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 استهاللية مالحظة  
 10 يفمتل 6 مىل 4 متل ابملتواد يت دتق فيمتا األمل جمدس اارسةَ  املةجع ذ ا مل الةا ع اجللء يغ ي 

 تتوتتتتتتتايفل التتتتتتتيت امليثتتتتتتتاق متتتتتتتل 97 يف 96 يف 94 يف 93 يف 65 يف (3) 24 يف 23 يف 20 يف 15 يف 12 مىل
 ا نتصتتتادي يفاجملدتتتس ال امتتتة، اجلم يتتتة االتيتتتة: الةئيستتتية املتحتتتدة األمتتتم أجهتتتلة متتتع األمتتتل جمدتتتس  النتتتات

 ال امة األمانة مع األمل جمدس   النات الصدة ذات امل دومات يفتةد الديفلية. ال دل يفحمكمة يفا جتما ي،
 يت دتتق فيمتتا ال تتام لامتتني اإلداريتتة يفالستتد ات الوظتتائف يوتتانش التت ي الثتتام، اجلتتلء متتل اخلتتامس العستتم يف

  املؤنت. الداخدي نظام  مل 26   مىل 21 املواد مبوجب األمل جمدس ي عدذا اليت ابجلدسات
   نتا   نتهما متع ابلتتوازي ال امتة، يفاجلم ية األمل جمدس توايفل ا ست ةا ، نيد الفرتة يفخالل 

 ال ة يتة اجلمهوريتة يف الولاع يفك لك اإلرذاب مكافحة اسرتاتيجيات امليثاق، يفةضها اليت العيود حديفد يفيف
 الديفليتتتتتة احملكمتتتتتة يف ننتتتتتاة يف يتتتتتة يفمتتتتتددا الديفليتتتتتة؛ ال تتتتتدل حمكمتتتتتة يف جديتتتتتدا  نتتتتتوا يفانتدعتتتتتا الستتتتتورية؛

 ردارة تت دتتق أختتةى جوانتتب  رتتال مجتتةاءات يفاختتت ا لةيفانتتدا الديفليتتة اجلوائيتتة يفاحملكمتتة الستتا عة ليوغوستتالفيا
 اجملدتتتتتتس مىل مستتتتتتا دة أيف م دومتتتتتتات  تعتتتتتتدمي تت دتتتتتتق قدعتتتتتتات أي يف األمتتتتتتل جمدتتتتتتس يوظتتتتتتة يفمل احملكمتتتتتتتني.
 ابألحكتتام تت دتتق تتتدا    رتتال نتتةارات يتدتت  أيف توصتتيات أي اجملدتتس يعتتدم يفمل يفا جتمتتا ي. ا نتصتتادي

 نانونية. مسالة أي  رال فتوى تصدر أل احملكمة مل ي دب يفمل الديفلية، ال دل حمكمة أصدرهتا اليت
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 العامة اجلمعية مع العالقات - أو 

 مالحظة 
يةكتتتل العستتتم األيفل  دتتتى خمتدتتتف جوانتتتب ال النتتتة  تتتني جمدتتتس  

مىل  10يفمتل  (1)6مىل  4املتواد متل األمل يفاجلم يتة ال امتة كمتا نظمتهتا 
متتتتل  97يف  96يف  94يف  93( يف 3) 24يف  23يف  20يف  15يف  12

متتتتتتتتتل الوظتتتتتتتتتام التتتتتتتتتداخدي املؤنتتتتتتتتتت  61يف  60يف  40امليثتتتتتتتتتاق، يفاملتتتتتتتتتواد 
متتتتتتتتتل الوظتتتتتتتتتتام  14يف  12مىل  10يفمتتتتتتتتتتل  ٨يف  4لدمجدتتتتتتتتتس، يفاملتتتتتتتتتواد 

                                                                                                                                                                                                         األساسي حملكمة ال دل الديفلية.
 العستتم يفيتوتتايفل فة يتة. أنستتام  انيتتة متل العستتم ذتت ا يفيتتالف 
 التتدائمني، غتت  اجملدتتس أل نتتاء ال امتتة اجلم يتتة انتدتتاب ألتتف الفة تتي
 يفجتتتيم ابء الفة يتتتال العستتتمال يفيتوتتتايفل امليثتتتاق. متتتل 23 لدمتتتادة يففعتتتاً 

 متتل 12 مىل 10 متتل املتتواد مبوجتتب يفستتد اهتا ال امتتة اجلم يتتة يفظتائف
 يفسد اهتا ال امة اجلم ية اارسة  دى خاصة  صفة الرتكيل مع امليثاق،

 الفة تي العستم يفيوظتة األمتل. جمدتس مىل التوصتيات  تعدمي يت دق فيما
 تتدتت  أل نعتتل نتتةاراً  اجملدتتس فيهتتا يتدتت  أل جيتتب التتيت احلتتا ت يف دال

 97 يف 93 يفاملادتني 6 مىل 4 مل املواد مبوجب نةارذا، ال امة اجلم ية
 املوظمتتتة يف جتتتدد أ نتتتاء  ععتتتول املت دعتتتة احلتتتا ت مثتتتل امليثتتتاق، متتتل
 ذاء الفة ي العسم يفيست ة  الديفليتني. احملكمتني يف نناة ت يني أيف

 التتتتت ي الديفليتتتتة، ال تتتتتدل حمكمتتتتة أ نتتتتاء ابنتدتتتتتاب املت دعتتتتة املمارستتتتة
 يفيغ تتي متلاموتتة. مجتتةاءات اختتتاذ ال امتتة يفاجلم يتتة اجملدتتس متتل يت دتتب
 يففعا ال امة، اجلم ية مىل اجملدس مل املعدمة التعارية يفايف الفة ي العسم

 زاي الفة تتتتي العستتتم يفيوتتتانش امليثتتتتاق. متتتل (3) 24 يف 15 لدمتتتادتني
 يفالتيت ال امتة اجلم يتة أنرتاهتا اليت الفة ية األجهلة مع اجملدس  النات

 يفيت تتةق .2013 يف 2012  تامي ختتالل اجملدتس  متل يف ديفرا أدت
  الناتت  يف تؤثة اليت األخةى اجملدس اارسات مىل حاء الفة ي العسم
  ال امة. اجلم ية مع
 

__________ 

 العستم الثتام، اجلتلء أينتا يغ يهتا املؤنتت الداخدي الوظام مل 40 املادة (1) 
  “.يفالتصويت العةارات اختاذ” الثامل،

انتذزززاب اجلمعيززززة العامزززة ألعضززززاء جملزززس األمززززن  - ألزززف
 الدائمني  غري

 امليثاق[ ]مل 23 املادة 
 متتتل  نتتتوا  رتتتة  ستتتة متتتل األمتتتل جمدتتتس يتتتتالف - 1 

 اجلمهتتورايت يفاحتتتاد يففةنستتا، الصتتني، مجهوريتتة يفتكتتول املتحتتدة. األمتتم
 يفأيةلوتتتتدا ال ظمتتتتى لربي انيتتتتا املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة الستتتتوفياتية، ا شتتترتاكية
 يفتوتدتب فيت . دائمتني أ نتاء األمةيكيتة املتحتدة يفالو ايت الرمالية،
 أ نتاء ليكونوا املتحدة األمم مل آخةيل أ ناء  رةة ال امة اجلم ية

 شتيء كتل يفنعتل خاص  وج  ذلك يف يفيةا ى اجملدس، يف دائمني غ 
 يفيف التتتتديفيل يفاألمتتتتل الستتتدم حفتتتتظ يف املتحتتتتدة األمتتتم أ نتتتتاء مستتتا ة
 ال ادل. اجلغةايف التوزيع أينا يةا ى كما األخةى، اهليئة معاصد

 ملتتتدة التتتدائمني غتتت  األمتتتل جمدتتتس أ نتتتاء يُوتدتتتب - 2 
 زايدة   تتد التتدائمني غتت  لا نتتاء انتدتتاب أيفل يف أنتت   دتتى ستتوتني،
  رتتتة  ستتتة مىل  نتتتواً   رتتتة أحتتتد متتتل األمتتتل جمدتتتس أ نتتتاء  تتتدد

 يفاحتتدة ستتوة ملتتدة اإلضتتافيني األر  تتة األ نتتاء متتل اثوتتال خيتتتار  نتتواً،
 الفور.  دى انتدا   م ادة جيوز   مدت  انتهت ال ي يفال نو

 يفاحد. موديفب األمل جمدس يف  نو لكل يكول - 3 
 يف ال امتتتتتة، اجلم يتتتتتة انتدعتتتتتت ا ستتتتتت ةا ، نيتتتتتد الفتتتتترتة يف 
 23 لدمتادة يفيففعتا يفالستتني يفالثاموتة يفالستني السا  ة ال اديتني ديفرتيها

 متتدة تكتتول األمتتل جمدتتس يف دائمتتني غتت  أ نتتاء  ستتة امليثتتاق، متتل
 متتتتتدة توتهتتتتتي التتتتت يل األ نتتتتتاء حمتتتتتل خالهلتتتتتا ادتتتتتول ستتتتتوتني يف يتتتتتتهم

 أل يف  تتتد الستتتوة. تدتتتك متتتل األيفل/ديستتتمرب كتتتانول 31 يف  نتتتويتهم
 يف هلتتتا املدصتتت  املع تتتد ترتتتغل أ  الستتت ودية ال ة يتتتة املمدكتتتة نتتتةرت
 ترتتتتتةيل 12 املؤرختتتتتة الةستتتتتالة يف املعتتتتتني الوحتتتتتو  دتتتتتى األمتتتتتل، جمدتتتتتس

 ،(2)التتتدائم اثدهتتتا متتتل ال تتام األمتتتني مىل املوجهتتتة 2013 الثتتام/نوفمرب
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتانول 6 يف مضتتتتتتتتتتتافية  امتتتتتتتتتتتة جدستتتتتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتتتتتة  عتتتتتتتتتتدت
 تةكتتتتتت  التتتتت ي املع تتتتتد األردل يرتتتتتغل أل فيهتتتتتا تعتتتتتةر 2013 ديستتتتتمرب
 تفاصتتتتتتتيل 1 اجلتتتتتتتديفل يفي تتتتتتتة  شتتتتتتتاغةاً. الستتتتتتت ودية ال ة يتتتتتتتة املمدكتتتتتتتة

                                                                                        ا نتداابت.
__________ 

 (2) A/68/599.  

https://undocs.org/ar/A/68/599


2013-2012جملس األمن، ملحق مرجع ممارسات    
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 1 جلديفلا
                                                        الدائمني غري األمن جملس ألعضاء العامة اجلمعية انتذاب

 األ ناء املوتدعول لفرتة ال نوية اجلدسة ال امة يفاترير ا نتداب معةر اجلم ية ال امة فرتة ال نوية )سوتال(
 السا  ة يفال رةيفل 67/402 2013-2014    

 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  1٨
األرجوتني، يفأسرتاليا، يفمجهورية كوراي، 

 يفريفاندا، يفلكسمربغ
 الةا  ة يفالثالثول 403/6٨ 2014-2015

 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  17
تراد، يفشيدي، يفليتوانيا، يفاملمدكة ال ة ية 

 الس ودية، يفنيج اي
 احلادية يفالستول 403/6٨ 

 2013كانول األيفل/ديسمرب   6
 األردل

     
التوصززيات املقدمزززة مزززن اجلمعيزززة العامزززة إىل جملزززس  - ابء

 10  األمزززززن يف شزززززكل قزززززرارات  وجززززز  املزززززادتني  
 من امليثاق 11 و

 
 10 املادة 
 يف يتتتتدخل أمتتتتة أيف مستتتتالة أيتتتتة توتتتتانش أل ال امتتتتة لدجم يتتتتة 

  ديها املوصوص الفةيفع مل فةع  سد ات يتصل أيف امليثاق ذ ا ن اق
 أل 12 املتتادة يف  ديت  نُتت  متا  تدا فيمتتا هلتا أل كمتتا يفظائفت ، أيف فيت 

 تدتتتتك يف تتتتتةاه مبتتتتا كديهمتتتتا أيف األمتتتتل جمدتتتتس أيف اهليئتتتتة أ نتتتتاء توصتتتتي
 يفاألمور. املسائل

   11 املادة 
 لدت ايفل ال امة املعادمل يف توظة أل ال امة لدجم ية - 1 

  وتلع املت دعتة املعتادمل ذلتك يف يفيتدخل التديفيل يفاألمتل السدم حفظ يف
 ذت ه  صتدد توصتياهتا تعتدم أل هلتا أل كمتا التستديح، يفتوظيم السالح
 كديهما. مىل أيف األمل جمدس مىل أيف األ ناء مىل املعادمل

 هلتتتا تكتتتول مستتتالة أيتتتة توتتتانش أل ال امتتتة لدجم يتتتة - 2 
 أ نتتاء متتل  نتتو أي مليهتتا يةف هتتا التتديفيل يفاألمتتل الستتدم حبفتتظ صتتدة
 يففعتتا أ نتتائها متتل ليستتت ديفلتتة أيف األمتتل، جمدتتس أيف املتحتتدة، األمتتم

  ديت  تتو  متا  تدا فيمتا - يفهلتا ،35 املتادة مل الثانية الفعةة ألحكام
 أيف لدديفلة املسائل ذ ه  صدد توصياهتا تعدم أل -  رةة الثانية املادة
 مستتالة يفكتتل م تتا. لكديهمتتا أيف األمتتل جملدتتس أيف الرتتال صتتاحعة التتديفل

 أل يوعغتتي متتا،   متتل العيتتام فيهتتا النتتةيفري متتل يكتتول ذكتتةه تعتتدم اتتا
   ده. أيف حبثها نعل األمل جمدس  دى ال امة اجلم ية حتيدها

 مىل األمتل جمدتس نظتة تسترت ي أل ال امتة لدجم ية - 3 
 لدد ة. الديفيل يفاألمل السدم ت ة  أل اتمل اليت األحوال

 املادة ذ ه يف املعيوة ال امة اجلم ية سد ات حتدن    - 4 
 ال اشةة. املادة مدى  موم مل

 ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة نتتتتتدمت ،2013 يف 2012  تتتتتامي ختتتتتالل 
 صول يف لدت ايفل ال امة املعادمل  رال األمل جمدس مىل توصيات  دة

 يفيف امليثتتتاق متتتل 11 يف 10 لدمتتتادتني يففعتتتا التتتديفليني، يفاألمتتتل الستتتالم
 ال امتتة اجلم يتتة ستتد ة يفتتجدتتى موتت . 12 املتتادة  ديتت  تتتو  متتا حتتديفد
 يدتتتتي: مبتتتتا تت دتتتتق نتتتتةارات يف التوصتتتتيات تعتتتتدمي صتتتتالحية ختوهلتتتتا التتتتيت
 ابختتتتاذ يت دتتق فيمتتا ستتيما   الستتورية، ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف احلالتتة )أ(

 املت دعتتتة اجلوانتتتب ستتتيما   اجلتتتلاءات، )ب( املستتتاءلة، لكفالتتتة تتتتدا  
 اتعا هتتتتتتا الواجتتتتتتب العانونيتتتتتتة يفاإلجتتتتتتةاءات ةذتتتتتتايفأث اجلتتتتتتلاءات  تصتتتتتتميم
 مل الصدة ذات لاحكام الكامل الو  2 اجلديفل يفي ة   صددذا.

                                                            العةارات. تدك
 موانرتتةٍ  يف صتتةاحةً  10 ابملتتادة اسُترتتهد األمتتل، جمدتتس يفيف 

 مىل صتتةاحة يفُأشتت  .(3)(1 احلالتتة )انظتتة اجملدتتس  متتل استتاليب تت دتتق
 اجملدتتتتتتس  متتتتتتل أستتتتتتاليب توايفلتتتتتتت أختتتتتتةى جدستتتتتتة يف (2) 11 املتتتتتتادة

__________ 

 (3) S/PV.7052 ؛ يف 42 يف 41، الصتتتفحتالS/PV.7052 (Resumption 1) ،
  )أيفكةانيا(. 2الصفحة 
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 اجلم يتة تعتدم يفمل .(4)دستتورية موانرتة مجتةاء مىل ذلتك يؤدي أل ديفل
 متصتتتدة حمتتتددة مستتتائل  رتتتال األمتتتل جمدتتتس مىل توصتتتيات أي ال امتتتة
 متل ت دتب يفمل (،2) 11 ابملادة  مال الديفليني يفاألمل السالم  صول

__________ 

 (4) S/PV.6870، اإلسالمية( ميةال )مجهورية 42 الصفحة  

 انتعتاه ال امتة اجلم يتة تدفت مل يفك لك مجةاءات. أي يتد  أل اجملدس
 .(5)(3) 11 املادة ن اق يف تدخل حا ت أي مىل األمل جمدس

__________ 

 جمدتتتتتس مىل ُأحيدتتتتتت أختتتتتةى حتتتتتا ت  رتتتتتال م دومتتتتتات  دتتتتتى لالقتتتتتالع (5) 
 أيف املواز تتتتتتات محالتتتتتتة’’ األيفل، العستتتتتتم الستتتتتتادس، اجلتتتتتتلء انظتتتتتتة األمتتتتتتل،
  ‘‘.األمل جمدس مىل احلا ت

  
  2 اجلديفل

 العامة اجلمعية قرارات يف األمن جملس إىل املقدمة التوصيات
 أحكام العةار  يفاترخي ال امة اجلم ية نةار
                                                                                                                     احلالة يف اجلمهورية العربية السورية  
 ابء 66/253
 2012 أغس س/آب 3

اإلنستال،  تؤكد مةة أخةى أ ية ضمال املساءلة يفضتةيفرة يفضتع حتد إلفتالت املستؤيفلني  تل انتهاكتات حعتوق 
 (٨يفحماسعتهم )الفعةة  مبا فيها ا نتهاكات اليت ميكل أل تصل مىل حد جةائم ضد اإلنسانية، مل ال عاب 

 (9 )الفعةة الصدد ذ ا يف املواسعة التدا   اختاذ يف يوظة أل  دى األمل جمدس ترجع 
 67/262 ال امة اجلم ية نةار مل 9 يف ٨ الفعةتني أينا انظة 

                             حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية
6٨/1٨2 
  2013 ديسمرب/األيفل كانول  1٨

تردد  دى أ ية كفالة املساءلة يفضةيفرة مهناء حالتة اإلفتالت متل ال عتاب يفحماستعة أيفلئتك الت يل يتحمدتول 
التتديفيل اإلنستتام يفا نتهاكتتات يفالتجتتايفزات يف جمتتال حعتتوق اإلنستتال، مبتتا فيهتتا مستؤيفلية انتهاكتتات العتتانول 

تدتتك ا نتهاكتتات التتيت ميكتتل أل تةنتتى مىل مةتعتتة اجلتتةائم ضتتد اإلنستتانية يفداصتتة تدتتك التتيت يفن تتت يف غوقتتة 
، يفترتتتتجع جمدتتتتس األمتتتتل  دتتتتى الوظتتتتة يف التتتتتدا   املواستتتتعة لكفالتتتتة 2013آب/أغستتتت س  21دمرتتتتق يف 
اجلمهورية ال ة ية السورية يفتؤكد الديفر اهلام ال ي ميكل أل تؤدي  ال دالة اجلوائية الديفلية يف ذ ا املساءلة يف 

 (10الصدد )الفعةة 
                                                           إعالن ا جتمال الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل 

67/1  

  2012 سعتمرب/أيدول 24
مل ديفر يف صول السالم يفاألمل الديفليني مذ نسدم مبا لدتدا   اجلما ية الف الة، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، 

يفمحالهلما، نرتجع جمدتس األمتل  دتى أل يواصتل ال متل متل أجتل أل تكتول اجلتلاءات حمتددة األذتداف  دنتة 
لتحعيق أغةا  يفاضحة يفمصممة   واية لدتعديل مىل أدىن حد اكل اا ند يرتتب  ديهتا متل  وانتب يفخيمتة، 

 (29أل يستمة ت وية ذ ه اإلجةاءات )الفعةة يفأل تتعع يف ذلك مجةاءات  ادلة يفاضحة يف 
                                                           محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

6٨/17٨  

  2013 ديسمرب/األيفل كانول 1٨
تتدرك ضتةيفرة مواصتدة ال متل  دتى تتوخي مليتد متل اإلنصتاف يفالوضتوح يف اإلجتةاءات املوصتوص  ديهتتا يف 

لت ليتتل كفاءهتتا يفشتتفافيتها، يفتةحتتب ابجلهتود التتيت يواصتتل نظتام األمتتم املتحتدة لدجتتلاءات املتصتتدة ابإلرذتاب 
جمدتتتس األمتتتل  تتت هلا لتتتد م ذتتت ه األذتتتداف  وستتتائل موهتتتا د تتتم التتتديفر امل تتتلز ملكتتتتب أمتتتني املظتتتامل يفمواصتتتدة 
است ةا  أمساء مجيع مل خينع ل لك الوظام مل أفةاد يفكيا ت يفترتجع اجملدتس  دتى ذلتك، متع الترتديد 

 (11مكافحة اإلرذاب )الفعةة  دى أ ية ذ ه اجللاءات يف 
تةحب ابحلوار اجلاري يف سياق مكافحة اإلرذاب  ني جمدس األمل يفذيئتي  املدتصتني، يف ا جلوة مكافحة  

اإلرذتتتاب يفاملديةيتتتة التوفي يتتتة لدجوتتتة مكافحتتتة اإلرذتتتاب، يفاهليئتتتات امل ويتتتة  ت ليتتتل يفمحايتتتة حعتتتوق اإلنستتتال، 

https://undocs.org/ar/S/PV.6870


2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    
 

16-06865 346 

 

 أحكام العةار  يفاترخي ال امة اجلم ية نةار
 دتتى توقيتتد الصتالت يفالت تتايفل يفاحلتتوار متع ذيئتتات حعتتوق يفترتجع جمدتتس األمتل يفجلوتتة مكافحتتة اإلرذتاب   

اإلنستتتال امل ويتتتة، يفخصوصتتتا متتتع مفوضتتتية حعتتتوق اإلنستتتال يفاملعتتتةر اخلتتتاص يفمتتتع اجلهتتتات األختتتةى امل ويتتتة 
ابإلجةاءات يفاالليات اخلاصة التا  ة جملدس حعوق اإلنسال يفاهليئات امل وية املوراة مبوجب م اذدات، متع 

 ليتتل يفمحايتتة حعتتوق اإلنستتال يفستتيادة العتتانول يف  مدهتتا اجلتتاري  رتتال مكافحتتة ميتتالء ا  تعتتار الواجتتب لت
 (21اإلرذاب )الفعةة 

                                                            خطة املؤمترات
6٨/251  
  2013 ديسمرب/األيفل كانول 27

تالحتتظ أل نتتوائم األشتتداص يفالكيتتا ت التت يل تفيتتد جلتتال اجلتتلاءات التا  تتة جملدتتس األمتتل اهنتتم خاضتت ول 
جلتتتتلاءات مل تتتتترتجم   تتتتد مىل مجيتتتتع الدغتتتتات الةمسيتتتتة الستتتتت، يفتكتتتتةر توصتتتتيتها ال يواصتتتتل الفةيتتتتق ال امتتتتل 

جةائيتتة األختتتةى الوظتتتة يف املمارستتتات املت دعتتتة الةمستتتي التتتتا ع جملدتتتس األمتتل امل تتت  ابلواثئتتتق يفاملستتتائل اإل غتت 
رصتتدار ذتت ه العتتوائم، مبتتا يف ذلتتك تةمجتهتتا، يفت دتتب مىل األمتتني ال تتام أل يعتتدم تعةيتتةا  تتل ذلتتك يف ديفرهتتتا 

 (102التاس ة يفالستني )الفعةة 
   

 1 احلالة 
 (S/2010/507  األمن جملس رئيس منكرة تنفين 
 األيفل/أكتتتتتتو ة ترتتتتتةيل 29 يف امل عتتتتتودة 7052 اجلدستتتتتة يف 
 (،S/2010/507) األمتتتتتل جمدتتتتتس رئتتتتيس متتتتت كةة توفيتتتتت   رتتتتال 2013
 األمتتتتتل جمدتتتتس  تتتتني التفا تتتتل متتتتتل ملليتتتتد احلاجتتتتة مىل املتكدمتتتتول أشتتتتار

 امليثتاق. مل 30 يف 10 املادتني  ني العائم التوتة يفمىل ال امة يفاجلم ية
 جتيتتل  يومتتا التتداخدي، نظامتت  اجملدتتس ي تمتتد أل  دتتى تتتو  30 فاملتتادة
  رتتتتتال توصتتتتتيات اجملدتتتتتس مىل تعتتتتتدم أل ال امتتتتتة لدجم يتتتتتة 10 املتتتتتادة

 فتتإل متتاليلاي، اثتتل ذكتتةه ملتتا يفيففعتتاً  يفيفظائفتت .  ستتد ات  املت دعتتة املستتائل
 مستتتتا دة أجتتتل متتتل ستتتواي ال متتتل يف يكمتتتل التتتتوتة ذتتت ا حتتتل مفتتتتاح
 ال نتتتوية خيتتتدم جهتتتازا يفج دتتت  أكتتترب  ف اليتتتة مهامتتت  أداء  دتتتى اجملدتتتس
 متتتتتل سيستتتتتتفيد اجملدتتتتتس مل أيفكةانيتتتتتا اثتتتتتل يفنتتتتتال .(6)األيفستتتتتع  و انهتتتتتا

 األ نتتاء التتديفل ت ةحهتتا التتيت املعتكتتةة األفكتتار “ا  تعتتار يف أختت ه”
 ضتةيفرة مىل املتحتدة التو ايت اثتل يفأشتار .(7) مومتا املتحدة األمم يف

 ابلصتتتورة فيتتت  يفمشتتتةاكهم اجملدتتتس  متتتل  دتتتى األ نتتتاء  متتتوم مقتتتالع
                                                                                                                                                                                                                                         .(٨)امليثاق مل 30 ابملادة  مال املواسعة

 
__________ 

 (6) S/PV.7052، 42 يف 41 الصفحتال.  
 (7) S/PV.7052 (Resumption 1)، 2 الصفحة.  
 (٨) S/PV.7052، 5 الصفحة.  

 امليثاقمن  12املمارسة املتعلقة ابملادة  - جيم
 12 املادة 
 مونتتف أيف نتتلاع  صتتدد األمتتل جمدتتس يعاشتتة  وتتدما - 1 

 أية تعدم أل ال امة لدجم ية فديس امليثاق، يف رمست اليت الوظائف ما
 موهتتتتتتا ذلتتتتتك قدتتتتتتب مذا م  املونتتتتتف أيف الوتتتتتتلاع ذتتتتت ا شتتتتتتال يف توصتتتتتية
 األمل. جمدس

 - األمتتتتتتل جمدتتتتتتس مبوافعتتتتتتة - ال تتتتتتام األمتتتتتتني خي تتتتتتة - 2 
 املتصتتدة املستتائل  كتتل ان عادذتتا أديفار متتل ديفر كتتل يف ال امتتة اجلم يتتة
 ك لك األمل، جمدس نظة حمل تكول اليت الديفيل يفاألمل السدم حبفظ

 يف ال امتتة اجلم يتتة تكتتل مل مذا املتحتتدة األمتتم أ نتتاء خي تتة أيف خي ةذتتا
 مبجتةد يفذلتك املسائل تدك نظة مل األمل جمدس  فةاغ ان عادذا، ديفر

 موها. انتهائ 
 12 ابملتادة املت دعتة اجملدس اارسة الفة ي العسم ذ ا يتوايفل 

 التصتتةف يف ال امتتة اجلم يتة ستتد ة (1) 12 املتتادة يفتعيتد امليثتتاق. متل
 مبوجتتتب مهامتتت  ميتتتارس األمتتتل جمدتتتس دام متتتا حالتتتة أيف نتتتلاع أي حيتتتال

 نيتتتتتتتتد الفتتتتتتتترتة يفختتتتتتتتالل امل ويتتتتتتتتة. احلالتتتتتتتتة أيف الوتتتتتتتتلاع يف يفيوظتتتتتتتتة امليثتتتتتتتتاق
 اجلم ية مىل اجملدس ي دب يفمل (1) 12 املادة مىل ُيرة مل ا ست ةا ،

 لالستتتتتتثواء يففعتتتتتا حالتتتتتة أيف نتتتتتلاع أي  رتتتتتال توصتتتتتية تعتتتتتدم أل ال امتتتتتة
  (.1) 12 املادة يف  دي  املوصوص
 ال امتتتة اجلم يتتتة رخ تتتار ال تتتام األمتتتني (2) 12 املتتتادة يفتُدتتلِّم 
 األمل جمدس يوظة اليت الديفليني يفاألمل السالم حبفظ املت دعة ابملسائل
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 املرتتتتمولة الفتتتترتة يفختتتتالل فيهتتتتا. الوظتتتتة متتتتل اجملدتتتتس فتتتتةغ التتتتيت أيف فيهتتتتا
 ال تام األمتني استتمة امليثاق، مل (2) 12 لدمادة يفيففعا اب ست ةا ،

 يفاألمتتتتل الستتتتالم حبفتتتتظ املتصتتتتدة ابملستتتتائل ال امتتتتة اجلم يتتتتة مخ تتتتار يف
 .(9)فيهتتا الوظتتة متتل فتتةغ التتيت أيف فيهتتا يوظتتة اجملدتتس كتتال التتيت التتديفليني
  دتتتى يُ متتتم التت ي املتتتوجل العيتتتال مىل تستتتود اإلخ تتتارات ذتتت ه يفكانتتت
 التتداخدي الوظتتام متتل 11 لدمتتادة يففعتتا أستتعو يا األمتتل جمدتتس أ نتتاء
 اجملدتتتتس  دتتتتى امل ةيفضتتتتة املستتتتائل  دتتتتى إلقال هتتتتم لدمجدتتتتس املؤنتتتتت
 ال تتام األمتتني يفحصتتل .(10)املستتائل تدتتك يف الوظتتة  دغهتتا التتيت يفاملةحدتتة
 ت متتيم قةيتق  تتل (،2) 12 املتادة تعتنتتيها التيت اجملدتتس، موافعتة  دتى

 مثتة ال امتة، اجلم يتة يفدأ ت اجملدس. أ ناء  دى اإلخ ارات مراريع
 كل يف رمسي  ركل هبا  دماً  اإلحاقة  دى اإلخ ارات، ذ ه تدعيها
                                                            .(11)ديفراهتا مل ديفرة
 

املمارسززززززززة املتعلقززززززززة أبحكززززززززام امليثززززززززاق املتصززززززززلة  - دال
 جملس األمن إىل اجلمعية العامة  بتوصيات 

 امليثاق[ ]مل 4 املادة 
 التتتتديفل جلميتتتتع معاحتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يف ال نتتتتوية - 1 
 يتنتتموها التتيت اب لتلامتتات نفستتها لختت  يفالتتيت لدستتالم، احملعتتة األختةى

 ا لتلامتتات ذتت ه توفيتت   دتتى نتتادرة أهنتتا اهليئتتة تتتةى يفالتتيت امليثتتاق، ذتت ا
  في . يفراغعة

 األمتتتم  نتتتوية يف التتتديفل ذتتت ه متتتل ديفلتتتة أيتتتة نعتتتول - 2 
 األمل. جمدس توصية  دى  واءً  ال امة اجلم ية مل  عةار يتم املتحدة

 
 امليثاق[ ]مل 5 املادة 
 األمتل جمدتس اختت   نو أي تونف أل ال امة لدجم ية جيوز 

عَدتت   ال نتتوية حعتتوق معاشتتةة  تتل العمتتع، أيف املوتتع أ متتال متتل  متتال نِّ
 األمتل يفجملدتس األمتل، جمدتس  توصتية  دتى  واء ذلك يفيكول يفملاايذا،

 يفامللااي. احلعوق تدك معاشةة ال نو هل ا يةد أل
__________ 

 .A/68/300 يف A/67/300 انظة (9) 
 اجملدتتس،  دتتى امل ةيفضتتة املستائل  تتل امل دومتتات متل مليتتد  دتتى لالقتالع (10) 

  ابء.-الثام العسم الثام، اجللء انظة
  .6٨/513 يف 67/511 ال امة اجلم ية معةري انظة (11) 

 6 املادة 
 معتادمل انتهتاك يف املتحتدة األمتم أ نتاء مل  نو أم ل مذا 
 توصتتتية  دتتتى  وتتتاء اهليئتتتة متتل تفصتتتد  أل ال امتتتة لدجم يتتتة جتتتاز امليثتتاق
 األمل. جمدس

 امليثاق[ ]مل 93 املادة مل 2 الفعةة 
 الوظتتام مىل تونتتم أل املتحتتدة األمتتم متتل ليستتت لديفلتتة جيتتوز 
 لكتل ال امتة اجلم يتة حتتددذا  رتةيف  الديفليتة ال تدل حملكمة األساسي

 األمل. جمدس توصية  دى  واءً  حالة
                                 امليثاق[ ]مل  97 املادة  
 مل اهليئة حتتاجهم يفمل  اما أميوا ترمل أمانة لدهيئة يكول 
 جمدتتس توصتية  دتى  وتاء ال تام األمتتني ال امتة اجلم يتة يفت تني املتوظفني.
 اهليئة. يف األكرب اإلداري املوظف ذو ال ام يفاألمني األمل.

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 60 املادة 
 قدتتتتتب صتتتتتاحعة الديفلتتتتتة كانتتتتتت مذا متتتتتا األمتتتتتل جمدتتتتتس يعتتتتتةر 
 الوفتتتتتاء  دتتتتتى يفنتتتتتادرة لدستتتتتدم حمعتتتتتة ديفلتتتتتة تعتتتتتديةه، يف ذتتتتتي، ال نتتتتتوية

 مذا ما مث يفمل ذلك، يف يفراغعة امليثاق يف  ديها املوصوص اب لتلامات
 ال نوية. يف ال دب صاحعة الديفلة  ععول يوصي كال

 يف ال دتتب صتتاحعة الديفلتتة  ععتتول األمتتل جمدتتس أيفصتتى فتتإذا 
 مرتتفو ة ال امتتة اجلم يتتة مىل التوصتتية يةستتل أل  ديتت  كتتال ال نتتوية،
 لدموانرة. كامل مبحنة

 يف ال دتتب صتتاحعة الديفلتتة  ععتتول األمتتل جمدتتس يتتوص مل يفمذا 
 اجلم يتتتة مىل يعتتتدم أل  ديتتت  كتتتال قدعهتتتا، يف الوظتتتة أجنتتتل أيف ال نتتتوية
  لدموانرة. كامل مبحنة مرفو ا خاصا تعةيةا ال امة

 توصتتيت  يف ال امتتة اجلم يتتة نظتتة األمتتل جمدتتس ينتتمل يفلكتتي 
 ان عتاد نعل توصيت  األمل جمدس يعدم ال دب، لتدعي التالية ديفرهتا يف

 يومتتا، يف رتتةيل  ستتة  تتل يعتتل   مبتتا ال امتتة لدجم يتتة ال اديتتة التتديفرة
 استثوائية. ديفرة أية ان عاد نعل أايم أر  ة  ل يعل   يفمبا

 نتتةار صتتوع  مديتتة  دتتى املستتائل، متتل  تتدد يف امليثتتاق، يتتو  
 يتدتت  أل يعتنتتي يفلكوتت  ال امتتة، يفاجلم يتتة األمتتل جمدتتس  تتني مرتترتكة
 األ نتتتتتاء  ععتتتتتول يتصتتتتتل فيمتتتتتا احلتتتتتال ذتتتتتو يفذتتتتت ا أيف . نتتتتتةاره اجملدتتتتتس

 ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني يفت يتتتتتتتني (6 يف 5 يف 4 )املتتتتتتتواد فصتتتتتتتدهم أيف يفنفهتتتتتتتم أيف
 األمتتتتم متتتتل ليستتتتت لديفلتتتتة مبوجعهتتتتا جيتتتتوز التتتتيت يفالرتتتتةيف  (97 )املتتتتادة

https://undocs.org/ar/A/67/300
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 الديفليتتتتتتتة ال تتتتتتتدل حملكمتتتتتتتة األساستتتتتتتي الوظتتتتتتتام مىل تونتتتتتتتم أل املتحتتتتتتتدة
 األساستيني الوظامني فإل ذلك، مىل يفابإلضافة .(12)((2) 93 )املادة

 الديفليتتتتتة اجلوائيتتتتتة يفاحملكمتتتتتة الستتتتتا عة ليوغوستتتتتالفيا الديفليتتتتتة لدمحكمتتتتتة
 مىل ابملةشتتتتحني نائمتتتتةً  األمتتتتل جمدتتتتس يعتتتتدم أل يعتنتتتتيال (13) لةيفانتتتتدا
 يفابملثتتتل .(14)احملكمتتتتني ننتتتاة اجلم يتتتة موهتتتا توتدتتتب ال امتتتة اجلم يتتتة
 املتععيتتتتتة األ متتتتتال لتصتتتتتةيف الديفليتتتتتة لآلليتتتتتة األساستتتتتي الوظتتتتتام يتتتتتو 

 االليتتة ننتتاة ال امتتة اجلم يتتة توتدتتب أل  دتتى اجلوتتائيتني لدمحكمتتتني
                                                            .(15)األمل جمدس مليها يعدمها نائمة مل

 مستتتتتائل أي تُثتتتتتة مل اب ستتتتتت ةا ، املرتتتتتمولة الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 الديفليتتة ال تتدل حملكمتتة األساستتي الوظتتام مىل ا ننتتمام  رتتةيف  تت دتتق

 ذوتاك كانتت يف يومتا االليتة. ننتاة انتدتاب  رال مجةاء أي يُتد  يفمل
 مجتتتتةاء أي أينتتتتا يتدتتتت  مل امليثتتتتاق، متتتتل 6 يف 4 املتتتتادتني مىل مشتتتتارات
 يت دتتتق يففيمتتتا ال تتتام. األمتتتني ابنتدتتتاب أيف جتتتدد أ نتتتاء  ععتتتول يت دتتتق

 لةيفاندا، الديفلية اجلوائية يفاحملكمة السا عة ليوغوسالفيا الديفلية ابحملكمة
 مستتائل  رتتال نتتةارات اختتت  اجملدتتس يفلكتتل ننتتاة، أي انتدتتاب جيتتة مل

  تتت  أيذل التتت ي املدصصتتتني العنتتتاة يف تتتدد العنتتتاة يف يتتتة مبتتتدة تتصتتتل
 .3 اجلديفل يف معني ذو كما األساسي، الوظام

__________ 

 األمتل جمدس يعدم أل  دى الديفلية ال دل حملكمة األساسي الوظام يو  (12) 
 لديفلتتتة مبوجعهتتتا ميكتتتل التتتيت الرتتتةيف   رتتتال ال امتتتة اجلم يتتتة مىل توصتتتيات

 ترتترتك أل املتحتتدة األمتتم يف  نتتوا يفليستتت األساستتي الوظتتام يف قتتةف
 األساستي الوظتام  دى ت ديالت مدخال يفيف احملكمة أ ناء انتداب يف

  األساسي(. الوظام مل 69 يف (3) 4 )املاداتل
 األشتداص حملاكمتة الديفليتة احملكمتة  تا: لدمحكمتني الكامالل ا مسال (13) 

 التتتتتيت التتتتتديفيل اإلنستتتتتام لدعتتتتتانول اجلستتتتتيمة ا نتهاكتتتتتات  تتتتتل املستتتتتؤيفلني
 احملكمتتتتتةيف ،1991  تتتتتام موتتتتت  الستتتتتا عة يوغوستتتتتالفيا مندتتتتتيم يف ارتكعتتتتتت
 اإلابدة أ متتتتتتال  تتتتتتل املستتتتتتؤيفلني األشتتتتتتداص حملاكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة اجلوائيتتتتتتة
 التتديفيل اإلنستام لدعتانول اجلستيمة ا نتهاكتتات متل ذلتك يفغت  اجلما يتة
 ارتكتتتتاب  تتتتل املستتتتؤيفلني الةيفانتتتتديني يفاملتتتتواقوني ريفانتتتتدا مندتتتتيم يف املةتكعتتتتة
 أراضتتتتتي يف املماثدتتتتتة ا نتهاكتتتتتات متتتتتل يفغ ذتتتتتا اجلما يتتتتتة اإلابدة أ متتتتتال
 كتتتتتتتتتانول 31يف 1994 الثام/يوتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتانول 1  تتتتتتتتتني اجملتتتتتتتتتايفرة التتتتتتتتتديفل

   .1994 األيفل/ديسمرب
 يف (2) 13 املتتادة يف احملكمتتتني ننتتاة  نتدتتاب املوظمتتة اإلجتتةاءات تتتةد (14) 

 ليوغوستتتتتتتالفيا الديفليتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتة األساستتتتتتتي الوظتتتتتتتام متتتتتتتل (4) يف (3)
 األساستتتتتي الوظتتتتام متتتتل (5) يف (4) يف (3) يف (2) 12 يفاملتتتتادة الستتتتا عة

  لةيفاندا. الديفلية اجلوائية لدمحكمة
 (2010) 1966 ابلعتتةار املدحتتق األساستتي الوظتتام متتل 10 املتتادة انظتتة (15) 

  .1 املةفق اب تعاره

 ٦ و 4 املادتني إىل اإلشارات املتحدة: األمم يف العضوية 
 امليثاق من
 4 املادة 
 ال امتتة اجلم يتتة نتتةرت ،2012 الثتتام/نوفمرب ترتتةيل 29 يف 

 يفيف .(16)املةانتتتب صتتتفة هلتتتا  نتتتو غتتت  ديفلتتتة مةكتتتل فدستتت ني متتتتوح أل
 الثام/يوتتتتتاية كتتتتتانول 23 يف امل عتتتتتودة األمتتتتتل جملدتتتتتس 6906 اجلدستتتتتة
 ال ةيتق العتةار ذ ا ميهد أل يف أمد   ل فدس ني اثل أ ةب ،2013
  نتتوية  دتتى احلصتتول أجتتل متتل فدستت ني ندمتتت  التت ي ال دتتب لععتول
 أكتتدت املتحتتدة التتو ايت اثدتتة أل غتت  .(17)املتحتتدة األمتتم يف كامدتتة
 أيف الديفلتتتة مةكتتل فدستت ني ميتتتوح   العتتةار ذتت ا أل يفذتتتو  دتتدذا، مونتتف
 األمتتتم يف فدستتت ني ديفلتتتة مىل مشتتتارة أي فتتتإل مث يفمتتتل  تتت لك، ي تتترتف
  تتل ت تترب   ،“األمتتل جمدتتس يف الالفتتتة  دتتى” ذلتتك يف مبتتا املتحتتدة،

 .(1٨)ديفلتتتة فدستتت ني ال العائتتتل لدتتتةأي ضتتتموا املتحتتتدة التتتو ايت نعتتتول
 ديفلتتتتة مستتتتمى حتتتتتت الفدستتتت يويني مرتتتتاركة أينتتتتا كوتتتتدا اثتتتتل يفانتعتتتتد

 ال ختتتتاقب ان عتتتتاع مىل ذلتتتتك يتتتؤدي أل خيرتتتتى منتتتت  يفنتتتتال فدستتت ني،
 ستواصتتتل كوتتتدا أل يفأكتتتد الديفلتتتة. مةكتتتل  دتتتى حصتتتدت نتتتد فدستتت ني
 مةكتتتتتل  دتتتتى لدحصتتتتول فدستتتت ني جانتتتتب متتتتل حمتتتتايف ت أيتتتتة م ارضتتتتة

 مثتل تصةفاهتا، يف الت عل  دى فدس ني الياابل اثل يفحث .(19)أ دى
 اثتتل يفنتال .(20)الديفليتة املوظمتات يف  نتتوية   دعتات ابلتعتدم نيامهتا
 املتحتتدة األمتم يف املةانتتب صتفة هلتتا ديفلتة مةكتتل فدست ني متتوح مل توغتو
 األراضتتي ت ةيتف دصتتوص شتواغل  تة تظتتل لكتل األمتتل،  دتى يع تث
 أل يوعغتي فدست ني أل لعوتال اثتل يفذكة .(21)الديفلة موها تتركل اليت
 يوصتتتتي أل يف أمدتتتت   تتتتل يفأ تتتتةب املوظمتتتتة يف الكامدتتتتة ال نتتتتوية مُتتتتتوح
 األمم يف ال نوية كامل ك نو فدس ني  ععول ال امة اجلم ية اجملدس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .(22)امليثاق مل 4 املادة مىل استوادا املتحدة

__________ 

   .67/19 العةار (16) 
 (17) S/PV.6906، ٨ الصفحة.  
  .17 الصفحة نفس ، املةجع (1٨) 
 (19) S/PV.6906 (Resumption 1)، 43 الصفحة.  
  .14 الصفحة نفس ، املةجع (20) 
 (21) S/PV.6906، 34 الصفحة.  
. كتتتت لك أ تتتتةب اثدتتتتو اهلوتتتتد يفمنديفنيستتتتيا يفكتتتتواب 42املةجتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (22) 

يفمجهوريتتتتة فوتتتتليفيال العوليفاريتتتتة يف ميعيتتتتا يفن تتتتة يفنيجتتتت اي  تتتتل د مهتتتتم حلصتتتتول 
 S/PV.6906فدستتتتتتتت ني  دتتتتتتتتى  نتتتتتتتتوية كامدتتتتتتتتة يف األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة )انظتتتتتتتتة 

(Resumption 1) منديفنيستتتتتتتيا(،  34)اهلوتتتتتتتد(، يفالصتتتتتتتفحة  26، الصتتتتتتتفحة(

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/S/PV.6906
https://undocs.org/ar/S/PV.6906
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 6 املادة 
 الثتتتتتام/نوفمرب ترتتتتةيل 20 يف امل عتتتتودة 6٨66 اجلدستتتتة يف  
 الكونغتتو جبمهوريتتة يت دتتق فيمتتا احلالتتة” امل وتتول العوتتد مقتتار يف 2012

 مستتتتؤيفلية أل الدميعةاقيتتتتة الكونغتتتتو مجهوريتتتتة اثتتتتل ز تتتتم ،“الدميعةاقيتتتتة
 اإلنستتتتال حعتتتتوق انتهاكتتتتات يف تتتتل  دتتتتده استتتتتعةار ز ل تتتتة  تتتتل ريفانتتتتدا
 ثعتتتت. نتتد الرتتمالية كيفتتو ستتكال موهتتا ي تتام التتيت اإلنستتانية يفاملاستتاة
  دتتى مل فعتتال اإلجتتةاءات، متتل سدستتدة يتدتت  أل اجملدتتس  دتتى يفانتترتح
 أل ال امتتتتة لدجم يتتتتة جتيتتتتل امليثتتتتاق متتتتل 6 املتتتتادة أل يتتتتت كة أل اجملدتتتتس
 يف مي تتل  نتتو أي  فصتتل األمتتل، جمدتتس متتل توصتتية  دتتى  وتتاءً  تعتتوم،
                                                            .(23)امليثاق معادمل انتهاك

 
 الدوليتني احملكمتني قضاة و ية فرتة 
 نتتتةارات أر  تتتة اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةا ، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 ننتتتتاة يف يتتتتة فتتتترتة متديتتتتد  رتتتتال امليثتتتتاق متتتتل الستتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتب
 لةيفانتتدا الديفليتة اجلوائيتة يفاحملكمتة الستتا عة ليوغوستالفيا الديفليتة احملكمتة
 يفذلتتتتتك احملكمتتتتتتني، ردارة املت دعتتتتتة األختتتتتةى اجلوانتتتتتب   تتتتتض يف رتتتتتال
                                                                                                                                                                               ل . التا  ني الفة يني اجلهازيل ذ يل مل تدعاذا ل دعات استجا ة

__________ 

)مجهوريتتتتتتتتة فوتتتتتتتتليفيال العوليفاريتتتتتتتتة(،  41)كتتتتتتتتواب( يفالصتتتتتتتتفحة  3٨يفالصتتتتتتتتفحة 
   )نيج اي((. 49)ن ة(، يفالصفحة  46) ميعيا(، يفالصفحة  44يفالصفحة 

 (23) S/PV.6866، 4 الصفحة. 

 نتتتتةر الستتتتا عة، ليوغوستتتتالفيا الديفليتتتتة ابحملكمتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 أيف  فمتتددذا يفاملدصصتتني؛ التتدائمني العنتتاة يف يتتة فتترتة متديتتد اجملدتتس
 مىل أيف 2013 األيفل/ديستتتتتتمرب كتتتتتتانول 31يف حليةال/يونيتتتتتت  1 حتتتتتتىت
 أنتةب؛ أيهما فيها، ابلوظة كدفوا اليت العنااي مل العناة انتهاء حني
 مىل أيف 2014 األيفل/ديسمرب كانول 31 حىت متديدذا  حعا نةر مث

 أنةب. أيهما فيها، ابلوظة ُكدفوا اليت العنااي مل العناة انتهاء حني
 اجملدتتتس نتتتةر لةيفانتتتدا، الديفليتتتة اجلوائيتتتة ابحملكمتتتة يت دتتتق يففيمتتتا 

 األيفل/ديستتمرب كتانول 31 حتىت املدصصتني العنتتاة يف يتة فترتة متديتد
 أحتتد يف يتتة يفمتديتتد ،نغ اابتتتواري ننتتية متتل ا نتهتتاء حتتىت أيف 2012
 كتتتتتتتتتتانول 31 حتتتتتتتتتتىت استتتتتتتتتتتثوائي أستتتتتتتتتتاس  دتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتدائمني العنتتتتتتتتتتاة

 موت  امل دو ة املهام أداء مواصدة ل  يتسإ حىت 2014 األيفل/ديسمرب
 يفنتتتتتت يفيف لدمحكمتتتتتة. يفرئيستتتتتا ا  تدائيتتتتتة التتتتتدائةة يف ناضتتتتتيا  صتتتتتفت 
 دائتةة يف أ نتاء ذتم الت يل الدائمني العناة يف ية اجملدس مدد  حق،

  .2014 األيفل/ديسمرب كانول 31 حىت ا ستئواف،
يفأحتتال اجملدتتس العتتةارات األر  تتة كدهتتا مىل اجلم يتتة ال امتتة التتيت  

 .(24)(3نةرت،  ديفرذا، أل تُؤيد اجملدس فيما ذذب ملي  )انظة اجلديفل 

__________ 

 العستتتم التاستتتع، اجلتتتلء انظتتتة احملكمتتتتني، يف يتتتة تفاصتتتيل  دتتتى لالقتتتالع (24) 
  ‘‘.احملكمتال’’ امل وول الةا ع

  
  3 اجلديفل

                                                                                                                                                                         ورواندا السابقة ليوغوسالفيا الدوليتني احملكمتني بقضاة املتعلقة العامة واجلمعية األمن جملس إجراءات

 نةار جمدس األمل يفاترخي   رسالة مل األمني ال ام ايل هبا ال دب املعدم مل احملكمة 
اإلحالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مىل 

 اجلم ية ال امة
نتتتتتتتتتتةار اجلم يتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتة 

 يفاترخي  
    احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة    

S/2012/845 ناضيا دائمتا يف التدائةة  13، أحيل هبا قدب متديد فرتة يف ية
ننتتتتاة خمصصتتتتني يف التتتتدائةة ا  تدائيتتتتة  ٨ ا  تدائيتتتتة يفدائتتتتةة ا ستتتتتئواف يف

 2012ديسمرب /كانول األيفل  31ابحملكمة مىل ما   د 

20٨1 (2012)  
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول  17

 2012 ديسمرب

A/67/653 67/417  
 /كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل  24

 2012ديسمرب 
S/2013/685 ناضيا دائمتا يف التدائةة  14، أحيل هبا قدب متديد فرتة يف ية

ننتتتتاة خمصصتتتتني يف التتتتدائةة ا  تدائيتتتتة  3يف  ا  تدائيتتتتة يفدائتتتتةة ا ستتتتتئواف
 2013ديسمرب /كانول األيفل  31ابحملكمة مىل ما   د 

2130 (2013)  
 /كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل  1٨

  2013ديسمرب 

A/68/668  6٨/413  ابء 
 /كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل  23

 2013ديسمرب 

https://undocs.org/ar/S/PV.6866
https://undocs.org/ar/S/2012/845
https://undocs.org/ar/S/2012/845
https://undocs.org/ar/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ar/A/67/653
https://undocs.org/ar/A/67/653
https://undocs.org/ar/S/2013/685
https://undocs.org/ar/S/2013/685
https://undocs.org/ar/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ar/A/68/668
https://undocs.org/ar/A/68/668
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 نةار جمدس األمل يفاترخي   رسالة مل األمني ال ام ايل هبا ال دب املعدم مل احملكمة 
اإلحالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مىل 

 اجلم ية ال امة
نتتتتتتتتتتةار اجلم يتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتة 

 يفاترخي  
    احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا    

S/2012/392 أحيل هبا قدب ما يدي: )أ( متديد فرتة يف ية نا  دائم يفاحتد ،
كتتتتتتتانول   31يفناضتتتتتتتيني خمصصتتتتتتتني يف التتتتتتتدائةة ا  تدائيتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتة حتتتتتتتىت 

متديتد  ؛ )ب(نغ اابتتواريأيف حىت ا نتهاء مل ننية  2012األيفل/ديسمرب 
 2014كانول األيفل/ديسمرب   31فرتة يف ية رئيس احملكمة حىت 

2054 (2012)  
يونيتتتتتتتتتتتتتتت  /حليتتتتتتتتتتتتتتتةال 29

2012 

A/66/870 66/41ابء  ٨ 
 2012يولي  /متوز 23

S/2012/893 أحيتتتل هبتتتا قدتتتب متديتتتد فتتترتة يف يتتتة  ستتتة ننتتتاة دائمتتتني يف ،
 2014ديسمرب /كانول األيفل  31دائةة ا ستئواف ابحملكمة حىت 

20٨0 (2012)  
 /كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل  12

 2012ديسمرب 

A/67/652 67/416  
 /كتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل  24

 2012ديسمرب 
  

 انتذاب أعضاء يف ككمة العدل الدولية - هاء
 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 40 املادة 
 يف الصتدة ذات لدمتواد يففعتا األمل جمدس يف التصويت جيةي 

 الديفلية. ال دل حملكمة األساسي الوظام يفيف امليثاق
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 61 املادة 
 الوظام احكام  مال األمل جمدس ي عدذا جدسة أية تستمة 
 لدمحكمتة أ نتاء انتدتاب أجتل متل الديفلية ال دل حملكمة األساسي

 شتتتتغدها املتتتةاد املعا تتتد ل تتتدد مستتتتايف املةشتتتحني متتتل  تتتدد يفتتتوز أل مىل
  أكثة. أيف انرتاع يف األصوات مل م دعة اغدعية

 كل يتد  أل الديفلية ال دل حمكمة أ ناء انتداب يت دب 
 كتل يعتوم أل  دتى م يوتة، مجتةاءات ال امتة يفاجلم يتة األمل جمدس مل

 اإلجتتتتةاءات يفتتتتتةد االختتتتة.  تتتتل مستتتتعل  رتتتتكل  تتتت لك موهمتتتتا جهتتتاز
 الوظتتتتتتام متتتتتتل 61 يف (25)40 املتتتتتتادتني يف ا نتدتتتتتتاب ل مديتتتتتتة املوظمتتتتتتة
 14 يف 12 مىل 10يفمل ٨ يف 4 يفاملواد األمل، جملدس املؤنت الداخدي

 ،(26)الديفليتتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتتدل حملكمتتتتتتتتتتتتتة األساستتتتتتتتتتتتي الوظتتتتتتتتتتتتتام متتتتتتتتتتتتل 15 يف
                                                         .(27)ال امة لدجم ية الداخدي الوظام مل 151 يف 150 يفاملادتني

__________ 

 العستم الثتام، اجلتلء أينتا يغ يهتا املؤنتت الداخدي الوظام مل 40 املادة (25) 
  “.يفالتصويت العةارات اختاذ” الثامل،

 األساستتتتي الوظتتتتام متتتتل 15 يف 14 يف 12 مىل 10 يفمتتتتل 4 املتتتتواد تتتتتو  (26) 
 الُرت ب نيتام )أ( يدي: ملا املوظمة اإلجةاءات  دى الديفلية ال دل حملكمة
 األغدعيتتة )ب( الدائمتتة، التحكتتيم حمكمتتة ل نتتوية ننتتاة  رتشتتيح األذديتتة
  نتدتتتاب تُ عتتتد التتتيت اجلدستتتات  تتتدد ) ( العنتتتاة،  نتدتتتاب الالزمتتتة
 نيتتتام   تتتد شتتتاغةة مواصتتتب  عيتتتت مذا مرتتترتك متتتؤمتة  عتتتد )د( العنتتتاة،
 جدستتتتتتتات، ثتتتتتتال  متتتتتتل أكثتتتتتتة   عتتتتتتتد ال امتتتتتتة يفاجلم يتتتتتتة األمتتتتتتل جمدتتتتتتس
 املوتدعني العناة يف ية مدة )يف( الراغةة، املواصب شغل مجةاءات )ه(

  مديتتة اجملدتتس أجتتةى اب ستتت ةا ، املرتتمولة الفتترتة يفختتالل 
 أحتد استتعالة   تد شتغة مع تد لرتغل 2012  تام يف يفاحدة انتداب
 اجملدتتتس فيهتتتا أ دتتت  التتتيت ال تتتام األمتتتني مبتتت كةة يفمحلانتتتا احملكمتتتة. أ نتتتاء
 اختت  ،2011 األيفل/ديسمرب كانول 31 يف احملكمة يف مع د  رغور
 الثتام/ كتانول 19 يف تصتويت ديفل (2012) 2034 العتةار اجملدس
 األستتتف متتتع  دمتتتا اجملدتتتس أحتتتا  املتتت كور، العتتتةار يفيف .2012 يوتتتاية

 مل 14 املادة مبوجب يفنةر، اخلصايفنة شوكت  ول العاضي ابستعالة
 الرتتاغة املع تتد لرتتغل انتدتتاابً  جيتتةى أل لدمحكمتتة، األساستتي الوظتتام
 نيستتتتتتال/ 27 يف (2٨)اخلصتتتتتتايفنة العاضتتتتتتي يف يتتتتتتة متتتتتتل املتععيتتتتتتة لدفتتتتتترتة
 ال امتتة يفلدجم يتتة األمتتل جملدتتس متتتلاموتني جدستتتني يف ،2012 أ ةيتتل
 يفالستني. السادسة ديفرهتا يف

  وتتتداري دالفتت  الستتتيد اجملدتتس انتدتتتب ،6763 اجلدستتة يفيف 
 متتل م دعتتة أغدعيتتة  دتتى نفستت  املةشتتح يفحصتتل الرتتاغة. املع تتد لرتتغل

 ال تتدل حمكمتتة يف  نتوا انتدتتب يف تت لك ال امتة اجلم يتتة يف األصتوات
 ل مديتتتتتتتة املوظمتتتتتتتة اإلجتتتتتتتةاءات تفاصتتتتتتتيل  دتتتتتتتى يفلالقتتتتتتتالع الديفليتتتتتتتة.
  .4 اجلديفل انظة ذ ه، ا نتداب

__________ 

 كتتتل يتصتتتةف أل  دتتتى ٨ املتتتادة يفتتتتو  مواصتتتب. متتتل خيدتتتو متتتا لرتتتغل
  االخة.  ل مستعل  ركل جهاز

  دتتى ال امتة لدجم يتتة التداخدي الوظتتام متل 151 يف 150 املتتاداتل تتو  (27) 
 يفأل لدمحكمتة األساستي لدوظتام يففعتا جيتةي احملكمة أ ناء انتداب أل
 األساستتتتتي الوظتتتتتام احكتتتتتام  متتتتتال ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة ت عتتتتتدذا جدستتتتة أي

 متل  تددٌ  يكتول حتىت تستتمة احملكمتة أ ناء انتداب  غة  لدمحكمة
 يفاحتتتد انتتترتاع يف فتتتازيفا نتتتد شتتتغدها املتتتةاد املعا تتتد ل تتتدد مستتتايفٍ  املةشتتتحني

 األصوات. مل م دعة اغدعية أكثة، أيف

 احملكمتة  نتو أل  دتى لدمحكمتة األساستي الوظتام مل 15 املادة تو  (2٨) 
 سدف . مدة يتم يف يت  مدة يكمل مل  نو مل  د  يُوتدب ال ي

https://undocs.org/ar/S/2012/392
https://undocs.org/ar/S/2012/392
https://undocs.org/ar/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ar/A/66/870
https://undocs.org/ar/A/66/870
https://undocs.org/ar/S/2012/893
https://undocs.org/ar/S/2012/893
https://undocs.org/ar/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ar/A/67/652
https://undocs.org/ar/A/67/652
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 4 اجلديفل
                                                         شاغله استقالة بسب  شاغر منص  ملء أجل من الدولية العدل ككمة يف عضو لتعيني اجملراة املتزامنة ا نتذاابت

 ال ام األمني م كةة
 اتريتتتتتر فيهتتتتتا حُتتتتتدد التتتتتيت اجملدتتتتتس جدستتتتتة

 ا نتداب
 فيتتت  حتتتدد التتت ي اجملدتتتس نتتتةار
 ا نتداب اترير

  غتتة  امل عتتودة اجملدتتس جدستتة
 ا نتداب مجةاء

 ال امتتتتتة لدجم يتتتتتة ال امتتتتتة اجلدستتتتتة
 ا نتداب مجةاء  غة  امل عودة

     
S/2012/38 S/PV.6704 

 2012يواية /كانول الثام  19
2034 (2012) S/PV.6763  

 2012أ ةيل /نيسال  27 
 107اجلدسة 

 2012نيسال/أ ةيل  27
   
التقارير السنوية واخلاصة املقدمة من جملزس األمزن  - واو

   إىل اجلمعية العامة
 امليثاق[ ]مل 15 املادة مل 1 الفعةة 
 جمدس مل خاصة يفأخةى سووية تعارية ال امة اجلم ية تتدعى 

 يكتول اليت التدا    ل  يا ً  التعارية ذ ه يفتتنمل فيها، يفتوظة األمل
  .الديفيل يفاألمل السدم حلفظ اخت ذا أيف نةرذا ند األمل جمدس

 
  امليثاق[ ]مل 24 املادة مل 3 الفعةة 
 انتنت مذا خاصة، يفأخةى سووية، تعارية األمل جمدس يةفع 

  فيها. لتوظة ال امة اجلم ية مىل احلال
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 60 املادة مل 3 الفعةة 
 يف ال دتتتب صتتاحعة الديفلتتة  ععتتتول األمتتل جمدتتس يتتوص مل مذا 
 اجلم يتتتة مىل يعتتتدم أل  ديتتت  كتتتال قدعهتتتا، يف الوظتتتة أجنتتتل أيف ال نتتتوية
 .لدموانرة كامل مبحنة مرفو ا خاصا تعةيةا ال امة

، استتتتمة اجملدتتتس يف اارستتتت  2013يف  2012ختتتالل  تتتامي  
( 3) 24املتمثدة يف تعدمي تعارية سووية مىل اجلم ية ال امة  مال ابملادة 

                                                         تُعدنم مىل اجلم ية أي تعارية خاصة خالل الفرتة.مل امليثاق. يفمل 
يفنُتتدنم مىل اجلم يتتتة ال امتتتة تعةيتتتةال ستتووايل يغ يتتتال الفرتتتتتني متتتل  

 آب/ 1يفمتتتتتتتتتتل  2012متوز/يوليتتتتتتتتتت   31مىل  2011آب/أغستتتتتتتتتت س  1
. يفأُ تتدنت (29)،  دتتى التتتوايل2013متوز/يوليتت   31مىل  2012أغستت س 

اجملدتتتتس لرتتتتهة متوز/يوليتتتت  يفحتتتتتت معدمتتتتة التعةيتتتتة الستتتتووي  عيتتتتادة رئتتتتيس 
، حيتث (30)2010متوز/يوليت   26مشةاف  يففعا مل كةة التةئيس الصتادرة يف 

__________ 

 (29) A/67/2 (1 2012 متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  31 مىل 2011 آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س) 
 (.2013 متوز/يولي  31 مىل 2012 آب/أغس س 1) A/68/2 يف

 (30) S/2010/507، 75-70 الفعةات.  

يفاضتت د ت هبتتا  2012اضتت د ت كولومعيتتا هبتت ه املستتؤيفلية يف متوز/يوليتت  
 .2013الو ايت املتحدة يف متوز/يولي  

 ديفل يفا تمد ا السوويني التعةيةيل مرةيف ي يف اجملدس يفنظة 
 ترتتتتتتتةيل ٨ يف امل عتتتتتتودتني ،7053 يف 6٨56 جدستتتتتتتتي  يف تصتتتتتتويت

  دتتتتتتتتى 2013 األيفل/أكتتتتتتتتتو ة ترتتتتتتتتةيل 13 يف 2012 الثتتتتتتتتام/نوفمرب
  تتل محصتتاءات كولومعيتتا اثتتل نتتدم ،6٨56 اجلدستتة يفيف .(31)التتتوايل
  ةضتا يفكت لك الستووي التعةيتة يرمدها اليت الفرتة خالل اجملدس  مل

 ،7053 اجلدستتتة يفيف .(32)اجملدتتتس فيهتتتا نظتتتة التتتيت لدحتتتا ت مفصتتتال
 جلميتتع شتتامال يفصتتفا يتنتتمل التعةيتتة أل املتحتتدة التتو ايت اثتتل ذكتتة

 حتعيتتتتق مىل يهتتتتدف التددتتتتي  ذتتتت ا يفأل يفأنرتتتت ت ، اجملدتتتتس جدستتتتات
 ج تتتل متتتع احملتتتتوى مفيتتتد نتتتدر  دتتتى احلفتتتاظ أجتتتل متتتل دنيتتتق تتتتوازل”

 ا تمتد التعةيتة أل يفأضتاف ؛(33)“اإلمكتال ندر يفمعةيفءا موجلا التعةية
 رؤستتتتتتتتاء أ تتتتتتتتدذا التتتتتتتتيت الرتتتتتتتتهةية التعييمتتتتتتتتات  دتتتتتتتتى األيفل املعتتتتتتتتام يف

                                                                                                                  السا عول. اجملدس
 ديفرتيهتتتتا يف الستتتتوويني التعةيتتتتةيل يف ال امتتتتة اجلم يتتتتة يفنظتتتتةت 
 تعةيتتة” امل وتتونني العوتتديل مقتتار يف يفالستتتني يفالثاموتتة يفالستتتني الستتا  ة
  دد يفزايدة األمل جمدس يف ال ادل التمثيل مسالة” يف “األمل جمدس

 الثتتتتتتتام/ ترتتتتتتتةيل 15 يف يفذلتتتتتتتك ،“الصتتتتتتتدة ذات يفاملستتتتتتتائل أ نتتتتتتتائ 
 .(34)التتتتوايل  دتتتى 2013 الثتتتام/نوفمرب ترتتتةيل 7 يف 2012 نتتتوفمرب

 اجلم يتتة أ ة تتت الستتا عة، الستتووات غتتةار يف دتتى ذلتتك، مىل يفابإلضتتافة
 أ متتتال تورتتتيط” امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف اختتتت هتما نتتتةاريل يف ال امتتتة،
 جتتودة  دتتى قتتةأت التتيت ابلتحستتيوات تةحيعهتتا  تتل ،“ال امتتة اجلم يتتة

__________ 

  .S/2013/635 يف S/2012/815 انظة (31) 
 (32) S/PV.6856، 4-2 الصفحات.  
 (33) S/PV.7053، 2 الصفحة.  
  .A/68/PV.46 يف A/67/PV.39 يف A/67/PV.38 انظة (34) 
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 التحستيوات، متل املليتد مجتةاء  دتى اجملدتس يفشتج ت السووية التعارية
 .(35)ا نتناء حسب

 (3) 24 املتتادة مىل صتتةاة مشتارة تتنتتموال رستالتال يفيفردت 
 األمتتتل جمدتتتس يكتتتول أل ضتتتةيفرة  دتتتى النتتتوء يفتستتتد ال امليثتتتاق، متتتل

 .(36)ال امة اجلم ية أمام مسؤيف 
 جدسة يف أينا، اجملدس نظة ا ست ةا ، نيد الفرتة يفخالل  

  دتى الستووي، التعةية لتحسني تدا   اختاذ يف  مد ، اساليب تت دق
  .2 احلالة يف التفصيل مل مبليد املعني الوحو

 
 2 احلالة 
 (S/2010/507  األمن جملس رئيس منكرة تنفين 
 الثتتتتتتتتتتتتتام/ ترتتتتتتتتتتتتتةيل 26 يف امل عتتتتتتتتتتتتتودة 6٨70 اجلدستتتتتتتتتتتتتة يف 
 جمدتتتتس رئتتتيس متتتت كةة توفيتتت ” امل وتتتول العوتتتتد مقتتتار يف 2012 نتتتوفمرب
  ت متيم يفالربتغتال اهلوتد اتثال نعدهتا نتام يفاليت ،“(S/2010/507) األمل
 التعةية نو ية حتسني ضةيفرة مىل املتكدمول أشار ،(37)مفاذيمية م كةة

 مع ابلتفا ل املتصدة اجلوانب ت ليل موها أمور مجدة قةيق  ل السووي
 م دومتات يفتنتميو  التعةيتة م تداد نعتل اجملدتس يف األ ناء غ  الديفل
 يف التحديديتتتتتتتة امل دومتتتتتتتات متتتتتتتل املليتتتتتتتد يفمدرا  ؛(3٨) موضتتتتتتتو ية أكثتتتتتتتة

 املرتتايفرات  تتل امل دومتتات متتل مليتتد ذلتتك يف مبتتا الرتتهةية، التعييمتتات
 أكثتتتة الستتتووي التعةيتتتة يفج تتتل ؛(39)ذيئتتتت   كامتتتل اجملدتتتس جيةيهتتتا التتتيت

__________ 

  .10 الفعةة ،67/297 يف ؛11 الفعةة ،66/294 ال امة اجلم ية نةارا (35) 
 ترتتتتتتتتةيل 15 يف 2012 األيفل/أكتتتتتتتتتو ة ترتتتتتتتتةيل ٨ مؤرختتتتتتتتتال رستتتتتتتتالتال (36) 

 اإلستتتتتالمية، ميتتتتتةال مجهوريتتتتتة اثتتتتتل متتتتتل موجهتتتتتتال 2012 الثتتتتتام/نوفمرب
 ال تتتتام األمتتتتني مىل ا ليتتتتاز،  تتتتدم حةكتتتتة توستتتتيق مكتتتتتب رئتتتتيس  صتتتتفت 

(S/2012/752) األمل جمدس يفرئيس ال ام األمني يفمىل (S/2012/831،) 
 يف ا ليتتتتاز  تتتتدم حةكتتتتة حكومتتتتات أيف ديفل رؤستتتتاء مونتتتتف هبمتتتتا ايتتتتل

 يفأل ال امتتة اجلم يتتة مىل تعةيتتةه يعتتدم أل اجملدتتس  دتتى جيتتب أنتت ’’ يفمفتتاده
  ‘‘.امليثاق مل (3) 24 لدمادة يففعا أمامها مسؤيف  يكول

 ختتتتتالل يتتتتتتم أل املفاذيميتتتتتة الورنتتتتتة تدتتتتتك يف انتتتتترتُح .S/2012/853 انظتتتتتة (37) 
 األمتل جمدتس يعدمها اليت السووية التعارية ج ل كيفية يف الوظة املوانرة

 قةيتتتتق  تتتتل يفذلتتتتك املفيتتتتدة، ابمل دومتتتتات ثتتتتةاء أكثتتتتة ال امتتتتة اجلم يتتتتة مىل
 نعتل  مومتا األ نتاء التديفل متع تفا ديتة مرايفرات مجةاء  دى الترجيع
 لكفالتة ستعل مجيتاد قةيق يف ل اجلم ية مىل يفتعدميها التعارية ذ ه ا تماد
 احلتا ت  رال أكرب حتديدي قا ع يفذات موضو ية أكثة م دومات توف 

   مد . يفأساليب الفة ية ذيئات  أ مال يف رال اجملدس نظة نيد املوضو ة
 (3٨) S/PV.6870، الربتغال(. 3 الصفحة(  
  )أذر يجال(. 9 الصفحة نفس ، املةجع (39) 

 ؛(40)لدتتتت ات انتعتتتتادا يفأكثتتتتة التحديتتتتل يف يف معتتتتا املنتتتتمول يف توستتتت ا
 مصتتتتتة اتتتتتثال يفشتتتتتدد .(41)التحديديتتتتتة امل دومتتتتتات متتتتتل املليتتتتتد يفتنتتتتتميو 
 الستتتووية التعتتتارية تتنتتتمل أل ضتتتةيفرة  دتتتى اإلستتتالمية ميتتتةال يفمجهوريتتتة
 نتتتتتتةارات ضتتتتتتوئها يف اخُتتتتتتت ت التتتتتتيت اخلدفيتتتتتتة  تتتتتتل مفصتتتتتتدة م دومتتتتتتات

 اجلم يتتتة أمتتتام املستتتاءلة زايدة مىل يفكتتتواب مصتتتة اتتتثال يفد تتتا .(42)اجملدتتتس
 اجلم يتتة مىل خاصتتة تعتتارية يعتتدم أل يوعغتتي اجملدتتس أل يفأضتتافا ال امتتة،
 متتل (3) 24 يفاملتتادة (1) 15 ابملتتادة  متتال فيهتتا، توظتتة لكتتي ال امتتة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(43)امليثاق

 
العالقززززززات مززززززع األجهزززززززة الفرعيززززززة الززززززيت أنشزززززز سا  - زاي

 العامة اجلمعية 
 اجملدتتتس أ متتتال يف شتتتارك ،2012 يف 2011  تتتامي ختتتالل 

 جلوتة يف تا ال امتة، لدجم يتة الفة ية األجهلة مل فعط اثوني  ل اثدول
 حلعونتتتتت  الفدستتتتت ي  الرتتتتت ب مبمارستتتتتة امل ويتتتتتة يفالدجوتتتتتة الستتتتتالم  وتتتتتاء
 جدستات  يف املرتاركة مىل د تاذم اجملدس ألل مما لدتصةف، العا دة غ 
 الرت ب مبمارستة امل ويتة )الدجوة جدساهتم يف لدمراركة د وه ألهنم أيف

 املتاصتتدة نتةال ال  ستعب أيف، لدتصتةف( العا دتة غت  حلعونت  الفدست ي 
 الستا ع العستم يفيغ تي الستالم(.  وتاء )جلوتة يفاجملدتس امل   اجلهاز  ني
 يفذتتتي الستتتالم،  وتتتاء جلوتتتة متتتع ال النتتتات ابلتفصتتتيل التاستتتع اجلتتتلء متتتل

                                                                                                                                                                         ال امة. يفاجلم ية األمل جمدس  ني مررتك فة ي جهاز
 الفدستتتت ي  الرتتتت ب مبمارستتتتة امل ويتتتتة الدجوتتتتة رئتتتتيس يفشتتتتارك 
  رتتال اجملدتتس  عتتدذا جدستتات  تتام يف لدتصتتةف العا دتتة غتت  حلعونتت 
 يفمبواستتعة .(44)فدستت ني ننتتية ذلتتك يف مبتتا األيفستتط، الرتتةق يف احلالتتة

__________ 

  املتحدة(. )املمدكة 11 الصفحة نفس ، املةجع (40) 
 )مجهوريتتة 42يف 41 يفالصتتفحتال )مصتتة(؛ 3٨ الصتتفحة نفستت ، املةجتتع (41) 

 S/PV.6870 يف )أيةلوتتتتتتتتتتتتتتتتدا(؛ 44 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة اإلستتتتتتتتتتتتتتتتالمية(؛ ميتتتتتتتتتتتتتتتتةال

(Resumption 1)، كواب(. 16 يفالصفحة )السويد(؛ ٨ الصفحة(  
 (42) S/PV.6870 مجهورية ميةال اإلسالمية(.  42)مصة(؛ يفالصفحة  3٨، الصفحة( 
، S/PV.6870 (Resumption 1))مصتتتة(؛ يف  3٨املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (43) 

 )كواب(.  16الصفحة 

 S/PV.6757 يف ؛9 الصتتتتتتتتتتفحة ،S/PV./6706 (Resumption 1) انظتتتتتتتتتة (44) 

(Resumption 1)، يف ؛16 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6816، ؛2 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 S/PV.6906 يف ؛3 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6847 (Resumption 1) يف

(Resumption 1) ،يف ؛20 الصتتتتتتتتتتفحة S/PV.6950 (Resumption 1)، 
 ،S/PV.7047 يف ؛4٨ الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.7007 يف ؛13 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

  .47 الصفحة
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https://undocs.org/ar/S/PV.6816
https://undocs.org/ar/S/PV.7007
https://undocs.org/ar/S/PV.7047
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 جمدتتتس رئتتتيس شتتتارك الفدستتت ي ، الرتتت ب متتتع لدتنتتتامل التتتديفيل اليتتتوم
 .(45)لدجوة اجتما ني يف األمل

 األمتتتتل جمدتتتتس اختتتتت ذا التتتتيت العتتتتةارات متتتتل ال ديتتتتد يفيتنتتتتمل 
 يف تا ال امتة، لدجم يتة األختةى الفة يتة األجهتلة مل اثوني مىل مشارات
 اجلم ية نةار مبوجب املوراة املدصصة يفالدجوة اإلنسال حعوق جمدس
 التتتت ي ابلتتتتد م نةاراتتتتت  يف اجملدتتتتس رحتتتتب فعتتتتد .(46)51/210 ال امتتتتة

__________ 

 الثتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتةيل 29 يف امل عتتتتتتتتتوداتل ،356 يف 347 اجلدستتتتتتتتتتال (45) 
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوايل  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 2013 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 25 يف 2012

(A/AC.183/PV.347 يف A/AC.183/PV.356.)  
 اتفانيتتة لوضتتع خمصصتتة جلوتتة ال امتتة اجلم يتتة أنرتتات ،51/210 ابلعتتةار (46) 

 ديفليتتتتة اتفانيتتتة ك،ذلتتت يف  تتتد ابلعوا تتتتل، اإلرذا يتتتة اهلجمتتتات لعمتتتع ديفليتتتة
 العائمتة الديفليتة الصتكوك استتكمال  غية الوويفي، اإلرذاب أ مال لعمع

 آليتتتتتتة مىل يفكتتتتت لك اخلاصتتتتتة اإلجتتتتتتةاءات مىل األ نتتتتتاء التتتتتديفل تعدمتتتتت 
   ض يفيف اإلنسال. حعوق جملدس التا  ة الرامل الديفري ا ست ةا 
 يفأحتتتا  االليتتتات ذتتت ه توصتتتيات توفيتتت   دتتتى اجملدتتتس حتتتث احلتتتا ت،

 حعتتتوق جملدتتتس التا  تتتة التحعيتتتق آليتتتات  تتتل الصتتتادرة ابلتعتتتارية  دمتتتا
 ديفتتوار كتتوت يف املتحتتدة األمتتم  مديتتة أينتتا اجملدتتس يفد تتا اإلنستتال.

 متتتع يفمحايتهتتتا اإلنستتتال حعتتتوق  ت ليتتتل املتصتتتدة املستتتائل يف الت تتتايفل مىل
 أحكام مجيع 5 اجلديفل يفي ة  اجملدس. نعل مل امل ني املستعل اخلع 

 ال امتتة اجلم يتتة أجهتتلة مىل صتتةاة مشتتارة تتنتتمل التتيت اجملدتتس نتتةارات
                                                                                                                 أ اله. امل كورة الفة ية

__________ 

 شتتامل نتتانوم مقتتار ت تتوية مواصتتدة يفستتائل توتتايفل مث اجملتتال، هبتت ا املتصتتدة
  (.9 )الفعةة الديفيل اإلرذاب موضوع تتوايفل اليت لالتفانيات

   
 5 اجلديفل
 العامة للجمعية التابعة الفرعية األجهزة إىل إشارات تتضمن اليت األمن جملس قرارات

 التُحكم يفاترخي  العةار
                                                                                                                                                                                جملس حقوق اإلنسان

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  (2013) 2121 العةار
 2013 األيفل/أكتو ة ترةيل 10

 يفمبعتنتاه ،2013 أيدول/ستعتمرب  25 املتؤر  24/34 اإلنستال حعوق جمدس نةار التعدية مع يالحظ مذ
 يفتعتتتدمي الوستتت ى أفةيعيتتا مجهوريتتتة  يف اإلنستتال حعتتتوق حالتتة رصتتتد أجتتتل متتل مستتتتعال خعتت ا اجملدتتتس يُ تتنين 

 متتتل السادستتتة )الفعتتتةة  اإلنستتتال حعتتتوق  جمتتتال يف العتتتدرات يف وتتتاء التعويتتتة املستتتا دة تتتتوف   رتتتال توصتتتيات
 الديعاجة(

  احلالة يف كوت ديفوار
 (2013) 2112 العةار
 2013 متوز/يولي  30

 يدي: ما ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية يف ية ترمل أل ك لك يعةر

 اإلنسال حلعوق الديفيل يفالعانول اإلنسام الديفيل لدعانول ا متثال د م )يف( 
 لالنتهاكتات خاصتة  وايتة ميتالء متع ديفتوار، كتوت يف يفمحايتها اإلنسال حعوق ت ليل يف املسا ة -  

 يفاجلوستتام، اجلوستتي ال وتتف ختتاص يف وجتت  يفالوستتاء، األقفتتال ضتتد املةتكعتتة اخل تت ة يفا  تتتداءات
 اإلنستتال حعتتوق جمدتتس نتتةار مبوجتتب تكديفتت  مت التت ي املستتتعل اخلعتت  متتع الوثيتتق ابلتوستتيق يفذلتتك
 (6 )الفعةة 2011 حليةال/يوني  17 املؤر  17/21

  احلالة يف ليبيا

 (2012) 2040 العةار
 2012 آذار/مارس 12

 دمتتتتتا كتتتتت لك ابإلحاقتتتتتة املعدمتتتتتة متتتتتل مفوضتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة الستتتتتامية حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال يف يفمذ اتتتتتيط 
يفتعةيتتة جلوتتة التحعيتتق الديفليتتة امل ويتتة  ديعيتتا التت ي نتتدم مىل جمدتتس حعتتوق  2012كتتانول الثام/يوتتاية  25

 )الفعةة الثاموة  رةة مل الديعاجة( 2012آذار/مارس  2اإلنسال يف 

https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.347
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 التُحكم يفاترخي  العةار
  احلالة يف سرياليون

 (2012) 2065العةار 
 2012أيدول/سعتمرب  12

 املصتدحة أصتحاب مجيتع متع يفموتتظم يفشتامل حعيعتي حتوار إلجتةاء جهودذتا مواصدة  دى احلكومة اث
 كت لك يفاتث ست اليول، يف يفالتوميتة الستالم  وتاء أذتداف  رتال يفالتديفيل التوق  الصت يديل  دتى امل ويني

 د تتتتم يف تعتتتتدم متتتتل أحتتتتةز متتتتا ت ليتتتتل الةختتتتاء لتحعيتتتتق املععتتتتل التتتترب م  يواصتتتتل أل ضتتتتمال  دتتتتى احلكومتتتتة
 متتتل ذلتتتك يف مبتتتا العدتتتد، يف اإلنستتتال يفحعتتتوق ابل دالتتتة امل ويتتتة يفاملؤسستتتات يفاألمويتتتة السياستتتية املؤسستتتات

 (٨ )الفعةة لس اليول الرامل الديفري يفا ست ةا  يفاملصاحلة احلعيعة جلوة توصيات توفي  خالل
  ليشيت -احلالة يف تيمور 

  (2012) 2037 العةار
 2012 شعا /فرباية 23

 الوق  تعةيةذا است ةا    د العوناءة يفاستجا تها اإلجيا ية ليريت - تيمور حكومة مبراركة أينا يةحب مذ
  رتةة التاست ة )الفعتةة اإلنستال حعتوق جمدتس  ت  يعتوم الت ي الرتامل التديفري ا ستت ةا  آليتة قةيق  ل
 الديعاجة( مل
  احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية

  (2012) 2044 العةار
 2012 نيسال/أ ةيل 24

 اليت يفابخل وات يفال يول الداخدة يف اإلنسال حلعوق اإلنديميتني الوق  اجملدس جلويت  مل  عدء يةحب مذ
 مل معيد يفغ  مرةيف  غ  لو  دى ا ستفادة ممكانية يكفل ال ابلتلام  الوفاء أجل مل املغةب اخت ذا
 الديعاجة( مل  رةة الثالثة )الفعةة املتحدة لامم التا ع اإلنسال حعوق جملدس اخلاصة اإلجةاءات مجيع

  (2013) 2099 العةار
 2013 نيسال/أ ةيل 25

مذ ي تترتف يفيةحتتب، يف ذتت ا الصتتدد، ابخل تتوات التتيت اختتتت ذا املغتتةب متتل أجتتل ت ليتتل جلوتتيت اجملدتتس التتتوق  
غتةب يف التفا تل متع اإلجتةاءات اخلاصتة جملدتس حلعوق اإلنستال ال تامدتني يف الداخدتة يفال يتول، يفابستتمةار امل

 )الفعةة الةا  ة  رةة مل الديعاجة( 2013حعوق اإلنسال التا ع لامم املتحدة، مبا فيها تدك امللم ة ل ام 
 1٩٩٦كانون األول/ديسمرب   1٧املؤرخ  ٥1/210اللجنة املذصصة املنش ة  وج  قرار اجلمعية العامة 

  السالم واألمن يف أفريقيا
S/PRST/2013/5  

 2013أاير/مايو  13
 (،2001)   1373 يف ،(2011) 19٨9 يف ،(1999) 1267 العتتتتتتتتتتةارات مىل األمتتتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتتتس يرتتتتتتتتتت 

 مبكافحتتتتة الصتتتتدة ذات الديفليتتتتة  الصتتتتكوك ستتتتائة مىل يفأينتتتتا ،(2005) 1624 يف ،(2004) 1540 يف
 يف أقةافا تصعح أل يف توظة أل الديفل مىل د وت   يفجيدد ابلكامل، توفي ذا ضةيفرة  دى يفيردد اإلرذاب،

 اتم لتتتتو  دتتتتى تفتتتتي يفأل الصتتتتدة، ذات الديفليتتتتة يفالربيفتوكتتتتو ت  ا تفانيتتتتات مجيتتتتع يف اكتتتتل يفنتتتتت أنتتتتةب
 املورتاة املدصصتة الدجوتة نتةار يفيالحتظ فيهتا، أقتةاف ذتي التيت الصتكوك  مبوجتب هبتا املووقة اب لتلامات

 مىل احلاجتتة مىل مووذتتا، 1996كتتانول األيفل/ديستتمرب   17املتؤر   ،51/210 ال امتتة اجلم يتتة   عتتةار  متال
 ال السادستة الدجوتة يوصتي أل يفيعةر ال العة، العنااي  رال مدموس  تعدم إلحةاز الونت مل مليد مفةاد

 اتفانيتة مبرةيفع املت دعة ال مدية ممتام يتوىل  امال فةيعا ال امة، لدجم ية يفالستني التاس ة  الديفرة يف تورب،
  رةة( احلادية )الفعةة الديفيل اإلرذاب  رال شامدة 

    
 يف يفتعتتاريةه اإلنستتال حعتتوق جمدتتس أنرتت ة مىل أينتتا يفأشتت  

  عدتدال خاصتة مسائل  رال اجملدس أجةاذا اليت املدايف ت مل ال ديد
 األيفستتتتتط الرتتتتتةق يف احلالتتتتتة ذلتتتتتك يف مبتتتتتا حمتتتتتددة، موتتتتتاقق أيف م يوتتتتتة

 الرتتتتتتتةق يف يفاحلالتتتتتتتة يفالتتتتتتتيمل(، الستتتتتتتورية ال ة يتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتة )داصتتتتتتتة
 مىل ليرتتيت، - يفتيمتتور يفليعيتتا، فدستت ني، ننتتية ذلتتك يف مبتتا األيفستتط،
 املتدنيني، محايتة مثتل مواضتي ية مستائل  رال اجملدس مدايف ت جانب

 اجملدتتس نظتتة األختت يل، ابلعوتتديل يت دتتق يففيمتتا يفاألمتتل. يفالستتالم يفاملتتةأة
 اجلم يتتة أنرتتاهتا التتيت الفة يتتة يفاألجهتتلة األمتتل جمدتتس  تتني التفا تتل يف

 ذلتتتك،  دتتتى يف تتتاليفة .4 يف 3 احلتتتالتني يف املعتتتني الوحتتتو  دتتتى ال امتتتة،
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 هبتتا ينتت دع التتيت التحعيتتق مبهتتام اخلصتتوص يفجتت   دتتى اجملدتتس ا تترتف
 .(47)اإلنسال حعوق جمدس

 
 3احلالة  
 واألمن والسالم املرأة 
 يفالستتتتالم املتتتتةأة” امل وتتتتول ابلعوتتتتد مت دعتتتتة جدستتتتات ثالثتتتتة يف 
 املواضتيع،   تض أل مىل يفالصتني الةيفستي ا حتاد اثال أشار ،“يفاألمل
 لامتم ات  تة أخةى أجهلة أينا تتوايفهلا اجلوسي، ال وف مكافحة مثل

  وتتتتاء يفجلوتتتتة اإلنستتتال، حعتتتتوق يفجمدتتتتس ال امتتتة، اجلم يتتتتة ذتتتتي املتحتتتدة
 تعستتتتيم متتتتل  تتتتد   أل املمتتتتثالل يفارلى املتتتتةأة. يفضتتتتع يفجلوتتتتة الستتتتالم،
  جهتة أي ت تدي يفموتع اجلهتود ازديفاجيتة لتجوتب يفاضتح  رتكل ال مل

 تعتتادل يفت ليتتل التنتتافة يفت ليتتل “األختتةى اجلهتتة ستتد ة جمتتا ت  دتتى”
 الرتكيتل مىل اتتا  اجملدتس أل  دى كال ا يفشدد يفالتواصل. امل دومات

 اثتتتتل يفأضتتتتاف التتتتديفليني. يفاألمتتتتل الستتتتالم هتتتتتدد التتتتيت األخ تتتتار  دتتتتى
 يرتتكل التتيت احلتتا ت  دتتى يةكتتل أل يوعغتتي اجملدتتس أل الةيفستتي ا حتتتاد
 موظتتتتتتتتتور متتتتتتتتتل الةئيستتتتتتتتتية العنتتتتتتتتتااي محتتتتتتتتتدى اجلوستتتتتتتتتي ال وتتتتتتتتتف فيهتتتتتتتتتا
                                                                                                                                                                               .(4٨)املدنيني محاية
 

 4 احلالة 
 املدنيني محاية 
 ،2012 حليةال/يونيتتتت  25 يف امل عتتتتودة 6790 اجلدستتتة يف 

 األمتني تعةيتة مىل اإلنستال حلعتوق السامي املتحدة األمم مفو  أشار
  توت ة اجملدتس  عيتام يفرحتب املستدح، الوتلاع يف املدنيني محاية  ل ال ام

 اهليئتتات أنرتتاهتا التتيت التحعيتتق جلتتال استتتوتاجات مىل ابإلشتتارة متلايتتدة
 اضتتتت الع ممكانيتتتتة  دتتتتى النتتتتوء الستتتتامي املفتتتتو  يفستتتتدط األختتتتةى.
 ذامتتة آليتتات متثتتل التتيت الدجتتال،  متتل أثتتة ت ليتتل يف مهتتم  تتديفر اجملدتتس
 الفا دتتة يفاألقتتةاف التتديفل م العتتة ختتالل متتل يفذلتتك املستتاءلة، لت ليتتل

 التتةأي ذتت ا آختتةيفل متكدمتتول يفشتتاقةه .(49)م هتتا تت تتايفل ال األختتةى
__________ 

 العستتتتتم الستتتتتادس، اجلتتتتتلء انظتتتتتة امل دومتتتتتات، متتتتتل مليتتتتتد  دتتتتتى لالقتتتتتالع (47) 
  ‘‘.حتعيق مهام األمل جمدس فيها أنة أخةى حا ت’’ جيم، - الثام

 (4٨) S/PV.6722، الصتني(؛ 32 يفالصتفحة الةيفستي( )ا حتاد 20 الصفحة( 
 33 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة الةيفستتتتتتتتتتتي( )ا حتتتتتتتتتتتتتاد 20 الصتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6877 يف

 27 يفالصتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتني( 15 الصتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6948 يف )الصتتتتتتتتتني(؛
  الةيفسي(. )ا حتاد

 املتحدة األمم مفوضية مكتب يفرئيس املسا د ال ام األمني    أدىل  يال (49) 
  (.7 الصفحة ،S/PV.6790) نيويورك يف اإلنسال حلعوق

  تتل املستتاءلة ت ليتتل  دتتى اجملدتتس نتتدرة  دتتى فرتتدديفا املوانرتتة. ختتالل
 جلتتال مليهتتا ختدتت  التتيت ا ستتتوتاجات أستتاس  دتتى تتتدا   اختتتاذ قةيتتق

                                                                                                                     .(50)احلعائق تعصي   ثات مل يفغ ذا التحعيق
 

ممارسات جملس األمن األخرى الزيت هلزا أثرهزا علزى  - حاء
 عالقاته ابجلمعية العامة

ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، مل يرتتارك رئتتيس اجلم يتتة  
ال امتتتتة يف أي جدستتتتة متتتتل جدستتتتات جمدتتتتس األمتتتتل. يفمل ت عتتتتد اجلم يتتتتة 
ال امتتتة أي جدستتتات استتتتثوائية  وتتتاء  دتتتى قدتتتب جمدتتتس األمتتتل مبوجتتتب 

يف أي ديفرات استثوائية قارئة  مال  عةار اجلم يتة مل امليثاق أ 20املادة 
                                                           .1950ترةيل الثام/نوفمرب  3( املؤر  5-ألف )د 377ال امة 

 اجلم يتة متل د وة  دى  واء نام، األمل جمدس رئيس أل غ  
  عدتتت  التت ي املستتتوى الةفيتتع ا جتمتاع أمتتام كدمتتة رلعتتاء ،(51)ال امتة

 يفالتتديفيل التتوق  الصتت يديل  دتتى العتتانول ستتيادة  رتتال ال امتتة اجلم يتتة
 كدمتتت  يف اجملدتتس رئتتيس نتتال يفنتتد .(52)2012 أيدول/ستتعتمرب 24 يف
 موت  اجملدتس اختت ذا التيت م يوتة  عدتدال يفاملت دعة املواضي ية العةارات مل
 العتتانول  ستتيادة املت دعتتة املستتائل دائتتم لتتو  دتتى توايفلتتت 2003  تتام

                                                           .(53)السواء  دى يفالوق  الديفيل  ع ديها
 التتتتتتتيت الةائستتتتتتتية يفالعيتتتتتتتا ت العتتتتتتتةارات متتتتتتتل  تتتتتتتدد يف يفيفردت 
 اجلم يتتة مىل مشتتارة 2013 يف 2012  تتامي ختتالل اجملدتتس ا تمتتدذا
 التيت تدتك غت  يفالتوفيت  ابلسياستات مت دعتة مبستائل يتصل فيما ال امة

 يفجتتت  يف دتتتى أ تتتاله. يفزاي يفذتتتاء يفدال ألتتتف الفة يتتتة األنستتتام تغ يهتتتا
 األمتتم استترتاتيجية توفيتت  مواصتتدة أ يتتة  دتتى اجملدتتس شتتدد اخلصتتوص،

 الثالتتتث اب ستتتت ةا  يفرحتتتب ،(54)اإلرذتتتاب ملكافحتتتة ال امليتتتة املتحتتتدة
 حليةال/يونيتتتت  يف ال امتتتتة اجلم يتتتتة  تتتت  اضتتتت د ت التتتت ي لالستتتترتاتيجية

 يففةنتتتتة (55)اإلرذتتتتاب ملكافحتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم مةكتتتتل يفرنرتتتتاء 2012
__________ 

 (50) S/PV/6790، 39 يف 3٨ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحتال  )الربتغتتتتتتتتتتتتتال(؛ 21 الصتتتتتتتتتتتتتفحة 
 )ليدتورتايل(.

  )ب(. 15 الفعةة ،66/102 ال امة اجلم ية نةار انظة (51) 
  عتتةار  متتال يفالستتتني الستتا  ة التتديفرة يف املستتتوى الةفيتتع ا جتمتتاع  عتتد (52) 

  (.A/67/PV.3 )انظة 66/102 ال امة اجلم ية
 (53) A/67/PV.3، 6 الصفحة.  
 (54) S/PRST/2012/17، يف  رتتتتتتتتتتةة؛ التاستتتتتتتتتت ة الفعتتتتتتتتتتةة S/PRST/2013/1، 

  السادسة. الفعةة
 (55) S/PRST/2012/17، يفال رةيفل. السا  ة الفعةة  
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 مىل يفابإلضتتافة .(56)اإلرذتاب مكافحتتة جمتال يف ابلتوفيتت  امل ويتة ال متل
 اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة يعتتتتدم أل ال تتتتام األمتتتتني مىل اجملدتتتتس قدتتتتب ذلتتتتك،

 األمتتتتتم جهتتتتتود يف يتحعتتتتتق مضتتتتتايف تعتتتتتدم أي  رتتتتتال ال امتتتتتة يفاجلم يتتتتتة
 مراركة مسالة ذلك يف مبا الولا ات، أ عاب يف السالم لعواء املتحدة
 يف الستتالم  وتتاء أنرت ة متتل املستتفادة يفالتتدريفس الستالم،  وتتاء يف املتةأة

 .(57)السالم  واء جلوة الراء ا  تعار ميالء مع الع ةية، السيانات
 يفاحلةكتة ا جتتار أنرت ة  رتال اجملدتس رئيس أصدره  يال يفيف 

 التتتيت التهديتتتدات” امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف احلتتتديفد  تتترب املرتتتةيف ة غتتت 
 املوضتتتوع ال اجملدتتتس ا تتترتف ،“التتتديفليال يفاألمتتتل الستتتالم هلتتتا يت تتتة 
 توظتتتة ن ا تتتات ل تتتدة شتتتامدة مستتتائل  دتتتى كثتتت ة أحيتتتال يف يو تتتوي

 يف األختتتتتتتتتتةى يفذيئاهتتتتتتتتتتا املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم يفأجهتتتتتتتتتلة ال امتتتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتتتة
                                                           .(5٨)موها الكث 

احلالتتتة يف ”يف دتتتى خدفيتتتة الوتتتلاع الستتتوري يفيف مقتتتار العوتتتد امل وتتتول  
، أ تتتاد اجملدتتتس يف  تتتدة نتتتةارات لكيتتتد د متتت  لدمع تتتو  “األيفستتتطالرتتتةق 

اخلتتاص املرتترتك لامتتم املتحتتدة يفجام تتة التتديفل ال ة يتتة التت ي مت ت ييوتت   متتال 
 .(59)2012شعا /فرباية  16ألف املؤر   66/253 عةار اجلم ية ال امة 
__________ 

  الديعاجة. مل  رةة اخلامسة الفعةة ،(2012) 20٨3 العةار (56) 
 (57) S/PRST/2012/29، رةة. التاس ة الفعةة   
 (5٨) S/PRST/2012/16، ا تمتتتاد تدتتتت التتتيت املوانرتتتة يفختتتالل الثانيتتتة. الفعتتةة 

  تتتني التوستتتيق حتستتتني ضتتتةيفرة مىل اجملدتتتس أ نتتتاء أشتتتار الةائستتتي، العيتتتال
 الوظتتتائف مقتتتار يف ال امتتة، اجلم يتتتة ذلتتتك يف مبتتا املتحتتتدة، األمتتتم أجهتتلة

 (.S/PV.6760 )انظة موها جهاز  كل امليثاق أ قها اليت يفالصالحيات
 2012 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل لرتتتتتتتتتتتتتتتتتهة الرتتتتتتتتتتتتتتتتتهةي التعيتتتتتتتتتتتتتتتتتيم يفيف
(S/2012/957،) ا جتتتتتار  رتتتتال الةمسيتتتتة غتتتت  املرتتتتايفرات يف أنتتتت  لتتتتوحظ 

 يف ابلوظتتة اجملدتتس ‘‘استتتئثار’’ متتل األ نتتاء   تتض حتت ر املرتتةيفع، غتت 
 ال امة. اجلم ية فيها توظة أل يوعغي مسائل

 (59) S/PRST/2012/6 الفعتتتتتتتتةة (2012) 2042، الفعتتتتتتتتةة الةا  تتتتتتتتة؛ يفالعتتتتتتتتةار ،
، الفعتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتة متتتتتتتل (2012) 2043الثانيتتتتتتتة متتتتتتتل الديعاجتتتتتتتة؛ يفالعتتتتتتتةار 

 اجملدتتتس متتتدايف ت أظهتتتةت ا ستتتت ةا ، نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 نوا تة لتديها األ نتاء الديفل أل األ مال جديفل  وود مل  دد  رال

 األمتتم يفأجهتتلة اجملدتتس  تتني يفالتفا تتل التوستتيق حتستتني  نتتةيفرة مرتترتكة
 التتتيت احلتتتديفد احتتترتام متتتع ال امتتتة، اجلم يتتتة فيهتتتا مبتتتا األختتتةى، املتحتتتدة
 .(60)امليثاق أرساذا

__________ 

الديعاجة. يفاستمة اجملدس يف ا ستماع مىل محاقات مل املسترتار اخلتاص 
أيفكدتتت مليتت  لامتتني ال تتام امل تت  مبيااتتار  رتتال   لتت  املستتا ي احلميتتدة التتيت 

املعدمتتة(. يفاستتتمع اجملدتتس أينتتا  ،A/69/2اجلم يتتة ال امتتة العيتتام هبتتا )انظتتة 
يف  تتتتدة مواستتتتعات مىل محاقتتتتات متتتتل املوستتتتق اخلتتتتاص ل مديتتتتة الستتتتالم يف 
الرتةق األيفستتط  رتتال الت تورات يف املو عتتة، مبتتا يف ذلتك ننتتية فدستت ني. 

 دتتى م دومتتات  تتل مجيتتع اإلحاقتتات التتيت نُتتدنمت  رتتال ذتت ه يفلالقتتالع 
   .22، انظة اجللء األيفل، العسم 39املسالة مبوجب املادة 

 ستتتتيادة يفت ليتتتتل )ترتتتتجيع )كولومعيتتتتا( 16 الصتتتتفحة ،S/PV.6705 انظتتتتة (60) 
 5 الصفحة ،S/PV.6760 يف الديفليني(؛ يفاألمل السالم صول يف العانول

 التتتتتديفليال(؛ يفاألمتتتتتل الستتتتتالم هلتتتتتا يت تتتتتة  التتتتتيت )التهديتتتتتدات )الربتغتتتتتال(
 التتتتتتتتيت )التهديتتتتتتتتدات أفةيعيتتتتتتتتا( )جوتتتتتتتتوب 24 الصتتتتتتتتفحة ،S/PV.6765 يف

 اإلرذا يتتتتتتة(؛ لا متتتتتتال نتيجتتتتتتة التتتتتتديفليال يفاألمتتتتتتل الستتتتتتالم هلتتتتتتا يت تتتتتتة 
 املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ) مديتتتتتتات )كولومعيتتتتتتا( 21 الصتتتتتتفحة ،S/PV.6789 يف

 الةيفستتتتتتتتتي(، )ا حتتتتتتتتتتاد 7 الصتتتتتتتتفحة ،S/PV.6870 يف الستتتتتتتتتالم(؛ حلفتتتتتتتتظ
 )ابكستتتتتتتتتتتتتال(، 15 يف 14 يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال صتتتتتتتتتتتتني(،)ال 13 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة

 ،S/PV.6870 (Resumption 1) يف )مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 39 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 األمتتتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس متتتتتتتتتت كةة )توفيتتتتتتتتتت  )الستتتتتتتتتتوغال( 13 الصتتتتتتتتتتفحة

(S/2010/507؛) يف S/PV.6877، يفالسالم )املةأة )الصني( 32 الصفحة  
 )صتتتتتتتتول )الصتتتتتتتتني( 22- 20 الصتتتتتتتتفحات ،S/PV.6982 يف يفاألمتتتتتتتتل(؛
 )مجهوريتتتتتتة 15 الصتتتتتتفحة ،S/PV.7052 يف التتتتتتديفليني(؛ يفاألمتتتتتتل الستتتتتتالم

 )الربازيتتتتتتتتتتتل(، 31 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )الربتغتتتتتتتتتتتال(، 27 يفالصتتتتتتتتتتتفحة كتتتتتتتتتتتوراي(،
 )أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(، 2 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.7052 (Resumption 1) يف

  ((.S/2010/507)تةكيا( )توفي  م كةة رئيس جمدس األمل ) 13 يفالصفحة

                      

https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/16
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/2012/957
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/S/PV.6705
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/PV.6765
https://undocs.org/ar/S/PV.6789
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.6877
https://undocs.org/ar/S/PV.6982
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/2010/507
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 العالقات مع اجمللس ا قتصادي وا جتماعي - اثنيا
       65 املادة 
 األمتتتتتل جمدتتتتتس ميتتتتتد أل يفا جتمتتتتتا ي ا نتصتتتتتادي لدمجدتتتتتس 

 ذلك. ملي  قدب مىت ي ايفن  أل يف دي  امل دومات مل يدلم مبا
 

 مالحظة 
 يفاجملدتتتتتس األمتتتتتل جمدتتتتتس  تتتتتني ال النتتتتتة الثتتتتتام العستتتتتم يتوتتتتتايفل 

 الرتكيتتتل متتتع ا ستتتت ةا ، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل يفا جتمتتتا ي ا نتصتتتادي
 امليثتاق. متل 65 ابملتادة يت دق فيما اجملدس اارسة  دى خاص  ركل
 األمتتتل جمدتتتس يف جتتتةت التتتيت املتتتدايف ت ألتتتف الفة تتتي العستتتم يفيغ تتتي
 يفيستتتتتت ة  يفا جتمتتتتتا ي ا نتصتتتتتادي اجملدتتتتتس متتتتتع ال النتتتتتات  رتتتتتال
 2012  امي يفيف ال النات. هب ه املت دعة الةسائل ابء الفة ي العسم

 متتتتل م الميتتتتة محاقتتتتات أي مىل األمتتتتل جمدتتتتس يستتتتتمع مل ،2013 يف
 فيها أش  نةارات أي يتد  يفمل يفا جتما ي ا نتصادي اجملدس رئيس
  امليثاق. مل 65 املادة مىل أيف يفا جتما ي ا نتصادي اجملدس مىل
 

املناقشززززات الززززيت تناولززززت العالقززززات مززززع اجمللززززس  - ألف
 ا قتصادي وا جتماعي

 ال النتتتات مىل املتكدمتتتول أشتتتار األمتتتل، جمدتتتس جدستتتات يف 
 أجهتتتلة مقتتتار يف يفا جتمتتتا ي ا نتصتتتادي يفاجملدتتتس األمتتتل جمدتتتس  تتتني

 الدستتتورية. املوانرتتة مستتتوى مىل متتدايف ت أي تصتتل مل يفلكتتل أختتةى
 العوتد مقتار يف 2012 متوز/يولي  12 يف امل عودة 6٨05 اجلدسة يفيف

  تل املتكدمتني   تض أ تةب ،“الولاع انتهاء   د السالم  واء” امل وول
 ا نتصتتتادي يفاجملدتتتس الستتتالم  وتتتاء جلوتتتة  تتتني الت تتتايفل ل النتتتة تعتتتديةذم

 ا جتتاه توتامي  دتى ترتهد  المة ال النة ذ ه مل يفنالوا يفا جتما ي،
 ابلصتدة ا  ترتاف مو دتق متل الستالم،  وتاء يف متكامل هن  اتعاع لو
 .(61)يفالتومية األمل  ني

__________ 

 (61) S/PV.6805، الستتتتتتتالم(؛  وتتتتتتتاء لدجوتتتتتتتة الستتتتتتتا ق )التتتتتتتةئيس 5 الصتتتتتتتفحة 
 يفالصتتتفحة )املغتتتةب(؛ 31 يفالصتتتفحة أفةيعيتتتا(؛ )جوتتتوب 29 يفالصتتتفحة

  )فةنسا(. 36

الرسززززززززززائل املتصززززززززززلة ابلعالقززززززززززات مززززززززززع اجمللززززززززززس  - ابء
 ا قتصادي وا جتماعي

 يفردت اليت الةسائل تتنمل مل ا ست ةا ، نيد الفرتة خالل 
 أل غت  امليثتاق. متل 65 املتادة مىل صتةاة مشارة أي األمل جمدس مىل

 يفا جتمتتتا ي، ا نتصتتتادي ابجملدتتتس  النتتتت  مىل ت ةنتتتت رستتتائل  تتتدة
 يفجههتتتا التتتيت 2012 الثتتتام/نوفمرب ترتتتةيل 15 املؤرختتتة الةستتتالة مثتتتل
 معت فتات هبتا يفأحتال األمتل جمدتس مىل اإلستالمية ميتةال مجهوريتة اثل
 ديفل لةؤستتاء  رتتة الستتادس املتتؤمتة ا تمتتدذا التتيت اخلتاميتتة الوثيعتتة متتل

 يف قهتتتتتتتةال يف امل عتتتتتتتود ا ليتتتتتتتاز،  تتتتتتتدم حةكتتتتتتتة  دتتتتتتتدال يفحكومتتتتتتتات
 يف مبتتتا األمتتتل، جمدتتتس  متتتل استتتاليب تت دتتتق ،2012 آب/أغستتت س

 رؤستتاء أ تتةب يفنتتد األختتةى. املتحتتدة األمتتم أجهتتلة متتع  الناتتت  ذلتتك
 األمل جمدس ت دي مزاء ندعهم  ل الوثيعة تدك يف يفاحلكومات الديفل

 ا نتصتتادي يفاجملدتتس ال امتتة اجلم يتتة يفستتد ات يفظتتائف  دتتى املستتتمة
 مسائل يف الوظة اارسة اجملدس يفاستددام األمل يفاجملدس يفا جتما ي
 لدستالم هتديتدا ترتكل   جمتا ت مىل يف يتت  ن تاق لتوستيع مواضي ية
 ت ليتتتتل ضتتتتةيفرة  دتتتتى ذلتتتتك مىل مضتتتتافة يفشتتتتدديفا .(62)التتتتديفليني يفاألمتتتتل
 األمل يفجمدس ال امة يفاجلم يتة التسالم  وتاء جلوتة  تني املؤستسية ال النتة
 الةسالة مىل أيناً  ا نتعاه يفيُوج  .(63)يفا جتما ي ا نتصادي يفاجملدس
 الفةيتتق رئتتيس يفجههتتا التتيت 2013 األيفل/ديستتمرب كتتانول 30 املؤرختتة
 مىل يفحدهتتا أفةيعيتتا يف الولا تتات نرتتوب مبوتتع امل تت  املدصتت  ال امتتل
 ،2013 ل تتام ال امتتل لدفةيتتق الستتووي التعةيتتة هبتتا حمتتيال األمتتل جمدتتس
  ني الت ايفل ت ليل يف ال امل الفةيق ديفر أل في  جاء ال ي التعةية يفذو

 أ يتتة ذي غتت  أصتتعح األمتتل يفجمدتتس يفا جتمتتا ي ا نتصتتادي اجملدتتس
 مىل معاشتتتةة تعتتتاريةه رئيستتتها يعتتتدم التتتيت الستتتالم  وتتتاء جلوتتتة منرتتتاء   تتتد

 .(64)األمل جمدس
__________ 

 (62) S/2012/831، ،٨2 الفعةة املةفق.  
  .111 الفعةة نفس ، املةجع (63) 
 (64) S/2013/778، 5 الفعةة.  

          

https://undocs.org/ar/S/PV.6805
https://undocs.org/ar/S/2012/831
https://undocs.org/ar/S/2013/778
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 مع ككمة العدل الدوليةالعالقات  - اثلثا
                                 94 املادة  
 أل املتحتتتدة األمتتتم أ نتتتاء متتتل  نتتتو كتتتل يت هتتتد - 1 

 فيها. قةفاً  يكول ننية أية يف الديفلية ال دل حمكمة حكم  دى يولل
 العيتتتام  تتتل متتتا ننتتتية يف املتعاضتتتني أحتتتد امتوتتع مذا - 2 

 مىل يدجتتا أل االختتة فدد تتةف احملكمتتة، تصتتدره حكتتم  ديتت  يفةضتت  مبتتا
 توصتيات  يعتدم أل لت لك ضتةيفرة رأى مذا اجملدتس، يفهلت ا األمتل، جمدس

 احلكم. ذ ا لتوفي  اختاذذا جيب اليت ابلتدا   نةارا يصدر أيف
                                 96 املادة  
 ي دب أل األمل جمدس أيف ال امة اجلم ية مل ألي - 1 

 نانونية. مسالة أية يف مفتاءه الديفلية ال دل حمكمة مىل
 املةتع تتة املتدصصتتة يفالوكتتا ت اهليئتتة فتتةيفع يفلستتائة - 2 

 أل يفنتتتت، أي يف  تتت لك ال امتتتة اجلم يتتتة هلتتتا لذل أل جيتتتوز اتتتل هبتتتا،
 العانونيتة املستائل متل هلتا ي ة  فيما مفتاءذا احملكمة مل أينا ت دب
 أ ماهلا. ن اق يف الداخدة

 مالحظة 
يتوايفل العسم الثالث ال النة  ني جمدس األمل يفحمكمتة ال تدل  

متتتتتتل امليثتتتتتتاق، جيتتتتتتوز لدمجدتتتتتتس أل يعتتتتتتدم  94الديفليتتتتتتة. يفيففعتتتتتتاً لدمتتتتتتادة 
توصتتتتياٍت أيف يصتتتتدر نتتتتةاراً ابلتتتتتدا   التتتتيت جيتتتتب اختاذذتتتتا لتوفيتتتت  احلكتتتتم 

املتعاضتتني يف ننتتية متتا  تتل العيتتام الصتتادر  تتل احملكمتتة مذا امتوتتع أحتتد 
يفةض   دي  احلكم مل التلامات. كما جيوز لدمجدتس أل ي دتب متل  مبا

. يفيففعتا 96احملكمة مصدار فتوى  رال أي مسالة نانونية  متال ابملتادة 
مل الوظام األساسي حملكمة ال دل الديفلية، جيوز لدمحكمة  41لدمادة 

 تدا   مؤنتة يُةى اختاذذا.أل تعد  األقةاف يفجمدس األمل اي 
 اجملدتتتتتتس يصتتتتتتدر مل اب ستتتتتتت ةا ، املرتتتتتتمولة الفتتتتتترتة يفختتتتتتالل 
  ل صادرة احكام تت دق تدا   أي  رال نةارات يتد  أيف توصياتٍ 
 يفنتتتد نانونيتتتة. مستتتائل أي يف مفتتتتاءه احملكمتتتة متتتل ي دتتتب يفمل احملكمتتتة،

 خاصتتتتة جدستتتتة يف املرتتتتاركة مىل الديفليتتتتة ال تتتتدل حمكمتتتتة رئتتتتيس ُد تتتتي
 حمكمتة رئتيس متل معدمتة محاقة” امل وول العود مقار يف األمل جملدس
  رتتتتال امل دومتتتتات متتتتل مليتتتتد  دتتتتى يفلالقتتتتالع .(65)“الديفليتتتتة ال تتتتدل

__________ 

  .S/PV.7051 انظة (65) 

 الديفليتة، ال دل حمكمة أل ناء ال امة يفاجلم ية األمل جمدس انتداب
 أ اله. ذاء - األيفل العسم انظة

 العستتتتم يتوتتتتايفل فتتتتة يني. نستتتتمني متتتتل العستتتتم ذتتتت ا يفيتتتتتالف 
 ال تدل حمكمتة متع ابل النتات املت دعتة يفالةستائل العتةارات ألف الفة ي
 يف دارت التتيت املوانرتتات فيستتت ة  ابء، الفة تتي العستتم أمتتا الديفليتتة،
 احملكمة. مع ال النات  رال اجملدس

 
القززرارات والرسززائل املتصززلة ابلعالقززات مززع ككمززة  - ألف

 العدل الدولية
 نتتةارات األمتتل جمدتتس يتدتت  مل ،2013 يف 2012  تتامي يف 
 امليثتتتتتاق. متتتتتل 96 يف 94 املتتتتتادتني متتتتتل ألي صتتتتتةاة مشتتتتتارة تتنتتتتتمل

  يتتتال مصتتتدار مىل الستتتا عة، اارستتتت   دتتتى ستتت اً   متتتد، اجملدتتتس أل غتتت 
 جمتال يف العتانول سيادة يفت ليل ترجيع” امل وول العود مقار يف رائسي
 الت ي الةئيستي التديفر  دتى في  شدد ،“الديفليني يفاألمل السالم صول
  تتتتني العائمتتتتة املواز تتتتات يف الفصتتتتل يف الديفليتتتتة ال تتتتدل حمكمتتتتة تؤديتتتت 
 .(66)احملكمة    تن دع ال ي العينِّم ال مل يف دى الديفل

 مشتتارات  دتتى ذوتتديفراس، اثتتل متتل يفردات رستتالتال، يفاحتتتوت 
 املتتتتتتتتؤرختني الةستتتتتتتتالتني ففتتتتتتتتي امليثتتتتتتتتاق. متتتتتتتتل 94 املتتتتتتتتادة مىل يفاضتتتتتتتتحة

 الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتةيل 20 يف 2012 األيفل/أكتتتتتتتتتتتو ة ترتتتتتتتتتتةيل 26
 يف الديفليتتتتة ال تتتدل حمكمتتتة أصتتتتدرت  التتت ي ابحلكتتتم املت دعتتتتني 2013

 احلتتتتديفد  دتتتتى ابلوتتتتتلاع املت دعتتتتة العنتتتتية يف 1992 أيدول/ستتتتعتمرب 11
 قتتتتتتتةف نيكتتتتتتتاراغوا )الستتتتتتتدفاديفر/ذوديفراس: يفالعحةيتتتتتتتة يفاجللريتتتتتتتة الربيتتتتتتتة

 املادة مبوجب يتصةف أل األمل جمدس مىل ذوديفراس قدعت ،متدخل(
 يف األختتت ،  دتتتى اجملدتتتس ذوتتتديفراس يف شتتتدت .(67)امليثتتتاق متتتل 94

  تتتت  ميوتتتتع نتتتتةارا يتدتتتت  أل ،2013  تتتتام يف مليتتتت  يفجهتهتتتتا التتتتيت الةستتتتالة
 توصتتتتتيات يعتتتتدم يفأل فونستتتتتيكا خدتتتتي  يف لتتتت  دا تتتتتي   نتتتتلاع نرتتتتوب

 .(6٨)احملكمة حكم مع تتسق تدا   ادد أيف
  رتتتتتال ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتع الةستتتتتائل تعتتتتتادل اجملدتتتتتس يفيفاصتتتتتل 
 متل املوراة املدتد ة يفنيج اي الكام يفل جلوة يفمتويل أنر ة استمةارية

__________ 

 (66) S/PRST/2012/1، الثالثة. الفعةة  
 (67) S/2012/797 يف S/2013/688.  
 (6٨) S/2013/688، 7 يف 6 الفعةاتل.  
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 ترتتةيل 10 يف الصتتادر الديفليتتة ال تتدل حمكمتتة نتتةار توفيتت  تيستت  أجتتل
 .(69)العدديل  ني يفالعحةية الربية احلديفد  رال 2002 األيفل/أكتو ة

 
املناقشززززات الززززيت تناولززززت العالقززززات مززززع ككمززززة  - ابء

 العدل الدولية
 الفتتتتتويني مىل متكدمتتتتول أشتتتتار األمتتتتل، جمدتتتتس متتتتدايف ت يف 

 22 يف 2004 متوز/يولي  9 يف الديفلية ال دل حمكمة أصدرهتما الدتني
 العانونية االاثر  رال ال امة، اجلم ية ل دب تدعية ،2010 متوز/يولي 
 يفم تتتالل (70)احملتدتتتة الفدستتت يوية األر  يف جتتتدار ترتتتييد  تتتل الواشتتتئة

__________ 

 (69) S/2012/29 يف S/2012/954 يف S/2012/955. ال تتتام األمتتتني نتتتدنم كمتتتا 
  تتتتل تعتتتتاريةه يف احملكمتتتتة حكتتتتم توفيتتتت  يف احملتتتتةز التعتتتتدم  تتتتل م دومتتتتات

 2013 يف 2012  تامي يف أفةيعيتا لغتةب املتحتدة األمم مكتب أنر ة
(S/2012/510 ،يف S/2012/977 ،يف S/2013/384 ،يف S/2013/732).  

 )أذر يجتتتتتال(، 33 الصتتتتتفحة ،S/PV.6706 املثتتتتتال، ستتتتتعيل  دتتتتتى انظتتتتتة، (70) 
 اخلتتتتاص )املوستتتتق 4 الصتتتتفحة ،S/PV.6775 يف )لعوتتتتال(؛ 44 يفالصتتتتفحة
 3 الصتتتتتتتتفحة ،S/PV.6788 يف األيفستتتتتتتتط(؛ الرتتتتتتتتةق يف الستتتتتتتتالم ل مديتتتتتتتتة
 5 الصتفحة ،S/PV.6816 يف السياستية(؛ لدرؤيفل املسا د ال ام )األمني
 ،S/PV.6824 يف األيفستتتط(؛ الرتتتةق يف الستتتالم ل مديتتتة اخلتتتاص )املوستتتق
 ،S/PV.6835 يف السياستتتية(؛ لدرتتتؤيفل ال تتتام األمتتتني )يفكيتتتل 4 الصتتتفحة
 األيفستتتتتتط(؛ الرتتتتتتةق يف الستتتتتتالم ل مديتتتتتتة اخلتتتتتتاص )املوستتتتتتق 3 الصتتتتتتفحة

S/PV.6847، السياستتتتتية(؛ لدرتتتتتؤيفل ال تتتتتام األمتتتتتني )يفكيتتتتتل 4 الصتتتتتفحة 
 الرتتةق يف الستتالم ل مديتتة اخلتتاص )املوستتق 5 الصتتفحة ،S/PV.6906 يف

 لدرتتتتؤيفل ال تتتتام األمتتتتني )يفكيتتتتل 4 الصتتتتفحة ،S/PV.6926 يف األيفستتتتط(؛
 لدرتتتؤيفل ال تتتام األمتتتني )يفكيتتتل 4 الصتتتفحة ،S/PV.6950 يف السياستتتية(؛
 الستالم ل مديتة اخلتاص )املوسق 4 الصفحة ،S/PV.6969 يف السياسية(؛

 ال تتتتتتتتتام )األمتتتتتتتتتني 5 الصتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6986 يف ط(؛األيفستتتتتتتتت الرتتتتتتتتتةق يف
 )رئتتتتتتيس 49 الصتتتتتفحة ،S/PV.7007 يف السياستتتتتية(؛ لدرتتتتتؤيفل املستتتتتا د

 تدتتك أل غتت  التتتوايل.  دتتى (71)يفاحتتد جانتتب متتل كوستتوفو استتتعالل
  الصدد. ذ ا يف دستورية موانرات أي مىل تفضِّ  مل املدايف ت
 يف امل عتودة 6705 اجلدستة يف جةت اليت املدايف ت يفخالل 

 يفت ليتتل ترتجيع” امل وتول العوتتد  رتال 2012 الثام/يوتاية كتانول 19
 مىل أشتتتتتتت  ،“التتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتل مالستتتتتتتال صتتتتتتتول يف العتتتتتتتانول ستتتتتتتيادة
 نفستتتت ، العوتتتتد  رتتتتال  حعتتتتة جدستتتتة يفيف .(72)امليثتتتتاق متتتتل 94 املتتتتادة
 الديفليتتة ال تتدل مبحكمتتة اجملدتتس استتت انة زايدة  دتتى املتكدمتتول شتتجع

 يفيف .(73)الديفليني يفاألمل السالم يفصول العانول سيادة لت ليل كوسيدة
  رتتال 2013 األيفل/أكتتتو ة ترتتةيل 29 يف امل عتتودة 7052 اجلدستتة
 رئتتتيس متتت كةة توفيتتت ” امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف اجملدتتتس،  متتتل أستتتاليب
 أل ميكتتل اجملدتتس أل املتكدمتتول رأى ،“(S/2010/507) األمتتل جمدتتس
  صتتتول املتصتتتدة املستتتائل  رتتتال احملكمتتتة متتتل الفتتتتايفى قدتتتب يف يوظتتتة
 .(74)ت ليلذا ميكل اجلهازيل  ني ال النة يفأل الديفليني، يفاألمل السالم

__________ 

 لدتصتةف(؛ العا دة غ  حلعون  الفدس ي  الر ب مبمارسة امل وية الدجوة
  )األردل(. 63 الصفحة ،S/PV.7047 يف

 21يف 20 الصتتتتتتتتتتتفحتال ،S/PV.6713 املثتتتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتتتى انظتتتتتتتتتتتة، (71) 
 )أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ 31 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6769 يف )أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛

 15 الصفحة ،S/PV.7064 يف )كوسوفو(؛ ٨ الصفحة ،S/PV.6939 يف
  )كوسوفو(.

 (72) S/PV.6705، كوستاريكا(. 3٨ الصفحة(  
 (73) S/PV.6849 الصتتني(؛ يف  15، الصتفحة(S/PV.6849 (Resumption 1) ،

 )الياابل(.  9الصفحة 
 (74) S/PV.7052 ريفانتتتدا(؛ يف  14، الصتتتفحة(S/PV.7052 (Resumption 1)، 

 ) دجيكا(. 12الصفحة 
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