرة       ــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفق ــع الت ـــع     ١يؤكــد أن مجي ـــة جبميـ ـــوارد املاليـ ـــى املـ ـــسري علـ (أ) أعــاله تـ

أشــكاهلا، ممــا يــشمل، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر، املـــوارد املسـتخدمة يف تـوفري خـدمات النشـر علــى       
ـت أو اخلـدمات املتـصلة ـا الــيت تــستخدم يف دعـــم تنظـــيم القاعـــدة وأســـامة بـــن الدن وحركـــة         اإلنترن

  )  ٢٠الطالبــان وســائر مــن يــرتبط ـم مــن أفــراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات (الفقرة 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جتميد األصول: التدابري املتخذة يف الفترة 

  )  ٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
  ٢٠٠٨ ه/يونيحزيران ٣٠

ــرة       ــة املفروضــة ســابقا مبوجــب الفق ــدابري التالي ــدول الت ــع ال ــرار   ٤يقــرر أن تتخــذ مجي  ١٢٦٧(ب) مــن الق
ــرة ١٩٩٩( ــرار   ٨) والفق ــن القــرار   ٢و  ١) والفقــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) مــن الق ) ٢٠٠٢( ١٣٩٠م

مـن أفــراد ومجاعــات   فيمـا يتعلــق بتنظـيم القاعــدة وأسـامة بــن الدن وحركـة طالبــان وسـائر مــن يـرتبط ــم      
) ١٩٩٩( ١٢٦٧ ومؤسســـات وكيانـــات، علـــى النحـــو املشـــار إليـــه يف القائمـــة املعـــدة عمـــال بـــالقرارين  

  ):  ٢٠٠٠( ١٣٣٣ و
القيام دون إبطاء بتجميد األموال واألصول املالية أو املوارد االقتصادية األخـرى العائـدة     (أ)    

مبــا يف ذلـك األمــوال املتأتيــة مـن ممتلكــات ختصــهم أو   هلـؤالء األفــراد واجلماعــات واملؤسسـات والكيانــات،   
ختص أشخاص يتصرفون نيابة عنـهم أو يـأمترون بـإمرم أو يتحكمـون فيهـا بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر،          
وكفالة عـدم إتاحـة رعاياهـا أو أشـخاص موجـودين داخـل أراضـيها تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو أصـول            

  )  ١ئدة هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غري مباشرة(الفقرة مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفا
(أ) أعاله تنطبق على املوارد املالية واالقتصـادية جبميـع أشـكاهلا، مبـا يف ذلـك،       ١يؤكد أن مقتضيات الفقرة   

على سبيل املثال ال احلصر، املوارد املستخدمة يف توفري خـدمات النشـر علـى اإلنترنـت أو اخلـدمات املتصـلة       
          ـم مـن أفـراد ا اليت تستخدم يف دعم تنظيم القاعدة وأسامة بـن الدن وحركـة طالبـان وسـائر مـن يـرتبط

  )  ٤ومجاعات ومؤسسات وكيانات (الفقرة 
 ١وفقــا ألحكـــام الفقـــرة  يقــرر أنـــه جيـــوز للـــدول األعـــضاء الـــسماح بـــأن تـــضاف إىل احلـــسابات امــدة  

فراد أو اجلماعـات أو املؤسسات أو الكيانات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة،    أعـاله أي مبالغ مدفوعة إىل األ
  )  ٦أعـاله وجممدة (الفقرة  ١شريطة أن تظـل هـذه املبالغ خاضـعة ألحكـام الفقـرة 

(أ) أعــــاله  ١يف الفقــــرة  يؤكـد مــن جديـــد األحكـــام املتعلقــة باالســـتثناءات املتاحـــة مـــن التــدابري الـــواردة     
ـــرتني  و ـــة يف الفقـــ ـــرار   ٢و  ١املبينـــ ـــن القـــ ــرار  ٢٠٠٢( ١٤٥٢مـــ ــة يف القــ ـــصيغتها املعدلــ  ١٧٣٥)، بـــ
)، ويذكر الدول األعضـاء بــأن تــستخدم اإلجــراءات املتعلقــة باالسـتثناءات علـى النحـو املـبني يف          ٢٠٠٦(

  )  ٧املبادئ التوجيهية للجنة (الفقرة 
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  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 

    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧
) ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) مـن القـرار    ٤يقرر أن تتخذ مجيع الدول التـدابري التاليـة املفروضـة سـابقا مبوجـب الفقـرة       

) فيمـا يتعلـق بتنظـيم    ٢٠٠٢( ١٣٩٠ار مـن القـر   ٢و  ١) والفقـرتني  ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) من القـرار   ٨والفقرة 
القاعدة وأسامة بن الدن وحركة طالبان وسائر من يرتبط م مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات، علـى       

  ):  ٢٠٠٠( ١٣٣٣) والقرار ١٩٩٩( ١٢٦٧النحو املشار إليه فــي القائمة املعدة عمال بالقرار 
صـــول املاليـــة أو املـــوارد االقتـــصادية األخـرى العائـدة ألوالئـك        القيــام دون إبطــاء بتجميــد األمــوال واأل  

األفراد وتلك اجلماعات واملؤسسات والكيانات، مبــا فيهـا األمــوال املتأتيــة مـن ممتلكـات ختصـهم أو ختـص         
فالــة  أفرادا يتصرفون نيابة عنـهم أو يـأمترون بـأمرهم أو يتحكمـون فيها بشكل مباشــر أو غــري مباشــر، وك   

أال يتـيح رعاياهـا أو أي أشـخاص موجـودون يف أراضــيها هـذه األمــوال أو أي أمــوال أو أصــول ماليـــة أو         
  )  ١مـوارد اقتـصادية بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة لفائدة هؤالء األشخاص(الفقرة 

جبميــع أشــكاهلا، مبــا يف (أ ) أعــاله تنطبــق علــى املــوارد املاليــة واالقتـــصادية   ١يؤكــد أن مقتضــيات الفقــرة   
 ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، املـــوارد املـــستخدمة يف تـــوفري خـــدمات النشــر علــى اإلنترنـــت أو          

اخلـدمات املتصلة ا اليت تستخدم يف دعـم تنظـيم القاعـدة أو أسـامة بن الدن أو حركة طالبـان وسـائر مـن    
  )  ٤انات (الفقرة يرتبط م من أفراد أو مجاعات أو مؤسسات أو كي

(أ) أعـــاله تنطبــق أيضــا علــى دفــع فــديات لألفـــراد أو       ١يؤكــد أيضــا أن املقتضــيات الــواردة يف الفقــرة        
  )  ٥اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة املوحدة (الفقرة 

أعـاله   ١مدة وفقا ألحكـام الفقـرة   يقرر أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات ا
ــة،        ــات املدرجــة أمســاؤهم يف القائم ـــات أو املؤسســات أو الكيان ـــراد أو اجلماع ــة إىل األف ــالغ مدفوع أي مب

  )  ٦أعـاله وأن تبقى جممدة (الفقرة  ١شريطة أن تظل هذه املبالغ خاضعة ألحكـام الفقـرة 
لفـرد املتـوىف أو الكيــان الـذي مل يعـد لـه وجـود نتيجـة         يشجع الدول األعضاء، لدى إلغاء قرار جتميد أصول ا

) واحليلولة، علـى وجــه   ٢٠٠١(١٣٧٣لشـطب امسـه مـن القائمـة، علـى مراعـاة املقتـضيات احملددة يف القـرار 
  ) ٢٤اخلـصوص، دون أن تـستغل األصـول الـيت ألغـي قـرار جتميـدها يف حتقيـق مقاصد إرهابية (الفقرة 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر السفر أو فرض القيود عليه: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  )  ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار 

  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٦
يقــرر أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن وأعضــاء منظمــة القاعــدة ومجاعــة  
الطالبان وسائر اجلماعات واألفراد واملشاريع والكيانات املرتبطة ـم، علـى النحـو املـبني يف القائمـة املنشـأة       

) الــيت ستســتكملها بانتظــام اللجنــة املنشــأة عمــال ٢٠٠٠( ١٣٣٣) والقــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧بــالقرار عمــال 
  ):  ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 

    …  
منع دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها أو مرورهم العابر ا، علـى أال يلـزم أي شـيء يف      (ب)  

مبغادرــا؛ وعلــى أال تنطبــق هــذه   هــذه الفقــرة أي دولــة بــرفض دخــول رعاياهــا إىل أراضــيها أو مطالبتــهم  
الفقرة حيث يكون الدخول أو املـرور العـابر ضـروريا لإليفـاء بعمليـة قضـائية أو عنـدما حتـدد اللجنـة، علـى           

  )  ٢أساس كل حالة على حدة فقط، أن الدخول أو املرور العابر له ما يربره (الفقرة 
  )  ٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار 

  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٣٠
 ١٢٦٧(ب) مـن القـرار    ٤أن حيسن، على النحو املبني أدناه، تنفيذ التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     يقرر 

)، ٢٠٠٢( ١٣٩٠مـن القـرار    ٢و  ١)، والفقـرتني  ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) من القـرار   ٨)، والفقرة ١٩٩٩(
ومجاعــات  فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن، وأعضــاء القاعــدة وحركــة الطالبــان، ومــا يــرتبط مــا مــن أفــراد   

) والقــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧ومؤسسـات وكيانــات، علــى النحــو املشــار إليــه يف القائمــة املعــدة عمــال بــالقرار  
  )، وهي حتديدا:  ٢٠٠٠( ١٣٣٣
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  احلكم  القرار
  …  
منع دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها أو مرورهم العابر ا، علـى أال يلـزم أي شـيء يف      (ب)  

راضــيها أو مطالبتــهم مبغادرــا، وعلــى أال تنطبــق هــذه   هــذه الفقــرة أي دولــة بــرفض دخــول رعاياهــا إىل أ  
الفقــرة حيــث يكــون الــدخول أو املــرور العــابر ضــروريا للقيــام بــإجراءات قضــائية أو عنــدما حتــدد اللجنــة،   

  )  ١حسب كل حالة على حدة، أن الدخول أو املرور العابر له ما يربره (الفقرة 
  )  ٢٠٠٥( ١٦١٧القرار 

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٩
 ١٢٦٧(ب) مــن القــرار  ٤ر أن تتخــذ مجيــع الــدول وجوبــا التــدابري املفروضــة ســابقا مبوجــب الفقــرة    يقــر

) ٢٠٠٢( ١٣٩٠مــن القــرار  ٢و  ١)، والفقــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) مــن القــرار  ٨)، والفقــرة ١٩٩٩(
ــان وســائر    ت األفــراد واجلماعــات واملؤسســا  فيمــا يتعلــق بتنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة الطالب

ــالقرارين        ــه يف القائمــة املعــدة عمــال ب ــى النحــو املشــار إلي ــرتبطني بتلــك اجلهــات، عل ــات امل  ١٢٦٧والكيان
  ):  ٢٠٠٠( ١٣٣٣) والقرار ١٩٩٩(

  …  
منع دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها أو مرورهم العابر ا، علـى أال يلـزم أي شـيء يف      (ب)  

اضــيها أو مطالبتــهم مبغادرــا، وعلــى أال تنطبــق هــذه   هــذه الفقــرة أي دولــة بــرفض دخــول رعاياهــا إىل أر  
الفقرة حيث يكون الدخول أو املرور العابر ضروريا للقيام بإجراءات قضائية أو عنـدما تقـرر اللجنـة املنشـأة     

  ) ١)، حالة حبالة فقط، أن الدخول أو املرور العابر له ما يربره (الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرار 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر السفر أو فرض القيود عليه: التدابري املتخذة يف الفترة 

  )  ٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
  ٢٠٠٨ هحزيران/يوني ٣٠

) ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) من القـرار   ٤يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية املفروضة سابقا مبوجب الفقرة 
ــرة  ــرار   ٨والفق ــن الق ــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) م ــرار   ٢و  ١) والفق ــن الق ــق  ٢٠٠٢( ١٣٩٠م ــا يتعل ) فيم

بتنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة طالبــان وســائر مــن يــرتبط ــم مــن أفــراد ومجاعــات ومؤسســات   
  ):٢٠٠٠( ١٣٣٣ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧ وكيانات، على النحو املشار إليه يف القائمة املعدة عمال بالقرارين

  …  
األفــراد إىل أراضــيها أو مـرورهم عربهـا، علــى أنــه لــيس يف هــذه         منـع دخــول هــؤالء     (ب)  

الفقرة مـا يلـزم أي دولـة بـأن متنـع أيـا مـن مواطنيهـا مــن دخــول أراضــيها أو تطلــب خروجــه منـــها، وال               
ت تنطبــق هــذه الفقــرة إذا كـــان ـــدخول األفـراد األراضـي أو مـرورهم عربهـا ضـــروريا للوفـــاء مبقتـــضيا         

)، يف كـل  ١٩٩٩( ١٢٦٧إجراء قضائي أو يف احلـــاالت الـــيت تقـــرر فيهـــا اللجنـــة املنشـأة عمـال بـالقرار         
  ) ١حالة على حدة، أن هلذا الدخول أو العبور ما يربره (الفقرة 

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧

) ١٩٩٩( ١٢٦٧(ب) من القـرار   ٤يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية املفروضة سابقا مبوجب الفقرة 
ــرة  ــرار   ٨والفق ــن الق ــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣(ج) م ــرار   ٢و  ١) والفق ــن الق ــق  ٢٠٠٢( ١٣٩٠م ــا يتعل ) فيم

طالبــان وســائر مــن يــرتبط ــم مــن أفــراد ومجاعــات ومؤسســات  بتنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة 
  ):٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ وكيانات، على النحو املشار إليه فــي القائمة املعدة عمال بالقرارين

  …  
منــع دخــول أوالئك األفــراد أراضــيها أو مرورهم عربها، على أنه ليس يف هـذه الفقـرة مـا      (ب)  

نـع مواطنيهـا مــن دخــول أراضــيها أو أن تطلــب منـــه اخلـــروج منـــها، وأال تنطبـــق هـــذه            يلزم أي دولـة بـأن مت  
الفقــرة إذا كــان دخول األفراد األراضي أو مـرورهم عربهـا ضـــروريا للوفـــاء مبقتضـيات قضـائية أو يف احلـاالت        

  )١و العبور أسبابا تربره (الفقرة اليت تقرر فيهـا اللجنـة، يف كـل حالـة علـى حـدة، أن هلـذا الدخول أ
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 ١٤اجلدول 

    ٤١املادة التدابري األخرى املتخذة مبوجب 
  احلكم  القرار

  معايري اإلدراج يف القائمة
  )٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 

    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣٠
“ مـرتبط ”يؤكد من جديد أن األعمال أو األنشطة اليت تبني أن فـردا أو مجاعـة أو مؤسسـة أو كيانـا     

  بتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة طالبان تشمل:
ــل أعمــال أو أنشــطة يقــوم ــا تنظــيم      (أ)   ــن املشــاركة يف متوي الدن أو  القاعــدة أو أســامة ب

أو جنبـا إىل جنـب معهـا أو بامسهـا أو بالنيابـة عنـها        حركة طالبان أو فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعـة عنـها  
  أو بدعمها أو يف التخطيط هلا أو تيسري القيام ا أو اإلعداد هلا أو ارتكاا؛

تنظـيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن     توريد أو بيع أو نقل األسلحة والعتاد ذي الصـلة إىل    (ب)  
  أو حركة طالبان أو أي خلية أو عضو منتسب أو فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعة منها؛

التجنيــد حلســاب تنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن أو حركــة طالبــان أو أي خليــة أو     (ج)  
  عضو منتسب أو فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعة منها؛

حركــة  األنشــطة الــيت يقــوم ــا تنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن أو دعــم األعمــال أو  (د)  
  )٢طالبان أو أي خلية أو عضو منتسب أو فصيل تابع هلا أو مجاعة متفرعة عنها (الفقرة 

يتحكم فيـه، بشـكل مباشـر     يؤكد من جديد كذلك أن التصنيف ينطبق على أي مؤسسة أو كيان ميلكه أو
اجلماعة أو املؤسسـة أو الكيـان املـرتبط بتنظـيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن أو        أو غري مباشر، ذلك الفرد أو 

  )٣(الفقرة  حركة طالبان أو على أي مؤسسة أو كيان يدعم هذه اجلهات
  )٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 

  ٢٠٠٩ديسمرب كانون األول/ ١٧
“ مـرتبط ”مؤسسـة أو كيانـا    يؤكد من جديد أن األعمال أو األنشطة اليت تـدل علـى أن فـردا أو مجاعـة أو    

  بتنظيم القاعدة أو أسامة بن الدن أو حركة الطالبان تشمل:
ــن      (أ)   ــل أعمــال أو أنشــطة يقــوم ــا تنظــيم القاعــدة أو أســامة ب الدن أو  املشــاركة يف متوي

منتســبة إلــيهم أو مجاعــة منشــقة أو متفرعــة منــهم أو جنبــا إىل جنــب  خليــة أو مجاعــة حركــة طالبــان أو أي
  بامسهم أو بالنيابة عنهم أو دعما هلم أو يف التخطيط هلا  أو اإلعداد هلا أو ارتكاا ؛ أو  معهم أو

أسـامة بـن الدن أو حركـة     توريد األسلحة وما يتصل ا من أعتدة إىل تنظـيم القاعـدة أو    (ب)  
  منتسبة إليهم أو مجاعة منشقة أو متفرعة منهم، أو بيعها هلم أو نقلها إليهم؛ أو بان أو أي خلية أو مجاعةطال

التجنيــد حلســاب تنظــيم القاعــدة أو أســامة بــن الدن أو حركــة طالبــان أو أي خليــة أو     (ج)  
  منتسبة إليهم أو مجاعة منشقة أو متفرعة منهم؛ أو مجاعة

الدعم لألعمال أو األنشطة اليت يقوم ا تنظيم القاعدة أو أسامة  تقدمي أشكال أخرى من  (د)  
  )٢(الفقرة  حركة طالبان أو أي خلية أو مجاعة منتسبة إليهم أو منشقة أو متفرعة منهم  بن الدن أو

يـتحكم فيـه، بشـكل     يؤكد من جديد كذلك أن هذا التصنيف ينطبق علـى أي مؤسسـة أو كيـان ميلكـه أو    
ر، ذلك الفـرد أو تلـك اجلماعـة أو املؤسسـة أو ذلـك الكيـان املـرتبط بتنظـيم القاعـدة أو          مباشر أو غري مباش

  )٣(الفقرة  أسامة بن الدن أو حركة طالبان أو على أي مؤسسة أو كيان يدعم هذه اجلهات
  اجلزاءات اعتزام استعراض

  )٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣٠

[مـن القـرار] ـدف النظـر يف إمكانيـة زيـادة تعزيزهـا يف غضـون          ١استعراض التدابري املبينـة يف الفقـرة    يقرر
  )٤٠(الفقرة  أقل إذا لزم األمر  الثمانية عشر شهرا أو

  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧

 ١ رةأقل إذا لزم األمر، التـدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـ     مثانية عشر شهرا، أو أن يستعرض يف غضونيقرر 
  )٤٨(الفقرة  [من القرار] للنظر يف إمكانية زيادة تعزيزها
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  التدابري املفروضة على مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  معلومات أساسية  

 ١٤٩٣فـــــرض جملـــــس األمـــــن مبوجـــــب القـــــرار   
) حظرا على توريـد األسـلحة إىل مجيـع اجلماعـات     ٢٠٠٣(

األجنبيــة والكونغوليــة املســلحة وامليليشــيات الــيت تعمــل يف  
إقلــيم كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة ومقاطعــة إيتــوري،   
وإىل اجلماعـــات الـــيت ليســـت أطرافـــا يف االتفـــاق الشـــامل  
واجلــــامع يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة. ويف وقــــت 

ــق، ومب ــرارات  الحـ ــب القـ  ١٦٤٩) و ٢٠٠٥( ١٥٩٦وجـ
)، قــام الــس بتوســيع نطــاق  ٢٠٠٦( ١٦٩٨) و ٢٠٠٥(

حظر األسـلحة ليشـمل أي جهـة متلقيـة يف البلـد، باسـتثناء       
معظم الوحـدات التابعـة للجـيش والشـرطة الـوطنيني، كمـا       
فــرض تــدابري جتميــد األصــول وحظــر الســفر علــى كــل مــن 

السياســــيني ينتــــهك حظــــر توريــــد األســــلحة، والقــــادة     
والعسكريني الذين يعوقـون نـزع سـالح املقـاتلني وعـودم      
الطوعيــة إىل الــوطن أو إعــادة توطينــهم، أو الــذين جينــدون  
ــراد    األطفــال أو يســتخدموم يف الرتاعــات املســلحة، واألف
الذين يرتكبون انتهاكات جسـيمة للقـانون الـدويل تنطـوي     

ح. وطلـب  على استهداف األطفال يف حاالت الـرتاع املسـل  
الــس أيضــا إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــدول       
اـاورة ملقاطعــة إيتـوري وكيفــو الشـمالية وكيفــو اجلنوبيــة    
التأكد من عدم اسـتخدام مجيـع املطـارات واملـدارج املدنيـة      
والعسكرية يف أراضي كل منها ألي غرض يتناىف مع حظر 

  توريد األسلحة. 
لـى تطبيـق اجلـزاءات    وخالل هذه الفترة، أشـرف ع   

ــالقرار    ــة أنشــئت عمــال ب ــق مــن  ٢٠٠٤( ١٥٣٣جلن ) وفري
  .)٥٤(اخلرباء

__________ 

  .لالطالع على معلومات عن هاتني اهليئتني، انظر اجلزء التاسع  )٥٤(  

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات احلاصلة خالل عامي   

لقد مت متديد تـدابري حظـر توريـد األسـلحة وجتميـد       
األصــول وحظــر الســفر والتــدابري اخلاصــة بــالطريان أربــع      
 مــرات خــالل هــذه الفتــرة، وبلغــت مــدة آخــر متديــد ســنة   

. وأجــرى ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠واحــدة حــىت  
وبـالقرار  الس أيضا بعض التعديالت علـى هـذه التـدابري.    

ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٧ ــارس  ٣١) املـ ــرر ٢٠٠٨آذار/مـ ، قـ
د األسلحة علـى مجيـع العـاملني    الس أن ينطبق حظر توري

ــة      ــيم مجهوري ــراد يف إقل ــة واألف ــات غــري احلكومي مــن الكيان
الكونغو الدميقراطية، وأن يتوقف سريان تلك التدابري علـى  
األنشطة العسكرية حلكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة.   
وعــدل الــس أيضــا تــدابري جتميــد األصــول وحظــر الســفر  

ــى اجلهــات ا   ــق عل ــهك حظــر   لكــي تنطب ــة: (أ) مــن ينت لتالي
ــادة     ــات؛ (ب) والق ــد األســلحة مــن أشــخاص أو كيان توري
ــة   السياســـيون والعســـكريون للجماعـــات املســـلحة األجنبيـ
الـــذين يعرقلـــون نـــزع ســـالح املقـــاتلني املنـــتمني إىل تلـــك  
اجلماعـــــات وعـــــودم الطوعيـــــة إىل أوطـــــام أو إعـــــادة 
توطينــــــهم؛ (ج) والقــــــادة السياســــــيون والعســــــكريون    
ــارج     ــن خـ ــاً مـ ــى دعمـ ــيت تتلقـ ــة الـ ــيات الكونغوليـ للميليشـ
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــذين يعوقــون مشــاركة      
ــادة     ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــزع السـ ــات نـ ــاتليهم يف عمليـ مقـ
اإلدماج؛ (د) والقادة السياسيون والعسكريون العاملون يف 
ــة الــذين جينــدون األطفــال أو    ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري

م يف الرتاعات املسلحة منتهكني بـذلك القـانون   يستخدمو
ــة      ــاملون يف مجهوريـ ــراد العـ ـــ) واألفـ ــاري؛ (هـ ــدويل السـ الـ
ــهاكات جســيمة      ــون انت ــذين يرتكب ــة ال ــو الدميقراطي الكونغ
ــال أو النســاء يف      ــتهداف األطف ــدويل تشــمل اس ــانون ال للق
حاالت الرتاع املسلح، مبا يف ذلك القتل والتشـويه والعنـف   

  ختطاف والتشريد القسري. اجلنسي واال



٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
 

12-07779 544/1419 

 

وقام الس أيضا بإعادة إرساء التـدابري اخلاصـة بالنقـل      
ــات      ــل حكوم ــور، أن تكف ــة أم ــيت تســتلزم، يف مجل والطــريان ال
املنطقة تشغيل الطـائرات وفقـا التفاقيـة الطـريان املـدين الـدويل،       
وال سيما عن طريق التحقق من سالمة الوثـائق، وتعهـد سـجل    

املتعلقـــة بـــالرحالت اجلويـــة املتوجهـــة إىل     جبميـــع املعلومـــات 
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطلقــة منــها، والتأكــد بوجــه  

عام من عدم استخدام مجيع وسائل النقل يف أراضـي كـل منـها    
  مبا يشكل انتهاكا حلظر توريد األسلحة. 

ــرد يف اجلــداول     بيــان أحكــام   ١٧و  ١٦و  ١٥وي
بري اجلزاءات وتدابري اإلنفـاذ  مجيع القرارات اليت تتضمن تدا

  .٤١املادة وغريها من التدابري املتخذة مبوجب 
    

 ١٥اجلدول 

    اجلزاءاتتدابري 
  احلكم  القرار

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  )٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار 

  ٢٠٠٣يه ل/يومتوز ٢٨
شـر شــهرا  يقـرر أن تتخـذ الــدول كافـة، مبــا فيهـا مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة، لفتـرة مبدئيــة مـدا اثنــا ع       

اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابري ملنـع توريـد أو بيـع أو نقـل أسـلحة أو أي أدوات ذات      
صــلة باألســـلحة، بصــورة مباشـــرة أو غــري مباشـــرة، وتقــدمي أي مســـاعدة أو مشــورة أو تـــدريب متصـــل      

ــن أراضــيها أو بواســطة مواطنيهــا أو باســتخد     ــا م ام ســفن أو طــائرات حتمــل  باألنشــطة العســكرية، انطالق
علمها، إىل مجيع اجلماعات األجنبية والكونغولية املسـلحة واملليشـيات الـيت تعمـل يف إقلـيم كيفيـو الشـمالية        
وكيفيــو اجلنوبيــة وإيتــوري، وإىل اجلماعــات الــيت ليســت أطرافــا يف االتفــاق الشــامل واجلــامع، يف مجهوريــة  

  )  ٢٠الكونغو الدميقراطية (الفقرة 
  أعـــــاله ال تنطبق على ما يلي: ٢٠أيضا أن التدابـــري املفروضة مبوجب الفقـــــرة يقـــرر 

اإلمـــدادات لكـــل مـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وقـــوة    (أ)  
 الطـوارئ املؤقتـة املتعــددة اجلنسـيات الــيت مت نشـرها يف بونيـا، وقــوات اجلـيش والشــرطة الوطنيـة الكونغوليــة       

  املتكاملة؛
إمــدادات املعــدات العســكرية غــري الفتاكــة املعــدة لالســتخدام يف األغــراض اإلنســانية أو    (ب)  

ألغراض احلماية فقط، وما يتصل ا من مسـاعدة وتـدريب تقنـيني الـيت خيطـر ـا مسـبقا األمـني العـام عـن           
  )  ٢١طريق ممثله اخلاص (الفقرة 

  )  ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار 
    ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢

)، بأن تتخـذ الـدول كافـة مـا يلـزم مـن       ٢٠٠٣( ١٤٩٣من القرار  ٢٠يعيد تأكيد املطلب الوارد يف الفقرة 
تدابري ملنع تقدمي األسلحة وكل ما يتصل ا مـن عتـاد أو مسـاعدات إىل اجلماعـات املسـلحة الـيت تعمـل يف        

رافـا يف االتفـاق الشـامل واجلـامع     كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ويف إيتوري، وإىل اجلماعات اليت ليست أط
كـانون األول/ديسـمرب    ١٧املتعلق باملرحلة االنتقالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، املوقع يف بريتوريـا يف  

  )  ١(الفقرة  ٢٠٠٢
  )  ٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

    ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨
متوز/يوليـه   ٣١يت مـدد العمـل ـا حـىت     والـ  ١٤٩٣من القرار  ٢٠يعيد تأكيد التدابري احملددة مبوجب الفقرة 

ــة يف    ١٥٥٢مبوجــب القــرار  ٢٠٠٥ ــدابري مــن اآلن فصــاعدا علــى أي جهــة متلقي ، ويقــرر ســريان هــذه الت
أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويؤكــد مــن جديــد أن املســاعدة تشــمل التمويــل واملســاعدة املاليــة   

  )  ١(الفقرة  املتعلقني باألنشطة العسكرية
  ر أال تسري التدابري املذكورة أعاله على:  يقر
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  احلكم  القرار
إمدادات األسلحة وما يتصل ـا مـن عتـاد أو تـدريب ومسـاعدة تقنـيني، املعـدة حصـرا           (أ)  

لدعم لوحدات جيش وشرطة مجهورية الكونغو الدميقراطية أو املعدة السـتخدامها، شـريطة أن تكـون هـذه     
    الوحدات:

  ؛قد أمتت عملية االندماج  -  
قيـادة الشـرطة الوطنيـة جلمهوريـة      ل حتت قيـادة هيئـة األركـان املدجمـة للقـوات املسـلحة أو      أو تعم  -  

  ؛الكونغو الدميقراطية على التوايل
أو هـي بصــدد عمليـة االنــدماج يف أراضــي مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة خـارج مقــاطعيت كيفــو       -  

  ؛لشمالية واجلنوبية ومنطقة إيتوريا
يتصل ا من عتاد ومن تدريب ومسـاعدة تقنـيني، املعـدة حصـرا      إمدادات األسلحة وما  (ب)  

  ؛لدميقراطية أو املعدة الستخدامهالدعم بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو ا
ــتخدام يف األغـــراض      (ج)   ــرا لالسـ ــة املعـــدة حصـ إمـــدادات املعـــدات العســـكرية غـــري الفتاكـ

من مسـاعدة وتـدريب تقنـيني، علـى النحـو الـذي أخطـرت بـه         اإلنسانية أو ألغراض احلماية، وما يتصل ا 
  )  ٢(الفقرة  ١٥٣٣(هـ) من القرار  ٨اللجنة مسبقا وفقا للفقرة 

يقرر أال ترسل مستقبال مجيع شحنات األسلحة وما يتصل ـا مـن عتـاد املـأذون ـا واملطابقـة لالسـتثناءات        
املتلقيـة علـى النحـو الـذي عينتـه حكومـة الوحـدة الوطنيـة         (أ) أعـاله إال إىل املواقـع    ٢املشار إليها يف الفقرة 

  )  ٤(الفقرة  واالنتقال، بالتنسيق مع البعثة، وأبلغت به اللجنة مسبقا
  )٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار 

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢١
ــدابري ملنــع           ــدي ت ــة وبورون ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ــدا وروان ــات أوغن ــأن تتخــذ حكوم ــب ب يطال

 ١٤٩٣ام أراضي كل منها بشكل يدعم انتهاكات احلظر املفروض على األسـلحة مبوجـب القـرارين    استخد
ــرار  ٢٠٠٥( ١٥٩٦) و ٢٠٠٣( ــدده القـ ــذي جـ ــات  ٢٠٠٥( ١٦١٦)، والـ ــطة اجلماعـ ــدعم أنشـ )، أو يـ

  )  ١٥(الفقرة  املسلحة يف املنطقة
  )٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 

    ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠
ــرة    ــد الفق ــد تأكي ــر  ٢١يعي ــن الق ــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٣ار م ــرار   ٢) والفق ــن الق ــذكر ٢٠٠٥( ١٥٩٦م )، وي

[من القرار] لن تسـري علـى إمـدادات األسـلحة واألعتـدة       ١بوجه خاص بأن التدابري املشار إليها يف الفقرة 
املتصلة ا أو علـى التـدريب واملسـاعدة يف اـال الـتقين اللـذين يقتصـر الغـرض منـهما علـى دعـم وحـدات             

يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة أو اســـتفادا منـــهما، شـــريطة أن تكـــون الوحـــدات   اجلـــيش والشـــرطة
  املذكورة:  
  أمتت عملية اندماجها؛ أو  (أ)  
تعمل حتت قيادة هيئة األركان املدجمة للقوات املسـلحة أو الشـرطة الوطنيـة يف مجهوريـة       (ب)  

  الكونغو الدميقراطية؛ أو
اضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة خـارج مقـاطعيت كيفـو     يف سبيلها إىل االندماج يف أر  (ج)  

  ) ٢الشمالية وكيفو اجلنوبية ومنطقة إيتوري (الفقرة 
على التدريب واملساعدة يف اال التقين اللذين توافق عليهمـا   ١يقرر أال تسري التدابري املشار إليها يف الفقرة 

جلـيش والشـرطة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      احلكومة واللذين يقتصر الغرض منهما على دعم وحدات ا
  )  ٣اليت تكون يف سبيلها إىل االندماج يف مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ومنطقة إيتوري (الفقرة 

)، الـيت أصـبحت سـارية اآلن علـى     ٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القـرار    ٤يقرر أن تسري الشروط املبينـة يف الفقـرة   
سـلحة واألعتـدة املتصـلة ـا وعلـى التـدريب واملسـاعدة يف اـال الـتقين اللـذين           احلكومة، على إمدادات األ
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أعاله، ويشـري يف هـذا الصـدد إىل أن الـدول ملزمـة       ٣و  ٢تنطبق عليهما االستثناءات املذكورة يف الفقرتني 

  )  ٤بتلك اإلمدادات (الفقرة  ٧بأن ختطر مسبقا اللجنة املشار إليها يف الفقرة 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التعديالت اليت أجريت يف الفترة 

  )  ٢٠٠٨( ١٧٩٩القرار 
    ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥

) بصـيغتها  ٢٠٠٣( ١٤٩٣مـن القـرار    ٢٠يقـرر أن ميـدد العمـل بالتـدابري املتعلقـة باألسـلحة املفروضـة مبوجـب الفقـرة          
  )  ١(الفقرة  ٢٠٠٨ر/مارس آذا ٣١) لغاية ٢٠٠٥( ١٥٩٦من القرار  ١املعدلة واملوسعة مبوجب الفقرة 

  )  ٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
    ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣

)، علــى النحــو الــذي مــدد بــه  ٢٠٠٣( ١٤٩٣يؤكــد أن حظــر توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب القــرار  
)، حيظـر تزويـد مجيـع اجلماعـات األجنبيـة املسـلحة وامليليشـيات الكونغوليـة         ٢٠٠٥( ١٥٩٦مبوجب القرار 

ــوات         ــدا والق ــر روان ــة لتحري ــا القــوات الدميقراطي ــا فيه ــة، مب ــو الدميقراطي ــة الكونغ غــري املشــروعة يف مجهوري
صـل ـا   املسلحة الرواندية السـابقة/إنتراهاموي وغريهـا مـن اجلماعـات الروانديـة املسـلحة باألسـلحة ومـا يت        

  )  ٧من عتاد أو توفري التدريب واملساعدة التقنيني هلا (الفقرة 
  )  ٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 

  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١
، مـا يلـزم مـن تـدابري     ٢٠٠٨/ديسـمرب  كـانون األول  ٣١يقرر أن تتخذ مجيع الدول، لفترة أخرى تنتهي يف 

ملنع توريد أو بيـع أو نقـل األسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، انطالقـا مـن               
أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات حتمـل أعالمهـا، وملنـع تقـدمي أي مسـاعدة أو      

كرية، مبـا يف ذلـك التمويـل واملسـاعدات املاليـة، إىل كـل مـن        مشورة أو تدريب فيما يتصل باألنشـطة العسـ  
  )  ١يعمل يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية من أفراد غري رمسيني وكيانات غري حكومية (الفقرة 

مـن القـرار    ٢٠يقرر أيضا أال تسري بعد اآلن التـدابري املتعلقـة باألسـلحة واملفروضـة سـابقا مبوجـب الفقـرة          
أعــاله علــى  ١) والــيت مــدد العمــل ــا يف الفقــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦مــن القــرار  ١) والفقــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٣

ي مســاعدة أو مشــورة أو تــدريب توريــد أو بيــع أو نقــل األســلحة ومــا يتصــل ــا مــن عتــاد وعلــى تقــدمي أ
  )  ٢يتصل باألنشطة العسكرية إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرة   فيما

  أعاله على ما يلي:   ١أال تسري التدابـري الواردة يف الفقرة يقـرر كذلك   
إمدادات األسلحة وما يتصل ـا مـن عتـاد وكـذلك التـدريب واملسـاعدة يف اـال الـتقين اللـذين            (أ)  

  يقتصر الغرض منهما على دعم بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أو استفادا منهما؛
املالبس الواقية، مبا فيها السترات الواقية من الرصـاص واخلـوذات العسـكرية الـيت جيلبـها        (ب)    

بصــفة مؤقتــة إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أفــراد األمــم املتحــدة وممثلــو وســائط اإلعــالم والعــاملون يف  
  ط؛جمايل الشؤون اإلنسانية والتنمية واألفراد املرتبطون م، الستخدامهم الشخصي فق

إمـدادات املعــدات العسـكرية غــري الفتاكـة األخــرى واملقصـود أن تســتخدمها حصــرا يف       (ج)    
ب يف اـال الـتقين، علـى حنــو    األغـراض اإلنسـانية أو ألغـراض احلمايـة ومـا يتصـل ــا مـن مسـاعدة وتـدري         

  )  ٣(الفقرة  ٥ختطر به اللجنة مسبقا وفقا للفقرة   ما
مــن القــرار  ٤) والفقــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦مــن القــرار  ٤عليهــا يف الفقــرة  يقــرر إلغــاء االلتزامــات املنصــوص   

  )  ٤) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧١
  )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
 سيما حكومات أوغنـدا وبورونـدي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      حيث مجيع حكومات بلدان املنطقة، وال

ورواندا، على أن حتل بطريقة بناءة مشاكلها األمنية واحلدودية املشـتركة وأن حتـول كـل منـها دون اسـتخدام      
) أو دعمـا ألنشـطة   ٢٠٠٨( ١٨٠٧أراضيها دعما النتهاكات حظر توريد األسـلحة املعـاد تأكيـده يف القـرار     

املسلحة املوجودة يف املنطقة، وأن تفي مبا تعهدت به يف اجتماع اللجنة الثالثية املوسـعة املعقـود يف    اجلماعات
  )  ٢٠من التزامات بإقامة عالقات دبلوماسية ثنائية (الفقرة  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب 
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  احلكم  القرار
  )  ٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
التـدابري املتعلقـة باألسـلحة واملفروضـة مبوجـب الفقـرة        ٢٠٠٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠يقرر أن جيدد حىت 

  )  ١من ذلك القرار (الفقرة  ٥و  ٣و  ٢)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١
  )  ٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 

  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠
) حـىت  ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١يقرر أن ميدد العمل بالتدابري املتعلقة باألسلحة واملفروضة مبوجب الفقرة 

  )  ١من ذلك القرار (الفقرة  ٥و  ٣و  ٢د أحكام الفقرات ، ويعيد تأكي٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جتميد األصول: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  )  ٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 
  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨

[مـن القـرار]، األمـوال     ١يقرر أن جتمد مجيع الدول فورا، خالل فترة إنفـاذ التـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة      
واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى املوجودة يف أراضيها اعتبارا من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار، والـيت     

، أو ١٣يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غري مباشـرة األفـراد الـذين حتـددهم اللجنـة عمـال بـالفقرة         ميلكها أو
اليت تكون يف حوزة كيانات ميلكها أو يـتحكم فيهـا بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة أي أشـخاص يعملـون         

يـع الـدول عـدم    بامسها أو بناء على توجيهاا، على النحو الـذي تعينـه اللجنـة، ويقـرر كـذلك أن تكفـل مج      
إتاحــة أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصــادية ألولئــك األشــخاص أو الكيانــات أو لفائــدم، مــن قبــل    

  )  ١٥مواطنيها أو أي أشخاص يوجدون يف أراضيها (الفقرة 
  يقرر أن أحكام الفقرة السابقة ال تسري على األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى اليت:  

تكون الدول املعنية قد قررت أا ضرورية لتغطية النفقات األساسية، مبا يف ذلـك سـداد مثـن      (أ)  
املــواد الغذائيــة، واإلجيــار أو الــرهن العقــاري، واألدويــة والعــالج الطــيب، والضــرائب، وأقســاط التــأمني، ورســوم    

ملبــالغ املتكبــدة املرتبطــة بتقــدمي اخلــدمات املرافـق العامــة، أو لســداد األتعــاب املهنيــة املعقولــة وإعــادة مــا دفــع مــن ا 
القانونيـة، أو الرســوم أو تكــاليف اخلــدمات الالزمـة للعمليــات الروتينيــة املتعلقــة حبفـظ أو صــون األمــوال امــدة    
واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى وفقا للقوانني الوطنية، بعد قيام الدول املعنيـة بإخطـار اللجنـة بعزمهـا     

أن تأذن، عنـد االقتضـاء، باحلصـول علـى هـذه األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى، ويف             على
  حالة عدم وجود قرار بالرفض من قبل اللجنة خالل أربعة أيام عمل من تاريخ هذا اإلخطار؛  

أن أو تكــون الــدول املعنيــة قــد قــررت أــا ضــرورية لتغطيــة نفقــات اســتثنائية، شــريطة      (ب)  
  تكون الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛  

أو تكون الدول املعنية قد قررت أا خاضعة لـرهن عقـاري أو حكـم قضـائي أو إداري       (ج)  
أو حتكــيم، وميكــن يف هــذه احلالــة اســتخدام األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى للوفــاء   

ن العقاري أو تنفيذ ذلـك احلكـم، شـريطة أن يكـون الـرهن أو احلكـم قـد مت قبـل تـاريخ صـدور           بذلك الره
أعـاله، وأن تكـون الـدول     ١٥هذا القرار، وأال يكون لفائدة شخص أو كيان حددته اللجنة عمال بـالفقرة  

  )  ١٦املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك (الفقرة 
  )  ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار 

    ٢٠٠٥ كانون األول/ديسمرب ٢١
ــرات      ــواردة يف الفق ــام ال ــق األحك ــرر أن يشــمل تطبي ــرار   ١٦إىل  ١٣يق ــن الق ــراد ٢٠٠٥( ١٥٩٦م ) األف

)، وذلـك يف فتـرة تنتـهي    ٢٠٠٤( ١٥٣٣الوارد ذكرهم أدناه، حسبما تقـرره اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      
  :  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١يف 

حة األجنبيــة النشــطة يف مجهوريــة   القــادة السياســيون والعســكريون للجماعــات املســل      (أ)  
الكونغو الدميقراطية الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم يف عملية نـزع السالح وإعـادم الطوعيـة إىل أوطـام    

  أو إعادة توطينهم؛
القــادة السياســيون والعســكريون للميليشــيات الكونغوليــة الــيت تتلقــى دعمــا مــن خــارج    (ب)  

ال ســيما النشــطة منــها يف إيتــوري، الــذين يعوقــون مشــاركة مقــاتليهم يف  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، و
  ) ٢عمليات نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج (الفقرة 
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  )  ٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار 

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١
) ٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القــرار   ١٦إىل  ١٣، أحكــام الفقـرات  ٢٠٠٧متوز/يوليـه   ٣١يقـرر أن تسـري، لفتــرة تنتـهي يف    

  حددم اللجنة:ى األفراد الوارد ذكرهم أدناه، الناشطني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والذين عل
ــانون        -   ــهاكا للق ــذين يســتغلون األطفــال يف الصــراع املســلح انت القــادة السياســيون والعســكريون ال

  الدويل الساري املفعول؛  
الـدويل تشـمل اسـتهداف األطفـال يف     األفراد املسؤولون عن ارتكـاب انتـهاكات خطـرية للقـانون       -  

، مبــا يف ذلــك القتــل والتشــويه والعنــف اجلنســي واالختطــاف والتشــريد   حــاالت الصــراع املســلح
  )  ١٣القسري (الفقرة 

  )  ٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 
  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠

الســفر املفروضــة [مــن القــرار]، بالتــدابري املاليــة وتــدابري  ١يقــرر جتديــد العمــل، يف الفتــرة احملــددة يف الفقــرة 
) والفقـرة  ٢٠٠٥( ١٦٤٩مـن القـرار    ٢) والفقـرة  ٢٠٠٥( ١٥٩٦من القـرار   ١٥و  ١٣مبوجب الفقرتني 

 ١٥٩٦مــن القــرار   ١٦و  ١٤)، ويؤكــد مــن جديــد أحكــام الفقــرتني     ٢٠٠٦( ١٦٩٨مــن القــرار   ١٣
  )  ٦) (الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٨من القرار  ٣) والفقرة ٢٠٠٥(

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جتميد األصول: التعديالت اليت أجريت يف الفترة 
  )  ٢٠٠٨( ١٧٩٩القرار 

    ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥
مــن  ١٥و  ١٣يقــرر أن ميــدد العمــل بالتــدابري املاليــة والتــدابري املتعلقــة بالســفر املفروضــة مبوجــب الفقــرتني   

ــرار  ــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦القــ ــرار  ٢) والفقــ ــن القــ ــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩مــ ــرار  ١٣) والفقــ ــن القــ  ١٦٩٨مــ
  )  ٣أعاله (الفقرة  ١ الفقرة ) للفترة احملددة يف٢٠٠٦(

  )  ٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
    ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣

يشري إىل أن التدابري احملددة اهلدف الـيت تشـمل حظـر السـفر وجتميـد األصـول واملفروضـة مبوجـب الفقـرتني          
ــن القــرار   ١٥و  ١٣ ) والقــرار ٢٠٠٥( ١٦٤٩) قــد مــدد العمــل ــا مبوجــب القــرار      ٢٠٠٥( ١٥٩٦م

ــات املســلحة         ٢٠٠٦( ١٦٩٨ ــيني والعســكريني للجماع ــادة السياس ــق بشــكل خــاص علــى الق ) كــي تطب
الناشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الـذين يعرقلـون نـزع سـالح املقـاتلني املنـتمني إىل تلـك اجلماعـات         

عـــادم طوعـــا إىل الـــوطن أو إعـــادة توطينـــهم، ويؤكـــد أن تلـــك التـــدابري تنطبـــق علـــى قـــادة القـــوات  وإل
الدميقراطية لتحرير رواندا والقوات املسلحة الرواندية السـابقة/إنتراهاموي وغريهـا مـن اجلماعـات الروانديـة      

  )  ٥املسلحة احملددة وفقا ألحكام تلك القرارات (الفقرة 
أعــاله يف توســيع نطــاق  ٥إطــار استعراضــه املقبــل للتــدابري الــوارد وصــفها يف الفقــرة    يتعهــد بــأن ينظــر، يف

انطباق تلك التدابري، حسب االقتضاء ومع مراعاة املشاركة يف عملية نزع السـالح والتسـريح واإلعـادة إىل    
ت الـــوطن وإعـــادة التـــوطني وإعـــادة اإلدمـــاج أو املســـامهة فيهـــا، حبيـــث تشـــمل أعضـــاء آخـــرين يف القـــوا 

ــات         ــن اجلماع ــا م ــابقة/إنتراهاموي أو غريه ــة الس ــوات املســلحة الرواندي ــدا أو الق ــر روان ــة لتحري الدميقراطي
ــم        ــذين يقــدمون هل ــة أو األشــخاص ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة املســلحة الناشــطة يف أراضــي مجهوري الرواندي

  ) ٦أشكاال أخرى من املساعدة (الفقرة 
  )  ٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 

    ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١
[مـن القـرار]، واعتبـارا     ١يقرر أن جتمد مجيع الدول فورا، خالل فترة إنفاذ التـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة     

ارد االقتصـادية األخــرى املوجـودة يف أراضــيها   مـن تـاريخ اختــاذ هـذا القـرار، األمــوال واألصـول املاليــة واملـو      
واليت ميلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أشخاص أو كيانـات حـددت اللجنـة أمسـاءهم     

ــتحكم فيهــا، بصــورة مباشــرة أو غــري     ١٣مبوجــب الفقــرة  ــيت تكــون يف حــوزة كيانــات ميلكهــا أو ي ، أو ال
ات أو أي أشخاص أو كيانات يعملـون بـامسهم أو بتوجيـه منـهم،     مباشرة، هؤالء األشخاص أو تلك الكيان

على حنو ما حتدده اللجنة، ويقرر أن تكفل مجيع الدول عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أي أشـخاص يوجـدون يف      
أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصــادية ألولئـك األشـخاص أو تلـك الكيانـات أو لفائــدم          

  )  ١١(الفقرة 
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  أعاله على األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى اليت:   ١١أال تسري أحكام الفقرة يقرر 

تقرر الدول املعنية أا ضرورية لتغطية النفقات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد مثـن املـواد         (أ)  
اط التـأمني ورسـوم املرافـق    الغذائية واإلجيارات أو الرهون العقارية واألدوية والعالج الطيب والضرائب وأقسـ 

العامة أو لسداد األتعاب املهنيـة املعقولـة ورد مبـالغ النفقـات املتكبـدة املرتبطـة بتقـدمي اخلـدمات القانونيـة أو          
القيام، وفقا للقوانني الوطنية، بدفع الرسوم أو تكلفـة اخلـدمات الالزمـة للعمليـات االعتياديـة املتعلقـة حبفـظ        

املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى امـدة، بعـد إخطـار الـدول املعنيـة اللجنــة          أو تعهـد األمـوال واألصـول    
ــوارد االقتصــادية         ــة وامل ــوال واألصــول املالي ــذه األم ــى ه ــا اإلذن، حســب االقتضــاء، باحلصــول عل باعتزامه

  األخرى، ما مل تتخذ اللجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون أربعة أيام عمل من تاريخ هذا اإلخطار؛  
تقرر الدول املعنية أا ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن تكـون الـدول املعنيـة      ب)(  

  قد أخطرت اللجنة بذلك القرار ووافقت اللجنة عليه؛  
تقرر الدول املعنية أا خاضعة لرهن أو حكم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف      (ج)  

لية واملوارد االقتصادية األخرى لسـداد مـا يتعلـق بـذلك الـرهن أو      هذه احلالة استخدام األموال واألصول املا
احلكم، شريطة أن يكون الرهن أو احلكـم قـد وقـع قبـل تـاريخ صـدور هـذا القـرار، وأال يكـون لفائـدة أي           

أدنــاه، وأن تكــون الــدول املعنيــة قــد أخطــرت اللجنــة   ١٣شــخص أو كيــان حتــدده اللجنــة مبوجــب الفقــرة 
  )  ١٢بذلك (الفقرة 

ــرتني   ي ــة، حســب      ١١و  ٩قــرر أيضــا أن تســري أحكــام الفق ــات التالي ــى الكيان ــالني، وعل ــراد الت ــى األف عل
  االقتضاء، وفقا ملا حتدده اللجنة:  

  ؛١للفقرة   اليت تتخذها الدول األعضاء وفقا األشخاص أو الكيانات الذين ينتهكون التدابري  (أ)  
ــيون والعســكريون للجماعــات امل     (ب)     ــادة السياس ــة الناشــطة يف مجهوريــة    الق ســلحة األجنبي

الكونغــو الدميقراطيــة الــذين يعوقــون نــزع ســالح املقــاتلني التــابعني لتلــك اجلماعــات وعــودم الطوعيــة إىل   
  أوطام أو إعادة توطينهم؛

القادة السياسـيون والعسـكريون للميليشـيات الكونغوليـة الـيت تتلقـى الـدعم مـن خـارج مجهوريـة             (ج)    
  ميقراطية الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم يف عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛الكونغو الد

القــادة السياســيون والعســكريون الناشــطون يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــذين          (د)    
  جيندون األطفال أو يستخدموم يف الصراعات املسلحة يف انتهاك للقانون الدويل الساري؛

ألفراد الناشطون يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة والـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة      ا  (هـ)    
للقانون الدويل تشمل استهداف األطفال أو النساء يف حاالت الصراع املسلح، مبا يف ذلـك القتـل والتشـويه    

  )  ١٣والعنف اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 
تسـري علـى األفـراد والكيانـات الـذين سـبق أن        ١١و  ٩واردة يف الفقـرتني  يقرر كذلك أن تظل التدابري الـ   

 ١٦٤٩مـن القـرار    ٢) والفقـرة  ٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القـرار    ١٥و  ١٣حددت أمساؤهم مبوجـب الفقـرتني   
ــرة ٢٠٠٥( ــرار   ١٣) والفقـ ــن القـ ــهي يف  ٢٠٠٦( ١٦٩٨مـ ــافية تنتـ ــرة إضـ ــه يف   ) لفتـ ــار إليـ ــاريخ املشـ  التـ

  )  ١٤لجنة غري ذلك (الفقرة ، ما مل تقرر ال١  الفقرة
  )  ٢٠٠٨( ١٨٥٧لقرار ا

    ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
بالســفر املفروضــة [مــن القــرار]، التــدابري املاليــة والتــدابري املتعلقــة  ١يقــرر أن جيــدد، للفتــرة املبينــة يف الفقــرة 

ــد تأكيــد أحكــام الفقــرتني  ٢٠٠٨( ١٨٠٧مــن القــرار  ١١و  ٩مبوجــب الفقــرتني  مــن  ١٢و  ١٠)، ويعي
  )  ٣ذلك القرار (الفقرة 
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أعاله علـى األفـراد التـالني وعلـى الكيانـات التاليـة، حسـب         ٣يقرر أن تسري التدابري املشار إليها يف الفقرة 

  االقتضاء، ووفقا ملا حتدده اللجنة:  
  ؛١للفقرة   اليت تتخذها الدول األعضاء وفقا األشخاص أو الكيانات الذين ينتهكون التدابري  (أ)  
القـــادة السياســـيون والعســـكريون للجماعـــات املســـلحة األجنبيـــة العاملـــة يف مجهوريـــة    (ب)  

يــة إىل الكونغــو الدميقراطيــة الــذين يعوقــون نــزع ســالح املقــاتلني التــابعني لتلــك اجلماعــات وعــودم الطوع 
  الوطن أو إعادة توطينهم؛

القـادة السياســيون والعسـكريون للميليشــيات الكونغوليـة الــيت تتلقـى الــدعم مـن خــارج        (ج)  
مجهورية الكونغو الدميقراطية الذين يعوقون مشاركة مقـاتليهم يف عمليـات نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة       

  اإلدماج؛
ــو الدميقراطيـــة الـــذين  القـــادة السياســـيون والعســـكريون العـــاملون    (د)   يف مجهوريـــة الكونغـ

  جيندون األطفال أو يستخدموم يف الرتاعات املسلحة منتهكني بذلك القانون الدويل الساري؛
األفراد العاملون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة          (هـ)  

االت الـرتاع املسـلح، مبـا يف ذلـك القتـل والتشـويه       للقانون الدويل تشمل استهداف األطفال أو النساء يف ح
  والعنف اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري؛

األشخاص الذين يعرقلون وصول املسـاعدة اإلنسـانية أو توزيعهـا يف اجلـزء الشـرقي مـن         (و)  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

ــذين يــدعمون اجلماعــات املســلحة غــري     (ز)   املشــروعة يف اجلــزء األشــخاص أو الكيانــات ال
  )  ٤الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية عن طريق االجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية (الفقرة 

أعـاله علـى األفـراد والكيانـات الـذين سـبق حتديـد         ٣يقرر أيضا أن يستمر سريان التدابري الواردة يف الفقـرة    
) ٢٠٠٥( ١٦٤٩مـن القـرار    ٢) والفقـرة  ٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القـرار    ١٥و  ١٣أمسائهم عمـال بـالفقرتني   

) لفتــرة أخــرى ٢٠٠٨( ١٨٠٧مــن القــرار  ١١و  ٩) والفقــرتني ٢٠٠٦( ١٦٩٨مــن القــرار  ١٣والفقــرة 
  )  ٥، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك (الفقرة ١تنتهي يف التاريخ املشار إليه يف الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 
  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

[من القرار]، العمل بالتدابري املالية واملتعلقة بالسفر املفروضـة مبوجـب    ١يقرر أن ميدد، للفترة املبينة يف الفقرة 
مـن ذلـك القـرار     ١٢و  ١٠الفقـرتني   )، ويعيـد تأكيـد أحكـام   ٢٠٠٨( ١٨٠٧مـن القـرار    ١١و  ٩الفقرتني 

  )٣) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٥٧ن القرار م ٤فيما يتعلق بالكيانات واألفراد املشار إليهم يف الفقرة 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تدابري املتخذة قبل الفترة الالتدابري املتعلقة بالنقل والطريان: 

  )٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 
   ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨

يقــرر أن تتخــذ مجيــع احلكومــات يف املنطقــة، وال ســيما حكومــات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــدول  
 ١ومقـاطعيت كيفــو،  التـدابري الالزمـة ، خــالل فتـرة إنفـاذ التــدابري املشـار إليهـا يف الفقــرة        املتامخـة إليتـوري   

  [من القرار]، من أجل:  
ــدويل، املوقَّ      (أ)   ــدين ال ــة الطــريان امل ــا التفاقي ــة يف ضــمان تشــغيل الطــائرات يف املنطقــة وفق ع

ثـائق الطـائرات   الحية و، وخباصـة عـن طريـق التحقـق مـن صـ      ١٩٤٤كـانون األول/ديسـمرب    ٧شـيكاغو يف  
  وتراخيص الطيارين؛

احلظــر الفــوري لتشــغيل أي طــائرات فــوق أراضــي كــل منــها مبــا ال يتماشــى والشــروط    (ب)  
ــة الطــ       ــيت حــددا منظم ــايري ال ــع املع ــة أو م ــك االتفاقي ــا يف تل ــدويل، وخباصــة   املنصــوص عليه ــدين ال ريان امل

حيتها، وإشـعار اللجنـة، وإبقـاء ذلـك احلظـر إىل أن      يتعلق باستخدام وثائق مزورة أو انقضت فترة صـال  فيما
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  احلكم  القرار
تبلغ الدول أو يبلغ فريق اخلرباء اللجنة بأن هذه الطائرات تسـتويف الشـروط واملعـايري آنفـة الـذكر املنصـوص       
عليها يف الفصل اخلامس من اتفاقية شيكاغو وتقـرر أـا لـن تسـتخدم يف أغـراض تتنـاىف مـع قـرارات جملـس          

  األمن؛  
أال تســتخدم مجيــع املطــارات واملــدارج املدنيــة والعســكرية املوجــودة يف أراضــي  ضــمان   (ج)  

  )  ٦(الفقرة  ١كل منها لغرض يتناىف مع التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
يقــرر أيضــا أن حتــتفظ كــل حكومــة يف املنطقــة، وال ســيما حكومــات الــدول املتامخــة إليتــوري ومقــاطعيت    

نغو الدميقراطيـة، بسـجلٍّ تسـتعرض مـن خاللـه اللجنـة وفريـق اخلـرباء         كيفو، وكذلك حكومة مجهورية الكو
ــات مقصــودة يف مجهوريــة          ــة إىل جه ــة مــن أراضــيها واملتوجه ــالرحالت القادم ــة ب ــات املتعلق ــع املعلوم مجي
الكونغو الدميقراطية، وكـذلك الـرحالت القادمـة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملتوجهـة إىل جهـات          

  )  ٧ضي تلك الدول (الفقرة مقصودة يف أرا
يقرر أن تتخذ حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية من جهة، وحكومات الدول املتامخة إليتوري ومقـاطعيت    

  ، من أجل: ١كيفو من جهة أخرى، التدابري الالزمة، خالل فترة إنفاذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
عمليـات املراقبـة اجلمركيـة علـى احلـدود بـني       األمـر،   أن تعزز كل منها، بقدر ما يعنيهـا   (أ)    

  مقاطعيت كيفو والدول املتامخة؛    إيتوري أو
أن تضمن عدم استخدام أي من وسـائل النقـل يف أراضـي كـل منـها مبـا ينتـهك التـدابري           (ب)    

الكونغـو  ، وأن ختطـر بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة       ١اليت تتخـذها الـدول األعضـاء وفقـا للفقـرة      
  الدميقراطية بتلك اإلجراءات  

ويطلب إىل البعثة وعملية األمم املتحدة يف بوروندي القيـام، وفقـا لواليـة كـل منـهما، وحيثمـا يكـون هلمـا           
حتقيقـا هلـذه الغايـة، إىل السـلطات اجلمركيـة املختصـة يف مجهوريـة الكونغـو          ،حضور دائم، بتقدمي املساعدة
  )  ١٠لفقرة الدميقراطية ويف بوروندي (ا

حيـــث مجيـــع الـــدول علـــى إجـــراء حتريــــات يف أنشـــطة مواطنيهـــا الـــذين يقومـــون بتشـــغيل الطــــائرات            
املســتخدمة لنقــل  ١٠و  ٦أو غريهــا مــن وســائل النقــل، مــن قبيــل وســائل النقــل املشــار إليهــا يف الفقــرتني   
ــربطهم صــلة بتشــغيلها، مبــا ينتــهك     ــذين ت ــاد املتصــل ــا، أو ال ــدابري املفروضــة مبوجــب  ال األســلحة أو العت ت

  )  ١٢، واختاذ اإلجراءات القانونية املالئمة حبقهم إذا دعت الضرورة (الفقرة ١  الفقرة
  )٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 

   ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠
[مـن القـرار]، بالتـدابري املتعلقـة بالنقـل املفروضـة مبوجـب         ١يقرر جتديد العمل، يف الفتـرة احملـددة يف الفقـرة    

  ) ٥) (الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦من القرار  ١٠و  ٧و  ٦الفقرات 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املدخلة خالل الفترة التدابري املتعلقة بالنقل والطريان: التعديالت 

  )٢٠٠٨( ١٧٩٩القرار 
   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥

 ١٥٩٦مـن القـرار    ١٠و  ٧و  ٦يقرر أن ميـدد العمـل بالتـدابري املتعلقـة بالنقـل املفروضـة مبوجـب الفقـرات         
  )  ٢أعاله، (الفقرة  ١) للفترة احملددة يف الفقرة ٢٠٠٥(

  )٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

ميقراطيـة وحكومـات   يقرر أن تتخذ مجيع احلكومـات يف املنطقـة، وخباصـة حكومـات مجهوريـة الكونغـو الد      
لفتــرة إضــافية تنتــهي يف التــاريخ املشــار إليــه يف الــدول اــاورة إليتــوري وكيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة، 

  ما يلزم من تدابري من أجل ما يلي:   [من القرار]، ١الفقرة 
ــة يف          (أ)   ــدويل املوقع ــدين ال ــة الطــريان امل ــا التفاقي ــة وفق ــائرات يف املنطق ضــمان تشــغيل الط

، وخباصــة عــن طريــق التحقــق مــن ســالمة وثــائق الطــائرات   ١٩٤٤كــانون األول/ديســمرب  ٧يكاغو يف شــ
  وتراخيص الطيارين؛  
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  احلكم  القرار
حظر استخدام أي طائرة على الفور فوق أراضي كل منها مبا يتناىف مـع الشـروط املنصـوص      (ب)  

وخباصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام وثــائق عليهــا يف االتفاقيــة أو املعــايري الــيت حــددا منظمــة الطــريان املــدين الــدويل،  
  مزورة أو انقضت مدة صالحيتها، وإبالغ اللجنة مبا تتخذه تلك احلكومات من تدابري يف هذا الصدد؛  

ضــمان أال تســتخدم مجيــع املطــارات واملــدارج املدنيــة والعســكرية املوجــودة يف أراضــي    (ج)    
  )  ٦(الفقرة  ١ب الفقرة كل منها يف أي غرض يتناىف مع التدابري املفروضة مبوج

يشري إىل وجوب أن حتتفظ كل حكومة يف املنطقـة، وال سـيما حكومـات الـدول اـاورة إليتـوري وكيفـو          
مــن القــرار  ٧الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة، وكــذلك حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، عمــال بــالفقرة   

ــال   ٢٠٠٥( ١٥٩٦ ــة ب ــات املتعلق ــع املعلوم ــها    )، بســجل يتضــمن مجي ــن أراضــي كــل من ــادرة م رحالت املغ
واملتجهة إىل مواقع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و الرحالت املغـادرة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      

  )٧واملتجهة إىل مواقع يف أراضي كل منها ليستعرضه كل من اللجنة وفريق اخلرباء (الفقرة 
قراطيــة، مــن جهــة، وحكومـات الــدول اــاورة إليتــوري و  يقـرر أن تقــوم حكومــة مجهوريــة الكونغـو الدمي    

 ١كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، مـن جهـة أخـرى، لفتـرة إضـافية تنتـهي يف التـاريخ املشـار إليـه يف الفقـرة           
  باختاذ ما يلزم من تدابري من أجل ما يلي:  

بـني إيتـوري وكيفـو    تعزيز ما خيص كُال منها من عمليات الرقابة اجلمركية على احلدود   (أ)    
  الشمالية كيفو اجلنوبية والدول ااورة  

ضــمان أال تســتخدم مجيــع وســائل النقــل يف أراضــي كــل منــها يف انتــهاك للتــدابري الــيت      (ب)    
  ) ٨، وإخطار اللجنة بتلك األعمال (الفقرة ١تتخذها الدول األعضاء وفقا للفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 
   ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢

[مـن القـرار]، التـدابري املتعلقـة بالنقـل واملفروضـة مبوجـب الفقـرتني          ١يقرر أن جيدد، للفترة املبينة يف الفقـرة  
  )  ٢من ذلك القرار (الفقرة  ٧)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٨و  ٦

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 
   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب  تشرين ٣٠

فروضـة مبوجـب   [مـن القـرار]، العمـل بالتـدابري املتعلقـة بالنقـل وامل       ١يقرر أن ميـدد، للفتـرة املبينـة يف الفقـرة     
  )  ٢من ذلك القرار (الفقرة  ٧)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٨و  ٦الفقرتني 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨حظر السفر أو فرض القيود عليه: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  )٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

   ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨
[من القـرار]، التـدابري الالزمـة     ١يقرر أن تتخذ مجيع الدول، خالل فترة إنفاذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 

مـن   ١ملنع مجيع األشخاص الذين تعتربهم اللجنة خمالفني للتدابري الـيت اختـذا الـدول األعضـاء طبقـا للفقـرة       
دخول أراضيها أو عبورها، على أال يكون يف هذه الفقرة ما يلزم الدولـة مبنـع مواطنيهـا مـن دخـول أرضـها       

  )  ١٣(الفقرة 
رة السابقة حيثما تقرر اللجنة سلفا، وعلـى أسـاس كـل    يقرر أيضا عدم تطبيق التدابري املفروضة مبوجب الفق

حالة على حدة، أن هذا السفر تربره أسباب تتعلق حباجة إنسانية، مبا يف ذلك أداء واجـب ديـين، أو حيثمـا    
تستنتج اللجنة أن استثناء ما من شأنه أن خيدم أهداف قرارات الس، أي إحالل السـالم وحتقيـق املصـاحلة    

  )  ١٤رية الكونغو الدميقراطية واالستقرار يف املنطقة (الفقرة الوطنية يف مجهو
  )٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار 

   ٢٠٠٥األول/ديسمرب  كانون ٢١
  املذكور أعاله “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ٢انظر الفقرة 

مـن   ١٣جـب الفقـرة   ، باإلضـافة إىل التـدابري املفروضـة مبو   ٢يقرر أال تنطبق التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
ــراد      ٢٠٠٥( ١٥٩٦القــرار  ــور األف ــى حــدة، بعب ــة عل ــى أســاس كــل حال ــة مســبقا، وعل )، إذا أذنــت اللجن

العائدين إىل أراضي الدولة اليت حيملـون جنسـيتها، أو املشـاركني يف اجلهـود املبذولـة لتقـدمي املسـؤولني عـن         
  )  ٣دويل إىل العدالة (الفقرة انتهاكات جسيمة لقانون حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين ال
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  احلكم  القرار
  )٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار 

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١
  املذكور أعاله “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ١٣انظر الفقرة 

  )٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 
   ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠

  املذكور أعاله “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ٦انظر الفقرة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر السفر أو فرض القيود عليه: التعديالت املدخلة يف الفترة 
  )٢٠٠٨( ١٧٩٩القرار 

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥
  املذكور أعاله “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ٣انظر الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣

  املذكور أعاله “جتميد األصول”من القرار، يف إطار  ٦و  ٥انظر الفقرتني 

  )٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

[من القـرار]، التـدابري الالزمـة     ١يقرر أن تتخذ مجيع الدول، خالل فترة إنفاذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
من دخول أراضـيها أو عبورهـا، علـى     ١٣ملنع مجيع األشخاص الذين حددت اللجنة أمساءهم عمال بالفقرة 

  )  ٩من دخول أراضيها (الفقرة أال يكون يف هذه الفقرة ما يلزم إحدى الدول مبنع رعاياها 
  أعاله يف احلاالت التالية:   ٩يقرر أيضا أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

عنــدما تقــرر اللجنــة ســلفاً، وعلــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، أن هــذا الســفر تــربره     (أ)  
  أسباب إنسانية، مبا يف ذلك أداء واجب ديين؛  

ــة أن    (ب)     ــدما تســتنتج اللجن ــس األمــن، أي إحــالل    عن ــرارات جمل االســتثناء خيــدم أهــداف ق
  السالم وحتقيق املصاحلة الوطنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واالستقرار يف املنطقة؛  

عندما تأذن اللجنة سلفا وعلى أساس كـل حالـة علـى حـدة بعبـور األفـراد العائـدين إىل          (ج)  
اركني يف اجلهـود املبذولـة لتقـدمي مـرتكيب االنتـهاكات اجلسـيمة       أراضي الدولة اليت حيملون جنسيتها أو املش

  )  ١٠لقانون حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالة (الفقرة 
  املذكور أعاله “جتميد األصول”من القرار، يف إطار  ١٤و  ١٣انظر أيضا الفقرتني 

  )٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 
  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢

  املذكور أعاله “جتميد األصول”من القرار، يف إطار  ٥و  ٤و  ٣انظر الفقرات 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
   ٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ٧

  املذكور أعاله “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ٣انظر الفقرة 

    
  ١٦اجلدول 

    تدابري اإلنفاذ
  احلكم  القرار

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨حلدود/الرقابة اجلمركية: التدابري املتخذة قبل الفترة عمليات الرقابة على ا
  )٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

   ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨
ــوري        ــدول املتامخــة إليت ــة مــن جهــة، وحكومــات ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــرر أن تتخــذ حكوم يق

[مـن   ١ري املشـار إليهـا يف الفقـرة    ومقاطعيت كيفو من جهة أخرى، التدابري الالزمة، خالل فتـرة إنفـاذ التـداب   
  القرار]، من أجل:  

أن تعزز كل منها، بقدر ما يعنيهـا األمـر، عمليـات املراقبـة اجلمركيـة علـى احلـدود بـني           (أ)  
  مقاطعيت كيفو والدول املتامخة؛    إيتوري أو
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  احلكم  القرار
أن تضـمن عــدم اسـتخدام أي مــن وســائل النقـل يف أرض كــل منــها مبـا ينتــهك التــدابري       (ب)  

، وأن ختطـر بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو        ١تتخـذها الـدول األعضـاء وفقـا للفقـرة       اليت
  الدميقراطية بتلك اإلجراءات؛  

ويطلب إىل البعثة وعملية األمم املتحدة يف بوروندي القيـام، وفقـا لواليـة كـل منـهما، وحيثمـا يكـون هلمـا         
لغايـة، إىل السـلطات اجلمركيـة املختصـة يف مجهوريـة الكونغـو       حضور دائم، بتقدمي املساعدة، حتقيقـا هلـذه ا  

  )  ١٠الدميقراطية ويف بوروندي (الفقرة 
  )٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 

   ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠
  أعاله    ١٥يف اجلدول  “التدابري املتعلقة بالنقل والطريان”من ذلك القرار، يف إطار  ٥انظر الفقرة 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨عمليات الرقابة على احلدود/الرقابة اجلمركية: التعديالت املدخلة يف الفترة 
  )٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 

  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١
  أعاله  ١٥يف اجلدول  “التدابري املتعلقة بالنقل والطريان”من ذلك القرار، يف إطار  ٨انظر الفقرة 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨عمليات تفتيش الشحنات: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  )٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار 

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢
ــة الكونغــو    ــم املتحــدة يف مجهوري ــة منظمــة األم ــدراا،    يطلــب إىل بعث ــة أن تواصــل، يف حــدود ق الدميقراطي

)، وخباصـة  ٢٠٠٣( ١٤٩٣مـن القـرار    ١٩استخدام مجيع الوسائل ألداء املهـام املنصـوص عليهـا يف الفقـرة     
أن تفتش، دون إخطار مسبق حسـبما تـراه ضـروريا، محولـة الطـائرات أو أي وسـيلة نقـل تسـتخدم املـوانئ          

لعسكرية واملعابر احلدوديـة يف كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة ويف      واملطارات ومهابط الطائرات والقواعد ا
  )٣إيتوري (الفقرة 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التعديالت املدخلة يف الفترة  :عمليات تفتيش الشحنات
  )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 

  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢
مـن تـاريخ اختـاذ هـذا     يقرر أن تضطلع بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، اعتبـارا      

القرار، بالوالية التالية ذا الترتيب املبني أدنـاه لألولويـات وبالتعـاون الوثيـق مـع حكومـة مجهوريـة الكونغـو         
  الدميقراطية:
  …  
)، بالتعـاون  ٢٠٠٨( ١٨٠٧مـن القـرار     ١رصد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرة   (ن)  

)، بسـبل  ٢٠٠٤( ١٥٣٣فريـق اخلـرباء املنشـأ مبوجـب القـرار      حسب االقتضاء مـع احلكومـات املعنيـة ومـع     
منها القيام، عنـد الضـرورة ودون إخطـار، بتفتـيش شـحنات الطـائرات وأي وسـيلة للنقـل تسـتخدم املـوانئ           
واملطارات ومدارج املطارات والقواعد العسكرية واملعابر احلدوديـة يف كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة ويف      

  )٣إيتوري (الفقرة 
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨مصادرة األسلحة: التدابري املتخذة يف الفترة 

  )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 
  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢

يقــرر أن تضــطلع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، اعتبــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار،  
  ألولويات وبالتعاون الوثيق مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية:بالوالية التالية بالترتيب املبني أدناه ل

    …  
القيام، حسب االقتضاء، مبصادرة أو مجع األسلحة وما يتصل ا من األعتدة الـيت يشـكل     (س)  

مــن القــرار  ١وجودهــا يف أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة انتــهاكا للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة   
  )٣(الفقرة  )، والتخلص من تلك األسلحة وما يتصل ا من أعتدة على النحو املناسب٢٠٠٨( ١٨٠٧

  
  مل تتخذ أية تدابري قبل هذه الفترة.  (أ)  
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  ١٧اجلدول 
    ٤١املادة التدابري األخرى املتخذة مبوجب 

  احلكم  القرار
  تزام النظر يف فرض تدابرياع

  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣

  أعاله ١٥يف اجلدول  “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ٦انظر الفقرة 

   اعتزام استعراض اجلزاءات
  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 

   ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣
  أعاله   ١٥يف اجلدول  “جتميد األصول”من ذلك القرار، يف إطار  ٦انظر الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

، التـــدابري ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١يقــرر أن يســـتعرض، عنـــد االقتضـــاء، يف موعـــد ال يتجـــاوز  
املنصوص عليها يف هذا القرار، دف تعديلها حسب االقتضاء، يف ضـوء توطيـد احلالـة األمنيـة يف مجهوريـة      

الدميقراطيـة، وخباصـة التقـدم احملـرز يف إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك إدمـاج القـوات املسـلحة              الكونغو
وإصالح الشرطة الوطنية، ويف نزع سالح اجلماعات املسلحة الكونغولية واألجنبيـة وتسـرحيها وإعادـا إىل    

  )  ٢٢أوطاا وإعادة توطينها وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء (الفقرة 
  )٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 

  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢
ــاوز    ــد ال يتجـ ــاء، يف موعـ ــد االقتضـ ــتعرض، عنـ ــرر أن يسـ ــاين/نوفمرب  ٣٠يقـ ــرين الثـ ــدابري ٢٠٠٩تشـ ، التـ

ــها ح   ــة    املنصــوص عليهــا يف هــذا القــرار، لتعديل ــة يف مجهوري ــة األمني ســب االقتضــاء، يف ضــوء توطيــد احلال
الكونغو الدميقراطيـة، وخباصـة التقـدم احملـرز يف إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك إدمـاج القـوات املسـلحة             
وإصالح الشرطة الوطنية، ويف نزع سالح اجلماعات املسلحة الكونغولية واألجنبيـة وتسـرحيها وإعادـا إىل    

  )٢٦توطينها وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء (الفقرة الوطن وإعادة 
  )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 

  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب  تشرين ٣٠
ــاوز    ــد ال يتجـ ــاء ويف موعـ ــتعرض، عنـــد االقتضـ ــرر أن يسـ ــرين الثـــاين/نوفم ٣٠يقـ ــدابري ٢٠١٠رب تشـ ، التـ

ــة         ــة يف مجهوري ــة األمني ــها، حســب االقتضــاء، يف ضــوء احلال ــرار ــدف تعديل املنصــوص عليهــا يف هــذا الق
الكونغو الدميقراطيـة، وخباصـة التقـدم احملـرز يف إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك إدمـاج القـوات املسـلحة             

ــة، ويف نــزع ســالح اجلماعــات املســلحة ا    ــة وتســريح أفرادهــا  وإصــالح الشــرطة الوطني ــة واألجنبي لكونغولي
  )٢١وإعادم إىل أوطام وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم حسب االقتضاء (الفقرة 

    
  التدابري املفروضة على السودان    

 معلومات أساسية  

ــام    ــوء التطـــ ٢٠٠٤يف عـ ــلة يف ، ويف ضـ ورات احلاصـ
ــرر الــس أن يفــرض، مبوجــب      ــور، الســودان، ق منطقــة دارف

)، حظــرا علــى توريــد األســلحة علــى  ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــرار 
مجيع الكيانات غري احلكومية واألفراد، مبا يف ذلـك ميليشـيات   
اجلنجويــد العاملــة يف دارفــور. وقــام الــس، يف وقــت الحــق، 

ــرار  ــيع٢٠٠٥( ١٥٩١ومبوجـــب القـ ــر  )، بتوسـ ــاق احلظـ نطـ

ــراف يف       ــع األط ــد األســلحة ليشــمل مجي ــى توري ــروض عل املف
اتفاق جنامينا لوقـف إطـالق النـار، وسـائر األطـراف املتحاربـة       
يف املنطقة وفرض جتميد لألصـول وحظـر للسـفر علـى األفـراد      
الــذين مت حتديـــد أـــم يعوقــون عمليـــة الســـالم، أو يشـــكلون   

أو يرتكبـون انتـهاكات   ديدا لالستقرار يف دارفـور واملنطقـة،   
للقانون اإلنساين الدويل أو القانون الدويل حلقوق اإلنسـان أو  

ينتهكون احلظـر املفـروض    غري ذلك من األعمال الوحشية، أو
على توريد األسـلحة، أو يتحملـون املسـؤولية عـن التحليقـات      

  العسكرية اهلجومية.  
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وخـالل هـذه الفتــرة، أشـرفت جلنــة اجلـزاءات املنشــأة       
ــال ــالقرار  عمـ ــى   ٢٠٠٥( ١٥٩١بـ ــرباء علـ ــن اخلـ ــق مـ ) وفريـ
  .)٥٥(اجلزاءات  نظام

__________ 

  لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع.  )٥٥(  

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات احلاصلة خالل عامي   
خــــالل الفتــــرة قيــــد االســــتعراض، بقيــــت التــــدابري    

املذكورة أعاله سارية املفعول؛ ومل يقدم الـس علـى إدخـال    
  أي تعديالت على نظام اجلزاءات.  

الـــيت تتضـــمن تـــدابري وتـــرد أحكـــام مجيـــع القـــرارات   
  .١٨يف اجلدول  ٤١املادة اجلزاءات مبوجب 

    
  ١٨اجلدول 

    تدابري اجلزاءات
  احلكم  القرار

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذة قبل الفترة 
  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار 

   ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٣٠
يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع قيام مواطنيهـا أو القيـام مـن أقاليمهـا، أو باسـتخدام سـفن أو       

األنـواع إىل مجيـع الكيانـات غـري احلكوميـة       طائرات حتمل علمها، ببيع أسـلحة ومـواد ذات صـلة مـن مجيـع     
واألفـــراد العـــاملني يف واليـــات مشـــال دارفـــور وجنـــوب دارفـــور وغـــرب دارفـــور، مبـــن فـــيهم ميليشـــيات   
اجلنجاويــد، أو إمــدادهم ــذه األســلحة واملــواد، مبــا يف ذلــك األســلحة، والــذخرية، واملركبــات واملعــدات     

لغيـار الالزمـة ملـا سـبق ذكـره، سـواء كـان منشـؤها أراضـيها          العسكرية، واملعـدات شـبه العسـكرية، وقطـع ا    
  )  ٧ال (الفقرة   أم

يقرر أيضا أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع قيـام مواطنيهـا أو القيـام مـن أقاليمهـا بتزويـد الكيانـات          
وجنــوب دارفــور أعــاله، العــاملني يف واليــات مشــال دارفــور   ٧غــري احلكوميــة واألفــراد احملــددين يف الفقــرة  

أعـاله   ٧وغرب دارفور، بالتدريب أو املساعدة التقنيني فيمـا يتصـل بالتزويـد بـاملواد املشـار إليهـا يف الفقـرة        
  ) ٨أو بتصنيعها أو صيانتها أو استخدامها (الفقرة 

  أعاله ال تنطبق على:   ٨و  ٧يقرر كذلك أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني   
ـــ   (أ)     ــوازم والت ــق    اللـ ــد أو التحقـ ــدمني للرصـ ــا واملقـ ــلني ـ ــيني املتصـ ــاعدة التقنـ دريب واملسـ

لعمليـات دعــم الســالم، مبــا يف ذلــك العمليــات الــيت تقودهــا املنظمــات اإلقليميــة واملــأذون هلــا مــن األمــم   أو
  املتحدة أو اليت تعمل مبوافقة األطراف املعنية؛  

رصـد   صـرها علـى األغـراض اإلنسـانية أو    لوازم املعدات العسكرية غـري الفتاكـة املزمـع ق     (ب)    
  حقوق اإلنسان أو االستخدامات الوقائية، والتدريب واملساعدة التقنيان املتصالن ا؛ 

لوازم املالبـس الواقيـة، مبـا يف ذلـك السـترات الواقيـة واخلـوذات العسـكرية، لالسـتخدام            (ج)    
لـي وسـائط اإلعـالم، والعـاملني يف اـاالت      الشخصي ملوظفي األمم املتحدة، ومراقيب حقوق اإلنسـان، وممث 

  )  ٩اإلنسانية واإلمنائية واملوظفني املرتبطني ذه ااالت (الفقرة 
  ) ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار 

   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩
)، ويقـرر أن تصـبح   ٢٠٠٤( ١٥٥٦مـن القـرار    ٨و  ٧يؤكد من جديد التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني 

اذ هذا القرار، سارية أيضا على مجيع أطراف اتفاق جنامينا لوقـف إطـالق النـار وسـائر     هذه التدابري، فور اخت
املقاتلني يف واليات مشال دارفور وجنوب دارفـور وغـرب دارفـور؛ ويقـرر أن هـذه التـدابري ال تسـري علـى         

ني؛ ) من إمدادات وما يتصـل ـا مـن تـدريب ومسـاعدة فنـي      ٢٠٠٤( ١٥٥٦من القرار  ٩ما يرد يف الفقرة 
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  احلكم  القرار
ويقرر أيضا عدم سريان هذه التدابري فيما يتعلق باملسـاعدة واإلمـدادات املقدمـة دعمـا لتنفيـذ اتفـاق السـالم        
الشامل؛ ويقـرر كـذلك عـدم سـريان هـذه التـدابري علـى عمليـات نقـل املعـدات واإلمـدادات العسـكرية إىل             

(أ) [مـن القـرار] بنـاء علـى      ٣الفرعيـة   منطقة دارفور، اليت توافق عليها مقـدما اللجنـة املنشـأة عمـال بـالفقرة     
طلب من حكومة السودان؛ ويدعو جلنـة وقـف إطـالق النـار التابعـة لالحتـاد األفريقـي إىل تبـادل املعلومـات          

(ب)  ٣ذات الصـلة، حســب االقتضــاء  مـع األمــني العــام أو اللجنـة أو فريــق اخلــرباء املنشـأ مبوجــب الفقــرة     
  )  ٧(الفقرة 
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨جتميد األصول: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  ) ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار 
   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩

ا:  يقرر، يف ضوء عدم وفاء مجيع أطراف الصراع يف دارفور بالتزاما  
  …  

أن يكون األشـخاص الـذين حتـددهم اللجنـة، اسـتنادا إىل املعلومـات املقدمـة مـن الـدول            (ج)    
األعضاء أو األمني العام أو مفوضة األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان أو فريـق اخلـرباء وسـائر املصـادر        

دارفـور واملنطقـة، أو يرتكبـون     ذات الصلة، ممن يعرقلـون عمليـة السـالم، أو يشـكلون ديـدا لالسـتقرار يف      
ــانون حقــوق اإلنســان أو    ــدويل أو ق ــانون اإلنســاين ال ــهاكات للق ــهكون    انت ــن الفظــائع، أو ينت ــك م غــري ذل

[مـن   ٧) والفقـرة  ٢٠٠٤( ١٥٥٦مــــن القـرار    ٨ و ٧التدابــري اليت تنفذها الدول األعضـاء وفقـا للفقـرتني    
رون مسـؤولني عـن التحليقـات العسـكرية اهلجوميـة، عرضـة ألن       هذا القرار]، عند تنفيذ الدول هلـا، أو يعتبـ  

  تطبق حبقهم التدابري احملددة يف الفقرتني الفرعيتني (د) و (هـ) من هذه الفقرة؛  
    …  

أن جتمد مجيع الدول مجيع األموال واألصول املالية واملوارد االقتصـادية املوجـودة داخـل      (هـ)  
ار أو يف أي وقـت الحـق، الـيت ميلكهـا أو يـتحكم ـا، بشـكل مباشـر أو         أراضيها، يف تاريخ اختاذ هـذا القـر  

غري مباشر، األشخاص الـذين حتـددهم اللجنـة مبوجـب أحكـام الفقـرة الفرعيـة (ج) أعـاله، أو الـيت حتوزهـا           
ــون        ــتحكم ــا، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، هــؤالء األشــخاص أو أشــخاص يعمل ــات ميلكهــا أو ي كيان

توجيهــام، ويقــرر أيضــا أن تكفــل مجيــع الــدول أال يتــيح رعاياهــا أو أي أشــخاص   حلســام أو بنــاء علــى
موجودين داخل أراضيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية هلـؤالء األشـخاص أو الكيانـات أو         

  لصاحلهم؛
    …  

مـوال  أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة الفرعيـة (هــ) مـن هـذه الفقـرة علـى األ        (ز)  
  واألصول املالية األخرى واملوارد االقتصادية اليت:  

ــة أــا الزمــة للمصــروفات األساســية، مبــا يف ذلــك ســداد مثــن املــواد       ‘١’       تقــرر الــدول املعني
الغذائيـــة، واإلجيـــارات أو القـــروض، واألدويـــة والعـــالج الطـــيب، والضـــرائب، وأقســـاط التـــأمني، 

مهنيــة معقولــة وســداد النفقــات املقترنــة بتقــدمي خــدمات   ورســوم املنــافع العامــة أو لســداد رســوم 
قانونية، أو األتعـاب أو رسـوم اخلـدمات احملـددة وفقـا للقـوانني الوطنيـة مـن أجـل تسـيري األعمـال            
الروتينية املتعلقة حبفظ أو صون األموال امـدة وغريهـا مـن األصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية،        

ر الدول املعنيـة اللجنـة بأـا تعتـزم التصـريح باحلصـول علـى هـذه         على أن يكون ذلك بعد أن ختط
األموال واألصول املالية األخرى واملوارد االقتصادية، حيثما اقتضـى األمـر، ومـا مل تـرفض اللجنـة      

  ذلك يف غضون يومي عمل من هذا اإلخطار؛ أو  
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  احلكم  القرار
أن تبلــغ الــدول املعنيــة تقــرر الــدول املعنيــة أــا الزمــة للمصــروفات االســتثنائية، شــريطة   ‘٢’    

  اللجنة بذلك وأن توافق اللجنة عليه؛ أو  
تقرر الدول املعنيـة أـا خاضـعة لـرهن أو حكـم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي، ويف هـذه           ‘٣’    

احلالة ميكن استخدام األموال أو األصول املاليـة األخـرى واملـوارد االقتصـادية للوفـاء ـذا الـرهن أو        
ن الرهن أو احلكم قد أصبح ساريا قبل تاريخ صدور هذا القرار، وأال يكـون  احلكم شريطة أن يكو

  ) ٣لصاحل شخص أو كيان حددته اللجنة، وأن تكون الدول املعنية قد أخطرا به (الفقرة 
  ) ٢٠٠٦( ١٦٧٢القرار 

   ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥
) بشـــأن األفـــراد ٢٠٠٥( ١٥٩١مـــن القـــرار  ٣يقـــرر أن تنفـــذ مجيـــع الـــدول التـــدابري احملـــددة يف الفقـــرة  

  :املذكورين أدناه
  اللواء جعفر حممد احلسن (قائد القوات املسلحة السودانية يف املنطقة العسكرية الغربية)    -  
  الشيخ موسى هالل (زعيم قبيلة اجللول يف مشال دارفور)    -  
  آدم يعقوب شانت (قائد جيش حترير السودان)    -  
  )  ١ئد امليداين للحركة الوطنية لإلصالح والتنمية) (الفقرة جربيل عبد الكرمي بدري (القا  -  

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨ابري املتخذة قبل الفترة حظر السفر أو فرض القيود عليه: التد
  ) ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار 

   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩
  يقرر، يف ضوء عدم وفاء مجيع أطراف الصراع يف دارفور بالتزاماا:  

  …  
أن يكون األشخاص الذين حتددهم اللجنة املنشأة مبوجـب الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن هـذه        (ج)    

املقدمة من الدول األعضاء أو األمني العام، أو مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية      الفقرة، استنادا إىل املعلومات
حلقوق اإلنسان، أو فريق اخلرباء املنشأ مبوجـب الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن هـذه الفقـرة وسـائر املصـادر ذات         

بــون الصــلة، ممــن يعرقلــون عمليــة الســالم، أو يشــكلون ديــدا لالســتقرار يف دارفــور واملنطقــة، أو يرتك        
ــهكون        ــك مــن الفظــائع، أو ينت ــانون حقــوق اإلنســان أو غــري ذل ــدويل أو ق ــانون اإلنســاين ال ــهاكات للق انت

[مـن    ٧) والفقـرة  ٢٠٠٤( ١٥٥٦مــــن القـرار    ٨و  ٧التدابــري اليت تنفذها الدول األعضـاء وفقـا للفقـرتني    
العسـكرية اهلجوميـة املوصـوفة يف    هذا القرار]، عند تنفيذ الدول هلـا، أو يعتـربون مسـؤولني عـن التحليقـات      

  ، عرضة ألن تطبق حبقهم التدابري احملددة يف الفقرتني الفرعيتني (د) و (هـ)؛ ٦الفقرة 
أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الضــرورية لكــي متنــع مجيــع األشــخاص الــذين حتــددهم      (د)    

العلــم أنــه ال يوجــد يف هــذه اللجنــة مبوجــب الفقــرة الفرعيــة (ج) أعــاله مــن دخــول أو عبــور أراضــيها مــع  
  الفقرة الفرعية ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إىل أراضيها؛  

  …  
ــة املنشــأة       (و)     ــة (د) حيثمــا تقــرر اللجن ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة الفرعي أال تســري الت

جـات اإلنسـانية،   مبوجب الفقرة الفرعية (أ)، بناء علـى كـل حالـة علـى حـدة، أن هـذا السـفر تـربره االحتيا        
يف ذلــك أداء الواجبــات الدينيــة أو حيثمــا تســتنتج اللجنــة أن االســتثناء ســيخدم بطريقــة أخــرى أهــداف   مبــا

  )  ٣قرارات الس فيما يتعلق بإرساء السالم واالستقرار يف السودان ويف املنطقة (الفقرة 
  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨مل يتم إدخال أية تعديالت يف الفترة   (أ)  
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  ملفروضة على كوت ديفوار االتدابري  

  معلومات أساسية   

) ٢٠٠٤( ١٥٧٢فرض جملـس األمـن مبوجـب قـراره       
ــؤرخ  ــاين/نوفمرب   ١٥امل ــى    ٢٠٠٤تشــرين الث ــاً عل حظــراً عام

توريد األسـلحة وفـرض تـدابري جتميـد األصـول وتقييـد السـفر        
علــى األفــراد الــذين يشــكلون خطــراً علــى عمليــة املصــاحلة        
ــذ اتفــاق     ــون تنفي ــذين يعرقل ــة، وال ســيما األشــخاص ال الوطني

ماركوسـي واتفـاق أكـرا الثالـث، أو أولئـك املسـؤولني        - لينا
عــن انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان وللقــانون اإلنســاين   

أو الــدويل، أو الــذين حيرضــون علنــا علــى الكراهيــة والعنــف،  
ــد األســلحة. ومبوجــب     ينتــهكون احلظــر املفــروض علــى توري

)، أضاف الس حظراً على املـاس إىل  ٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار 
النظام القائم. وجددت تلـك التـدابري بصـورة منتظمـة، وكـان      

مبوجـب   ٢٠٠٨ تشرين األول/أكتوبر ٣١آخر متديد هلا حىت 
  ).٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار 

ة اجلـزاءات املنشــأة  وخـالل هـذه الفتــرة، أشـرفت جلنــ     
) وفريق من اخلرباء علـى تطبيـق   ٢٠٠٤( ١٥٧٢عمال بالقرار 

  .)٥٦(النظام
  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات احلاصلة خالل عامي   

ــر        ــرتني احلظـ ــس مـ ــدد الـ ــرة، جـ ــذه الفتـ ــالل هـ خـ
املفروض على توريد األسلحة وجتميـد األصـول وقيـود السـفر     

__________ 

  .ع على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسعلالطال  )٥٦(  

عشــر شــهرا، واحلظــر املفــروض علــى املــاس ملــدد بلغــت اثــين   
  .٢٠١٠تشرين األول/أكتـوبر   ٣١وكان آخر متديد هلا حىت 

) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٤٢وقرر الـس أيضـا، مبوجـب القـرار     
، أن أي ديــــد للعمليــــة ٢٠٠٨تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٩

ــة يف كــوت ديفــوار ي  ــة املصــاحلة   االنتخابي ــدا لعملي شــكل دي
وفيمـا خيـص   الوطنية ألغراض جتميد األصـول وحظـر السـفر.    

 ١٨٩٣احلظـر املفــروض علــى املـاس، وضــح الــس يف قــراره   
 ٢٠٠٩تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ٢٩) املــــــــؤرخ ٢٠٠٨(

اإلعفاءات ووسع نطاقها، بوسائل منها اإلذن بـالواردات الـيت   
ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي والتحليل لتيسـري مجـع   
معلومات تقنية حمددة عن إنتاج املـاس اإليفـواري بتنسـيق مـن     

يـد  عملية كيمربيل. وكرر الس أيضـا يف عـدة مناسـبات تأك   
العزم على فرض تدابري حمـددة اهلـدف علـى األشـخاص الـذين      
تقرر أم ميثلون خطراً على عملية السالم، أو يعرقلون نشـاط  
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقـوات الفرنسـية الـيت    
ــان أو احلظــــر علــــى    تــــدعمها، أو ينتــــهكون حقــــوق اإلنســ

ر الــس األســلحة، أو حيرضــون علــى الكراهيــة. وأخــرياً، كــر
وعده باستعراض هذه التدابري يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشـهر  
بعد إجراء انتخابـات رئاسـية مفتوحـة وحـرة ونزيهـة وشـفافة       

  وفقا للمعايري الدولية.  
بيـــان أحكــــام   ٢١و  ٢٠و  ١٩ويـــرد يف اجلـــداول     

مجيع القـرارات الـيت تتضـمن تـدابري اجلـزاءات وتـدابري اإلنفـاذ        
  .  ٤١ املتخذة مبوجب املادة وغريها من التدابري
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  ١٩اجلدول 
    تدابري اجلزاءات

 احلكم القرار

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لحة: التدابري املتخذة قبل الفترة توريد األس حظر  

  )٢٠٠٤( ١٥٧٢ القرار
 ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

مـن   يلـزم   أن تتخذ الدول كافة، ملـدة ثالثـة عشـر شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، مـا            يقرر
أو بيــع أو نقـــل أي أســـلحة أو أعتـــدة ذات صــلة، ال ســـيما الطـــائرات واملعـــدات   تــدابري ملنـــع توريـــد  

العسكرية سواء كان منشؤها يف أراضيها أم ال، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، أو تقـدمي أي مسـاعدة    
أو مشــورة أو تــدريب متصــل باألنشــطة العســكرية، انطالقــا مــن أراضــيها أو بواســطة مواطنيهــا أو          

  ) ٧طائرات حتمل علمها، إىل كوت ديفوار (الفقرة باستخدام سفن أو 
  ما يلي:   علىتنطبق  الأعاله  ٧املفروضة مبوجب الفقرة  التدابري أن يقرر

عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات الفرنســية الــيت تــدعمها     إمــدادات  (أ)  
  من قبلها؛واملساعدة التقنية املوجهة حصرا لدعم العملية والقوات أو لالستخدام 

العسكرية غري الفتاكة املعدة لالستخدام يف األغـراض اإلنسـانية أو ألغـراض     املعدات  (ب)  
احلمايـة فقــط، ومــا يتصــل ــا مــن مســاعدة وتـدريب تقنــيني، الــيت توافــق عليهــا مســبقا اللجنــة املنشــأة   

  [من القرار]؛   ١٤مبوجب الفقرة 
اتسـترات الواقيـة مـن الرصـاص واخلـوذ     مبـا يف ذلـك ال   الواقي،اللباسـ  من اإلمدادات  (ج)  

إىل كوت ديفوار أفراد األمم املتحدة وممثلو وسائط اإلعـالم والعـاملون يف    يصدرهامؤقتاالعسكرية اليت 
  ؛املرتبطون م الستخدامهم الشخصي فقط واألفرادجمايل تقدمي املساعدة اإلنسانية والتنمية 

يف  مشـاركة يفـوار لتسـتخدمها قـوات دولـة     اليت تصدر مؤقتا إىل كوت د اإلمدادات  (د)  
ــات ــى تيســري        ،العملي ــرة عل ــراض تقتصــر مباش ــدويل، وألغ ــانون ال ــا للق ــا إجــالءوفق ــا  رعاياه والرعاي

 ) ٨إشعار مسبق يقدم إىل اللجنة (الفقرة  حسباملشمولني مبسؤوليتها القنصلية يف كوت ديفوار، 

   )٢٠٠٥( ١٥٨٤ القرار
   ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١

بـأن علـى الـدول كافـة، ال سـيما       )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ٧من جديد مـا قـرره يف الفقـرة     يؤكد
لحة أو أي أعتـدة ذات صـلة   الدول املتامخة لكوت ديفوار، أن تتخذ ما يلزم من تدابري ملنع توريد األسـ 

ــا أو بيعهــا أو نقلــها، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، إىل كــوت ديفــوار، أو تقــدمي أي مســاعدة أو  
 ) ١مشورة أو تدريب متصل باألنشطة العسكرية (الفقرة 

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨توريد األسلحة: التعديالت املدخلة خالل الفترة  حظر

   )٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
 ٢٠٠٨شرين األول/أكتوبر ت ٢٩

العمل بالتـدابري املتعلقـة باألسـلحة والتـدابري املاليـة       ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٣١أن ميدد حىت  يقرر
التـدابري  وب )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١٢إىل  ٧والتدابري املتعلقة بالسفر املفروضة مبوجـب الفقـرات   

٦مبوجـب الفقـرة    واملفروضـة كـوت ديفـوار    مـن اخلام  ملاسأنواع ا ميعمبنع استرياد أي دولة جل املتعلقة
 ) ١(الفقرة  )٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار 

   )٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

بالتـدابري املتعلقـة باألسـلحة والتـدابري املاليـة       العمـل ٢٠١٠تشرين األول/أكتـوبر   ٣١أن ميدد حىت  يقرر
وبالتـدابري   )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١٢ىل إ ٧والتدابري املتعلقة بالسفر املفروضة مبوجـب الفقـرات   

مـن   ٦اليت حتظر استرياد أي دولة للماس اخلام جبميع أنواعه من كوت ديفوار املفروضة مبوجب الفقـرة  
 ) ١(الفقرة  )٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار 



مال يف حاالت ديد السلمفيما يتخذ من األع - اجلزء السابع 
 اق)ــن امليثـم ابع ـل السـدوان (الفصــوع العــه ووقــالل بــواإلخ 

 

561/1419 12-07779 

 

 احلكم القرار

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨األصول: التدابري املتخذة قبل الفترة  جتميد  

   )٢٠٠٤( ١٥٧٢ القرار
 ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

أن جتمد مجيـع الـدول فـورا، لفتـرة االثـين عشـر شـهرا نفسـها، األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد              يقرر
االقتصادية األخرى املوجودة يف أراضيها يف تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار أو يف أي وقـت بعـد ذلـك، والـيت         

٩مباشـرة أو غـري مباشـرة األفـراد الـذين حتـددهم اللجنـة عمـال بـالفقرة           ميلكها أو يتحكم فيها بصورة
ــتحكم فيهــا بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة أي        ــا أو ي ــات ميلكه ــيت حتوزهــا كيان ــرار]، أو ال [مــن الق
أشخاص تقرر اللجنة أم يعملون بـامسهم أو بنـاء علـى أوامـر صـادرة منـهم، ويقـرر كـذلك أن تكفـل          

ة أي أموال، أو أي أصول مالية أو موارد اقتصـادية أخـرى، ألولئـك األشـخاص     كافة الدول عدم إتاح
  ) ١١أو الكيانات أو لفائدم، بواسطة مواطنيها أو بواسطة أشخاص يوجدون على أراضيها (الفقرة 

  ال تسري على األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى اليت:   ١١أن أحكام الفقرة  يقرر
املبـالغ لتغطية النفقات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد      ضروريةالدول املعنية أا  تقرر  (أ)  
واألدوية والعالج الطيب، والضـرائب، وأقسـاط    ،العقارية الرهونالغذائية، واإلجيارات أو  املواداملتعلقة ب

مبــالغ  ردو املعقولــة هنيــةامل األتعــاب ســدادأو املبــالغ الــيت تقتصــر علــى  اخلدماتالعامــة،التــأمني، ورســوم 
الالزمـة أو تكلفـة اخلـدمات    الرسوم،أو األتعاب أو  القانونية، اخلدمات بتقدمياملرتبطة املتكبدة النفقات

املالية واملوارد االقتصـادية األخـرى    األصولحبفظ أو صون األموال امدةو املتعلقةللعمليات االعتيادية 
اإلذن، عند االقتضاء، باحلصـول   باعتزامهاعنية بإخطار اللجنة الدول امل قيام بعد ،وفقا للقوانني الوطنية

عــدم وجــود قــرار  وعنــد ،علــى هــذه األمــوال واألصــول املاليــة األخــرى واملــوارد االقتصــادية األخــرى  
  اإلخطار؛ أو هذا تاريخيومي عمل من  خاللبالرفض من اللجنة 

ئية، شـريطة أن تكـون الـدول    الدول املعنية أـا ضـرورية لتغطيـة نفقـات اسـتثنا      تقرر  (ب)  
  املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛ أو

املعنية أا خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن    الدول تقرر  (ج)  
يف هذه احلالة استخدام األموال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى لسـداد مـا يتعلـق بـذلك         

الرهن أو احلكم، شريطة أن يكون الرهن أو احلكم يعود لوقت سـابق لتـاريخ هـذا القـرار، وأال يكـون      
أعاله، أو مـن حتـدده اللجنـة مـن أفـراد أو       ١١لفائدة أي شخص من األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 

 ) ١٢كيانات، وأن تكون الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك (الفقرة 

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨األصول: التعديالت املدخلة خالل الفترة  جتميد

   )٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

  أعاله“ توريد األسلحة حظر”إطار  يفمن القرار،  ١الفقرة  انظر
اللجنـة االنتخابيـة    علـى أي هجوم  خباصةاالنتخابية يف كوت ديفوار، و لعمليةيهدد ا خطرأن أي  يقرر

٣- ٣- ١الفقـرتني   إليهـايف اليت تتوىل تلك املهمـة املشـار    اجلهاتبتنظيم االنتخابات أو  املستقلة املكلفة
الوطنيـة   املصـاحلة و السـالم عمليـة   يهـدد  ،من اتفـاق واغـادوغو السياسـي أو عرقلـة لعملـها      ١- ١- ٢و 

 ) ٦(الفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩ألغراض الفقرتني 

   )٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

 أعاله“ توريد األسلحة حظر”إطار  يفمن القرار،  ١الفقرة  انظر

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السفر أو فرض القيود عليه: التدابري املتخذة قبل الفترة  حظر

   )٢٠٠٤( ١٥٧٢ القرار
   ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

أراضـيها مـن    أن تتخذ مجيع الدول، لفترة اثين عشر شهرا، التدابري الضرورية ملنع دخول أو عبـور  يقرر
قبل مجيع األشخاص الذين حتددهم اللجنة على أم يشكلون ديدا لعمليـة السـالم واملصـاحلة الوطنيـة     
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وأكـرا الثالـث، وأي    ماركوسـي  - يف كوت ديفوار، وال سيما أولئك الذين يعرقلون تنفيذ اتفاقي لينـا    
قـانون اإلنسـاين الـدويل يف    شخص آخر يقرر أنه مسؤول عن االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنسـان وال  

كوت ديفوار استنادا إىل معلومات ذات صلة، وأي شخص آخر حيـرض علنـا علـى الكراهيـة والعنـف،      
[مـن القـرار]، علـى أنـه      ٧وأي شخص آخر تقرر اللجنة أنـه انتـهك التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       

  ) ٩يها (الفقرة ليس يف هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إىل أراض
أعـاله عنـدما تقـرر اللجنـة أن هـذا السـفر تـربره         ٩عدم تطبيـق التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       يقرر

أسباب إنسانية، مبا يف ذلك أداء الواجبات الدينية، أو عندما تستنتج اللجنة أن هذا االستثناء من شـأنه  
قيـق املصـاحلة الوطنيـة يف كـوت ديفـوار      أن خيدم أهداف قرارات الـس، مـن أجـل إحـالل السـالم وحت     

 ) ١٠واستتباب االستقرار يف املنطقة (الفقرة 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فر أو فرض القيود عليه: التعديالت املدخلة خالل الفترة الس حظر

   )٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

جتميــد”إطــار  يف، ٦والفقــرة  ؛هأعــال“ توريــد األســلحة حظــر”إطــار  يفقــرار، مــن ال ١الفقــرة  انظــر
 أعاله“ األصول

   )٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

 أعاله“ توريد األسلحة حظر”من القرار يف إطار  ١الفقرة  نظرا

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املفروض على املاس: التدابري املتخذة قبل الفترة  احلظر

   )٢٠٠٥( ١٦٤٣ القرار
   ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥

أن تتخذ مجيع الدول التدابري الضرورية ملنع استرياد مجيع أنواع املاس اخلام من كوت ديفـوار إىل   يقـرر
اركون يف نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار     أراضيها، ويرحب بالتدابري اليت اتفـق عليهـا هلـذا الغـرض املشـ     

شهادات املنشأ، ويهيب بدول املنطقة غـري املشـاركة يف عمليـة كيمـربيل أن تكثـف جهودهـا مـن أجـل         
 ) ٦االنضمام إىل عملية كيمربيل بغية زيادة فعالية رصد استرياد املاس من كوت ديفوار (الفقرة 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املفروض على املاس: التعديالت املدخلة خالل الفترة  احلظر

   )٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

 “  توريد األسلحة حظر”من القرار، املذكورة أعاله يف إطار  ١الفقرة  انظر

   )٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

ال تنطبـق علـى أي واردات    )٢٠٠٥( ١٦٤٣مـن القـرار    ٦أن التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة      يقرر
معلومات تقنية حمددة عن إنتـاج املـاس    يقتصر الغرض منها على البحث والتحليل العلميني تيسريا جلمع

اإليفواري، على أن تتـوىل عمليـة كيمـربيل تنسـيق البحـوث وأن توافـق عليهـا اللجنـة علـى أسـاس كـل            
 ) ١٦حالة على حدة (الفقرة 

أيضــا أن تقــوم عمليــة كيمــربيل والدولــة العضــو املســتوردة معــا بإحالــة الطلبــات املقدمــة مبوجــب   يقــرر 
ىل اللجنة، ويقرر كذلك أن تقوم الدولة العضو املستوردة، لدى موافقة اللجنـة علـى   أعاله إ ١٦الفقرة 

استثناء مبوجب هذه الفقرة، بإبالغ اللجنة بنتائج الدراسة وإطالع فريق اخلرباء [املعين بكوت ديفـوار]  
 ) ١٧على النتائج، دون تأخري، ملساعدته يف حتقيقاته (الفقرة 
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 احلكم القرار

(أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨بل الفترة تفتيش الشحنات: التدابري املتخذة ق عمليات  
 

  )٢٠٠٧( ١٧٣٩ القرار
   ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٠

اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار بالوالية التالية:   (ب)أن تضطلع عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يقرر
  …  
  سلحة:  حظر توريد األ رصــد  (ز)  

ــرار  ٧رصـــــد تنفيـــذ التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرة    -    )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـــن القـ
ألمــم ، ومــع بعثــة ا)٢٠٠٥( ١٥٨٤بالتعــاون مــع فريــق اخلــرباء املنشــأ عمــال بــالقرار 

املتحدة يف ليربيا واحلكومـات املعنيـة، عنـد االقتضـاء، بوسـائل منـها تفتـيش محـوالت         
الطائرات وأي مركبة نقل تسـتخدم املرافـئ واملطـارات ومهـابط الطـائرات والقواعـد       

تـراه ضـروريا ودون إشـعار      العسكرية واملعابر احلدودية يف كوت ديفوار، حسب مـا 
  ) ٢مسبق (الفقرة 

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨األسلحة: التدابري املتخذة قبل الفترة  مصادرة
   )٢٠٠٧( ١٧٣٩ القرار

   ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٠
أن تضــطلع عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار(ب) اعتبــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار بالواليــة    يقــرر

  التالية:  
  حظر توريد األسلحة:   رصــد  (ز)  
  …  

ــام، حســب االقتضــاء، جبمــع     -    ــوع مــن األ  أيو األســلحةالقي ــدةن ــيتــا  املتصــلة عت ال
مــن القــرار  ٧للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة   انتــهاكاإىل كــوت ديفــوار  أدخلــت
) ٢  مناسبة (الفقرة بطريقة، والتخلص من تلك األسلحة واألعتدة )٢٠٠٤( ١٥٧٢

  
  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تدخل عليها أي تعديالت يف الفترة  مل(أ)  

  على مزيد من املعلومات عن والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، انظر اجلزء العاشر.  العلالط(ب)  
    

    ٢١اجلدول 
  ٤١املادة  underالتدابري األخرى املتخذة مبوجب 

 احلكم القرار

 اإلاء أو االستعراض شروط  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

  أدناه“ اعتزام استعراض اجلزاءات”(أ) من القرار، يف إطار  ٢انظر الفقرة 

   )٢٠٠٩( ١٨٩٣القرار 
    ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

  أدناه “استعراض اجلزاءات اعتزام”إطار  يف(أ) من القرار،  ٢الفقرة  انظر
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 النظر يف فرض تدابري اعتزام  

   )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 
    ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

والـذين الـذين حتـددهم اللجنـة     األشـخاص ام لفـرض تـدابري حمـددة اهلـدف ضـد      على استعداده الت يشدد
  بأمور منها:  يقومونيثبت أم 
عملية السالم واملصاحلة الوطنية يف كـوت ديفـوار، وخباصـة عـن طريـق عرقلـة        ديد  (أ)  

  تنفيذ عملية السالم املشار إليها يف اتفاق واغادوغو السياسي؛
املتحدة يف كـوت ديفـوار أو القـوات الفرنسـية الـيت تـدعمها أو       عملية األمم  مهامجة  (ب)  

  املمثل اخلاص لألمني العام أو امليسر أو ممثله اخلاص يف كوت ديفوار أو عرقلة عملهم؛
عقبــات أمــام حريــة حركــة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات   وضــع  (ج)  

  الفرنسية اليت تدعمها؛
ة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل يف كــوت   انتــهاكات جســيم ارتكــاب  (د)  

  ديفوار؛
  الكراهية والعنف؛ على العلين التحريض  (هـ)  
)٢٠٠٤( ١٥٧٢مـــــن القـــــرار  ٧التـــــدابري املفروضـــــة مبوجـــــب الفقـــــرة  انتـــــهاك  (و)  

  )؛ ١٦  (الفقرة
   )٢٠٠٩( ١٨٦٥القرار 

   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٧
)٢٠٠٨( ١٨٤٢مــن القــرار  ١٦إىل اســتعداده التــام لفــرض تــدابري حمـددة األهــداف عمــال بــالفقرة   يشـري 
الوطنيـة يف كـوت    املصـاحلة و لسـالم عمليـة ا  ديـد بـأمور منـها    يقومـون  أـم  يتـبني الـذين   األشخاصضد 

أي هجــوم  خباصــةاالنتخابيـة يف كــوت ديفـوار، و   لعمليــةيهـدد ا  خطــرديفـوار، ويشــري كـذلك إىل أن أي   
إليهـا تنظيم االنتخابات أو اجلهـات الـيت تتـوىل تلـك املهمـة املشـار       على اللجنة االنتخابية املستقلة املكلفة ب

ــرتني  يف ــها     ١- ١- ٢و  ٣- ٣- ١الفق ــة لعمل ــادوغو السياســي أو عرقل ــاق واغ ــن اتف ــال   ،م سيشــكل، عم
مـن   ١١و  ٩الفقـرتني   ألغـراض الوطنيـة   املصـاحلة مـن القـرار املـذكور أعـاله، ديـدا للسـالم و       ٦بـالفقرة  
  )؛ ٩(الفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار 

   )٢٠٠٩( ١٨٨٠القرار 
   ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠

)٢٠٠٨( ١٨٤٢مـن القــرار   ١٦لفقرة بـا  عمـال  اهلـدف إىل اسـتعداده التـام لفـرض تـدابري حمـددة       يشـري 
الوطنيـة يف كـوت    املصـاحلة و لسـالم عمليـة ا  ديـد بأمور منها  يقومونالذين يثبت أم  األشخاصضد 

هجـوم   أي خباصـة االنتخابيـة يف كـوت ديفـوار، و    لعمليةيهدد ا خطرديفوار، ويشري كذلك إىل أن أي 
إليهـا  املشاراليت تتوىل تلك املهمة  اجلهاتعلى اللجنة االنتخابية املستقلة املكلفة بتنظيم االنتخابات أو 

سيشــكل، عمــال  ،مــن اتفــاق واغــادوغو السياســي أو عرقلــة لعملــها ١- ١- ٢و  ٣- ٣- ١الفقــرتني  يف
مـن   ١١و  ٩الفقـرتني   ألغـراض الوطنيـة   املصـاحلة من القرار املذكور أعاله، ديدا للسالم و ٦بالفقرة 
  )؛ ١١(الفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار 

   )٢٠٠٩( ١٨٩٣القرار 
تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

٢٠٠٩   

على استعداده التام لفرض تدابري حمددة اهلدف ضد من تعتربهم اللجنة أشخاصا يقومون بأمور منها:   يشدد
عملية السالم واملصاحلة الوطنية يف كـوت ديفـوار، وخباصـة عـن طريـق عرقلـة        ديد  (أ)  

  السياسي؛تنفيذ عملية السالم املشار إليها يف اتفاق واغادوغو 
عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار أو القـوات الفرنسـية الـيت تـدعمها أو        مهامجة  (ب)  

  املمثل اخلاص لألمني العام أو امليسر أو ممثله اخلاص يف كوت ديفوار أو عرقلة عملهم؛
حريـة حركـة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار والقـوات الفرنسـية الـيت            عرقلة  (ج)  
  تدعمها؛
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انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل يف كــوت    ارتكــاب  (د)    
  ديفوار؛

  علنا على الكراهية والعنف؛ التحريض  (هـ)  
)٢٠٠٤( ١٥٧٢مـــــن القـــــرار  ٧التـــــدابري املفروضـــــة مبوجـــــب الفقـــــرة  انتـــــهاك  (و)  

  )؛ ٢٠  (الفقرة
 استعراض اجلزاءات اعتزام

   )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 
بر تشرين األول/أكتو ٢٩

٢٠٠٨   

[من القـرار] يف ضـوء التقـدم احملـرز يف تنفيـذ       ١أن يستعرض التدابري اليت مدد العمل ا يف الفقرة  يقرر
اخلطوات الرئيسية لعملية السالم والتقدم احملرز يف العملية االنتخابية، على النحـو املشـار إليـه يف القـرار     

، ويقــرر كــذلك أن يقــوم خــالل الفتــرة  ١، حبلــول ايــة الفتــرة املــذكورة يف الفقــرة  )٢٠٠٨( ١٨٢٦
  مبا يلي:  ١املذكورة يف الفقرة 

يف موعـد ال يتجـاوز ثالثـة أشـهر      ١يف الفقـرة   االتدابري اليت مدد العمل ـ  استعراض  (أ)  
  وفقا للمعايري الدولية؛ بعد إجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة 

ــاوز    أو  (ب)   ــد ال يتجـ ــدة يف موعـ ــف املـ ــتعراض ملنتصـ ــان/أبريل  ٣٠اسـ ، إذا ٢٠٠٩نيسـ
  )؛ ٢(أ) من هذا القرار يف ذلك التاريخ (الفقرة  ٢إجراء أي استعراض بناء على الفقرة  يتقرر  مل

[من القرار] يف ضوء التقدم احملرز يف العمليـة   ١أن يستعرض التدابري اليت مدد العمل ا يف الفقرة  يقرر  )٢٠٠٩( ١٨٩٣القرار 
١٨٨٠االنتخابيــة ويف تنفيــذ اخلطــوات الرئيســية يف عمليــة الســالم، علــى النحــو املشــار إليــه يف القــرار  

، ويقـرر كـذلك أن يقـوم خـالل الفتـرة املشـار       ١، حبلول ايـة الفتـرة املشـار إليهـا يف الفقـرة      )٢٠٠٩(
  مبا يلي:  ١إليها يف الفقرة 

يف موعـد ال يتجـاوز ثالثـة أشـهر      ١التدابري اليت مدد العمل ـا يف الفقـرة    استعراض  (أ)  
سم بالشفافية وفقا للمعايري الدولية، حتسـبا إلمكانيـة   بعد إجراء انتخابات رئاسية مفتوحة حرة نزيهة تت

  تعديل نظام اجلزاءات؛  
إذا  ٢٠١٠نيســـان/أبريل  ٣٠اســـتعراض ملنتصـــف املـــدة يف موعـــد ال يتجـــاوز      أو  (ب)  

  )؛٢(أ) من هذا القرار يف ذلك التاريخ (الفقرة  ٢إجراء أي استعراض بناء على الفقرة  يتقرر  مل
    

  على لبنان املفروضة  التدابري  

  أساسية معلومات   

ــرار       ــب القــ ــس مبوجــ ــرض الــ  )٢٠٠٥( ١٦٣٦فــ
جـــزاءات حمـــددة  ٢٠٠٥تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١املـــؤرخ 

ل وفرض قيود على السفر ضـد  اهلدف، تضمنت جتميد األصو
ــتقلة أو    ــة التحقيـــق الدوليـــة املسـ األفـــراد الـــذين حـــددم جلنـ
احلكومة اللبنانية باعتبارهم أشخاصا مشـتبها يف اشـتراكهم يف   

شـباط/ فربايـر    ١٤التفجري اإلرهايب الـذي وقـع يف بـريوت يف    

والــذي أودى حبيــاة رئــيس وزراء لبنــان الســابق رفيــق  ٢٠٠٥
صا آخرين. وأُنشـئت جلنـة عمـال بـالقرار     شخ ٢٢احلريري و 

ــذ    )٢٠٠٥( ١٦٣٦ ــم تنفيـ ــراد ودعـ ــجيل األفـ ــت بتسـ ، كُلّفـ
. ويف وقت الحـق، فـرض الـس مبوجـب     )٥٧(تدابري اجلزاءات

 ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ١١املـــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٠١القــرار  
حظرا على األسلحة، مبا يف ذلـك فـرض حظـر علـى التـدريب      

__________ 

ــة، انظــر اجلــزء       لالطــالع  )٥٧(   ــن اللجن ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي عل
  .التاسع
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يشمل أي كيانات أو أفراد يف لبنان، مـا مل يـؤذن بـه مـن قبـل      
  احلكومة أو قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.

وقرر الس أيضاً أن تنتـهي أعمـال اللجنـة، وكـذلك       
ــدابري تكــون مازالــت ســار   ــة ت ــة   أي ــغ تلــك اللجن ــدما تبل ية، عن

الـــس باكتمـــال مجيـــع إجـــراءات التحقيقـــات واإلجـــراءات  
 شـباط/  ١٤القضائية املتصلة بـاهلجوم اإلرهـايب الـذي وقـع يف     

  ، ما مل يقرر الس خالف ذلك.  ٢٠٠٥فرباير 

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨احلاصلة خالل عامي  التطورات  

فتـرة.  مل يجر الـس أي تغـيريات يف النظـام خـالل ال      
، مل تقــم اللجنــة بتحديــد أو تســجيل ٢٠٠٩وحــىت ايــة عــام 

  أي فرد.  
ــدولني     ــرد يف اجلـ ــع    ٢٣و  ٢٢ويـ ــام مجيـ ــان أحكـ بيـ

القــرارات الــيت تتضــمن تــدابري اجلــزاءات ومــا اختــذ مــن تــدابري  
      .٤١املادة أخرى مبوجب 

    ٢٢اجلدول 
  تدابري اجلزاءات

 احلكم القرار

(أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨توريد األسلحة: التدابري املتخذة قبل الفترة  حظر  
 

   )٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 
  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١

يقرر أن تتخذ مجيع الدول ما يلزم من تدابري ملنع قيـام مواطنيهـا أو انطالقـا مـن أراضـيها أو باسـتخدام       
  السفن أو الطائرات اليت ترفع علمها مبا يلي:

أو تزويد أي كيـان أو فـرد يف لبنـان بأسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد مـن كـل             بيع  (أ)     
ذلــك األســلحة والــذخرية واملركبــات واملعــدات العســكرية واملعــدات شــبه العســكرية،   األنــواع، مبــا يف

  وقطع الغيار ملا سبق ذكره، سواء كان منشؤها من أراضيها أو من غريها؛
يتصـل    أي كيان أو فرد يف لبنان بأي تدريب أو مساعدة يف اال التقين فيمـا  تزويد  (ب)    

  ام األصناف املدرجة يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛بتوفري أو تصنيع أو صيانة أو استخد
تأذن   أن تدابري املنع هذه ال تنطبق على األسلحة وما يتصل ا من عتاد أو تدريب أو مساعدة مما على

[مــن  ١١  بــه حكومــة لبنــان أو قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، علــى النحــو املــأذون بــه يف الفقــرة 
  ) ١٥القرار] (الفقرة 

كخطوة ملساعدة التحقيق يف هذه اجلرمية، ودون املساس بـاحلكم القضـائي الـذي سيصـدر يف ايـة       يقرر،  
  املطاف بإدانة أو براءة أي شخص، ما يلي:

ــارهم      أن  (أ)     ــان أمســاءهم باعتب ــة أو حكومــة لبن خيضــع مجيــع األفــراد الــذين حــددت اللجن
ل اإلرهـايب أو رعايتـه أو تنظيمـه أو ارتكابـه، وبعـد      أشخاصا مشتبها يف اشتراكهم يف التخطيط هلـذا العمـ  

  إبالغ هذا التحديد إىل اللجنة املنشأة يف الفقرة الفرعية (ب)، ومبوافقتها، للتدابري التالية:  
    …  
كـل األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية املوجـودة         بتجميـد مجيع الدول  تقوم  -     

،مباشـر أو غـري مباشـر    بشـكل األفـراد   هؤالءيتحكم ا  ميلكها أو اليت ،داخل أراضيها
ــتحكم ــا بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر هــؤالء       ــات ميلكهــا أو ي ــيت حتوزهــا كيان أو ال

يتـيح رعاياهـا    أال كفالـة حلسام أو بناء علـى توجيهـام؛ و   أفراديعملوناألشخاص أو 
أو مـوارد اقتصـادية   أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية 
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 احلكم القرار

وفقاً للقوانني املعمول ا مـع أي   التام التعاونالكيانات أو لصاحلهم؛ و األفرادأوهلؤالء   
ــراد أو الكيانـــات أو        ــة هلـــؤالء األفـ ــول أو املعـــامالت املاليـ ــق دويل يتعلـــق باألصـ حتقيـ
األشــخاص الــذين يعملــون حلســام، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تقاســم املعلومــات املاليــة   

  )٣لفقرة (ا
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨األصول: التدابري املتخذة قبل الفترة  جتميد

   )٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار 
تشـــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  ٣١

٢٠٠٥  

يقـرر، كخطـوة ملسـاعدة التحقيـق يف هـذه اجلرميـة، ودون املسـاس بـاحلكم القضـائي الـذي سيصـدر يف            
  اية املطاف بإدانة أو براءة أي شخص، ما يلي:

خيضع مجيـع األفـراد الـذين حـددت اللجنـة أو حكومـة لبنـان أمسـاءهم باعتبـارهم           أن  (أ)     
اشتراكهم يف التخطيط هلذا العمل اإلرهايب أو رعايته أو تنظيمه أو ارتكابه، وبعـد   أشخاصا مشتبها يف

  إبالغ هذا التحديد إىل اللجنة املنشأة يف الفقرة الفرعية (ب)، ومبوافقتها، للتدابري التالية: 
  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨السفر أو فرض القيود عليه: التدابري املتخذة قبل الفترة  حظر

  )٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار 
تشـــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  ٣١

٢٠٠٥    

ع الدول التدابري الضرورية لكي متنع هؤالء األفراد من دخول أراضيها أو عبورهـا، مـع العلـم    تتخذ مجي
بأنه ال يوجد يف الفقرة احلالية ما يلزم أي دولة برفض دخـول مواطنيهـا إىل أراضـيها، أو لكـي تكفـل،      

مـول ـا إلجـراء    يف حالة وجود هؤالء األفراد داخل أراضـيها، إتاحـة هـؤالء األفـراد وفقـا للقـوانني املع      
  )٣مقابالت مع اللجنة، إن هي طلبت ذلك (الفقرة 

  
  .  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تدخل عليها أي تعديالت يف الفترة  مل  (أ)  

    
  ٢٣اجلدول 

  ٤١املادة التدابري األخرى املتخذة مبوجب 
 احلكم القرار

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨ املتخذة قبل الفترة اإلاء أو االستعراض: التدابري شروط
  )٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار 

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١
كخطـوة ملسـاعدة التحقيـق يف هـذه اجلرميـة، ودون املسـاس بـاحلكم القضـائي الـذي سيصـدر يف            يقـرر، 

  ، ما يلي: اية املطاف بإدانة أو براءة أي شخص
  …  
ــرة        أن  (ج)   ــب الفقـ ــارية مبوجـ ــون سـ ــدابري تكـ ــة تـ ــذلك أيـ ــة، وكـ ــال اللجنـ ــهي أعمـ تنتـ

(أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة الس باكتمال مجيع إجـراءات التحقيقـات واإلجـراءات القضـائية       الفرعية
  ) ٣  املتصلة ذا اهلجوم اإلرهايب، ما مل يقرر الس خالف ذلك (الفقرة

  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨دخل عليها أي تعديالت يف الفترة ت مل  (أ)  
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املفروضــة علــى مجهوريــة كوريــا الشــعبية      التــدابري  
  الدميقراطية

  أساسية معلومات  

ــن جــزاءات حمــدد   ٢٠٠٦يف عــام    ــس األم ــرض جمل ة ، ف
الـذي أدان فيـه التجربـة     )٢٠٠٦( ١٧١٨اهلدف مبوجب القرار 

ــة عــن      ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــيت أعلنــت مجهوري ــة ال النووي
، وقرر فيه بـأن علـى   ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٩إجرائها يف 

ن تتخلى عن مجيع أسلحتها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أ
النوويــة وعــن براجمهــا النوويــة احلاليــة. ومشلــت اجلــزاءات تــدابري   
حلظـر توريــد األســلحة فيمــا يتعلــق بــدبابات القتــال أو مركبــات  
القتـــال املصـــفحة أو منظومـــات املدفعيـــة مـــن العيـــار الكـــبري أو  
طائرات حربية أو الطائرات العمودية اهلجومية أو السفن احلربيـة  

الصواريخ أو نظم الصواريخ، وكذلك السلع الكمالية واملـواد  أو 
واملعدات ذات الصلة بالربامج النووية. وفرض الس أيضاً قيوداً 
على السفر وجتميداً لألصول علـى األفـراد الـذين تـربطهم عالقـة      
بربامج مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية النووية أو غريهـا مـن   

  شامل أو املتصلة بالقذائف التسيارية. برامج أسلحة الدمار ال
ــال         ــة جــزاءات عم ــرة، أُنشــئت جلن ــذه الفت وخــالل ه
لإلشـــراف علـــى التنفيـــذ واإلنفـــاذ   )٢٠٠٦( ١٧١٨بـــالقرار 

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ الـس مبوجـب   ومنح االستثناءات. 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ١٢املـــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القـــرار 

  .)٥٨(فريق خرباء ملساعدة اللجنة
  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨احلاصلة خالل عامي  التطورات  

ــرار  ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ١٢يف    ، اختـــذ الـــس القـ
الـــذي أدان مبوجبـــه التجربـــة النوويـــة الـــيت   )٢٠٠٩( ١٨٧٤

__________ 

 .لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع  )٥٨(  

أيار/مـايو   ٢٥يـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف     أجرا مجهور
ــلة،    ٢٠٠٩ ــه ذات الصـــ ــافر لقراراتـــ ــهاك وازدراء ســـ يف انتـــ

. )٢٠٠٦( ١٧١٨و  )٢٠٠٦( ١٦٩٥ســــيما القــــراران  وال
ـن      ووسع الس نطاق احلظـر املفـروض علـى األسـلحة، وحس

آليات اإلنفاذ، مبا يف ذلك عن طريق األمـر بعمليـات التفتـيش    
على البضائع املنقولة من مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة     
وإليهـــا. ووســـع نطـــاق اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى األســـلحة  

طبـق علـى   الثقيلة، واملواد اليت حددا جلنة اجلزاءات بكوـا تن 
وعــزز الــس أيضــا “. األســلحة واألعتــدة ذات الصــلة”كــل 

تــدابري اإلنفــاذ وطلــب إىل األعضــاء تفتــيش مجيــع احلمــوالت   
املنقولـــة مـــن مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة وإليهـــا،  
وتفتيش السفن يف أعايل البحار إذا اعتقـدت دولـة مـن الـدول     

ر تــوفري اخلــدمات األعضــاء أــا حتمــل مــواد احملظــورة. وحظَــ  
ــة      ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري املتصــلة بتمــوين ســفن مجهوري
بالوقود، من قبيـل تـوفري الوقـود أو اإلمـدادات. وعـالوة علـى       
ذلك، دعا الس الدول األعضاء إىل وقف الدعم املـايل العـام   
ألغراض التجـارة، وإىل منـع تقـدمي اخلـدمات أو املـوارد املاليـة       

يف الـربامج ذات الصـلة باـال النـووي أو      اليت ميكن أن تسهم
ــدمار الشــامل.      ــن أســلحة ال ــذائف التســيارية أو بغريهــا م بالق
ــة إىل عـــدم    ــاء واملؤسســـات املاليـ ــاً الـــدول األعضـ ودعـــا أيضـ
الدخول يف عالقات مالية جديدة مع مجهورية كوريا الشـعبية  
ــدم     ــا يقـ ــتثناء مـ ــا، باسـ ــام إليهـ ــم عـ ــة أو تقـــدمي دعـ الدميقراطيـ

  راض إنسانية وإمنائية أو لتيسري إزالة األسلحة النووية.  ألغ
ــع   ٢٦إىل  ٢٤ويـــرد يف اجلـــداول    ــام مجيـ ــان أحكـ بيـ

القرارات اليت تتضمن تدابري اجلزاءات وتـدابري اإلنفـاذ وغريهـا    
  .٤١املادة من التدابري املتخذة مبوجب 
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  ٢٤اجلدول 
  اجلزاءات تدابري
  بيان احلكم القرار

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذة قبل 
  )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 

 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

  يقرر ما يلي:
على مجيع الدول األعضاء أن متنع توريد أو بيع أو نقـل أي مـن املـواد التاليـة إىل مجهوريـة        (أ)  

أو عــن طريــق رعاياهــا أو باســتعمال  ر أو غــري مباشــر عــرب أراضــيهاكوريــا الشــعبية الدميقراطيــة بشــكل مباشــ
  أو خارجها: السفن أو الطائرات احلاملة لعلمها، وسواء كان منشأ تلك املواد يف أراضيها

أي دبابات معارك  أو مركبات قتال مدرعة أو نظـم مدفعيـة ذات عيـار كـبري أو طـائرات        ‘١’  
صــواريخ أو نظــم صــواريخ، علــى النحــو   ن حربيــة أوحربيــة أو طــائرات عموديــة هجوميــة أو ســف 

يف ذلـك   مبـا  احملدد ألغراض سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية، أو ما يتصل بـذلك مـن أعتـدة،   
ــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة      ــس األمــن أو اللجن ــيت حــددها جمل ــار أو األصــناف ال [مــن  ١٢ قطــع الغي

  القرار]؛
  ...  
ة الدميقراطية أن تكف عن تصـدير مجيـع األصـناف الـواردة يف     على مجهورية كوريا الشعبي  (ب)  

أعاله، وعلى مجيع الدول األعضاء أن حتظر شـراء هـذه األصـناف مـن     ‘ ٢’و (أ) ‘ ١’الفقرتني الفرعيتني (أ) 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن طريـق رعاياهـا أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات حتمـل علمهـا، سـواء         

  األصناف أومل يكن يف أراضي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛منشأ هذه  كان
على مجيع الدول األعضاء أن متنع نقـل أي شـكل مـن أشـكال التـدريب الفـين أو املشـورة          (ج)  

‘ ٢’و (أ) ‘ ١’ أو اخلـدمات أو املســاعدة التقنيــة املتصــلة بتـوفري األصــناف الــواردة يف الفقــرتني الفــرعيتني (أ)  
رعاياهــا أو  ها أو صــيانتها أو اســتخدامها إىل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة عــن طريــقأعــاله أو صــنع

رعاياهــا أو مــن أراضــيها    انطالقــاً مــن أراضــيها أو مــن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة عــن طريــق         
 )؛٨  (الفقرة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر توريد األسلحة: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

تســري أيضــا علــى مجيــع  )٢٠٠٦( ١٧١٨(ب) مــن القــرار  ٨يقــرر أن التــدابري املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 
ــاد  األســلحة ومــ  ــن عت ــا م  ـــورة أو      ا يتصــل ـــي أو املشـ ـــب التقن ـــة والتدريــ ــامالت املاليــ ــى املع وكــذلك عل

ــاد   ــلحة أو العتـ ــلة بتـــوفري تلـــك األسـ ــاعدة املتصـ ــتخدامها   اخلـــدمات أو املسـ ــيانتها أو اسـ ــنيعها أو صـ أو تصـ
  )٩  (الفقرة

تسـري أيضـا علـى مجيـع      )٢٠٠٦( ١٧١٨(أ) مـن القـرار    ٨يقرر أن التـدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـرة     
وكذلك على املعامالت املاليـة والتـدريب الـتقين أو املشـورة أو اخلـدمات       األسلحة وما يتصل ا من عتاد

ــلحة أو    ــك األس ــوفري تل ــتثناء ا    أو املســاعدة املتصــلة بت ــلحة تصــنيعها أو صــيانتها أو اســتخدامها، باس ألس
يتصل ا من عتاد، ويهيب بالدول أن تتـوخى اليقظـة فيمـا يتصـل بتوريـد       الصغرية واألسلحة اخلفيفة وما

األسلحة الصغرية أو األسلحة اخلفيفـة أو بيعهـا أو نقلـها إىل مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة بشـكل         
قبــل مخسـة أيــام علـى األقــل مــن   مباشـر أو غــري مباشـر، ويقــرر كــذلك أن علـى الــدول أن تخطـر اللجنــة     

موعد بيع أسلحة صغرية أو أسلحة خفيفـة أو توريـدها أو نقلـها إىل مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة        
 )١٠(الفقرة 
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  بيان احلكم القرار
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جتميد األصول: التدابري املتخذة قبل الفترة 

    )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

  يقرر ما يلي:
  ...  
لفـور، وفقـا لإلجـراءات القانونيـة املتبعـة يف كـل       على مجيع الدول األعضاء أن جتمد على ا  (د)  

هـذا   منها، األمـوال واألصـول املاليـة األخـرى واملـوارد االقتصـادية الـيت توجـد علـى أراضـيها يف تـاريخ اختـاذ            
ــري مباشــرة، األشــخاص أو         ــها، بصــورة مباشــرة أو غ ــا أو يراقب ــيت ميلكه ــت الحــق، وال ــرار أو يف أي وق الق

جنة أو الس أم يشاركون يف بـرامج مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة النوويـة       الكيانات الذين تقرر الل
أو براجمها األخرى املتعلقة بأسلحة الدمار الشمل أو براجمها اخلاصـة بالقـذائف التسـيارية، أو يقـدمون الـدعم      

يابـة عنـهم أو   ن هلذه الربامج، مبـا يف ذلـك عـرب سـبل أخـرى غـري مشـروعة، أو أشـخاص أو كيانـات يعملـون          
أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية عـن طريـق رعاياهـا أو          منـع تـوفري   وفقاً لتعليمام، وأن تكفل

  )٨أو ملصلحتهم (الفقرة  هلؤالء األشخاص أو الكيانات أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها
األصـول األخـرى أو املـوارد الـيت قـررت      (د) أعاله ال تنطبق على األصول املالية أو  ٨أن أحكام الفقرة  يقرر

  الدول ذات الصلة:
الغذائيـة  أا ضرورية لتغطيـة النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد           (أ)  

والضـرائب وأقسـاط التـأمني ورسـوم اخلـدمات العامـة، أو        واألدوية والعالج الطيب واإلجيار والرهون العقارية
رســوم األتعــاب املهنيــة املعقولــة ورد مبــالغ النفقــات املتكبــدة املرتبطــة   قتصــر حصــرا علــى ســداداملبــالغ الــيت ت

تكلفة اخلدمات، وفقاً للقـوانني الوطنيـة، للعمليـات االعتياديـة املتعلقـة       القانونية أو الرسوم أو بتقدمي اخلدمات
الـدول املعنيـة بإخطـار     مـدة، بعـد قيـام   األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى ا أو تعهد حبفظ

ــة واملــوارد االقتصــادية       ــد االقتضــاء، بالوصــول إىل هــذه األمــوال واألصــول املالي ــة باعتزامهــا اإلذن، عن اللجن
  األخرى، ما مل تتخذ اللجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛

أخطــرت  ســتثنائية، شــريطة أن تكــون الــدول املعنيــة قــد أــا ضــرورية لتغطيــة النفقــات اال   (ب)  
  اللجنة بذلك، ووافقت اللجنة عليه؛

ــة       (ج)   ــرار حتكــيم، وميكــن يف هــذه احلال ــرهن أو حكــم قضــائي أو إداري أو ق أــا خاضــعة ل
أو احلكــم،  األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى لســداد مــا يتعلــق بــذلك الــرهن  اســتخدام

يكـون لفائـدة أي شـخص مـن      يطة أن يكون الرهن أو احلكم يعود لوقـت سـابق لتـاريخ هـذا القـرار وأال     شر
(د) أعاله، أو لفائدة من حيدده الس أو اللجنـة مـن أفـراد أو كيانـات،      ٨األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 

 )٩وأن تكون الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك (الفقرة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨اليت أُدخلت يف الفترة  جتميد األصول: التعديالت

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

(د) و (هـــ) مــن القــــرار  ٨بــالفقرتني  يهيــب بالــــدول األعضــاء أن متنــع، إىل جانــب الوفــاء بالتزاماــا عمــال 
ــعبية     )٢٠٠٦( ١٧١٨ ــا الشـ ــة كوريـ ــرامج مجهوريـ ــهم يف بـ ــن أن تسـ ـــي ميكـ ـــة التــ ــدمات املاليـ ــدمي اخلـ ، تقـ

الدميقراطية أو أنشطتها املتصلة باألسلحة النووية أو القذائف التسيارية أو غريها مـن أسـلحة الـدمار الشـامل،     
مالية أو غريهـا ميكـن أن تسـهم فـــي تلـك الربامـــج أو األنشطـــة إىل أراضيهــا          موارد أو حتويل أي أصول أو

عربهــا أو منــها، أو إىل رعاياهــا أو إلــــى كيانــات منظمــة مبوجــب قوانينهــــا (مبــا فــــي ذلــك فروعهـــــا يف    أو
نـها جتميـد   اخلارج) أو إلــى أشخاص أو مؤسسات مالية يف أراضيها، أو من جانب هؤالء، وذلـك بوسـائل م  

األنشــطة وموجــودة يف أراضــيها أو تــدخل   أي أصــول أو مــوارد ماليــة أو غريهــا هلــا صــلة بتلــك الــربامج أو  
الرقابـة ملنـع مجيـع     أراضيها فيما بعد  أو خاضعة لواليتها القضائية أو تصـبح خاضـعة هلـا فيمـا بعـد، وتشـديد      

  )١٨هذه املعامالت وفقا لسلطاا وتشريعاا الوطنية (الفقرة 
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  بيان احلكم القرار
١٧١٨(د) مـن القـرار    ٨ و‘ ٣’(أ)  ٨على وجوب أن متتثل مجيع الدول األعضاء ألحكـام الفقـرتني    يشدد

بأنشطة البعثات الدبلوماسية املوجـودة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة عمـال        املساس دون )٢٠٠٦(
 )٢١نا للعالقات الدبلوماسية (الفقرة باتفاقية فيي

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  قبل ملتخذةا الكمالية:التدابري السلع على املفروض احلظر

    )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 
 ٢٠٠٦األول/أكتوبر  تشرين ١٤

  يلي: ما يقرر
 الشـعبية  كوريـا  مجهوريـة  إىل التاليـة  املـواد  مـن  أي نقـل  أو بيـع  أو توريـد  متنـع  أن األعضـاء  الـدول  مجيـع  على

ــة ــ الدميقراطي ــر أو كلبش ــر غــري مباش ــرب مباش ــق  عــن أو هايأراضــ ع ــا طري ــتعمال أو رعاياه أو الســفن باس
  خارجه: أو إقليمها يف املواد تلك منشأ كان لعلمها، وسواء احلاملة الطائرات
  ...  
 )٨الكمالية (الفقرة  السلع  ‘٣’  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلظر املفروض على السلع الكمالية:التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

 أعاله “جتميد األصول”من القرار، يف إطار  ٢١انظر الفقرة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تدابري عدم االنتشار:التدابري املتخذة قبل الفترة 

    )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

  ما يلي: يقرر
على مجيـع الـدول األعضـاء أن متنـع توريـد أو بيـع أو نقـل أي مـن املـواد التاليـة إىل مجهوريـة كوريـا الشـعبية              

ــرب أراضــيها      ــر ع ــري مباش ــر أو غ ــة بشــكل مباش ــق  الدميقراطي ــن طري ــا، أو باســ  أو ع تعمال الســفن أو رعاياه
 الطائرات احلاملة لعلمها، وسواء كان منشأ تلك املواد يف إقليمها أو خارجه:

  ...  
ــواردة يف       ‘٢’   ــا املدرجــة يف القــوائم ال مجيــع األصــناف واملــواد واملعــدات والســلع والتكنولوجي
هـذا القـرار    يومـا مـن اختـاذ    ، ما مل تعدهلا اللجنة يف غضـون أربعـة عشـر   S/2006/815و  S/2006/814الوثيقتني 

ملـواد  ، وكـذلك األصـناف وا  S/2006/816أو تستكمل أحكامها، وأيضا مع مراعاة القائمة الـواردة يف الوثيقـة   
واملعــدات والســلع والتكنولوجيــا األخــرى الــيت حــددها الــس أو اللجنــة، والــيت ميكــن أن تســهم يف الــربامج  

غريهــا مــن بــرامج أســلحة الــدمار الشــامل التابعــة جلمهوريــة كوريــا   القــذائف التســيارية أو النوويــة أو بــرامج
  الشعبية الدميقراطية؛

راطية أن تكف عن تصـدير مجيـع األصـناف الـواردة يف     على مجهورية كوريا الشعبية الدميق  (ب)  
أعاله، وعلى مجيع الدول األعضاء أن حتظر شـراء هـذه األصـناف مـن     ‘ ٢’و (أ) ‘ ١’الفقرتني الفرعيتني (أ) 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن طريـق رعاياهـا أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات حتمـل علمهـا، سـواء         
  أراضي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ أو مل يكن يفكان منشأ هذه األصناف 

على مجيع الدول األعضاء أن متنع نقـل أي شـكل مـن أشـكال التـدريب الفـين أو املشـورة          (ج)  
‘ ٢’و (أ) ‘ ١’ أو اخلـدمات أو املســاعدة التقنيــة املتصــلة بتـوفري األصــناف الــواردة يف الفقــرتني الفــرعيتني (أ)  

ــا أو     أعــاله أو صــنعها أو صــ  ــة بواســطة رعاياه ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري يانتها أو اســتخدامها إىل مجهوري
  رعاياها أو من أراضيها؛ انطالقاً من أراضيها أو من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن طريق

  ...  



٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
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  بيان احلكم القرار
مـع   يطلب إىل مجيع الدول األعضاء أن تتخذ، وفقاً لسـلطاا وتشـريعاا الوطنيـة ومتاشـياً      (و)  

القانون الدويل، إجراءات تعاونية، بطرق عدة منها عمليـات تفتـيش الشـحنات القادمـة مـن مجهوريـة كوريـا        
الشعبية الدميقراطية واملتوجهة إليهـا حسـب الضـرورة، لضـمان االمتثـال ملتطلبـات هـذه الفقـرة، وبالتـايل منـع           

وجيـة ووسـائل إيصـاهلا ومـا يتصـل بـذلك مـن        االجتار غري املشـروع باألسـلحة النوويـة أو الكيميائيـة أو البيول    
 )٨مواد (الفقرة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تدابري عدم االنتشار:التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

يهيب جبميع الدول األعضاء أال تقدم الـدعم املـايل مـن القطـاع العـام للتبـادل التجـاري مـع مجهوريـة كوريـا           
ضمانات أو تأمينـات التصـدير لرعاياهـا أو لكيانـات تعمـل       الشعبية الدميقراطية (مبا يف ذلك منح ائتمانات أو

حيثما قـد يسـهم هـذا الـدعم املـايل يف بـرامج أو أنشـطة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة             يف هذا اال)
  )٢٠  املتصلة باألسلحة النووية أو القذائف التسيارية أو غريها من أسلحة الدمار الشامل (الفقرة

عـل   )٢٠٠٦( ١٧١٨(ج) مـن القـرار    ٨(ب)و  ٨(أ) و  ٨يقرر أن تنطبق أيضا التـدابري املبينـة يف الفقـرات    
  )٢٣(الفقرة  INFCIRC/254/Rev.7/Part 2  و INFCIRC/254/Rev.9/Part 1األصناف الواردة يف القائمتني 

(أ)٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر السفر أو القيود املفروضة على السفر:التدابري املتخذة قبل الفترة 
 

    )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

  يقرر ما يلي:
   ...  
على مجيع الدول األعضاء أن تتخذ التدابري الالزمة ملنع األشـخاص الـذين حتـدد اللجنـة أو       (هـ)  

الــس أــم مســؤولون، بســبل منــها تقــدمي الــدعم والتشــجيع، عــن سياســات مجهوريــة كوريــا الشــعبية            
هـا النوويـة وبراجمهـا اخلاصـة بالقـذائف التسـيارية وبراجمهـا األخـرى املتعلقـة بأسـلحة           الدميقراطية املتعلقة برباجم

الدمار الشـامل، إىل جانـب أفـراد أسـرهم،من دخـول أراضـيها أو املـرور عربهـا،  شـريطة أال يكـون يف هـذه            
  )٨الفقرة ما يرغم دولة ما على منع مواطنيها من دخول أراضيها (الفقرة 

(هـ) أعاله حيثما تقرر اللجنة علـى أسـاس كـل حالـة علـى       ٨ابري املفروضة مبوجب الفقرة يقرر أال تطبق التد
حدة أن لذلك السفر ما يـربره مـن أسـباب إنسـانية، مبـا فيهـا الفـرائض الدينيـة، أو حيثمـا تسـتنتج اللجنـة أن            

 )١٠سيخدم بشكل آخر أهداف هذا القرار (الفقرة  االستثناء

(ب)٢٠٠٩-٢٠٠٨املتخذة يف الفترة  القيود املفروضة على اخلدمات املالية: التدابري
 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

  أعاله “جتميد األصول”من القرار، يف إطار  ١٨انظر الفقرة 
يـب جبميـع الـدول األعضـاء واملؤسسـات املاليـة واالئتمانيـة الدوليـة أال تـدخل يف التزامـات جديـدة بتقـدمي             يه

إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باسـتثناء مـا يقـدم ألغـراض      منح أو مساعدات مالية أو قروض ميسرة
إزالـة األسـلحة النوويـة، ويهيـب بالـدول       إنسانية وإمنائية ويليب مباشرة احتياجات السـكان املـدنيني أو لتعزيـز   

 )١٩توخي مزيد من اليقظة قصد تقليص االلتزامات احلالية (الفقرة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتخذة يف الفترة  التدابري حظر خدمات اإلمداد بالوقود إىل السفن:

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

جانـب رعاياهـا أو انطالقـا مـن      بـالوقود مـن   يقرر أن على الدول األعضـاء أن حتظـر تقـدمي خـدمات اإلمـداد     
أراضــيها، مــن قبيــل تــوفري الوقــود أو اإلمــدادات أو غــري ذلــك مــن اخلــدمات الــيت تقــدم للســفن، إىل ســفن      

ريا الشعبية الدميقراطيـة إذا كـان لـديها معلومـات تـوفر سـببا معقـوال لالعتقـاد بـأن تلـك السـفن            مجهورية كو
(ج)  ٨(ب) أو  ٨(أ) أو  ٨حتمــل أصــنافا حمظــورا توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تصــديرها مبوجــب الفقــرة  

من هذا القـرار، مـا مل يكـن تقـدمي تلـك اخلـدمات ضـروريا         ١٠أو  ٩أو الفقرة  )٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار 
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  بيان احلكم القرار
ألغراض إنسانية، أو إىل أن يـتم تفتـيش الشـحنة ومصـادرا والتصـرف فيهـا، إذا دعـت احلاجـة، ويؤكـد أن          

 )١٧هذه الفقرة ال يقصد منها املساس باألنشطة االقتصادية القانونية (الفقرة 

(ب)٢٠٠٩-٢٠٠٨املتخذة يف الفترة  للتجارة: التدابري الدعم املايل من القطاع العام القيود املفروضة على
 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

 أعاله “تدابري عدم االنتشار”من القرار، يف إطار ٢٠انظر الفقرة 

  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨مل جيرِ إدخال تعديالت يف الفترة   (أ)  

      مل تتخذ أي تدابري قبل هذه الفترة.  (ب)  
  ٢٥اجلدول 

 تدابري اإلنفاذ

  بيان احلكم القرار
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتخذة قبل الفترة  عمليات تفتيش الشحنات: التدابري

  )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

  ما يلي: قرري
  ...  
ــة ومتاشــياً مــع       (و)   يطلــب إىل مجيــع الــدول األعضــاء أن تتخــذ، وفقــاً لســلطاا وتشــريعاا الوطني

القــانون الــدويل، إجــراءات تعاونيــة، بطــرق عــدة منــها عمليــات تفتــيش الشــحنات القادمــة مــن مجهوريــة كوريــا      
متثـال ملتطلبـات هـذه الفقـرة، وبالتـايل منـع االجتـار        الشعبية الدميقراطية واملتوجهة إليها حسب الضرورة، لضمان اال

 )٨البيولوجية ووسائل إيصاهلا وما يتصل بذلك من مواد (الفقرة  الكيميائية أو غري املشروع باألسلحة النووية أو

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨عمليات تفتيش الشحنات: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 
  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 

 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

مـع القـانون الـدويل، بتفتـيش مجيـع       يهيب جبميع الدول أن تقوم، وفقا لسلطاا وتشريعاا الوطنيـة ومبـا يتسـق   
انئ الشــحنات املتجهــة إىل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة ومنــها، داخــل أراضــيها، مبــا يف ذلــك املــو          

واملطارات، إذا كانت لدى الدولة املعنية معلومات توفر سببا معقوال لالعتقاد بأن الشحنة حتتوي على أصناف 
١٧١٨(ج) مـن القـرار    ٨(ب) أو  ٨(أ) أو  ٨نقلها أو تصديرها مبوجـب الفقـرة    حمظور توريدها أو بيعها أو

  )١١الدقيق ألحكام تلك الفقرات (الفقرة  من هذا القرار، لكفالة التنفيذ ١٠أو   ٩الفقرة   أو )٢٠٠٦(
يهيب جبميع الدول األعضاء القيـام، مبوافقـة دولـة العلـم، بتفتـيش السـفن يف أعـايل البحـار، إذا كانـت لـديها           

حتتــوي علــى أصــناف حمظــور الــيت حتملــها تلــك الســفن  معلومــات تــوفر ســببا معقــوال لالعتقــاد بــأن الشــحنة 
١٧١٨(ج) مــن القــرار   ٨(ب) أو  ٨(أ) أو  ٨ توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تصــديرها مبوجــب الفقــرة     

  )١٢الدقيق ألحكام تلك الفقرات (الفقرة  القرار، لكفالة التنفيذ من هذا ١٠أو  ٩أو الفقرة  )٢٠٠٦(
ويقـرر، يف حالـة عـدم موافقـة      ١٢و  ١١جبميع الدول التعاون مـع عمليـات التفتـيش عمـال بـالفقرتني       يهيب

دولـة العلـم علـى التفتـيش يف أعـايل البحـار، أن تعطـي دولـة العلـم تعليماـا إىل السـفينة كـي تتجـه إىل مينــاء              
  )١٣(الفقرة  ١١فقرة مناسب وقريب لكي تقوم السلطات احمللية بالتفتيش املطلوب عمال بال

بـأن تصـادر األصـناف احملظـور توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها أو تصـديرها          يقرر أن يأذن جلميع الدول األعضاء
مـــن هـــذا  ١٠أو  ٩أو الفقـــرة  )٢٠٠٦( ١٧١٨(ج) مـــن القـــرار  ٨(ب) أو  ٨(أ) أو  ٨ مبوجـــب الفقـــرة

مـن هـذا القـرار وأن تتصـرف      ١٣أو  ١٢أو  ١١لقرار واليت يتم ضبطها يف عمليـات التفتـيش عمـال بـالفقرة    ا
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  بيان احلكم القرار
)، ٢٠٠٤( ١٥٤٠تتعــارض مــع التزاماــا مبوجــب قــرارات الــس املنطبقــة، مبــا فيهــا القــرار  فيهـا بطريقــة ال 

ــة    ــة  ومــع أي التزامــات لألطــراف يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي ــاج  واتفاقي حظــر اســتحداث وإنت
، ١٩٩٣كــانون الثاين/ينــاير  ١٣وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة املؤرخــة  

ــة) والســمية       ــة (البيولوجي ــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجي ــة حظــر اســتحداث وإنت ــينية)  واتفاقي (التكس
يــع الــدول األعضــاء القيــام بــذلك،  ، وأن علــى مج١٩٧٢نيســان/أبريل  ١٠وتــدمري تلــك األســلحة املؤرخــة  

  )١٤ويقرر كذلك أن على مجيع الدول أن تتعاون يف هذه اجلهود (الفقرة 
أو  ١٣أو  ١٢أو  ١١يطالب كل دولـة عضـو بـأن تقـدم إىل اللجنـة فـورا، عنـد إجـراء تفتـيش عمـال بـالفقرة           

بعمليــات التفتــيش ، تقــارير تتضــمن تفاصــيل ذات صــلة  ١٤مصــادرة شــحنة والتصــرف فيهــا عمــال بــالفقرة  
  )١٥واملصادرة والتصرف (الفقرة 

أن تقـدم إىل اللجنـة    ١٣أو  ١٢يطالب كل دولة عضو ال تلقى التعاون من إحدى دول العلم عمـال بـالفقرة   
  )١٦فورا تقريرا يتضمن تفاصيل ذات صلة باملوضوع (الفقرة 

جانـب رعاياهـا أو انطالقـا مـن      نبـالوقود مـ   يقرر أن على الدول األعضـاء أن حتظـر تقـدمي خـدمات اإلمـداد     
أراضــيها، مــن قبيــل تــوفري الوقــود أو اإلمــدادات أو غــري ذلــك مــن اخلــدمات الــيت تقــدم للســفن، إىل ســفن      

معقـوال لالعتقـاد بـأن تلـك السـفن       سـببا  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إذا كانت لديها معلومـات تـوفر  
(ج)  ٨(ب) أو  ٨(أ) أو  ٨قلــها أو تصــديرها مبوجــب الفقــرة حتمــل أصــنافا حمظــورا توريــدها أو بيعهــا أو ن

من هذا القـرار، مـا مل يكـن تقـدمي تلـك اخلـدمات ضـروريا         ١٠أو  ٩أو الفقرة  )٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار 
رف فيهـا، إذا دعـت احلاجـة، ويؤكـد أن     ألغراض إنسانية، أو إىل أن يـتم تفتـيش الشـحنة ومصـادرا والتصـ     

 )١٧هذه الفقرة ال يقصد منها املساس باألنشطة االقتصادية القانونية (الفقرة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتخذة قبل الفترة  اإلبالغ: التدابري

    )٢٠٠٦( ١٧١٨ القرار
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

يهيب جبميـع الـدول األعضـاء أن تقـدم يف غضـون ثالثـني يومـاً مـن اختـاذ هـذا القـرار تقريـراً إىل الـس عـن               
 )١١(الفقرة  [من القرار] بشكل فعال ٨اخلطوات اليت اختذا لتنفيذ أحكام الفقرة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلبالغ: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 
  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 

 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

جبميع الدول األعضاء أن تقدم تقريرا إىل الس يف غضون مخسة وأربعـني يومـا مـن اختـاذ هـذا القـرار        يهيب
٨ألحكـام الفقـرة    ن أجل التنفيذ الفعـال وبعد ذلك بناء على طلب اللجنة عن التدابري امللموسة اليت اختذا م

١٨مـن هـــذا القـرار، والتدابيـــر املاليـــة املبينـة يف الفقـرات         ١٠و  ٩والفقـرتني   )٢٠٠٦( ١٧١٨من القرار 
 )٢٢من هذا القرار (الفقرة  ٢٠و  ١٩ و

    
    ٢٦اجلدول 

  ٤١املادة ى املتخذة يف إطار التدابري األخر
 بيان احلكم قرارال

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتخذة قبل الفترة  اعتزام استعراض اجلزاءات: التدابري

    )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 
 ٢٠٠٦ن األول/أكتوبر تشري ١٤

أنه سيبقي إجراءات مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة قيـد االسـتعراض املسـتمر وأنـه سـيكون علـى          يؤكد
[مــن القــرار]، مبــا فيهــا تعزيــز أو تعــديل أو   ٨اســتعداد الســتعراض مــدى مالءمــة التــدابري الــواردة يف الفقــرة  

وقتئذ على ضوء امتثال مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة      تعليق أو رفع التدابري، حسبما تدعو إليه احلاجة
 )١٥ألحكام القرار (الفقرة 
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 بيان احلكم قرارال

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتزام استعراض اجلزاءات: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

السـتعراض املسـتمر وأنـه    مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة قيـد ا     يؤكد أنه سيبقي اإلجراءات اليت تتخذها
)٢٠٠٦( ١٧١٨مـن القــرار   ٨سـيكون علـى اســتعداد السـتعراض مـدى مالءمــة التـدابري الـواردة يف الفقــرة       

، حسـبما  والفقرات ذات الصلة مـن هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك تعزيـز التـدابري أو تعديلـها أو تعليقهـا أو رفعهـا          
١٧١٨تــدعو إليــه احلاجــة وقتئــذ يف ضــوء امتثــال مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة ألحكــام القــرار           

 )٣٢وهذا القرار (الفقرة  )٢٠٠٦(
    

  التدابري املتخذة ضد مجهورية إيران اإلسالمية  

  معلومات أساسية   

، أعرب جملس األمـن عـن   ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩يف   
ــالمية    ــران اإلسـ ــة إيـ ــرار مجهوريـ ــه إزاء قـ ــالغ قلقـ ــتئناف  بـ اسـ

 القيـــاماألنشـــطة املتصـــلة بالتخصـــيب، وأهـــاب بـــذلك البلـــد 
اء الثقــة يف الطــابع الســلمي  بــاخلطوات الــيت تعتــرب أساســية لبنــ 

 علـى و. )٥٩(لربناجمه النووي، ولتسوية املسـائل العالقـة   لصاخلا
ــدم   ــر ع ــة اســتجابةإث ــران مجهوري ــاتل اإلســالمية إي  توقع
 ١٧٣٧ القـــــرارين مبوجـــــب ،جملـــــسال فـــــرض الـــــس،

 األنشـــــطةعلـــــى  حظـــــراً ،)٢٠٠٧( ١٧٤٧ و )٢٠٠٦(
 منظومـات  وعلى االنتشار خيشى أن تؤدي إىل اليت النووية

ــال  ــلحةإيصـ ــة، األسـ ــراً  النوويـ ــدير علـــىوحظـ ــع تصـ  مجيـ
إيــــران  مــــن مجهوريــــة الصــــلة ذات عتــــدةاألســــلحة واأل

املدرجـــة  والكيانـــات األفـــرادأصـــول  جتميـــدو ،اإلســـالمية
 بســفر املتعلــقاإلخطــار  شــرط وفــرض ،قــوائم يفأمســاؤهم 

 جلنـة  أيضـاً  الـس  وأنشأ. قوائم يفأمساؤهم  احملددة األفراد
  .)٦٠(وإعماهلا على تنفيذ التدابري لإلشراف باجلزاءات معنية

__________ 

  )٥٩(  S/PRST/2006/15. 

 ملزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع.  )٦٠(  

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ عامي خالل التطورات  
مبوجــب القــرار  الــس الفتــرة، فــرض هــذه خــالل  
ــافية  )٢٠٠٨( ١٨٠٣ ــدابري إضـ ــى تـ ــة علـ ــران  مجهوريـ إيـ

و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ للقـــرارين  امتثاهلـــا  عـــدم ل اإلســـالمية 
ــن الــــس ووســــع. )٢٠٠٧( ١٧٤٧ ــر نطــــاق مــ  احلظــ

 خيشـى أن تـؤدي إىل   الـيت  النوويـة  األنشـطة املفروض علـى  
ــات االنتشــار ــلحةإيصــال  ومنظوم ــرض   األس ــة، وف النووي

ــفر األ  ــى سـ ــراً علـ ــرادحظـ ــددة فـ ــاؤهم  احملـ ــوائم يفأمسـ  ،قـ
 األشــــخاص الــــيت تتضــــمن أمســــاء   قــــوائمال ســــتكملوا

 األشـخاص  أمسـاء و األصـول  تجميـد ل اخلاضعني والكيانات
إىل  باإلضــافةو.بالســفر املتعلــقاإلخطــار  شــرطل اخلاضــعني

 الشـحنات  تفـتش  أناألعضـاء   بالـدول  الـس  أهابذلك،
 أنو ،اإلسـالمية واملرسـلة إليهـا    إيـران  مجهورية من القادمة

ــذلك   ــتش ك ــا يفوالســفن  اتالطــائرتف موانئهــاو مطارا 
  .حمظورة مواداً تنقل بأا تشتبه كانت إذا البحرية

 الـيت  قـرارات ال مجيـع  أحكام ٢٩إىل  ٢٧ اجلداول يف وترد
 اإلنفـاذ  تـدابري و اجلزاءات فرضب املتعلقة تدابريال تنص على

  .٤١ املادة مبوجب املتخذة األخرى تدابريوال
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    ٢٧اجلدول 
  اجلزاءات تدابري
 بيان احلكم القرار

(أ)٢٠٠٩-٢٠٠٨ة قبل الفترة حظر توريد األسلحة: التدابري املتخذ
 

  )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
   ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤

يقرر أال تقوم مجهورية إيران اإلسـالمية بتوريـد أو بيـع أو نقـل أي أسـلحة أو مـا يتصـل ـا مـن أعتـدة بشـكل            
ق رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات اليت ترفع علمهـا، وأن  مباشر أو غري مباشر من أراضيها أو عن طري

باسـتخدام السـفن أو    مـن قبـل رعاياهـا أو    حتظر مجيع الدول شراء هذه األصناف من مجهورية إيران اإلسـالمية 
 )٥الطائرات اليت ترفع أعالمها، سواء كان منشؤها أراضي مجهورية إيران اإلسالمية أم ال (الفقرة 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨جتميد األصول: التدابري املتخذة قبل الفترة 
   )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣
توجــد علــى  يقــرر أن جتمــد مجيــع الــدول األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى الــيت   

يـتحكم فيهـا األشـخاص أو     أراضيها يف تاريخ اختاذ هذا القرار أو يف أي وقت الحق، والـيت ميلكهـا أو  
اإلضـافية الـذين يقـرر الـس أو اللجنـة       خاص أو الكيانـات الكيانات احملددون يف املرفق، وكذلك األش

الـيت خيشـى أن تـؤدي إىل انتشـار األسـلحة النوويـة        أم يشتركون يف أنشطة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   
النوويـة أو يرتبطـون ـا مباشـرة أو يقـدمون هلـا الـدعم، أو الـيت          ويف تطوير منظومات إيصال األسـلحة 

أشــخاص أو كيانــات يعملــون نيابــة عنــهم أو وفقــا لتوجيهــام، بطــرق منــها    ميلكهــا أو يــتحكم فيهــا
غــري مشــروعة، وأن يتوقــف ســريان التــدابري الــواردة يف هــذه الفقــرة بالنســبة هلــؤالء     اســتخدام وســائل

أو تلــك الكيانــات مــىت يقــوم الــس أو اللجنــة برفــع أمســائهم مــن املرفــق، ويقــرر كــذلك      األشــخاص
رعاياهـا أو أي   نع إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من جانـب أنتكفل مجيع الدول م

 ) ١٢لفائدم (الفقرة  أشخاص أو كيانات داخل أراضيها هلؤالء األشخاص أو الكيانات أو

علـى األمـوال أو األصـول املاليـة أو      أعـاله  ١٢يقرر أيضا عدم سريان التدابري املفروضة مبوجب الفقـرة    
 ذات الصلة أا:  االقتصادية األخرى اليت تقرر الدولاملوارد 

ضرورية لتغطية النفقات األساسية، مبـا فيـذلك سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد الغذائيـة          (أ)    
والعالج الطيب والضرائب وأقساط التأمني ورسوم املرافـق العامـة،    واإلجيار أو الرهون العقارية واألدوية

علــى دفــع أتعــاب مهنيــة معقولــة ورد مبــالغ النفقــات املترتبــة علــى تقــدمي اخلــدمات أو املبـالغ املقصــورة 
للعمليـــات  القانونيــة، أو القيـــام، وفقــا للقـــوانني الوطنيـــة، بــدفع رســـوم أو تكلفـــة اخلــدمات الالزمـــة    

د قيـام  االقتصادية األخرى امدة، بع االعتيادية املتعلقة حبفظ أو تعهد األموال واألصول املالية واملوارد
الدول املعنية بإخطار اللجنة بنيتها اإلذن،عند االقتضـاء، باسـتخدام هـذه األمـوال أو األصـول املاليـة أو       

األخــرى، مــا مل تتخــذ اللجنــة قــرارا خبــالف ذلــك يف غضــون مخســة أيــام عمــل مــن املـوارد االقتصــادية 
 تاريخ ذلك اإلخطار؛

الدول املعنية قد أخطرت اللجنـة   تكونضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن   (ب)    
 بذلك القرار ومتت موافقة اللجنة عليه؛

خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو حتكيمي،وميكن يف هذه احلالـة اسـتخدام     (ج)    
لسداد مـا يتعلـق بـذلك الـرهن أو احلكـم، شـريطة        األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى

سـابق لتـاريخ هـذا القـرار، وأال يكـون لفائـدة شـخص أو         أو احلكم قـد وقـع يف وقـت    أن يكون الرهن
[من القرار]، وأن تكون الدول املعنية قد أخطـرت اللجنـة    ١٢و  ١٠الفقرتني  كيان مت حتديده مبوجب

 بذلك؛  
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‘ ١’(ب)  ٣باألصناف احملـددة يف الفقـرتني    ضرورية لألنشطة املرتبطة بصفة مباشرة  (د)    
 ) ١٣أخطرت اللجنة بذلك (الفقرة  وأن تكون الدول املعنية قد ‘٢’و 

أعـاله،   ١٢امـدة، عمـال بأحكـام الفقـرة      يقرر كذلك أنه جيوز للدول السماح بـأن تضـاف إىل احلسـابات     
الفائدة أو األرباح األخرى املستحقة على تلـك احلسـابات أو املبـالغ املسـتحقة مبوجـب عقـود أو اتفاقـات أو        

سـابق للتـاريخ الـذي أصـبحت فيـه تلـك احلسـابات خاضـعة ألحكـام هـذا القـرار،             ت نشأت يف وقـت التزاما
ــدة      ــون جممـ ــام وأن تكـ ــذه األحكـ ــعة هلـ ــرى خاضـ ــالغ األخـ ــدة واألربـــاح واملبـ ــل هـــذه الفائـ ــريطة أن تظـ شـ

  )١٤  (الفقرة
فــع مبلــغ مســتحق  شخصــا أو كيانــا مت حتديــده مــن د  أعــاله ال متنــع ١٢يقــرر أن التــدابري الــواردة يف الفقــرة  

الشــخص أو الكيــان يف القائمــة، شــريطة أن تكــون الــدول  مبوجــب عقــد أبــرم يف وقــت ســابق إلدراج ذلــك
  املعنية قد قررت أن:  

أو املعـدات أو السـلع أو التكنولوجيـات أو     العقد ليس متصال بأي من األصناف أو املواد  (أ)  
ار أو السمســرة أو اخلــدمات احملظــورة واملشــار إليهــا يف املاليــة أو االســتثم املســاعدة أو التــدريب أو املســاعدة

  [من القرار]؛   ٦و  ٤و  ٣الفقرات 
مباشــرة أو غــري مباشــرة، شــخص أو كيــان مت حتديــده مبوجــب    املبلــغ مل يســتلمه، بصــفة  (ب)  

  أعاله؛   ١٢الفقرة 
جتميـد   عنـد االقتضـاء، بوقـف   املعنية اللجنة بنيتها دفع أو اسـتالم تلـك املبـالغ أو اإلذن،     وبعد أن ختطر الدول

األمـوال أو األصـول املاليـة أو املــوارد االقتصـادية األخـرى هلــذا الغـرض، قبـل تــاريخ ذلـك اإلذن بعشـرة أيــام          
  )  ١٥عمل (الفقرة 

 انظر أيضا املرفق األول للقرار

  )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
  ٢٠٠٧س آذار/مار ٢٤

علـى   )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٥و  ١٤و ١٣و  ١٢يقرر أن تنطبق التـدابري احملـددة يف الفقـرات    
  ) ٤األول هلذا القرار (الفقرة  األشخاص والكيانات املدرجة أمساؤهم يف املرفق

 انظر أيضا املرفق األول للقرار

    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨جتميد األصول: التعديالت اليت أُدخلت يف فترة السنتني 
   )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 

   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣
أيضـا علـى األشـخاص     تنطبـق  )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٥إىل  ١٢احملددة يف الفقـرات   يقرر أن التدابري

املدرجة أمساؤهم والكيانات املدرجة أمساؤها يف املـرفقني األول والثالـث هلـذا القـرار، وأي أشـخاص يعملـون       
أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو وفقا لتوجيهام وعلى الكيانات اململوكة هلـم أو الـيت تكـون حتـت سـيطرم      

اللجنــة أــم ســاعدوا األشــخاص احملــددة أمســاؤهم أو    وعلــى األشــخاص والكيانــات الــذين حيــدد الــس أو  
هــذا القــرار أو يف القــرار  الكيانــات احملــددة أمساؤهــا علــى تفــادي اجلــزاءات أو انتــهاك األحكــام الــيت تــرد يف  

  )  ٧(الفقرة  )٢٠٠٧( ١٧٤٧أو القرار  )٢٠٠٦( ١٧٣٧
 انظر أيضا املرفقني األول والثالث للقرار

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيود املفروضة على اخلدمات املالية: التدابري املتخذة قبل الفترة 
   )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣
مجهورية إيران اإلسالمية بـأي نـوع مـن املسـاعدة      يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة أيضا ملنع تزويد

أو االستثمار أو السمسرة أو غريها مـن اخلـدمات أو نقـل املـوارد      التقنية أو التدريب التقين أو املساعدة املالية
والسـلع   فيما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام األصناف واملـواد واملعـدات   أو اخلدمات املالية

 )  ٦  [من القرار] (الفقرة ٤و  ٣لوجيات احملظورة، واحملددة يف الفقرتني والتكنو
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   )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤

يهيب جبميع الدول واملؤسسـات املاليـة الدوليـة عـدم الـدخول يف التزامـات جديـدة لتقـدمي مـنح ومسـاعدات           
الية وقـروض تسـاهلية إىل حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، إال إذا كـان ذلـك ألغـراض إنسـانية وإمنائيـة            م

 )  ٧(الفقرة 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيود املفروضة على اخلدمات املالية: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 
   )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 

   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣
يهيـب جبميـع الــدول أن تتـوخي اليقظــة عنـد الــدخول يف التزامـات جديـدة تتعلــق بالـدعم املــايل العـام املقــدم         
ــأمني للتصــدير          ــات أو الضــمانات أو الت ــنح االئتمان ــك م ــا يف ذل ــران اإلســالمية، مب ــة إي ــع مجهوري للتجــارة م

كياناــا الضـالعة يف هــذه التجــارة، مـن أجــل تفــادي أن يسـاهم هــذا الــدعم املــايل يف    لرعاياهـا الضــالعني أو ل 
األنشطة النووية اليت خيشـى أن تـؤدي إىل انتشـار األسـلحة النوويـة أو يف تطـوير منظومـات إيصـال األسـلحة          

  )  ٩(الفقرة  )٢٠٠٦( ١٧٣٧النووية، حسبما أشري إليه يف القرار 
يهيـب أيضـا جبميـع الــدول أن تتـوخي اليقظـة حيــال أنشـطة املؤسسـات املاليـة القائمــة يف أراضـيها مـع مجيــع           
املصــارف الــيت تتخــذ مــن مجهوريــة إيــران اإلســالمية مقــرا هلــا، والســيما مصــرف ملــي ومصــرف صــادرات   

تلـك األنشـطة يف األنشـطة النوويـة الـيت خيشـى أن       وفروعهما وتوابعهما يف اخلارج، من أجل تفادي مسامهة 
منظومــات إيصـال األســلحة النوويــة، حســبما أشــري إليــه يف   انتشــار األســلحة النوويــة أو يف تطــوير تـؤدي إىل 

 )  ١٠(الفقرة  )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨تدابري عدم االنتشار: التدابري املتخذة قبل الفترة 
   )٢٠٠٦( ١٧٣٧ر القرا
    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣

فرض حظر على مجيع األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيات الـيت مـن شـأا أن تسـهم يف      موجز.
أو املتعلقــة باملــاء الثقيــل، مبــا يف ذلــك   أنشــطة مجهوريــة إيــران اإلســالمية املتصــلة بالتخصــيب أو إعــادة املعاجلــة 

 ) ١٧و  ١٦و  ٩، والفقرات ٧إىل  ٣اخلدمات املتصلة ا، مثل املساعدة أو التدريب التقنيني (الفقرات من 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨تدابري عدم االنتشار: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 
   )٢٠٠٨( ١٨٠٣قرار ال
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣

يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة للحيلولة دون توريد أو بيع أو نقـل األصـناف التاليـة إىل مجهوريـة     
أو منجانب رعاياهـا أو باسـتخدام السـفن    إيران اإلسالمية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة انطالقا من أراضيها 

أو الطائرات اليت ترفع أعالمها أو الستخدامها يف مجهورية إيران اإلسـالمية أو السـتفادا منـها، سـواء كـان      
 مصدرها أراضي هذه الدول أم ال:  

والســــــــلع والتكنولوجيــــــــا الــــــــواردة يف  مجيـــــــع األصــــــــناف واملــــــــواد واملعـــــــدات    (أ)    
INFCIRC/254/Rev.7/Part 2  يف الوثيقـــةS/2006/814 للشـــروط  باســـتثناء التوريـــد أو البيـــع أو النقـــل، وفقـــا

تكنولوجيـا الـواردة   والسـلع وال  ، لألصناف واملـواد واملعـدات  )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار  ٥الواردة يف الفقرة 
عنــدما تبلــغ اللجنــة مســبقا بــذلك، وال يكــون  ٦إىل ٣مــن مرفــق تلــك الوثيقــة والفــروع  ٢و  ١يف الفــرعني 

املاء اخلفيف، وحينما يكون ذلـك التوريـد أو البيـع أو النقـل      ذلك إال بغرض استخدامها حصرا يف مفاعالت
ــة جلمهوريــة إيــ   ضــروريا ــة  ران اإلســالمية، أو يــوفر حتــت إشــراف للتعــاون الــتقين الــذي تــوفره الوكال الوكال

 ؛  )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار  ١٦حسبما تنص عليه الفقرة 

-ألـف   - ١٩مجيع األصناف واملواد واملعدات والسـلع والتكنولوجيـا الـواردة يف الفقـرة       (ب)    
 )  ٨(الفقرة  S/2006/815قة من الفئة الثانية يف الوثي

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر السفر أو القيود املفروضة على السفر: التدابري املفروضة قبل الفترة 
   )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣
طة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    يشـتركون يف أنشـ   يهيب جبميع الدول توخي احلذر حيال دخول األفراد الـذين 

ــؤدي إىل انتشــار األســلحة    ــيت خيشــى أن ت ــة، أو      ال ــات إيصــال األســلحة النووي ــة أو يف تطــوير منظوم النووي
يقدمون هلا الدعم، أراضيها أو مرورهم عربها، ويقـرر يف هـذا الصـدد أن تقـوم مجيـع      يرتبطون ا مباشرة أو
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ن يف مرفق هذا القرار أراضيها أو مـرورهم عربهـا، وكـذلك    الدول بإخطار اللجنة بدخول األشخاص احملددي
أو اللجنـة أـم يشـتركون يف أنشـطة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية الـيت          األشخاص اإلضافيني الذين يقرر الس

انتشار األسلحة النوويـة ويف تطـوير منظومـات إيصـال األسـلحة النوويـة أو يرتبطـون ـا         خيشى أن تؤدي إىل
ــ ــرة أو يقـ ــدات    مباشـ ــلع واملعـ ــناف والسـ ــراء األصـ ــلوع يف شـ ــها الضـ ــرق منـ ــدعم، بطـ ــا الـ ــواد  دمون هلـ واملـ

بالتدابري الـواردة فيهمـا، باسـتثناء     [من القرار] واملشمولة ٤و  ٣والتكنولوجيات احملظورة احملددة يف الفقرتني 
٣يف الفقـرتني   تتصـل مباشـرة باألصـناف الـواردة     احلاالت اليت يكون السفر فيها بغـرض االضـطالع بأنشـطة   

 )  ١٠(الفقرة ‘ ٢’و ‘ ١’(ب) 

أعاله مـا يقتضـي مـن الـدول أن تـرفض دخـول رعاياهـا إىل أراضـيها،وأنه          ١٠يؤكد على أنه ليس يف الفقرة   
أعــاله، االعتبــارات اإلنسـانية،وكذلك ضــرورة الوفــاء   ١٠علـى مجيــع الــدول أن تراعـي، لــدى تنفيــذ الفقـرة    

ك عنــدما يتعلــق األمــر باملــادة اخلامســة عشــرة مــن النظــام األساســي للوكالــة بأهــداف هــذا القــرار، مبــا يف ذلــ
 )  ١١(الفقرة 

   )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤

مجهوريـة   الـذين يشـتركون يف أنشـطة    يهيب جبميع الـدول أن تتـوخى اليقظـة والتشـدد حيـال دخـول األفـراد       
األســلحة النوويــة أو تطــوير منظومــات إيصــال األســلحة    إيــران اإلســالمية الــيت خيشــى أن تــؤدي إىل انتشــار  

أو يقدمون هلا الدعم، أراضيها أو مرورهم عربها، ويقـرر يف هـذا الصـدد أن     النووية، أو يرتبطون ا مباشرة
بـدخول   )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٨قرة الدول بإخطار جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالف    تقوم مجيع

أو يف املرفــق األول هلــذا القــرار أراضــيها أو مــرورهم  )٢٠٠٦( ١٧٣٧األشــخاص احملــددين يف مرفــق القــرار 
اص اإلضافيني الذين يقرر الس أو اللجنة أم يشـتركون يف أنشـطة مجهوريـة إيـران    األشخ عربها، وكذلك

األسـلحة النوويـة أو    اإلسالمية اليت خيشى أن تؤدي إىل انتشار األسلحة النوويـة أو تطـوير منظومـات إيصـال    
ملعـدات واملـواد   شـراء األصـناف والسـلع وا    يرتبطون ا مباشرة أو يقدمون هلا الدعم، بطرق منها الضلوع يف

واملشـــمولة بالتـــدابري  )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـــن القـــرار  ٤ و ٣ والتكنولوجيـــات احملظـــورة احملـــددة يف الفقـــرتني 
اليت يكون السفر فيها بغرض االضـطالع بأنشـطة تتصـل مباشـرة باألصـناف       الواردة فيهما، باستثناء احلاالت

 )  ٢من ذلك القرار (الفقرة ‘ ٢’و ‘ ١’(ب)  ٣الفقرتني  الواردة يف

تـرفض دخـول رعاياهـا إىل أراضـيها، وأنـه علـى        أعاله مـا يقتضـي مـن الـدول أن     ٢يؤكد أنه ليس يف الفقرة   
أعاله، االعتبارات اإلنسانية مبا فيهـا الواجبـات الدينيـة، وضـرورة    ٢مجيع الدول أن تراعي، لدى تنفيذ الفقرة 

، مبا يف ذلـك عنـدما يتعلـق األمـر باملـادة اخلامسـة عشـرة       )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار والقرار  الوفاء بأهداف هذا
 )  ٣من النظام األساسي للوكالة (الفقرة 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حظر السفر أو القيود املفروضة على السفر: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 
   )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 

   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣
النوويـة الـيت    اليقظة واحلزم حيـال دخـول األفـراد الـذين يشـتركون يف األنشطــة       يهيب جبميع الدول أن تتوخى

األسـلحة النوويـة الـيت تضـطلع ـا       ة النووية أو يف تطـوير منظومـات إيصـال   خيشى أن تؤدي إىل انتشار األسلح
بشكل مباشـر أو يقـدمون هلـا الـدعم أراضـيها أو مـرورهم       مجهورية إيران اإلسالمية أو يرتبـطون ذه األنشطة

قـرار  مـن ال  ١٨خطر مجيـع الـدول جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالفقرة          عربها، ويقرر يف هذا الصدد أنت
أو املرفــق األول  )٢٠٠٦( ١٧٣٧القــرار  بــدخول األشــخاص الــواردة أمســاؤهم يف مرفــق     )٢٠٠٦( ١٧٣٧
القرار أراضيها أو مرورهم عربها، وكذلك األشخاص اإلضافيني  أو املرفق األول هلذا )٢٠٠٧( ١٧٤٧للقرار 

ــة بوصــفهم مشــتركني يف األنشــطة النوويــة الــيت خيشــى أن تــؤدي إىل انتشــار     الــذين يســميهم الــس أو  اللجن
اإلسـالمية أو   ـا مجهوريـة إيـران    النووية أو يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية الـيت تضـطلع   األسلحة

منـها الضـلوع يف شـراء األصـناف      بوصفهم مرتبطني ذه األنشطة بشكل مباشر أو يقدمون الدعم هلـا، بطـرق  
ــورة    ــا احملظ ــواد والتكنولوجي ــدات وامل ــرتني   والســلع واملع ــرار   ٤و  ٣احملــددة يف الفق ــن الق )٢٠٠٦( ١٧٣٧م
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تنفيـذ أنشـطة تتصـل مباشـرة بـاملواد       واملشمولة بالتدابري الواردة فيهمـا، إال إذا كـان الـدخول أو العبـور لغـرض     
 )  ٣(الفقرة  )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار  من‘ ٢’و ‘ ١’(ب)  ٣الوارد ذكرها يف الفقرتني 

أعاله ما يقتضي من دولـة مـا منـع رعاياهـا مـن دخـول أراضـيها، وأن علـى          ٣الفقرة  على أنه ليس يفيشدد   
الواجبـات الدينيـة،    أعـاله، االعتبـارات اإلنسـانية ومـن بينـها      ٣الدول أن تراعي، يف سياق تنفيذ الفقرة  مجيع

،ويشـمل ذلـك احلـاالت    )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧وضرورة حتقيق أهداف هذا القرار والقرارين 
 )  ٤اليت تنطبق فيها املادة اخلامسة عشرة من النظام األساسي للوكالة (الفقرة 

الثـاين   خـول األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف املرفـق     التـدابري الالزمـة للحيلولـة دون د    يقرر أن تتخذ مجيـع الـدول    
يســميهم الــس أو اللجنــة  هلــذا القــرار أراضــيها أو مــرورهم عربهــا، وكــذلك األشــخاص اإلضــافيني الــذين  

ــؤدي إىل     ــيت خيشــى أن ت ــة ال ــة أو يف تطــوير    بوصــفهم مشــتركني يف األنشــطة النووي انتشــار األســلحة النووي
مجهوريــة إيــران اإلســالمية أو بوصــفهم مــرتبطني ــذه   الــيت تضــطلع ــا منظومــات إيصــال األســلحة النوويــة

يقــدمون الــدعم هلــا بطــرق منــها الضــلوع يف شــراء األصــناف والســلع واملعــدات    األنشــطة بشــكل مباشــر أو
واملشــمولة بالتــدابري )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ٤و  ٣والتكنولوجيــا احملظــورة احملــددة يف الفقــرتني  واملــواد

لغـرض تنفيـذ أنشـطة تتصـل مباشـرة باألصـناف الـوارد         الواردة فيهما، إال إذا كـان الـدخول أو املـرور العـابر    
ريطة أال يكـون يف هـذه الفقـرة مـا     ، وشـ )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار   ‘٢’و ‘ ١’(ب)  ٣ذكرها يف الفقرتني 

 ) ٥رعاياها من دخول أراضيها (الفقرة  يلزم دولة ما مبنع

أعاله ال تنطبق يف احلـاالت الـيت تقـرر فيهـا اللجنـة، يف كـل        ٥مبوجب الفقرة  يقرر أيضا أن التدابري املفروضة  
جبـات الدينيـة،أو عنـدما ختلـص     حدة، أن السفر له ما يـربره مـن أسـباب إنسـانية، مبـا يف ذلـك الوا       حالة على

 ) ٦اللجنة إىل أن االستثناء سيخدم بشكل آخر أهداف هذا القرار (الفقرة 

 انظر أيضا املرفقات األول والثاين والثالث للقرار  

  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨مل جيرِ إدخال تعديالت يف الفترة   (أ)  

شأن عمليات نقـل املعـدات واملـواد والرباجميـات ذات االسـتخدام النـووي املـزدوج        وردت رسائل من بعض الدول األعضاء بشأن املبادئ التوجيهية ب  (ب)  
  والتكنولوجيا املتصلة ا. 

      نظم املركبات اجلوية غري املأهولة الكاملة.   (ج)  
  ٢٨اجلدول 

  تدابري اإلنفاذ
 بيان احلكم  القرار

  (أ)٢٠٠٩- ٢٠٠٨املتخذة يف الفترة تفتيش الشحنات: التدابري 
    )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 

    ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣
يهيـب جبميــع الــدول أن تكفــل أنيجـري يف مطاراــا وموانئهــا البحريــة، طبقـا لســلطاا وتشــريعاا القانونيــة    

الصـلة املتعلقـة    شكل يتسق مع القانون الـدويل، وال سـيما قـانون البحـار واالتفاقـات الدوليـة ذات      الوطنية،وب
اإلسـالمية أو القادمـة منـها، احململـة علـى مـنت        بالطريان املدين، تفتيش الشـحنات املتجهـة إىل مجهوريـة إيـران    

هوريــة إيــران اإلســالمية تشـغلها شــركة إيــران للشــحن اجلـوي وشــركة مج   الطـائرات والســفن الــيت متلكهــا أو 
للمالحة، بشرط أنتكون هناك مربرات معقولـة لالعتقـاد أن الطـائرة أو السـفينة تنقـل سـلعا حمظـورة مبقتضـى        

  )  ١١(الفقرة  )٢٠٠٧( ١٧٤٧أو القرار  )٢٠٠٦( ١٧٣٧هذا القرار أو القرار 
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أعـاله، أن تقـدم إىل الـس يف غضـون      ١١يطالب مجيع الدول، يف حالة إجـراء التفتـيش املـذكور يف الفقـرة     
علـى وجـه اخلصـوص، شـرحا لألسـباب الـيت دعـت إىل         مخسة أيام عمـل تقريـرا خطيـا عـن التفتـيش يتضـمن      

ــن    ــات ع ــيش، إضــافة إىل معلوم ــه ونتائجــه        إجــراء التفت ــيت أحاطــت ب ــروف ال ــيش والظ ــت ومكــان التفت وق
 )  ١٢والتفاصيل األخرى ذات الصلة (الفقرة 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلبالغ : التدابري املتخذة قبل الفترة 

    )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 
    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣

يقرر أن تقدم مجيع الدول تقارير إىل اللجنة يف غضون سـتني يومـا مـن اختـاذ هـذا القـرار عـن اخلطـوات الـيت          
ــرات       ــام الفق ــال ألحك ــذ الفع ــن أجــل التنفي ــن  ١٧و  ١٢و  ١٠و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٢اختــذا م [م

 )  ١٩ر] (الفقرة القرا

    )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤

يهيب جبميع الدول أن تقدم إىل اللجنة يف غضون ستني يوما من اختاذ هـذا القـرار تقريـرا عـن اخلطـوات الـيت       
 )  ٨[من القرار] (الفقرة  ٧و  ٦و  ٥و  ٤ و ٢اختذا من أجل التنفيذ الفعال ألحكام الفقرات 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلبالغ: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

    )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 
    ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣

هـذا القـرار بـاخلطوات الـيت تتخـذها يف       يهيب جبميع الدول أن تبلغ اللجنـة يف غضـون سـتني يومـا مـن اختـاذ      
 )  ١٣رة [من القرار] (الفق ١١إىل  ٧و  ٥و  ٣سبيل التنفيذ العملي للفقرات 

  
      مل تتخذ أي تدابري قبل هذه الفترة.   (أ)  

    ٢٩اجلدول 
  ٤١املادة  يف إطار التدابري األخرى املتخذة

 بيان احلكم  القرار

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة شروط إاء التدابري أو استعراض اإلجراءات: التدابري املتخذة قبل الفتر

    )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 
  ٢٠٠٦األول/ديسمرب  كانون ٢٣

ضـوء التقريـر املشـار إليـه      يؤكد أنه سيقوم باستعراض اإلجراءات اليت ستتخذها مجهورية إيـران اإلسـالمية يف  
 ضون ستني يوما، ويؤكد:  [من القرار]، والذي سيقدم يف غ ٢٣يف الفقرة 

سيعلق تنفيذ التدابري إذا قامت مجهورية إيران اإلسالمية بتعليق مجيـع األنشـطة املتصـلة     أنه  (أ)    
بالتخصيب وبإعادة املعاجلة، مبا يف ذلك البحث والتطوير، وطاملا استمر تعليقها لتلـك األنشـطة، علـى النحـو     

أمام املفاوضات؛ الالذي تتحقق به الوكالة من ذلك، إلفساح ا 

[مــــن  ١٢و  ١٠و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣أنــــه ســــينهي التــــدابري احملــــددة يف الفقــــرات    (ب)    
القرار]مبجرد أن يثبت لديـه أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية قـد تقيـدت تقيـدا تامـا بالتزاماـا مبوجـب قـرارات            

)  ٢٤جملس احملافظني (الفقرة  يؤكده الس ذات الصلة وأوفت مبتطلبات جملس احملافظني، على النحو الذي
  )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤
املشـار إليــه يف   أنـه سيســتعرض اإلجـراءات الــيت سـتتخذها مجهوريــة إيـران اإلســالمية يف ضـوء التقريــر      يؤكـد 
  يف غضون ستني يوما، ويؤكد:  [من القرار] والذي سيقدم  ١٢الفقرة 

مجيـع األنشـطة املتصـلة     أنه سيعلق تنفيذ التدابري إذا قامت مجهورية إيران اإلسالمية بتعليق  (أ)  
البحـث والتطـوير، علـى النحـو      بالتخصيب وإعادة املعاجلة، وطاملا استمر تعليقها تلك األنشـطة، مبـا يف ذلـك   

نيـة بغيـة التوصـل إىل نتـائج      ال أمـام إجـراء مفاوضـات حبسـن    الوكالة من ذلك، إلفسـاح اـ   الذي تتحقق به
  سريعة ومقبولة لدى الطرفني؛
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 بيان احلكم  القرار

١٧٣٧مـن القـرار    ١٢و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣سـينهي التـدابري احملـددة يف الفقـرات      أنه  (ب)  
مبجــرد أن يثبـت لديــه، عقــب   ])٢٠٠٧( ١٧٤٧القـرار  [مــن  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٢ويف الفقـرات  )٢٠٠٦(

]، أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية قـد     )٢٠٠٧( ١٧٤٧[مـن القـرار    ١٢املشـار إليـه يف الفقـرة     اسـتالم التقريـر  
بالتزاماــا مبوجـب قــرارات الــس ذات الصــلة وأوفـت مبتطلبــات جملــس احملــافظني، علــى   قيــدا تامــاتقيـدت ت 

 )  ١٣النحو الذي يؤكده جملس احملافظني (الفقرة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ض اإلجراءات: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة شروط إاء التدابري أو استعرا

    )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣

تتخـذها مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف ضـوء التقريـر املشـار         عرض اإلجـراءات الـيت  يؤكد من جديد أنه سيسـت 
  [من القرار]،وأنه:   ١٨إليه يف الفقرة 

تعلق مجهورية إيران اإلسـالمية، وطيلـة الفتـرة الـيت تعلـق فيهـا        سيعلق تنفيذ التدابري عندما  (أ)  
البحـث   نشـطة إعـادة املعاجلـة، مبـا يف ذلـك     اإلسـالمية، مجيـع األنشـطة املتصـلة بالتخصـيب وأ      مجهوريـة إيـران  

نيـة مـن أجـل التوصـل      والتطوير، على حنو تتحقق منه الوكالة، إلفساح اـال أمـام مفاوضـات جتـرى حبسـن     
  إىل نتيجة مبكرة ومقبولة لدى مجيع األطراف؛

)٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٢و  ٧إىل  ٣بالتـدابري احملـددة يف الفقـرات     سينهي العمل  (ب)  
ــرات  ــرار   ٧إىل ٤و  ٢والفق ــن الق ــرات  )٢٠٠٧( ١٧٤٧م ــرار   ١١إىل  ٧و  ٥و  ٣والفق ــن الق ١٨٠٣[م

]، )٢٠٠٨( ١٨٠٣[مـن القـرار    ١٨تلقـي التقريـر املشـار إليـه يف الفقـرة       املا يثبت لديـه، بعـد  ]، ح)٢٠٠٨(
تقيــدا تامــا بالتزاماــا مبوجــب قــرارات الــس ذات الصــلة ولبــت         أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية تقيــدت   

  يد من جملس احملافظني نفسه؛  متطلبات جملس احملافظني،بتأك
ــني   (ج)   ــل للقــرارات      ســيقوم، إذا ب ــران اإلســالمية مل متتث ــة إي ــه أن مجهوري ـــار إلي ـــر املشـ التقريـ

وهـــذا القـــرار، باختـــاذ تـــدابري مالئمـــة أخـــرى       )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦(١٦٩٦
باالمتثـال   مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة إلقنـاع مجهوريـة إيـران اإلسـالمية            ٤١املادة  مبوجب

مـا تبينـت ضـرورة اختـاذ تـدابري       هلذه القرارات وملتطلبات الوكالة، ويؤكد أنه سيتعني اختاذ قرارات أخرى إذا
 )  ١٩قرة إضافية (الف

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتزام النظر يف فرض تدابري: التدابري املتخذة قبل الفترة 

    )٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار 
  ٢٠٠٦ هيوليمتوز/ ٣١

التقريـر،   يعرب عن اعتزامه،يف حالة عـدم امتثـال مجهوريـة إيـران اإلسـالمية هلـذا القـرار، حبلـول موعـد تقـدمي          
املتحـدة إلقنـاع مجهوريـة إيـران      مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم       ٤١اختاذ التدابري املالئمة مبوجب املادة 

لة،ويشـدد علـى ضـرورة اختـاذ املزيـد مـن القـرارات يف حالـة         اإلسالمية باالمتثال هلذا القـرار وملتطلبـات الوكا  
 )  ٨التدابري اإلضافية (الفقرة  نشوء احلاجة إىل اختاذ مثل هذه

    )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 
  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣

ضـوء التقريـر املشـار إليـه      تخذها مجهورية إيـران اإلسـالمية يف  يؤكد أنه سيقوم باستعراض اإلجراءات اليت ست
  [من القرار]، والذي سيقدم يف غضون ستني يوما، ويؤكد:   ٢٣يف الفقرة 
    …  
أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     ٢٣املشــار إليه يف الفقـرة   أنه سيقوم، إذا تبني مــن التقريــر  (ج)  

األمــم  مــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق ٤١مالئمــة أخــرى مبوجــب املــادة القــرار، باختــاذ تــدابري  مل متتثــل هلــذا
وملتطلبات الوكالة، ويؤكـد أنـه سـيتعني     املتحدة من أجل إقناع مجهورية إيران اإلسالمية باالمتثال هلذا القرار

 )  ٢٤التدابري اإلضافية (الفقرة  اختاذ قرارات أخرى إذا اقتضى األمر اختاذ تلك

    )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤

املشـار إليــه يف   أنـه سيســتعرض اإلجـراءات الــيت سـتتخذها مجهوريــة إيـران اإلســالمية يف ضـوء التقريــر      يؤكـد 
  [من القرار] والذي سيقدم يف غضون ستني يوما، ويؤكد:   ١٢الفقرة 

    …  
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 بيان احلكم  القرار

أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية مل     ١٢يف الفقرة  ني من التقرير املشار إليهأنه سيتخذ، إذا تب  (ج)  
مـن الفصـل السـابع مـن      ٤١هلذا القرار، تدابري مالئمة أخرى مبوجب املادة  أو )٢٠٠٦( ١٧٣٧متتثل للقرار 

ريـة إيـران اإلسـالمية باالمتثـال هلـذين القـرارين وملتطلبـات الوكالـة،         ميثاق األمم املتحدة من أجل إقناع مجهو
 )  ١٣ويؤكد أنه سيتعني اختاذ قرارات أخرى إذا اقتضى األمر اختاذ تلك التدابري اإلضافية (الفقرة 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ام النظر يف فرض تدابري: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة اعتز

    )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣

تتخـذها مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف ضـوء التقريـر املشـار         ديد أنه سيسـتعرض اإلجـراءات الـيت   يؤكد من ج
  وأنه:   [من القرار]، ١٨إليه يف الفقرة 

    … 

ــني   (ج)     ــل للقــرارات      ســيقوم، إذا ب ــران اإلســالمية مل متتث ــة إي ــه أن مجهوري ـــار إلي ـــر املشـ التقريـ
وهـــذا القـــرار، باختـــاذ تـــدابري مالئمـــة أخـــرى       )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦(١٦٩٦
باالمتثـال   مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة إلقنـاع مجهوريـة إيـران اإلسـالمية            ٤١املادة  مبوجب

مـا تبينـت ضـرورة اختـاذ تـدابري       ات وملتطلبات الوكالة، ويؤكد أنه سيتعني اختاذ قرارات أخرى إذاهلذه القرار
 )  ١٩إضافية (الفقرة 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتزام استعراض اجلزاءات: التدابري املتخذة قبل الفترة 

  )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 
  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٣

ضـوء التقريـر املشـار إليـه      يؤكد أنه سيقوم باستعراض اإلجراءات اليت ستتخذها مجهورية إيـران اإلسـالمية يف  
 )  ٢٤(الفقرة  [من القرار]، والذي سيقدم يف غضون ستني يوما ٢٣يف الفقرة 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتزام استعراض اجلزاءات: التعديالت اليت أُدخلت يف الفترة 

  )٢٠٠٨( ١٨٠٣قرار ال
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣

الوكالــة،  املــدير العــام للوكالــة أن يقــدم يف غضــون تســعني يومــا تقريــرا آخــر إىل جملــس حمــافظي    يطلــب إىل
د علقـت مجيـع األنشـطة    اإلسـالمية قـ   وتقريرا موازيا ينظر فيـه جملـس األمـن، عمـا إذا كانـت مجهوريـة إيـران       

ودائـم وعـن عمليـة امتثـال مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         بشـكل كامـل   )٢٠٠٦( ١٧٣٧املشار إليها يف القـرار  
)٢٠٠٦( ١٧٣٧الوكالـــة ولألحكـــام األخـــرى للقـــرارين  جلميـــع اخلطـــوات املطلوبـــة مـــن جملـــس حمـــافظي

 )  ١٨وهذا القرار (الفقرة  )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و

تتخـذها مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف ضـوء التقريـر املشـار         يؤكد من جديد أنه سيسـتعرض اإلجـراءات الـيت     
 )  ١٩أعاله (الفقرة  ١٨إليه يف الفقرة 

    
  ٤١باملادة التدابري القضائية ذات الصلة   - ٣

الس أي تدابري قضائية جديدة خـالل هـذه    مل يتخذ  
التــدابري الــيت أذن الــس ــا مــن قبــل، ومهــا        الفتــرة، إال أن

ــدوليت  ــان الـ ــى   احملكمتـ ــدا، علـ ــابقة وروانـ ــالفيا السـ ان ليوغوسـ
. )٦١(التوايل، واحملكمة اخلاصة للبنان، ما زالت تؤدي وظيفتـها 

ــة لســـرياليون   ــة اخلاصـ ــه للمحكمـ  وأكـــد الـــس جمـــددا دعمـ

__________ 

انظـر اجلـزء    احملكمـتني،  عـن  املعلومـات  مـن  مزيـد  علـى  لالطالع  )٦١(  
 التاسع.  

وبالنســـبة إىل الوضـــع يف دارفـــور الـــذي ســـبق أن أحالـــه .)٦٢(
 جملس األمن إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليـة، أشـار  
الــس أيضــا إىل مــا قــرره مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق 

ومقتضــــاه أن  )٢٠٠٥( ١٥٩٣األمــــم املتحــــدة يف القــــرار   
تتعــاون حكومــة الســودان ومجيــع أطــراف الــرتاع األخــرى يف  
دارفور تعاونا كامال مع احملكمة اجلنائية الدولية واملدعي العـام  

__________ 

 القـرار )، الفقـرة التاسـعة مـن الديباجـة، و    ٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار  )٦٢(  
 )، الفقرة التاسعة من الديباجة.٢٠٠٩( ١٨٨٦
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ــال بــذلك         ــن مســاعدة عم ــا يلــزم م ــل م ــا ك ــدم إليهم وأن تق
الـذي تتبعـه    لى مبدأ التكاملالقرار، مشددا يف الوقت نفسه ع

  .)٦٣(احملكمة اجلنائية الدولية
    ٤١باملادة املناقشات املتصلة   -  باء

يغطــي القســم الفرعــي التــايل املناقشــات الــيت دارت يف   
ــن      ــا م ــدور املناســب للجــزاءات وغريه ــت إىل ال ــس وتطرق ال

استخدامها على حنو سـليم.  و ٤١املادة ابري املتخذة مبوجب التد
وقد جـرى تنـاول املناقشـات املتعلقـة ببلـدان حمـددة أوال، تليهـا        
املناقشات املتعلقـة مبسـائل مواضـيعية. وفيمـا يتعلـق باملناقشـات       

التركيــز أساســا علــى الشــواغل   املخصصــة لبلــد بعينــه، انصــب 
املتعلقــة بعــدم االنتشـــار والــربامج النوويـــة يف مجهوريــة إيـــران     

ــالم ــألة     اإلسـ ــة ومسـ ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ية ومجهوريـ
ــا  ” ــن يف أفريقي ــق   “الســالم واألم ــس يف تطبي ــث نظــر ال ، حي

ضـد زمبـابوي وإريتريـا.     ٤١املـادة  التدابري املنصـوص عليهـا يف   
ــة     ــدى أمهيـ ــيعية يف مـ ــات املواضـ ــة،نظرت املناقشـ ــفة عامـ وبصـ

اهلـدف للمسـاعدة علـى إنفـاذ قـرارات       استخدام التدابري احملددة
ل والرتاع املسلح، ومحاية املدنيني، الس األخرى بشأن األطفا

  والوساطة، واملرأة والسالم واألمن، مبا يف ذلك العنف اجلنسي. 
ودراسات احلالة اإلفرادية الـواردة أدنـاه مرتبـةٌ حسـب       

جلسـته. ولالطـالع علـى     الـس  التسلسل الـزمين لتـاريخ عقـد   
 السياق األعم الذي عقدت فيه هـذه املناقشـات، انظـر األقسـام    

  ت الصلة من اجلزء األول.  ذا
ــادة املناقشــات ذات الصــلة     ــودة بشــأن   ٤١بامل املعق

  بلدان بعينها
  ٥احلالة   
  عدم االنتشار    
آذار/مـــــــارس  ٣املعقـــــــودة يف  ٥٨٤٨يف اجللســـــــة   
، الحظ جملس األمن مع بالغ القلق أن مجهوريـة إيـران   ٢٠٠٨

__________ 

  )٦٣(  S/PRST/2008/21، الثانية الفقرة. 

اإلسالمية مل تقم، حسبما أكدتـه تقـارير املـدير العـام للوكالـة      
، بتعليـق مجيـع األنشـطة ذات الصـلة     )٦٤(الدولية للطاقـة الذريـة  

واملشاريع ذات الصلة باملـاء الثقيـل    دة املعاجلةبالتخصيب وإعا
يف القــــرارات   تعليقــــا تامــــا ودائمــــا علــــى النحــــو الــــوارد     

، )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ و )٢٠٠٦( ١٦٩٦
تعاوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة مبوجـب   ومل تستأنف 

ومل تتخذ اخلطوات األخرى الـيت يطلبـها    الربوتوكول اإلضايف
جملس احملافظني ومل متتثل ألحكـام القـرارات املـذكورة أعـاله،     

ــاء الثقــة، وأعــرب الــس عــن    وهــي أمــور تعتــرب جوهريــة  لبن
لـــك اختـــاذ ت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية اســـتيائه مـــن رفـــض

امتنـاع دولـة واحـدة     صـوتا مـع   ١٤اخلطوات، ففرض بأغلبية 
عن التصويت (إندونيسيا) نظاما موسـعا للجـزاءات يـرد بيانـه     

  .)٦٥( أعاله ٢٧املفصل يف اجلدول 
ــران     ويف تلـــــك اجللســـــة، رفضـــــت مجهوريـــــة إيـــ

 اإلسالمية األساس املسـتند إليـه يف فـرض اجلـزاءات، حمتجـةً     
بأن النظر يف برناجمها النووي السلمي ال يـدخل بـأي حـال    

نطاق اختصـاص جملـس األمـن. وقالـت إنـه       يف من األحوال
اســتنادا إىل تقــارير الوكالــة ونتيجــة لتعــاون إيــران وإقفــال   

أي سـبب  ”يف الواقـع   سائل املعلقة، مل يعد هنـاك ملفات امل
 أو ظل من الشرعية الختاذ الس ألي إجراء جديد، [بـل] 

مــن اجللــي الواضــح عــدم مشــروعية اإلجــراءات  أصــبح ...
ــس   ــيت اختــذها ال ــق أنشــطة   “الســابقة ال . ويف مســألة تعلي

ــران     ــة إيـ ــل مجهوريـ ــال ممثـ ــة، قـ ــادة املعاجلـ ــيب وإعـ التخصـ
ــل أي طلــب يكــون غــري    اإلســالمية إنب ــده ال ميكــن أن يقب ل

ــة السياســية. وأضــاف أن     ــا وقســريا مــن الناحي ســليم قانون
حماولــة جعــل هــذا التعليــق إلزاميــا مــن خــالل جملــس األمــن  

__________ 

ــار ٢٣ املؤرخــة يررالتقــا  )٦٤(    انظــر ،GOV/2007/22( ٢٠٠٧ مــايو/أي
S/2007/303، ٢٠٠٧ أغســـــــــــــــطس/آب ٣٠ و) املرفـــــــــــــــق 

)GOV/2007/48 (ــرين ١٥ و ــاينا تشــــــ ــوفمرب/لثــــــ  ٢٠٠٧ نــــــ
)GOV/2007/58 (٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٢ و )GOV/2008/4 .( 

 ).  ٢٠٠٨( ١٨٠٣ القرار  )٦٥(  



مال يف حاالت ديد السلمفيما يتخذ من األع - اجلزء السابع 
 اق)ــن امليثـم ابع ـل السـدوان (الفصــوع العــه ووقــالل بــواإلخ 

 

585/1419 12-07779 

 

املبــادئ األساســية  كانــت، منــذ البدايــة، حماولــة تتنــاىف مــع  
ــة       ــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي ــدويل ومعاه ــانون ال للق

ــرارات جملــس حمــافظ  ــة.   وق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ي الوكال
وقـرارات جملــس األمـن الــيت جعلـت التعليــق إلزاميـا تنتــهك     
أيضا املوقف الذي أعربت عنه الغالبية العظمى مـن اتمـع   

  .)٦٦(الدويل
البيــان الــذي اتفــق  قـام ممثــل اململكــة املتحــدة بـتالوة  و  

عليه وزراء خارجيـة االحتـاد الروسـي وأملانيـا والصـني وفرنسـا       
ــة (جم  ــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة األمريكيـ ــة واململكـ موعـ

الستة)، بتأييد من املمثل السامي لالحتـاد األورويب، فأشـار إىل   
فيهـا جملـس األمـن رسـالةً      أن هذه هـي املـرة الثالثـة الـيت يوجـه     

قوية إىل مجهورية إيران اإلسالمية تعرب عن اإلرادة الدولية مـن  
خـالل اعتمـاده قــرارا بفـرض جـزاءات علــى الربنـامج النــووي      

مـم  من الفصل السابع من ميثـاق األ  ٤١املادة مبوجب  اإليراين
أحاطوا علما مبا أُحـرز مـن    املتحدة. وذكر يف بيانه أن الوزراء

ــة       ــة الدولي ــني الوكال ــذ خطــة العمــل املشــتركة ب ــدم يف تنفي تق
للطاقة الذرية ومجهورية إيـران اإلسـالمية وبالشـواغل اخلطـرية     

ــة إزاء  ــة”للوكالـ ــات املزعومـ ــة  “الدراسـ ــي أمهيـ ، الـــيت تكتسـ
ميكــن أن ينطــوي عليــه لتقيــيم البعــد العســكري الــذي   حامســة

  .)٦٧(برنامج إيران النووي
وأضاف ممثل االحتاد الروسـي أنـه مثـة نقطـة مبدئيـة        

مـن الفصـل    ٤١للمـادة  قا وف تتمثل يف أن قرار الس اختذ
ن ميثــاق األمــم املتحــدة، علــى غــرار القــرارين      الســابع مــ 

ــايل، فهــــــو  )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ . وبالتــــ
يــنص علــى االمتنــاع عــن اســتعمال القــوة قطعيــاً. وأضــاف  

لقـرار يـنص علـى أن الـس سـوف يعتمـد       املمثل أيضا أن ا
حسب االقتضاء تـدابري إضـافية علـى أسـاس سـلمي حمـض.       

__________ 

  )٦٦(  S/PV.5848،٧و  ٦الصفحتان.  
 .١٦ و ١٥نفسه، الصفحتان  املرجع  )٦٧(  

وأكد أن وفده ما زال على اقتناع بأن احلل الفعال ملشكلة 
 السياســـــي إيـــــران النوويـــــة لـــــن يتـــــأتى إال يف امليـــــدانني 

  .)٦٨(والدبلوماسي
ويف حني كرر معظم أعضاء الس مـا ورد يف البيـان     
لت به جمموعة الستة، أعرب عدة متكلمني عن القلـق  الذي أد

  حمددة.   الشامل للجزاءات أو لتنفيذ تدابري إزاء األثر
قــد أعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن األســف ألن و  

حـىت قبـل    الس احتفظ بنفس النص املوضوعي الذي قُـدم 
أن يصـــدر أحـــدثُ تقريـــر للمـــدير العـــام للوكالـــة الدوليـــة 

وقبل أن تتاح الفرصـةُ كاملـةً لـس حمـافظي      للطاقة الذرية
الوكالة للنظر يف املسألة ومراعاة التحـديث الشـفوي الـذي    

دير العام للوكالة، األمر الذي يعطي االنطباع بأن أجراه امل
أعمــال التحقــق وأوجــه التقــدم اهلــام الــيت أحرزــا الوكالــة  
تكاد تكون غـري ذات صـلة باملوضـوع بالنسـبة إىل مقـدمي      
مشـروع القـرار. وأكـد املمثــل أن األسـاس املنطقـي لعــرض      
مسألة مجهورية إيران اإلسالمية على جملـس األمـن كـان يف    

م األول توطيد قـرارات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      املقا
وتعزيز سلطتها، غري أن مشروع القرار احلايل ال يعكس ما 
حيصــل يف الوكالــة بشــكل دقيــق. وأعــرب عــن قلقــه البــالغ  
إزاء اآلثـــار املترتبـــة علـــى احلالـــة بالنســـبة ملصـــداقية جملـــس 

 إىل األمن، وقال إن السبب الوحيد الذي سيدفع وفد بلـده 
التصويت لصاحل القرار هو احلفاظ علـى القـرارات السـابقة    
للمجلــس الــيت مل تنفــذها مجهوريــة إيــران اإلســالمية تنفيــذا 
كــامال. واسترســل قــائال إنــه ال جيــوز حتــت أي ظــرف مــن  
الظروف أن يصـبح تعليـق أنشـطة التخصـيب هـدفا يف حـد       
ذاته وعلى الس أن يطمئن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل    

الدعوة إىل التعليق ليست ستاراً ألي تعليـق أو إـاء إىل    أن
أجل غري مسمى. ويف هذا الصدد، سيكون من املهـم أيضـا   

__________ 

 .٢٨لصفحة نفسه، ا املرجع  )٦٨(  
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إاء اجلـزاءات حاملـا تعـاجل الوكالـةُ القضـايا املتبقيـة. وقـال        
املثري للخالف الذي  إنه كان يفضل أال يتضمن القرار البند

ت اإليرانيـة،  يسمح بعمليات تفتيش لبعض السفن والطائرا
حــىت ولــو كــان خاضــعا لقيــود صــارمة جــدا، ألن هــذا مــن 
شأنه أن يشعل املواجهة وأن يزيد التهديـدات الـيت يتعـرض    
هلا السالم واألمن الدوليان. وأضاف عـالوة علـى ذلـك أن    
القيـــود املفروضـــة علـــى الســـلع ذات االســـتخدام املـــزدوج  

اث وعلى القـروض واالئتمانـات جيـب أال يسـمح هلـا بإحـد      
  . )٦٩(أثر سليب على السكان املدنيني

شــاطر ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة أعضــاء ومل ي  
ــس قــرارا       ــاذ ال ــم عــن جــدوى اخت ــس اآلخــرين رأيه  ال

جزاءات إضافية على مجهورية إيران اإلسالمية، بـل   يفرض
ــردي     ــك إىل ت ــؤدي ذل ــن أن ي ــق م ــة.  أعــرب عــن القل احلال

ــر       ــرار فحــوى التقري ــب أيضــا أن يعكــس مشــروع الق وطل
ولية للطاقة الذرية وأن يعاجل القـرار  األخري ملدير الوكالة الد

ــووي اإليــراين يف إطــار شــواغل منطقــة     ــامج الن مســألة الربن
ــالنظر إىل أن    ــن، بـ ــة. ولكـ ــورة عامـ ــط بصـ ــرق األوسـ  الشـ

مقدمي مشروع القـرار قـد أخـذوا بعـض شـواغل وفـده يف       
االعتبــار، فقــد قــرر االنضــمام إىل إمجــاع الــس واملوافقــة   

  .)٧٠(وحدة الس على القرار حرصاً منه على
أما ممثل إندونيسيا الذي امتنع عن التصـويت فقـال     

ت إن وفــد بلــده مــا زال غــري مقتنــع جبــدوى اعتمــاد جــزاءا 
إضافية يف هذا املنعطف، مضيفا أن وفده غـري مقتنـع بصـفة    

ولـو مت تنفيـذها تـدرجييا     - بأن اجلـزاءات اإلضـافية    أساسية
 -  ووجهت بشكل حمكم وكان مـن املمكـن إزالـة مفعوهلـا    

ستحقق تقدما ما حنو تسوية مسـألة برنـامج إيـران النـووي     
يف ولن تفضي إىل آثار سلبية حمتملة يف وقت يشـهد تقـدما   

__________ 

 .١٠ و ٩نفسه، الصفحتان  املرجع  )٦٩(  

 .١٢ و ١١ الصفحتان نفسه، املرجع  )٧٠(  

هذه املسألة. وتساءل عما إذا كان فـرض جـزاءات إضـافية    
إىل غـرس الثقـة واالطمئنـان وبنـاء التعـاون بـني        هو الطريـق 

ــة،  ــع األطــراف املعني صــميم املشــكلة.   فعــدم الثقــة هــو  مجي
وقال إنه يتفق مـع جنـوب أفريقيـا علـى أن تعليـق األنشـطة       

يف املتعلقة بالتخصيب هـو وسـيلةوال ينبغـي أن يتخـذ غايـة      
ــه  ــة     حــد ذات ــا مــع الوكال مبعــزل عــن التعــاون األوســع نطاق

الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة. وأكـــــد جمـــــددا أن األهـــــداف 
 ١٧٤٧ و )٢٠٠٦( ١٧٣٧االســــــــتراتيجية للقــــــــرارات   

ري حتقيقهـــا وأن مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية جيـــ )٢٠٠٧(
  .)٧١(تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ٦احلالة   
  عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

حزيران/يونيـــــه  ١٢املعقـــــودة يف  ٦١٤١يف اجللســــة    
 )٢٠٠٩( ١٨٧٤، اختذ جملـس األمـن باإلمجـاع القـرار     ٢٠٠٩

ــة الــيت أجرــا     ــارات التجربــة النووي ــأقوى العب ــه ب الــذي أدان في
 ٢٠٠٩أيار/مــايو  ٢٥الشـعبية الدميقراطيــة يف  مجهوريـة كوريــا  

ــة     ــة أخــرى أو عملي ــة نووي وطالــب البلــد بعــدم إجــراء أي جترب
إطالق أخرى باسـتخدام تكنولوجيـا القـذائف التسـيارية. كمـا      

تـدابري اجلـزاءات علـى النحـو املفصـل يف اجلـدولني        عزز الـس 
د أعاله. وفيما يتعلق بتعزيز اجلزاءات، الحـظ العديـ   ٢٥و  ٢٤

قـدرة   من أعضاء الس أن التدابري حمددةُ اهلـدف ولـن تـؤثر يف   
  تلقي املساعدة اإلنسانية واالقتصادية.  السكان عموما على

وألقت ممثلة الواليات املتحدة كلمة أبدت فيها دعمها   
للتــدابري فقالــت إن التــدابري اجلديــدة، مبــا يف ذلــك إنشــاء إطــار   
جديد متاما للتعاون بني الدول يف تفتيش السفن والطائرات اليت 

من البضائع  يشتبه يف أا حتمل أسلحة الدمار الشامل أو غريها
  .)٧٢(احملظورة، تدابري مبتكرة وقوية مل يسبق هلا مثيل

__________ 

 . ١٥ و ١٤ نفسه،الصفحتان املرجع  )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.6141،  ٣الصفحة. 
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ــرار     ــام القــ  ١٨٧٤وذكــــر ممثــــل الصــــني أن أحكــ
مــن الفصــل الســابع مــن   ٤١املــادة تتماشــى مــع  )٢٠٠٩(

امليثاق.والقرار ال يدل فحسب على تصميم اتمـع الـدويل   
علــى املعارضــة احلازمــة للتجربــة النوويــة الــيت قامــت ــا        
ــث أيضــا       ــة، بــل ويبع ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري مجهوري
بإشارة إجيابية لذلك البلـد. وأكـد املمثـل أنـه مبجـرد عـودة       

ــا   ــة كوري ــرام معاهــدة   مجهوري ــة إىل احت الشــعبية الدميقراطي
عدم انتشار األسلحة النوويـة، سـيكون هلـا، بوصـفها دولـة      
ــة    ــلمية للطاقـ ــتخدامات السـ ــق يف التمتـــع باالسـ ــا، احلـ طرفـ
النووية. وأضاف أن اإلجراءات الـيت يتخـذها جملـس األمـن     
ــاء     ــات البقـ ــى مقومـ ــار علـ ــأثري ضـ ــا تـ ــون هلـ ــي أال يكـ ينبغـ

وريا الشعبية الدميقراطية أو تنميتها االقتصادي جلمهورية ك
أو إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل البلــد. وفيمــا يتعلــق      
ــد     ــم بالتعقيـ ــألة تتسـ ــائع،أكد أن املسـ ــيش البضـ ــألة تفتـ مبسـ
ــي للبلــدان التصــرف حبكمــة ووفقــا       ــية وأنــه ينبغ واحلساس
للقــانون احمللــي والــدويل شــريطة أن تتــوفر أســباب وجيهــة   

جلميع األطراف أن متتنع عن أي قـول  وأدلة كافية. وينبغي 
ــي     ــرتاع. وينبغـ ــدة الـ ــن حـ ــد مـ ــأنه أن يزيـ ــن شـ ــل مـ أو فعـ

تستخدم القوة أو جيري التهديـد باسـتخدامها حتـت أي      أال
 ظـرف مــن الظــروف. وأضـاف أنــه علــى الـرغم مــن إجــراء   
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جتربة نووية ثانيـة، فـإن  

الــيت يتخــذها جملــس األمــن  وفــد بلــده يــرى أن اإلجــراءات  
تتعلـــــق مجيعهـــــا بـــــاجلزاءات وأن الوســـــائل السياســـــية   ال

  .)٧٣(والدبلوماسية هي السبيل الوحيد حلل هذه املسألة
ــاد الروســي         ــل االحت ــوال، أكــد ممث ــس املن ــى نف وعل

مـن   ٤١املـادة  ضرورة تنفيذ كل تـدابري اجلـزاءات مبوجـب    
امليثــاق حصــريا، وهــي املــادة الــيت ال تــنص علــى اســتخدام   
ــيش الشــحنات،     ــق بنظــام تفت القــوة العســكرية. وفيمــا يتعل

__________ 

 .  ٤و  ٣الصفحتان نفسه، املرجع  )٧٣(  

شدد املمثل على أنه سيطبق فقط يف سياق كفالـة االمتثـال   
ار يتضـمن إطـارا حمـددا بشـكل     ألحكامه. وأضاف أن القـر 

ــة الناشــئة نتيجــة إجــراء     كامــل يقتصــر بوضــوح علــى احلال
مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة لتجربـة نوويـة. وقـال       

  .)٧٤(إنه قرار غري مسبوق وال ميكن تفسريه بشكل أوسع
  السالم واألمن يف أفريقيا  

الســـالم ”يف إطـــار بنـــد جـــدول األعمـــال املعنـــون   
،نظر جملس األمـن يف طائفـة واسـعة مـن     “واألمن يف أفريقيا

خلاصة ببلدان بعينـها. وخـالل   املسائل املواضيعية واملسائل ا
هذه الفترة، أثـريت مسـألة اجلـزاءات مـرتني، وكانـت املـرة       

زمبــــابوي والثانيــــة بشــــأن  األوىل يف ســــياق األوضــــاع يف
ــابوي    ــرار املتعلـــق بزمبـ إريتريـــا. وقـــد رفـــض مشـــروع القـ

أن التصــويت يف كلتــا  واعتمــد القــرار املتعلــق بإريتريــا، إال
 يف اآلراء.وتســـلط احلالتـــان إمجـــاع احلـــالتني مل يســـفر عـــن
ــى اخــتالف   ــس بشــأن استصــواب   الضــوء عل  اآلراء يف ال

  . ٤١املادة  التدابري املتخذة يف إطار اللجوء إىل
    ٧احلالة   
  رفض تدابري اجلزاءات املفروضة على زمبابوي    

ــة    ــودة يف  ٥٩٣٣يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ١١املعقــــ
، طُـــــــرح مشـــــــروع القـــــــرار املتعلـــــــق بزمبـــــــابوي ٢٠٠٨

أصــوات  ٥قابــل أصــوات مؤيــدة م٩للتصويت؛وحصــل علــى 
معارِضــة (االحتــاد الروســي، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،جنوب  

فييـــت نـــام) مـــع امتنـــاع عضـــو واحـــد عـــن    أفريقيا،الصـــني،
التصــويت (إندونيســيا). ومل يعتمــد القــرار بســبب تصــويت      
عضــوين دائمــني ضده.ومبشــروع القــرار املــذكور، كــان مــن    

عنـف الـيت تشـنها    محلـة ال  شأن الس، يف مجلة أمور، أن يدين
حكومة زمبـابوي علـى املعارضـة السياسـية والسـكان املـدنيني       

__________ 

 .  ١٠و  ٩ لصفحتاننفسه، ا املرجع  )٧٤(  
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حظـرا علـى توريـد األسـلحة إىل زمبـابوي وحيظـر        وأن يفرض
مــن كبــار املســؤولني يف  ١٣سـفر الــرئيس روبــرت موغـايب و   

  .)٧٥(وجيمد أصوهلم املالية حكومة زمبابوي
ويف مســتهل اجللســـة، أبـــدى ممثـــل زمبـــابوي رأيـــا    

مفاده أن احلالة يف بلده ال تشكل إطالقا أي ديـد للسـالم   
واألمن الدوليني األمن وال تستوجب اعتماد قرار يف جملـس  
ــاق.ودفع بـــأن       ــن امليثـ ــابع مـ ــل السـ ــب الفصـ ــن مبوجـ األمـ

ورويب املفروضة بالفعل مـن جانـب االحتـاد األ   “ اجلزاءات”
والواليات املتحدة واململكـة املتحـدة قـد وضـعت االقتصـاد      
حتـــت احلصـــار وأدت إىل انتقـــال الكـــثري مـــن الســـكان إىل 

ــا عــن مــراعٍ أكثــر خضــرة  ”البلــدان اــاورة  . ولكــن “حبث
نزوح السكان هـذا يشـكل جـزءا ممـا يعتـربه الـس ديـدا        

ــر الــس اجلــز    ــدوليني. وإذا مــا أق اءات، للســالم واألمــن ال
ســتكون تلــك هــي املــرة األوىل الــيت يســتخدم فيهــا نــزوح    
ــادية      ــرص االقتصـ ــن الفـ ــا عـ ــر حبثـ ــان آخـ ــكان إىل مكـ السـ
كأســـاسٍ الختـــاذ قـــرار بفـــرض جـــزاءات مبوجـــب الفصـــل  
الســابع مــن امليثاق.وذهــب املمثــل كــذلك إىل أن مشــروع   
القرار يشكل إساءةً واضحة الستخدام الفصـل السـابع مـن    

يسـعى إىل فـرض جـزاءات علـى زمبـابوي       امليثاق،حيث إنه
حبجة أن البلد أصـبح اآلن ديـدا للسـالم واألمـن الـدوليني      
رد أن االنتخابـات الـيت أُجريـت فيـه مل تسـفر عـن نتيجـة        

  .)٧٦(“مواتية للمملكة املتحدة وحلفائها”
اجلماعـةُ اإلمنائيـة    أما ممثل جنوب أفريقيا الذي عينـت   

ــأى    ــد ارت ــرا، فق ــده ميس ــي بل ــوب األفريق ــؤمتر قمــة   للجن أن م
د ناشـ ” االحتاد األفريقـي مل يطالـب بفـرض جـزاءات، بـل إنـه      

الدول ومجيع األطراف املعنية أن متتنع عـن أي عمـل ميكـن أن    
. وأضاف أن مؤمتر القمـة شـجع   “يؤثر سلبا على مناخ احلوار

__________ 

  )٧٥(  S/2008/447.  
  )٧٦(  S/PV.5933، ٤ إىل ٢الصفحات . 

أيضــا الــرئيس روبــرت موغــايب وزعــيم حــزب حركــة التغــيري   
ــاء    ــى الوفــ ــفاجنرياي، علــ ــان تســ ــيد مورغــ ــدميقراطي، الســ الــ

ــه، ذكــر أن جنــ      ــا بالبــدء يف حــوار. وبنــاء علي وب بالتزامام
أفريقيا ملزمة بالتقيد بقرار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي  
والتصــويت ضــد مشــروع القــرار. واختــتم كالمــه بــالقول إن  
الــس جيــب أن يفســح اــال لتنفيــذ قــرار مــؤمتر قمــة االحتــاد 

  .)٧٧(األفريقي
ــل، رأى   أعضـــاء الـــس اآلخـــرون، الـــذين     وباملثـ

وا عـــن التصـــويت صـــوتوا ضـــد مشـــروع القـــرار أو امتنعـــ 
مــا كـان لــه أن يتماشـى مــع روح    عليـه،أن مشــروع القـرار  

قرار االحتاد األفريقي املتخـذ يف شـرم الشـيخ، الـذي شـجع      
على احلوار واملصاحلة بـني األطـراف وناشـد الـدول ومجيـع      
األطراف املعنية أن متتنع عن أي عمـل ميكـن أن يـؤثر سـلبا     

ــاخ احلــوار. وذهــب هــؤالء األعضــاء أ    يضــا إىل أن علــى من
احلالـــة يف زمبـــابوي ال تشـــكل ديـــدا للســـالم واألمـــن يف 
املنطقــة، وال تــدخل بالتــايل يف نطــاق اختصــاص الــس.      

مشـروع القـرار الـذي يقضـي      وأضافوا أن الس باعتمـاده 
بفرض اجلزاءات يقوض جهود الوسـاطة اجلاريـة الـيت تقـوم     

جيـاد حـل   ا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي مـن أجـل إ  
هــــذا البلــــد   للحالــــة يف زمبــــابوي ويتــــدخل يف شــــؤون   

وأكد ممثل اجلماهريية العربية الليبية أن فـرض  . )٧٨(الداخلية
جــزاءات علــى زمبــابوي ســتترتب عليــه آثــار وخيمــة علــى  
شعب زمبابوي وسيخلق جوا مشحونا بـالتوتر لـن يسـاعد    

حل املشكلة. وذكر أن حماولة فـرض اجلـزاءات    إطالقا على
تتعارض أيضاً مع التوافق الـدويل السـائد حـول اللجـوء إىل     

__________ 

 .  ٦و  ٥ لصفحتانا نفسه، املرجع  )٧٧(  

ــة( ٧و  ٦الصــفحتان  نفســه، املرجــع  )٧٨(   ــة اجلماهريي ــة العربي  ؛)الليبي
)؛ نـــام فييـــت( ٩الصـــفحة و )؛إندونيســـيا( ٩و  ٨ الصـــفحتانو

ــفحتان ــاد  ١٣ و ١٢ والصـ ــي(االحتـ ــفحاو)؛ الروسـ  ١٦تان لصـ
 (الصني).  ١٧ و
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اجلزاءات كمالذ أخري بعد استنفاد مجيع الوسائل األخرى. 
كما أعرب عن خماوفه من أن يعترب أحد األطراف مشـروع  
القرار دعما ضمنيا له، مما يشجعه على رفع سـقف مطالبـه   
وعلــى رفــض الــدخول يف حــوار حلــل املشــكلة أو مواصــلة   

وأضـاف ممثـل فييـت نـام أن إخضـاع       .)٧٩(مثـل هـذا احلـوار   
زمبابوي جلـزاءات مبوجـب الفصـل السـابع سـيوجد سـابقة       
خطرية للتـدخل يف الشـؤون الداخليـة للـدول ذات السـيادة      
وسـيتعارض مـع املبـادئ األساسـية للقـانون الـدويل وميثـاق        

اد الروسـي أن تطبيـق   األمم املتحـدة، فيمـا اعتـرب ممثـل االحتـ     
إنفاذ مبوجب الفصل السابع من امليثـاق أمـر ال مـربر     تدابري

  .)٨٠(له وفيه مغاالة
أعضــاء الــس املؤيــدون  ومــن ناحيــة أخــرى، رأى  

ملشروع القرار أنه لـن يهـدد احلـوار أو يقوضـه. كمـا أكـد       
ــة     بعضــهم أن مشــروع القــرار كــان سيضــع ضــغوطا موازي

اتمـع   مـن خـالل االسـتفادة بثقـل    ويعزز جهـود الوسـاطة   
الدويل كامالً. واعتربوا أيضـا أن الـرتاع يف زمبـابوي يهـدد     
ــس بالتصــدي       ــزم ال ــا يل ــة مم ــة االســتقرار يف املنطق بزعزع

ــه ــس    . )٨١(ل ــل اململكــة املتحــدة كــذلك أن ال وأوضــح ممث
ــذهلا جنــوب     ــيت تب ــدعم جهــود الوســاطة ال فــوت الفرصــة ل

مشــروع القــرار تضــمن  أفريقيــا بــأكثر مــن الكلمــات، وأن
ة اخـتريت بعنايـة لتسـتهدف    جـزاءات مسـتهدف   هلذا السبب

أولئك الـذين تسـببوا يف األزمـة احلاليـة مـع رسـالة واضـحة        
__________ 

 .  ٧الصفحة  نفسه، املرجع  )٧٩(  

 االحتـاد ( ١٢والصـفحة  )؛ نـام (فييـت   ٩الصـفحة   نفسـه،  عاملرج  )٨٠(  
 ).  الروسي

 الصـفحتان و)؛ فاسـو (بوركينـا   ٨و  ٧نفسه، الصـفحتان   ملرجعا  )٨١(  
 )؛(فرنســـــا ١٣والصـــــفحة (اململكـــــة املتحـــــدة)؛   ١١و  ١٠

 ١٦ و ١٥الصفحتان و(كوستاريكا)؛  ١٥ إىل ١٣والصفحات 
ــفحة  ــا)؛ والصــ ــا)؛  ١٧(كرواتيــ ــفحتان (بنمــ  ١٩و  ١٨والصــ

 .)املتحدة الواليات(

مفادها أنه سيتم رفع تلك اجلزاءات عندما يتم التوصـل إىل  
تسوية سياسـية شـاملة. وأهـدر الـس أيضـا فرصـة لفـرض        

زمبـابوي هـو    حظـر علـى األسـلحة، إذ أن آخـر مـا حتتاجـه      
ل عـن أملـه يف أن تواصـل    املزيد من األسلحة. وأعرب املمث

احلكومات واتمع املـدين يف اجلنـوب األفريقـي ضـمان أال     
  .)٨٢(متر األسلحة منها إىل حكومة موغايب

وأعرب ممثل كوستاريكا عن تأييده لتـدابري اجلـزاءات     
ــه أضـــاف أن  ــه أن يراعـــي   املقترحـــة ولكنـ الـــس يـــتعني عليـ

االنضباط فيما يتعلـق بفـرض اجلـزاءات، ولـذا ينبغـي أن ينظـر       
يف تطبيــق إجــراءات منصــفة ومعــايري واضــحة لــدى تنفيــذها.   

ذها بشــكل أفضــل وســتكون   وهــذا مــا سيســاعد علــى تنفيــ    
 نتائجـه أكثـر فعاليـة. وقـال املمثـل إنـه يشـعر لـذلك باالرتيـاح         
لقيام مقدمي مشـروع القـرار بإدخـال بعـض التعـديالت علـى       

وفيمـا يتعلـق    ٧نصه بناء على طلب بلده، ال سـيما يف الفقـرة   
. والحـــظ أن بلـــده يفهـــم )٨٣(خاصـــة بتحديـــد موعـــد النفـــاذ

كـان   ، ولكنـه ٢٠٠٥أيار/مـايو   يف أسباب حتديد موعد النفاذ
أن ينص مشروع القـرار علـى أن يقتصـر تنفيـذ اجلـزاءات       يود

الـيت بـدأت منـذ شـهر آذار/مـارس مـن        على األحداث احملـددة 
 تنفيـذ اجلـزاءات ـذه الطريقـة     السنة. أوال، ألن احلد من تلك

إيضــاح املعــايري احملــددة لتوقيــع اجلــزاءات.   مــن شــأنه أن يزيــد 
إىل  هو األهم، ألن هذا النهج مـن شـأنه أن يزيـد   وثانيا، وهذا 

__________ 

 .١١الصفحة  نفسه، املرجع  )٨٢(  

  )٨٣(  S/2008/447مجيـع  تتخذ أن يقرر”: يلي ما على ٧ الفقرة تنص ؛ 
ــدول ــدابري ال ــة الت ــاألفراد خيــتص فيمــا التالي ــات ب ــوارد والكيان  ةال

أمســاؤهم يف مرفــق هــذا القــرار أو الــذين حــددم اللجنــة املنشــأة 
 مــايو/أيــار منــذ شــاركوا، أــم باعتبــار نــاه،أد ١٠عمــال بــالفقرة 

 العمليـات  تقـويض  إىل الرامية السياسات أو األعمال يف، ٢٠٠٥
 يف مبـا  بـدعمها،  قـاموا  أو زمبـابوي  يف الدميقراطيـة  املؤسسات أو

 سياسـية  افـع دو ذات عنـف  أعمال بتنفيذ األوامر إصدارهم ذلك
 أفـــراد إىل الـــدعم قـــدموا أو فيهـــا، شـــاركوا أو هلـــا خططـــوا أو

 “.الفقرة ذه عمال حتديدهم جرى وكيانات
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من إيضاح أقوى الدوافع اليت يستند إليها إجـراء   حد بعيد جدا
الــس، وهــو عــدم احتــرام إرادة الشــعب الــيت أعــرب عنــها يف  

 ١٢ االنتخابات. وسلط املمثل الضـوء أيضـا علـى أمهيـة الفقـرة     
سـيعترب   من مشروع القرار اليت يقول فيهـا الـس بوضـوح إنـه    

... االتفاق على تسـوية سياسـية    إذا مت”أن التدابري قد فُرضت 
ــيت      ــات ال ــائج االنتخاب ــابوي ونت ــرم إرادة شــعب زمب شــاملة حتت

، وهــذا يوضــح أن هــذه  “٢٠٠٨آذار/مــارس  ٢٩أجريــت يف 
اجلزاءات إجراءات قسرية وليست عقابيـة. وأعـرب عـن األمـل     

مرفــق مشــروع   يف أن يســتجيب األفــراد الــواردة أمســاؤهم يف   
القرار لرغبـة الـس واتمـع الـدويل وشـعبهم هـم أنفسـهم يف        
أقرب وقت ممكن ويف أن يدخلوا يف مفاوضات جوهرية جدية 
وشاملة، بغية التوصل إىل اتفاق سياسي حيتـرم اإلرادة الشـعبية،   

  .)٨٤(يعتمد حىت مع العلم بأن القرار مل
  ٨ احلالة  
  تدابري جزاءات على إريتريا   فرض  

ــة  يف    كـــانون األول/ ٢٣املعقـــودة يف  ٦٢٥٤اجللسـ
ــمرب  ــة  ٢٠٠٩ديسـ ــس، بأغلبيـ ــذ الـ ــل  ١٣، اختـ ــوتا مقابـ صـ

صوت واحد (اجلماهريية العربية الليبية) وامتناع عضـو واحـد   
    الـــذي  )٢٠٠٩( ١٩٠٧عـــن التصـــويت (الصـــني)، القـــرار

 الــيترب فيــه عــن بــالغ قلقــه إزاء اســتنتاجات فريــق الرصــد أعــ
ــا  ــا  أنورد فيه ــدمإريتري ــتيا     تق ــا ولوجس ــا سياســيا ومالي دعم

جلماعــات مســلحة تعمــل علــى تقــويض الســالم واملصــاحلة يف  
فيــه عــن بــالغ   أعــرب كمــاالصــومال واالســتقرار يف املنطقــة،  

ة علـى  قلقه إزاء عدم سحب إريتريا قواـا إىل مواقعهـا السـابق   
ــرار     ــه الق ــا إلي ــا دع ــان الرئاســي   )٢٠٠٩( ١٨٦٢حنــو م والبي

 التـدابري  الـس  فرضو ،)٨٥(٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٢املؤرخ 
  أعاله.   ٧و  ٦اجلدولني  يف بالتفصيلبياا  واردال

__________ 

  )٨٤(  S/PV.5933،  ١٤الصفحة.  
  )٨٥( S/PRST/2008/20.  

ممثــل أوغنــدا إىل أن االحتــاد األفريقــي دعــا، يف   وأشــار  
 يف املعقـود  القرار الذي اختـذه خـالل مـؤمتر القمـة الثالـث عشـر      

إىل  ١يــــة الليبيــــة يف الفتــــرة مــــن    العرب باجلماهرييــــة  ســــرت
فـرض جـزاءات علـى    ”، جملس األمـن إىل  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣

ــة أو       ــل املنطقـ ــواء داخـ ــة، سـ ــة األجنبيـ ــراف الفاعلـ ــل األطـ كـ
ــدعم إىل اجلماعــات      ــيت تقــدم ال ــا، ال خارجهــا، ال ســيما إريتري
املسلحة املشاركة يف األنشطة املزعزعة لالسـتقرار يف الصـومال   

ــوض  ــتقرار  ... [و] تقـــ ــاحلة واالســـ ــالم واملصـــ ــود الســـ جهـــ
االحتــاد  ملناشــدة ســتجابتهال بــالس املمثــلوأشــاد “. اإلقليمــي

ليست  القرار يفرضهااألفريقي، وأشار أيضا إىل أن التدابري اليت 
شاملة لكنها حمددة اهلدف وتصحيحية، وأعرب عن أمله يف أن 

ــتمكني الــس مــن إجــ    ــا اإلجــراءات الالزمــة ل راء تتخــذ إريتري
  . )٨٦(استعراض إجيايب للتدابري اليت فرضها

ده أكــد ممثــل فييــت نــام، الــذي أعــرب عــن تأييــ كمــا  
  تمــع الــدويل ينبغــي أن يلــزجانــب  مللتــدابري املفروضــة، أن ا

ــار      ــة تفــادي اآلث احلــذر بشــأن فــرض مزيــد مــن اجلــزاءات بغي
الســلبية غــري املرجــوة علــى األنشــطة اإلنســانية وســبل كســب  

إنـه كـان    قـائال وعلّـق ممثـل النمسـا    . )٨٧(الرزق لشعب إريتريـا 
بالنسبة لوفـد بلـده أن يكـون فـرض جـزاءات حمـددة        ملهممن ا

علـى ـج مـن خطـوتني. وأكـد       األهداف مبوجب القرار مبنياً
أن وفـــده يفهـــم أن أي قـــرار بشـــأن فـــرض جـــزاءات حمـــددة  

جلنــــة اجلــــزاءات املنشــــأة عمــــال بــــالقرار  ســــيتخذ يف إطــــار 
وفقــا للضــمانات اإلجرائيــة املنصــوص عليهــا   )١٩٩٢( ٧٥١

ــرار  ــا فاســو    . )٨٨()٢٠٠٨( ١٨٤٤يف الق ــل بوركين وأكــد ممث
بأنــه رغــم أن بلــده ذكّــر باســتمرار بــأن فــرض اجلــزاءات هــو   

ال ينظـر فيـه   للمجلـس أ  ينبغـي  للضرورة القصـوى  يتخذ ءإجرا
__________ 

  )٨٦(   S/PV.6254 ٣ و ٢، الصفحتان . 

 . ٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  

 .  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  
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األخــرية يف الصــومال  اهلجمــاتإال كمــالذ أخــري، فــإن حجــم  
يـأيت   املتمـردين وكثافتها أضفى مصداقية على الـزعم بـأن دعـم    

ــة،     ــدان يف املنطقــة دون اإلقليمي مــن اخلــارج، وال ســيما مــن بل
 اجلـزاءات  تأييـد الذي وجهه االحتاد األفريقي أقنع بلـده ب  والنداء

نـه نظـرا إىل أن نظـام اجلـزاءات اقتـرن      يف هذه احلالة. وأوضـح أ 
بآلية لالستعراض، فمـازال أمـام إريتريـا الوقـت إلظهـار حسـن       

 يف ذلـك  وأيـده جيبـويت،   ممثـل  قـر وأ. )٨٩(وسـالمة طويتـها   نيتها
مـن التـدابري العقابيـة املنسـقة      جمموعـة  فـرض أن  ال،الصـوم  ممثل

 هـو النظام املدنية والعسـكرية   قياداتاألساس  يفاليت تستهدف 
محل إريتريا على اإلقدام علـى خيـارات غـري     إىلالسبيل الوحيد 

الــذي يبديــه “ للعنــاد األســطوري”مستســاغة. وقــال إنــه نظــرا 
 طـال ال مفـر منـه    اًالنظام، كان فرض جزاءات على إريتريا أمـر 

. ويف ســياق اإلشــارة إىل الطــابع االســتثنائي  )٩٠(انتظــاره كــثريا
 كاملـها، ب منطقـة  تـؤثر علـى  للجزاءات اليت تشمل ثالثة بلدان و

أن هذه التدابري تستهدف الدور املدمر للنظـام   على املمثل شدد
 وســالمتها جيبــويتاإلريتــري يف الصــومال وتعديــه علــى ســيادة 

على شعب إريتريا املبتلى  سلبا تؤثراإلقليمية فحسب، دون أن 
  . )٩١(الفتاكة وسوء احلكم باألوبئة

ممثــل املكســيك، بصــفته رئــيس اللجنــة املنشــأة    وقــال  
، إنه مقتنـع بـأن نظـام اجلـزاءات     )١٩٩٢( ٧٥١عمال بالقرار 

سيسهم يف يئة ظـروف أمنيـة أفضـل يف الصـومال ويف تعزيـز      
عمليــة جيبــويت للســالم. وأشــار أيضــا إىل أن القــرار قــد وســع  

 تحويـل هلـا ل  ابعكل من جلنة اجلزاءات وفريق الرصـد التـ   والية
ا أثـار حتــدي  الـذي  األمـر إىل النطـاق اإلقليمـي عمليــا،    تركيزهـا 

يســـبق لـــه مثيـــل بالنســـبة لـــس األمـــن ولبلـــدان املنطقـــة.   مل
سيواصـل قيـادة عمـل اللجنـة بطريقـة شـفافة مـع         أنـه  أضافو

__________ 

 .  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

 .  ٩ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩٠(  

 ١١-١٠(جيبـــويت)؛ والصـــفحتان  ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٩١(  
 (الصومال).  

ــل     ــن أجـ ــقة مـ ــحة ومتسـ ــرارات واضـ ــاذ قـ ــى اختـ ــز علـ التركيـ
 تحفيــزوال اإلشــراف وســائلاجلــزاءات كوســيلة مــن  ســتخداما

األطــراف اإلقليميــة الفاعلــة علــى االنضــمام إىل  تلــفخم حلمــل
  . )٩٢(حتقيق االستقرار يف املنطقة إىل دف ليةعم

ممثــل الصـني، الــذي امتنـع عــن التصــويت، إىل    وأشـار   
مـا أنـه ينبغـي لـس األمـن أن يتـوخى احلـذر        دائ أكدأن بلده 

بشـــأن فـــرض  قـــرارعنـــد فـــرض جـــزاءات. وذكـــر أن اختـــاذ  
أال حيـل حمـل اجلهـود الدبلوماسـية      نبغـي جزاءات على إريتريا ي

  .  )٩٣(حلل الرتاعات عرب احلوار والتفاوض
إىل أن ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة كـــان      ونظــرا   

فقـد أوضـح    اجلـزاءات، الذي صوت ضد فرض  الوحيد املمثل
بشـكل مبـالغ فيـه.     ومتسـرعاً اقعـي  غـري و  أن القرار اختـذ جـاً  

وأكــد أن اجلــزاءات ليســت الوســيلة املناســبة حلــل املشــاكل       
القائمة نظرا إىل أن آثارها اإلنسانية ستؤدي إىل تفاقم الوضـع  
يف القـــرن األفريقـــي وستســـد الطريـــق أمـــام احللـــول الســـلمية 

 الحتـــادا هلايبـــذ الـــيتخـــالل املســـاعي احلميـــدة  مـــن توخـــاةامل
فاعلـــة دوليـــة  أطـــراف مـــن بـــدعمالعـــام،  ألمـــنيوااألفريقـــي 

بلــده الــذي كــان ضــحية جلــزاءات  أن أيضــاأخــرى. وأضــاف 
علـى نفسـه أال يكـون طرفـا يف      ىعـدة سـنوات، قـد آلَـ     دامت

  .  )٩٤(فرض اجلزاءات على أي بلد أفريقي
  مبسائل مواضيعية املتعلقة املناقشات  

  ٩ احلالة  
  املسلح رتاعوال األطفال  

شـــــباط/فرباير  ١٢املعقـــــودة يف  ٥٨٣٤اجللســـــة  يف  
ميكـن أن  الـذي   الـدور  باملناقشـة أعضاء الس  تناول، ٢٠٠٨

__________ 

 .  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  

 .  ٤ه، الصفحة املرجع نفس  )٩٣(  

 .  ٤-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٤(  
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ــدابري املفروضــة مبوجــب     ــه الت ــادة تؤدي ــاليف  ٤١امل  محايــة جم
ــال يف ال ــة الرصــد   . املســلحة رتاعــاتاألطف ــة هيئ ــادت ممثل وأف

ــال وال  ــة باألطفـ ــاتاملعنيـ ــلحة، رتاعـ ــري   املسـ ــة غـ ــي منظمـ وهـ
احملاسـبة   قحكومية، بأنـه ال ميكـن لـس األمـن أن يتوقـع حتقـ      

الــس يضــمن أعضــاء   فلكــياســتنادا إىل ديــدات واهيــة.   
مصداقيتهم، جيب أن يكونوا مستعدين ملمارسـة سـلطام مـن    
أجــل فــرض تــدابري حمــددة األهــداف عنــد االقتضــاء، وينطــوي 
ذلــك علــى اإلحالــة املنهجيــة للمعلومــات إىل جلــان اجلــزاءات   

التــدابري مبوجــب   تطبيــق  علــىاملعنيــة، ويف حــاالت أخــرى،   
ــن ب    ــس األمــ ــيعية لــ ــة أو املواضــ ــرارات القطريــ ــل القــ كامــ

  .  )٩٥(عضويته
عــدد مــن املــتكلمني أن فــرض جــزاءات حمــددة  وأكــد  
هامــة يســتخدمها الــس للتصــدي لألخطــار الــيت  أداةاهلــدف 

محايــة  وبشــكل خــاص، قــال ممثــل بلجيكــا إنــدد األطفــال. 
 للتفـاوض قابـل   غـري أمر  املسلح رتاعاألطفال يف كل مراحل ال

ــل يف       ــن تتمث ــس األم ــى اإلطــالق، وأكــد أن مســؤولية جمل عل
اعتماد اجلـزاءات الضـرورية ضـد األفـراد واجلماعـات الـيت مـا        

 الــرأي كوســتاريكا ممثــل شــاطرهو. )٩٦(برحــت جتنــد األطفــال
 ممثـــلفرنســـا واملكســـيك، وأضـــاف    ثالممـــذلـــك  يفوأيـــده 

الـــس، وال ســـيما الفريـــق العامـــل املعـــين       أنكوســـتاريكا  
أطفــال  إزاء ســؤوليةيتحمــل م املســلحة، والرتاعــاتباألطفــال 

. ويف ذلـك  )٩٧(االمتثال جلميع قراراته كفالةعليه  تفرضالعامل 
 انالصدد، أشـار إىل أن الفريـق العامـل ينبغـي أن يقـدم إىل جلـ      

بانتظـام معلومـات شـاملة عـن اجلـرائم املرتكبـة ضـد         ءاتاجلزا
ــال ــا وجــدت  ،األطف ــس    ،حيثم ــي أيضــا أن يوصــي ال وينبغ

باختـــاذ تـــدابري وجـــزاءات معينـــة ضـــد مـــن ينتـــهكون قراراتـــه 
__________ 

  )٩٥(   S/PV.5834 ١٠، الصفحة . 

 .  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

 ٣٠الصـــفحتان (كوســـتاريكا)؛ و٢٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٩٧(  
 (املكسيك).   ٤١ و ٤٠الصفحتان (فرنسا)؛ و ٣١ و

وأشـار  . )٩٨(ال توجد جلنة جزاءات ذات صلة حينما باستمرار
الـدائم لفلسـطني، إىل مرفقـات     املراقـب  ومثلـه ثل غواتيماال، مم
األمني العـام الـيت تتضـمن قـوائم باموعـات الـيت جتنـد         اريرتق

األطفــال، مشــددا علــى أن تلــك اجلماعــات ينبغــي أن ختضــع   
  .  )٩٩(شدة وفعالية أكثر تكونجلزاءات حمددة األهداف 

ناحية أخرى، أكد ممثل الصـني أن بلـده عـارض     ومن  
ـــ  ــتخدام املتعمـ ــدوام االســ ــى الــ ــد  دعلــ ــزاءات أو التهديــ للجــ

باستخدامها يف جملـس األمـن، وأن األمـر يقتضـي احلـذر لـدى       
وكــذلك فيمــا  املســلح، رتاعالتعامــل مــع مســألة األطفــال والــ 

  .  )١٠٠(يتعلق باستخدام اجلزاءات
عدة ممثلني أيضا عن قلقهم من التأثري السـليب   عربوأ  

ــال.     ــى األطف ــل للجــزاءات عل ــل فالحــظاحملتم ــراق  ممث  أنالع
اجلـــزاءات  اءمثنـــا باهظـــا جـــر دفعـــوا األبريـــاء العـــراق أطفـــال

الشــعب العراقــي،  معانــاة اســتغلالعراقــي  النظــام وأنالدوليــة، 
اتمـع الـدويل والـتملص     للضـغط علـى   ال،ومـن بينـهم األطفـ   

وباملثل، أوضح ممثـل بـنغالديش   . )١٠١(من أداء التزاماته الدولية
األطفـال هـم أكثـر مـن يعـانون مـن        أنأن الثابت مـن التوثيـق   

 ميلـي أنظمة اجلـزاءات غـري املنظمـة، وأن علـى الـس واجـب       
  .  )١٠٢(اءتؤثر اجلزاءات على األبري أال ضمانعليه 

يتعلق بالتدابري غري املتصلة باجلزاءات املفروضـة   وفيما  
، أشـــار عــدة مـــتكلمني إىل الـــدور الـــذي  ٤١املـــادة مبوجــب  

يضـطلع بـه الـس يف إحالـة مـرتكيب االنتـهاكات إىل احملكمــة       
اجلنائية الدوليـة. وشـجع عـدد مـن املمـثلني، املؤيـدين لتوصـية        

املرتكبــةاألمــن علــى إحالــة االنتــهاكات  األمــني العــام، جملــس 
__________ 

 (كوستاريكا). ٢٧لصفحةاملرجع نفسه، ا  )٩٨(  

  )٩٩(  S/PV.5834 (Resumption 1) ١٩، الصفحة . 

)١٠٠(   S/PV.5834 ٢٣، الصفحة . 

)١٠١(  S/PV.5834 (Resumption 1) ٣٧، الصفحة. 

 .٥٩الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٢(
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إلجــراء  احملكمــة هــذهإىل  املســلحة الرتاعــاتطفــال يف األ ضــد
 اجلنـــاة عنــدما تعجـــز احلكومـــات عـــن  وحماكمـــةالتحقيقــات  

ــرتكيب ــذه اجلــرائم  م ــري . )١٠٣(ه ــات املتحــدة   غ ــل الوالي أن ممث
األمـن سياسـة عامـة     جملس اتباع علىعن عدم موافقته  عربأ

ــةأو ممارســة  ــل عام ــة    حيي ــها القضــايا إىل احملكمــة اجلنائي مبوجب
وشــدد علــى أنــه مــن املهــم التــذكري بأنــه لــيس مجيــع   ،الدوليــة

ــا      ــام رومـ ــا يف نظـ ــدة أطرافـ ــم املتحـ ــاء يف األمـ ــدول األعضـ الـ
ــي و ــناألساسـ ــب مـ ــن أخـــذ الواجـ ــا فيـــه   مـ ــوا طرفـ  يف ليسـ

  .  )١٠٤(االعتبار
ــت   ــات  وأُجريـ ــرىمناقشـ ــى أخـ ــذا علـ ــوال هـ  يف املنـ

ويف  ٢٠٠٨متوز/يوليــــــه  ١٧املعقــــــودة يف  ٥٩٣٦اجللســــــة 
  .  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٩املعقودة يف  ٦١١٤اجللسة 
  ١٠ حلالةا  
  واألمن الدوليني   مالسال صون  

، نظــــــر الــــــس يف موضــــــوع ٦١٠٨اجللســــــة  يف  
 صـون ” املعنـون يف إطار البنـد  “ الوساطة وتسوية املنازعات”

ناقشـــة، أشـــار عـــدة . وخـــالل امل“الـــدولينيواألمـــن  مالســـال
وغريهــا  للجــزاءاتميكــن  الــذيمــتكلمني إىل الــدور املناســب 
 يف التـأثري خاللـه   مـن  ٤١املادة من التدابري املنصوص عليها يف 

جملـس األمـن أن    أنعلـى املكسـيك   ممثل فذكر. الوساطة جهود
يـة للجهـود اجلاريــة مـن أجـل حتقيـق املصــاحلة      ميـنح فرصـة كاف  

مـن   ٤١و  ٤٠املـادتني  قبل أن يدعو إىل اختاذ إجـراء مبوجـب   
__________ 

)١٠٣(   S/PV.5834 ــفحة ــا)؛ و ١٣، الصـــ ــفحتان(إيطاليـــ  ٣٨و  ٣٧الصـــ
ــدان الشــمال    الصــفحتاناخلمســة)؛ و األورويب (أيســلندا، باســم بل

ــاد األورويب)؛   ٣٤ و ٣٣ ــم االحتــــــــــــ (ســــــــــــــلوفينيا، باســــــــــــ
(كازاخســــتان)؛  ٣ و ٢الصــــفحتان، S/PV.5834 (Resumption 1)و
(النمسا)؛  ٢٥(مجهورية كوريا)؛ والصفحة  ١٣ و ١٢الصفحتانو

(أملانيـــــا)؛  ٥٣ و ٥٢الصـــــفحتان(سويســـــرا)؛ و ٣٩والصـــــفحة 
 (نيجرييا).   ٦٤(ليختنشتاين)؛ والصفحة  ٥٨و  ٥٧والصفحتان 

)١٠٤( S/PV.5834 ١٦، الصفحة . 

وغريهـــا مـــن  الوســـاطة جهـــود اســـتنفادبـــدمن  فـــالامليثـــاق. 
أن يلجـــأ الـــس إىل  قبـــلالوســـائل الســـلمية حلـــل الرتاعـــات 

  .  )١٠٥(اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل السابع
 اعدم االحنياز وأيـده  حركة باسمكوبا  ةممثل وحتدثت  

 الـيت اجلـزاءات   بـأن  أقـرت  إذ ،ممثل باكستان فيمـا ذهبـت إليـه   
 البـالغ  لقلـق األمن ال تزال تشكل مسألة مثرية ل جملس يفرضها
 اق،وفقــا للميثــ إنــه، قالــتاالحنيــاز. و عــدمإىل بلــدان  بالنســبة

ســـتنفاد مجيـــع يف فـــرض جـــزاءات إال بعـــد ا نظـــرينبغـــي أال ي
وسائل التسوية السلمية للمنازعـات مبوجـب الفصـل السـادس     
مــن امليثــاق وبعــد دراســة مستفيضــة لآلثــار القصــرية والطويلــة 

  .  )١٠٦(األجل لتلك اجلزاءات
 عمليـات ناحية أخرى، أكد ممثل فرنسا أن دعم  ومن  

كذلك القيـام بعمليـات موجهـة وحازمـة ضـد       لبيتط مالسال
 عليـه  الـس إن  قـال أولئك الذين يشكلون ديـدا ملسـريا. و  

ــرن بشــكلهــذا الصــدد   يفأن يتحــرك   ورحــب ومتفاعــل، م
 أحكامــااملتعلــق بالصــومال  )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القــرار بتضــمني

السـالم   ـدد  الـيت  الكيانـات  على تفرضفردية  بشأن جزاءات
وباملثـل، شـدد ممـثال    . )١٠٧(أو األمن أو االستقرار يف الصـومال 

ن قـادرا علـى   على أن الس جيب أن يكو ننبوركينا فاسو وبِ
مبا يف ذلـك   مالئما،املتاحة له استخداما  األدواتأن يستخدم 
دعـم جهـود    علىاألدوات  هذه تساعدميكن أن  إذاجلزاءات، 

 تتســمالوســاطة ويئــة الظــروف الالزمــة إلدارة احلــاالت الــيت 
  .  )١٠٨(بعدم االستقرار
__________ 

)١٠٥(   S/PV.6108 ٢٩، الصفحة . 

  )١٠٦(   S/PV.6108 (Resumption 1) ٢٣(كوبـا)؛ والصـفحة    ١٤، الصفحة 
 (باكستان). 

)١٠٧(  S/PV.6108 ٢٤، الصفحة . 

)١٠٨(  S/PV.6108ــفحتان، ا ــو)؛   ٢٢و ٢١لصــــــــ ــا فاســــــــ (بوركينــــــــ
 (بنن).  ٣٠و ٢٩لصفحتان، اS/PV.6108 (Resumption 1) و
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    ١١ احلالة  
  املدنيني يف الرتاعات املسلحة   محاية  

ــة  يف   ــه  ٢٦املعقــــودة يف  ٦١٥١اجللســ حزيران/يونيــ
وكيـل األمـني العـام     قـدمها س إىل إحاطـة  ، استمع ال٢٠٠٩

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، الـذي  
ــات       ــدنيني يف الرتاع ــة امل ــن محاي ــام ع ــني الع ــر األم عــرض تقري

علــى  أن حاطتــهإ يفوكيــل األمــني العــام  أكــد. و)١٠٩(املســلحة
ــس،  ــلال ــى     أنكــل شــيء،   قب ــود عل ــرض القي يضــمن أن ف
عليه عواقـب علـى    ستترتبصال املساعدة اإلنسانية إمكانية إي

من يفرضون هذه القيود ولـيس علـى مـن يعـانون مـن جرائهـا       
ــى      ــتهدفة علـ ــزاءات املسـ ــق اجلـ ــين تطبيـ ــك يعـ ــدهم. وذلـ وحـ
األشخاص الـذين يعيقـون إيصـال املسـاعدة أو املسـؤولني عـن       
شن اهلجمات على املوظفني، بل واالستعداد إلحالـة احلـاالت   

ي على اإلعاقة املطولة واملتعمدة إليصال اإلغاثـة، أو  اليت تنطو
املساعدة اإلنسـانية، إىل   تقدمي جمالاهلجمات على العاملني يف 

الشيء نفسه ينطبـق علـى    أناحملكمة اجلنائية الدولية. وأضاف 
املســاءلة  ضــمان علــىالتصــدي لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب و

حيـث جيـب    عرب إصالح قطاع األمـن وغـريه مـن القطاعـات،    
ــى      ــد االقتضــاء، عل ــى ذلــك التعــاون، وعن أن يصــر الــس عل
إنفاذه مـن خـالل فـرض اجلـزاءات املسـتهدفة، وبطلـب تقـدمي        
ــان     ــهاكات وتكليـــف جلـ ــن االنتـ ــة عـ ــورة منتظمـ ــارير بصـ تقـ

  .  )١١٠(للتحقيق بدراسة احلاالت اليت تثري القلق
علـــى هـــذه  ردهـــميف  ،عـــدد مـــن املـــتكلمني  واتفـــق  

ــداب  اإلحاطــة، علــى   ــه ينبغــي للمجلــس فــرض ت مســتهدفة  ريأن
وجزاءات فردية علـى األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات      
ــانون حقــوق اإلنســان،     اخلطــرية للقــانون اإلنســاين الــدويل وق

__________ 

)١٠٩(  S/2009/277. 

)١١٠(   S/PV.6151٨و ٧لصفحتان ، ا . 

بوركينـا فاسـو    ممثـل  أشـار و. )١١١(يف ذلـك العنـف اجلنسـي    مبا
ــائع     إىل ــي والفظـ ــلي للمآسـ ــبب األصـ ــي السـ ــلحة هـ أن األسـ

 فشـدد  املسـلحة،  الرتاعـات واألحداث املروعـة الـيت حتـدث يف    
أنه من واجب الس كفالة تنفيـذ العديـد مـن إجـراءات      على

ــا يف ســـ   ــوص عليهـ ــلحة املنصـ ــر األسـ ــحظـ . )١١٢(هياق جزاءاتـ
والحــــظ ممثــــل أســــتراليا أن الــــس لديــــه األدوات الكافيــــة 
إلحداث أثـر، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري حمـددة األهـداف مثـل         

ــة إلــاء     ،اجلــزاءات ــة الدولي ــة اجلنائي ــات العدال واســتخدام آلي
أن مـا   دلقـوة. وأكـ  واإلذن باسـتخدام ا  ،اإلفالت مـن العقـاب  

تلـك األدوات   السـتخدام اإلرادة السياسـية   هـو الس  يفتقده
  .  )١١٣(حلماية املدنيني

ممثل الربازيل إىل أنـه مـن بـني سـلطات الـس       وأشار  
ــيت ينبغــي إيــالء      تلــك املنصــوص عليهــا يف الفصــل الســادس ال

لـدعم التسـوية السـلمية للمنازعـات.      عناية خاصة ا كوسيلة
جزاءات مبوجب الفصل السـابع   فرضوعندما تقتضي احلاجة 

ــني       ــر األم ــة، حســبما يقترحــه تقري ــة حمتمل ــا أداة فعال باعتباره
   كــي ال  فةالعــام، ينبغــي أن تكــون اجلــزاءات حمــددة ومســتهد

 أوجـه وتعليقًا على . )١١٤(تفرض معاناة إضافية على املتضررين
الحظ ممثل أوغندا أنـه   اجلزاءات،القصور فيما ميكن أن حتققه 

يف بعض األحيان عندما تفشل مساعي التعامل مـع اجلماعـات   
ب أال تقتصـر  املسلحة، ال بـد مـن الـتفكري يف تـدابري بديلـة جيـ      

ــها اجلماعــات      ــيت ترتكب ــهاكات ال ــة لالنت ــة املنهجي ــى اإلدان عل
ولكــن ممثــل . )١١٥(املســلحة إىل جانــب تطبيــق تــدابري موجهــة 

رغـم أن للمجلـس دور هـام يف تعزيـز      أنـه  حتديـدا الصني أكـد  
__________ 

ــع نف  )١١١( ــه، ااملرجـ ــفحتان سـ ــا)؛ و ١٠و  ٩لصـ  S/PV.6151 (كرواتيـ

(Resumption 1) ، (النرويج). ٣٩الصفحة 

)١١٢(  S/PV.6151 ، ٣٢الصفحة . 

)١١٣(  S/PV.6151 (Resumption 1) ١٩، الصفحة . 

)١١٤(   S/PV.6151 ٣٦، الصفحة. 

 .٢٩ و ٢٨لصفحتاناملرجع نفسه، ا  )١١٥(
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فـإن حكومـة    املسـلحة،  رتاعـات ىل محاية املدنيني يف الالدعوة إ
أو  اجلــزاءاتإىل  الــس جلــوءقــط مــن مؤيــدي  تكــنبلــده مل 

حني ومـني. وأفـاد بأنـه جيـب إيـالء       كل يفالتهديد باستعماهلا 
ســيما عنــد تنــاول مســألة محايــة املــدنيني يف   عنايــة خاصــة، ال

علـى   دداجمـ  شـديد حيـث أنـه ال بـد مـن الت     املسلحة، الرتاعات
 إلنفــاذ إجــراءاتالوطنيــة هلــا احلــق يف اختــاذ     احلكومــاتأن 

من أجل مكافحة اإلرهابيني واملتطرفني واالنفصـاليني   ننيالقوا
املوجـــودين علـــى أراضــــيها، بغيـــة كفالــــة األمـــن والســــالم     

  . )١١٦(نطقتهاواالستقرار هلا ومل
  ١٢ احلالة  
  والسالم واألمن   املرأة  

ــة  يف   ــودة يف  ٦١٨٠اجللســـ ــطس  ٧املعقـــ آب/أغســـ
األمـني العـام املقـدم عمـال      ر، نظر جملس األمن يف تقري٢٠٠٩

ــن    ــس األم ــرار جمل ــاول مســألة   )٢٠٠٨( ١٨٢٠بق ــذي تن ، ال
يف حـاالت الـرتاع، والـذي أوصـى فيـه الـس       العنف اجلنسي 

بإدراج أحكام بشأن العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسـلح  
. وأيـد هـذه   )١١٧(يف نظم اجلـزاءات القائمـة، حسـب االقتضـاء    

ــي        ــه ينبغ ــى أن ــوا عل ــذين اتفق ــتكلمني ال ــن امل ــدد م التوصــية ع
للمجلس أن ينظر يف اختـاذ تـدابري مالئمـة، مبـا يف ذلـك فـرض       

ــزا ــتهدجــ ــة   )١١٨(فةءات مســ ــة اجلنائيــ ــة إىل احملكمــ أو اإلحالــ
__________ 

 . ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(

)١١٧(  S/2009/362. 

)١١٨(  S/PV.6180 ــات املتحــدة)؛  ٦، الصــفحة  ١٠و ٩الصــفحتانو(الوالي
(أوغنــــدا)؛ ١٧الصــــفحة  (النمســــا)؛ و ١٢الصــــفحة (فرنســـا)؛ و 
، S/PV.6180 (Resumption 1) (املكســـــيك)؛ و١٩والصـــــفحة 
(هولنـــــدا)؛  ٢٠و ١٩ الصـــــفحتان(كنـــــدا)؛ و ٥و٤الصـــــفحتان 

 (بريو).   ٢٩(آيسلندا)؛ والصفحة  ٢٧والصفحة 

ــدور    )١١٩(الدوليــة ــة ال . وأشــار بعــض املــتكلمني أيضــا إىل أمهي
املتصل جبمع املعلومات الذي تقوم به جلان اجلـزاءات لتحديـد   

ويف هـذا السـياق،   . )١٢٠(هوية مرتكيب أعمـال العنـف اجلنسـي   
ــر واملتعلــق        ــذي تضــمنه التقري ــرح ال ــل املكســيك املقت ــد ممث أي
بإنشاء جلان حتقيق معنية بالرتاعات الـيت ارتكبـت فيهـا أعمـال     
عنف جنسي، ألن تلك املعلومات ستكون مفيـدة جـدا لعمـل    

  .  )١٢١(جلان اجلزاءات املختلفة
ــا   ــل الصــني، ف  أم ــتممث ــه كان ذات كلمت ــربة ــة، ن  تنبيهي

جملس األمـن املتكـرر    جلوء بذأشار إىل أن وفد بلده ال حي حيث
أنه ينبغي للمجلـس   ها،وأكدالتهديد باستخدام أو اجلزاءاتإىل 

 ســياق حماربــة العنــف أن يتــوخى احلــذر يف تطبيــق اجلــزاءات يف
العنـــف  حماربـــة وشـــدد ممثـــل الربازيـــل علـــى أن. )١٢٢(اجلنســـي

أال  ينبغـي  املسلح الرتاعاجلنسي الواسع االنتشار أو املنهجي يف 
التشدد يف تطبيق القانون أو اجلزاءات، ولكن جيب  علىتقتصر 

مثـل   كلةاملشـ  أن تواكبها جهود جادة ملعاجلة بعض من أسـباب 
املسـتوى الثقـايف والضـعف املؤسسـي      فـاض التمييز والتحيز واخن
  . )١٢٣(واالفتقار إىل املوارد

 ٦١٩٥مناقشــــات مماثلــــة يف اجللســــتني    وأُجريــــت  
 تشـرين األول/  ٥أيلول/سبتمرب و  ٣٠ يفاملعقودتني  ٦١٩٦و

  التوايل.   على٢٠٠٩أكتوبر 
__________ 

)١١٩(  S/PV.6180 ، (كرواتيا). ٢٢(النمسا)؛ والصفحة  ١٢الصفحة 

، S/PV.6180 (Resumption 1)و (النمسا)؛١٢الصفحة املرجع نفسه،   )١٢٠(
 (بريو). ٣٠(إيطاليا)؛ والصفحة ١٣الصفحة 

)١٢١(   S/PV.6180 ١٩، الصفحة. 

 . ٢٧سه، الصفحة املرجع نف  )١٢٢(  

 . ٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(
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  واألمن الدوليني مالـسظ الـذة حلفـاإلجراءات املتخ -  رابعا
    من امليثاق ٤٢باملادة أو إعادما إىل نصاما عمال          

  ٤٢ املادة  

رأى جملــس األمــن أن التــدابري املنصــوص عليهــا يف  إذا  
ال تفي بالغرض أو ثبت أا مل تـف بـه، جـاز لـه أن      ٤١املادة 

يتخــذ بطريــق القــوات اجلويــة والبحريــة والربيــة مــن األعمــال   
يلــزم حلفــظ الســلم واألمــن الــدويل أو إلعادتــه إىل نصــابه.   مــا

واحلصر والعمليـات  وجيوز أن تتناول هذه األعمال املظاهرات 
ــة التابعــة     ــة أو الربي ــة أو البحري ــق القــوات اجلوي األخــرى بطري

  .  “األمم املتحدة”ألعضاء 

  مالحظة  
خيـص   مـا جملـس األمـن في   ممارسات قسمهذا ال يتناول  

ــظ   ــات حف ــددة اجلنســيا   الســالماإلذن لعملي ــوات املتع ت والق
  .  )١٢٤(باستخدام القوة أو اإلذن للمنظمات اإلقليمية بالتدخل

 لعـدد الس  أذن باالستعراض، شمولةالفترة امل خالل  
 بالقيـام اجلنسـيات   املتعـددة  القـوات حفظ السـالم و  بعثاتمن 

مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مـن أجـل    ،بإجراءات إنفاذ
انسـتان، والبوسـنة   يف أفغ وذلكواألمن الدوليني  محفظ السال

واهلرسك، وتشاد، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة دون     
 اإلقليميــة، وكــوت ديفــوار، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة/ 
ــودان    ــرق األوســـط، والسـ ــبحريات الكـــربى، والشـ ــة الـ منطقـ

يف ذلك دارفور)، والصومال. وأُوكلت إىل البعثـة املوفـدة    (مبا
أكثـر صـرامة مـن     وتشـاد واليـةٌ  إىل مجهورية أفريقيـا الوسـطى   

الفصـــل  مبوجـــب تكليفاـــا بعـــض فصـــيغ الســـابقة، واليتـــها
__________ 

يعــرض اجلــزء الثــامن احلــاالت الــيت أذن فيهــا الــس للمنظمــات           )١٢٤(  
ــالم       ــظ السـ ــات حفـ ــا اإلذن لعمليـ ــوة. أمـ ــتخدام القـ ــة باسـ اإلقليميـ

سـياق عـرض   يف  يف اجلـزء العاشـر   ،ـ فتـرد تفاصـيله  باستخدام القوة
 واليات عمليات حفظ السالم.  

باســــتخدام مجيــــع الوســــائل  اإلذن الواليــــةالســـابع ومشلــــت  
  .  للخطرالضرورية وحبماية املدنيني املعرضني 

 الفصــل إطــار يفالــس سلســلة مــن القــرارات  واختــذ  
لــة ســواحل الســابع مــن امليثــاق للتصــدي ملشــكلة القرصــنة قبا 

ــنة      ــة القرصـ ــدابري ملكافحـ ــاذ تـ ــدرجييا باختـ ــومال، وأذن تـ الصـ
 كومـة تتضمن استخدام القوة مـن قبـل الـدول املتعاونـة مـع احل     

  االحتادية االنتقالية للصومال.  
 القسـم قسـمني فـرعيني مهـا:     إىل القسـم هـذا   وينقسم  
ــي  ــا الـــس   ،ويعـــرض‘ألـــف’الفرعـ ــرارات الـــيت أذن فيهـ القـ
 والقسـم السـابع مـن امليثـاق،     لفصـل مبوجـب ا  إنفاذ بإجراءات
أثـريت يف   الـيت املسـائل   أبـرز  علـى  ركّـز ي يالـذ  ،‘بـاء ’الفرعي 

 مباشـرا  ارتباطامداوالت الس،  مع عرض حالتني مرتبطتني 
ــريني       ــالتني أخـ ــوة وحـ ــتخدام القـ ــأذن باسـ ــرارات تـ ــاذ قـ باختـ

يف إطــار الــس  جريــتتعكســان املناقشــات املواضــيعية الــيت أُ
ــيتوا ــى تســاعد ل ــاء  عل ــضإلق ــى  الضــوء بع ــةعل  تفســري كيفي

أو فيمـا يتعلـق    ٤٢ املـادة  يفعليها  نصوصوتطبيق األحكام امل
  إىل التدابري املفروضة مبوجب الفصل السابع. باللجوء عموماً
  ٤٢باملادة قرارات جملس األمن املتصلة   - ألف

الـــس، دون  قـــام ســـتعراض،باال شـــمولةامل الفتــرة  يف  
تصـــرفا مـــن امليثـــاق ولكـــن م ٤٢املـــادة ىل االســـتناد صـــراحةً إ

مبوجب الفصل السابع من امليثاق، باختاذ عدة قرارات أذن فيها 
لعدد من بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم ولقـوات متعـددة       

 إقليميـة،  منظمـات اجلنسيات، مبا يف ذلـك القـوات الـيت نشـرا     
مجيــــع الوســــائل ”أو “ مجيــــع التــــدابري الالزمــــة”باســــتخدام 
ــرورية ــاذأو  “الضـ ــع” اختـ ــرا مجيـ ــةاإلجـ ــاذ “ ءات الالزمـ إلنفـ

  باستعادة السالم واألمن الدوليني.  املتعلقةمطالب الس 
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 جــدد فقــدأمــا بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم،   
ــاذاإلذن  الـــس ــراءات إنفاذ باختـ ــه  ،الـــذيإجـ  للبعثـــاتمنحـ
ــدة ــم املتحــدة يف كــوت     كــوتإىل  املوف ــة األم ــوار (عملي ديف

املختلطـة لالحتـاد األفريقـي     ةالعملي/السودان (دارفورديفوار) و
ــور) و  ــةواألمــم املتحــدة يف دارف ــة   مجهوري الكونغــو الدميقراطي

(بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة)     
ــق     الســودانو ــم املتحــدة يف الســودان). وفيمــا يتعل ــة األم (بعث

 ذنَأيضــا اإل الــس جــددبالبعثــة املوفــدة إىل كــوت ديفــوار،  
 “الضـــروريةمجيـــع الوســـائل ”ت الفرنســـية باســـتخدام للقـــوا

الـس   أن ورغملدعم عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار. 
مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،       مل يكن يتصرف صراحةً

وجـود ديـد للسـالم واألمـن      إىل بالفعـل  خلُـص  كان قد وإن
يف  ملؤقتــةالــدوليني، فقــد أعــاد تأكيــد أن قــوة األمــم املتحــدة ا  

للقيـام بعـدد   “ مجيع اإلجراءات الالزمة” استخداملبنان خمولة 
سـياق   يفمن املهام اليت كُلِّفـت بأدائهـا. ومـن ناحيـة أخـرى و     

االسـتقرار يف هــاييت   يـق جتديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتحق     
 واليـة  الـس  جدداليت أُذن ا جزئيا مبوجب الفصل السابع، 

  القوة.   باستخدام يأذن أن دونعثة العنصر العسكري هلذه الب
ــا   ــبة أمـ ــودان     بالنسـ ــدة يف السـ ــم املتحـ ــة األمـ إىل بعثـ

والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور    
القـرارات   أن رغموعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، فـ     

تتضـــمن  مل ســـتعراضباال شـــمولةاملتخـــذة خـــالل الفتـــرة امل  
 ةذن باسـتخدام القـوة، فقـد مت جتديـد الواليـ     أحكاما خاصـة تـأ  

ــيت ــوار     الـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا عمليـ ــت ـ كُلِّفـ
األمـم املتحـدة    بعثـة  وواليـيت والقوات الفرنسية الـيت تـدعمها،   
ــة املختلطــة،   ــات  وهــييف الســودان والعملي ــيتالبعث ــا  ال أُذن هل

مجيعـــا يف وقـــت ســـابق باســـتخدام القـــوة مبوجـــب القـــرارات 
 )٢٠٠٧( ١٧٦٩و  )٢٠٠٦( ١٧٠٦و  )٢٠٠٧( ١٧٣٩

ــا ــم املتحــدة املؤ   تباع ــة بقــوة األم ــا القــرارات املتعلق ــة يف . أم قت
لبنان، واحلالة يف منطقـة الـبحريات الكـربى، فقـد أشـارت إىل      

املعنيـــة باســـتخدام القـــوة أو أعـــادت  للبعثـــات املمنـــوحاإلذن 
  تأكيد هذا اإلذن.  

خيص القـوات املتعـددة اجلنسـيات، أذن الـس      وفيما  
ــييت ــاد لعملـ ــاد    االحتـ ــك ويف تشـ ــنة واهلرسـ األورويب يف البوسـ

ـــ  ــا الوسـ ــة أفريقيــ ــاد عمليــــةطى (ومجهوريــ األورويب يف  االحتــ
ــاد/ ــطى) و  مجهوريةتشــ ــا الوســ ــادأفريقيــ ــي يف  لالحتــ األفريقــ

وجـدد الـس   ‘‘. التـدابري الالزمـة   مجيع’’الصومال باستخدام 
املتعـــددة  للقـــواتمـــنح  الـــذيالقـــوة  باســـتخدامأيضـــا اإلذن 

  .ناجلنسيات املنتشرة بالفعل يف أفغانستا
 يف املنتشـــرةنســـيات واليـــة القـــوة املتعـــددة اجل   أمـــا  
، فقـد  )٢٠٠٧( ١٧٩٠اليت سـبق جتديـدها يف القـرار     العراق،

. وانتـهت  )١٢٥(٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٣١ يفانقضت 
واليــــة عمليــــة االحتــــاد األورويب يف تشــــاد/مجهورية أفريقيــــا  

  .  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٥الوسطى يف 
الفترة قيد النظر، أذن الس لعمليـات حفـظ    وخالل  

ــاذ     الســالم والقــوات املتعــددة اجلنســيات باختــاذ إجــراءات إنف
 مــنمتنوعـة   طائفـة  ئهـا مـن امليثـاق عنــد أدا   ٤٢املـادة  مبوجـب  

بيئــة آمنــة و/أو احلفــاظ  يئــةعلــى ســبيل املثــال،  ،املهــام منــها
اتفاقــات وقــف إطــالق النــار واتفاقــات وقــف   ورصــدعليهــا؛ 
تنظـيم انتخابــات   ودعـم احترامهــا؛  وضـمان  العدائيـة  األعمـال 

تنفيـذ اتفاقـات    ودعـم  والشفافية؛باالنفتاح  تتسم ونزيهةحرة 
 ومحايـة للحكومـات االنتقالية/املؤقتـة؛    ةاحلمايـ  وتوفريالسالم؛ 

ــر العنـــف البـــدين الوشـــيك؛    ــةاملـــدنيني املعرضـــني خلطـ  ومحايـ
وضـــمان تنفيـــذ  ورصـــدمـــوظفي األمـــم املتحـــدة ومرافقهـــا؛  

__________ 

الـس  فيها الحظ اليت )، ٢٠٠٧( ١٧٩٠من القرار  ١انظر الفقرة   )١٢٥(  
أن وجود القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق جاء بناء على طلب من 
حكومـة العـراق وأكــد مـن جديــد التفـويض املمنــوح للقـوة املتعــددة      

) وقـرر متديـد   ٢٠٠٤( ١٥٤٦اجلنسيات على النحو املبني يف القرار 
ــى حنــو    ــها عل ــرار حــىت     واليت ــددت يف ذلــك الق ــا ح كــانون  ٣١م

 . ٢٠٠٨األول/ديسمرب 
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ــس؛    حظــر أشــكال ــيت فرضــها ال ــزعاألســلحة ال ســالح  ون
  .  )١٢٦()٣٠اجلماعات املسلحة وتسرحيها (انظر اجلدول 

ملشـكلة القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال،       وللتصدي  
أذن الــس للمــرة األوىل باســتخدام تــدابري ملكافحــة القرصــنة  

__________ 

والية كل عمليـة مـن عمليـات    معلومات مفصلة عن لالطالع على   )١٢٦(  
 حفظ السالم، انظر اجلزء العاشر.  

ــى   ــدول اإلذنتنطــوي عل ــة     لل ــة االحتادي ــع احلكوم ــة م املتعاون
 نطـــاق الـــس ووســـعالقوة. باســـتخداممال االنتقاليـــة للصـــو

يف املياه اإلقليميـة   الأوبه  فأُذن: تدرجييااإلذن باستخدام القوة 
 قبالــة  الواقــعللصــومال، مث يف أعــايل البحــار واــال اجلــوي     

  سواحل الصومال، وأخريا داخل الصومال.  

    
   ٣٠ اجلدول

األمم املتحدة حلفظ السالم والقوات املتعـددة اجلنسـيات، مبـا يف ذلـك      لبعثاتالقوة  باستخدام فيها أُذناليت  لقراراتا
  تلك اليت تنشرها املنظمات اإلقليمية

  احلكم  والتاريخ القرار
 يف أفغانستان احلالة  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

للدول األعضاء املشاركة يف القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ واليـة          ذنيأ
 )٢القوة (الفقرة 

 )٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار

  ٢٠٠٩األول/أكتوبر  تشرين ٨
للدول األعضاء املشاركة يف القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ واليـة          يأذن

 )٢القوة (الفقرة

 يف البوسنة واهلرسك احلالة

 )٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار

  ٢٠٠٨تشرين الثاين/ نوفمرب  ٢٠
أعـاله، باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ        ١١و  ١٠للدول األعضاء الـيت تتصـرف مبوجـب الفقـرتني      يأذن

السـالم وكفالـة االمتثـال هلمـا، ويؤكـد وجـوب أن تسـتمر األطـراف          التفـاق  ٢ وألف  - ١ املرفقني أحكام
وأن ختضــع بالتســاوي   املــرفقني، هــذينؤولية، علــى قــدم املســاواة، عــن االمتثــال ألحكــام      يف حتمــل املســ 

إلجراءات اإلنفاذ اليت قد تراها قوة االحتاد األورويب ووجود منظمـة حلـف مشـال األطلسـي ضـرورية لكفالـة       
 )١٤الفقرة ( األطلسيحلف مشال  منظمة ووجوداالحتاد األورويب  قوةتنفيذ أحكام هذين املرفقني ومحاية 

 )٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار

  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨
ـأن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بناء على طلـب قـوة االحتـاد األورويب أو مقـر قيـادة      للــدول األعضاء بـ يـأذن

قوة االحتاد األورويب أو وجود منظمة حلـف مشـال األطلسـي علـى     منظمة حلف مشال األطلسي، للدفاع عن 
د منظمـة حلـف   قـوة االحتـاد األورويب ووجـو   أداء مهمتيهمـا، ويقـر حبـق     يف املنظمتني كلتاوملساعدة  ،التوايل

اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة للــدفاع عــن الــنفس يف حالــة تعرضــهما للــهجوم أو للتهديــد    يفمشــال األطلســي 
 )١٥باهلجوم (الفقرة 

التفــاقألــف  - ١أعــاله، وفقــا للمرفــق  ١١و  ١٠للــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مبوجــب الفقــرتني   يـــأذن  
كفالة االمتثال للقــواعد واإلجراءات اليت تنظم السـيطرة علـى اـال    السالم، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ل
ــه   ـــك ومراقبتـ ــنة واهلرســ ــااجلـــوي للبوسـ ــة   فيمـ ــة املدنيـ ــة اجلويـ ــق باحلركـ ــكاهلا  يتعلـ ــع أشـ ــكرية جبميـ والعسـ

 )١٦  (الفقرة
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 يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية احلالة  

 )٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار

  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤
  الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب يتصرف إذ]س،[ال و

بري يــأذن لبعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد باختــاذ مجيــع التــدا   أن يقــرر  (أ)  
مـن أجـل االضـطالع باملهـام التاليـة،       ،الالزمة، يف حـدود قـدراا ويف نطـاق منطقـة عملياـا يف شـرق تشـاد       

 :مع حكومة تشاد بالتنسيق

 يف محاية املدنيني املعرضني للخطر، ال سـيما الالجئون واملشردون داخليا؛ اإلسـهام  

العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، عـن        تقدمي املساعدة اإلنسـانية وحريـة تنقـل    تيسري  ‘٢’  
 يف منطقة العمليات؛ األمنية األحوالطريق املساعدة على حتسني 

موظفي األمم املتحدة ومرافقهـا ومنشـآا ومعـداا وضـمان أمـن وحريـة تنقـل موظفيهـا          محاية ‘٣’  
 املرتبطني ا؛ األفراد موظفيو

مجيــع التــدابري الالزمــة، يف حــدود قــدراا ويف نطــاق منطقــة   باختــاذ للبعثــةيــأذن  أيضــاأن يقــرر  (ب)    
طريــق إنشــاء  عــنمــن أجــل االضــطالع باملهــام التاليــة،  ،عملياــا يف مشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى

 وجود عسكري دائم يف برياو وبالتنسيق مع حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى:

 نا؛ميف يئة بيئة أكثر أ اإلسهام  ‘١’    

عمليــات ذات طــابع حمــدود ــدف إخــراج املــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة    تنفيــذ  ‘٢’  
 اإلنسانية املعرضني للخطر؛

موظفي األمم املتحدة ومرافقهـا ومنشـآا ومعـداا وضـمان أمـن وحريـة تنقـل موظفيهـا          محاية  ‘٣’  
 )٧املرتبطني ا (الفقرة  واألفراد

 يف كوت ديفوار احلالة

 )٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار

  ٢٠٠٨كانون الثاين/ يناير  ١٥
جتديد والييت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنسية الـيت تـدعمها، علـى النحـو احملـدد       يقرر

، مـن أجـل دعـم تنظـيم انتخابـات حـرة ومفتوحـة        ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ٣٠، حـىت  )٢٠٠٧( ١٧٣٩يف القرار 
ــزمين احملــدد يف اتفــاق واغــادوغو السياســي واالتفــاقني       ونزيهــة وشــفافة يف كــوت ديفــوار ضــمن اجلــدول ال

 )٤ الفقرةالتكميليني (

 )٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار

  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٩
جتديد والييت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنسية الـيت تـدعمها، علـى النحـو احملـدد       يقرر

ــرار  ــاير   ٣١، حــىت )٢٠٠٧( ١٧٣٩يف الق ــانون الثاين/ين ــيم     بصــفة، ٢٠٠٩ك ــم تنظ ــن أجــل دع خاصــة م
 )١حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافة يف كوت ديفوار (الفقرة  نتخاباتا

 )٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار

  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٧
متديد والييت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنسـية الـيت تـدعمها، علـى النحـو احملـدد        يقرر

أجــل دعــم تنظــيم انتخابــات حــرة   مــن خباصــة، و٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٣١، حــىت )٢٠٠٧( ١٧٣٩يف القــرار 
 )١٥ومفتوحة ونزيهة وشفافة يف كوت ديفوار (الفقرة 

 )٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار

  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠
ىت ، حـ )٢٠٠٧( ١٧٣٩عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار، علـى النحـو احملـدد يف القـرار       والية ديدمت يقرر
أجـل دعــم تنظـيم انتخابـات حــرة ومفتوحـة ونزيهـة وشــفافة يف       مـن  خباصــة، و٢٠١٠كـانون الثاين/ينـاير    ٣١

 )١٩ [من القرار] (الفقرة ١املشار إليه يف الفقرة  باتكوت ديفوار ضمن اإلطار الزمين لالنتخا

ية مـن أجـل دعـم عمليـة     الفرنسـ  للقـوات اإلذن الذي منحه  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٣١أن ميدد حىت  يقرر  
 )٣٠األمم املتحدة يف كوت ديفوار، يف حدود نطاق انتشارها وضمن قدراا (الفقرة 
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  احلكم  والتاريخ القرار
 املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية احلالة  

 )٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار

  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٠
 )٤(الفقرة  رادعةاشتباك  قواعد وضعتنفيذ البعثة واليتها كاملة، بوسائل منها  أمهية على يؤكد

 )٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
للبعثة بأن تستخدم، يف حدود قـدرا ويف املنـاطق الـيت تنتشـر فيهـا وحـداا، مجيـع الوسـائل الضـرورية           يأذن

ــرات    ــذكورة يف الفق ــام امل ــذ امله ــرة  ويف )(أ) إىل (ز) و (ط) و (ي) و (ن) و (س ٣لتنفي ــن   ٤الفق ـــ) [م (ه
 )٥القرار] (الفقرة 

 )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار

انون األول/ ديســــــــمرب  كــــــــ ٢٣
٢٠٠٩  

للبعثة أن تسـتخدم، يف حـدود قـدرا ويف املنـاطق الـيت تنتشـر فيهـا وحـداا، مجيـع الوسـائل الضـرورية             يأذن
٢٠ و ٩فقـرات  وال )٢٠٠٨( ١٨٥٦(أ) إىل (هــ) مـن القـرار     ٣ اتلتنفيذ مهام واليتـها املـذكورة يف الفقـر   

 )٦] (الفقرة )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار[من  ٢٤و  ٢١و 

 يف منطقة البحريات الكربى احلالة

 )٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار

  ٢٠٠٨آذار/ مارس  ١٣
هـم األجانـب املـرتوع سـالحهم وإعـادم      مقـاتلني التسريح الطـوعي لل  تيسرييف  املتمثلة البعثةية إىل وال يشري

مجيع الوسائل الالزمة، يف حـدود قـدرا ويف منـاطق انتشـار وحـداا، مـن        ،واستخدامأوطام إىلومعالوهم 
وريـة الكونغـو الدميقراطيـة ـدف     التابعة للقوات املسلحة جلمه املدجمة األلويةأجل دعم العمليات اليت تقودها 
مشـاركتها يف عمليـة نـزع السـالح والتسـريح واإلعـادة        لكفالـة  املتعاونـة  غـري نزع سالح اجلماعات املسلحة 

 )٣إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج (الفقرة 

 يف الشرق األوسط احلالة

 )٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار

    ٢٠٠٩/أغسطس آب ٢٧
وإذ  لبنـان، يشري إىل طلب حكومة لبنان نشـر قـوة دوليـة ملسـاعدا علـى بسـط سـلطتها علـى مجيـع أحنـاء            إذ

وحسـبما تـراه    قواـا  عمليـات مجيع اإلجراءات الالزمة يف منـاطق   الختاذيؤكد من جديد ما للقوة من سلطة 
تنفيــذ أنشــطة عدائيــة مــن أي نــوع ومقاومــة   مناســبا ضــمن قــدراا لكفالــة أال تســتخدم منطقــة عملياــا يف 

 (الفقرة التاسعة من الديباجة) بواليتها االضطالع منحماوالت منعها، باستخدام القوة، 

 األمني العام عن السودان   تقارير

 )٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار

  ٢٠٠٨نيسان/ أبريل  ٣٠
بنيـة جتديـدها لفتـرات أخـرى      ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠األمم املتحدة يف السودان حىت  عثةمتديد والية ب يقرر

 )١(الفقرة 

 )٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار

  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١
متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور علـى النحـو املنصـوص عليـه يف        يقرر

 )١(الفقرة  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣١شهرا أخرى حىت  ١٢لفترة  )٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار 

 )٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار

  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠
ــة األمــم املتحــدة يف الســودان حــىت    يقــرر ، بنيــة جتديــدها لفتــرات  ٢٠١٠ ريلنيســان/أب ٣٠متديــد واليــة بعث

 )١أخرى حسب االقتضاء (الفقرة 

 )٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار

  ٢٠٠٩/يوليه متوز
متديــد واليــة العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور بصــيغتها احملــددة يف القــرار    يقــرر

 )١(الفقرة  ٢٠١٠متوز/ يوليه  ٣١شهرا تنتهي يف  ١٢لفترة أخرى مدا  )٢٠٠٧( ١٧٦٩

 يف الصومال احلالة

 )٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار

  ٢٠٠٨/فرباير شباط ٢٠
ومال لفتـرة أخـرى مـدا سـتة     جتديد اإلذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي باإلبقاء علـى بعثـة يف الصـ    يقرر

مـن   ٩أشهر، يؤذن هلا باختاذ مجيع التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، لالضـطالع بالواليـة احملـددة يف الفقـرة     
االحتـاد األفريقــي يف الصـومال  باختــاذ مجيــع    لبعثــة اإلذن)، ويشــدد بوجـه خــاص علـى   ٢٠٠٧( ١٧٧٢القـرار  

فري األمن للهياكل األساسية الرئيسـية وللمسـامهة، حسـب الطلـب ويف     التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، لتو
 )١اإلنسانية (الفقرة  حدود قدراا، يف يئة الظروف األمنية الضرورية لتقدمي املساعدة
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  احلكم  والتاريخ القرار
 )٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار  

  ٢٠٠٨/يونيه حزيران ٢
ملــدة سـتة أشــهر اعتبـارا مــن تـاريخ هــذا القـرار، للــدول الـيت تتعــاون مـع احلكومــة االحتاديــة        جيـوز، أنــه  يقـرر 

الصــومال، والــيت تقــدم احلكومــة االنتقاليــة علــى مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبالــة ســواحل  
 االحتادية االنتقالية إشعارا مسبقا بشأا إىل األمني العام، القيام مبا يلي:

دخول املياه اإلقليمية للصومال بغرض قمع أعمال القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر، بشـكل       )أ(    
 ؛البحار فيما يتعلق بالقرصنة أعايل يف الدويل ذو الصلة القانون ا يسمح اليتمع اإلجراءات  متسق

القـانون  ـا  يسـمح  الـيت وبشـكل متسـق مـع اإلجـراءات      اإلقليمية، الصومال مياه داخل القيام،  (ب)    
باسـتخدام لقمـع أعمـال القرصـنة والسـطو املسـلح        ،أعـايل البحـار فيمـا يتعلـق بالقرصـنة      يفالصـلة   ذوالدويل 
 )٧(الفقرة 

 )٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار

  ٢٠٠٨آب/ أغسطس  ١٩
بعثــة يف جتديــد اإلذن للــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي بــأن تبقــي لفتــرة ســتة أشــهر أخــرى علــى      يقــرر

٩الصومال يؤذن هلا باختاذ مجيع التدابري الضرورية، حسب االقتضاء، لالضـطالع بالواليـة احملـددة يف الفقـرة     
االحتـاد األفريقـي يف الصـومال  باختـاذ      لبعثـة  اإلذن)، ويشـدد بوجـه خـاص علـى     ٢٠٠٧( ١٧٧٢من القـرار  

حسـب الطلـب    وللمسـامهة،  الرئيسيةاألساسية األمن للهياكل  توفريحسب االقتضاء، ل الالزمة، التدابري مجيع
 )١  ويف حدود قدراا، يف يئة الظروف األمنية الضرورية لتقدمي املساعدة اإلنسانية (الفقرة

 )٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار

  ٢٠٠٨تشرين األول/ أكتوبر  ٧
بالدول اليت تعمل سفنها احلربية وطائراا العسكرية يف أعـايل البحـار ويف اـال اجلـوي قبالـة سـواحل        يهيب

أعمـال   لقمـع  الالزمـة  سائلالوالصومال أن تستخدم، يف أعايل البحار واال اجلوي قبالة سواحل الصومال، 
 )٣النحو املبني يف االتفاقية (الفقرة  وعلىالدويل  لقانونل وفقا ،القرصنة

 )٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار

  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢
أن تقــوم الــدول واملنظمـات اإلقليميــة الــيت   القـرار، شــهرا اعتبــارا مـن تــاريخ هــذا   ١٢أنــه جيــوز، وملـدة   يقـرر 

ــة ســواحل       ــة علــى مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبال ــة االنتقالي تتعــاون مــع احلكومــة االحتادي
 قدم احلكومة االحتادية االنتقالية إشعارا مسبقا بشأا إىل األمني العام، مبا يلي:الصومال، واليت ت

دخول املياه اإلقليمية للصومال بغرض قمع أعمال القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر، بشـكل       )أ(    
ذهـا يف أعـايل   يتسق مع اإلجراءات املتعلقة بالقرصنة اليت تسمح األحكام ذات الصلة من القانون الـدويل باختا 

 البحار؛

استخدام مجيع الوسـائل الالزمـة لقمـع أعمـال القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر داخـل امليـاه             (ب)    
األحكــام ذات الصــلة مــن  حاإلقليميــة للصــومال، بشــكل يتســق مــع اإلجــراءات املتعلقــة بالقرصــنة الــيت تســم 

 )١٠القانون الدويل باختاذها يف أعايل البحار (الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٦

ــه جيــوز،  يقــرر[...] ــرةأن ــا  ١٢لفت ــارا مــن ت أن تقــوم الــدول  ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ريخ اختــاذ القــرار شــهرا اعتب
والـيت مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال     يف تتعاون اليتواملنظمات اإلقليمية 

ناسـبة يف الصـومال مـن أجـل قمـع أعمـال القرصـنة        األمني العام باختاذ مجيـع التـدابري امل   إىل بشأا مسبقاتقدم 
تخـذ تـدابري ت  أي سـق شـريطة أن تت  االنتقاليـة،  االحتاديـة والسطو املسلح يف البحـر، بنـاء علـى طلـب احلكومـة      

اإلنســان  قــوقحل الــدويل والقــانون الــدويلالفقــرة مــع القــانون اإلنســاين  هــذهمبوجــب  املمنــوحعمــال بــاإلذن 
 )٦(الفقرة  الساريني

 )٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار

  ٢٠٠٩كانون الثاين/ يناير  ١٦
يف الصـومال لفتـرة تصـل إىل سـتة      بعثـة  تبقـي علـى   بأنفريقي جتديد اإلذن للدول األعضاء يف االحتاد األ يقرر

٩احملـددة يف الفقـرة    بالواليـة  لالضـطالع أشهر من تاريخ هذا القرار، يؤذن هلـا باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة      
وفريمجيــع التــدابري الالزمــة لتــ  باختــاذ للبعثــة ذناإل، ويشــدد بوجــه خــاص علــى  )٢٠٠٧( ١٧٧٢مــن القــرار 

األساسية الرئيسية وللمسامهة، حسب الطلب ويف حدود قـدراا، يف يئـة الظـروف األمنيـة الالزمـة       اهلياكل
 )٢لتقدمي املساعدة اإلنسانية (الفقرة 
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  احلكم  والتاريخ القرار
 )٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار  

  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦
٢٠١٠كــانون الثاين/ينــاير  ٣١ حــىت البعثــةاإلذن للــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي باإلبقــاء علــى   يقــرر

 )١٦(الفقرة احلاليةلالضطالع بواليتها 

 )٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار

  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠
ع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف مكافحـة القرصـنة والسـطو       الدول األعضاء على مواصـلة التعـاون مـ    يشجع

والسـطو املسـلح يف البحـر، ويقـرر      لقرصـنة ا مكافحـة  يف األساسـي املسلح يف البحر، ويالحـظ دور احلكومـة   
مـن القـرار    ١٠ الفقـرة  مبوجـب املمنـوح   اإلذنَاعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار        شـهرا  ١٢ لفترةأن جيدد 
للدول واملنظمات اإلقليميـة املتعاونـة مـع احلكومـة      )٢٠٠٨( ١٨٥١من القرار  ٦والفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٤٦

اسـبق م متقـد  والـيت ة سـواحل الصـومال،   يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبال النتقاليةا الحتاديةا
 )٧األمني العام (الفقرة  إىل بشأا

    
    ٤٢ باملادة ةاملتصل اتاملناقش  -  باء

 املسـائل  أهمالضوء على  الفرعي القسمهذا  يسلط  
 قـرارات  اختـاذ  بشــأن الس أو  مداوالت خاللأثريت  اليت

يف سياق  القرصنة سألةفيما يتصل مبباستخدام القوة،  تأذن
 الفرعـي  القسـم ). ويتضـمن  ١٣ احلالـة احلالة يف الصـومال ( 

 الـس  أجراهااملواضيعية اليت  للمناقشات عاما عرضاأيضا 
 تفســري كيفيــةعلــى  الضــوء بعــض إلقــاءتســاعد علــى  والــيت

ــق ــا يف   األحكــام وتطبي ــادة املنصــوص عليه ــا  أو ٤٢امل فيم
الفصـل   مبوجب املفروضةإىل التدابري  باللجوء عموماًيتعلق 

املـدنيني يف   محاية مسألتااملناقشات  ذهه تناولته ومماالسابع.
واألمـــن  مالســـال وصـــون) ١٤ احلالـــةالرتاعـــات املســـلحة (

  ).  ١٥ احلالةالدوليني (
    ١٣ احلالة  
    يف الصومال احلالة  
سواحل الصـومال يف   بالةقُ القرصنة أعمال ملواجهة  

 جلســته يفاألمــن،  جملــس اختــذســياق احلالــة يف الصــومال، 
 القــــــرار، ٢٠٠٨يــــــه حزيران/يون ٢املعقــــــودة يف  ٥٩٠٢
مــــرة، للــــدول  ،ألولأجــــاز فيــــه الــــذي )٢٠٠٨( ١٨١٦

ــةامل ــة االن  تعاونـ ــة االحتاديـ ــةمـــع احلكومـ ــاه دخـــول تقاليـ  ميـ
أعمـال القرصـنة والسـطو املسـلح      لقمـع  اإلقليميـة  الصومال

وذلـك ملـدة   على السفن يف البحر قبالة سـواحل الصـومال،   

مـع   املتعاونـة ستة أشهر. وقرر الس أيضا أن جييـز للـدول   
الوســـائل  مجيـــع” احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة اســـتخدام

 يتسـق  بشـكل داخل املياه اإلقليميـة للصـومال،    “الضرورية
 القـانون  أحكـام  سـمح ت اليت مكافحة القرصنة إجراءاتمع 

حـار لقمـع أعمـال    الدويل ذات الصـلة باختاذهـا يف أعـايل الب   
  القرصنة والسطو املسلح. 

تلك اجللسة، أكد ممثل فييت نام من جديد أن  ويف  
ــرار  ــي أال ي )٢٠٠٨( ١٨١٦القـ ــرينبغـ ــ فسـ ــد  امبـ ــهيفيـ  أنـ

ــاط   ــة اخلاضــ يســمح باختــاذ أي إجــراءات يف املن  عةق البحري
لســلطة دوليــة ســاحلية مبــا يتعــارض مــع القــانون الــدويل أو  
ــانون    ميثـــاق األمـــم املتحـــدة أو اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لقـ

إندونيسـيا علـى أن الـس     شـدد ممثـلُ   كذلكو. )١٢٧(البحار
ــوخي احلــذر يف ســعيه إىل التصــدي أل     ــه ت ــتعني علي ــال ي عم

ودعــا ممثــل  . )١٢٨(القرصــنة يف املنــاطق األخــرى مــن العــامل    
مسـألة القرصـنة الـيت     مـع  حبكمـة  التعامـل إىل  سالصني الـ 

 ،الـدويل  القـانون علـى صـعيد    تهاحبساسـي  تتسـم متس أمـورا  
 موافقــةأن القــرار جيــب أن يقــوم علــى أســاس   أيضــا فأكــد

البلـــدان املعنيـــة وأن يكـــون متســـقاً مـــع رغبـــات حكومـــة   
ــوما ــعبها، لالصــ ــة   وشــ ــاه اإلقليميــ ــى امليــ ــق علــ وأن ينطبــ

__________ 

  )١٢٧(  S/PV.5902 ٥، الصفحة. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٨(  
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ــب وأال   ــومال فحســ ــعللصــ ــاطق   يتســ ــي منــ ــه ليغطــ نطاقــ
  .)١٢٩(أخرى

 تشـرين الثــاين/  ٢٠يف  املعقــودة٦٠٢٠اجللسـة   ويف  
 بلـده شـرع، اسـتجابةً    بأنفرنسا  ممثل فادأ، ٢٠٠٨نوفمرب 

 أن )٢٠٠٨( ١٨٣٨األمن الدول يف القـرار   جملس ناشدةمل
ــا تشــارك ــيما  المكافحــة أعمــال القرصــنة    يف فعلي  عــنس
ســفن حربيــة وطــائرات عســكرية، يف تنفيــذ      نشــر طريــق 

 التابعــةالعســكرية للقوافــل البحريــة مبــادرة لتــأمني احلمايــة 
انضــمت إليهــا هولنــدا والــدامنرك  ،األغذيــة العــاملي لربنــامج

ــدا.  ــافوكنـ ــاد     وأضـ ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ ــع الـ أن مجيـ
ــاً   حتشــداألورويب  ــدرات ملكافحــة القرصــنة عموم ــى  الق عل

 )٢٠٠٨( ١٨١٦و  )٢٠٠٨( ١٨١٤أســـــاس القـــــرارات 
األورويب  الحتــاد ا بــأن  الــس  أبلــغ . و)٢٠٠٨( ١٨٣٨  و

 ،وبأنسـواحل الصـومال ملـدة سـنة     قبالةحبرية  عملية سينفذ
ن األول/ديسـمرب مبوافقـة ودعـم    كانو ٨ يف ستنطلقالعملية 

إىل سـت   مخسـاً  ضـم كاملني مـن السـلطات الصـومالية وست   
قوافل برنامج األغذيـة   حلماية سفن مدعومة بقدرات جوية

ــاملي والســفن املعرضــة للخطــر   أعمــال القرصــنة   وكــبحِ الع
  .)١٣٠(واهلجمات املسلحة قبالة الساحل الصومايل

 كانون األول/ ١٦املعقودة يف  ٦٠٤٦اجللسة  ويف  
 ١٨٥١القــــرار ، وعقــــب اختــــاذ الــــس ٢٠٠٨ ربديســــم

ــذي  )٢٠٠٨( ــامال ــه،  ق ــة أمــور،   يففي ــدول مبناشــدةمجل  ال
يف  فعليـة  مشـاركة  تشارك أن ليةواملنظمات اإلقليمية والدو

مكافحة القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر قبالـة سـواحل       
ــا   ــومال وأذن هلــ ــاذالصــ ــدابري  باختــ ــع التــ ــبة يف مجيــ  املناســ

 التفـــويض أن إىلاململكـــة املتحـــدة  ممثـــل أشـــارالصـــومال، 
 يـز جي )٢٠٠٨( ١٨٥١مـن القـرار    ٦املشار إليـه يف الفقـرة   

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(  

  )١٣٠(  S/PV.6020١٥لصفحة ، ا. 

واملنظمــات اإلقليميــة، مبوافقــة احلكومــة االحتاديــة      للــدول
تتخـذه مـن    فيمـا  قتضـاء عند اال القوة ستخدمت أناالنتقالية،

ــراءات  ــةإجــ ــطة ملواجهــ ــة يف   أنشــ ــى اليابســ ــنة علــ القرصــ
ــذ  ــال إن هـ ــومال. وقـ ــويض  االصـ ــة   أداةالتفـ ــة ملكافحـ هامـ

ــنة   املتـــورطني يف ختطـــيط وتيســـري وتنفيـــذ عمليـــات القرصـ
مــن أراضــي الصــومال، ولكــن جيــب أن يكــون أي   انطالقــاً

ــرورياً  ــوة ضــ ــتعمال للقــ ــباً اســ ــد ومتناســ  .)١٣١(يف آن واحــ
ترى أن متكني الـدول،   بأاالواليات املتحدة  ةممثل وأفادت

مبوافقة الس، من مالحقة القراصنة يف مواقع عمليـام يف  
العمليـات البحريـة وحـدها     أن إذ ،الرب سيكون له أثر كـبري 

وقـــال ممثـــل بلجيكـــا إن . )١٣٢(ال تكفـــي ملكافحـــة القرصـــنة
القرصــنة   ملكافحــةجملــس األمــن قــد اختــذ خطــوة أخــرى      

ال خيـول اتمـع    )٢٠٠٨( ١٨٥١القـرار   إن ،حيثبفعالية
 فحسـب،  اإلقليميـة  الصومال مياه يف إجراءات اختاذالدويل 

الطـابع   علـى  املمثـل  شـدد  ذلـك  ومـع بـره كـذلك.    يفوإمنا 
علـى قمـع القرصـنة     حلرصا ناالستثنائي هلذا التدبري وقال إ

 ونمبادئ القانون الدويل من قبيـل قـان   ببعض سجيب أال مي
ــى أراضــيها.      ــدول عل ــة املالحــة، وســيادة ال البحــار، وحري

التدابري االستثنائية  حددمن الضروري أن ت أنه املمثلورأى 
وأن ختضـع ملراقبـة    اً،زمنيـ  حتديـداً  لتـوه ليت اعتمدها الس ا

إال لغرض حمدد واحد، هو مكافحـة   ستخدمصارمة، وأال ت
ــع     ــة مـ ــدان املتعاونـ ــوى البلـ ــتخدمها سـ ــنة، وأال تسـ القرصـ

اإلنســاين  لقــانونا حكــامأل امتثــاالالســلطات الصــومالية،  
  .)١٣٣(وقانون حقوق اإلنسان

ــة  ويف   ــودة يف  ٦٠٩٥اجللسـ ــارس  ٢٠املعقـ آذار/مـ
 ١٨١٦ رين، ســـلم ممثـــل املكســـيك بأمهيـــة القـــرا    ٢٠٠٩

__________ 

  )١٣١(  S/PV.6046 ٥ و ٤، الصفحتان. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٢(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(  
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ــذين  )٢٠٠٨( ١٨٤٦و  )٢٠٠٨( ــس،   أجــازالل مــا ال
شروط معينة، دخـول امليـاه اإلقليميـة للصـومال      توفربرهنا 
للميثــاق. وشــدد علــى أن الســلطات املمنوحــة لــس  وفقــاً

ــي األســاس        ــاق ه ــن امليث ــابع م ــن مبوجــب الفصــل الس األم
داخل  الالزمة التدابري مجيع اختاذالقانوين الذي جييز للدول 

املياه اإلقليمية للصومال ملكافحـة أعمـال القرصـنة والسـطو     
يتسق مع اإلجـراءات املتعلقـة بالقرصـنة الـيت      بشكلملسلح ا

يف أعايل  باختاذهاالصلة  ذاتالقانون الدويل  أحكامتسمح 
ــار. و ــأىالبحــ ــل  ارتــ ــوا أناملمثــ ــرا رداإلذن الــ  رينيف القــ

 اعتـراف هو  ،وإمناسابقة يف القانون الدويل العريف كليش  ال
 قـد الـس   وبـأن  بالطابع االستثنائي لإلجراءات املأذون ـا 

  .)١٣٤(مبوجب الفصل السابع من امليثاق تصرف
  ١٤ احلالة  
  املدنيني يف الرتاعات املسلحة  محاية  
أيار/مـــــايو   ٢٧املعقـــــودة يف   ٥٨٩٨اجللســـــة   يف  
فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة،  ٢٠٠٨

 الــيت تســود األوضــاع إزاء القلــق عــنأعــرب ممثــل كرواتيــا 
بعــض منـــاطق   يفوخباصــة   حوهلــا  مــا الالجــئني و  خميمــات 

ــا، و ــذه األوضــاع   أكــدأفريقي ــل ه ــاطَأن  تقتضــي أن مث  ين
وقائمـة علـى    وواضـحة قويـة   حفظ السالم واليـات  بعثاتب

ــد      ــوة عن ــك اإلذن باســتخدام الق ــا يف ذل أهــداف حمــددة، مب
  .)١٣٥(االقتضاء حلماية املدنيني

 كـانون الثـاين/   ١٤يف  املعقودة ٦٠٦٦اجللسة  ويف  
 منظمـة  مهمـة ، ذكر ممثـل اململكـة املتحـدة أن    ٢٠٠٩يناير 

للسـالم   دايتوناتفاق  دعم يف املتمثلةحلف مشال األطلسي 
 الـيت  اآلونـة  تلـك من الواليـات األوىل يف   كانتالبوسنة  يف

ــدنيني   ــة املـ ــت محايـ ــةمشلـ ــن  كمهمـ ــامـ ــي مهامهـ ة. األساسـ
__________ 

  )١٣٤(  S/PV.6095 ١٤، الصفحة. 

  )١٣٥(  S/PV.5898 ٢٩، الصفحة. 

 القوية النربة يعارضونالس الذين  أعضاء املمثل وخاطب
 وحجيــةيف واليــات حفــظ الســالم بشــأن محايــة املــدنيني      

الــيت   للقــوات  مســاندة  مــن  الفصــل الســابع فيمــا يقتضــيه    
فـدعاهم إىل التأمـل    ،املـدنيني  محايـة إىل  ترمي امتضطلع مبه

 فيمــا إذا كانــت أعمــاهلم تســاعد يف جمملــها أعمــال الــس 
  .)١٣٦(بشأن محاية املدنيني

فلســطني انتبـاه الــس إىل االقتــراح الــذي   ممثــلُ جـه وو  
يف الرتاعـات   دنينياملـ  عن اريرهالعام يف أحدث تق األمني طرحه

فيــه أنــه ينبغــي أن يكــون الــس علــى       ذكــرو ،)١٣٧(املســلحة
امليثـاق يف احلـاالت    مناستعداد للتدخل مبوجب الفصل السابع 

يــة وواســعة الــيت ترتكــب فيهــا أطــراف الــرتاع انتــهاكات منهج 
 حلقـــوق الـــدويل والقـــانون الـــدويل اإلنســـاينالنطـــاق للقـــانون 

ــب ،اإلنســان ــك  فيترت ــى ذل ــر عل ــادة    خط ــة اإلب ارتكــاب جرمي
  .)١٣٨(اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

دور األمــم املتحــدة    علــى  الربازيــل  ممثلــة  وعلّقــت   
عندما ال متتثل األطراف لاللتزامـات املترتبـة عليهـا وعنـدما     

املــدنيني،  ضــد موجــه لعنــفالســالم حفــظ  قــوات تصــدىت
مصــدر قلــق متزايــد لــس  يشــكلهــذا اجلانــب  إن فقالــت

احلاجــــة إىل قــــوات تابعــــة لألمــــم  إن الحظــــتاألمــــن. و
حلمايـة املـدنيني يف منـاطق عملياـا عنصـر أخالقـي         املتحدة

وسياســي رئيســي مــن عناصــر بعثــات حفــظ الســالم، وإن    
 يقبــل وضــعاً  للمجتمــع الــدويل ال ولــن   اجلمــاعي الضــمري

ــا ي    تقـــف ــة األيـــدي بينمـ ــدة مكتوفـ ــم املتحـ ــه األمـ ــلفيـ  قتـ
 ممثلـة  ارتـأت تلـك احلالـة،    ولتفـادي . جرحـون أو ي  املدنيون

ــل  ــل    أنالربازيـ ــة أن يواصـ ــم للغايـ ــن املهـ ــسمـ ــاذ الـ  اختـ
ــوارد    ــأمني املــ ــياغة الواليــــات وتــ ــة لصــ اخلطــــوات الالزمــ

__________ 

  )١٣٦(  S/PV.6066 ٣٠، الصفحة. 

  )١٣٧(  S/2007/643. 

  )١٣٨(  )S/PV.6066 (Resumption 1 ١٢-٩، الصفحات. 
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العســكرية الــيت تتمشــى مـــع تلــك الضــرورات األخالقيـــة      
  .)١٣٩(والسياسية

حزيران/يونيــــه  ٢٦املعقــــودة يف  ٦١٥١اجللســــة  ويف  
، أعــرب ممثــل املكســيك عــن اعتقــاده بــأن مــن واجــب   ٢٠٠٩
 يهــددونيتخــذ كــل التــدابري الضــرورية ضــد مــن       أن الــس

ع مسـلح.  للخطـر الشـديد خـالل أي نـزا     وماملدنيني أو يعرض
الس بشأن محايـة املـدنيني يف الرتاعـات     قرارات أنوأشار إىل 
قواعــد القــانون اإلنســاين الــدويل   إىل تســتندأن  ينبغــياملســلحة 
هـذه وزيـادة    القواعـد  جمموعـة  تعزيز سيستتبعما  وهوومبادئه، 

ــرارات جملــس األمــن    سيضــفيو ويرهــاتط شــرعية أكــرب علــى ق
على  ،ستعملالس إىل أن ي الربازيل ممثل اودع. )١٤٠(وإجراءاته

األدوات املنصـوص عليهـا يف امليثـاق     ،حنو مالئم وبدون انتقائية
 اإلنســـاينوضـــع حـــد لالنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــانون  بغـــرض
ــه عنــدما ت  الــدويل، ــة حلفــظ الســالم، قــد   نشــأوأشــار إىل أن بعث

 إليهـا واضـحة   واليـة  إيكـال أخالقيـاً   حمتمـاً يكون ضرورياً بل و
  .)١٤١(نيعلى محاية املدني للمساعدة
 تشـرين الثـاين/   ١١املعقودة يف  ٦٢١٦اجللسة  ويف  
ــوفمرب  ــن   ٢٠٠٩ن ــس األم ــا إىل أن جمل ــل كرواتي  ، أشــار ممث

علــى الفظــائع   ردا جــاء  مهمــاً قــراراً ١٩٩٩اختــذ يف عــام  
إىل  رين،فأضـــافالقـــرن العش مـــن املرتكبـــة يف التســـعينات

إىل  مباشـرةً  إشـارةً والية عملية حفـظ السـالم يف سـرياليون    
 املمثـل  رأىتشمل استخدام القوة. و بوسائل محاية املدنيني

متزايـدة   أمهيـة  اكتسبالنص على أحكام محاية املدنيني  أن
عمليـات حفـظ السـالم الالحقـة، حيـث أصـبح        ياتيف وال

ــة حفــظ ال   املفهــوم جــزءً  ــة عملي  يف ســالمأساســياً مــن والي
تطبيقــه منذئــذ يف   جــرىمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و  

__________ 

  )١٣٩(  S/PV.6066 ٣٩، الصفحة. 

  )١٤٠(  S/PV.6151 ١٣، الصفحة. 

 .٣٦ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤١(  

ــاتمــن  أخــرىجمموعــة  الســالم الــيت صــدر ــا    حفــظ بعث
  .)١٤٢(تكليف من األمم املتحدة

ناحية أخرى، شدد ممثل االحتاد الروسي علـى أن   ومن  
ــة املــدنيني تقــع   يف املقــام األول علــى عــاتق  املســؤولية عــن محاي

وأن اإلجراءات اليت يتخـذها   نزاع يف الضالعة حكومات الدول
اتمع الدويل ينبغي أن تركز على مسـاعدة اجلهـود الوطنيـة يف    

ــك الصــدد،   ــحاًذل ــدويل ال ميكــن  أن موض يتخــذ  أن اتمــع ال
التدابري املناسبة، وال سيما عندما يتعلق األمـر باسـتخدام القـوة،    

حتــت رعايــة جملــس األمــن ومبوافقتــه، وكــذلك وفقــا مليثــاق   إال
 إالهــي  مــااألمــم املتحــدة. وأشــار أيضــا إىل أن محايــة املــدنيني 

مـن عمليـات حفـظ السـالم،      عملية أيوالية  من واحد جانب
وأن املهمة الرئيسية حلفظة السـالم التـابعني لألمـم املتحـدة هـي      

  .)١٤٣(السالم إحالل اتمساعدة عملي
متعمقـة   مناقشـة  إجـراء إىل  احلاجـة بـنن   ممثـل  وأكد  

اآلثـار املترتبـة علـى نشـر البعثـات القويـة، مـع         كل حديدتل
مراعاة معايري استخدام القوة يف ظل املبادئ األساسية لنشر 

علـى   تعـديالت عمليات حفظ السالم واحلاجـة إىل إدخـال   
أن عمليــات حفـــظ   قواعــد االشـــتباك. وأشــار كـــذلك إىل  

ــة      ــد أن تكــون مدعوم ــدنيني ال ب ــة امل الســالم املكلفــة حبماي
خضــوع  مبــدأيتمشــى مــع  مبــا وفعالــة ثابتــةادة سياســية بــإر

القوات العسكرية ملراقبة القيادة املدنية، حىت يتسىن احلفاظ 
  .)١٤٤(على مشروعية عمل األمم املتحدة

  ١٥ احلالة  
  الدوليني واألمن السالم صون  

نيســـــان/أبريل  ٢١املعقـــــودة يف  ٦١٠٨اجللســـــة  يف  
الوساطة وتسـوية املنازعـات    عن أجريت، ويف مناقشة ٢٠٠٩

__________ 

  )١٤٢(  S/PV.6216 ١٣، الصفحة. 

 .  ٢١و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٣(  

  )١٤٤(  S/PV.6216 (Resumption 1) ٦٤،الصفحة. 
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ــار البنــد املعنــون    ، “الســالم واألمــن الــدوليني   صــون”يف إط
عـن   أعربـت باسـم حركـة عـدم االحنيـاز، ف     كوبـا  ةممثلـ  تحتدث

باسـتخدام القـوة مبوجـب     اإلذن يفالس  إلفراطاحلركة  لقق
الفصـــل الســـابع مـــن امليثـــاق ومســـارعته إىل ذلـــك يف بعـــض  

ــزمي بينمــا ،احلــاالت حــاالت  يفالصــمت وال حيــرك ســاكنا   ل
ــن      ــس يلجــأ إىل الفصــل الســابع م أخــرى. والحظــت أن ال

ــاق  ــةامليث ــدا     كمظل ــاول مســائل ال تشــكل بالضــرورة دي لتن
يسـتخدم   أنالـدوليني. وأعربـت عـن تفضـيلها      األمنم وللسال

ــل أحكــام ال   ــس بالكام ــامن لتســوية    فصــلنيال الســادس والث
أحكــام الفصــل  إىليلجـأ   أنقبــل  ،بالســبل السـلمية  نازعـات امل

. فالفصـل السـابع ينبغـي    ٤٢ و ٤١املادتان السابع، وال سيما 
 .)١٤٥(هالغـرض منـ   هـو كمـا   ،كمـالذ أخـري   إالعليـه   عتمدي أال

السـابع جيـب أال يسـتخدم     الفصـل ارتأى ممثل قطـر أن   وباملثل
__________ 

  )١٤٥(  S/PV.6108 (Resumption 1) ١٤و  ١٣، الصفحتان. 

إال كمـــالذ أخـــري وأن اللجـــوء إليـــه ال يكـــون إال للضـــرورة،  
 اتمن قرارات الـس يف السـنو   الكثري نوأعرب عن القلق أل

 . وانتقـــد ممثـــل)١٤٦(لســـابعاألخـــرية اعتمـــد يف إطـــار الفصـــل ا
 اعتـرب الس غـري احلكـيم للفصـل السـابع و     استخدامباكستان 

مثاليـة   دائمـا الفصل السابع ليست  ابريأن تد أثبتت التجربةأن 
وشدد ممثل فييت نـام علـى   . )١٤٧(هاوقد تفاقم الرتاعات وتعقد

علـى تنـاول األسـباب اجلذريــة     زتركّــ الـيت الوسـاطة   جهـود أن 
 ،ممـا الرتاع مـع  واملـثري املتسـرع   عامـل الت متنعللرتاعات ميكن أن 

 تخـــذت الـــيت لتـــدابريل “غـــري الضـــروري”إىل التطبيـــق  ؤدييـــ
هـا الفصــل الســابع مــن  علي يــنصتلـك الــيت   مثــلأخــري  الذكمـ 

  .)١٤٨(امليثاق
__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

)١٤٨(  S/PV.6108 ٩، الصفحة.     
    من امليثاق  ٤٥إىل  ٤٣للمواد من القوات املسلحة وفقا  تقدمي - خامسا

  ٤٣املادة   

يف ‘‘ األمـــم املتحـــدة’’يتعهـــد مجيـــع أعضـــاء   - ١  
ــدويل، أن يضــعوا      ــن ال ســبيل املســامهة يف حفــظ الســلم واألم
حتت تصـرف جملـس األمـن بنـاء علـى طلبـه وطبقـا التفـاق أو         
اتفاقــات خاصــة مــا يلــزم مــن القــوات املســلحة واملســاعدات    

التسهيالت الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلـك  و
  حق املرور.  

ــب أن حيــــدد ذلــــك االتفــــاق أو تلــــك       - ٢   جيــ
االتفاقــات عــدد هــذه القــوات وأنواعهــا ومــدى اســتعدادها       

  وأماكنها عموما ونوع التسهيالت واملساعدات اليت تقدم.  

تجـــرى املفاوضـــة يف االتفـــاق أو االتفاقـــات    - ٣  
بأسرع ما ميكن بناء على طلب جملس األمـن، وتـربم    املذكورة

أو بينـه وبـني    “األمـم املتحـدة  ”بني جملس األمن وبني أعضـاء  
، وتصــدق عليهـــا  “األمــم املتحـــدة ”جمموعــات مــن أعضـــاء   

  الدول املوقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.  

    ٤٤املادة   

ــل أن         ــه قب ــوة، فإن ــن اســتخدام الق ــس األم ــرر جمل إذا ق
القــوات املســلحة وفــاء  يطلــب مــن عضــو غــري ممثَّــل فيــه تقــدمي 

، ينبغـي لـه أن يـدعو    ٤٣املـادة  بااللتزامات املنصوص عليهـا يف  
هذا العضـو إىل أن يشـترك إذا شـاء يف القـرارات الـيت يصـدرها       
  فيما خيتص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو املسلحة. 

    ٤٥املادة   

رغبة يف متكني األمم املتحدة من اختاذ التدابري احلربيـة    
ــة ميكــن       ــة أهلي ــدى األعضــاء وحــدات جوي ــة يكــون ل العاجل
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ــورا أل  ــدد    اســتخدامها ف ــة املشــتركة. وحي ــع الدولي ــال القم عم
جملس األمن قوى هذه الوحـدات ومـدى اسـتعدادها واخلطـط     
ألعماهلـا املشـتركة، وذلـك مبســاعدة جلنـة أركـان احلــرب ويف      
احلدود الـواردة يف االتفـاق أو االتفاقـات اخلاصـة املشـار إليهـا       

  .٤٣املادة يف 
  مالحظة  
من امليثاق علـى ترتيبـات    ٤٥إىل  ٤٣واد من املتنص  

ترمــي إىل تنظــيم العالقــة بــني جملــس األمــن والــدول األعضــاء   
املســـاهمة بقـــوات وبوحـــدات جويـــة بغـــرض صـــون الســـالم 

على التـزام الـدول األعضـاء     ٤٣املادة واألمن الدوليني.وتنص 
بوضـــع مـــا يلـــزم مـــن القـــوات املســـلحة وأشـــكال املســـاعدة  

 لـس األخرى لصون السالم واألمن الـدوليني حتـت تصـرف ا   
تتـوخى إشـراك البلـدان     ٤٤املـادة  بناء على طلبه، يف حـني أن  

املســـاهمة بقـــوات يف مـــداوالت جملـــس األمـــن ذات الصـــلة.  
الـدول   من امليثاق حتديدا على ضرورة تقـدمي  ٤٥املادة وتنص 

 األعضاء وحدات من القوات اجلوية الوطنيـة لتنفيـذ إجـراءات   
 الــس. ويف اإلنفــاذ الدوليــة املشــتركة، بنــاء علــى طلــب مــن  

 العديــد مــن الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، تطــرق الــس، يف
ــياق   ــات يف سـ ــذه الترتيبـ ــل هـ ــداوالت، إىل مثـ ــرارات واملـ  القـ
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بوجه عـام، وفيمـا يتعلـق    

  ببعثات معينة حلفظ السالم.  
ــم    ــذا القسـ ــم هـ ــمن   وينقسـ ــة. وتتضـ ــام فرعيـ ــتة أقسـ إىل سـ

بـاملواد  األقسام الفرعية ألف وجيم وهاء قـرارات الـس ذات الصـلة    
الفرعيـة بـاء     حني تتناول األقسامعلى الترتيب. يف ٤٥ و ٤٤ و ٤٣

  ودال وواو املناقشات الدستورية ذات الصلة بتلك املواد.  
رســائل  باالســتعراض، مل تــرد أيــة ويف الفتــرة املشــمولة  

أو األحكــام  ٤٥إىل  ٤٣املــواد مــن تتضــمن إشــارة صــرحية إىل 
  الواردة فيها.

يف  ٤٤و  ٤٣املــادتني  ومل يشــر الــس صــراحة إىل     
أي مـــن قراراتـــه. غـــري أنـــه دعـــا الـــدول إىل تقـــدمي املســـاعدة  

ــإجراءات اإلنفــاذ الــيت تتخــذها  يتصــل فيمــا عمليــات األمــم  ب
املتحــدة حلفــظ الســالم، وكــان ذلــك، علــى ســبيل املثــال، يف    
سياق زيادة القوام العسكري لبعثـة حفـظ السـالم املنتشـرة يف     
مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة (بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف       
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة) أو يف ســـياق اإلذن بتكـــوين 

ــة مج   عنصــر ــد يف بعث ــا الوســطى   عســكري جدي ــة أفريقي هوري
  ).  ٣١وتشاد (انظر اجلدول 

، اعتمــد الــس بيانــا رئاســيا ٤٤باملــادة وفيمــا يتعلــق   
عمليــات حفــظ الســالم الــيت  ”واحــدا يف إطــار البنــد املعنــون  

، أشار فيـه الـس، يف مجلـة أمـور،     “تضطلع ا األمم املتحدة
إىل أنه سـعى جاهـدا لتعميـق املشـاورات مـع البلـدان املسـامهة        

  .)١٤٩(بقوات عسكرية وبقوات شرطة
نظــر الــس يف املصــاعب  ، ٤٥باملــادة وفيمــا يتصــل   

اليت تواجههـا بعـض بعثـات حفـظ السـالم، وال سـيما العمليـة        
املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور وبعثــة   
ــة،     ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ منظمـ
وتعــوق ــوض تلــك البعثــات بوالياــا علــى الوجــه األكمــل    

مــن القــوات اجلويــة بأنواعهــا     زممــا يلــ  بســبب افتقارهــا إىل 
ــرارات   ــس ق ــد ال ــدعم     املختلفة.واعتم ــدمي ال ــا تق ــب فيه يطل
  .  ٤٥باملادة املناسب وأجرى مناقشات متصلة 

    ٤٣باملادة جملس األمن ذات الصلة  قرارات  - ألف
باالستعراض، نظـر الـس، فيمـا خيـص      خالل الفترة املشمولة

ــاق األمــم املتحــد   ٤٣املــادة  ــة منظمــة  مــن ميث ــز بعث ة، يف تعزي
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويف نشــر      
 العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      

__________ 

)١٤٩(  S/PRST/2009/24. 
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اجلـــاري آنـــذاك، ويف اإلذن بتوســـيع بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف  
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد. وبنــاء علــى ذلــك، طلــب   

ــدول ا ــة  الـــس إىل الـ ــوات يف العمليـ ــاهم بقـ ــاء أن تسـ ألعضـ
ــة ــة    املختلطـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــة املنظمـ وبعثـ

ــا الوســطى وتشــاد. وقــد حققــت     ــة أفريقي ــها يف مجهوري وبعثت
العسكرية املوصى ـا تقريبـا،    القدرات العملية املختلطة كامل

احلامسـة مـن قبيـل     افتقرت بشدة إىل العوامـل التمكينيـة   إال أا
ــة أخــرى، مل تبلُــغ   ال وحــدات اللوجســتية واجلويــة. ومــن ناحي

وبعثتـــها يف  بعثـــة املنظمـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة 
مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد قوامهما الكامل من القـوات،  

علـى   ٢٠٠٨رغم موافقة الس لتوه يف تشرين الثـاين/نوفمرب  
البعثـة الثانيـة بشـكل     زيادة عدد أفراد البعثة األوىل ورغم توىل

عمليــة االحتــاد األورويب يف تشــاد/مجهورية كامــل مســؤوليات 
ــا الوســطى  ــوارد     أفريقي ــن نقــص امل ــان أيضــا م ــت البعثت ، وعان

احليوية. ويف ضوء هذه املصاعب، حثّ الس اتمع الـدويل  
ــك     ــل لتلــ ــر الكامــ ــق النشــ ــه لتحقيــ ــاعفة التزاماتــ ــى مضــ علــ

أن تـدعم   الدول األعضـاء أيضـا  وأهاب الس ب .)١٥٠(البعثات
  يف غرب أفريقيا. القوات بني البعثات عمليات إعادة توزيع

__________ 

احلالـة   ) تفاصـيلُ ٣٢هـاء أدنـاه (اجلـدول     الفرعـي  تـرِد يف القسـم    )١٥٠(
 الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف املتحــدة األمــم بعثــةبالنســبة إىل 

ــاد ــة األمـــ   وتشـ ــة منظمـ ــو   وبعثـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ م املتحـ
الدميقراطية والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف  

 تقـــدمية إىل الـــدعومشلـــت فيهـــا  الـــيتدارفـــور، وهـــي احلـــاالت 
 إىل املسامهة بطائرات مروحية.   دعوات املسامهات

    
  ٣١ اجلدول

  اإلنفاذ  بإجراءاتيتعلق  فيماإىل تقدمي املساعدة  الدعوات
 احلكم  يخوالتار القرار

 سطى واملنطقة دون اإلقليمية  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الو  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٤القرار 
    ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤

يشجع البلدان املساهمة بقوات على التعهد بتـوفري االحتياجـات الالزمـة للقـوات، وخباصـة الطـائرات املروحيـة        
 ) ٧ووحدات االستطالع واملهندسون واإلمدادات اللوجستية واملرافق الطبية (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 
   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

ياجــات بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يشــجع الــدول األعضــاء علــى املســامهة يف تــوفري احت
مــن القوات،وخباصــة الطــائرات املروحيــة ووحــدات االســتطالع واملهندســون واإلمــدادات اللوجســتية     وتشــاد

 ) ١٤(الفقرة واملرافق الطبية 

تيسـر نقـل مجيـع     حيث مجيع الدول األعضاء، ال سيما الدول املتامخة لتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، على أن  
األفراد املتجهني إىل تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى للعمـل يف البعثـة وعمليـة االحتـاد األورويب وتسـليم مجيـع         

املركبـات وقطـع الغيـار املرسـلة إىل البعثـة وعمليـة        املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السـلع، مبـا فيهـا   
 ) ١٥(الفقرة ها، دون قيود أو عائق أو تأخري االحتاد األورويب، حىت إاء مهمت

 احلالة يف كوت ديفوار

  )٢٠٠٩( ١٨٨٠القرار 
    ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠

، أن يـأذن لألمـني العـام بإعـادة نشـر      )٢٠٠٨( ١٨٣٦القـرار   يؤكد من جديد اعتزامه، علـى النحـو الـوارد يف   
القوات، حسب االقتضاء، بني بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار بصـفة مؤقتـة   

٧مـن تقريـره املـؤرخ     ٢٥، كما أوصى بـذلك األمـني العـام يف الفقـرة     )٢٠٠٥( ١٦٠٩ووفقا ألحكام القرار 
 )  ٢٤ويهيب بالبلدان املسامهة بقوات دعم جهود األمني العام يف هذا الصدد (الفقرة  ،(أ)٢٠٠٩متوز/يوليه 
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 احلكم  يخوالتار القرار

 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  

  )٢٠٠٩( ١٩٠٦القرار 
    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

املاحنة ملا تقدمـه مـن مسـامهات إىل بعثـة منظمـة األمـم        يثين على البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة واجلهات
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويهيب بالدول األعضاء التعهد بتـوفري مـا تبقـى مـن لـوازم البعثـة مـن        
طائرات مروحية وقدرات جوية وموارد استخباراتية وغري ذلك من العناصر املطلوبـة لـتمكني القـوات مـن أداء     

 )  ٤٢وتوفري ذلك (الفقرة مهامها 

 احلالة يف ليربيا

    )٢٠٠٩( ١٨٨٥القرار 
    ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٥

ثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا     يعيد تأكيد اعتزامـه أن يـأذن لألمـني العـام بنقـل القـوات، حسـب االقتضـاء، بـني بع         
ويهيـب  ، )٢٠٠٥( ١٦٠٩وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار علـى أسـاس مؤقـت، وفقـا ألحكـام القـرار        

 ) ٥بالبلدان املسامهة بقوات أن تدعم جهود األمني العام يف هذا الصدد(الفقرة 

   احلالة يف الشرق األوسط

  )٢٠٠٨( ١٨٣٢القرار 
    ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٧

ي يبدونـه، وإذ  الذي يضـطلع بـه أفـراد قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان والتفـاين الـذ           إذ يشيد بالدور الفعال
يعرب عن تقـديره البـالغ للـدول األعضـاء الـيت تسـاهم يف القـوة، وإذ يشـدد علـى ضـرورة تزويـد القـوة جبميـع              

 (الفقرة اخلامسة من الديباجة)   الوسائل واملعدات الالزمة لالضطالع بواليتها

 )٢٠٠٩( ١٨٨٤الفقرة الثامنة من ديباجة القرار  يرد احلكم نفسه يف  

 تقارير األمني العام عن السودان

S/PRST/2008/1  
   ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١١

يعرب الس عن القلـق إزاء تـدهور األوضـاع األمنيـة واإلنسـانية يف دارفـور، ويهيـب بـاألمم املتحـدة وجبميـع           
ألفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور.     الدول األعضاء تيسـري النشـر السـريع والكامـل للعمليـة املختلطـة لالحتـاد ا       

وحيث الس الدولَ األعضـاء الـيت بوسـعها أن تسـهم بالطـائرات [املروحيـة] ووحـدات النقـل الضـرورية علـى           
 القيام بذلك لكفالة التنفيذ الناجح لوالية العملية املختلطة (الفقرة السادسة)  

S/PRST/2008/27  
    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٦

لسريع والكامـل للعمليـة املختلطـة، ويهيـب     املتحدة وجبميع األطراف تيسري النشر ا يهيب الس كذلك باألمم
بالدول األعضاء اليت بوسعها املسامهة يف توفري طائرات اهلليكوبتر ووحدات النقل الالزمة القيام بـذلك لضـمان   

 (الفقرة اخلامسة)النجاح يف تنفيذ والية العملية املختلطة

  )٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار 
    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

خطـة  ، علـى  ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٥يرحب مبوافقة حكومة السـودان، خـالل اجتماعهـا مـع جملـس األمـن يف       
نشـر قـوات االحتـاد األفريقــي واألمـم املتحـدة، ويشــيد باملسـامهة الـيت قدمتـها البلــدان املسـامهة بقـوات وبــأفراد           
الشــرطة واجلهــات املاحنــة إىل العمليــة املختلطــة، بغيــة تيســري إمتــام وجنــاح نشــر العمليــة املختلطــة وتعزيــز محايــة   

 أفرادها:  

ره األمني العام، لعناصر متكني القوة، مبا فيها وحدات اهلندسـة  يدعو إىل النشر السريع، حسبما يقر  (أ)    
واللوجستيات واخلدمات الطبية واإلشارة التابعة موعـة الـدعم القـوي، وألعـداد إضـافية مـن القـوات وأفـراد         

 الشرطة واألفراد املدنيني، مبن فيهم املتعاقدون؛ 

هد بتقدمي وأن تقدم ما يلزم من وحـدات الطـائرات   يهيب بالدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تتع  (ب)    
ــة        ــربي واهلندســة والوحــدات اللوجســتية والعناصــر األخــرى املطلوب ــل ال [املروحية]واالســتطالع اجلــوي والنق

 )٢لتمكني القوة (الفقرة 

ان سـابقا  يشدد على أمهية تعزيز قدرات كتائب العمليـة املختلطـة الـيت نشـرا بعثـة االحتـاد األفريقـي يف السـود          
وغريها مما سينشر مستقبال من كتائب، ويطلـب مسـاعدة مسـتمرة مـن اجلهـات املاحنـة لكفالـة تـوفري التـدريب          

 )  ٣والعتاد هلذه الكتائب مبا يفي مبعايري األمم املتحدة (الفقرة 
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 احلكم  يخوالتار القرار

، ٢٠٠٨رب كـانون األول/ديسـم   ٣١يف املائة من العمليـة املختلطـة حبلـول     ٨٠يرحب باعتزام األمني العام نشر     
وحيث حكومة السودان والدول املسامهة بقـوات واجلهـات املاحنـة واألمانـة العامـة ومجيـع اجلهـات املعنيـة علـى          

 ) ٤بذل كل ما يف وسعها لتيسري ذلك (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٨١القرار 
    ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠

يهيب بالدول األعضاء يف األمم املتحدة التعهد والقيام بتقدمي ما يلزم بعد من وسائل الدعم من قبيل الطـائرات  
اجلوي والنقل الربي والوحدات الطبية واللوجستية وغري ذلك من الوسـائل الـيت   املروحية ووحدات االستطالع 

حتتاجها القوات لتنفيذ مهامها، ويشدد على احلاجة إىل كتائب قادرة فعليا على أداء املهـام املسـندة إىل العمليـة    
صـول تلـك الكتائـب    املختلطة، ويطلب إىل اجلهات املاحنة، يف هذا الصدد، مواصـلة تقـدمي املسـاعدة لكفالـة ح    

على ما يلزمها من تدريب ومعدات، ويطلب كذلك إىل العملية املختلطة النظـر يف كيفيـة اسـتخدام قـدراا يف     
 ) ٣(الفقرة دارفور على الوجه األمثل 

  
  .S/2009/344  (أ)  

    
    ٤٣باملادة املناقشات املتصلة   - باء

الفترة قيد النظر، ركّـز جملـس األمـن يف املناقشـات      يف  
ــا       ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــدها بشــأن بعث ــيت عق ال

مـن امليثـاق، علـى     ٤٣املـادة  الوسطى وتشاد، يف ضوء أحكام 
اســتمرار الــنقص يف التربعــات الــيت تتعهــد البلــدان املســـامهة       

مسـاعدة البعثـة علـى بلـوغ قوامهـا       ميها مـن أجـل  بقوات بتقـد 
). وفيما خيص العمليـة املختلطـة لالحتـاد    ١٦املأذون به (احلالة 

ــألة       ــس مس ــاقش ال ــور، ن ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم األفريق
االفتقــار إىل الوحــدات اجلويــة والربيــة احلامســة األمهيــة بالنســبة 

اءات لزيــادة للعمليــة املــذكورة، علــى الــرغم مــن توجيهــه النــد 
ونـاقش   ،)١٥١(املسامهات مـن األصـول الـيت متـس احلاجـة إليهـا      

أيضـا مسـألة تشـكيلة القـوات مـع التركيـز علـى تفسـري عبــارة         
ــب ” ــي غالـ ــابع أفريقـ ــة   “ذات طـ ــف البعثـ ــيت وردت لوصـ الـ

  .)١٥٢()١٧املختلطة (احلالة 
__________ 

ــرارات  )١٥١( ــدمي  الق ــة بتق ــة إ  وحــدات املتعلق ــوات اجلوي ــة اىلالق  لعملي
أيضـا املناقشـة    انظـر و أدنـاه؛  هـاء  الفرعـي  القسم يفاملختلطة ترد 

 .  ٢٠القسم الفرعي واو أدناه، احلالة  يفالواردة 

 )، الفقرة السابعة من الديباجة.  ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )١٥٢(

    ١٦احلالة   
احلالة يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة       

  دون اإلقليمية  
ــة    ــودة يف  ٦١١١يف اجللســـ ــان/أبريل  ٢٤املعقـــ نيســـ
ــطى    ٢٠٠٩ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــاد ومجهوريـ ــة يف تشـ ــأن احلالـ بشـ

االحتــاد  عقــب نقــل الســلطة مــن عمليــة واملنطقــة دون اإلقليميــة
 األورويب يف تشـــــاد/مجهورية أفريقيـــــا الوســـــطى إىل العنصـــــر

ــا    ــة أفريقيـ ــم املتحـــدة يف مجهوريـ ــة األمـ ــابع لبعثـ العســـكري التـ
ــديثا يف   ــاد الـــــــُمنشأ حــــ ــارس  ١٥الوســــــطى وتشــــ آذار/مــــ

، أكد األمني العام املساعد لعمليات حفظ السـالم  )١٥٣(٢٠٠٩
إىل تعزيز بعثـة األمـم املتحـدة لتصـل إىل     أن هناك حاجة عاجلة 

ــه وإىل تزويــدها مبــا يلزمهــا مــن مــوارد لكــي     قوامهــا املــأذون ب
 . وذكّــر الــستـتمكن مــن التصــدي للتحــديات الـيت تواجههــا  

بأنه، على الرغم من نشـر قـوات عمليـة االحتـاد األورويب حتـت      
ا بعثة األمـم املتحـدة والنشـر اإلضـايف لقـوات مـن قبـل غانـ         لواء

وتوغو، ال تزال البعثة تفتقـر إىل عناصـر أساسـية الزمـة للقـوة،      
ــدة لالتصــاالت و   ــيما وح ــات العســكرية   وال س ــة املروحي أغلبي

__________ 

ملزيد من املعلومات، انظر القسم الثالث من اجلزء الثامن؛ واجلزء   )١٥٣(
 العاشر.  
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لكفالــة الــس علــى بــذل كــل مــا يف وســعه    . وحــثّاملطلوبــة
ما يلزمها مـن عتـاد عسـكري،     بعثة األمم املتحدة علىحصول 

تنفيــذ واليتــها  لالعســكرية،من أجــ مبــا فيــه الطــائرات املروحيــة 
  .)١٥٤(والتقليل إىل أدىن حد من املخاطر اليت تواجهها قواا

ــيكية      ــة التشـ ــل اجلمهوريـ ــدث ممثـ ــم االحتـــاد   وحتـ باسـ
جندي ممـن شـاركوا يف    لفياألورويب، فذكر أن ما يقرب من أ

حاليا حتت راية بعثـة األمـم املتحـدة،     خيدمون العملية األوروبية
األورويب لعمليـات األمـم املتحـدة     يؤكد مـرة أخـرى الـدعم    مما

. وشجع األمانة العامة والبلـدان اجلديـدة املسـامهة    حلفظ السالم
حتقيـق القـدرة التشـغيلية     بقوات على مواصلة جهودها من أجل

ملة لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشـاد  الكا
ــيت        ــة ال ــائج اإلجيابي ــى النت ــة عل ــن أجــل احملافظ بســرعة،وذلك م

  .)١٥٥(قوة حفظ السالم بقيادة االحتاد األورويب حققتها
متوز/يوليـــــه  ٢٨املعقـــــودة يف  ٦١٧٢ويف اجللســـــة   
مـم  ، أشار املمثل اخلاص لألمني العـام ورئـيس بعثـة األ   ٢٠٠٩

ــا الوســطى وتشــاد إىل أن انتشــار     ــة أفريقي املتحــدة يف مجهوري
يف املائة مـن قوامهـا املـأذون     ٤٦القوة العسكرية مل يتعد نسبة 

قدرة البعثة على التنفيذ الفعـال للمفهـوم    به، مما أدى إىل تقييد
ــة     ــة املطلوب ــة واملأمون ــة اآلمن ــوفري البيئ ــات وت العســكري للعملي

. كمـا ذكّـر الـس بأنـه ال يـزال      السكانللفئات الضعيفة من 
، اهـزة بقـدرة معـززة للطـريان لـيال     هناك نقص يف املروحيات 

ــه  ــول  وأن فســيتعني اســتطالع   إذا اســتمر هــذا الوضــع غــري املقب
ــد   إمكانيـــة احلصـــول علـــى تلـــك القـــدرات عـــن طريـــق التعاقـ

 إىل البلـدان الـيت نشـرت بالفعـل قـوات     وطلب أيضـا  التجاري. 
ــواء ا  ــت لـ ــل  حتـ ــا وأن تطيـ ــزز وجودهـ ــوة أن تعـ ــرة   لقـ ــد فتـ أمـ

  .)١٥٦(االنتشار
__________ 

)١٥٤(  S/PV.6111،  ٤ و ٣الصفحتان. 

 .٨الصفحة  نفسه، املرجع  )١٥٥(

)١٥٦(  S/PV.6172،  ٥ و ٤الصفحتان. 

مـــن األمهيـــة مبكـــان تعجيـــل وذكـــر ممثـــل فرنســـا أن   
وإكمال نشر بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    

الــدول كافــة لتأكيـد التزاماــا جمــددا أو التعهــد  ا ، فــدعوتشـاد 
اتمــع وحــثّ ممثــل بوركينــا فاســو   .)١٥٧(بالتزامــات جديــدة

لعنصـر  يل على بذل كل ما بوسعه لكفالـة النشـر الفعـال ل   الدو
بعثـــة وجلعلـــها قـــادرة علـــى العمـــل مـــن خـــالل  العســـكري لل

 .)١٥٨(تزويدها بالوسائل اللوجستية الضـرورية إلجنـاز واليتـها   
وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أن وحــدة الطــريان الروســية   

ــا العــبء األكــرب وأعــرب عــن   ــه تتحمــل حالي يف أن تقــدم  أمل
ــرورية   البلـــــدان املســـــامهة بقـــــوات الوحـــــدات اجلويـــــة الضـــ

وعلى نفس املنـوال، أعـرب ممثـل اليابـان عـن قلـق        .)١٥٩(للبعثة
حكومته إزاء التأخر احلاصـل يف النشـر الكامـل للبعثـة، فحـث      

بــذل كــل مــا يف وســعها لتعجيــل مجيــع األطــراف املعنيــة علــى 
 وأهاب ممثـل فييـت نـام   . )١٦٠(االنتقال السلس يف نشر القوات

بالبلـــدان املاحنـــة والبلـــدان املســـامهة بقـــوات أن تـــوفر املـــوارد  
ــة  ــة وأن تقـــدم العوامـــل التمكينيـ العســـكرية لإلســـراع  الالزمـ

  .)١٦١(وحذا ممثل كرواتيا حذوهبالنشر الكامل للبعثة، 
    ١٧احلالة   
  تقارير األمني العام عن السودان  
ــة    ــودة يف  ٥٨٣٢يف اجللســــ ــباط/فرباير  ٨املعقــــ شــــ
، أشار وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم إىل     ٢٠٠٨

مسـألة تشـكيل القــوات مـن املسـائل األساســية الـيت يعتمــد      أن 
عليها جناح العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة     

أكيد مـن جانـب    قرار ، فأكد من جديد احلاجة إىليف دارفور
__________ 

 .٧الصفحة  نفسه، املرجع  )١٥٧(

 .١١الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٨(

 .١٢، الصفحة نفسه املرجع  )١٥٩(

 .١٣الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٠(

 ٢٣نـــــام)؛ والصـــــفحة  فييـــــت( ١٧الصـــــفحة نفسه، املرجـــــع  )١٦١(
 (كرواتيا).
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 الوحـدتني التايلنديـة والنيباليـة    بشـأن إدمـاج   حكومة السـودان 
يف العمليــة املختلطــة، إىل جانــب القــوات اإلثيوبيــة واملصــرية.  

بالفعـــل إىل  أشـــار )٢٠٠٧( ١٧٦٩قـــرار الـــس  وذكـــر أن
ذات طـابع أفريقـي   ”املختلطة ضرورة أن تكون قوات العملية 

أن تكــون  ، وشــدد علــى أن ذلــك ال يعــين بالضــرورة “غالــب
. وأكـد علـى عـدد مـن األسـباب      “حبـت ”ذات طابع أفريقـي  

وأول  اليت تقتضـي خليطـا أوسـع نطاقـا مـن القـوات.       الوجيهة
أنه يتعني البحث عن مسامهني بقوات عسـكرية   هذه األسباب

. ة لتـوفري إمكانـات حمـددة   وأفراد شرطة من بلـدان غـري أفريقيـ   
وثانيها أنه يتعني إيـالء االهتمـام الواجـب للتـوازن اجلغـرايف يف      

ــوة   ــات الق ــا    مكون ــة باعتباره لكــي تنظــر األطــراف إىل العملي
ــدة ــام كــذلك    حماي ــل األمــني الع ــدان املســامهة  . ودعــا وكي البل

بقوات وبأفراد شرطة يف العملية املختلطة إىل أن تبـذل أقصـى   
ــعها ل  ــا بوس ــابقة للنشــر ولضــمان     م ــتعداداا الس ــل باس لتعجي

وصول القوات إىل البعثة جمهزة باإلمكانات الالزمة يف أسـرع  
جيـب أن حتصـل    وأكد جمددا أن العملية املختلطـة  وقت ممكن.

ووسـائل   على قـدرات للطـريان العسـكري   على جناح السرعة 
  .)١٦٢(للنقل الربي تتسم بأمهيتها احلامسة

وأعــرب ممثــل بلجيكــا عــن األســف للصــعوبات الــيت     
ووجهت لدى نشر وحدات غري أفريقية، وذكر أن الـس ال  

ــه   ــا تدعيـ ــل مـ ــه أن يقبـ ــن  ميكنـ ــها مـ ــودان لنفسـ ــة السـ حكومـ
البلـدان   ختوهلا املوافقة على املسامهات الـيت تقـدمها   صالحيات

ــة املســتمدة مــن جملــس األمــن،    ورحــب إىل القــوة ذات الوالي
ــع للوحــدتني   ــة  بالنشــر املزم ــة والنيبالي . وكــذلك )١٦٣(التايلندي

ــاون      ــار التع ــل اململكــة املتحــدة إىل افتق ــه  أشــار ممث ــذي تبدي ال
احلكومـــــة الســـــودانية إىل االتســـــاق وإىل حـــــؤول العوائـــــق  

  .)١٦٤(ض الواقعالبريوقراطية دون حتقيق نتائج على أر
__________ 

)١٦٢(  S/PV.5832،  ١٠ و ٩الصفحتان. 

 .٢٨ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٣(

 .٢٧الصفحة  نفسه، املرجع  )١٦٤(

ومن ناحية أخرى، رحب ممثل بوركينا فاسو باألنبـاء    
بـأن السـلطات السـودانية وافقـت علـى التوسـع يف        اليت أفادت

ة مــن بعــض البلــدان غــري  قــوام قــوة العمليــة املختلطــة مبشــارك 
  .)١٦٥(األفريقية
ــرار      ــذ القــ ــني إىل أن تنفيــ ــل الصــ ــار ممثــ  ١٧٦٩وأشــ

لـــيس مســـؤولية األمانـــة العامـــة وحـــدها أو االحتـــاد   )٢٠٠٧(
ــي وحــده أو حكو  ــل جيــب أن    األفريق ــة الســودان وحــدها. ب م

يشــترك اتمــع الــدويل يف تلــك املســؤولية بتــوفري مــا يلــزم مــن   
املوارد واملعدات واألفراد. وأضـاف أنـه ال ميكـن، بغـري اجلهـود      
املشتركة للمجتمع الدويل عموما، تيسري نشر القوة املختلطة يف 

ــها   ــق ومتكينـــ ــدان دون عوائـــ ــن امليـــ ــدور   مـــ ــطالع بـــ االضـــ
ودعــا عــدد مــن املــتكلمني، الــذين أعربــوا عــن آراء   .)١٦٦(فعــال

ــة املختلطــة إىل      ــوات يف العملي ــدان املســامهة بق ــة، البل أن مطابق
وشددوا علـى أمهيـة أن يسـهم    تعجل باستعداداا لنشر القوات،

  .)١٦٧(اتمع الدويل بوحدات هامة للنقل اجلوي والربي
    ٤٤باملادة قرارات جملس األمن ذات الصلة   - جيم

ــطس  ٥يف    ــس األ ٢٠٠٩آب/أغسـ ــد جملـ ــن ، اعتمـ مـ
حفظ السالم الـيت   عمليات”بيانا رئاسيا يف إطار البند املعنون 

، أشار فيه إىل أنه سعى يف الشـهور  “تضطلع ا األمم املتحدة
إىل حتسني احلوار الذي جيريه مـع األمانـة العامـة     الستة السابقة

ومــع البلــدان املســامهة بقــوات عســكرية وقــوات شــرطة فيمــا   
عمليـات حفـظ السـالم، كمـا     يتعلق باإلشراف اجلماعي على 

ســعى إىل تطــوير ممارســات مــن قبيــل بــذل اجلهــود لتعميــق        
املشــاورات مــع البلــدان املســامهة بقــوات عســكرية وقــوات       

الـتمعن فيهـا    عـدة جمـاالت يـتعني    شرطة. وحـدد الـس أيضـا   
من أجل حتسني إعداد عمليـات حفـظ السـالم والتخطـيط هلـا      

__________ 

 .١٢ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٥(

 .  ١٣الصفحة  املرجع نفسه،  )١٦٦(

ــه،   )١٦٧( ــع نفســ ــفحة  املرجــ ــيا)؛ ١٥الصــ ــفحة (إندونيســ  ٣١ والصــ
 نام).   فييت( ٣٢(الواليات املتحدة)؛ والصفحة 
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يف وقت مبكر وبشـكل   ورصدها وتقييمها وإمتامها، والتعاون
أجدى مع البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة قبـل جتديـد        
أو تعديل والية أية عملية حلفظ السالم، مع اإلقرار بـأن تلـك   

ميكـن أن تسـهم إسـهاما كـبريا      البلدان مبا هلا من خربة ودرايـة 
يف التخطـيط لعمليـات حفـظ الســالم ويف صـنع القـرار بشــأا      

  .)١٦٨(لونشرها على حنو فعا
    ٤٤باملادة املناقشات املتصلة   - دال

ــرة املشــمولة  يف   ــت  الفت ــتعراض، أجري مناقشــتان  باالس
تنـاول فيهمـا جملـس األمـن تعاونـه مـع البلـدان املسـامهة بقــوات         

 دراسـيت وبأفراد شرطة، وقد أوردت تفاصـيلهما هنـا يف شـكل    
حفظ السالم  عمليات”حالة إفراديتني. ففي إطار البند املعنون 

، نــاقش الــس دور البلــدان  “الــيت تضــطلع ــا األمــم املتحــدة  
). ومت التطــرق إىل ١٨املســامهة بقــوات وبــأفراد شــرطة (احلالــة 

ــني البلــدان املســاهمة بقــوات يف ســياق    ــني الــس وب  العالقــة ب
  ). ١٩ يب عمل الس (احلالةاملناقشات املتعلقة بأسال

 ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٠املعقودة يف  ٥٨٩٥ويف اجللسة   
بشــأن بنــاء الســالم بعــد انتــهاء حــاالت النـــزاع، وردت إشــارة 

  .)١٦٩(ومل جتر بشأا مناقشة دستورية ٤٤املادة صرحية إىل 

    ١٨احلالة   
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم    
ــة    ــودة يف  ٦٠٧٥يف اجللسـ ــاين/  ٢٣املعقـ ــانون الثـ  كـ

ــاير  ــي    ٢٠٠٩ينـ ــدعم السياسـ ــى أن الـ ــون علـ ــع متكلمـ ، أمجـ
ت واملوارد املاليـة واللوجسـتية الكافيـة، فضـال عـن اسـتراتيجيا      

اخلروج، كل ذلك ضروري لنجاح عمليات حفظ السـالم يف  
ولــدى مناقشــة التعــاون الثالثــي األطــراف بــني إجنــاز والياــا. 

 ممثــل الــس واألمانــة العامــة والبلــدان املســامهة بقــوات، أبــرز 
__________ 

)١٦٨(  S/PRST/2009/24، .الفقرتان الثالثة والرابعة 

)١٦٩(  S/PV.5895 (Resumption 1)، ٣٥ الصفحة. 

أوروغــواي اخنفــاض مســتوى مشــاركة تلــك البلــدان يف إدارة  
ــة اإل  ــات، وال ســيما يف مرحل ــق  العملي عــداد والتخطــيط. وعل

علـى تعزيـز مسـتوى تبـادل املعلومـات، فـدعا إىل        كـربى  أمهية
إتاحــة فرصــة حقيقيــة للبلــدان املســامهة بقــوات لإلعــراب عــن  

اسـتحداث آليـة    آرائها قبل حتديد تفاصيل أية عمليـة. واقتـرح  
فعالة وغري مسيسة لتجعل ذلك التفاعل ممكناً وتسهم يف احلـد  

  .)١٧٠(كفاءة عمليات حفظ السالممن املخاطر وزيادة 
ينبغي، يف السياق الـدويل احلـايل،    وذكر ممثل اهلند أنه  

علـى أـا تعـين ضـمنا أنـه ينبغـي للمجلـس أن         ٤٤املادة قراءة 
 مشـــاركته يف اختـــاذ القـــرارات إىل يـــدعو غـــري األعضـــاء فيـــه 

املتعلقة باستخدام وحدات القوات املسـلحة التابعـة لألعضـاء.    
يبتكرهـا   أداةًأن يكـون حفـظُ السـالم     يوأكد أن امليثاق تـوخ 

ومل يقصــد منــه أن   ويصــقلها الــس واجلمعيــة العامــة معــاً،     
 يكون صفة من صفات السلطة اليت منحهـا امليثـاق للمجلـس.   

احتكـر لنفسـه   ”لكـون جملـس األمـن    وأعرب املمثل عـن أسـفه  
يف الواقع السيطرةَ علـى عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ       “متاما

ــة ت الســـالم. والحـــظ ــدان  أن اجتماعـــات خاصـ ــع البلـ ــد مـ عقـ
ــدد   ــكل احملـ ــار الشـ ــوات يف إطـ ــامهة بقـ ــرار  املسـ  ١٣٥٣يف القـ

وأن اإلحاطات اإلعالمية اليت تقـدمها األمانـة العامـة     )٢٠٠١(
للبلدان املسامهة بقوات زادت وتريا، إال أنه شكا من أن تلك 

عشـية جتديـد واليـة البعثـات      ال تزال تعقد اإلحاطات اإلعالمية
عملياً مما جيعلها جمرد ممارسة شكلية، إذ ال جمال حقيقي إلجراء 

 ذات مغــزى. وأكــد جمــددا ضــرورة إشــراك مناقشـات جــادة أو 
البلدان املسامهة بقوات يف وقت مبكـر وبشـكل كامـل يف كـل     

  .)١٧١(جوانب ومراحل التخطيط للبعثات
لمني اآلخـرين أيضـا إىل القيمـة    وأشار عـدد مـن املـتك     

املضـــافة والفائـــدة الـــيت جينيهـــا الـــس مـــن خـــربات البلـــدان   
__________ 

)١٧٠(  S/PV.6075،  ٥٤ و ٥٣الصفحتان  . 

 .٤٤و ٤٣الصفحتاننفسه، املرجع  )١٧١(
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يف مجيــع مراحــل عمليــة التخطــيط  املســامهة بقــوات ومعارفهــا
ــرارات  ــل النمســا   .)١٧٢(واختــاذ الق ــيم   فرحــب ممث بفكــرة تنظ

ــة      ــة العام ــن واألمان ــس األم ــني جمل ــا ب ــر انتظام اجتماعــات أكث
ــدان   ــكريني يف امليـ ــادة العسـ ــامهة    والقـ ــدان املسـ ــذلك البلـ وكـ

بقوات، ملناقشة تنفيذ خمتلف العمليات اجلاريـة والتقـدم احملـرز    
فيها والتحديات اليت تواجهها. ورأى كذلك أن مشكلة عـدم  

 امليـــدان علـــى تعليمـــات قـــادة القـــوات وأفرادهـــا يف حصـــول
ــها عــن       ــي حل ــدا ينبغ ــام حتدي ــذ والي ــة لتنفي ــادئ توجيهي ومب

تعـاون   وضع تلك التعليمات واملبادئ التوجيهية يف ظلطريق 
  .)١٧٣(بني األطراف الثالثة وثيق

وأكد ممثل باكستان أن أنشطة حفظ السالم ال ميكـن    
إذا كانـت  . فـ “حمورها الوحيد [هو] جملس األمـن ”أن يكون 

ــدانٌ مســـــامهة       ــدان بلـــ ــوم بتنفيـــــذها يف امليـــ ــات تقـــ الواليـــ
ــة    ــبح احلاجـ ــاء الس،تصـ ــن أعضـ ــا لـــيس مـ بقوات،ومعظمهـ

ــدان علــى حنــو كامــل يف حلقــة     واضــحة إىل إشــراك تلــك البل
متتــد مــن النشــر واجلوانــب   يف شــراكة حقيقيــة وجمديــة العمــل

ــة ــوغ   العملياتيـــــــ ــرار وصـــــــ ــنع القـــــــ إىل أداء دور يف صـــــــ
وطالب ممثل األردن بأن يـتم التعـاون بشـكل    . )١٧٤(السياسات

واملنظمـات   املسـامهة بقـوات   منفتح يف إطـار مشـاركة البلـدان   
اإلقليميــة والوكــاالت املتخصصــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف   

  .)١٧٥(االستراتيجية للمجلس يف األجل الطويل
__________ 

 و)؛ والصـــفحاتــــ (بوركينــا فاس  ٢٢الصـــفحة  املرجــع نفســه،    )١٧٢(
ــان)؛ ٢٦-٢٣ ــا)؛ والصـــفحة ٢٩صـــفحة وال (اليابـ  ٣٠ (النمسـ

ــا)؛ ــفحة (كرواتيـــ ــة)؛  ٣٤ والصـــ ــة الليبيـــ ــة العربيـــ  (اجلماهرييـــ
ــفحة ــفحة  ٤٧ والصــــ ــتان)؛ والصــــ ــا)؛ ٥١ (باكســــ  (نيجرييــــ

 (املغرب، باسم حركة عدم االحنياز).   ٥٧  والصفحة

 .  ٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

 .٤٧الصفحة  املرجع نفسه،  )١٧٤(

 .٤٩صفحة ال نفسه، املرجع  )١٧٥(

    ١٩احلالة   
ــن        ــيس جملــس األم ــذكرة الصــادرة عــن رئ ــذ امل تنفي

)S/2006/507(  
آب/أغســــطس  ٢٧املعقــــودة يف  ٥٩٦٨يف اجللســــة   
، وخالل املناقشة املتعلقة بأساليب عمل جملس األمـن،  ٢٠٠٨

رحــب عــدة مــتكلمني بتوطيــد التنســيق مــع البلــدان املســامهة    
،غـري  )١٧٦(بقوات وتعزيز الشفافية جتاهها يف السـنوات األخـرية  

 آخــرين ركــزوا تركيــزا أكــرب علــى العمــل الــذي  أن مــتكلمني
ــل ســلوفاكيا إىل أن     مل ينجــز بعــد يف هــذا الصــدد. فأشــار ممث

ــوات      ــدان املســامهة بق جلســات جملــس األمــن الســرية مــع البل
أصــبحت يف اآلونــة األخــرية شــكلية جــدا وفقــدت كــثريا مــن  

)١٧٧(قيمتها األصلية، وجيب إعادة احليوية إليها
كما أشار ممثل  

أوروغــواي إىل أن االجتماعــات الــيت تعقــد حاليــا مــع البلــدان  
ة إعالميـة  املسامهة بقوات ليست سوى اجتماعـات ذات طبيعـ  

.والحظـــت ممثلـــة )١٧٨(حقيقـــي وال تنطــوي علـــى أي تشـــاور 
ــاك   ــدا أيضــا أن هن ــع     نيوزيلن ــا واســعا لتطــوير التفاعــل م نطاق

 وأبــرز .)١٧٩(األطــراف املهتمــة، مثــل البلــدان املســامهة بقــوات 
عدد مـن املـتكلمني اآلخـرين الفائـدة الـيت ميكـن أن تجـىن مـن         

بقوات، اليت ينبغي إيـالء   تعزيز االتصاالت مع البلدان املسامهة
  .)١٨٠(آرائها االعتبار الواجب

__________ 

)١٧٦(  S/PV.5968،  (كرواتيا).  ٩ (الصني)؛ والصفحة ٦الصفحة 

 .  ٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

 .  ٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

 .  ٣٧الصفحة  املرجع نفسه،  )١٧٩(

ــا فاســو)؛ والصــفحة   ٢٣ املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨٠(  ٣٢(بوركين
 ١٢ الصــــفحة ،S/PV.5968 (Resumption 1) و(سويســــرا)؛ 

(النمســا)؛  ٢١والصــفحة  ؛)إكــوادور( ١٧ (كنــدا)؛ والصــفحة
(تونغا، بالنيابـة   ٢٨(مجهورية كوريا)؛ والصفحة  ٢٤ والصفحة

عــن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف منطقــة احملــيط اهلــادئ)؛   
 (بولندا).   ٣٤ (باكستان)؛ والصفحة ٣٠ والصفحة
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تعزيـز املمارسـة الـيت     يد ممثل االحتاد الروسي مواصلةوأ  
يتم مبقتضاها عقد مشاورات فاعلة بني أعضاء الـس والبلـدان   
املسـاهمة بقـوات لكفالـة متكـني تلـك البلـدان مـن املشـاركة يف         
املراحل األوىل مـن التخطـيط هلـذه العمليـات. وشـدد املمثـل يف       

كمل تقييم ممكـن للبلـدان   الوقت نفسه على أمهية تلقي الس أ
  .)١٨١(املسامهة بقوات فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة

إىل التشــاور مــع البلــدان    ودعــا ممثــل األردن الــس    
ــأى أن   مســؤولية  املســامهة بقــوات يف صــياغة القــرارات. وارت

يف االستفادة الكاملة مـن الفرصـة املتاحـة للتفاعـل مـع الـس       
ــادة  ــاورية املعتـ ــات التشـ ــدان    االجتماعـ ــاتق البلـ ــى عـ ــع علـ تقـ

املسامهة بقوات. واستدرك قائال إن طبيعـة تلـك االجتماعـات    
فعالـــة والناجعـــة، وال تـــؤدي إىل النتـــائج    تقيـــد املشـــاركة ال 

ــدان املســامهة     ــد أن املشــاورات املكثفــة مــع البل املرجــوة. وأكّ
بقوات هي مسألة جوهرية يف مساعدة حكومات هذه الـدول  
على اختاذ القرار باملشـاركة يف بعثـات حفـظ السـالم، فـاقترح      

لسع اإجراء املشاورات مع الدول املسامهة بقـوات   أن يشج
، وحضـور  )٢٠٠١( ١٣٥٣ب الصيغة احملـددة يف القـرار   حس

املستشارين العسكريني والسياسيني من البعثات املشارِكة منـذ  
  .)١٨٢(املراحل املبكرة، وذلك قبل البدء بالنظر يف تلك املسائل

باســـم حركـــة عـــدم االحنيـــاز،  وحتـــدثت ممثلـــةُ كوبـــا  
أالّ مفـاده  )١٨٣(فطلبت طلبا لقي التأييد من عدد مـن املـتكلمني  

تصــر عقــد االجتماعــات مــع البلــدان املســامهة بقــوات علــى  يق
أغراض حتديد الواليات،بل وعنـد النظـر أيضـا يف إجـراء تغـيري      
يف واليـــة بعثـــة مـــا أو جتديـــدها أو إائهـــا أو عنـــدما حيـــدث  

وأشــار ممثــل   .)١٨٤(تــدهور ســريع للحالــة علــى أرض الواقــع    
__________ 

)١٨١(  S/PV.5968،  ٢٠الصفحة. 

 .  ٤٦الصفحة  نفسه، ملرجعا  )١٨٢(

(اجلماهرييـة   ٨والصفحة  (إندونيسيا)؛ ٤الصفحة  املرجع نفسه،  )١٨٣(
 نام).   فييت( ١٤العربية الليبية)؛ والصفحة  

 .  ٤٢الصفحة  املرجع نفسه،  )١٨٤(

اليابــان بــأن تبــادل اآلراء بشــكل غــري رمســي يف ســياق الفريــق  
العامــل املعــين بعمليــات حفــظ الســالم، قبــل إجــراء تعــديل        
رئيسي يف والية من واليات عمليات حفـظ السـالم أو إنشـاء    
واحــدة، يســاعد علــى معاجلــة الشــواغل املشــروعة لألطــراف    
الرئيسية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك البلدان املسامهة بقـوات  

  .)١٨٥(والبلدان املسامهة مالياً
قرارات جملس األمن ذات الصـلة بتقـدمي الـدول      - هاء

ــدات ــاء وحـ ــا   األعضـ ــة وفقـ ــوات اجلويـ ــن القـ مـ
  من امليثاق   ٤٥للمادة 

ــرة املشــمولة  يف   ــرغم مــن    الفت ــى ال باالســتعراض، وعل
الطلبات املتكررة اليت وجهـت إىل الـدول األعضـاء يف العديـد     

ري يف تــوف لكــي تســاهم )١٨٦(ورســائله مــن تقــارير األمــني العــام
وحدات من القوات اجلوية لعمليات حفظ السالم،ظل جملـس  
األمن يواجـه صـعوبات يف احلصـول علـى أي تعهـدات بتـوفري       

بالغــة األمهيــة، وال ســيما وحــدات القــوات       عناصــر متكينيــة  
ــة املختلطــة   ــة الالزمــة للعملي العســكري املنشــأ   والعنصــر اجلوي

ــا     ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم الوســطى حــديثا يف بعث
وتشــاد ولبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو       

. ٢٠٠٨الدميقراطيـــة بعـــد تعزيزهـــا يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  
 الـيت وجههـا الـس إىل الـدول     الـدعوات  ٣٢ويورد اجلـدول  

من وحدات القـوات   وحدات متنوعة األعضاء للحصول على
تشـاد/مجهورية  اجلوية اليت حتتاج إليها بعثات حفظ السالم يف 

ــة،    ــو الدميقراطيــــ ــة الكونغــــ ــا الوســــــطى، ومجهوريــــ أفريقيــــ
  ودارفور/السودان.

__________ 

 .  ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٥(

 ،S/2008/249 املختلطـة،  لعمليـة ا صـوص خب املثـال،  سـبيل  علىانظر،   )١٨٦(
ــرة ــرة ،S/2008/443 و ؛٣٥ الفقـــــــــ  ،S/2008/558 و ؛٣٩ الفقـــــــــ

 ،S/2009/592 و ؛٦٥ و ٥٢لفقـــرتني ا ،S/2009/201و ؛١٨  الفقـــرة
 مجهوريــة يف املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة وخبصــوص. ٢٤ الفقــرة
 ،S/2008/703 و؛ ٧٢ الفقرة ،S/2009/472 انظر الدميقراطية، الكونغو
 .٢ و ١ لصفحتنيا ،S/2009/52 و(ب)؛  ٧الفقرة 
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    ٣٢ اجلدول
  ويةالقوات اجل منوحدات  تقدمي لأج من األعضاء الدول إىل املوجهة الدعوات  

 احلكم    التاريخو ارالقر

 فريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية  يف تشاد ومجهورية أ احلالة  

    )٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار
    ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤

 الطـائرات  وخباصـة البلدان املسامهة بقـوات علـى التعهـد بتـوفري االحتياجـات الالزمـة للقـوات،         يشجع
 ) ٧املروحية ووحدات االستطالع واملهندسون واإلمدادات اللوجستية واملرافق الطبية (الفقرة 

    )٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
    ٢٠٠٩ نايركانون الثاين/ي ١٤

األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا   بعثــة احتياجــات  تــوفريالــدول األعضــاء علــى املســامهة يف  يشــجع
ــاد ــوات مـــن الوســـطى وتشـ ــدات االســـتطالع واملهندســـ   ،القـ ــة ووحـ ــائرات املروحيـ ــة الطـ  ونوخباصـ

 ) ١٤الطبية (الفقرة  واملرافق لوجستيةال مداداتواإل

 جبمهورية الكونغو الدميقراطية املتعلقة احلالة

    )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

تقدمـه مـن مسـامهات إىل     ملـا ة املسامهة بقوات وبأفراد شرطة يف بعثة واجلهـات املاحنـ   البلدان على يثين
ــة األمــم  ــا الوســطى وتشــاد   املتحــدةبعث ــة أفريقي ــدول األعضــاء الت  ويهيــب ،يف مجهوري ــوفري  عهــدبال بت

جويـة ومـوارد اسـتخباراتية وغـري ذلـك مـن        طـائرات مروحيـة وقـدرات    مـن مـن لـوازم البعثـة     قىتب  ما
 ) ٤٢(الفقرة ذلك  وتوفري مهامها أداء منالقوات  لتمكني طلوبةامل العناصر

   األمني العام عن السودان تقارير

S/PRST/2008/1  
    ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١١

املتحــدة  بــاألمم هيــبالــس عــن القلــق إزاء تــدهور األوضــاع األمنيــة واإلنســانية يف دارفــور، وي  يعــرب
األمـم املتحـدة   الدول األعضاء تيسري النشر السريع والكامل للعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي و     وجبميع

النقـل   ووحـدات بوسعها أن تسـهم بالطـائرات [املروحيـة]     اليتيف دارفور. وحيث الس الدول األعضاء 
 التنفيذ الناجح لوالية العملية املختلطة (الفقرة السادسة)   كفالةالقيام بذلك ل علىالضرورية 

S/PRST/2008/27 

   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٦

امـل للعمليـة املختلطـة،    النشـر السـريع والك   تيسـري األطـراف   جبميـع املتحدة و باألممكذلك  الس يهيب
يف تـوفري طـائرات اهلليكـــوبتر ووحـدات النقـل الالزمـــة        املسـامهة  بوسـعها  الـيت األعضـاء   بالدول هيبوي

  النجاح يف تنفيذ والية العملية املختلطة (الفقرة اخلامسة) لضمانبذلك  القيام
    )٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار

   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

، علـى  ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٥مبوافقة حكومة السـودان، خـالل اجتماعهـا مـع جملـس األمـن يف        يرحب
نشر قوات االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، ويشيد باملسـامهة الـيت قدمتـها البلـدان املسـامهة بقـوات       خطة 

املختلطــة  لعمليـة ا  نشـر وجنـاح   إمتـام تيسـري   بغيـة  ،واجلهـات املاحنـة إىل العمليـة املختلطـة     الشـرطة وبـأفراد  
ــة أفرادهــا  ــز محاي ــب...، وي وتعزي ــدول هي ــم املتحــدة أ  بال أو أن تقــدم  قــدميبت تعهــدن تاألعضــاء يف األم

ــا ــائرات [املروحية]    م ــن وحــدات الط ــزم م ــربي واهلندســة والوحــدات     واالســتطالعيل ــل ال اجلــوي والنق
  (ب)) ٢و  ٢ لفقرتاناللوجستية والعناصر األخرى املطلوبة لتمكني القوة (ا

    )٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
    ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠

 ،إسـهام يف العمليـة املختلطـة    بالبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة وباجلهات املاحنة ملا تقدمه مـن  يشيد
قبيـل   مـن  الـدعم مـن وسـائل    بعـد ما يلزم  قدميوالقيام بت التعهداألعضاء يف األمم املتحدة  الدولب ويهيب

الطبية واللوجسـتية وغـري ذلـك     اجلوي والنقل الربي والوحدات االستطالع حداتالطائرات املروحية وو
  )٣مهامها (الفقرة  يذمن الوسائل اليت حتتاجها القوات لتنف
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ــة اتاملناقشــــ  – واو ــاء الــــدول بتقــــدمي املتعلقــ  األعضــ
ــةالقــوات  مــن وحــدات  ٤٥للمــادة  وفقــا اجلوي

  من امليثاق

نـاقش جملـس األمـن     باالسـتعراض،  املشمولةالفترة  يف  
بعثـات حفـظ    تواجهها يتمسألة النقص يف الوحدات اجلوية ال

أجريـت   الـيت املناقشـات   ٢١و  ٢٠وتعكس احلالتـان   السالم.
ــة املختلطــة   يفيف هــذا الشــأن   األفريقــي  لالحتــادســياق العملي

ــور    ــم املتحــدة يف دارف ــةواألم ــة وبعث ــم املتحــدة   منظم  يفاألم
ــة ــوايل. و   مجهوري ــى الت ــة، عل ــدالكونغــو الدميقراطي  نوقشــت ق

 يف أيضـا القـوات اجلويـة    وحداتاليت تكتنف نشر  الصعوبات
السـالم الـيت تضـطلع ـا      حفـظ عمليـات  ”إطار البنـد املعنـون   

 عنصـر  بتكوين اإلذنسياق  ويف). ٢٢(احلالة  “املتحدة األمم
ــا   بعثــة يفعســكري جديــد  ــة أفريقي األمــم املتحــدة يف مجهوري

تـوفري القـدرات اجلويـة     مسـألة الـس   نـاقش  وتشاد،الوسطى 
األعضــاء  الــدول إحجـام  اســتمراريف  مومـا ع نظــرهمعـرض   يف

ــة املنشــأ حــديثا    بتقــدميالتعهــد  عــن املســاعدة إىل عنصــر البعث
ــى  ســاعدامل ــوغعل ــوات  وامقــ بل ــأذونالق ــا. امل هــذه  وتردهل

  ).  ١٦باء أعاله (انظر احلالة  الفرعي القسماملناقشة يف 
  ٢٠ احلالة  
  األمني العام عن السودان تقارير  
 كـــانون الثـــاين/ ٩يف  املعقـــودة ٥٨١٧اجللســـة  يف  

ــاير  ــودبشــأن  ٢٠٠٨ين ــها  بن ــاريرمن ــام عــن    تق ــني الع األم
العام لعمليـات حفـظ السـالم     السودان،الحظ وكيل األمني

أن نشر العملية املختلطة يف دارفور،عقب نقل السـلطة مـن   
ــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان يف     كــانون األول/ ٣١بعث

، مـــا زال )٢٠٠٧( ١٧٦٩رار عمــال بــالق   ٢٠٠٧ديســمرب 
ــد بســبب   ــذي القصــوريتعق ــري  ال ــددايعت ــن اــاالت   ع م

 وقـال والطريان األساسية.  النقل قدرات األمهية،منهاالبالغة 
للنقـل   وحـدتني  يف مثـل الناقصـة، الـيت تت   الوحـدات  هذهإن 

 خلـدمات وحـدات ا  مـن  سكريوحدات للطريان الع وثالث
املختلطة من نقل األفراد  العملية نمتكّ أنشأا  من ،اجلوية

 لالسـتجابة الالزمـة   بالسـرعة  شاسـعة  ساحاتواملوارد يف م
متــوين الوحــدات املتمركــزة يف  إعــادةب اإلســراعو لألزمــات

ــغ    ــة. وأبل ــع غــري آمن ــلمواق ــام   وكي ــأن الــساألمــني الع  ب
يا لوحـــدة لوجســـتية متعـــددة نقصـــا إضـــاف تواجـــه العمليـــة

ــاجإىل  إضــافةاألدوار،  اســتطالع جــوي   وحــدةإىل  االحتي
الوحـدة الـيت مت التعهـد ـا      أن الـتقين أسفر الفحص  أنبعد 

اجلاريـة مـع    باملناقشـات  نوهاملتطلبات الالزمة. و تستويف ال
 تكتيكيـة  مروحيةإمكانية نقل طائرات  الستطالعأوكرانيا 

 االحتـاد وردت مـن   اقتراحـات  يلإ وأشـار من بعثـة أخـرى،   
هياكــل الطــائرات للبلــدان األخــرى   تــوفري تشــملالروســي 

  .)١٨٧(املسامهة بقوات وجتري دراستها يف الوقت نفسه
كـانون الثاين/ينـاير    ١١بيان رئاسـي صـادر يف    ويف  
ــاب، ٢٠٠٨ ــس  أهـ ــاألممالـ ــدة و بـ ــعاملتحـ ــدول  جبميـ الـ

املختلطـة،   للعمليـة  لوالكامـ  السـريع النشـر   تيسـري األعضاء 
 بالطــائرات املســامهةالــدول األعضــاء القــادرة علــى   وحــثّ

القيــام بــذلك   علــىالنقــل الضــرورية   ووحــدات املروحيــة
  .)١٨٨(العملية املختلطة واليةل الناجح التنفيذ لكفالة

شــــباط/فرباير  ٨املعقــــودة يف  ٥٨٣٢اجللســـة   ويف  
، أكــد وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم ٢٠٠٨

العســكري  لطــريانا قــدرات تــوفريامللحــة إىل  احلاجــة دداجمـ 
. وأعـرب  )١٨٩(املختلطـة  للعمليـة الـربي   النقل وسائلاهلامة و

علـى   وآثارها السائدةإزاء احلالة  عن القلق املتكلمني بعض
 يفالعامـة   األمانـة  إىلأصوام  ضموااالستقرار يف دارفور و

 العمليـــة لـــتمكني املطلـــوبالعتـــاد  ذاـــ باملســـامهةنــداءاا  
__________ 

)١٨٧(  S/PV.5817 ٨-٢، الصفحات. 

)١٨٨(  S/PRST/2008/1.الفقرة السادسة ، 

)١٨٩(  S/PV.5832 ١٠و  ٩، الصفحتان. 
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ــة  ــناملختلطــ ــطالعا مــ ــها الضــ ــائرات   ،بواليتــ ــه الطــ ومنــ
  .)١٩٠(املروحية
آذار/مــــارس  ١١املعقــــودة يف  ٥٨٤٩اجللســــة  ويف  
العــام املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم  األمــني أفــاد، ٢٠٠٨

ــةباســتثناء تعهــد إثيوبيــا بتقــدمي أربــع طــائرات    بأنــه،  مروحي
طـائرات   لتوفريموثوقة  عروض بعد متقد تكتيكية خفيفة، مل

بقية الطائرات املروحية التكتيكيـة   وتقدمي للخدمات مروحية
ووحدات اللوجسـتيات   االستطالع اجلوي وطائراتاخلفيفة 
أخـرى علـى دعـم اجلهـود الراميـة       مـرة الس  ،وحثّوالنقل

ــاد  ــذاإىل إجيـ ــاد  هـ ــرهالعتـ ــت   إىل ونشـ ــرب وقـ ــة يف أقـ البعثـ
مقــدمو اإلحاطــات  شــددالحقــة،  جلســات ويف .)١٩١(ممكــن

أشـاروا إىل   ،حيثمن األمانة العامة علـى هـذا اجلانـب أيضـا    
 حيوية تشغيلية قدراتأن العملية املختلطة ال تزال تفتقر إىل 

 اهلجوميــــة، املروحيـــة مخســـة جمـــاالت هــــي: الطـــائرات     يف
ــة، و  ــائرات املراقبـ ــاتوطـ ــدعم مروحيـ ــل الـ ــط، للنقـ  املتوسـ

  .)١٩٢(الدعم اللوجسيتواملهندسون العسكريون، و
حزيران/يونيـه   ٢٤املعقـودة يف   ٥٩٢٢اجللسة  ويف  
اخلـــاص لالحتــــاد األفريقــــي إىل   ث، أعـــرب املبعــــو ٢٠٠٨

دارفور عن أسفه ألنه مل يتسن حىت اآلن احلصول على حنو 
 توجيــه املختلطــة، رغــم   للعمليــة مروحيــة  طــائرة عشــرين

ــدويل  تمــعا ــاال ــداءات عموم ــن   ن  النشــر أجــلمتكــررة م
. وأعرب عدد من املتكلمني )١٩٣(السريع لعملية خمتلطة قوية

مـــن جديـــد عـــن القلـــق إزاء افتقـــار العمليـــة املختلطـــة إىل  
__________ 

 ١٧ (إندونيســــيا)؛ والصــــفحة ١٥ املرجــــع نفســــه، الصــــفحة    )١٩٠(
 ٢٦(جنوب أفريقيا)؛ والصفحتان ١٨ (كوستاريكا)؛ والصفحة

(الواليــات املتحــدة)؛  ٣٠ (اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٧و 
 (بنما). ٣٣ والصفحة

)١٩١(  S/PV.5849 ٦، الصفحة. 

)١٩٢(  S/PV.5872 ؛ و ٤، الصفحةS/PV.5892 ٨ و ٧، الصفحتان. 

)١٩٣(  S/PV.5922 ١٠-٧، الصفحات. 

 اجلويــة القــوات وحــداتاملــوارد، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل 
وأشـار ممثـل كرواتيـا إىل    . )١٩٤(الالزمة للنشر الكامل للبعثـة 

 تتعلــقبــل هـي   حسـب ف النشــر سـرعة أن املسـألة ال تتعلــق ب 
 تــوفرمســألة  هــي اهلامــةإن املســألة  وقــال أيضــا، باملعــدات

ــة طــائراتال ــى أن املروحي  مســؤوليةمــن  جــزءا . وشــدد عل
 ولكنهاالوقت احملدد  يفالنشر  إمتام ضمانل حياو أن الس

موعدها  يفاملعدات  تسليم وتشمل بلال تقتصر على ذلك 
 تأكيـــدوكـــرر ممثـــل الواليـــات املتحـــدة . )١٩٥(احملـــدد أيضـــا

 مضـــاعفة وإىل فعـــال املطلوبـــةالقـــدرات  تـــوفريإىل  احلاجـــة
 القـدرات  تـوفري اجلهود الرامية إىل محل اتمع الدويل علـى  

ــة ــت   ،للبعثـ ــواء كانـ ــنسـ ــات مـ ــل أو   مروحيـ ــل الثقيـ النقـ
يكـــون الـــس أكثـــر  أناملتوســـط، ورأى أن مـــن املمكـــن 

 تشــــجيع أو املالئــــم العتــــادعلــــى تشــــجيع نشــــر  تركيــــزا
  .)١٩٦(توفريه

، ٢٠٠٨متوز/يونيـه   ١٦بيان رئاسـي صـادر يف    ويف  
النشـر   تيسـري  األطـراف  جبميـع املتحـدة و  باألمم لسا أهاب

األعضـاء   بالـدول  أهـاب املختلطة، و للعملية والكامل السريع
النقــل  ووحـدات  املروحيــة بالطـائرات  املســامهةالقـادرة علـى   

 واليـــةل النــاجح  التنفيـــذ لكفالــة تقــوم بـــذلك   أنالضــرورية  
، اختـــذ ٢٠٠٨متوز/يوليـــه  ٣١ويف . )١٩٧(العمليـــة املختلطـــة 

ــرار   ــس الق ــذي  )٢٠٠٨( ١٨٢٨ال ــابال ــه أه ــدول في  بال
يلزم  ماتقدم  وأن قدميبت تعهداألمم املتحدة أن ت يفاألعضاء 

اجلـوي والنقـل    واالسـتطالع  روحيةمن وحدات الطائرات امل
الــربي واهلندســة والوحــدات اللوجســتية والعناصــر األخــرى   

__________ 

 (اجلماهريية العربيـة الليبيـة)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(
 ٢٤(الصـني)؛ والصــفحتان   ١٦ (جنـوب أفريقيـا)؛ والصــفحة   ١٥

 (الواليات املتحدة). ٢٩(كرواتيا)؛ والصفحة ٢٥ و

 .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٥(

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(

)١٩٧(  S/PRST/2008/27.الفقرة اخلامسة ، 
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 نشــرإمتــام وجنــاح  املطلوبــة لــتمكني القــوة، مــن أجــل تيســري  
  .)١٩٨(املختلطة وتعزيز محاية أفرادها لعمليةا

 كانون األول/ ١٩املعقودة يف  ٦٠٥٤اجللسة  ويف  
حفـظ  ، أفـاد وكيـل األمـني العـام لعمليـات      ٢٠٠٨ديسمرب 

إذا مـا   بـالكثري السالم بأن البعثة ستكون قادرة علـى القيـام   
تشـكيلة   تعتـري أساسية  ثغراتهناك  ولكن قدراا،زادت 

وكيل األمـن   أضافبعد. و معاجلتهاتتم  مل االقوة التابعة هل
 أنـواع  بتـوفري  التعهـد  جـرى أكثـر مـن سـنة،     منـذ  نه،العام أ

وطـائرات   جلـوي ا لالسـتطالع خمتلفة من العتاد منها وحدة 
ــة ــة مروحيـ ــة و  تكتيكيـ ــن ١٨خفيفـ ــل   مـ ــات النقـ مروحيـ

ــطامل ــراض توسـ ــة،  لألغـ ــعالعامـ ــك مل ومـ ــوف   ذلـ ــكتـ  تلـ
  .)١٩٩(بعد اتالتعهد

    ٢١ احلالة  

  املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية احلالة  

جملــس األمــن علــى زيــادة مؤقتــة  موافقــة أعقــاب يف  
 الكونغـــو يف مجهوريــة  تحــدة األمـــم امل منظمــة  بعثــة لقــوام  

املــــؤرخ   )٢٠٠٨( ١٨٤٣ القــــرار إطــــار يفالدميقراطيــــة 
ــده٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٠ ــة هـــذه املواف وجتديـ قـ

 كـــــانون األول/ ٢٢ املـــــؤرخ )٢٠٠٨( ١٨٥٦ بـــــالقرار
 يفأشــار املمثـل اخلــاص لألمـني العــام    ،)٢٠٠(٢٠٠٨ديسـمرب  
املعقـودة   ٦١٠٤الكونغو الدميقراطيـة، يف اجللسـة    مجهورية

 ذههـ تتسـم ـا    الـيت  األمهية، إىل ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٩يف 
الراهنة يف اجلزء الشرقي من  حلالةضوء ا يفاملوارد اإلضافية 

ــد، وأعــرب عــن أســفه ألن    ــة  ذات قــدراتالبل  حامســةأمهي
املزيـد   توفريعدة  بلدان عرضالرغم من  علىبعد  تتوافر  مل

 أن علـى ذلـك   مثـال يف  أكـد من القوات وأفـراد الشـرطة. و  
__________ 

 (ب). ٢)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار   )١٩٨(

)١٩٩(  S/PV.6054 ٦-٢، الصفحات. 

 ملزيد من املعلومات، انظر اجلزء العاشر.  )٢٠٠(

ــدم ــوافر ع ــدعم َت ــن    ال ــدد إضــايف م ــائراتبع ــة املرو الط حي
للنشــر الســريع واختــاذ إجــراءات التصــدي ســيؤدي  الالزمــة

األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  منظمــة بعثــة قــدرة اخــتالل إىل
ــة   ــو الدميقراطي ــىالكونغ ــرد عل ــى   ال ــداتبســرعة عل  التهدي

وأن الدعم املقـدم للقـوات    ،املدنيني السكان ومحايةالناشئة 
  .)٢٠١(شديدةمصاعب  ستعترضه الكونغوليةاملسلحة 
 تشرين األول/ ١٦يف  عقودةامل ٦٢٠٣اجللسة  ويف  
 ، أبلغ املمثل اخلاص لألمني العام الس بأن٢٠٠٩أكتوبر 
ــراد النظــاميني اإلضــافيني املــأذون      العناصــر األوىل مــن األف

وصـــول لاللتحـــاق   ال يفبـــدأت   ٢٠٠٨يف عـــام   نشـــرهم ب
 املروحية طائراتال حيثمن  احملدودة القدرة أن غري بالبعثة

ــاحني ال   والطــائرات ــة اجلن ــزالالثابت ــا كــبريا   ت تشــكل عائق
يف  القدرة البعثة على االنتشار بسرعة واالحتفاظ بقوات هل

 هــذاأن  وأضــافاألمــاكن الــيت تشــتد فيهــا احلاجــة إليهــا.   
 االسـتخباراتية  املعلومـات  االفتقـار إىل  بسبب يتفاقمالوضع 

 ُرغـم  التكتيكية، وهو جمال مل تتلق فيه البعثة أي دعـم بعـد  
  .)٢٠٢(سنة قبل ذلكب أذن أن الس
ــالقرار   ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٩٠٦ وبــــ ــرين  ٢٣املــــ تشــــ

 عهـد تت أنأهاب الس بالدول األعضاء  ،٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 
مـن طـائرات مروحيـة وقـدرات      البعثـة ما تبقى من لوازم  بتوفري

القـوات   متكني عناصرمن  ذلك وغري جوية وموارد استخباراتية
  .)٢٠٣(اللوازم هذه توفر وأنالبعثة  حتتاجها اليت

    ٢٢ احلالة  
  املتحدة األممالسالم اليت تضطلع ا  ظحف عمليات  

ــاين/ ٢٣يف  املعقـــودة٦٠٧٥ اجللســـة يف   ــانون الثـ  كـ
 بشـأن  مواضـيعية  مناقشـة جملـس األمـن    أجرى، ٢٠٠٩يناير 

__________ 

)٢٠١(  S/PV.6104 ٩و ٨، الصفحتان. 

)٢٠٢(  S/PV.6203 ٦، الصفحة. 

 .٤٢)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٩٠٦القرار   )٢٠٣(
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وكيــل   خالهلــا  قامعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم،     
ــظ الســالم     ــات حف ــام لعملي ــني الع ــذكرياألم ــس بت ــأن  ال ب

ألفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور    ا لالحتادالعملية املختلطة 
ــارها تعرقـــلتواجـــه صـــعوبات  زالـــت مـــا ــر انتشـ إىل  وتفتقـ

 النقـل علـى   هلا القدرة األساسـية  تتيحاليت  املروحية الطائرات
  .)٢٠٤(بواليتها املهمة لالضطالع الالزمة

 طــائرات وحــدة هنـاك  أنالروســي  االحتـاد  ممثــل وأكـد   
يف  مـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة  كجـــزءتعمـــل  روســـية مروحيـــة
إرسـاهلا   جـار  الروسـي  ريانأخرى من الط وحدة وأن ،السودان

  .)٢٠٥(املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بعثة األمم إىل
حزيران/يونيـه   ٢٩ يفاملعقـودة   ٦١٥٣اجللسة  ويف  
، كرر وكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم       ٢٠٠٩

 طـــائرات” مثـــل اتالـــيت حتتـــاج إليهـــا البعثـــ  أن القـــدرات
افر لألمــم املتحــدة دائمــا تتــو ال “جيــداً املعروفــة اهلليكــوبتر

 اتكـبرية تنفيـذ الواليـ    بدرجـة  عرقـل ممـا ي  كافيـة،  كمياتب
عددا من الدول  أنرواندا  ممثل أكدو. )٢٠٦(البعثات فيبعض

__________ 

)٢٠٤(  S/PV.6075 ٤، الصفحة. 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٥(

)٢٠٦(  S/PV.6153 ٤، الصفحة. 

 الســالم حبفــظ مــن القــارة األفريقيــة، ملتــزم  وخباصــةاألعضــاء، 
الـدويل يف تـوفري    اتمـع  مـن إىل دعـم   حتتاجولكن تلك الدول 

 قلــة ل نظــرا  ايف مقــدورها احلصــول عليهــ   يسلــ  املعــدات الــيت 
ــا ــ مواردهـ ــا زاحموتـ ــدات أولوياـ ــال إن املعـ ــ ،. وقـ ــل نمـ  قبيـ
 لبعثـات توفريها  يفاتمع الدويل  فشل اليت ،املروحية الطائرات

 القـوات  قدرةمثل العملية املختلطة،تعد عامال ضروريا ملضاعفة 
وفعاليـة   لالتنقـ علـى   القـدرة أن يؤثر إىل حـد كـبري يف    شأنه من

وأشـار ممثـل اهلنـد إىل البيـان     . )٢٠٧(حفظ السالم يف تلك املنطقة
عمليـات حفـظ السـالم يف     الذي أدىل بـه وكيـل األمـني العامـل    

أمـــام اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة   ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٣
الضــوء علــى عــدد مــن     فيــه ســلطبعمليــات حفــظ الســالم و  

ظ السالم مشاكل، مبـا يف  ااالت اليت تواجه فيها عمليات حف
ــة متكينيــة قــدرات تــوافرعــدم  ذلــك ــاد اجلــوي،   حيوي مثــل العت

األفــراد أو  إىل االفتقـار تتمثــل يف  فالحـظ املمثــل أن املشـكلة ال  
الدول األعضاء عن إتاحـة تلـك    تقاعس يف تكمناملعدات وإمنا 

  .)٢٠٨(األصول لألمم املتحدة
__________ 

)٢٠٧(  S/PV.6153 (Resumption 1) ١٣، الصفحة. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٨(

    
  شكيلهادور جلنة األركان العسكرية وت -  سادسا

    من امليثاق ٤٧و  ٤٦للمادتني وفقا          
    ٤٦ املادة  

املســلحة يضــعها  وةالالزمــة الســتخدام القــ اخلطــط  
  مبساعدة جلنة أركان احلرب. منجملس األ

    ٤٧ املادة  

تكـون مهمتـها    تشكل جلنة من أركان احلرب  - ١  
املشـورة واملعونـة إىل جملـس األمـن وتعاونـه يف مجيـع        سديأن ت

ــة حلفــظ الســلم     املســائل املتصــلة  مبــا يلزمــه مــن حاجــات حربي
تصــرفه  والســتخدام القــوات املوضــوعة حتــت  الــدويل،واألمــن 
  . التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاعولتنظيم  ،وقيادا

أركـــان احلـــرب مـــن رؤســـاء  جلنـــة لتشـــكَّ  -  ٢  
 أركان حرب األعضاء الدائمني يف جملس األمن أو مـن يقـوم  

ــامهم ــدعو   ،مقـ األمـــم ”أي عضـــو يف  وعلـــى اللجنـــة أن تـ
ــة   “املتحـــدة  مـــن األعضـــاء غـــري املمـــثلني فيهـــا بصـــفة دائمـ



مال يف حاالت ديد السلمفيما يتخذ من األع - اجلزء السابع 
 اق)ــن امليثـم ابع ـل السـدوان (الفصــوع العــه ووقــالل بــواإلخ 

 

621/1419 12-07779 

 

م اللجنة مبسـؤولياا  لإلشراف يف عملها إذا اقتضى حسن قيا
  عملها.   أن يساهم هذا العضو يف

جلنة أركـان احلـرب مسـؤولة حتـت إشـراف        -  ٣  
االسـتراتيجي أليـة قـوات مسـلحة      جملس األمـن عـن التوجيـه   

موضوعة حتت تصـرف الـس. أمـا املسـائل املرتبطـة بقيـادة       
  هذه القوات فستبحث فيما بعد.  

اً فرعيـة  للجنة أركان احلـرب أن تنشـئ جلانـ     -  ٤  
جملــس األمــن وبعــد التشــاور مــع       إقليميــة إذا خوهلــا ذلــك  

  الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.  

  مالحظة  

ــان   ــاق   ٤٧و  ٤٦ املادت ــن امليث ــى  تنصــانم  دورعل
املسـلحة   القـوة ختطيط استخدام  يف العسكرية األركانجلنة 

  . أيضاتشكيلها  إىل وتتطرقان
جملس األمن، إما  هاتناول في أمثلة القسم ايف هذ وترد  
 وفقــا العســكرية األركــانجلنــة  مداوالتــه، دور يف أو بقراراتـه 
  من امليثاق.  ٤٧و  ٤٦ للمادتني
ــرة  وخــالل   ــتعراض،ب املشــمولةالفت ــس   االس ــذ ال اخت

 الفرعـي  القسـم (انظـر   ٤٧و  ٤٦ باملـادتني صلة  ذا واحدا قرارا
تنشـيط جلنـة    الـس إمكانيـةَ   أعضـاء  عـض ب تنـاول  كمـا ألف). 
 للبنـود  أُجريتمن جديد،يف إطار مناقشات  العسكرية األركان
 و “)S/2006/507تنفيذ مذكرة رئـيس جملـس األمـن (   ”املعنونة 

 و “املتحــدة األمــمالســالم الــيت تضــطلع ــا   حفــظ عمليــات”
  ). باء الفرعي القسم(انظر “ صون السالم واألمن الدوليني”

ــادتني  جملـــس قـــرارات  – ألف األمـــن ذات الصـــلة باملـ
    ٤٧و  ٤٦

خـالل   ٤٧و  ٤٦املـادتني  إىل  صـرحية  ةتشر إشار مل  
إطـار   يف اعتمـد  الـس أن  غري باالستعراض، لةاملشموالفترة 

 األمـم السالم الـيت تضـطلع ـا     حفظ عمليات”البند املعنون 

 الـتمعن يـتعني   عـدة  جمـاالت  فيـه  حـدد رئاسـيا   بيانا “ملتحدةا
 التخطـيط إعداد عمليات حفـظ السـالم و   حتسنيبغرض  فيها
 حتســنيكــان مــن ضــمنها   متامهــا،ورصــدها وتقييمهــا وإ اهلــ

 وأعـرب  ،العسـكرية  املشورة على صوللس على احلا قدرة
 آليـات  إقامـة عملـه علـى    مواصـلة  اعتزامه عنهذا الصدد  يف

أيضــا بأنــه سيواصــل اســتعراض   الغــرض. وأفــاد الــس هلــذا
  .)٢٠٩(دور جلنة األركان العسكرية

    ٤٧ و ٤٦باملادتني املتصلة املناقشات   –باء 
قترح بعـض أعضـاء   االستعراض، اب املشمولةالفترة  يف  

ــة األركــان العســكرية يف     ســياق الــس النظــر يف تنشــيط جلن
ــونني    ــدين املعن ــات”املناقشــات الــيت جــرت يف إطــار البن  عملي

) ٢٣(احلالــة  “األمــم املتحــدةالــيت تضــطلع ــا  حفــظ الســالم
  ).٢٤(احلالة  “صون السالم واألمن الدوليني”  و

لعسـكرية  على دور جلنـة األركـان ا   ٢٤تركز احلالة و  
ــات حفــظ الســالم.    املناقشــات املتعلقــة أمــا فيمــا يتعلــق بعملي

بدور جلنة األركـان العسـكرية يف إنشـاء نظـام لتنظـيم التسـلح       
  اجلزء اخلامس.  القسم الثالث من  ايتناوهل، ف٢٦وفقا للمادة 

    ٢٣احلالة   
  املتحدة اليت تضطلع ا األمم عمليات حفظ السالم  

ــة    ــودة يف  ٦٠٧٥يف اجللسـ ــاين/  ٢٣املعقـ ــانون الثـ  كـ
الــيت تضــطلع ــا بشــأن عمليــات حفــظ الســالم  ٢٠٠٩ينــاير 

أن مســتوى اخلــربة  د الروســيممثــل االحتــا األمـم املتحــدة، رأى 
ــن    العســكرية  ــس األم ــا جمل ــيت حيتاجه ــرض.   ال ــري م ــزال غ ال ي

جلنــة األركــان عمــل قــد حــان لتنشــيط الوقــت  وذهــب إىل أن
العســكرية مبشــاركة كاملــة مــن أعضــاء جملــس األمــن اخلمســة 

خبصـوص  جـا أكثـر اتسـاقا    أن يتبـع  لمجلس إذا أريد ل عشر،
الحــظ أن هلـذا التنشــيط  واجلوانـب العسـكرية حلفــظ السـالم،    

__________ 

  )٢٠٩(  S/PRST/2009/24.الفقرة الرابعة ، 
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جلنـة  تقيـيم  أن د املمثل جمـددا  كأمن مجيع النواحي. و هيربر ما
شــر تنتلحالــة العســكرية يف البلــدان الــيت  لاألركــان العســكرية 

اجلوانـب  شأن توصيات بوضعها فيها عمليات حفظ السالم و
الـيت ـدف إىل   يف البعثـات   واشتراكها التشغيلية حلفظ السالم

عمليــات حفــظ الســالم يف لقــوات واخلــدمات ا جاهزيــةتقيـيم  
يف الوقـت  تأتيه لمجلس معلومات موثوقة لكفل من شأنه أن ي

ــا اخلـــعـــزز يأن و املناســـب األمـــم لقـــوات ربة العســـكرية أيضـ
. وأعلن كذلك أن وفد بلده علـى  ككل فظ السالمحلاملتحدة 

تنظـــيم البشـــأن وضـــعها مقترحـــات حمـــددة  لعـــرضاســـتعداد 
  .)٢١٠(نةل اللجاعماحملتمل أل
ــة    ــودة يف  ٦١٥٣ويف اجللسـ ــه  ٢٩املعقـ حزيران/يونيـ
حتـول األمـم املتحـدة     ىلإ نظرإنـه بـال  أوغنـدا   ممثلُقال ، ٢٠٠٩

ة قـــوكثـــر حنـــو عمليـــات حلفـــظ الســـالم أ يف اآلونـــة األخـــرية
 صــوغتتطلــب فهمــا واضــحا للحالــة يف امليــدان قبــل   يــةلوومش

وضــع اســتراتيجيات واضــحة  يف ضــوء احلاجــة إىلو الواليــات
املعنيـة الرئيسـية، تؤيـد    مبشـاركة األطـراف   للـدخول واخلـروج   

فكرة تنشيط جلنـة األركـان العسـكرية مبشـاركة     حكومة بلده 
من القيام بدور أكثـر  اللجنة مجيع أعضاء الس، حىت تتمكن 

  .)٢١١(الصلةي ذ التقين اإلسهامقدمي علية يف تاف
ــة    ــودة يف  ٦١٧٨ويف اجللســ ــطس  ٥املعقــ آب/أغســ
، أعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن أســفه ألن الورقــة   ٢٠٠٩

غــري الرمسيــة الــيت أعــدا إدارة عمليــات حفــظ الســالم وإدارة  
ق افـ آرسـم   :لشـراكة برنـامج جديـد ل  ”الدعم امليـداين بعنـوان   

 أغفلــت )٢١٢(“فــظ الســالمحل ةألمــم املتحــدا لعمليــات ةجديــد
__________ 

)٢١٠(  S/PV.6075 ٢٧، الصفحة. 

)٢١١(  S/PV.6153 ١٦، الصفحة. 

حتــــــدد هــــــذه الورقــــــة غــــــري الرمسيــــــة اآلراء األوليــــــة إلدارة    )٢١٢(
الســـــالم وإدارة الـــــدعم امليـــــداين بشـــــأن     حفـــــظ عمليـــــات

ــامج ــتقبل برنــ ــا   مســ ــذ يف إطارهــ ــيت تنفــ ــراكة الــ ــز الشــ ي لتعزيــ
املتحـــــــدة أنشـــــــطتها حلفـــــــظ الســـــــالم؛ انظـــــــر:      األمـــــــم

يت لـــااخلـــربة العســـكرية الـــالزم مــن  ســـتوى املضـــمان ســألة  م
فكـرة إشـراك   أيد املمثل قرارات جملس األمن. و تنفيذُحيتاجها 

الـس يف اسـتعراض   يف خرباء عسكريني من الـدول األعضـاء   
 تعزيـــزووضـــع واليـــات عمليـــات حفـــظ الســـالم، ودعـــا إىل 

لــــس فيمــــا يتعلــــق باجلوانــــب عمــــال األاملنــــهجي  الطــــابع
  ــراح الروســي بتوســيع   العســكرية حلفــظ الســالم. وكــرر االقت

مجيـع أعضـاء الـس    لتشـمل  جلنة األركان العسـكرية  تشكيلة 
تــوخى فيمــا يتعلــق بالبيــان الرئاســي امل قــال، اخلمســة عشــر. و

ضـرورة  عـدة أمـور منـها    ال يـويل اهتمامـاً كافيـاً ل   اعتماده، إنه 
  .)٢١٣(األركان العسكريةتكثيف أنشطة جلنة 

الــس،  باســمأدىل الــرئيس ببيــان ويف ايــة اجللســة،   
أقـر فيــه الـس، يف مجلــة أمـور، بضــرورة حتسـني قدرتــه علــى     
ــى املشــورة العســكرية ومواصــلة اســتعراض دور      احلصــول عل

  .)٢١٤(جلنة األركان العسكرية
    ٢٤احلالة   
  صون السالم واألمن الدوليني    

يف الورقة املفاهيمية اليت أعدها الرئيس (كوسـتاريكا)    
ــز النظــام اجلمــاعي     للمناقشــة املواضــيعية بشــأن موضــوع تعزي

عي جملس األمن، إىل جانب اجلمعية العامـة،  لتنظيم التسلح، د
نفيذ بشأن تنظـيم التسـلح   وقابلة للت حمددةإىل تقدمي مقترحات 

واحلد منه بصورة عامة وبشـأن جلنـة األركـان العسـكرية الـيت      
. وأشارت الورقة أيضـا إىل أن هـذه   “تكاد أن تكون جمهولة”

الطلــب املقــدم خــالل  الســتجابة إىل العمليــة ســتكون فرصــة ل 
__________ 

http://www.un.org/en/peacekeeping/ــائق  .newhorizon.pdf/الوثــــــــــــــ
مـن اجلـزء األول، واجلـزء     ٣٧وملزيد من املعلومات، انظر القسم 

 العاشر.

)٢١٣(  S/PV.6178 ٢٢و ٢١، الصفحتان. 

)٢١٤(  S/PRST/2009/24.الفقرة الرابعة ، 
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جلنـــة شـــكيل لنظر يف تبـــا ٢٠٠٥مـــؤمتر القمـــة العـــاملي لعـــام  
  .)٢١٥(ا وأساليب عملهااألركان العسكرية وواليته

ــودة يف  ٦٠١٧ويف اجللســة    ــاين/  ١٩املعق  تشــرين الث
، الحظ ممثل االحتاد الروسي أن مسـألة ضـمان   ٢٠٠٨نوفمرب 

اخلربة العسـكرية للعمـل يف إطـار عمليـات     الالزم من ستوى امل
 اآلن. حــىت األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم مــا زالــت دون حــل 

تكثيـف أنشـطة   إىل املبادرة الروسية الرامية وحتدث املمثل عن 
يف تتمثـل يف جوهرهــا   اأوضـح أـ  فجلنـة األركـان العسـكرية،    

ــائق       ــات تقصــي احلق ــة األركــان العســكرية يف بعث إشــراك جلن
ــيم    ــيش لتقي ــة التفت ــة القتوأفرق ــة لااجلاهزي ــدات  لي ــوات واملع لق

مـن  مـا  وهـو  لسـالم،  املخصصة للمشاركة يف عمليات حفظ ا
للمجلـــــس معلومـــــات مفيـــــدة يف الوقـــــت شـــــأنه أن يـــــوفر 

  .)٢١٦(املناسب
__________ 

)٢١٥(  S/2008/697 ٣، الصفحة. 

)٢١٦(  S/PV.6017 ٩، الصفحة. 

ــتني  و   ــل األرجن ــان  ، مشــريا الحــظ ممث ــة األرك إىل جلن
ــم املتحــدة اضــطرت   أن تنشــئ تنظيمــات   العســكرية، أن األم

اســـتخدام وقيـــادة القـــوات لكـــي تعـــىن ب خمتلفـــة عـــرب تارخيهـــا
ــدرة  حتــت تصــرفها،  وضــوعة امل ــك يف ضــوء عــدم ق ــة  وذل جلن

ــى   ــها. وأوضــح أن    األركــان العســكرية عل االضــطالع بواليت
عـن   انبثـق اهليكل احلايل لعمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم   

ــيت توخاهــا املهــام هــذه أداء بعــض  احلاجــة إىل ــاق ال  .)٢١٧(امليث
جلنــة األركــان   إعــادةوأكــد ممثــل كنــدا أن أي قــرار بشــأن     

سـيتطلب قـدرا كـبريا     ،طويـل توقف بعد  إىل العمل العسكرية
  .)٢١٨(ومزيدا من الدراسة املشاوراتمن 

__________ 

)٢١٧(  S/PV.6017 (Resumption 1) ٧، الصفحة. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٨(

    
  يثاقاملمن  ٤٨املادة التزامات الدول األعضاء مبوجب  -سابعا 

  
  ٤٨املادة   

األعمــال الالزمــة لتنفيــذ قــرارات جملــس األمــن   - ١  
ــع أعضــاء       ــا مجي  ــوم ــدويل يق ــن ال ــظ الســلم واألم ــم ”حلف األم

  أو بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما يقرره الس.  “املتحدة

ــاء    - ٢   ــوم أعضــ ــدة ”يقــ ــم املتحــ ــذ  “األمــ بتنفيــ
ــرة   ــة مباشـ ــرارات املتقدمـ ــاالت    القـ ــل يف الوكـ ــق العمـ وبطريـ

  الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاء فيها.  

  مالحظة  

مجيـع  الواقـع علـى   لتـزام  االيثـاق  املمـن   ٤٨املادة تربز   
قــرره جملــس يالــدول األعضــاء أو بعضــها، علــى النحــو الــذي  

 ٤٠املـواد  األمن، بتنفيذ قرارات الس املتخذة وفقا ألحكـام  
 جيـــوز )، ٢( ٤٨للمـــادة  وفقـــا  وق. مـــن امليثـــا  ٤٢و  ٤١و 
رات بصورة مباشرة أو عـن  االقرهذه لدول األعضاء أن تنفذ ل

  أخرى.   طريق منظمات دولية
مل يستشـهد جملـس    االستعراض،ب املشمولةالفترة  ويف  

 ولكن. قراراتهمن امليثاق يف أي من  ٤٨باملادة األمن صراحة 
مبوجب الفصـل   اليت اختذهايف عدد من القرارات  شددالس 

ــاق،    ــابع مــن امليث ، ٤٨املــادة إىل  دون اإلشــارة صــراحةً والس
عضـاء متامـا ملتطلبـات القـرارات     على ضرورة امتثال الـدول األ 

تتضمن أحكاما ميكـن أن تعتـرب إشـارات    و تخذها السياليت 
  .  ٤٨املادة ضمنية إىل 
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يف رسـالة موجهـة    صـراحةً  ٤٨املـادة  إىل  وكذلك أشري  
فـي التقريـر العاشـر لفريـق الـدعم التحليلـي ورصـد        فإىل الس. 

ي الــذو )٢٠٠٤( ١٥٢٦ لــسااجلــزاءات املنشــأ عمــال بقــرار  
 أن اللجنـةَ  أتـى ، )٢٠٠٨( ١٨٢٢مددت واليته مبوجب القـرار  

ــالقرار    ــأة عمــــال بــ قــــررت النظــــر يف   )١٩٩٩( ١٢٦٧املنشــ
منظمـات   ستوى معاملقترحات الداعية إىل إبرام اتفاقات رفيعة امل

ــة، مثــل منظمــة الطــريان املــدين الــدويل أو منظمــة    اجلمــارك دولي
القــرار اســتند إىل أن الــدول األعضــاء ملزمــة، ذُكــر أن العامليــة. و

الـس   بقـرارات ، بالتقيـد  “ميثاقـ]ــ ال[مـن   ٤٨املادة مبوجب ”
إلجراءات الـيت تتخـذها   اويف بشكل مباشر فقط بل ، ال اإللزامية

  .)٢١٩(ي إىل عضويتهاتنتماليت ذات الصلة الوكاالت الدولية يف 
ــ ويف   ــدها  داوالت املـ ــيت عقـ ــرة  الـ ــالل الفتـ الـــس خـ
مبقتضـى الفصـل السـابع     قـرارات ختاذ الاالستعراض ب املشمولة

املـادة  بشـأن تفسـري    دسـتورية أي مناقشـة  تعقـد  من امليثاق، مل 
ــاء أو تطبيقهــا. و ٤٨ ــبن علــى  القســميركــز هــذا ى ذلــك، عل

وجـه  اجلهات الـيت   شىتالس اليت تسلط الضوء على  قرارات
ــا ا ــسإليه ــدعوة إ ل ــذ  ىلال ــرارات.  تنفي ــك الق ــان  وتل ــرد بي ي

 ٤٠املـواد  اليت تركز علـى  هذا امللحق  التدابري نفسها يف أقسام
  من امليثاق. ٤٢ و ٤١  و

    ٤٨املادة  يف إطارجملس األمن املتخذة  قرارات  

قــرارات  االســتعراض، مل تــرد يفاملشــمولة بالفتــرة  يف  
ــقالـــس أي  ــوات تتعلـ ــدابري  دعـ ــذ تـ ــبتنفيـ ــى  ذتاختـ مبقتضـ

ــادة ــاتااللتزاو. ٤٠ امل ــات ا احملــ م ــا وطلب  ــىملســاعدة تج  عل
يف مجيعهـا إمـا    ، كانـت ٤٢للمـادة  تنفيذ التدابري املتخذة وفقا 

لـب  عنـدما طُ  ،سياق نشـر عمليـة مـن عمليـات حفـظ السـالم      
املسـاعدة فيمـا يتعلـق    تـوفري  قـوات مسـلحة و  قـدمي  إىل الدول ت

عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ      تقوم ـا نفاذ اليت إجراءات اإلب
__________ 

)٢١٩(  S/2009/502 ٨٤، الفقرة. 

ادلــــة يف تنفيــــذ حكــــم يف ســــياق املســــاعدة املتبأو الســــالم، 
ــن ــاق.     مـ ــن امليثـ ــابع مـ ــل السـ ــام الفصـ ــم  أحكـ ــا أن القسـ ومبـ

هــذه الطلبــات تنــاوال بــاء  -الثــامن  والقســمألــف  - اخلــامس
ــوايل،  ــى الت ــرارات    عل ــا إال ق ــرِد هن ــن ت ــس  فل ــق ال ــيت تتعل  ال

ــدابري املتخــذة     ب ــق بالت ــا يتعل ــدول األعضــاء فيم ــات ال يف التزام
  ).  ٣٣(انظر اجلدول  ٤١املادة  إطار

يف جـزاءات  تـدابري  لقـة بفـرض   املتع القـرارات يف معظم   
 االســتعراضاملشــمولة بالفتــرة  يف، دعــا الــس ٤١املــادة  إطــار

مجيـــع الـــدول، ”أو  “كافـــة الـــدول”أو  “الـــدول األعضـــاء”
 ةنظمــألالتــام  مــا يلــي: (أ) االمتثــالإىل  “وخباصــة دول املنطقــة

التعاون  قررها الس؛ (ج)ياجلزاءات؛ (ب) تنفيذ التدابري اليت 
وتقــدمي  ذات الصــلةصــد أو آليــة الر املعنيــة مــع جلنــة اجلــزاءات 

تقـارير إليهـا. وإضـافة إىل الــدول األعضـاء، طلـب الــس إىل      ال
هيئــات األمــم  ”الفاعلــة، مثــل   األطــرافمــن  طائفــة عريضــة 

 “املهتمـة املنظمات واألطـراف  غريها من ، وذات الصلة املتحدة
مـــع اهليئـــة  تتعـــاون  ، أن“املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة  ”و 

  . تعاونا وثيقا اجلزاءاتاملسؤولة عن رصد نظام 
 الدول”بصفة عامة على التزام يشدد الس  ويف حني  

يف إحـــدى فقـــد أصـــر بــــاالمتثال للتـــدابري املفروضـــة،  “كافـــة
تعلق بالرتاع احلدودي بني جيبويت وإريتريا، وكانت ت احلاالت،

ــل     ــي أن متتث ــه ينبغ ــى أن ــا   ”عل ــدول األعضــاء، مب ــع ال ــافي مجي  ه
ــا ــاال ، “إريتري ــا اتامتث ــد األســلحة  م  .)٢٢٠( ألحكــام حظــر توري

ــة،   فيمــا يتصــل بو ــة الكونغــو الدميقراطي ــة املتعلقــة جبمهوري احلال
أن تكفل  حتديداً “مجيع األطراف ومجيع الدول”طالب الس 

خلاضـعني لواليتـها أو الـواقعني حتـت     تعاون الكيانات واألفـراد ا 
ال سيما ومجيع الدول، ”وحث  ،)٢٢١( سلطتها مع فريق اخلرباء

لالجتـار   على اختاذ اخلطوات املناسـبة لوضـع حـد    “دول املنطقة
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار   )٢٢٠(

 .١٢)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار   )٢٢١(



مال يف حاالت ديد السلمفيما يتخذ من األع - اجلزء السابع 
 اق)ــن امليثـم ابع ـل السـدوان (الفصــوع العــه ووقــالل بــواإلخ 

 

625/1419 12-07779 

 

عية، بسبل منها الوسائل القضـائية إن  غري املشروع باملوارد الطبي
 اقتضـى احلـال، وإبـالغ جملـس األمـن عـن ذلـك مـىت لـزم األمــر         

ــك، حــثّ   .)٢٢٢( ــى ذل ــس  وعــالوة عل ــات  ”ال ــع حكوم مجي
لـى منـع اسـتخدام    ع ،ذكر أربع دولخص بال، و“املنطقة بلدان

  .)٢٢٣( نتهاكات حظر توريد األسلحةال اأراضيها دعم
__________ 

 .٢٨)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٩٠٦القرار   )٢٢٢(

 .٢٠)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار   )٢٢٣(

 ،٤١للمـادة  تدابري القضـائية املتخـذة وفقـا    نسبة للبالو  
 باحلالــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى فيمــا يتعلــق  الــس قــام

اون مع احملكمة اجلنائيـة  إىل تكثيف التع “مجيع الدول” بدعوة
  .)٢٢٤( هلا  كل املساعدة الالزمةميالدولية لرواندا وتقد

__________ 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار   )٢٢٤(

    
    ٣٣اجلدول 

  ٤١للمادة زامات بتنفيذ قرارات الس املتخذة وفقاً إىل االلت القرارات اليت يشار فيها
 احلكم القرار والتاريخ  

 احلالة يف كوت ديفوار

  )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 
   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

ــة دون        ــدول، وال ســيما دول املنطق ــادوغو السياســي وبكــل ال ــاق واغ ــة يف اتف ــاألطراف اإليفواري ــب ب يهي
[مـن القـرار] تنفيـذا كـامال، بطـرق منـها القيـام،         ١ اليت مدد العمل ـا يف الفقـرة  اإلقليمية، أن تنفذ التدابري 

بعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار       حسب االقتضاء، باعتماد القواعد واألنظمة الالزمة، ويهيب أيضـا 
األسـلحة الـيت   لتنفيـذ التـدابري املتعلقـة ب    والقوات الفرنسية اليت تـدعمها أن تقـدما دعمهمـا الكامـل، وخباصـة     

واملمـددتني   )٢٠٠٧( ١٧٣٩، يف إطـار قـدراما وواليتيهمـا املبينـتني يف القـرار      ١مدد العمل ا يف الفقرة 
  )  ٣) (الفقرة ٢٠٠٨(  ١٨٢٦مبوجب القرار 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٣من القرار  ٣الفقرة  يف نفسهيرد احلكم 
 )٩لجنة (الفقرة يطلب إىل مجيع الدول املعنية، وال سيما دول املنطقة دون اإلقليمية، أن تتعاون تعاونا تاما مع ال

  )٢٠٠٩( ١٨٩٣من القرار  ٩الفقرة  يرد احلكم نفسه يف
املعنيــة األخــرى، مبــا فيهــا عمليــة   ألمــم املتحــدة املعنيــة واملنظمــات واجلهــات مجيــع الــدول وهيئــات ا حيــث 

كيمربيل، على أن تتعاون تعاونا كـامال مـع اللجنـة وفريـق اخلـرباء وعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار           
والقـوات الفرنســية، خباصــة عــن طريــق تقــدمي أي معلومـات تتــوافر لــديها بشــأن احتمــال وقــوع انتــهاكات   

مــن القــرار   ٦والفقــرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢مــن القــرار   ١١و  ٩ و ٧دابري املفروضــة مبوجــب الفقــرات   للتــ
 )١٥] (الفقرة )٢٠٠٨( ١٨٤٢[من القرار  ١واليت أعيد تأكيدها يف الفقرة  )٢٠٠٥( ١٦٤٣

 )٢٠٠٩( ١٨٩٣من القرار ١٨الفقرة  يف يرد احلكم نفسه

 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 
   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢

دون  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وحكومـات بلـدان املنطقـة عـن احليلولـة       إذ يشدد على مسؤولية
أو  )٢٠٠٨( ١٨٠٧استخدام أراضـيها دعمـا النتـهاكات حظـر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار          

واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة  دعمــا ألنشــطة اجلماعــات املســلحة املوجــودة يف املنطقــة وفقــا مليثــاق األمــن 
البحريات الكربى، وإذ حيثهـا علـى اختـاذ تـدابري فعالـة للحيلولـة دون تقـدمي الـدعم عـرب احلـدود ألي مجاعـة            

  يف املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرة الثامنة من الديباجة) مسلحة غري مشروعة
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يع حكومات بلدان املنطقة، وال سيما حكومات أوغنـدا وبورونـدي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      حيث مج
ت حظـر توريـد األسـلحة املعـاد     دعمـا النتـهاكا   أن حتُولَ كل منها دون استخدام أراضـيها  ... ورواندا، على

 )٢٠أو دعما ألنشطة اجلماعات املسلحة املوجودة يف املنطقة (الفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٠٧تأكيده يف القرار 

  )٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 
   ٢٠٠٨ون األول/ديسمرب كان ٢٢

 ١٨٠٧مـن القـرار    ٥ الفقـرة  إذ يؤكد على أن من واجب مجيع الدول التقيـد مبقتضـيات اإلخطـار املبينـة يف    
  (الفقرة السابعة من الديباجة) )٢٠٠٨(

فيذ التدابري احملددة يف هـذا القـرار، وأن تتعـاون علـى     الدول، والسيما دول املنطقة، أن تدعم تن مجيع بيهيب
يومـا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا       ٤٥حنو تام مع اللجنة يف اضطالعها بواليتها، وأن تقدم إىل اللجنة، يف غضـون  

[مـن   ٥إىل  ١القرار، تقريرا عن اإلجراءات اليت اختذا من أجل تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات      
شجع مجيع الدول على إيفـاد ممـثلني، بنـاء علـى طلـب اللجنـة، لالجتمـاع معهـا ملناقشـة املسـائل           القرار]، وي

 )٧ذات الصلة على حنو أكثر تعمقا (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 
   ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

الــذين حــددت يهيــب جبميــع الــدول، والســيما دول املنطقــة والــدول الــيت يوجــد فيهــا األفــراد والكيانــات    
املنصـوص عليهـا يف هـذا القـرار تنفيـذا      التـدابري   مـن هـذا القـرار، أن تنفـذ     ٣عمـال بأحكـام الفقـرة     أمساؤهم

  )٥كامال، وأن تتعاون على حنو كامل مع اللجنة يف اضطالعها بواليتها (الفقرة 
ــدول، وال ســيما حكومــات دول      إىل يطلــب ــع ال ــة وحكومــات مجي ــة الكونغــو الدميقراطي حكومــة مجهوري

وفريق اخلـرباء التعـاون فيمـا بينـها علـى       املنطقة، وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
مكثف، بوسائل منها تبادل املعلومات املتعلقة بشحنات األسلحة وطرق االجتـار واملنـاجم االسـتراتيجية     حنو

اليت يكون من املعروف أن اجلماعات املسـلحة تسـيطر عليهـا أو تسـتخدمها والـرحالت اجلويـة مـن منطقـة         
ــة الك  ــة   الـــبحريات الكـــربى إىل مجهوريـ ــة إىل منطقـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة ومـــن مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ونغـ

البحريات الكربى واالستغالل واالجتار غـري املشـروعني بـاملوارد الطبيعيـة وأنشـطة األفـراد والكيانـات الـذين         
  )١٠(الفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٥٧من القرار  ٤حددت اللجنة أمساءهم عمال بالفقرة 

يطالــب كــذلك مجيــع األطــراف ومجيــع الــدول أن تكفــل تعــاون األفــراد والكيانــات اخلاضــعني لواليتــها أو   
مجيع الدول أن حتدد للجنة  مركـز تنسـيق بغيـة تعزيـز      لسلطتها مع فريق اخلرباء، ويطلب يف هذا الصدد إىل

  )١٢قرة اخلرباء (الف  التعاون وتبادل املعلومات مع فريق
مـن القـرار    ١٤) ومـا جـرى تكـراره يف الفقـرة     ٢٠٠٨(١٨٠٧مـن القـرار    ٢١يكرر ما طالب به يف الفقرة 

بــأن تتعــاون مجيــع األطــراف ومجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، تعاونــا كــامال مــع    )٢٠٠٨( ١٨٥٧
اء عمله، وأن تكفل سالمة أعضائه ووصوهلم فـورا ودون عوائـق، علـى وجـه اخلصـوص،      فريق اخلرباء يف أد

  )١٣إىل األشخاص والوثائق واملواقع اليت يرى فريق اخلرباء أن هلا أمهية يف تنفيذ واليته (الفقرة 
إليــه  بالــدول األعضـاء أن تتعــاون تعاونــا كــامال مـع فريــق اخلــرباء فيمــا يتعلـق بالواليــة املســندة    يهيـب أيضــا 

مــن هــذا القــرار مــن أجــل إعــداد توصــيات للجنــة بشــأن وضــع مبــادئ توجيهيــة لتــوخي   ٧مبوجــب الفقــرة 
احلرص الواجب، وخباصة بتوفري معلومات تفصـيلية عـن أي مبـادئ توجيهيـة أو شـروط مـنح التـراخيص أو        

 )١٥تشريعات وطنية ذات صلة بتجارة املنتجات املعدنية (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٩٠٦القرار 
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

طبيعيـة واالجتـار ـا بطـرق غـري مشـروعة وبـني انتشـار األسـلحة          إذ يؤكد أن الصـلة بـني اسـتغالل املـوارد ال    
وتــؤدي إىل تفاقمهــا يف منطقــة الــبحريات   واالجتــار ــا هــي أحــد العوامــل الرئيســية الــيت تــؤجج النـــزاعات  

الدميقراطيــة، وإذ حيــث مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، علــى   الكربى،وخباصــة يف مجهوريــة الكونغــو
  ... (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) تام على حنو )٢٠٠٩( ١٨٩٦املنصوص عليها قراره تنفيذ التدابري 

املناســبة ضــد قــادة القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا   الــدول علــى اختــاذ اإلجــراءات القانونيــة مجيــع حيــث
ــداا، بســب  ــذ الفعلــي لنظــام اجلــزاءات املنشــأ مبوجــب القــرار    املقــيمني يف بل ــها التنفي  )٢٠٠٤( ١٥٣٣ل من

  )٢٧(الفقرة  )٢٠٠٩( ١٨٩٦وتجدد العمل به مبوجب القرار
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 ســيما دول املنطقــة، علــى اختــاذ اخلطــوات املناســبة لوضــع حــد لالجتــار غــري   الــدول، وال مجيــع حيــث أيضــاً
القضـائية إن اقتضـى احلـال، وإبـالغ الـس بـذلك مـىت لـزم          املشروع باملوارد الطبيعية، بسبل منـها الوسـائل  

 )٢٨األمر (الفقرة 

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى

  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣

دعـم مـايل أو تقـين أو أشـكال أخـرى       األعضاء النظر يف اختاذ التـدابري الالزمـة ملنـع تقـدمي أي     يهيب بالدول
للقوات الدميقراطية لتحرير روانـدا والقـوات املسـلحة     من الدعم من جانب مواطنيها أو انطالقا من أراضيها

ــة املســلحة    الروا ــن اجلماعــات الرواندي ــة الســابقة/إنتراهاموي أو غريهــا م ــة  الناشــطة يف أراضــي  ندي مجهوري
  )٨الكونغو الدميقراطية أو لصاحلها (الفقرة 

تكثيـف التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليـة لروانــدا وتقــدمي كــل املســاعدة    يكـرر دعوتــه مجيــع الــدول إىل 
 )٩هلا (الفقرة  الالزمة

 احلالة يف ليربيا  

    )٢٠٠٨( ١٨١٩القرار 
   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٨

مجيـع جوانـب واليتـه     جبميع الدول وحبكومة ليربيـا التعـاون علـى حنـو تـام مـع فريـق اخلـرباء يف تنفيـذ         يهيب 
  )  ٣(الفقرة 

 )٢٠٠٩( ١٩٠٣من القرار  ١١والفقرة  ،)٢٠٠٨( ١٨٥٤من القرار  ٦يرد احلكم نفسه يف، الفقرة 

 صون السالم واألمن الدوليني

  )٢٠٠٩( ١٨٨٧القرار 
   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٤

مجيــع الــدول التــدابري الــواردة فيــه تنفيــذا تامــا، وإذ   وضــرورة تنفيــذ )٢٠٠٤( ١٥٤٠إذ يعيــد تأكيــد قــراره
مـع اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار       يهيب جبميع الدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة التعـاون مـة      

(الفقــرة  )٢٠٠٨( ١٨١٠ر املــذكور، مبــا يف ذلــك يف ســياق االســتعراض الشــامل املنصــوص عليــه يف القــرا  
 األخرية من الديباجة)

 عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

S/PRST/2009/7     
 ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٣

ــرار       يهيــب الــس أيضــاً  ــة عليهــا مبوجــب الق ــل بالكامــل لاللتزامــات املترتب ــدول األعضــاء أن متتث ــع ال جبمي
 (الفقرة الرابعة) )٢٠٠٦( ١٧١٨

  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
 ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

تتعـاون بالكامـل مـع     حيث مجيع الدول وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة واألطـراف األخـرى املهتمـة علـى أن        
اللجنة وفريق اخلرباء، وخباصـة عـن طريـق تقـدمي أي معلومـات لـديها عـن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب            

 )٢٧وهذا القرار (الفقرة  )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار 

 عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

  )٢٠٠٨( ١٨١٠القرار 
 ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٥

 القـرار  ذلـك  الـدول  مجيـع  تنفيـذ  أمهيةويشدد على  )٢٠٠٤(١٥٤٠القرار يف طلبه قرره وما ما يكرر تأكيد
 )١بالكامل (الفقرة 

 السالم واألمن يف أفريقيا

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

يكرر تأكيد ضرورة أن متتثل مجيع الدول األعضـاء، مبـا فيهـا إريتريـا، متامـا ألحكـام حظـر توريـد األسـلحة          
 ١٣٥٦، بصيغته املوسـعة واملعدلـة مبوجـب القـرارات     )١٩٩٢( ٧٣٣من القرار  ٥املفروض مبوجب الفقرة 

املتعلقــــــــــــة  )٢٠٠٧( ١٧٧٢ و )٢٠٠٧( ١٧٤٤ و )٢٠٠٦( ١٧٢٥ و )٢٠٠٢( ١٤٢٥و  )٢٠٠١(
 )١(الفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٤٤بالصومال وأحكام القرار 
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 تقارير األمني العام عن السودان

  )٢٠٠٨( ١٨٤١القرار 
 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥

األخــرى علــى أن  املهتمــةواالحتــاد األفريقــي واألطــراف  املعنيــةحيــث مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة  
حوزـا عـن   يف تتعاون مع اللجنة ومع فريق اخلرباء بشكل كامل، وخباصـة عـن طريـق تقـدمي أي معلومـات      

  )٤(الفقرة  )٢٠٠٥( ١٥٩١و )٢٠٠٤( ١٥٥٦تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القرارين
 )٢٠٠٩( ١٨٩١من القرار  ٥الفقرة  نفسه يف احلكم يرد

 احلالة املتعلقة برواندا

  )٢٠٠٨( ١٨٢٣القرار 
   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٠

أة عمــال بــالقرار إذ يؤكــد أمهيــة تعــاون مجيــع الــدول، وخباصــة دول املنطقــة، مــع جلنــة جملــس األمــن املنشــ    
ــق اخلــرباء املنشــأ عمــال       )٢٠٠٤( ١٥٣٣ ــع فري ــة وم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــالقرار  بشــأن مجهوري  ١٥٣٣ب

ــرار يف تنفيـــذ واليتـــه الـــيت جـــددها الـــس مب  )٢٠٠٤( (الفقـــرة الثالثـــة مـــن  )٢٠٠٨( ١٨٠٧وجـــب القـ
 الديباجة)

 احلالة يف الصومال  

  )٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 
   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

يغته املوســعة )، بصــ١٩٩٢( ٧٣٣يؤكــد علــى أن احلظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة مبوجــب القــرار    
واملعدلة مبوجب القرارات الالحقـة، ال يـزال يسـهم يف حتقيـق السـالم واألمـن يف الصـومال، ويطالـب مجيـع          

 )١١... (الفقرة  تاما الدول األعضاء، وال سيما الدول األعضاء يف املنطقة، بأن تتقيد به تقيدا

  )٢٠٠٨( ١٨١١القرار 
 ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٩

 )١(الفقرة  )١٩٩٢( ٧٣٣يؤكد التزام مجيع الدول بأن تتقيد تقيدا تاما بالتدابري املفروضة مبوجب القرار 

  )٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

 )، بصــيغته١٩٩٢( ٧٣٣بــالقرار  عمــال األســلحة توريــد علــى املفــروض احلظــر إســهام مراراســت إذ يؤكــد
 ١٧٤٤و  )٢٠٠٦( ١٧٢٥ و )٢٠٠٢( ١٤٢٥ و )٢٠٠١( ١٣٥٦مبوجــب القــرارات  واملعدلــة املوســعة

ــق ،يف)٢٠٠٧( ١٧٧٢ و )٢٠٠٧( ــه إىل وإذ يكــرر الصــومال، يف واألمــن الســالم حتقي ــع طلب ــدو مجي  لال
 (الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة) بالقرار التام التقيد املنطقة، يف األعضاء الدول وال سيما األعضاء،

  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

للتدابري املفروضة مبوجب هـذا القـرار ومجيـع القـرارات      يذكّر مجيع الدول األعضاء بالتزامها بالتنفيذ الصارم
 )٢٤ذات الصلة  (الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار 
 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٩

 )١٩٩٢( ٧٣٣للتـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرار التـــزام مجيـــع الـــدول باالمتثـــال علـــى حنـــو تـــام يؤكـــد 
 )١(الفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٤٤والقرار

 رهابيةاألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإل

  )٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣٠

) تنفيـذا كـامال، مبـا يف ذلـك     ٢٠٠١( ١٣٧٣قرار أن مجيع الدول األعضاء ملزمة بأن تنفذ ال إذ يشدد على
مـن يـرتبط بتنظـيم القاعـدة أو أسـامة بـن الدن أو حركـة         ما يتعلـق حبركـة طالبـان أو تنظـيم القاعـدة وكـل      

مؤسسات أو كيانـات ممـن شـاركوا يف متويـل أنشـطة أو أعمـال إرهابيـة أو         طالبان من أفراد أو مجاعات أو
أو التجنيـد حلســاا أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاـا أو دعمهــا بطريقــة أخــرى،   تيســري ارتكاــا  هلــا أو التخطـيط 

الصـلة (الفقـرة الرابعـة     فضال عن تيسري تنفيذ االلتزامات بشأن مكافحة اإلرهاب وفقا لقرارات الس ذات
  عشرة من الديباجة)
[مـن القـرار]،    ١نـة يف الفقـرة   التـدابري املبي  أن مجيع الدول األعضاء ملزمة بتنفيذ وإعمـال  يكرر التأكيد على

 )٨وحيث مجيع الدول على مضاعفة جهودها يف هذا الصدد (الفقرة 
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      من امليثاق ٤٩املادة التزامات الدول األعضاء مبوجب  –ثامناً 
  ٤٩املادة   

علـى تقـدمي املعونـة     “األمـم املتحـدة  ”يتضافر أعضـاء    
  املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت قررها جملس األمن.

    مالحظة  

مــن امليثــاق علــى أن تســاعد الــدول   ٤٩املــادة تــنص   
الـبعض يف تنفيـذ التـدابري الـيت يقررهـا جملــس       األعضـاء بعضـها  

  األمن.
ويف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مل يتخــذ جملــس       

 اًكـبري  عـدداً  لكـن .٤٩املـادة  األمن أي قرار يشـري صـراحةً إىل   
 ولالــد فيهــا إىل الــسطلــب  أحكامــاً مشــل القــرارات مــن

 املتخـذة  قراراتـه  تنفيـذ  أجـل  من تبادلةامل عونةتقدمي امل األعضاء
 دعواتالـ  تلك معظم وكانامليثاق. السابع من مبوجب الفصل

 ٤٢للمـادة  وفقا اختذت بتدابري صلة ذات قرارات تنفيذب يتعلق
 ،٤١للمـادة  وفقـا  اختـذت  تـدابري ب يتعلـق  منـها  قليل عدد كانو

 يف املتبادلــة املعونــة إشــارة حتيــل إىل أي علــى يعثــر مليف حــني 
  .٤٠ املادةيف  واردةال بالتدابري ذات الصلة القرارات
 عامــا عرضــا القســم هــذا يتضــمن ذلــك، علــى وبنــاء  
 تتبـادل  أن األعضـاء  بالـدول  فيهـا  أهيـب  الـس الـيت   لقرارات
املــادتني  الــيت اختــذها الــس مبوجــب  قــراراتال لتنفيــذ املعونــة

  .٤٢  و ٤١
ــة ل  الــــدعوات إىل  - ألف ــة املتبادلــ ــذتقــــدمي املعونــ  تنفيــ

  ٤١ املادةمبوجب  املتخذة القرارات
 مبوجـب  املتخـذة جملس األمـن   قراراتيتعلق ب فيما  

 يف ةاملاحنـ  األوسـاط الـس إىل   بيثاق،طلـ امل من ٤١ املادة
أخـرى   أنـواع  أو التقنيـة  املسـاعدة  تقدم أنمناسبتني اثنتني 

تــدابري  أجــل تنفيــذ  مــن املعنيــة الــدول إىل املســاعدة مــن
ــزاءات ــ اجلـ ــذها يتالـ ــس اختـ ــابق (  يف الـ ــت سـ ــروقـ  انظـ

  .)٣٤  اجلدول
    

    ٣٤ اجلدول
  ٤١للمادة وفقاً  املتخذة الس قرارات لتنفيذ تبادلةامل املعونة اليت تشري إىل تقدمي األحكام

 احلكم القرار والتاريخ  

 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 
 ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

املاحنة على النظر يف تقدمي املزيد من املسـاعدة والـدعم يف اـال الـتقين أو غـريه مـن اـاالت         حيث اجلهات
ــة بالتعــدين وإنفــاذ       ــة املعني ــة الكونغــو الدميقراطي ــز القــدرات املؤسســية لوكــاالت ومؤسســات مجهوري لتعزي

 )١٨رة القانون ومراقبة احلدود (الفق

 احلالة يف ليربيا

  )٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧

 ١٥٢١إذ يؤكـــد تصـــميمه علـــى دعـــم حكومـــة ليربيـــا يف جهودهـــا الراميـــة إىل اســـتيفاء شـــروط القـــرار   
املعنيـة، مبـا فيهـا اجلهـات املاحنـة، علـى دعـم احلكومـة فيمـا تبذلـه مـن            مجيع اجلهات  ، وإذ يشجع)٢٠٠٣(

 ... (الفقرة التاسعة من الديباجة) جهود
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ــة ل  إىل الــــدعوات  -باء  ــة املتبادلــ ــذتقــــدمي املعونــ  تنفيــ
  ٤٢ املادةمبوجب  املتخذة القرارات

ــرارات يف   ــن   قـــ ــس األمـــ ــيتجملـــ ــأذن الـــ ــدولل تـــ  لـــ
 الدوليــةمــن املنظمــات  غريهــااإلقليميــة و واملنظمــات األعضــاء

 دأب ،مـــن امليثـــاق ٤٢ للمـــادة وفقـــا إنفـــاذ إجـــراءات باختـــاذ
 املنطقـة  دول وإىل ،عموما الدولطلب إىل  توجيه على الس
 انظـر ( أو املسـاعدة  مـن الـدعم   خمتلفـة  أنواعـا  متقـد  بـأن  ،أحيانا

  ).٣٥اجلدول 
ــرة ويف   ــ معظــم باالســتعراض،كان املشــمولة الفت  ذهه
واملعـدات   األفـراد املاليـة و  باحلصول على املوارد يتعلق الطلبات

ــدريب ــراض والت ــلال نشــرال ألغ ــات كام ــة لعملي ــظ  إقليمي حلف
 مـثال  عليها،ومنـها  اإلبقاءأو  اجلنسيات متعددة قوات أو السالم

القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة يف أفغانســتان، والقــوة األوروبيــة 
ــف مشــال ا   ــة حل  اهلرســك،البوســنة و يف ألطلســيووجــود منظم

 ،الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  تشـاد  يفعملية االحتـاد األورويب  و
عمليـة االحتـاد   ب يتعلـق  وفيمـا وبعثة االحتاد األفريقـي يف الصـومال.   

حــثَّ  ،الوســطى كــذلك أفريقيــا ومجهوريــة تشــاد يفاألورويب 
 األفــراد مجيـع  نقـل  تيسـري  علـى  اتـه قـرار  أحـد  يف الـدول  الـس 

 واإلمـدادات  واملـؤن  املعـدات مجيـع   تسـليم بالعملية و لتحقنيامل

ــة  البلــدين إىل الســلعمــن  وغريهــا . )٢٢٥( املضــيفني لتلــك العملي
ــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال،    ــق ببعث ــس  كــرر وفيمــا يتعل ال

مــوارد متنوعــة وحــثّ يف هــذا  لتــوفري  دعوتــه إىل الــدول األعضــاء
الــدول األعضــاء الــيت عرضــت املســامهة يف البعثــة علــى   ”الســياق 

  .)٢٢٦( “الوفاء ذه االلتزامات
ــاون دعـــوة أخـــرى ووجهـــت   ــادة التعـ ــيق  لزيـ والتنسـ

 حتديـدا لـق  يتع فيماوكان ذلك  ،اإلنفاذ إجراءات يف الدول بني
الـس   طلـب  إذ ؛الرب للمقاومـة  جيش يشكله الذي بالتهديد

 اجهودهــ تنســيق الكــربى منطقــة الــبحريات يف احلكومـات  إىل
ــك ملواجهــة ــد ذل ــوة شــجعو التهدي ــك يف بق ــز الصــدد ذل  تعزي

  .الرب للمقاومة بانتظام يشجب املتصلة املعلومات تبادل
ــياق ويف   ــدابري سـ ــنة  تـ ــة القرصـ ــوا  مكافحـ ــة سـ  حلقبالـ
 سـتعراض االبـ  املشـمولة الفتـرة   خـالل  الـس أقرهـا   اليت الصومال

 سائرو الدول الس حثَّ ،ألول مرة القوة استخدامب فيها وأذن
 إىل املسـاعدة  تقـدمي  علـى  مـراراً وتكـراراً   الدولية الفاعلة اجلهات

املسـلح   والسـطو  مكافحة القرصنة االنتقالية يف احلكومة االحتادية
  فيما بينها. التنسيقو التعاون َزيادة بوطلَ ،يف البحر

__________ 

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٦١القرار   )٢٢٥(

     .١٠)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار   )٢٢٦(
  ٣٥ اجلدول

    ٤٢للمادة وفقاً  املتخذة الس قرارات لتنفيذ تبادلةامل املعونة اليت تشري إىل تقدمي األحكام
 احلكم القرار والتاريخ  

 يف أفغانستان احلالة

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
 ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

، ويهيـب  للوفـاء جبميـع احتياجاـا التشـغيلية    يسلم بضرورة مواصلة تعزيـز القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة      
هذا اخلصوص أن تساهم يف القوة باألفراد واملعدات وغري ذلـك مـن املـوارد، وأن تقـدم      يفبالدول األعضاء 

 )٣(الفقرة  )٢٠٠١( ١٣٨٦ين املنشأ عمال بالقرار تربعات للصندوق االستئما

  )٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار
 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٨

، ويهيـب يف  للوفاء جبميـع احتياجاـا التشـغيلية   تعزيز القوة الدولية للمساعدة األمنية  يسلم بضرورة مواصلة
 )٣هذا اخلصوص بالدول األعضاء أن تساهم يف القوة باألفراد واملعدات وغري ذلك من املوارد (الفقرة 
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 احلكم القرار والتاريخ  

 يف البوسنة واهلرسك احلالة

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
 ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

 مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، إىل مواصــلة تقــدمي مــا يلــزم مــن دعــم وتســهيالت، مبــا فيهــا   يدعـــو 
ــدول األعضــاء الــيت تتصــر      ــرور العــابر، إىل ال ــن القــرار]   ١١و  ١٠ف مبوجــب الفقــرتني  تســهيالت امل [م

  )١٩  (الفقرة
 )٢٠٠٩( ١٨٩٥من القرار ١٩الفقرة  يرد احلكم نفسه يف

 احلالة فــي تشــاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

  )٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

 نقـل علـى أن تيسـر    ،ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    لتشـاد ملتامخة ا الدول سيما المجيع الدول األعضاء،  حيث
ــع ــة       مجي ــل يف البعث ــا الوســطى للعم ــة أفريقي ــتجهني إىل تشــاد ومجهوري ــراد امل ــةاألف  االحتــاد األورويب وعملي

 إىل املرسـلة وقطـع الغيـار    املركبات هامجيع املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السلع، مبا في وتسليم
 )١٥أو تأخري (الفقرة  عائقأو  قيود دون ،مهمتها إاء ،حىتاالحتاد األورويب وعملية لبعثةا

 جبمهورية الكونغو الدميقراطية احلالة املتعلقة

  )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
 ٢٠٠٩يسمرب كانون األول/د ٢٣

حبكومات منطقة البحريات الكـربى تنسـيق جهودهـا مـن أجـل مواجهـة اخلطـر الـذي يشـكله جـيش            يهيب
الرب للمقاومة، ويشجع بقوة، يف هذا الصدد، تعزيز تبادل املعلومات على حنـو منـتظم بشـأن جـيش الـرب      

مـم املتحـدة األخـرى يف املنـاطق     مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثات األ للمقاومة
 )١٦... (الفقرة  اليت يتعرض فيها السكان للتهديد من جانب جيش الرب للمقاومة

 يف الصومال احلالة

  )٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
 ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

ــة االحتــاد األفريقــ       ــى املســامهة يف بعث ــي عل ــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريق ي يف الصــومال ــدف  حيــث ال
املساعدة على تيسري االنسحاب التام للقوات األجنبية األخرى مـن الصـومال وعلـى يئـة الظـروف الالزمـة       

  )٣(الفقرة  إلحالل السالم واالستقرار الدائمني فيه
حيث الدول األعضاء على تقدمي ما يلزم من موارد مالية ومـوظفني ومعـدات وخـدمات لنشـر البعثـة بشـكل       

  )٤(الفقرة كامل 
لديها سفن حربية وطائرات عسـكرية تعمـل يف امليـاه الدوليـة ويف اـال اجلـوي       يشجع الدول األعضاء اليت 

املتــامخني لســاحل الصــومال علــى التحلــي باليقظــة إزاء مــا يقــع هنــاك مــن  حــوادث قرصــنة واختــاذ التــدابري   
مـن أي عمـل مـن هـذا القبيـل مبـا        اإلنسانية، حلماية الشحن  التجاري البحري، وخباصة نقل املعونة املناسبة

يتســق مــع القــانون الــدويل ذي الصــلة، ويرحــب مبســامهة فرنســا يف محايــة القوافــل البحريــة التابعــة لربنــامج   
 )١٢األغذية العاملي وبالدعم الذي تقدمه الدامنرك اآلن هلذا الغرض (الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

يكرر دعوته الدول األعضـاء إىل تـوفري املـوارد املاليـة واألفـراد واملعـدات واخلـدمات الالزمـة للنشـر الكامـل           
ودعوته الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي إىل املسـامهة يف البعثـة مـن أجـل تيسـري انسـحاب القـوات         ثةللبع

الظروف املؤاتيـة إلحـالل سـالم واسـتقرار دائمـني هنـاك،        األجنبية األخرى من الصومال واملساعدة يف يئة
لتزامـات، ويقـر باحلاجـة إىل القيـام     الدول األعضاء اليت عرضت املسامهة يف البعثة على الوفاء ـذه اال  وحيث

 )١٠... (الفقرة  باملزيد لالستفادة من زيادة الدعم للبعثة

  )٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار
 ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢

عسكرية تعمـل يف أعـايل البحـار ويف اـال اجلـوي قبالـة سـواحل         حبرية وطائرات سفن حيث الدول اليت هلا
 خـاص يف هـذا السـياق    الصومال على توخي اليقظة إزاء أعمال القرصنة والسـطو املسـلح، ويشـجع بشـكل    

وتنسـيقها   جهودهـا  تكثيـف  علـى  الصـومال  سـواحل  قبالـة  التجارية ةالبحري الطرق باستخدام املهتمة الدول
  )٢االنتقالية (الفقرة  االحتادية احلكومة مع بالتعاون البحر يف املسلح والسطو القرصنة أعمال لردع
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ذات  اإلقليميــة ومــع املنظمــات الدوليــة، البحريــة املنظمــة ومــع بينــها فيمــا التعــاون علــى الــدول حيــث مجيــع
 قبالـة  البحـار  أعـايل  ويف اإلقليميـة  امليـاه  يف املسـلح  والسـطو  القرصـنة  أعمـال  بشـأن  قتضى احلـال، الصلة إذا ا

الـدويل ذي الصـلة،    للقـانون  وتقـدمي املسـاعدة، وفقـا    الشـأن،  يف هـذا  املعلومـات  وتبادل الصومال، سواحل
  )٣املسلح (الفقرة  مرتكيب السطو أو املعرضة لتهديد أو هجوم القراصنة السفن إىل

طـواقم   حصـول  لكفالـة  الدوليـة،  البحريـة  املنظمـة  فيهـا  املعنيـة، مبـا   املنظمـات  مـع  التعـاون  علـى  حيث الدول
ــة محــل  الســفن ــى  املخول ــدريب  علمهــا عل ــها   األخطــار بشــأن تفــادي  املناســبني اإلرشــاد والت ــتخلص من وال

  )٤املرور يف املنطقة قدر اإلمكان (الفقرة  وجتنب الدفاعية والتقنيات
 الصــومال إىل التقنيــة ملســاعدة تقــدميا الدوليــة، البحريــة املنظمــة فيهــا مبــا املعنيــة، واملنظمــات لــدوليهيــب با
 والبحـري،  السـاحلي  األمـن  كفالـة  علـى  الدول طلبها،لتعزيز قدرة تلك على بناء ااورة، الساحلية والدول

  )٥(الفقرة  ااورة لوالسواح الصومال سواحل قبالة املسلح والسطو القرصنة مكافحة مبا يف ذلك
 ٧ و ٥بـالفقرتني  عمـال  اإلجـراءات  تلـك  يف املشـاركة  األخـرى  الـدول  مع تنسق إجراءاا أن بالدول يهيب

  )١٠[من القرار] (الفقرة 
يهيب جبميع الدول، وخباصة دول العلم ودول امليناء والدول الساحلية والدول اليت حيمـل جنسـيتها ضـحايا    

ــيت تتمتــع  أعمــال القرصــنة والســطو امل  ــة ذات الصــلة مبوجــب   ســلح ومرتكبوهــا والــدول األخــرى ال بالوالي
الواليـة ويف التحقيـق بشـأن األشـخاص املسـؤولني       القانون الدويل والتشريعات الوطنية، أن تتعاون يف حتديد

 عن أعمال القرصنة والسطو املسلح قبالة سـواحل الصـومال ومقاضـام، وفقـا للقـانون الـدويل املنطبـق، مبـا        
ــايا     ــها الفصـــل يف القضـ ــاعدة يف جمـــاالت منـ ــان، وأن تقـــدم املسـ ــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنسـ يف ذلـــك القـ

ــها ونفوذهــا، مثــل اــين علــيهم والشــهود واألشــخاص     واللوجســتيات بشــأن األشــخاص اخلاضــعني لواليت
 )١١احملتجزين نتيجة العمليات املضطلع ا مبوجب هذا القرار (الفقرة 

  )٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
 ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٩

ل السـالم واالسـتقرار الـدائمني    إذ يشدد على أمهية ما تسهم به بعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال يف إحـال    
يف الصومال، وإذ يرحب بشكل خاص باسـتمرار التـزام حكـوميت أوغنـدا وبورونـدي، وإذ يـدين أي عمـل        

...  معهـا  والتعـاون  البعثـة  دعـم  علـى  املنطقـة  ويف الصـومال  يف األطـراف  عدائي ضد البعثة، وإذ حيث مجيـع 
  (الفقرة السابعة من الديباجة)

ــدول حيــث ــاد يف األعضــاء ال ــي االحت ــى األفريق ــة يف املســامهة عل ــى املســاعدة ــدف البعث ــام االنســحاب تيســري عل  الت
  )٣فيه (الفقرة  الدائمني واالستقرار السالم إلحالل املالئمة الظروف الصومال ويئة من األخرى األجنبية للقوات

 بشـكل  البعثـة  لنشـر  ماتوخـد  ومعـدات  وأفـراد  ماليـة  مـوارد  مـن  يلـزم  مـا  تقـدمي  على األعضاء الدول حيث
 )٤كامل (الفقرة 

S/PRST/2008/33  
 ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٤

قوي لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وحيث اتمع الدويل مـرة أخـرى علـى    يكرر الس تأكيد دعمه ال
  تقدمي املوارد املالية واألفراد واملعدات واخلدمات الالزمة لنشر البعثة بشكل كامل (الفقرة اخلامسة)

واملعـدات  املاليـة واألفـراد   بتحديـد املـوارد    كما يطلب الـس إىل األمـني العـام أن يقـوم علـى وجـه السـرعة       
ومفاحتة الدول اليت ميكن أن تسهم ا،ويعرب عن اسـتعداده لـدعم األمـني العـام يف هـذا      واخلدمات الالزمة 

 الصدد، ويهيب بالدول االستجابة هلذا الطلب (الفقرة العاشرة)

  )٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار
 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٧

علـى مكافحـة أعمـال القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر علـى أن تتعـاون يف          الدول اليت لـديها قـدرة    حيث
  )٤(الفقرة  )٢٠٠٨( ١٨١٦ذلك مع احلكومة االحتادية االنتقالية، وفقا ألحكام القرار 

 )٧[من القرار] (الفقرة  ٥و  ٤و  ٣لفقراتبالدول واملنظمات اإلقليمية أن تنسق إجراءاا عمال با يهيب
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  )٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢

إىل الصـومال   املنظمـة البحريـة الدوليـة، أن تقـدم املسـاعدة التقنيـة       بالدول واملنظمات املعنية، مبـا فيهـا   يهيب
والدول الساحلية ااورة بناء على طلبـها مـن أجـل تعزيـز قـدرة هـذه الـدول علـى ضـمان األمـن السـاحلي            

ل الصــومال والســواحل والبحــري، مبــا يف ذلــك مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبالــة ســواح   
  )٥ااورة (الفقرة 

تنسيق جهودها، بوسائل منـها تبـادل املعلومـات عـرب القنـوات الثنائيـة أو        بالدول واملنظمات اإلقليمية يهيب
األمم املتحدة، لردع أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال بالتعـاون فيمـا بينـها       

دوليــة وأوســاط النقــل البحــري الــدويل ودول العلَــم واحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة    ومــع املنظمــة البحريــة ال
  )٧(الفقرة 

دول العلَــم ودول املينــاء والــدول الســاحلية، والــدول الــيت حيمــل جنســيتها  الــدول، وال ســيما يهيــب جبميــع
ة يف هـذا الصـدد،   ضحايا أعمال القرصنة والسطو املسلح ومرتكبوها والدول األخـرى الـيت يكـون هلـا واليـ     

 )١٤... (الفقرة  الوالية تتعاون يف حتديد  مبوجب القانون الدويل والتشريعات الوطنية، أن

  )٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٦

بالدول األعضاء مساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية، بناء على طلبها ومع إشعار األمني العـام بـذلك، مـن    يهيب 
أجل تعزيز قدرا التنفيذيـة علـى تقـدمي مـن يسـتخدمون أراضـي الصـومال للتخطـيط الرتكـاب جـرائم القرصـنة            

ضرورة اتساق التدابري اليت تتخذ عمـال ـذه   ويؤكد لسطو املسلح يف البحر أو تيسريها أو ارتكاا إىل العدالة، وا
 )٧الفقرة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان الساري (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
 ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٦

ــاألفراد واملعــدات وغــري ذلــك مــن املــوارد، ويشــجع الــدول       يهيــب بالــدول األعضــاء أن تســهم يف البعثــة ب
فريقــي واألمــم املتحــدة والبلــدان املســامهة بقــوات  األعضــاء علــى أن تتعــاون علــى حنــو وثيــق مــع االحتــاد األ 

 )١٤واجلهات املاحنة األخرى حتقيقاً هلذه الغاية (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

ــم املتحــدة         ــى اإلســهام بســخاء يف صــندوق األم ــة عل ــة والدولي ــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليمي حيــث ال
االستئماين للبعثة،ويشري يف الوقـت ذاتـه إىل أن وجـود الصـندوق االسـتئماين ال مينـع االتفـاق علـى ترتيبـات          

 )٢٠ثة (الفقرة ثنائية مباشرة دعما للبع

  )٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
 ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

مـن أجـل تيسـري تنسـيق اجلهـود       ين مبكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال     فريق االتصال املع يشيد بعمل
ردع أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال بالتعاون مع املنظمـة البحريـة الدوليـة    ل

هـود  ودول العلَم واحلكومة االحتادية االنتقالية، وحيث الدول واملنظمات الدولية على مواصلة دعـم تلـك اجل  
  )٤(الفقرة 

إىل  ويهيــب بالــدول واملنظمــات املهتمــة، مبــا فيهــا املنظمــة البحريــة الدوليــة، أن تقــدم املســاعدة التقنيــة    ...
الصومال، مبا يف ذلك السلطات اإلقليمية والدول الساحلية ااورة، بناء على طلبها من أجـل تعزيـز قـدرا    

ــة    علــى ضــمان األمــن الســاحلي والبحــري، مبــا يف ذلــك    مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبال
فريـق االتصـال املعـين    سواحل الصومال والسواحل ااورة، ويؤكد أمهية التنسيق يف هذا الصدد مـن خـالل   

  )٥مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال (الفقرة 
يف مكافحـة القرصـنة والسـطو    الدول األعضاء على مواصلة التعاون مع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة     يشجع

  )٧... (الفقرة  املسلح يف البحر
يهيب بالدول األعضاء مسـاعدة الصـومال، بنـاء علـى طلـب احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة وبإخطـار األمـني           

السـلطات اإلقليميـة، علـى حماكمـة األشـخاص الــذين       العـام بـذلك، لتعزيـز القـدرات يف الصـومال، مبـا فيهـا       
ي الصومالية للتخطيط الرتكـاب جـرائم القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر أو تيسـريها        يستخدمون األراض

  )١١... (الفقرة  أو ارتكاا
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 احلكم القرار والتاريخ  

يهيب جبميع الدول، وخباصة دول العلَم ودول امليناء والدول الساحلية والدول اليت حيمـل جنسـيتها ضـحايا    
 يكـون هلـا واليـة يف هـذا الصـدد مبوجـب       أعمال القرصنة والسطو املسلح ومرتكبوها والدول األخـرى الـيت  

الواليـة القضـائية ويف التحقيـق يف أمـر األشـخاص       القانون الدويل والتشريعات الوطنية، أن تتعاون يف حتديـد 
 )١٢  ... (الفقرة املسؤولني عن أعمال القرصنة والسطو املسلح قبالة سواحل الصومال ومقاضام

    
  املشاكل االقتصادية اخلاصة من النوع - تاسعا

  من امليثاق ٥٠املادة املوصوف يف       
  

    ٥٠ ملادةا  

اختذ جملس األمن ضد أية دولة تدابري منـع أو قمـع    إذا 
األمــم ”ســواء أكانــت مــن أعضــاء  -فــإن لكــل دولــة أخــرى 

تواجه مشـاكل اقتصـادية خاصـة تنشـأ      -أم مل تكن  “املتحدة
لـس األمـن   عن تنفيذ هذه التـدابري، احلـق يف أن تتـذاكر مـع جم    

  .بصدد حل هذه املشاكل
  مالحظة  

واصــل الـــس   باالســـتعراض، املشــمولة  الفتــرة  يف  
ممارســـــــــته املتمثلـــــــــة يف فـــــــــرض جـــــــــزاءات حمـــــــــددة 

 جزاءات من ءاتااجلز أنظمة حتولإىل  وبالنظر.)٢٢٧(اهلدف
يف الســنوات  دفاهلــ حمــددة جــزاءاتإىل  شــاملة اقتصــادية

  لـس األمـن    جلنـ  األخرية، مل تتصل دول ثالثـة بـأي ة تابعـة
 بـــأي إلبالغهـــامكلفـــة باإلشـــراف علـــى تنفيـــذ اجلـــزاءات 

 الــيتاقتصــادية خاصــة تواجههــا نتيجــة للجــزاءات   مشــاكل
  .)٢٢٨(األمم املتحدة على دولة أخرى فرضتها

__________ 

 الثالــث القســممــن املعلومــات عـن تــدابري اجلــزاءات، انظـر    ملزيـد   )٢٢٧(
 .هأعال

 النظـر  قيـد  الفتـرة  خـالل  العامـة  اجلمعيـة  إىل املقدمة التقارير انظر  )٢٢٨(
يتعلق بتقدمي املساعدة إىل الدول الثالثة املتضـررة مـن تطبيـق     فيما

ــزاءات  ويف). A/65/217 و ،A/64/225 و ،A/63/224( اجلـــــــــــــــ
 بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  قدمتـهما  اللذين السنويني التقريرين
ــأن) ٢٠٠٤( ١٥٣٣ ــة بشــ ــو مجهوريــ ــة الكونغــ  إىل الدميقراطيــ

 ٥٠باملـادة  الـس أيـة قـرارات ذات صـلة      يعتمد ملو  
ــرة املشــمولة  ــتعراض يف الفت ــن  أي تتخــذ ومل ،باالس  هيئاتــهم

 يف. لكــن األعضــاء أشــاروا ٥٠باملــادة صــلة  ذا قــراراالفرعيــة 
ذات صـلة ضـمنية    ميكـن اعتبارهـا   إشـارات بتني خمتلفـتني  مناس

 ٥٩٦٨اجللسـة   يفسـبتني  ا هـاتني املن أوىلوكانت . ٥٠ املادةب
ــودة يف   مناقشـــة، يف ســـياق ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٢٧املعقـ

   تنفيـذ  ”لـس يف إطـار البنـد    مواضيعية بشـأن أسـاليب عمـل ا
ــيس جملــس األمــن (  ــل  أشــارإذ  ،“)S/2006/507مــذكرة رئ ممث

 جلـان أوروغواي إىل أنه ينبغي هليئات الس الفرعية، وخاصة 
اجلــزاءات، أن تســمح للــدول األعضــاء املعنيــة بــأن تشــارك يف  

ــه  مناقشــاا. وأضــاف  ــدولأن تمكــن ا ينبغــيأن ــديها   ل ــيت ل ال
ــن املشــاركة لكــي يتســىن       ــة اجلــزاءات م شــواغل بشــأن أنظم
ــة     ــة اجلــزاءات املعني إجــراء مشــاورات فعالــة يف حينــها مــع جلن

علـى الـرغم    أنـه مـن امليثـاق. والحـظ املمثـل      ٥٠للمـادة  وفقا 
__________ 

االجتماعيــة  - االقتصــادية واقــبالع إىل اللجنــةُ تطرقــت الــس،
(انظــر   فةيف الدولــة املســتهد  جلــزاءاتة عــن انامجــلواإلنســانية ا
S/2008/832،   والوثيقــــة  ،٨الفقــــرة S/2009/667،   ٨الفقــــرة(، 

 قبـل  يقـدم  أن العـام  األمـني  إىل الـس  طلـب  جديد من وأكدت
ــر /شــباط ١٥  اخلــرباء، فريــق مــع الوثيــق بالتشــاور، ٢٠٠٧فرباي

 واالجتماعيـة  واإلنسـانية  االقتصـادية  لآلثـار  تقييما يتضمن تقريرا
 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  سـكان  هلـا  يتعـرض  أن حيتمل اليت
ــع    جــراء مــن ــدابري املمكــن اختاذهــا ملن ــذ الت  املــوارد اســتغاللتنفي

 .للبلد الطبيعية
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اجلـزاءات،   نظـام على تنفيذ  إدخاهلامن التحسينات اليت جرى 
 املباشـر  الالقـدرة علـى االتصـ    يف ال يزال هناك قصور حقيقـي 

عـــىن باســـتئناف القـــرارات أو بآليـــة  يئـــاتميكـــن  للتشـــاورت
للبلــدان أن تشــارك فيهــا ويكــون لــديها توقعــات معقولــة بــأن  

يف  تـــأثريأـــا ســـتكون قـــادرة علـــى ال   وســـتراعى  مصـــاحلها
  .)٢٢٩(تلك مصاحلها خدمة دفاملستجدات التنظيمية 

ــبة ال   ــا املناســ ــأمــ ــة  فكانــــت يف ،ةثانيــ  ٦٠٥٩اجللســ
ــة  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢٢املعقــودة يف  بشــأن احلال

__________ 

)٢٢٩(  S/PV.5968، ٤٠ الصفحة . 

بشــأن  ممثــل إيطاليــا إىل شــواغل أشــارإذ  فيمــا يتعلــق بــالعراق
ــدحت ــانون ديـ ــق القـ ــة ل ،املنطبـ ــاديوإىل احلاجـ ــري يف  تفـ أي تغـ

وإجـراءات   )١٩٩١( ٦٨٧يـنجم عـن اختـاذ القـرار      األوضاع
ــه ــةوضــرورة  متابعت ــع     محاي ــودا م ــيت وقعــت عق املؤسســات ال

اء العراق قبل إنشـاء نظـام اجلـزاءات والـيت مل تـتمكن مـن الوفـ       
 جملـس  فرضـها  الـيت  للتدابري متثالالابالتزاماا التعاقدية بسبب 

  .)٢٣٠(األمن
__________ 

)٢٣٠(  S/PV.6059، ٧ الصفحة. 

    
    من امليثاق ٥١للمادة حق الدفاع عن النفس وفقا  - عاشرا

    ٥١ املادة  

يف هـــذا امليثـــاق مـــا يضـــعف أو ينـــتقص احلـــق   لـــيس  
الطبيعي للدول، فـرادى أو مجاعـات، يف الـدفاع عـن أنفسـهم      

 “األمـم املتحـدة  ” إذا اعتدت قوة مسلحة علـى أحـد أعضـاء    
من التدابري الالزمـة حلفـظ السـلم    وذلك إىل أن يتخذ جملس األ

واألمن الدويل. والتـدابري الـيت اختـذها األعضـاء اسـتعماال حلـق       
الــدفاع عـــن الــنفس تبلـــغ إىل الـــس فــورا، وال تـــؤثر تلـــك    

ــا للمجلــــس    ــال فيمــ ــأي حــ ــدابري بــ ــلطته  -التــ ــى ســ مبقتضــ
من احلـق يف أن   -ومسئولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق 

ما يرى ضرورة الختاذه من األعمال حلفـظ  يتخذ يف أي وقت 
  السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.

  مالحظة  

األمــن فيمــا يتعلــق  جملــسة ممارســ هــذا القســم يتنــاول  
من امليثاق اليت تؤكد احلق الطبيعي للدول، فـرادى   ٥١باملادة 

ــوع    ــة وق ــدفاع عــن نفســها يف حال هجــوم  أو مجاعــات، يف ال
 املشــمولة الفتــرةيف ومســلح ضــد إحــدى الــدول األعضــاء.     

 ٥١املـادة  مل يشر الـس صـراحة أو ضـمنا إىل     االستعراض،ب

يف أي قرار من قراراتـه. لكـن حـق الـدفاع عـن الـنفس احـتج        
يتصــل بعــدد مــن بنــود جــدول   فيمــابــه يف مــداوالت الــس  

 لمبـــدأ طـــرق ل تتمـــن الرســـائل الـــيت    عـــدد  وردو ،األعمـــال
  .  ٥١املادة املنصوص عليه يف 

ألـف (املناقشـات   العنـوان   حتـت  ،يتناول هـذا القسـم  و  
ــادةاملتصــلة  ــا   املناقشــات)، ٥١ بامل ــيت أجراه ــسال بشــأن  ال
دراسـات   ثـالث  وتفسريها وذلك مـن خـالل   ٥١املادة تطبيق 
العنــوان بــاء (الرســائل ذات الصــلة  حتــت. ويــرد إفراديــةحالــة 
  املذكورة أعاله.   لرسائلل عام ) عرض٥١باملادة 

    ٥١باملادة  لةصاملتات املناقش  - ألف
صـرحية إىل   إشارات الس مرارا مداوالت يف وردت  

ــادة  ــق   )٢٣١(٥١امل ــاقش الــس تطبي ــادةون  وتفســريها، ٥١ امل
احلالة يف الشـرق األوسـط، مبـا يف    ”ة يتصل بالبنود املعنون فيما

__________ 

 الصفحات ،S/PV.6017 (Resumption 1) املثال، سبيل على انظر،  )٢٣١(
الصــفحة  ،S/PV.6151 (Resumption 1) و(بوليفيـا)؛  -٢٤ و ٢٣
 .(االحتاد الروسي) [من النص اإلنكليزي] ٣٣
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محايــة  ” و “احلالــة يف جورجيــا ” و “ذلــك قضــية فلســطني  
  ).٢٧إىل  ٢٥(انظر احلاالت  “املدنيني يف الرتاعات املسلحة

    ٢٥ لةاحلا  
ــة   ــية     احلالـ ــك قضـ ــا يف ذلـ ــط، مبـ ــرق األوسـ يف الشـ

    فلسطني
ــة  يف   ــودة يف  ٥٨٢٤اجللسـ ــاين/  ٢٢املعقـ ــانون الثـ  كـ

، الــيت نوقشــت فيهــا األعمــال العدائيــة املســلحة   ٢٠٠٨ينــاير 
واحلالة املتدهورة يف قطاع غـزة وجنـوب إسـرائيل، أكـد ممثـل      
 إسرائيل من جديد عزم حكومته التصرف وفق حقها األصـيل 

شــعبها والــدفاع عنــه  محايــةيف  يثــاقمــن امل ٥١املــادة  مبوجــب
ــدول وحقهــا.   والحــظ أن ذلــك هــو   صــميم واجــب مجيــع ال

عالوة على ذلك علـى ضـرورة التمييـز بـني اإلجـراءات       أصرو
إلرهـاب  وااليت تتخـذها إسـرائيل دفاعـا عـن الـنفس مـن جهـة        

  .)٢٣٢(الفلسطيين من جهة أخرى
إسـرائيل يف الـدفاع    حبـق  متكلمني عدةبينما اعترف و  

 سرهــذا احلــق ينبغــي أن ميــا أنعـن الــنفس، فقــد ارتــأوا أيضـا   
ــة متناســبة تتســم   ــنفس بضــبطبطريق ــةحتــدثت و .)٢٣٣(ال  ممثل

إسـرائيل يف الـدفاع    قحتـ  األورويب، فأقر االحتادباسم  سلوفينيا
إىل الوقــف الفــوري لكــل أعمــال   دعــت عــن الــنفس، إال أــا

العنــف ومجيــع األنشــطة الــيت تتعــارض مــع القــانون الــدويل        
ممثـل اململكـة املتحـدة أنـه      ورأى .)٢٣٤(وتعرض املدنيني للخطر

ــى اهلجمــات املســتمرة       ــرد إســرائيل عل ــول أن ت ــري املقب ــن غ م
وقــذائف اهلــاون مــن خــالل إجــراءات مصــممة       بالصــواريخ

ــاة للســكان املــد  ــ .)٢٣٥(نيني يف غــزةجللــب املعان ت ممثلــة وحثّ
كرواتيــا علــى وضــع حــد فــوري لألعمــال العدائيــة مــن كــال    

__________ 

)٢٣٢(  S/PV.5824، ١١ الصفحة . 

 (بنما). ٢٢(فرنسا)؛ والصفحة  ٢٠الصفحة نفسه،  املرجع  )٢٣٣(

)٢٣٤(  S/PV.5824 (Resumption 1)٤ ،الصفحة. 

)٢٣٥(  S/PV.5824،  ١٤الصفحة . 

الفعــل  ردودالطــرفني وأعربــت عــن خشــيتها مــن أن تشــكل    
والتدابري اليت تؤثر على السكان يف جمموعهم عقبةً كربى أمـام  

  .)٢٣٦(عملية السالم
املقابل، رفـض عـدة مـتكلمني احلجـة القائلـة بـأن        ويف  

ممثـل جنـوب    رأىدفاعا عن النفس: ف تتصرفإسرائيل كانت 
أفريقيــا أن اســتخدام اجلــيش اإلســرائيلي غــري املتكــافئ للقــوة،  

ــا ــذي ي   مبــ ــاعي الــ ــاب اجلمــ ــك العقــ ــعب رتهلــــبيف ذلــ  الشــ
ممثـل   وأشـار  .)٢٣٧(عـن الـنفس   الدفاعحجة بطل يالفلسطيين، 

 القواعــدتقــره  الــذي حــق الــدفاع عــن الــنفس   لبنــان إىل أن 
ــة، و واألعــراف ــاق  خباصــةالدولي ــمميث ــز   األم املتحــدة، ال جيي

وال جيـوز التـذرع بـه     للقـوة املتكافئ  غرياالستخدام املفرط أو 
لشن احلرب على املدنيني األبرياء أو إنزال القصاص ـم كمـا   

ــوم  يفحيــدث  ــزة الي ــة    وشــدد .)٢٣٨(غ ــة العربي ــل اجلمهوري ممث
ــى      ــنفس يســري عل ــدفاع عــن ال ــى أن احلــق يف ال الســورية عل
ــدأ      ــيهم الفلســطينيون، وال ميكــن أن يكــون مب ــع، مبــن ف اجلمي
عنصـــــريا مفصـــــال علـــــى املقاســـــات اإلســـــرائيلية ومعـــــايري  

  .)٢٣٩(االحتالل
آذار/مــــارس   ٢٥املعقــــودة يف   ٦١٠٠اجللســــة   ويف  
ــل   ٢٠٠٩ ــة يف غــزة وجنــوب لبنــان، رأى ممث ، يف ســياق احلال

الـدويل   القانون ت، يف األساس، قواعدلبنان أن إسرائيل انتهك
 ذلـك يف  القـوة، متذرعـةً   سـتخدام املبيحة ال الشروط تنظم يتال

املـادة  األمـم املتحـدة، والسـيما     يثـاق اليوم كما يف كـل مـرة مب  
الدول األعضـاء حـق الـدفاع عـن الـنفس يف       نحمت منه اليت ٥١

  ــدوان املســلح إىل أن يتخــذ ا ــسحــال الع ــدابري ل ــة  الت الالزم
ــظ الســال  ــدوليني. و  محلف ــن ال ــل   واألم ــب املمث ــذلك، طل  إىلل

__________ 

 .  ٢٢نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٣٦(

 .  ١٦نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٣٧(

)٢٣٨(  S/PV.5824 (Resumption 1)،  ٨الصفحة . 

 .١١ الصفحة نفسه، املرجع  )٢٣٩(
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حالـة   تشـكل  على أضيق وجه، إذ أا ٥١املادة الس تفسري 
يف الفقــرة  ليهــااســتثنائية بالنســبة للقاعــدة العامــة املنصــوص ع  

تهديد باسـتعمال  ال ظراملادة الثانية من امليثاق اليت حتالرابعة من 
إســرائيل تســتخدم  أنإىل  أيضـا القـوة أو اســتخدامها. وذهــب  

للقـوة،   عماهلاواحلق يف الدفاع عن النفس لتربير اسـت  ٥١املادة 
قطاع غـزة ظـل    أنيتناقض مع واقع االحتالل، حيث  ما هوو

ــدويل. مث  القــانون أرضــا حمتلــة مــن منظــور  ــوى  أشــارال إىل فت
 أنالفاصــل، فــذكر   اجلــدار حمكمــة العــدل الدوليــة املتعلقــة ب   

حق الدفاع عن الـنفس ال ميكـن أن يغطـي     نأ كمة اعتربتاحمل
داخـــل األراضـــي الواقعـــة حتـــت ســـيطرة  مـــن النـــابع التهديـــد

. كمـا  خارجهـا إسرائيل بل هو يقتصر على التهديد النابع من 
على أن احلق يف الدفاع عن النفس يقتضي توافر شـرطي   شدد

أيــة  يفوالتكــافؤ وأن هـذين الشــرطني مل يتـوفرا قــط    الضـرورة 
إىل أن  أشــار. والقــوةفيهــا إســرائيل إىل اســتعمال   جلــأتمــرة 

 أنالقانون اإلنساين الدويل حيكم مجيع املناطق احملتلـة، ودفـع بـ   
إسرائيل عنـدما تتـذرع بـاحلق يف الـدفاع عـن الـنفس، يف غـزة        

اســتيفاء احلــق ”كمــا يف لبنــان، إمنــا تقــوم بـــممارسة أســلوب  
ســـبها. وانتقـــد كـــذلك   الـــيت تنا احلقـــوق ئهـــا انتقاب“ باليـــد

ــرائيل ال ــةخروقـــات إسـ ــاين، الـــيت   يوميـ ــوي اللبنـ ــال اجلـ للمجـ
مـن امليثـاق    ٥١املـادة  مثـال آخـر علـى حتميـل     ”أا بــ  اهوصف

ــا ــه  م ــن    “ال ميكــن أن حتتمل ــا تواصــلُ احــتاللَ أجــزاء م ، فيم
  .)٢٤٠(جنوب لبنان

ــودة يف  ٦٢٠١اجللســة  يفو    تشــرين األول/ ١٤املعق
عقب صدور تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصـي   ٢٠٠٩أكتوبر 

جملـس   مـن  تكليـف احلقائق بشأن الرتاع يف غزة اليت شـكلت ب 
 ،)٢٤١(حقـوق اإلنســان ورأسـها القاضــي ريتشـارد غولدســتون   

ممثل إسرائيل بشدة حتيز التقرير وامـه مبحابـاة اإلرهـاب     أدان
__________ 

)٢٤٠(  S/PV.6100،  ٤٣-٤١الصفحات . 

)٢٤١(  A/HRC/12/48. 

حقوق إسرائيل يف الـدفاع عـن    إنكاربو وإضفاء الشرعية عليه
ــا. و ــالمواطنيهـ ــةإن  قـ ــر مناقشـ ــس   تقريـ ــتون يف الـ غولدسـ

من أنـه   حذرو ،“والغضب قصة مليئة باألصوات”هي إال  ما
إذا كــان مطلوبــاً مــن إســرائيل أن تتجشــم املزيــد مــن املخــاطر 

 يف يف سبيل السالم، فإن على اتمع الدويل أن يعتـرف حبقهـا  
ممثل اململكة املتحدة بأن تقريـر   ورأى .)٢٤٢(الدفاع عن نفسها

ــة     ــا حبــق إســرائيل يف محاي ــا كافي غولدســتون ال يعتــرف اعتراف
مواطنيهــا وال يــويل اهتمامــا كافيــا ألعمــال محــاس. وشــجب   

باعتبارهـا   الفلسـطينيون  املسـلحون  اليت يشنها اهلجماتاملمثل 
ــرف حبــق إســرائيل يف      ــدويل، واعت ــانون اإلنســاين ال ــا للق  خرق
الـدفاع عـن مواطنيهـا مـن هــذه اهلجمـات، األمـر الـذي جيــب        

ممثـل أســتراليا أن   وأعلـن  .٢٤٣القيـام بـه وفقـا للقـانون الــدويل    
بلده يؤيد بقوة حق إسرائيل يف الدفاع عـن الـنفس، ودعـا إىل    

أن مــتكلمني آخــرين  غــري .)٢٤٤(وقــف اهلجمــات الصــاروخية
غـري   سـتخدام أكدوا على أن بعـض نتـائج التقريـر تشـري إىل اال    

  .)٢٤٥(ى بالسكان يف غزةاألذ حلقللقوة مما أ تناسبامل
    ٢٦ احلالة  
  يف جورجيا احلالة  

موجهــة  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٧رســالة مؤرخــة   يف  
ــد       ــل االحتــاد الروســي عق ــب ممث ــن، طل ــس األم ــيس جمل إىل رئ

ل العدائية اليت تقوم ـا جورجيـا   جلسة طارئة للنظر يف األعما
ضـــد أوســـيتيا اجلنوبيـــة، وهـــي طـــرف معتـــرف بـــه دوليـــا يف  

  .)٢٤٦(النـزاع
__________ 

)٢٤٢(  S/PV.6201، ١٤ الصفحة . 

 .  ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٣(

)٢٤٤(  S/PV.6201 (Resumption 1)٣٢ ،الصفحة . 

)٢٤٥(  S/PV.6201،  و(فلسطني)؛  ٩الصفحة S/PV.6201 (Resumption 

ــاز)؛  ٤الصـــــفحة  ،(1 ــدم االحنيـــ ــة عـــ ــر، باســـــم حركـــ  (مصـــ
 (إندونيسيا).   ١٦  والصفحة

)٢٤٦(  S/2008/533. 
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اجتمــع جملــس األمــن للنظــر يف املســألة، يف      وعنــدما  
، دعـــا ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٨املعقـــودة يف  ٥٩٥١جلســـته 

ــو    ــل االحتــاد الروســي وممثل ــس إىل ر  دولممث ــض أخــرى ال ف
 وأعلــن .)٢٤٧(اجلنوبيــة أوســيتياضــد  للقــوة اســتخدام جورجيــا

الـذي   العسـكري  ممثل جورجيـا، مـن جهـة أخـرى، أن العمـل     
عــن الــنفس مــن  دفاعــا إمنــا هــو عمــل أتتــه حكومتــهبــه  قامــت

مـن   “متكـررة  مسـلحة  اسـتفزازات ”أجل محايـة مـدنييها مـن    
يف أوسـيتيا اجلنوبيـة الـذين يتحـدون وقـف       النفصالينيجانب ا

  .)٢٤٨(بصورة حادة العنفإطالق النار ويصعدون 
 يف نفس اليوم، شـدد  قدتاليت ع ٥٩٥٢اجللسة  ويف  

ــل ــى     ممث ــد عل ــن جدي ــا م ــيت اختــذا   جــراءاتاإل أنجورجي ال
واحــد هــو  ــدف”عــن الــنفس  دفاعــاحكومتــه إمنــا اختــذت  

يـد مـن اخلسـائر بـاألرواح بـني      محاية السكان املدنيني ودرء مز
  .)٢٤٩(“سكان املنطقة

آب/أغســـطس  ١٠املعقـــودة يف  ٥٩٥٣اجللســـة  ويف  
ــده    ٢٠٠٨ ــل االحتــاد الروســي كــذلك أن بل  أنشــأ، أوضــح ممث

حبرية للحيلولة دون وقوع حوادث مسـلحة يف   “منطقة أمنية”
 أنات. ونفــى املنطقــة الــيت تقــوم فيهــا الســفن الروســية بــدوري   

تكون حكومته تعتزم فرض حصار حبري على جورجيا، وأكـد  
مـن   ٥١للمـادة  وفقـا   إالالقـوة   ستخدمي لناالحتاد الروسي  أن

ممثل  وأدان .)٢٥٠( ه يف الدفاع عن النفسحق مارسةامليثاق أي مل
__________ 

)٢٤٧(  S/PV.5951،  ٣الصفحة . 

 .  ٦ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٢٤٨(

)٢٤٩(  S/PV.5952،  ٣الصفحة . 

)٢٥٠(  S/PV.5953،  قدت بشـأن   ٦١٥١ اجللسة يف. ١١الصفحةاليت ع
اعم الـيت أدىل  علـى املـز  وردا  املسـلحة  الرتاعـات  يف املدنيني محاية

 أن بشـدة  نفـى ممثـل االحتـاد الروسـي     ،ا ممثـل جورجيـا يف بيانـه   
اجلنوبية، ودفع بـأن قـرار    أوسيتيااالحتاد الروسي قد احتل  يكون

ــوات   ــتند إرســال ق ــناس ــة   م ــة القانوني ــادة  إىلالناحي ــن  ٥١امل م
، وفقـا لإلجـراءات   القـرار  بـذلك أُبلغ  الس أن وأضافامليثاق. 

ــا   ــرار حكومــة جورجي ــى   ىلإ الســعيبنمــا ق فــرض ســلطتها عل
ــل   ــوة، وباملثـ ــتخدام القـ ــالل اسـ ــة مـــن خـ ــيتيا اجلنوبيـ  أدان أوسـ

هـو محايـة    معلـن  هـدف  لتحقيقلقوة استخدام االحتاد الروسي ل
متناسـب   مواطنيه وقوات حفظ السالم التابعة له إذ اعتـربه غـري  

ــري   ــن مث غ ــى اإلطــالق وم ــر بــ   عل أي خــرق  أنمشــروع. وذكّ
ــة لأل مــن  ٥١املــادة الــيت تنطبــق علــى   األساســيةحكــام التقييدي

الـيت   اللتزامـات انتـهاك ل  هـو امليثاق من جانب االحتـاد الروسـي   
  .)٢٥١( السعضوا دائما يف بصفتهاؤتمن عليها االحتاد 

آب/أغســـطس  ١٩املعقـــودة يف  ٥٩٦١اجللســـة  ويف  
، عقب التوقيع علـى اتفـاق وقـف إطـالق النـار املؤلـف       ٢٠٠٨

وسـي  من ست نقاط، رأى ممثـل اململكـة املتحـدة أن االحتـاد الر    
من ميثاق  ٥١املادة ه يف الدفاع عن النفس مبوجب حق ادعائهب

إىل  إضــافةاألمــم املتحــدة أكــد أنــه طــرف يف الــرتاع. والحــظ   
االحتـاد الروسـي منـذ     ـا  األعمـال العسـكرية الـيت قـام     أن ذلك

ــالم أو      ٧ ــافظ الســ ــثريا دور حــ ــاوزت كــ ــطس جتــ آب/أغســ
  .)٢٥٢(الوسيط

    ٢٧ احلالة  
  املدنيني يف الرتاعات املسلحة محاية  
ــة  يف   ــودة يف  ٦٠٦٦اجللسـ ــاين/  ١٤املعقـ ــانون الثـ  كـ

ــاير  ــون   ٢٠٠٩ينـ ــد املعنـ ــار البنـ ــدنيني يف  ”، يف إطـ ــة املـ محايـ
يف معـرض   ،أكـدت ممثلـة إسـرائيل جمـددا     ،“الرتاعات املسلحة

بلدها املشـروع   حق ،فلسطيينال يسرائيلاإل الرتاعاإلشارة إىل 
األهـداف   محددةـ]ــ ل[ا”يف الدفاع عن النفس ضد اهلجمـات  

 .)٢٥٣(دنينياليت تشنها حركة محاس علـى مواطنيهـا املـ    “متاما
__________ 

 ٣٣لصــفحة  ا ،S/PV.6151 (Resumption 1)ا (انظــر  املعمــول ــ  
 [من النص اإلنكليزي]).  

)٢٥١(  S/PV.5953،  ٢٠الصفحة . 

)٢٥٢(  S/PV.5961،  ١٣الصفحة. 

)٢٥٣(  S/PV.6066 (Resumption 1)، ١٩ صفحةال . 
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 “قـاطع ال”سـرائيل  ممثلة الواليات املتحـدة عـن حـق إ    ودافعت
الــدفاع عــن الــنفس، لكنــها حثــت حكومــة إســرائيل علــى    يف

بغيـة جتنـب    اإلنسـانية  إيصـال ونقـل املسـاعدة    إمكانيـة تسهيل 
 األثـر وقوع اخلسـائر بـني املـدنيني واإلقـالل إىل أدىن حـد مـن       

  .)٢٥٤(على املدنيني األبرياء
ثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــع الــرأي  يتفــق مم ومل  

ــأن حــق    ــل ب ــدفاعالقائ ــاق مــربر     ال ــن أن يس ــن الــنفس ميك  اًع
 دولميـنح الـ   مل يثـاق إن امل قـال اليت تقوم ا إسرائيل. ف ألعمالل

 وناخلاضـع  وناملـدني  همفـي  نيف انتهاك حقـوق املـدنيني، مبـ    احلق
تقبـل   نأ لـذلك استنكر و. نفسعن ال الدفاع لالحتالل، بذريعة

كان إعماال  الفلسطينيني القائلة بأن عدوان إسرائيل على احلجة
أن تـدعي   قـوة احـتالل   علـى  كمـا أنكـر   من امليثـاق  ٥١للمادة 
 ذلك منرأى على النقيض ويف الدفاع عن النفس. احلقلنفسها 

 تنطبـــق، حكمــــا، علـــى مقاومـــة الفلســــطينيني    ٥١املـــادة   أن
 أنلالحــتالل اإلســرائيلي مــن بــاب الــدفاع عــن الــنفس. وأكــد 

لتربيـر   عضالـب أن يتالعـب بـه   ”ب جيحق الدفاع عن النفس ال 
ممثـــل مصـــر أن  ورأى .)٢٥٥(“عـــن جـــرائم إســـرائيل مســـكو

واضح مبحادثات السـالم حيـث أنـه     التزامبداء إ يف الس فشل
إسرائيل متارس حقها يف الدفاع عـن الـنفس، يف حـني     أنادعى 

وختـالف   “القـوة املفرطـة وغـري املتوازنـة    ”أا كانـت تسـتخدم   
  .)٢٥٦(كل التزاماا القانونية واألخالقية

    حبق الدفاع عن النفس يف حاالت أخرى االحتجاج  - باء

 رســــائل يفمــــن امليثــــاق كــــثريا  ٥١ملــــادة با احــــتج  
فيهـا   احـتج  الـيت . وتلك احلاالت دستوريةات مناقشتعقبها  مل

ــاحلق ــنفس يف   بـ ــن الـ ــدفاع عـ ــاتيف الـ ــس مناقشـ  إىل ،للمجلـ
  أعاله.   ٢٦و  ٢٥احلالتني  يفترد تفاصيلها  الرسائل،جانب 

__________ 

)٢٥٤(  S/PV.6066،  ٢٨الصفحة . 

)٢٥٥(  S/PV.6066 (Resumption 1)،  ٣٤الصفحة . 

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٦(

يف الوثـائق   ٥١املادة ىل صرحية إ إشاراتقد وردت و  
ة: الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة اخلامس عشر حلركة بلـدان  التالي

 نــاغورنوباحلالـة يف   تـان املتعلق والرسـالتان  ؛)٢٥٧( عـدم االحنيـاز  
 والرسـالتان ؛)٢٥٨( كاراباخ والعالقـات بـني أرمينيـا وأذربيجـان    

نطقـة  باحلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى وامل  تاناملتعلق
بالعالقـــات بـــني  صـــلتاناملت والرســـالتان ؛)٢٥٩( دون اإلقليميـــة

ــا ــة املــدنيني يف   والرســالة ؛)٢٦٠( تايلنــد وكمبودي املتعلقــة حبماي
  .)٢٦١( الرتاعات املسلحة

ــ معظــم هــذه احلــاالت، يشــري   ويف   موجالرســالة إىل  ه
 عــن أو يعلــن بلــده أتاهــا يف ســياق تربيــر تصــرفات ٥١املــادة 

 الـدفاع جـة  حبحالة معينة مسـتقبال   يفإجراءات حيتمل اختاذها 
__________ 

املوجهة إىل األمـني العـام    ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٤الرسالة املؤرخة   )٢٥٧(
 ا الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة اخلـامس    من ممثل مصر، اليت حييل

عشــر حلركــة بلــدان عــدم االحنيــاز الــذي عقــد يف شــرم الشــيخ،   
ــن    ــر، يف الفتـــرة مـ (انظـــر  ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١٦إىل  ١١مبصـ

S/2009/514،  ٢-٢٢املرفق، الفقرة .( 

ــالتان  )٢٥٨( ــان الرســـ ــباط ٧ املؤرختـــ ) S/2008/82( ٢٠٠٨/فرباير شـــ
 العـام  األمـني  إىل املوجهتان ٢٠٠٨/ديسمرب األول كانون ٢٢ و

 القانونيـة  اآلثـار  عـن  تقريرا ما اللتان أحال  ،أذربيجان ممثل من
 مجهوريــة علــى أرمينيــا جلمهوريــة املســلح العــدوان علــى املترتبــة

، ١٥-١٢ و، ٨ الفقــــرات  املرفــــق،  ،S/2008/812( بيجــــانأذر
 ).  ٦١ ، و٥٥ ، و٥٠ ، و٣٧ ، و٣٢ و، ٢٩ و، ٢١ و

 أيـار/  ١٥ و ٢٠٠٨كانون الثاين/ينـاير   ١٥الرسالتان املؤرختان   )٢٥٩(
د املوجهتـان إىل رئـيس جملــس األمـن مـن ممثـل تشــا      ٢٠٠٨مـايو  

)S/2008/21 و S/2008/332 .( 

املوجهــة إىل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥الرسـالة املؤرخــة    )٢٦٠(
 ةوالرسـال )؛ S/2008/653رئيس جملس األمـن مـن ممثـل كمبوديـا (    

ــوبر األول تشــرين ١٦املؤرخــة  ــيس إىل املوجهــة ٢٠٠٨/أكت  رئ
 ). S/2008/657( تايلند ممثل من األمن جملس

ــة    )٢٦١( ــالة املؤرخ ــوبر   ٢الرس ــرين األول/أكت ــة إىل  ٢٠٠٨تش املوجه
ا وثيقـة مـونترو بشـأن     حييلثل سويسرا، اليت األمني العام من مم

االلتزامــات القانونيــة الدوليــة واملمارســات الســليمة للــدول ذات  
الصلة بعمليات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة الـيت تعمـل    

 ). ٣ الفقرة تمهيد،ال ،S/2008/636( املسلح الرتاع أثناء
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 عـــدمويف مثـــال علـــى ذلـــك يف ســـياق مســـألة عـــن الـــنفس. 
يف  ،االنتشار، قالـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إـا لـن تتـردد       

 نفسالـ  عـن  دفاعإجـراءات للـ   اذاختـ  يف جـوم، حالة تعرضـها هل 
ــة نفســها ومواطنيهــا وفقــا حلقهــا الطبيعــي املكفــول هلــا     حلماي

كوريـا   مجهوريـة أشارت و .)٢٦٢( من امليثاق ٥١املادة مبوجب 
__________ 

 ٢٠٠٨نيســــان/أبريل   ٣٠الرســــالتان املتطابقتــــان املؤرختــــان     )٢٦٢(
املوجهتان إىل األمني العام ورئيس جملس األمن من ممثل مجهورية 

ــالمية ( ــران اإلســــ ــالتان ؛)S/2008/288إيــــ ــان والرســــ  املؤرختــــ
 ٢٠٠٩/أكتـــوبر  ألولا تشـــرين ٦ و ٢٠٠٩/أبريل نيســـان ١٤

ــة أيضــا  الشــعبية الد ــياق     إىلميقراطي ــنفس يف س ــن ال ــدفاع ع ال
  .)٢٦٣( االنتشار عدممسألة 

__________ 

 إيــران  مجهوريــة  ممثــل  مــن األمــن  جملــس  رئــيس  إىل املوجهتــان
 ). S/2009/520 و S/2009/202( اإلسالمية

ــان    )٢٦٣( ــالتان املؤرختـ ــطس  ١١الرسـ ــ ٣ و ٢٠٠٨آب/أغسـ  ول/أيلـ
املوجهتـــان إىل رئــيس جملـــس األمــن مـــن ممثـــل    ٢٠٠٩ســبتمرب  

ــة (   ــعبية الدميقراطيــــــ ــا الشــــــ ــة كوريــــــ  S/2008/547مجهوريــــــ
  ).S/2009/443 و

  
  




