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 األحكام العةار
حستتتتب ا نتنتتتتاء، يفيةحتتتتب  تتتتد وة األمتتتتني ال تتتتام مىل ت ليتتتتل مرتتتتاركة الوستتتتاء يفمتثتتتتيدهل يفمشتتتتةاكهل يف موتتتتع نرتتتتوب   

الولا ات املسدحة يفحدها يفيف  واء السالم، مضافة مىل ت ليل ا لتلام ابلتصدي لدتحتدايت أمتام مرتاركة الوستاء  دتى 
 (12مجيع املستوايت )الفعةة 

  األسلحة الصغرية
اتث التتديفل األ نتتاء يفكيتتا ت األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتات احلكوميتتة الديفليتتة يفاإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة،  دتتى اختتتاذ  (2013) 2117العةار 

 ي هتتتا مليتتتد متتتل التتتتدا   لتيستتت  مرتتتاركة املتتتةأة  دتتتى لتتتو ف تتتال يفذتتتادف يف مجيتتتع  مديتتتات صتتتوع السياستتتات يفخت
يفتوفي ذا  غية مكافحة الوعل غ  املرةيفع لاسدحة الصغ ة يفاخلفيفة يفتكديستها  صتورة مل ل تة لالستتعةار يفمستاءة 
استددامها، يفالعناء  دى ذ ه املمارسات مل مجيع جوانعها، يفيهيب، يف ذ ا الصدد، جبميع املراركني يف جهود 

ح ن تتا ي ال دالتتة يفاألمتتل مىل مشتتةاك املتتةأة يف حتديتتد يفضتتع خ تتط نتتلع الستتالح يفالتستتةيح يفم تتادة اإلدمتتا  يفمصتتال
يفمةا تتتتتاة ا حتياجتتتتتات اخلاصتتتتتة لدوستتتتتاء يفاألقفتتتتتال املوتستتتتتعني مىل العتتتتتوات املستتتتتدحة يفاجلما تتتتتات املستتتتتدحة، يفكفالتتتتتة 
استتتتفادهتل  صتتتورة كامدتتتة متتتل ذتتت ه التتتربام ،  ستتتعل موهتتتا الترتتتايفر متتتع اجملتمتتتع املتتتدم، مبتتتا يف ذلتتتك متتتع املوظمتتتات 

 (12سب ا نتناء )الفعةة الوسائية، ح
 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية

، يفمذ يؤكد جمددا ا تلام  تكثيف ا ذتمتام الت ي يوليت  مىل املستائل املت دعتة ابملتةأة 2122يفمذ ير  مىل اختاذ العةار  (2013) 2129العةار 
 مدتتت  املواضتتتي ية ذات الصتتتدة املدرجتتتة يف جتتتديفل أ مالتتت ، مبتتتا يف ذلتتتك يف ستتتياق يفالستتتالم يفاألمتتتل يف كتتتل جمتتتا ت 

 األخ ار اليت هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية )الفعةة ال اشةة مل الديعاجة(
  

 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية - 32
 عرض عام 

ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل أر تتتتتع  
جدستتات، يفاختتت  ثالثتتة نتتةارات، اثوتتال موهتتا يف مقتتار الفصتتل الستتا ع، 

األخ تار التيت ”هبما الةئيس يف مقار العود امل وول يفا تمد  يانني أدىل 
 .“هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية

 
 تعزيز التعاون الدويل 
شتتتتتتدد األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام، يف محاقتتتتتتت  املعدمتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتس يف  

الرتكيتتل  دتتى الظتتةيفف التتيت تفنتتي ،  دتتى ضتتةيفرة 2012أاير/متتايو  4
مىل انترتتتتار اإلرذتتتتاب، يفاتعتتتتاع هنتتتت  متكامتتتتل مزاء اإلرذتتتتاب يفالت تتتتةف 
ال ويتتتتتتتف يتجستتتتتتتد يف استتتتتتترتاتيجية األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة ال امليتتتتتتتة ملكافحتتتتتتتة 
اإلرذتتاب. يفحتتث أينتتا التتديفل األ نتتاء  دتتى ا ستتتفادة الكامدتتة متتل 

ذاب، يفأكد خدمات فةنة ال مل امل وية ابلتوفي  يف جمال مكافحة اإلر 
أنتتت  جيتتتب  دتتتى اجملتمتتتع التتتديفيل أل ي متتتل يتتتدا يف يتتتد. يفهلتتت ا الستتتعب، 
أ تتتةب  تتتل أمدتتت  يف أل تعتتتةر التتتديفل األ نتتتاء منرتتتاء موصتتتب موستتتق 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرذاب. يفأشار أينا مىل الديفر احلاسم ال ي 

ينتتتت دع  تتتت  مةكتتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة ملكافحتتتتة اإلرذتتتتاب املورتتتتا حتتتتديثا، 
ب فةنتتتتتتة ال متتتتتتل امل ويتتتتتتة ابلتوفيتتتتتت  يف جمتتتتتتال مكافحتتتتتتة مقتتتتتتار مكتتتتتتت يف

 .(1036)اإلرذاب
يت تتلداد متانتة  تني يفسدنط املتكدمول النوء  دى الصالت الت 

املوظمتتات اإلرذا يتتة يفاجلةميتتة املوظمتتة  تترب الوقويتتة. يفشتتدديفا  دتتى نيمتتة 
استتتتتترتاتيجية األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة ال امليتتتتتتة ملكافحتتتتتتة اإلرذتتتتتتاب، يفد تتتتتتوا مىل 
توفيتت ذا ابلكامتتل. يفشتتدد   تتض املتكدمتتني  دتتى أ يتتة احتترتام ستتيادة 

نترتتتار العتتتانول، ستتتواء يف مكافحتتتة اإلرذتتتاب يفكتتتتد   لدحتتتؤيفل ديفل ا
. يفحظتتتي انتتترتاح األمتتتني ال تتتام ت يتتتني موستتتق ملكافحتتتة (1037)اإلرذتتتاب

__________ 

(1036) S/PV.6765 3، الصفحة . 

)التو ايت املتحتدة(؛  ٨)أملانيتا(؛ يفالصتفحة  4ع نفس ، الصتفحة املةج (1037)
 23)اهلوتتتتتد(؛ يفالصتتتتتفحة  22)كولومعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  16يفالصتتتتتفحة 

)الربتغتتال(؛  2٨)فةنستا(؛ يفالصتتفحة  27)جوتوب أفةيعيتتا(؛ يفالصتتفحة 
 )أذر يجال(.  31يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6765
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،  يومتتتتتا أ تتتتتدت  دتتتتتدال أختتتتتةى (103٨)اإلرذتتتتتاب  تاييتتتتتد   تتتتتض العدتتتتتدال
است دادذا لددخول يف موانرات  رال ذ ا املونف يف سياق اجلهتود 

. (1039)الرتتامدة التتيت تعتت هلا األمتتم املتحتتدة يف جمتتال مكافحتتة اإلرذتتاب
 ذلك، د ا  دة متكدمني مىل م ةام اتفانية شامدة  رال يفابإلضافة مىل

 .(1040)اإلرذاب الديفيل
 حتظ  (1041)يفيف اجلدسة نفسها، ا تمد اجملدس  يتا ً رائستياً  

فيتت   عدتتق أل اإلرذتتاب   يتتلال يرتتكل هتديتتداً خ تت اً لدستتالم يفاألمتتل 
التتتديفليني. يفأ تتتةب اجملدتتتس أينتتتا  تتتل ندعتتت  مزاء ا رتعتتتا  املتلايتتتد  تتتني 
اإلرذتتاب يفاجلةميتتتة املوظمتتتة  تتترب الوقويتتة، يفا تتترتف ابجلهتتتود التتتيت تعتتت هلا 
 التتديفل األ نتتاء  ختتتتام املفايفضتتات  رتتال مرتتةيفع ا تفانيتتة الرتتامدة
املت دعة ابإلرذاب الديفيل. يفأكد اجملدس مل جديد أل الديفل األ ناء 
يوعغتتي أل تكفتتل امتثتتال التتتدا   املتدتت ة متتل أجتتل مكافحتتة اإلرذتتاب 
لدعتتتانول التتتديفيل، يف  ستتتيما العتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال. يفشتتتدد 
اجملدتتتس  دتتتى أ يتتتة توفيتتت  استتترتاتيجية األمتتتم املتحتتتدة ال امليتتتة ملكافحتتتة 

، يفأحتتتتا   دمتتتتا ابلتوصتتتتية الدا يتتتتة مىل ت يتتتتني موستتتتق لامتتتتم اإلرذتتتتاب
 املتحدة ملكافحة اإلرذاب.

 
متديززد اجلزززاءات ضززد تنظززيم القاعززدة وحركززة طالبززان وو يززيت  

 ورصد اجلزاءاتمكت  أمني املظامل وفريق الدعم التحليلي 
 كتتتتتانول األيفل/  17ا تمتتتتتد اجملدتتتتتس يف جدستتتتتت  امل عتتتتتودة يف  
 20٨2، متصتتتةفا مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع، العتتتةاريل 2012ديستتتمرب 

وجعهمتتتتتتا تتتتتتتدا   اجلتتتتتتلاءات ، جتتتتتتدد مب(2012) 20٨3يف  (2012)
املت دعة  توظيم العا دة يفحةكتة قالعتال، فنتال  تل األفتةاد يفاجلما تات 
يفاملؤسستتتتتتات يفالكيتتتتتتا ت األختتتتتتةى املةتع تتتتتتة  توظتتتتتتيم العا تتتتتتدة يفحةكتتتتتتة 
قالعتتال. يفترتتتمل ذتت ه التتتتدا   جتميتتد األصتتتول يفحظتتة الستتتفة يفحظتتتة 

التد م توريد األستدحة. يف تاليفة  دتى ذلتك، جتدد العتةارال يف يتة فةيتق 
التحديدتي يفرصتد اجلتلاءات لتد م الدجتال املستؤيفلة  تل توفيت  العتةاريل. 

__________ 

 20)التتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  9املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (103٨)
 )فةنسا(.  27)اهلود(؛ يفالصفحة  22)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة 

)ابكستتتتتتال(؛  19)املغتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتفحة  9املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحة  (1039)
 )جووب أفةيعيا(.  24يفالصفحة 

)اهلود(؛  22)ا حتاد الةيفسي(؛ يفالصفحة   12املةجع نفس ، الصفحة  (1040)
)غواتيمتتتتتتتتتتا (؛  25)جوتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  24يفالصتتتتتتتتتتفحة 
 )أذر يجال(.  30يفالصفحة 

(1041) S/PRST/2012/17 . 

، أنتتت  يوعغتتتي ألمتتتتني (2012) 20٨3يفنتتتةر اجملدتتتس أينتتتا، يف العتتتةار 
املظامل مواصدة تدعي قدعتات الرت ب متل العائمتة يفيوعغتي لت  أل يعتدم 

مىل الدجوتة إل عتاء األمستاء يف العائمتة أيف الوظتة يف  مالحظات يفتوصية
 .(1042)ش عها موها

 
 النهج الشامل ملكافحة اإلرهاب 
أكتتتتتتتد األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام، يف محاقتتتتتتتت  املعدمتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتس يف  

، أنتتتتتتتتتت    ميكتتتتتتتتتتل أل تكتتتتتتتتتتتول أي 2013كتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتاية  15
استترتاتيجية ملكافحتتة اإلرذتتاب ف التتة ديفل م اجلتتة الظتتةيفف املؤديتتة مىل 

حلامستة  تني التوميتة انترار اإلرذاب. يفيف ذ ا الصتدد، أ تةز الصتالت ا
يفاألمل، يفأ ية احلوار يفالتفاذم، يفاستددام تكوولوجيتا امل دومتات  دتى 
لتتتتتو متلايتتتتتد لورتتتتتة الكةاذيتتتتتة. يفأشتتتتتار أينتتتتتا مىل أ يتتتتتة الرتكيتتتتتل  دتتتتتى 
األيفلوايت األخةى ملكافحة اإلرذاب، مثل التهديتد الت ي ميثدت  متويتل 

لتتتتتة اإلرذتتتتتاب، يفحتتتتتث مجيتتتتتع اجلهتتتتتات الفا دتتتتتة ذات الصتتتتتدة  دتتتتتى كفا
 .(1043)ت وق مكافحة اإلرذاب ميصال املسا دة اإلنسانية أ 

العنتتتتاء ، اتفتتتتق املتكدمتتتتول  دتتتتى أل (1044)يفختتتتالل املوانرتتتتة 
 دتتى اإلرذتتاب يستتتوجب م اجلتتت  م اجلتتة شتتامدة. يفأ تتةب ال ديتتد متتل 
املتكدمتتتتني  تتتتل رأي مفتتتتاده أل التوميتتتتة ا جتما يتتتتة يفا نتصتتتتادية ذتتتتي 
يفاحتتتتتتتتتتدة متتتتتتتتتتل أكثتتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتترتاتيجيات الوا تتتتتتتتتتدة ملكافحتتتتتتتتتتة جتتتتتتتتتت يفر 

. يفذكتتتتتتتتة  تتتتتتتتدة متكدمتتتتتتتتني أينتتتتتتتتا ال تتتتتتتتا ع الرتتتتتتتتامل (1045)اإلرذتتتتتتتتاب
يتتتة ملكافحتتة اإلرذتتتاب يفشتتتج وا  دتتتى  ستترتاتيجية األمتتتم املتحتتتدة ال امل

__________ 

لء لالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات  رتتال نظتتم اجلتتلاءات، انظتتة اجلتت (1042)
التتتتتدا   التتتتيت   تت دتتتتب استتتتتددام العتتتتوات ”الستتتتا ع، العستتتتم اثلثتتتتا، 
يفلالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل “. متتتل امليثتتتاق 41املستتتدحة، يففعتتتا لدمتتتادة 

امل دومتات  تتل يف ايت أمتتني املظتامل يففةيتتق الةصتتد، انظتة اجلتتلء التاستتع، 
 . “الدجال”العسم أيف ، 

(1043) S/PV.6900 4يف  3، الصفحتال . 

 . S/2013/3انظة امل كةة املفاذيمية اليت  ممها ابكستال،  (1044)

(1045) S/PV.6900 لكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ(؛  ٨، يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 7-4، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات(
)املغتتتتتتتتتتتتتتتةب(؛  15)املمدكتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  10 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة
)التتتتتتتو ايت  21)ا حتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتفحة    19يف  1٨ يفالصتتتتتتتفحتال

)غواتيمتتتتتتتتتتتتا (؛  30)توغتتتتتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  24املتحتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 
 39)فةنستتتا(؛ يفالصتتتفحة  3٨)مجهوريتتتة كتتتوراي(؛ يفالصتتتفحة  36 يفالصتتتفحة

)متتتتتتتتتتتاليلاي(؛  5، الصتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6900 (Resumption 1) )الربازيتتتتتتتتتتتل(؛ يف
 26)جوتتتتوب أفةيعيتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  20)اهلوتتتتد(؛ يفالصتتتفحة  17يفالصتتتفحة 

 )مسعانيا(. 33)أفغانستال(؛ يفالصفحة  33)كازاخستال(؛ يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6900
https://undocs.org/ar/S/2013/3
https://undocs.org/ar/S/PV.6900
https://undocs.org/ar/S/PV.6900%20(Resumption%201)
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. يفأ ة تتتتت   تتتتض العدتتتتدال أينتتتتا  تتتتل لييتتتتدذا (1046)توفيتتتت ذا الكامتتتتل
 .(1047)  تماد اتفانية شامدة مت دعة ابإلرذاب الديفيل

__________ 

(1046) S/PV.6900 الصتتتتتتتتتني(؛  12)لكستتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  ٨، الصتتتتتتتتتفحة(
)ا حتتتتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتتتتي(؛    1٨)املغتتتتتتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  15يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 
 2٨)أذر يجتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة  27)توغتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتفحة  25 يفالصتتتتتتفحة

)مجهوريتتة كتتوراي(؛  36)غواتيمتتا (؛ يفالصتتفحة  30)ريفانتتدا(؛ يفالصتتفحة 
 40ازيتتتتتتتل(؛ يفالصتتتتتتتتفحة )الرب  39)فةنستتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  3٨يفالصتتتتتتتفحة 

)الستتتوغال(؛  43)مصتتتة، ابستتتم موظمتتتة الت تتتايفل اإلستتتالمي(؛ يفالصتتتفحة 
 ،S/PV.6790 (Resumption 1) )ليدتورتتتتتتتتايل(. يف 45يف  44يفالصتتتتتتفحتال 
 7)نيوزيدوتتتدا(؛ يفالصتتتفحة  4)ا حتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتفحة  2الصتتتفحة 

ة )مجهوريتت 12) تتوغالديش(؛ يفالصتتفحة  11يف  10)تةكيتتا(؛ يفالصتتفحتال 
 14ميتتتتتتتتتةال اإلستتتتتتتتتالمية، ابستتتتتتتتتم حةكتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتدم ا ليتتتتتتتتتاز(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

)مستتتتتتتتتةائيل(؛  19)اهلوتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  17)منديفنيستتتتتتتتتيا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
 -)فوتتتتليفيال )مجهوريتتتتة  22)جوتتتتوب أفةيعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  20يفالصتتتتفحة 

)كوتتتتتدا(؛   27)كازاخستتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  25العوليفاريتتتتة((؛ يفالصتتتتتفحة 
 33)أفغانستتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  32حة )أيفغوتتتتدا(؛ يفالصتتتتف  2٨يفالصتتتتفحة 

)سويستتتتتتتتةا(؛   36) وتستتتتتتتتوا (؛ يفالصتتتتتتتتفحة  35)مستتتتتتتتعانيا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة 
 40)تتتتتتتتونس(؛ يفالصتتتتتتتفحة  39)الوتتتتتتتةيفي (؛ يفالصتتتتتتتفحة   37يفالصتتتتتتتفحة 

)كتتتتتواب(؛  44)ستتتتتةي  نكتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  41)كولومعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة 
)كتتتوت ديفتتتوار، ابلويا تتتة  تتتل اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل  45يفالصتتتفحة 

 )املمدكة ال ة ية الس ودية(.  4٨غةب أفةيعيا(؛ يفالصفحة 

(1047) S/PV.6900 غواتيمتتتتتتتا (؛  30)توغتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتفحة  25، الصتتتتتتتفحة(
)ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتايل(؛  45)الستتتتتتتتتتتتتتتتوغال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  43يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

S/PV.6900 (Resumption 1) مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة ميتتتتتتتتتتتتتتتةال  10، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحة(
)اهلوتتتتتتد(؛  1٨ليتتتتتتاز(؛ يفالصتتتتتتفحة اإلستتتتتتالمية، ابستتتتتتم حةكتتتتتتة  تتتتتتدم ا 

)مستتتتتتتتتتتتعانيا(؛  34)جوتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  22يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 
 )كواب(.  44)سةي  نكا(؛ يفالصفحة  41 يفالصفحة

أكد فيت   (104٨)يفيف نفس اجلدسة، ا تمد اجملدس  يا  رائسيا 
 أنتتتت    ميكتتتتل التغدتتتتب  دتتتتى اإلرذتتتتاب م  ابتعتتتتاع هنتتتت  يتستتتتم ابملثتتتتا ةة
يفالرتتتمول. يفأنتتتة اجملدتتتس ال التوميتتتة يفاألمتتتل ي تتتلز كتتتل موهمتتتا االختتتة 
يفيكتستتيال أ يتتة حيويتتة ابلوستتعة هلتت ا التتوه . يفستتدنم انتت    ميكتتل ذتتلم 
اإلرذتتتاب ابلعتتتوة ال ستتتكةية أيف نتتتوات األمتتتل أيف تتتتدا   منفتتتاذ العتتتانول 
يفال مديات ا ستدعاراتية يفحدذا، يفشدد  دى ضةيفرة م اجلة الظةيفف 

 ىل انتراره. املؤدية م
 

 متديد و ية املديرية التنفينية للجنة مكافحة اإلرهاب 
، امل عتتتتتتتتتودة يف 70٨6متتتتتتتتتدد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل، يف جدستتتتتتتتتت   

، (2013) 2129، مبوجب نةاره 2013كانول األيفل/ديسمرب  17
يف ية املديةية التوفي ية لدجوة مكافحة اإلرذاب  وصفها   ثتة سياستية 

. يفنتتتةر اجملدتتتس أينتتتا 2017كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   31خاصتتتة حتتتىت 
 2015كتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   31مجتتتتةاء استتتتت ةا  مؤنتتتتت حبدتتتتول 

ي يتتتتة مىل حتديتتتتد املستتتتائل يفا جتاذتتتتات يفالت تتتتورات يفيفجتتتت  املديةيتتتتة التوف
، (2005) 1624يف  (2001) 1373الواشئة فيما يت دق ابلعةاريل 

ال مديتتتة التتتيت  يفتعتتتدمي املرتتتورة لدجوتتتة مكافحتتتة اإلرذتتتاب  رتتتال الستتتعل
ميكتتتتل أل تتع هتتتتا التتتتديفل األ نتتتتاء متتتتل أجتتتتل توفيتتتت  َذي وِّتتتتك العتتتتةاريل. 
يفأصدر اجملدس أينا توجيهات مىل املديةية التوفي ية للايدة الت ايفل مع 

 .(1049)األخةىالدجال 

__________ 

(104٨) S/PRST/2013/1 . 

التوفي ية لدجوتة لالقالع  دى مليد مل امل دومات  رال يف ية املديةية  (1049)
 . “الدجال”مكافحة اإلرذاب، انظة اجللء التاسع، العسم أيف ، 

      
 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية :اجللسات
اجلدستتتتتتتتتتتتة  حمنتتتتتتتتتتتتة
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتد وات  متتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       S/PV.6765  
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو /أاير 4

2012 

ت ليتتتتتتتتتتل الت تتتتتتتتتتايفل التتتتتتتتتتديفيل يف 
الوفتتتتتتاء اب لتلامتتتتتتات املت دعتتتتتتة 

 مبكافحة اإلرذاب
أاير/متتتتتتايو  1رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 

موجهتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتني  2012
ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتتل املمثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتدائم 
ألذر يجتتتتتتتتتتتتال لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم 

 (S/2012/281املتحدة )

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،    
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

 اجملدس

S/PRST/2012/17 

https://undocs.org/ar/S/PV.6900
https://undocs.org/ar/S/PV.6900
https://undocs.org/ar/S/PV.6900%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6900%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ar/S/PV.6765
https://undocs.org/ar/S/PV.6765
https://undocs.org/ar/S/2012/281
https://undocs.org/ar/2012/17
https://undocs.org/ar/2012/17


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

245 16-06865 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتة  حمنتتتتتتتتتتتتة
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتد وات  متتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6890 

 كانول األيفل/  17
 2012ديسمرب 

مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدم متتتتل  
أملانيتا يفالربتغتال، يفتوغتو، 

يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
املتحتتتتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2012/928املتحدة )
مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدم متتتتل 
الربتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، يفتوغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، 
يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2012/929املتحدة )

   (2012) 20٨2العةار    
 15-0-0 

   (2012) 20٨3العةار 
 15-0-0 

S/PV.6900 

S/PV.6900 

(Resumption 1) 
 كتتتانول الثتتتام/  15

 (2013يواية 

اتعتتتتتاع هنتتتتت  شتتتتتامل ملكافحتتتتتة 
 اإلرذاب

كتتتتتتتتتتتانول   1رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة  2013الثام/يوتتتتتاية 

مىل األمتتتني ال تتتام متتتل املمثتتتل 
التتدائم لعاكستتتال لتتدى األمتتم 

 (S/2013/3املتحدة )

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  33 
 )أ( نوا
 

رئتتتتتيس يففتتتتتد ا حتتتتتتاد 
األيفريف  لتتتدى األمتتتم 

 املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وا  32 يف
مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

، ) (37 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتاد األيفريف  
لتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 املتحدة

S/PRST/2013/1 

S/PV.7086  
 كانول األيفل/ 17

 2013ديسمرب 

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار ندمتتتتتتتتتتت   
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا، يفتوغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، 
يفمجهورية كوراي، يفريفاندا، 
يففةنستتتتتتتتتتا، يفلكستتتتتتتتتتمربغ، 
يفاملغتتتتتتتتتتتتتتتتتةب، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

يفالتتتتتتتتتتتتتتو ايت  املتحتتتتتتتتتتتتتتدة،
 (S/2013/741املتحدة )

   (2013) 2129العةار    
15-0-0 

 
اإلستالمية( يفالربازيتل يف توغالديش يف وتستوا  يفتةكيتا يفتتونس يفاجلمهوريتة ال ة يتة  -أرميويتا يفمستعانيا يفمستةائيل يفأفغانستتال يفمنديفنيستيا يفأيفغوتدا يفميتةال )مجهوريتة  )أ( 

 يفكتتتوت ديفتتتوار يفكولومعيتتتا العوليفاريتتتة( يفن تتتة يفكازاخستتتتال يفكوتتتدا يفكتتتواب -الستتتورية يفجوتتتوب أفةيعيتتتا يفستتتةي  نكتتتا يفالستتتوغال يفسويستتتةا يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة 
 يفليدتورتايل يفماليلاي يفمصة يفاملمدكة ال ة ية الس ودية يفالوةيفي  يفنيج اي يفنيوزيدودا يفاهلود يفالياابل.

؛ يفالصتتني يفابكستتتال  وزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفاألرجوتتتني  وكيتتل يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  كانتتت لكستتمربغ اثدتتًة  وائتتب رئتتيس يفزرائهتتا يفيفزيتتة خارجيتهتتا؛ )ب( 
لت تتايفل يفاثدهتتا  وائتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفاملغتتةب  وزيةذتتا املوتتتدب لتتدى يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل؛ يفريفانتتدا  كتتل متتل يفزيتتة ديفلتهتتا املكدتتف اب

ة اخلارجيتتة؛ يفا حتتتاد الةيفستتي ابملمثتتل التتدائم لتتدى األمتتم املتحتتدة؛ يفاملمدكتتة املتحتتدة  وزيةذتتا األنتتدم لدديفلتتة؛ يفأذر يجتتال  ستتف ذا املتجتتول املوتتتدب متتل يفزار 
استية يفالت تايفل؛ اخلاص لدةئيس لدت ايفل الديفيل يف مكافحتة اإلرذتاب يفاجلةميتة املوظمتة  ترب الوقويتة؛ يفتوغتو  وزيةذتا يفكعت  مسترتاري التةئيس لدرتؤيفل الد دوم

 يفالو ايت املتحدة مبمثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو مدارة الةئيس.
 تدل ن ة  عيال.مل  ) ( 
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