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 األطفال والنزال املسلح - 2٨
 عرض عام 

ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ،  عتتد جمدتتس األمتتل جدستتتني  
األقفتتال ”يفأصتتدر  يتتا  رائستتيا يفاختتت  نتتةارا فيمتتا يت دتتق ابلعوتتد امل وتتول 

يفركتتتل اجملدتتتس أثوتتتاء مدايف تتتت  يف املعتتتام األيفل  دتتتى “. يفالوتتتلاع املستتتدح
تكعتتتتة حبتتتتق األقفتتتتال يف موضتتتتوع زايدة املستتتتاءلة  تتتتل ا نتهاكتتتتات املة 

الولا تات املستتدحة، مؤكتدا  وجتت  ختاص  دتتى مستالة اجلوتتاة املتمتتاديل. 
يفشتتتتدد اجملدتتتتس  دتتتتى املستتتتؤيفلية األساستتتتية املدعتتتتاة  دتتتتى  تتتتاتق التتتتديفل 
األ نتتتتاء  تتتتل محايتتتتة األقفتتتتال املتنتتتتةريل متتتتل الوتتتتلاع املستتتتدح، فا تتتتاد 

نعيتل لكيد ا تلام  اختاذ مونف استعاني  رال  دد مل التدا  ، مل 
فتة  جتتلاءات حمتددة األذتتداف يفتدرجييتة املوحتتى، يفت يتني مسترتتاريل 

 يف جمال محاية ال فل، يفاستددام خ ط  مل حمددة زمويا.
، يفاَصتتل اجملدتتس مدراَ  أحكتتام 2013يف  2012يفيف  تتاَمي  

 نةاراتتتت  اخلاصتتتة  عدتتتدال م يوتتتة يفيف تت دتتتق ابألقفتتتال يفالوتتتلاع املستتتدح يف
. يفيف ذت ا العستم، تتتةد (909)العتةارات املت دعتة مبستائل مواضتتي ية أختةى

نائمة اجلدستات التيت نظتة اجملدتس خالهلتا يف ذلتك العوتد  1يف اجلديفل 
يفم دومات  ل املتكدمني يفاملد ويل يفاملعتةرات املتدت ة، يف مجدتة أمتور 

د، نائمتتة ابألحكتتام املت دعتتة ، حستتب العوتت2أختتةى. يفتتتةد يف اجلتتديفل 
ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح املدرجتتة يف العتتةارات املتدتت ة يف مقتتار  وتتتود 
خاصتتتة  عدتتتدال م يوتتتة. يفلالقتتتالع  دتتتى األحكتتتام املت دعتتتة ابألقفتتتال 
يفالولاع املسدح املدرجة يف العةارات املتد ة يف مقار املسائل املواضي ية 

 .3األخةى، انظة اجلديفل 
 

وإجززراء مناقشززة بشزز ن مسزز لة زايدة املسززاءلة اختززاذ قززرار  
 عن ا نتهاكات ضد األطفال

، نظة اجملدس يف تعةيتة األمتني 2012أيدول/سعتمرب  19يف  
. يفت تتتةنق اجملدتتتس أينتتتا،  وتتتاًء (910)ال تتتام  تتتل األقفتتتال يفالوتتتلاع املستتتدح

، مىل مستتتالة تلايتتتد  تتتدد اجلوتتتاة املتمتتتاديل (911) دتتتى معتتتادرة متتتل أملانيتتتا
مستتتاؤذم يف مةفتتتق تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام يفالستتتعل الكفيدتتتة  تتتلايدة التتتواردة أ

املستتاءلة  تتل ا نتهاكتتات حبتتق األقفتتال. يفيف مستتتهل املوانرتتة، اختتت  
__________ 

لالقالع  دى م دومات  ل املسائل الرامدة األخةى اليت ُ ةضت  دى  (909)
محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني يف الوتتتتتتلاع ”، 29اجملدتتتتتتس، انظتتتتتتة اجلتتتتتتلء األيفل، العستتتتتتم 

  “.املةأة يفالسالم يفاألمل”، 31، يفالعسم “املسدح
(910) S/2012/261.  
  ، املةفق(.S/2012/685انظة امل كةة املفاذيمية ) (911)

تتتتتب فيتتتت   ت يتتتتني املمثدتتتتتة (2012) 206٨اجملدتتتتس العتتتتةار  ، التتتت ي رحن
امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتتلاع املستتدح، يفأ تتةز اخلاصتتة اجلديتتدة لامتتني ال تتام 

فيتت  أ يتتة متتا تنتت دع  تت  متتل أ متتال توفيتت ا لو يتهتتا متتل أجتتل محايتتة 
األقفال. يفمذ  أ ةب اجملدس  ل ابل  العدق مزاء متادي   ض األقةاف 
يف ارتكتتاب ا نتهاكتتات يفالتجتتايفزات ضتتد األقفتتال يف حتتا ت الوتتلاع 

ة حماكمة املسؤيفلني  ل ارتكاب املسدح، أذاب ابلديفل األ ناء امل وي
ذتتتت ه ا نتهاكتتتتات  تتتتل قةيتتتتق نُظتتتتم ال دالتتتتة الوقويتتتتة يفآليتتتتات ال دالتتتتة 
الديفليتة، حستتب معتنتتى احلتتال، يفكتةر لكيتتد استتت داده  ختتتاذ تتتدا   
حمتتتددة اهلتتتدف يفتدرجييتتتة ضتتتد متتتل يتمتتتادى يف ارتكتتتاب ا نتهاكتتتات. 

ائ  محاقة  ل يفد ا اجملدس أينا املمثدَة اخلاصة مىل أل تعدم مىل أ ن
 مديتتة الةفتتع متتل العائمتتة، يفكتتةر د وتتت  الفةيتتق ال امتتل امل تت  ابألقفتتال 
يفالوتتتتلاع املستتتتدح مىل أل يعتتتتوم، يفيف غنتتتتول ستتتتوة، ابلوظتتتتة يف جممو تتتتة 
يفاستت ة متتل اخليتتارات التتيت ميكتتل متتل خالهلتتا اارستتة مليتتد متتل النتتغط 
 دتى متتل يتمتادى يف ارتكتتاب ا نتهاكتات يفالتجتتايفزات ضتد األقفتتال 

 حا ت الوتلاع املسدح. يف 
صوات معا تل  11اغدعية  (2012) 206٨يفند اختخ  العةار  

يفامتوتتتتتتاع أر  تتتتتتة أ نتتتتتتاء  تتتتتتل التصتتتتتتويت )ا حتتتتتتتاد الةيفستتتتتتي  شتتتتتتيء  
اثدتتتو . يف عتتتب التصتتتويت، أدىل (912)يفأذر يجتتتال يفابكستتتتال يفالصتتتني(

الصتتتتتني يفأذر يجتتتتتال يفكولومعيتتتتتا  عيتتتتتا ت نصتتتتت ة شتتتتتةحوا فيهتتتتتا موانتتتتتف 
 دداهنم فيما يت دق ابلعةار. يفأفاد اثل الصني ال  دتده أحجمتت  تل 
لييتتد العتتةار ألنتت    يتتلال يثتت  خالفتتات خ تت ة  تتني أ نتتاء اجملدتتس. 
يفأكد أل اجملدس يوعغي أل يةكل  دى محاية األقفال يف حتا ت الوتلاع 

ح يفأل العتتةار يوعغتتي أ  يُفسَّتتة  دتتى لتتو يستتايفي حتتواد  ذجتتوم املستتد
مرذتتتتتا  يف ابكستتتتتتال ابلولا تتتتتات املستتتتتدحة، ألل ذلتتتتتك متتتتتل شتتتتتان  أل 

. أمتتا اثتتل أذر يجتتال فتتا ةب  تتديفره (913)يتجتتايفز ن تتاق يف يتتة اجملدتتس
 ل رأي مفاده أل العةار   يؤدي متاما مىل اتعاع هنت  شتامل يف جمتال 

حا ت الولاع املسدح، مبا يف ذلك تدك التيت قتال احلماية ي اك مجيع 
. يفمتتع أل اثتتل  (912)أمتتدذا يفالتتيت هلتتا لثتت    يتتد األجتتل  دتتى األقفتتال

 __________كولومعيتتا صتتتونت لييتتتدا لدعتتةار، فعتتتد أ تتتةب  تتل د متتت  ل متتتل املمثدتتتة 

 تتتتل موضتتتتوع األقفتتتتال يفالوتتتتلاع كتتتتال أيفل نتتتتةار   (2012) 206٨العتتتتةار  (912)
املسدح يُتتند  ديفل تصويت ابإلمجتاع موت  أل أُدر  ذت ا العوتد يف جتديفل 

 .199٨أ مال اجملدس يف  ام 
(913) S/PV.6838،  4يف  3الصفحتال.  

https://undocs.org/ar/S/2012/261
https://undocs.org/ar/S/2012/685
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
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اخلاصتتتة، يفلكوتتت  أشتتتار أينتتتا مىل أل العتتتةار   يرتتت  مىل ضتتتةيفرة نصتتتة 
 .(912)الو ية اليت  هد هبا اجملدس حمتوى تعارية األمني ال ام  دى

املمثدتتتتتة اخلاصتتتتتة اجملدتتتتتَس يف محاقتهتتتتتا أل متتتتتل  تتتتتني يفأ دغتتتتتت  
قةفا الواردة يف تعةيتة األمتني ال تام، ذوتاك  52األقةاف العال   ددذا 

قةفتتتا   تتتتلال أمساؤذتتتا مدرجتتتة يف العائمتتتة موتتت  أكثتتتة متتتل  تتتس  32
ستووات. يفأشتتارت مىل التتديفر احلاستتم التت ي ميكتتل أل يؤديتت  اجملدتتس يف 

أغدعية اجلواة املتماديل ذم أقةاف غت  م اجلة ذ ه املسالة، مؤكدًة أل 
حكومية ت مل يف أيفضاع تكول فيهتا احلكومتة غت  نتادرة  دتى التديفام 
 دى اختاذ التدا  . يفنالت مل اثل فةنسا أ د تعةيةا،  واًء  دى قدب 

(، جتتتاء فيتتت  أل 2011) 199٨متتتل ستتتدفها، يف مقتتتار متا  تتتة العتتتةار 
دة خيتتتتتارات ضتتتتتد اجلوتتتتتاة اجملدتتتتتس ميكوتتتتت  الوظتتتتتة يف ممكانيتتتتتة توفيتتتتت   تتتتت

املتمتتتتتتتاديل يف ا نتهاكتتتتتتتات، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك خيتتتتتتتارات زايدة املرتتتتتتتاركة 
السياسية امل دَّة  دى املعاس، يفت ليل تدا   املستاءلة، يفالتتدا   احملتددة 
األذتتتتتداف. يفأضتتتتتافت نائدتتتتتًة مل ذتتتتت ه التتتتتتدا   ميكتتتتتل أل تتعتتتتتع هنجتتتتتا 

ءات نائمتتتة تصتتتا داي، تعتتتدأ ابحلتتتا ت التتتيت ُشتتتكدت  رتتتاهنا جلوتتتة جتتتلا
ف اًل، اب تعار ذلك يفسيدًة لتوجي  رسالة نوية مفادذا أل اجملدس ميكل 

                                         .(914)أل يتد  مجةاءات صارمة لدتصدي لدتمادي يف انتهاك نةارات 
يفرحتتتتتتتب املتكدمتتتتتتتول ابلت تتتتتتتورات اإلجيا يتتتتتتتة يف جمتتتتتتتال محايتتتتتتتة  

األقفال يف الولا ات املسدحة. غ  أل م ظمهم أ ةب  تل ندتق ابلت  
مزاء استتتتتتمةار حموتتتتتة األقفتتتتتال يف الولا تتتتتات املستتتتتدحة يفمزاء زايدة  تتتتتدد 
اجلوتتاة املتمتتاديل املدرجتتة أمستتاؤذم يف مةفتتق التعةيتتة. يفيف ذتت ا الصتتدد، 

 تتل آراء خمتدفتتة  رتتال ستتعل م اجلتتة موضتتوع أ ة تتت التتديفل األ نتتاء 
التستتتتتتمية ”املستتتتتاءلة. فممثدتتتتتة الربازيتتتتتل أكتتتتتتدت ُضتتتتت ف أثتتتتتة آليتتتتتات 

يففتتتة  اجلتتتلاءات، مرتتتدنِّدًة يف الونتتتت نفستتت   دتتتى ضتتتةيفرة  “يفالترتتته 
الت ايفل متع احلكومتات يفاألقتةاف يف الولا تات متل أجتل مجيتاد حدتول 

اجملدس  عوة  . يفشجع متكدمول آخةيفل(915)مستدامة حلماية األقفال
 دتى أل يوظتتة يف خيتارات لتتلايدة النتغط  دتتى اجلوتاة املتمتتاديل. يفأينتتد 
 دة متكدمني توسيع ن اق م اي  حتديد اجلهات اخلاض ة لدجلاءات 
 تتتل ا نتهاكتتتات اجلستتتيمة التتتيت تُةتكتتتب ضتتتد األقفتتتال لترتتتمل مجيتتتع 
نظتتتتتم اجلتتتتتلاءات العائمتتتتتة، يفشتتتتتدديفا  دتتتتتى ضتتتتتةيفرة استتتتتتحدا  يفستتتتتائل 

   حمددة األذداف ضتد اجلوتاة يف احلتا ت التيت   توجتد   تماد تدا
فيهتتتا جلوتتتة جتتتلاءات. يفأ تتتةب   تتتض املتكدمتتتني  تتتل لييتتتدذم لترتتتكيل 
جلوتتتة جتتتلاءات مواضتتتي ية مكةستتتة لتحديتتتد متتتةتكيب ا نتهاكتتتات ضتتتد 

__________ 

(914) S/PV.6838 ٨-4، الصفحات.  
  .42 يف 41املةجع نفس ، الصفحتال  (915)

. يفأشار متكدمول آخةيفل مىل أل رمكال الفةيتق ال امتل (916)األقفال
. (917)أل يصعح جلوة جلاءات خمصصتةامل   ابألقفال يفالولاع املسدح 

مضتتافًة مىل ذلتتك، أ تتةب  تتدة متكدمتتني  تتل ا رتاضتتهم الرتتديد  دتتى 
تنمني التعةية احلا ت التيت   ي تربذتا جمدتس األمتل نلا تات مستدحة 

 .(91٨)أيف هتديدات لدسدم يفاألمل الديفليني
 

اختاذ قرار وإجراء مناقشزة بشز ن مسز لة األطفزال والنزززال  
 املسلح

، نظتتة اجملدتتس يف تعةيتتة األمتتني 2013حليةال/يونيتت   17يف  
يفاستتتتمع مىل  تتتدة محاقتتتات. يفنتتتد أشتتتارت املمثدتتتة اخلاصتتتة  (919)ال تتتام

، يف محاقتهتتا، مىل أل احلالتتة يف متتايل امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح
أُدرجتتت يف التعةيتتة لدمتتةة األيفىل. يفأ ة تتت أينتتا  تتل ندعهتتا متتل م تتادة 
جتويتتتتتد األقفتتتتتال يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى مب تتتتتدل مثتتتتت  لدجتتتتتلع، 
يفشددت  دتى احلاجتة املاستة مىل م اجلتة جمتا ت جديتدة مثت ة لدعدتق 

األغتتةا  ال ستتكةية،  ابلوستتعة لاقفتتال، ترتتمل استتتددام املتتدارس يف
يفاحتجتتتتتاز األقفتتتتتتال  تتتتتتد وى ارتعتتتتتاقهم جبما تتتتتتات مستتتتتتدحة، يفلثتتتتتت  
ال ائةات  ديفل قيار  دى األقفال. م  أهنتا رحنعتت ابلتعتدم احملتةز يف 
التونيتتتتتع  دتتتتتى خ تتتتتط  متتتتتل إلهنتتتتتاء جتويتتتتتد األقفتتتتتال يفاستتتتتتتددامهم، 

ذلتتتتتتك اخل تتتتتتط التتتتتتيت مت التونيتتتتتتع  ديهتتتتتتا يف مجهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو  يف مبتتتتتتا
. يفشتتتدد يفكيتتتل (920)قيتتة يفجوتتتوب الستتتودال يفالصتتتومال يفميااتتتارالدميعةا

األمتتتتتتني ال تتتتتتام ل مديتتتتتتات حفتتتتتتظ الستتتتتتالم، يف محاقتتتتتتت ،  دتتتتتتى التتتتتتديفر 
األساستتي التت ي يؤديتت  املسترتتاريفل يف جمتتال محايتتة ال فتتل يف ضتتمال 
التصتتدي  رتتكل كامتتل لدرتتواغل املت دعتتة حبمايتتة األقفتتال يف أنرتت ة 

 نتهاكتتتتتات اجلستتتتتيمة   ثتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك رصتتتتتد ا
يفاإل الغ  وها، يفالتفايف   رال خ ط ال مل اهلادفتة مىل مهنتاء جتويتد 
األقفتتتال يفاستتتتددامهم يفال وتتتف اجلوستتتي ضتتتدذم يفنتتتتدهم يفترتتتويههم، 

                                         .(921)يفتوفي  تدك اخل ط
__________ 

 )الياابل(. 3٨)الربتغال(؛ يفالصفحة  24 يف 23املةجع نفس ، الصفحتال  (916)
، S/PV.6838 (Resumption 1) يف)فةنستتا(؛  23املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (917)

  )ليدتورتايل(. 22الصفحة 
(91٨) S/PV.6838 19-17 يف 4)الصتتتتني(؛ يفالصتتتتفحات  15 يف 3، الصتتتتفحتال 

 33-31)ا حتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتفحات   21)كولومعيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة 
 )الربازيتتتتتتتتتتتتتتل(؛ 40)اهلوتتتتتتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  34)ابكستتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 

   )ال ةاق(. 34، الصفحة S/PV.6838 (Resumption 1) يف
(919) S/2013/245.  
(920) S/PV.6980 5-2، الصفحات.  
  .6املةجع نفس ، الصفحة  (921)

https://undocs.org/ar/S/PV.6838
https://undocs.org/ar/S/PV.6838%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
https://undocs.org/ar/S/PV.6838%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2013/245
https://undocs.org/ar/S/PV.6980
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يفأ تتتةب متكدمتتتول  تتتل ندعهتتتم العتتتال  مزاء حالتتتة األقفتتتال يف  
مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يفمتتتايل يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية. يفنتتتدديفا 
أينتتا ابل تتدد الكعتت  لاصتتاابت التتيت حتتتد  يف صتتفوف األقفتتال متتل 

يفالدجتتتتوء مىل استتتتتددام األستتتتدحة جتتتتةاء استتتتتددامهم دريف تتتتا  رتتتتةية، 
املتفجتتتةة يفالعصتتتف يف املوتتتاقق االذدتتتة ابلستتتكال يفاستتتتددام ال تتتائةات 
 تتتديفل قيتتتار يف ال مديتتتات ال ستتتكةية. يفأشتتتار اثتتتل لكستتتمربغ يفرئتتتيس 
الفةيق ال امل امل   ابألقفال يفالولاع املسدح مىل أل اجملدس اخت  تس ة 

حعتق تعتدما كعت ا يف نةارات يفأصدر أحد  رتة  يتا  رائستيا،   تد أل 
ذتتت ا العوتتتد. غتتت  أنتتت  شتتتدد  دتتتى ضتتتةيفرة رصتتتد اإلقتتتار امل يتتتاري التتت ي 

. يففيمتا يت دتق (922)أنراه اجملدس يفرصده رصتدا ف تا  يفتوفيت ه يفمنفتاذه
آبليتة الةصتد يفاإل تتالغ  رتال ا نتهاكتات التتيت تُةتكتب ضتد األقفتتال، 

الغ د تتتتتا   تتتتتض املتكدمتتتتتني مىل زايدة مرتتتتتاركة التتتتتديفل يف  مديتتتتتة اإل تتتتت
. فممثل كوتدا، الت ي تكدنتم ابستم جممو تة أصتدناء (923)جبميع مةاحد 

 نتتوا، أ تتتدى لييتتده لتتتتوخي  3٨األقفتتال يفالوتتلاع املستتتدح التتيت تنتتتم 
مليتتد متتل الرتتفافية يف خ تتط ال متتل، يفكتتةر د وتتت  اجملدتتَس مىل ضتتمال 

__________ 

  .11املةجع نفس ، الصفحة  (922)
)اتيدوتتتتتد(؛  31)أذر يجتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  14املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحة  (923)

  )كولومعيا(. 36 يف 35يفالصفحتال 

أل تتتؤدي ا نتهاكتتات اجلستتيمة حبتتق األقفتتال مىل فتتة  اجلتتلاءات يف 
اءات امل وية، يفشجع الديفل األ ناء  دى ت ليل آليات مجيع جلال اجلل 

املساءلة يفالعدرات العنائية  دى الص يد الوق ، يفانرتح  دتى اجملدتس 
أل ي تتتلز األحكتتتام املت دعتتتة حبمايتتتة األقفتتتال يف مجيتتتع يف ايت اجملدتتتس 

                                                             .(924)ذات الصدة
يفيف تدك اجلدسة، ا تمد اجملدتس  يتا  رائستيا شتدد فيت   دتى  

الديفر األساسي لدحكومات يف توف  احلماية يفاإلغاثة جلميع األقفال 
املتنةريل مل الولاع املسدح. يفشدد اجملدس أينا  دى التلام  ابلت امتل 
 ف الية مع اجلواة املتماديل، يفشجع الديفل األ ناء  دى العيام  وضع 

 م تتداد خ تتط  متتل حمتتددة زمويتتا يفتوفيتت ذا. يفكتتةر اجملدتتس ستتعل لتيستت 
لكيد استت داده  ختتاذ تتدا   حمتددة اهلتدف يفمتدرجتة ضتد املتمتاديل 
يف ارتكاب ا نتهاكات يفا  تداءات ضد األقفال، يفأ ةب  ل  لم  
مواصدة ت ليل األحكام املت دعتة حبمايتة ال فتل يف مجيتع يف ايت حفتظ 

ع ثات السياسية امل وية، مبا يف ذلك  ل قةيق السالم يف واء السالم يفال
  .(925)ضمال الورة املستمة ملستراري محاية ال فل

__________ 

  .39يف  3٨املةجع نفس ، الصفحتال  (924)
(925) S/PRST/2013/8.  

  
 1اجلديفل 

 األطفال والنزال املسلحاجللسات: 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
 S/PV.6838 يف 

S/PV.6838 

(Resumption 1) 
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  19

2012 

اءلة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل زايدة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ا نتهاكتتتتتات يفا  تتتتتتداءات 

 املةتكعة ضد األقفال
تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
األقفتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتدح 

(S/2012/261) 
 أيدتتتتتتتول/ 6رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهة مىل  2012سعتمرب 
األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتتل املمثتتتتتتل 
التتتتدائم ألملانيتتتتا لتتتتدى األمتتتتم 

 (S/2012/685تحدة )امل

مرتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 
 )أ(ديفلتتتتتتتتتتتتة 30متتتتتتتتتتتتل  
  (S/2012/713) 

ديفلتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتل  41 
  )ب(الديفل األ ناء

املمثدتة اخلاصتة لامتني 
ال تتام امل ويتتة ابألقفتتال 

املستدح، يفيفكيتل يفالولاع 
األمني ال تام ل مديتات 
حفظ السالم، يفاملتدية 
التوفي ي ملوظمة األمم 
املتحتتتتتتتتتتتتتدة لد فولتتتتتتتتتتتتتة، 
يفرئتتتتتيس املةكتتتتتل التتتتتديفيل 
لد دالتتتتتتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتتتتتتة، 
يفرئتتتتتتيس يففتتتتتتد ا حتتتتتتتاد 
األيفريف  لتتتتتتدى األمتتتتتتتم 

 املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وا  31 يف
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً  

، ) (37 ابملتتتتتتتتتتتتتتادة
يفمجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل 

 39دة  مالً ابملا

 (2012) 206٨العتتتتةار 
 )د(11-0-4

S/PV.6980 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   17

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
األقفتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتدح 

(S/2013/245) 

ديفل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  10  
 )ذت(الديفل األ ناء

املمثدتة اخلاصتة لامتني 
ال تتام امل ويتتة ابألقفتتال 
يفالولاع املستدح، يفيفكيتل 
األمني ال تام ل مديتات 
حفتتظ الستتالم، يف ئعتتة 
املتتتتتتتتتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتع )يف(اجملدتتس

 املد ويل

S/PRST/2013/8 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
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https://undocs.org/ar/S/PV.6980
https://undocs.org/ar/S/PV.6980
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/24
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

ملوظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة        
لد فولتتتتتتتتتتتتتتتة، يف ئتتتتتتتتتتتتتتتب 
التتتتتتتتتتتتتتتتتةئيس املرتتتتتتتتتتتتتتتتتتارك 
ملوظمة منعتاذ ال فولتة، 
يف ئتتتتتتتتب رئتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتد 
ا حتتتتاد األيفريف  لتتتدى 

 األمم املتحدة
        

الترتتيكية يفمجهوريتتة كتتوراي يفالتتدااةك يفستتدوفيويا يفالستتويد يفسويستتةا أستترتاليا يفمستتتونيا يفمستتةائيل يفأملانيتتا يفمي اليتتا يفالربتغتتال يف دجيكتتا يفاجلعتتل األستتود يفاجلمهوريتتة  )أ( 
ي  يفالومستتتا يففةنستتتا يففودوتتتدا يفنتتتربص يفكوتتتدا يفكوستتتتاريكا يفلكستتتمربغ يفليدتورتتتتايل يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا الرتتتمالية يفمو كتتتو يفالوتتتةيف 

 و ل.يفنيوزيدودا يفذولودا يفالو ايت املتحدة األمةيكية يفالياابل يفالي
عل األستود، يفاجلمهوريتة األرجوتني، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأفغانستال، يفأيفريفغواي، يفمي اليا، يفالربازيل، يف دجيكا، يفالعوسوة يفاهلةسك، يفاتيدود، يفاجل )ب( 

دوفيويا، يفالستودال، يفالستويد، يفسويستةا )ابستم شتعكة التريكية، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفالتدااةك، يفست
جممو تتتة األمتتتل العرتتتةي يف صتتتفتها الوقويتتتة(، يفشتتتيدي، يفال تتتةاق، يفالفدعتتتني، يففودوتتتدا )ابستتتم  دتتتدال الرتتتمال األيفريف (، يففييتتتت  م، يفنتتتربص، يفكوتتتدا )ابستتتم 

، يفلكستمربغ، يفليدتورتتايل، يفمتاليلاي، يفاملكستيك، يفمو كتو، يفالوتتةيفي ، األصتدناء امل ويتة ابألقفتال يفالوتلاع املستدح يف صتفتها الوقويتة(، يفكوستتتاريكا، يفكيويتا
 يفالومسا، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالياابل.

لِّ اثدو الومسا يفكوستاريكا يفنربص يفاجلمهورية التريكية يفالدااةك يفمو كو يفاجلعل األسود يفذولودا يفالوةيفي  يفالسويد  عيال.  ) (   مل يد 
املمتو تول  تل ؛ أملانيا يفالربتغال يفتوغو يفجووب أفةيعيا يفغواتيما  يففةنسا يفكولومعيتا يفاملغتةب يفاملمدكتة املتحتدة يفاهلوتد يفالتو ايت املتحتدة األمةيكيتة :املؤيديفل )د( 

 : ا حتاد الةيفسي يفأذر يجال يفابكستال يفالصني.التصويت
الستتورية، يفمجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، يفال تتةاق، يفكوتتدا )ابستتم جممو تتة األصتتدناء امل ويتتة  اتيدوتتد، يفترتتاد، يفمجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة )ه( 

 ابألقفال يفالولاع املسدح(، يفكولومعيا، يفميااار، يفاهلود.
  اثدًة  وائب رئيس يفزرائها يفيفزية خارجيتها. غكانت لكسمرب  )يف( 

  
 

ابألطفزززززال والنززززززال تعمزززززيم املسزززززائل املتعلقزززززة  
 املسلح يف قرارات جملس األمن

 عرض عام 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، تواصتتل ت تتوخر اارستتة اجملدتتس  

املتمثدة يف تنمني نةارات  املت دعة  عددال م يوة يفنةارات  املت دعة مبسائل 
 مواضي ية أخةى أحكاما ذات صدة ابألقفال يفالولاع املسدح. 

نائمتتتة ألمثدتتتة  دتتتى ذتتت ه األحكتتتام التتتيت  2يفتتتتةد يف اجلتتتديفل  
أُدرجتتتت يف نتتتةارات يف يتتتا ت رائستتتية ا ُتمتتتدت يف مقتتتار  وتتتود خاصتتتة 
 عدتتتدال م يوتتتة. أمتتتا األحكتتتام املت دعتتتة  و يتتتة حفتتتظ الستتتالم يفالع ثتتتات 

متتتتتتا يدتتتتتتي: )أ( ميفتتتتتتاد السياستتتتتتية فتتتتتتال تتتتتتتةد يف اجلتتتتتتديفل متتتتتتا مل تتوتتتتتتايفل 
املسترتتتاريل يف جمتتتال محايتتتة األقفتتتال؛ أيف )ب( ديفر الةصتتتد يفاإل تتتالغ 
املستتتود لدع ثتتتات. يفتتتتةد يف اجلتتتلء ال اشتتتة متتتل ذتتت ا املدحتتتق م دومتتتات 
مضتتافية  تتل التتو ايت يفالعتتةارات ذات الصتتدة حبفتتظ الستتالم يفالع ثتتات 

 نائمتتتتة ابألحكتتتتام املت دعتتتتة ابألقفتتتتال 3السياستتتتية. يفتتتتتةد يف اجلتتتتديفل 
يفالوتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتدح املدرجتتتتتتتتة يف العتتتتتتتتةارات املتدتتتتتتتت ة يف مقتتتتتتتتار مستتتتتتتتائل 

 أخةى.  مواضي ية
(، أذتتتاب 2يف دتتتى الصتتت يديل الع تتتةي يفاإلنديمتتتي )اجلتتتديفل  

اجملدس اقةاف الولاع املسدح أل تكف  ل مجيع أشكال ا نتهاكات 
اليت تُةتكب ضد األقفال، مبا يف ذلك جتويتدذم يفاستتددامهم يفنتتدهم 

ل اهلجمتتتتات  دتتتتى املتتتتدارس يفاملسترتتتتفيات. يفقالتتتتب يفترتتتتويههم، يفشتتتت
اجملدس أقةاف الولاع ال توننع  دى خ ط  مل إلهناء جتويد األقفال 
يفاستتتتتتددامهم يفتوفنتتتتت ذا، يفنتتتتتونه،  وتتتتتد نظتتتتتةه يف احلالتتتتتة يف الصتتتتتومال، 
ابلتونيتتع  دتتى خ تتة ال متتل األيفىل لدعنتتاء  دتتى ظتتاذةة نتتتل األقفتتال 

حكتتتتتتتتام تت دتتتتتتتتق  ةصتتتتتتتتد أ يفترتتتتتتتتويههم. مضتتتتتتتتافًة مىل ذلتتتتتتتتك، أُدرجتتتتتتتتت
ا نتهاكات املةتكعة ضد األقفال يفاإل الغ  وها يف يف ية ال ديتد متل 
  ثات حفظ السالم يفالع ثات السياستية. يفيف حتا ت  ديتدة، شتدد 
اجملدس  دى أ ية ميفاد مستراريل يف جمال محاية األقفال مىل امليدال 
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ًة متتتل لتعتتتدمي التتتد م الليتتتات الةصتتتد يفاإل تتتالغ، يفاب تعتتتار ذلتتتك يفستتتيد
يفستتائل التفتتتايف  يفاملستتتا دة يف جمتتتال توفيتت  خ تتتط ال متتتل التتتيت توننتتتع 
 ديهتتا األقتتتةاف يف نتتتلاع م تتتني. يفأختت ا، ا تمتتتد اجملدتتتس تتتتدا   حمتتتددة 
األذداف ضد اجلواة ال ي يةتكعول انتهاكات جسيمة حبق األقفال، 
أيف أ ةب  ل ا تلام  ا تماد تدك التدا  ، يفرحب  لايدة التوسيق  ني 

 امل وية يفاملمثدة اخلاصة امل وية ابألقفال يفالولاع املسدح. الدجال
(، أ تتاد اجملدتتس لكيتتد 3يف دتتى الصتت يد املواضتتي ي )اجلتتديفل  

أ يتتتة محايتتتة األقفتتتال يف نتتتةارات  ديتتتدة تت دتتتق، يف مجدتتتة أمتتتور، مبوتتتع 

نرتتتوب الولا تتتات يف وتتتاء الستتتالم يفحفتتتظ الستتتالم. يفأ تتتةب اجملدتتتس، يف 
محايتتتتة املتتتدنيني،  تتتل ابلتتتت  ندعتتت  متتتتل  يتتتال رائستتتي ا تمتتتتده يف ستتتياق 

احلتتتتا ت التتتتيت ترتتتتهد متتتتتاداي يف ارتكتتتتاب انتهاكتتتتات يفمستتتتاءات حبتتتتق 
األقفتتتتال، يف ضتتتتةب ستتتتافة   تتتتة  احلتتتتائط ألحكتتتتام العتتتتانول التتتتديفيل 

 .(926)السارية يفنةارات اجملدس هب ا الرال
__________ 

 . S/PRST/2013/2انظة  (926)

  
  2اجلديفل 

 والنزال املسلح، حس  البلد: أحكام خمتارةالقرارات املتعلقة ابألطفال 
 

 األحكام العةار
 إدانة ا نتهاكات املرتكبة حبق األطفال،  ا يف ذل  جتنيد األطفال اجلنود واستذدامهم، واملطالبة اب متنال عنها

 احلالة يف أفغانستان
العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

2041 (2012) 
ي ةب  ل ندع  العال  مزاء جتويتد نتوات حةكتة ال العتال يفتوظتيم العا تدة يفغ  تا متل اجلما تات املت ةفتة ال ويفتة لاقفتال 
يفاستتتددامهم يف أفغانستتتال، يفمزاء نتتتل األقفتتال يفترتتويههم نتيجتتة لدوتتتلاع، يفيكتتةر مدانتتت  العويتتة لتجويتتد األقفتتال اجلوتتود 
يفاستتتددامهم يف انتهتتاك لدعتتتانول التتديفيل الواجتتب الت عيتتتق، يفجلميتتع ا نتهاكتتات يفالتجتتتايفزات األختتةى املةتكعتتة يف حتتتق 

جمات  دى املتدارس، يفمةافتق الت دتيم يفالصتحة، يفاستتددام األقفتال يف األقفال يف حا ت الوتلاع املسدح، يف  سيما اهل
 (32ال دالة )الفعةة  اهلجمات ا نتحارية، يفيد و مىل تعدمي املسؤيفلني  وها مىل

 32، الفعةة (2013) 2096انظة أينا العةار  
 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق 

 2053العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 ا ع(الس

ي التتتب مجيتتتع اجلما تتتات املستتتدحة، يف وجتتت  ختتتاص املتمتتتةديل متتتل املتتتؤمتة التتتوق  لدتتتدفاع  تتتل الرتتت ب ستتتا عاً، يفحةكتتتة 
(، يفالعوات الدميعةاقية لتحةية ريفاندا، يفجيش الةب لدمعايفمة، يفالعوى الدميعةاقية املتحالفة/اجليش M23) 23-م التمةد

مجيع أشكال ال وف يفانتهاكات حعوق اإلنسال ضد السكال املتدنيني يف الوق  لتحةية أيفغودا، ال ُتونف  دى الفور 
مجهورية الكونغو الدميعةاقية، يف  سيما الوساء يفاألقفال، مبا يف ذلتك ا غتصتاب يفأشتكال األختةى لال تتداء اجلوستي، 

 (1٨يفجتويد األقفال، يفأل تسةنِّح جموديها )الفعةة 
 7، الفعةة (2012) 207٨انظة أينا العةار  

 مايل: السالم واألمن يف أفريقيا
 2056العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

اإلنستتال؛ يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل،  مجيتتع األقتتةاف يف  تتال متتايل مىل يفنتتف مجيتتع انتهاكتتات حعتتوق يتتد و
ابخلصتتتتتوص اهلجمتتتتتات احملتتتتتددة اهلتتتتتدف  دتتتتتى الستتتتتكال املتتتتتدنيني، يفال وتتتتتف اجلوستتتتتي، يفجتويتتتتتتتد األقفتتتتتتتال اجلوتتتتتود  يفيتتتتتديل

رات  املت دعة ابملةأة يفالسالم يفاألمل يفابألقفال يفالوتلاع يف ذ ا الصدد مىل مجيع نةا يفير يفاستددامهم، يفالترةيد العسةي، 
 (13 دى ضةيفرة تعدمي مةتكيب تدك األ مال مىل ال دالة )الفعةة  يفيردداملسدح يفحبماية املدنيني يف الوتلاع املسدح، 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
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 األحكام العةار
 مايل: السالم واألمن يف أفريقيا

 2056العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

اإلنستتال؛ يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل،  مجيتتع األقتتةاف يف  تتال متتايل مىل يفنتتف مجيتتع انتهاكتتات حعتتوق يتتد و
ابخلصتتتتتوص اهلجمتتتتتات احملتتتتتددة اهلتتتتتدف  دتتتتتى الستتتتتكال املتتتتتدنيني، يفال وتتتتتف اجلوستتتتتي، يفجتويتتتتتتتد األقفتتتتتتتال اجلوتتتتتود  يفيتتتتتديل

يف ذ ا الصدد مىل مجيع نةارات  املت دعة ابملةأة يفالسالم يفاألمل يفابألقفال يفالوتلاع  يفير يفاستددامهم، يفالترةيد العسةي، 
 (13 دى ضةيفرة تعدمي مةتكيب تدك األ مال مىل ال دالة )الفعةة  ديفيرداملسدح يفحبماية املدنيني يف الوتلاع املسدح، 

 5، الفعةة (2012) 2071انظة أينا العةار  
 تقارير األمني العام عن السودان

 2057العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

ي الب مجيع األقةاف ابلكف فورا  ل مجيع أشكال ال وف يفانتهاكات حعوق اإلنسال املةتكعتة حبتق الستكال املتدنيني 
يف  ستتيما ال وتتف اجلوستتام، مبتتا يف ذلتتك ا غتصتتاب يفغتت ه متتل أشتتكال ال وتتف اجلوستتي، يفكتت لك  يف جوتتوب الستتودال،

مجيتتع ا نتهاكتتات يفأشتتكال اإليتت اء املوجهتتة ضتتد األقفتتال يف انتهتتاٍك لدعتتانول التتديفيل املو عتتق، متتل نعيتتل جتويتتد األقفتتال 
يفاملسترتتتفيات، يفيتتتد و مىل الت هتتتد  يفاستتتتددامهم، يفنتتتتدهم يفترتتتويههم  متتتدا، يفاخت تتتافهم، يفا  تتتتداءات  دتتتى املتتتدارس

 (10)الفعةة  (2010) 1960ابلتلامات حمددة يفمعيدة رقار زم  ملكافحة ال وف اجلوسي يففعا لدعةار 
 14، الفعةة (2013) 2109انظة أينا العةار  

  احلالة يف ليبيا
 2095العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

يواشتتتد احلكومتتتة الديعيتتتة ت ليتتتل يفمحايتتتة حعتتتوق اإلنستتتال، مبتتتا يف ذلتتتك حعتتتوق املتتتةأة يفاألقفتتتال يفاألفتتتةاد املوتمتتتني لدفئتتتات 
مىل حماستعة املستؤيفلني  يفيد وذلك نانول حعوق اإلنسال،  يف مبوجب العانول الديفيل، مبا الن يفة، يفا متثال  لتلاماهتا

 تتتل ا نتهاكتتتات اجلستتتيمة لدعتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال، مبتتتا يف ذلتتتك ال وتتتف اجلوستتتي 
يتع التديفل األ نتاء  دتى الت تايفل  تل  يفا نتهاكات يفالتجايفزات املةتكعة حبق األقفتال، يففعتا لدم تاي  الديفليتة، يفاتث مج

 (3كثب مع احلكومة الديعية فيما تع ل  مل جهود لدحد مل مفالت اجلواة مل ال عاب  دى ذ ه ا نتهاكات )الفعةة 
 احلالة يف منطقة البحريات الكربى

S/PRST/2013/11  لتحةيتة ريفانتدا يفحتتالف العتوى الدميعةاقيتة  مارس يفالعوات الدميعةاقيتة  23ي الب جمدس األمل ال تتونف فورا حةكة- 
كااتنغتا يفكافتة اجلما تات املستدحة األختةى  تل مجيتع أشتكال   -كتاات  يفمجا تة متايي متايي  اجليش الوق  لتحةيتة أيفغوتدا

ا ستتعةار،  ال وتف اجلوستي يفاجلوستام، يف تل مواصتدة جتويتد األقفتال يفاستتددامهم، يفأنرت ة ز ل تة  ال وف، مبا يف ذلك 
احتتتتة حبكومتتتتة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو اإلق يفانتهاكتتتتات حعتتتتوق اإلنستتتتال، يفانتهاكتتتتات العتتتتانول اإلنستتتتام التتتتديفيل، يفحمتتتتايف ت 

ضتتتةيفرة مخنتتتاع مجيتتتع متتتةتكيب ذتتت ه ا  تتتتداءات يفا نتهاكتتتات  احلتتتل حمدهتتتا. يفيرتتتدد جمدتتتس األمتتتل  دتتتى  الدميعةاقيتتتة أيف
اجلما تات املستتدحة فتتورا يف رتتكل دائتم يفرلعتتاء ستتالح أفةادذتتا،  كتت لك  تفكيتتك كتتل لدمستاءلة. يفي التتب جمدتتس األمتل 

جتويتتد األقفتتال  حلكومتتة مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يف شتتةق العدتتد. يفيتتديل  رتتدة  استتت ادة ستتد ة الديفلتتة يفيتتد و مىل 
يؤكتتد جمدتتس األمتتل ا لتتتلام املتجتتدد  يفاستتتددامهم  دتتى ن تتاق يفاستتع متتل جانتتب اجلما تتات املستتدحة. يفيف ذتت ا الصتتدد 

ستتتتا دة أيف التتتتد م هلتتتتا أيف تعتتتتدمي أي نتتتتوع متتتتل أنتتتتواع امل جلميتتتتع  دتتتتدال املو عتتتتة   تتتتدم التستتتتامح متتتتع اجلما تتتتات املستتتتدحة 
 (الثانية  رةة )الفعةة

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/11
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 األحكام العةار
 احلالة يف الشرق األوسط: اجلمهورية العربية السورية 

S/PRST/2013/15  يديل جمدتس األمتل كت لك مجيتع ا نتهاكتات يفالتجتايفزات اخل ت ة التيت تُةتكتب ضتد األقفتال يف انتهتاك لدعتانول التديفيل
الستتتاري، متتتل نعيتتتل جتويتتتد األقفتتتال يفاستتتتددامهم يفت ةينتتتهم لدعتتتتل يفالترتتتوي  يفا غتصتتتاب يفغتتت ه متتتل أشتتتكال ال وتتتف 

عتتتتاهلم ت ستتتتفا يفاحتجتتتتازذم يفت تتتت يعهم يفمستتتتاءة اجلوستتتتي، يفشتتتتل اهلجمتتتتات  دتتتتى املتتتتدارس يفاملسترتتتتفيات، فنتتتتال  تتتتل ا ت
 (السا  ةم امدتهم يفاستددامهم دريف ا  رةية )الفعةة 

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 2121العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2013) 
املسدحة، يفخاصة  واصة حتالف ستيديكا، جتويتَد األقفتال يفاستتغالهلم، يفي التب كت لك ال متوع كل اجلما ات  ي الب

ال تتتتوفة األقتتتةاف كافتتتة احلمايتتتَة لاقفتتتال التتت يل أقدتتتق ستتتةاحهم أيف ُفصتتتدوا اي قةيعتتتة أختتتةى  تتتل العتتتوات املستتتدحة 
يتتع األقفتتال املتتةتع ني يفاجلما تتات املستتدحة يفأل ت تتتربذم ضتتحااي، يفيرتتدد  دتتى ضتتةيفرة ميتتالء  وايتتة خاصتتة مىل محايتتة مج

 (15ابجلما ات املسدحة يفمقالق سةاحهم يفم ادة مدماجهم )الفعةة 
 2127العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

ال متوتتع اجلما تتات املستتدحة كدهتتا، يفخاصتتة  واصتتة مجا تتة ستتيديكا الستتا عة يف واصتتة مكافحتتة اب كتتا،  يكتتةر م العاتتت 
أيف ُفصدوا اي جتويَد األقفال يفاستغالهلم يفتنع حدا ل ، يفأل توفة األقةاف كافة احلمايَة لاقفال ال يل أقدق سةاحهم 

 دى ضةيفرة ميالء اذتمام خاص مىل  قةيعة أخةى  ل العوات املسدحة يفاجلما ات املسدحة يفأل ت تربذم ضحااي، يفيؤكد
 (20)الفعةة  مدماجهم محاية مجيع األقفال املةتع ني ابجلما ات املسدحة يفمقالق سةاحهم يفم ادة

ةيعيتتا الوستت ى، مبتتا يف ذلتتك  واصتتة مجا تتة ستتيديكا الستتا عة يف واصتتة ميتتع األقتتةاف يف الوتتلاع املستتدح يف مجهوريتتة أفجب يهيتتب 
مكافحتة اب كتا، أل تصتدر أيفامتة يفاضتحة حتظتة مجيتع ا نتهاكتات يفالتجتايفزات التيت تةتكتب ضتد األقفتال يف انتهتاك لدعتانول 

دارس يفاملسترتتفيات، التديفيل املو عتق، مثتل جتويتتدذم يفاستتددامهم يفنتتدهم يفترتتويههم، يف مديتات ا خت تاف يفا  تتتداء  دتى املت
يفيهيب ك لك ابلسد ات ا نتعالية أل تعتدم يفتوفت  التلامتات حمتددة  رتال التحعيتق يف الونتت املواستب اب نتهاكتات املل ومتة 

 (22)الفعةة  مل أجل حماسعة اجلواة، يفضمال استع اد املسؤيفلني  ل ذ ه ا نتهاكات يفالتجايفزات مل ن اع األمل
 إكاء ا نتهاكات املرتكبة ضد األطفالخطط العمل الرامية إىل 

  احلالة يف أفغانستان
 2041العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2012) 
ب، يف ، يفي ة (2011) 199٨يف  (2009) 1٨٨2 يف (2005) 1612يردد  دى أ ية توفي  نةارات جمدس األمل 

، الت ي يؤكتد متل جديتد التتلام احلكومتة مبوتع 2011متوز/يوليت   6ذ ا السياق،  ل لييتده ملةستوم يفزيتة الداخديتة املتؤر  
انتهاكتتات حعتتوق ال فتتل، يفيةحتتب رنرتتاء الدجوتتة التوجيهيتتة األفغانيتتة املرتترتكة  تتني التتوزارات امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتتلاع 

عتتا  تونيتتتع خ تتة ال متتل يفمةفعهتتتا  تتل األقفتتال املتتتةتع ني  عتتوات األمتتل التتتوق  يف املستتدح يفنيتتام احلكومتتتة األفغانيتتة  ح
أفغانستتتال، يفيتتد و مىل التوفيتت  الكامتتل ألحكتتام اخل تتة، ابلت تتايفل الوثيتتق متتع   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة مىل 

 (33 الع ثة )الفعةة أفغانستال، يفي دب مىل األمني ال ام مواصدة م  اء األيفلوية ل وصة محاية األقفال يف
 33، الفعةة (2013) 2096انظة أينا العةار  

 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
 2053العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

تواصتتتل توقيتتد ت ايفهنتتتا متتتع املمثدتتة اخلاصتتتة لامتتني ال تتتام امل ويتتتة يرتتجع حكومتتتة مجهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة  دتتى أل 
ال يفالولاع املسدح يفاملمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابل وف اجلوسي يف حا ت الولاع، يفأل تفي، ديفل مليد مل ابألقف

التتتاخ ، ابلتلاماهتتتا املت دعتتة اب تمتتاد يفتوفيتت  خ تتة  متتل لونتتف جتويتتد األقفتتال يفاستتتغالهلم متتل جانتتب العتتوات املستتدحة 
 (23)الفعةة  الوثيق مع الع ثة جلمهورية الكونغو الدميعةاقية، يفذلك ابلت ايفل

 22، الفعةة (2013) 209٨انظة أينا العةار  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
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 األحكام العةار
 209٨العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

أيذل لدع ثة ال تستاذم،  تل قةيتق  وصتةذا املتدم، ابلتوستيق متع فةيتق األمتم املتحتدة الع تةي يفد متا لآلليتات الوقويتة 
 يفل، يف توفي  املهام التالية:لتوفي  مقار السالم يفاألمل يفالت ا

… 
مواصتتدة الت تتايفل متتع حكومتتة مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يف التوفيتت  الستتةيع يفالف تتال خل تتة ال متتل ملوتتع  ) (  

يفمهناء جتويد األقفال يفاستددامهم يفال وف اجلوسي ضد األقفال مل جانب العوات املسدحة جلمهورية الكونغو 
متتع مجيتتع األقتتةاف املرتتار مليهتتا لدحصتتول  دتتى املليتتد متتل الت هتتدات  وضتتع يفتوفيتت  الدميعةاقيتتة يفمواصتتدة احلتتوار 

خ ط  مل حمددة زمويا إلهناء جتويد األقفال يفاستددامهم يفغ  ذلك مل انتهاكات العانول اإلنستام التديفيل، 
 (15يفلد مل  دى يفضع ذ ه اخل ط يفتوفي ذا )الفعةة 

 تقارير األمني العام عن السودان
 2057العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

فال  تونيع خ ة  مل جديدة إلهناء جتويد األق 2012آذار/مارس  12يةحب أينا  عيام مجهورية جووب السودال يف 
ت يتتد لكيتتد ا لتتتلام رقتتالق ستتةاح مجيتتع األقفتتال احملتجتتليل لتتدى اجلتتيش الرتت يب لتحةيتتة الستتودال، يفيعتتة ابلتتتدا   التتيت 
اخت هتا احلكومة لتوفي  خ ة ال مل اجلديدة، يفيتد و مىل مواصتدة توفيت  خ تة ال متل تدتك، يفي دتب مىل الع ثتة أل تعتدم 

 (12... )الفعةة  املرورة يفاملسا دة لدحكومة يف ذ ا الصدد
 2109العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

آذار/متتتارس  12لتعتتتدم احملتتتةز يف جمتتتال تستتتةيح األقفتتتال اجلوتتتود يف عيتتتام حكومتتتة مجهوريتتتة جوتتتوب الستتتودال يف يةحتتتب اب
 تونيع خ ة  مل إلهناء جتويد األقفال ي اد فيهتا لكيتد ا لتتلام رقتالق ستةاح مجيتع األقفتال احملتجتليل لتدى  2012

حلكومتتة لتوفيتت  خ تتة ال متل املتت كورة، يفيتتد و مىل مواصتتدة اجلتيش الرتت يب لتحةيتتة الستودال، يفيعتتة ابلتتتدا   التتيت اختت هتا ا
 (17توفي  ذ ه اخل ة، يفي دب مىل الع ثة أل تعدم املرورة يفاملسا دة مىل احلكومة يف ذ ا الصدد ... )الفعةة 

 2113العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

ي الب ك لك ال يونف أقةاف الوتتلاع فتوراً مجيتع ا نتهاكتات يفا  تتداءات املةتكعتة ضتد األقفتال يفي دتب مىل األمتني 
تلاع هبتتدف م تتداد خ تتط  متتل حمتتددة اقتتة زمويتتة لوضتتع حتتد ال تتام أل يكفتتل ... )ب( مواصتتدة احلتتوار متتع أقتتةاف الوتت

لتجويد يفاستددام األقفال يفا نتهاكات األخةى املةتكعة ضد األقفال مبوجب العانول اإلنسام الديفيل يفالعانول الديفيل 
 (26حلعوق اإلنسال، يفتوفي  تدك اخل ط )الفعةة 

  احلالة يف الصومال
 2067العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2012) 
لدعنتتاء  دتتى  2012آب/أغستت س  6 أينتتا  تونيتتع الستتد ات الصتتومالية يفاألمتتم املتحتتدة  دتتى خ تتة  متتل يف يةحتتب
نتل األقفال يفترويههم، يفيالحظ أهنا أيفل خ ة  مل مل نو هتا يتتم توني هتا، يفيتد و الستد ات الصتومالية مىل ظاذةة 

تجويد يفاستددام األقفال اجلوود، املت دعة   2012متوز/يولي   3املؤرخة  أل توف   صةامة خ ة ال مل ذ ه يفخ ة ال مل
 (17)الفعةة  يفيؤكد  دى أن  جيب محالة أي شد  يةتكب مثل تدك األ مال مىل ال دالة

 2093العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

ي دب مىل األمني ال ام أل يوفد   ثة تعييم تع   رال منراء   ثة األمم املتحدة اجلديدة، ابلت ايفل الكامل مع احلكومة 
األفةيعتتتتي يفاهليئتتتات اإلنديميتتتتة يفالتتتتديفل األ نتتتتاء، يفذلتتتك  دتتتتى أستتتتاس املعتتتتادمل التوجيهيتتتتة ا حتاديتتتة الصتتتتومالية يفا حتتتتتاد 

 أد ه: املعيوة
 … 
يرتتتتمل ال وتتتتف اجلوستتتتي  الةصتتتتد يفاإل تتتتالغ يفاملستتتتا دة  دتتتتى  وتتتتاء العتتتتدرات يف جمتتتتال حعتتتتوق اإلنستتتتال، مبتتتتا )د(  

اق د م توفي  خ يت ال مل املت دعتتني األقفال يف سي يفاجلوسام يفال وف املتصل ابلوتلاع يفا نتهاكات املةتكعة ضد
 (22ابألقفال يفالولاع املسدح الدتني يفنن تهما احلكومة ا حتادية الصومالية )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
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 األحكام العةار
 دتى أل  ا حتاديتة حكومتة الصتومال يفاتثا نتهاكات اجلسيمة التيت تفيتد التعتارية يفنو هتا ضتد األقفتال،  يديل  ردة 

لدعنتتتتاء  دتتتتى ظتتتتاذةة نتتتتتل األقفتتتتال  2012آب/أغستتتت س  6 توفتتتت ،  دتتتتى ستتتتعيل األيفلويتتتتة، خ تتتتة ال متتتتل املون تتتتة يف
 يفيرتتددإلهنتتاء ظتتاذةة جتويتتد األقفتتال يفاستتتددامهم جوتتودا،  2012متوز/يوليتت   3يفترتتويههم، يفخ تتة ال متتل املون تتة يف 

 رتكب ذ ه األف ال مىل ال دالةا مل    الالزمة لتعدمي كلا حتادية ابختاذ مجيع التدا الصومال  دى ضةيفرة نيام حكومة
 (32)الفعةة 

S/PRST/2013/7  يةحتتتتب اجملدتتتتس ابلتتتتتلام احلكومتتتتة ا حتاديتتتتة الصتتتتومالية  وضتتتتع حتتتتد جلتتتتةائم نتتتتتل األقفتتتتال يفترتتتتويههم، يفمهنتتتتاء جتويتتتتد ...
ا الصدد، يردد اجملدس  دتى أ يتة التوفيت  الكامتل يفالستةيع يفاستددام األقفال مل نعل أقةاف الصةاع املسدح. يفيف ذ 
 (الةا  ة  رةةخل يت ال مل الدتني يفن ت  ديهما حكومة الصومال )الفعةة 

 2102العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

 يعتةر أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة ما يدي:
… 
 املسا دة يف  واء ندرات حكومة الصومال ا حتادية يف اجملا ت التالية: )د( 
  … 

ابألقفال يفالولاع املسدح،   ةق ت ليل محاية األقفال يفتوفي  خ ط  مل حكومة الصومال ا حتادية املتصدة  ‘2’  
 (2موها توف  مستراريل يف شؤيفل محاية األقفال )الفعةة 

 2124العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

احلكومتة ا حتاديتتة الصتومالية مىل مواصتتدة جهودذتا،  تتد م متل   ثتة األمتتم املتحتدة لتعتتدمي املستا دة مىل الصتتومال  يتد و
يف  ثتة ا حتتاد األفةيعتتي يف الصتومال )يففعتتا لو يتة كتتل موهمتا( يفالرتةكاء التتديفليني االختةيل، متتل أجتل ت ليتتل نتوات األمتتل 

كل ذ ه العوات، يفمنراء موظومات يفاضحة لدعيادة يفالتحكم، يفتوفي  الوقوية الصومالية،  وسائل موها م داد خارقة ذي
ما يواسب مل مجةاءات يفمديف ت لعوا تد الستدوك يفديفرات تدريعيتة، مبتا يرتمل كفالتة ستالمة ختتليل امل تدات ال ستكةية 

يفت ليل احرتام حعوق  يفتسجيدها يفصيانتها يفتوزي ها، يف دورة يفتوفي   ة م  يفق  مل امدة املعاتدني املسةحني يفالت امل م هم
اإلنسال،  وسائل موها توفي  خ ط ال متل ذات الصتدة ابملوضتوع التيت يفضت تها احلكومتة يف متا يت دتق ابألقفتال يفالوتتلاع 

 (1٨املسدح )الفعةة 
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 20٨٨العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

ي التتب مجيتتع اجلما تتات املستتدحة، مبتتا يف ذلتتك ائتتتالف ستتيديكا )احتتتاد العتتوى الدميعةاقيتتة متتل أجتتل التجمتتع، يفحتتتالف 
التتتوقويني متتتل أجتتتل ال دالتتتة يفالستتتالم، يفحةكتتتة استتتت ادة ال دالتتتة ا جتما يتتتة يفالكةامتتتة يف أفةيعيتتتا الوستتت ى، يفاحتتتتاد نتتتوى 

ستتيما حتتتالف التتوقويني متتل  ابجلما تتات املستتدحة امل ويتتة، يف  يفيهيتتبيتتد األقفتتال يفاستتتددامهم، املعايفمتتة(، ال متوتتع جتو
أجتتل ال دالتتة يفالستتالم يفاجلتتيش الرتت يب إل تتادة مرستتاء اجلمهوريتتة يفالدميعةاقيتتة، أل توفتت  فتتورا األحكتتام التتواردة يف خ تتط 

، يفي التب  2011لاع املستدح يف ترتةيل الثتام/نوفمرب ال مل املون ة مع املمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابألقفال يفالو
ك لك مجيع األقةاف ال توفة احلماية لاقفال ال يل ُأخدي سعيدهم أيف انفصدوا  ركل أيف آخة  تل العتوات املستدحة 

 دتتى ضتتةيفرة ميتتالء اذتمتتام ختتاص حلمايتتة مجيتتع األقفتتال املتتةتع ني  يفيرتتدديفاجلما تتات املستتدحة يفأل ت تتامدهم كنتتحااي؛ 
 (14ا ات املسدحة يفمخالء سعيدهم يفم ادة مدماجهم )الفعةة ابجلم

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
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  اليمن: احلالة يف الشرق األوسط

S/PRST/2013/3  اث جمدس األمل احلكومة اليموية  دى أل تسل، ديفل مليد مل التاخ ، ترةي ات مت دعة ابل دالة ا نتعاليتة متل أجتل
د م  مدية املصاحلة. يفاث اجملدس ك لك  دى ضةيفرة احرتام سيادة العتانول يفمحايتة حعتوق اإلنستال، يففعتا لاللتلامتات 

املت دعتتة ابملتتةأة يفاألشتتداص املوتمتني مىل الفئتتات النتت يفة، مثتتل األقفتتال. العانونيتة الديفليتتة لدتتيمل، يف  ستتيما ا لتلامتات 
يفيةحب اجملدس يف ذ ا الصدد ابلتلام احلكومة رهناء جتويد األقفال يفاستددامهم متل جانتب نتوات األمتل اليمويتة،  تل 

 (السا  ة)الفعةة  (2005) 1612قةيق ا تماد يفتوفي  خ ة  مل مترياً مع العةار 
 احلالة يف منطقة البحريات الكربى

S/PRST/2013/11   خ تتتة  مدهتتتا ملوتتتع يفيفنتتتف جتويتتتد  يتتتد و جمدتتتس األمتتتل كتتت لك حكومتتتة مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة مىل مواصتتتدة توفيتتت
ستدحة ال وتف اجلوستي ضتد األقفتال متل جانتب العتوات امل األقفال يفاستددامهم، فنتال  تل موتع يفيفنتف مجيتع أ متال 

 (السا  ة  رةةجلمهورية الكونغو الدميعةاقية )الفعةة 
 رصد ا نتهاكات املرتكبة ضد األطفال واإلبالغ عنها

 تقارير األمني العام عن السودان
 2057العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

ستودال جوتوب ال يفي دب ك لك مىل األمني ال ام أل ي لز محاية ال فل يف ستياق أنرت ة موظومتة األمتم املتحتدة يف... 
رنرتتاء فةنتتة  متتل  2011يفأل يكفتتل استتتمةار الةصتتد يفاإل تتالغ  تتل حالتتة األقفتتال، يفيةحتتب ابلعيتتام يف أيدول/ستتعتمرب 

 (12األمم املتحدة الع ةية امل وية آبلية الةصد يفاإل الغ )الفعةة 

 17الفعةة ، (2013) 2109انظة أينا العةار  
 2113العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2013) 
مجيتع ا نتهاكتات يفا  تتداءات املةتكعتة ضتد األقفتال يفي دتب مىل األمتني ي الب ك لك ال يونف أقةاف الوتتلاع فتوراً 

ال ام أل يكفل ما يدي: )أ( استمةار رصد حالة األقفال يفتعدمي تعارية  وها، مبا يف ذلك يف مقار التعارية املرتار مليهتا 
 (26حبماية األقفال ... )الفعةة ]مل العةار[،  وسائل ترمل الت ايفل الوثيق مع اجلهات الفا دة امل وية  14يف الفعةة 

  احلالة يف الصومال
 2093العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

احلكومة ي دب مىل األمني ال ام أل يوفد   ثة تعييم تع   رال منراء   ثة األمم املتحدة اجلديدة، ابلت ايفل الكامل مع 
 الصومالية ا حتادية يفا حتاد األفةيعي يفاهليئات اإلنديمية يفالديفل األ ناء،  دى أساس املعادمل التوجيهية املعيوة أد ه:

... 
يرتتتتمل ال وتتتتف اجلوستتتتي  الةصتتتتد يفاإل تتتتالغ يفاملستتتتا دة  دتتتتى  وتتتتاء العتتتتدرات يف جمتتتتال حعتتتتوق اإلنستتتتال، مبتتتتا  )د( 

األقفتال يف ستياق د تم توفيت  خ تيت ال متل املت دعتتني  نتهاكتات املةتكعتة ضتديفاجلوسام يفال وتف املتصتل ابلوتتلاع يفا 
 (22ابألقفال يفالولاع املسدح الدتني يفنن تهما احلكومة ا حتادية الصومالية )الفعةة 

 2102العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

 يعتةر أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل الصومال ما يدي:
... 
يفاملسا دة يف  رصد ا نتهاكات التالية يفاملسا دة يف التحعيق فيها، يفتعدمي التعارية  راهنا مىل جمدس األمل، )ه( 

 مو ها:
 ... 
 (2أي انتهاكات أيف جتايفزات تةتكب حبق األقفال يف الصومال )الفعةة  ‘2’  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
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  احلالة يف مايل
 2100العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

 لتحعيق ا ستعةار يف مايل ما يدي:يعةر أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت ددة األ  اد 
... 
 ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها  )د( 
... 

العيام حتديدا  ةصد ا نتهاكات يفالتجايفزات اليت تةتكب ضد األقفال يفا نتهاكات اليت تةتكب ضد الوستاء،  ‘3’ 
 راهنا يفتعدمي تعارية مبا يف ذلك مجيع أشكال ال وف اجلوسي يف الولا ات املسدحة، يفاملسا دة يف التحعيعات 

 (16مىل اجملدس  وها )الفعةة 
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 2121العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

 أفةيعيا الوس ى يفي دهلا  دى الوحو التايل:يعةر أل ي لز يف ية مكتب األمم املتحدة املتكامل لعواء السالم يف مجهورية 
... 

 ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها: )د(  
... 
ا  تواء خصوصا  ةصد ا نتهاكات يفا  تداءات اليت تُةتكب ضتد األقفتال يفكت لك ا نتهاكتات املةتكعتة ضتد  - 

يف التحعيق فيها يفم الغ اجملدس الوساء مبا فيها مجيع أشكال ال وف اجلوسي يف سياق الولاع املسدح، يفاملسا دة 
 (10هبا، يفذلك  سعل موها نرة املستراريل املدصصني لرؤيفل محاية املةأة يفشؤيفل محاية ال فل )الفعةة 

 املستشارون يف جمال محاية الطفل
  احلالة يف الصومال

 2102العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

 لتعدمي املسا دة مىل الصومال ما يدي: يعتةر أينا أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة
... 
 املسا دة يف  واء ندرات حكومة الصومال ا حتادية يف اجملا ت التالية: )د(  
... 
احلكومتتة الصتتومالية ذات الصتتدة ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح، مبتتا يف ت ليتل محايتتة األقفتتال يفتوفيتت  خ تتط  متتل  ‘2’  

 (2ذلك  ل قةيق توف  مستراريل يف شؤيفل محاية األقفال )الفعةة 
 تقارير األمني العام عن السودان

 2109العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
تدتتتتتتتتتتتت  )امل (2013)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

... ي دب كت لك مىل األمتني ال تام أل ي تلز محايتة ال فتل يف ستياق أنرت ة موظومتة األمتم املتحتدة يف جوتوب الستودال 
 سعل موها مواصدة نرة املستراريل امل ويني حبماية األقفال، يفأل يكفتل استتمةار الةصتد يفاإل تالغ  تل حالتة األقفتال، 

يفامل ويتة آبليتتة الةصتتد  2011 تت  فةنتة  متتل األمتم املتحتتدة الُع ةيتتة املورتاة يف أيدول/ستتعتمرب يفيةحتب ابل متتل الت ي تعتتوم 
 (17يفاإل الغ )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
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 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 2121العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) 

 ز يف ية مكتب األمم املتحدة املتكامل لعواء السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يفي دهلا  دى الوحو التايل:يعةر أل ي ل 
... 
 :ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها )د( 
... 

ا  تواء خصوصا  ةصد ا نتهاكات يفا  تداءات اليت تُةتكب ضتد األقفتال يفكت لك ا نتهاكتات املةتكعتة ضتد  - 
مجيع أشكال ال وف اجلوسي يف سياق الولاع املسدح، يفاملسا دة يف التحعيق فيها يفم الغ اجملدس  الوساء مبا فيها

 (10هبا، يفذلك  سعل موها نرة املستراريل املدصصني لرؤيفل محاية املةأة يفشؤيفل محاية ال فل )الفعةة 
  منطقة وسط أفريقيا

S/PRST/2013/6  يكةر اجملدس لكيد د مت  ملعتادرة ا حتتاد األفةيعتي لدت تايفل اإلنديمتي ضتد جتيش التةب، يفيةحتب  وضتع الصتيغة الوهائيتة
 مل نتوة ا حتتاد األفةيعتي اإلنديميتة، يفيرتجع  دتى نرتة مسترتاري محايتة ملفهوم ال مديات يفغ ه مل الواثئق النةيفرية ل

 (الةا  ةاألقفال ... )الفعةة 
 التدابري املفروضة على مرتكزيب ا نتهاكات اجلسيمة حبق األطفال

 كوت ديفوار  احلالة يف
 2045العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

،  رتتتتال ال وتتتتف اجلوستتتتي (2011) 199٨متتتتل العتتتتةار  9يفالفعتتتتةة  (2010) 1960متتتتل العتتتتةار  7يرتتتت  مىل الفعتتتتةة 
يف رال األقفال يف الوتلا ات املسدحة، يفيةحب  تعادل امل دومات  ني الدجوة يفاملمثدني اخلاصتني لامتني ال تام  يفاجلوسام

 (24ا نتناء )الفعةة  تلاع، كل يففق يف يت  يفحسبامل ويني ابألقفال يفالوتلاع املسدح يفابل وف اجلوسي يف حا ت الو

 2101العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

ي دتتب مىل املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتتلاع املستتدح يفاملمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام امل ويتتة ابل وتتتف 
 1960متتتل العتتتةار  7اجلوستتتي يف حتتتا ت الوتتتلاع أل تواصتتتال تعتتتادل امل دومتتتات ذات الصتتتدة متتتع الدجوتتتة، يففعتتتا لدفعتتتةة 

 (29)الفعةة  (2011) 199٨مل العةار  9يفالفعةة  (2010)

 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
S/PRST/2012/22 ألشتداص املستؤيفلول  تل أ متال ال وتف املةتكعتة ضتد يد و اجملدس مىل العتعض  دتى متةتكيب ذت ه األ متال، مبتل فتيهم ا

األقفتال يفأ متتال ال وتف اجلوستتي، يفمتتتا  تهم أمتام العنتتاء، يفحماستتعتهم  تل انتهاكتتات أحكتتام العتانول التتديفيل املو ععتتة. 
متتارس يفضتتد أيفلئتك التت يل يوتهكتتول نظتتام  23يفي تةب جمدتتس األمتتل  تل نيتتت  ت عيتتق جتلاءات موجهتتة ضتتد نيتتادة حةكتة 

ة توريد األسدحة، يفيهيب جبميع الديفل األ ناء أل تعتدم،  دتى ستعيل ا ستت جال، معرتحتات ابإلدرا  اجللاءات يفحظ
 (الثالثة)الفعةة  (2004) 1533يف العائمة مىل الدجوة املوراة  ماًل ابلعةار 

 207٨العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2012)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

]متتتتل العتتتةار[  دتتتتى األفتتتتةاد التتتتالني، يف دتتتتى الكيتتتا ت التاليتتتتة، حستتتتب  3رتتتتار مليهتتتتا يف الفعتتتةة ستتتتةايل التتتتدا   امل يعتتتةر
 :(2004) 1533ا نتناء، يفيففعاً ملا حتدده جلوة جمدس األمل املوراة  مال ابلعةار 

… 
ل يف مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتة، التتتتتتت يل جيوتتتتتتتديفل األقفتتتتتتتال العتتتتتتتادة السياستتتتتتتيول يفال ستتتتتتتكةيول ال تتتتتتتامدو  )د( 
 الساري؛ يستددموهنم يف الولاع املسدح يف خمالفة لدعانول الديفيل أيف

https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
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 األحكام العةار
األفةاد أيف الكيا ت ال امدول يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية الت يل يةتكعتول انتهاكتات جستيمة تو توي  دتى  ت(ذ) 

يف ذلتتتك العتتتتل يفالترتتتوي  يفال وتتتف اجلوستتتي يفا خت تتتاف  حتتتا ت الوتتتلاع املستتتدح، مبتتتاالوستتتاء يف  استتتتهداف األقفتتتال أيف
 (4العسةي )الفعةة  يفالترةيد

، ابستت ةا  التتدا   املوصتوص  ديهتا يف ذت ا 2014شتعا /فرباية  1يعةر أل يعوم، حسب ا نتناء يفيف أجتل أنصتاه  
يف مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، يف  ستتيما التعتتدم العتتةار، هبتتدف ت تتديدها، حستتب ا نتنتتاء، يف ضتتوء الوضتتع األمتت  

احملتتةز يف مصتتالح ن تتاع األمتتل، مبتتا يف ذلتتك دمتت  العتتوات املستتدحة يفمصتتالح ذياكتتل الرتتةقة الوقويتتة، يفيف نتتلع ستتالح 
اجلما تتتات املستتتدحة الكونغوليتتتة يفاألجوعيتتتة يفتستتتةيح أفةادذتتتا يفم تتتادهتم مىل أيفقتتتاهنم يفم تتتادة تتتتوقيوهم يفم تتتادة مدمتتتاجهم، 

 (23)الفعةة  ا نتناء، مع الرتكيل  ركل خاص  دى األقفال اجلوود حسب
  احلالة يف الصومال

 2093العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)

مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 
 السا ع(

الثتتام/نوفمرب ترتتةيل  20( املتتؤر  200٨) 1٨44متتل العتتةار  7 يف 3 يف 1يعتتةر أل تستتةي التتتدا   التتواردة يف الفعتتةات 
متتل ذلتتك العتتةار  دتتى الكيتتا ت التتيت  7 يف 3 دتتى األفتتةاد التت يل تستتميهم الدجوتتة، يفأل تستتةي أحكتتام الفعتتةتني  200٨

 تسميها الدجوة، يفذلك لال تعارات التالية:
… 

أهنتتم نتتادة سياستتيول أيف  ستتكةيول جيوتتديفل األقفتتال أيف يستتتددموهنم يف الوتتتلا ات املستتدحة يف الصتتومال يف  )د(  
 انتهاك لدعانول الديفيل الواجب الت عيق؛

الصتومال تو توي  دتى استتهداف   أهنم مسؤيفلول  ل ارتكاب انتهاكات لدعانول الديفيل الواجب الت عيق يف )ذت(  
العتتتل يفالترتتوي  يفال وتتف اجلوستتي  املتتدنيني، مبتتل فتتيهم األقفتتال يفالوستتاء، يف حتتا ت الوتتتلاع املستتدح، مبتتا يف ذلتتك أ متتال 

 (43يفشل اهلجمات  دى املدارس يفاملسترفيات يفا خت اف يفالترةيد العسةي )الفعةة يفاجلوسام 

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 2127العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

)املتدتتتتتتتتتتتت   (2013)
مبوجتتتتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 السا ع(

العتوي أل يوظتة  ستتة ة يف فتة  تتتدا   ذادفتة، مبتا يف ذلتتك حظتة الستفة يفجتميتتد األصتول، ضتتد  تل ا تلامتت   ي تةب 
األفتتةاد التت يل ي مدتتول  دتتى تعتتويض الستتالم يفا ستتتعةار يفاألمتتل، مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل ا لتتةا  يف أ متتال هتتتدد أيف 

نتتتل ال مديتتة السياستتية أيف تنتتتةم أيفار توتهتتك ا تفانتتات ا نتعاليتتتة، أيف اب لتتةا  يف أ متتال أيف د تتتم أ متتال هتتتدد أيف ت ة 
استتددام األقفتال يف  يف ذلك مل خالل انتهاكات حعوق اإلنسال، يفالعانول اإلنسام الديفيل أيف جتويتد أيف ال وف، مبا

الولا تتات املستتدحة انتهاكتتتا لدعتتانول التتتديفيل املو عتتق، أيف ال وتتتف اجلوستتي أيف د تتتم اجملمو تتات املستتتدحة غتت  املرتتتةيف ة أيف 
ةامية مل خالل ا ستغالل غ  املرةيفع لدموارد ال عي ية، مبا فيها املاس، يف مجهورية أفةيعيا الوس ى، أيف الرعكات اإلج

 (56]مل العةار[ )الفعةة  54مل خالل انتهاك احلظة املفةيف   دى األسدحة مبوجب الفعةة 
   

  3اجلديفل 
 املواضيعية: أحكام خمتارةالقرارات املتعلقة ابألطفال والنزال املسلح، حس  املس لة 

 
 األحكام العةار

 بناء السالم بعد انتهاء النزال
S/PRST/2012/29  العاضتتي مبواصتدة مدرا  أحكتام حمتتدندة  (2011) 199٨متل نتةاره  14يؤكتد اجملدتس متل جديتتد متا جتاء يف الفعتتةة

 (السا  ة  رةةحلماية ال فل يف يف ايت مجيع   ثات األمم املتحدة ذات الصدة )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
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 األحكام العةار
 كج متعدد األبعاد -عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: أنشطة األمم املتحدة حلفظ السالم 

يكةر لكيد أ ية العيام، لدى منراء يفجتديد يف ايت   ثات األمم املتحدة،  تنميوها أحكاما  رال ت ليل املسايفاة  (2013) 20٨6العةار 
 تتني اجلوستتني يفمتكتتني املتتةأة يف حتتا ت متتا   تتد انتهتتاء الوتتلاع يف رتتال األقفتتال يفالوتتلاع املستتدح،  وستتائل موهتتا ت يتتني 

رباء يف شتتؤيفل محايتتة الوستتاء، يفمسترتتاريل يف شتتؤيفل محايتتة ال فتتل، مسترتتاريل لدرتتؤيفل اجلوستتانية، يفمسترتتاريل يفختت
 (12حسب ا نتناء ... )الفعةة 

 محاية املدنيني يف النزال املسلح 
S/PRST/2013/2  يظل اجملدس مدتلما ابلتصدي لونع الوتلا ات املسدحة  دى املدنيني يفآاثرذا يف حا ت ما   د الولا تات، يف  ستيما

ات يفاجلما ات املسدحة  دى الوساء يفاألقفال... يفي ةب اجملدس  ل ابل  العدق مل احلا ت اليت تتمادى فيها العو 
يف ارتكتتتاب انتهاكتتتات يفمستتتاءات حبتتتق األقفتتتال امل ةضتتتني حلتتتا ت الوتتتلاع املستتتدح يفحتتتا ت متتتا   تتتد انتهتتتاء الوتتتلاع 
يفاملتنةريل مل آاثرذا، ضار ة   ة  احلائط أحكام العتانول التديفيل الستارية يفنتةارات اجملدتس هبت ا الرتال. يفي التب 

فتتورا حتتدا هنائيتتا لتدتتك ا نتهاكتتات يفاإلستتاءات، يفيتتد وذا مىل الت تتايفل متتع اجملدتتس مجيتتع األقتتةاف امل ويتتة أل تنتتع 
األمم املتحدة، يفي يد لكيد است داده  ختاذ تتدا   تدرجييتة حمتددة األذتداف. يفيتد و اجملدتس التديفل مىل أل تكفتل 

 ( السا  ةاحملاسعة التامة ملوتهكي العانول الديفيل يفاملددنني احكام  )الفعةة 
جملدس ابلتعدم ال ي أحةزه األمني ال ام يف يفضع مقار مفاذيمي، يعني ا حتياجات مل املوارد يفالعدرات ... يفيةحب ا

يفيف يفضع أديفات  مدية لتوفي  الو ايت املت دعة حبماية املدنيني. يفيف ذت ا الستياق، يكتةر اجملدتس لكيتد أ يتة تنتمني 
محاية الوساء يفاألقفال مبا يف ذلتك ت يتني مسترتاريل  يف ايت   ثات األمم املتحدة، حسب ا نتناء، أحكاما  رال

 (الثانية يفال رةيفل لدرؤيفل اجلوسانية، يفمستراريل حلماية الوساء، يفمستراريل حلماية األقفال )الفعةة
 السالم واألمن يف أفريقيا: منع نشوب النزاعات يف أفريقيا: التصدي لألسباب اجلنرية

S/PRST/2013/4  املستتدام، يفيرتجع يؤكد اجملدس جمددا ما تتسم    محاية األقفال أثواء الوتلا ات املسدحة متل أ يتة يف  وتاء الستالم
املوظمتتتات يفالرتتيعتتتات اإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة  دتتتى اختتتتاذ معتتتادرات يف جمتتتال محايتتتة األقفتتتال املتتتتاثةيل ابلوتتتتلا ات 
املستتتتدحة. يفيرتتتتج ها اجملدتتتتس كتتتت لك  دتتتتى مواصتتتتدة ت متتتتيم مةا تتتتاة مستتتتالة محايتتتتة األقفتتتتال يف سياستتتتاهتا يف ةاجمهتتتتا 

 (2011) 199٨يف  (2009) 1٨٨2يف  (2005) 1612رات تنتت دع  تت  متتل أنرتت ة التتد وة، يففعتتا لدعتتةا يفمتتا
 (السادسة)الفعةة  (2012) 206٨ يف

  املرأة والسالم واألمن
ي دتتب مىل األمتتني ال تتام يفمىل كيتتا ت األمتتم املتحتتدة ذات الصتتدة تعتتدمي املستتا دة مىل الستتد ات الوقويتتة، مبرتتاركة  (2013) 2106العةار 

 ةأة، لدتصدي لرواغل ال وف اجلوسي صةاحة يف ما يدي:ف الة مل جانب امل
 مديتتات نتتلع الستتالح يفالتستتةيح يفم تتادة اإلدمتتا ، متتل ختتالل العيتتام، يف مجدتتة أمتتور، رنرتتاء آليتتات لتتتوف   )أ( 

موانتتتع اإليتتتواء املؤنتتتت يفيف جمتم تتتات  احلمايتتتة لدوستتتاء يفاألقفتتتال يف موانتتتع اإليتتتواء املؤنتتتت يفلدمتتتدنيني ابلعتتتةب متتتل
يفمل خالل تعدمي الد م يف ما يت دق ابلصدمات يفم ادة اإلدما  مىل الوساء يفاألقفال ال كانوا متةتع ني  ال ائديل

 (16فيما سعق ابجملمو ات املسدحة يفمىل املعاتدني السا عني )الفعةة 
 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)



