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 استهاللية مالحظة  
 ]مل امليثاق[ 29 املادة  

 .يفظائف  ألداء ضةيفرة ل  يةى ما الثانوية الفةيفع مل يورب أل األمل جملدس 
 

 ]مل الوظام الداخدي املؤنت[ 2٨ املادة  
 .حمددة ملسالة معةنِّرا أيف جلوة أيف ذيئة ي ني أل األمل جملدس 
متتتل ميثتتتاق األمتتتم  29منرتتتاء اهليئتتتات الفة يتتتة يف املتتتادة رتتتال يتُتتتَو   دتتتى ستتتد ة جمدتتتس األمتتتل   

 ابلدجتتتال املت دعتتتة اجملدتتتس اارستتتة التاستتتع اجلتتتلء يفيتوتتايفلمتتتل نظامتتت  التتتداخدي املؤنتتتت.  2٨املتحتتدة يفاملتتتادة 
 يفاملمثدتتتتتني يفاملع تتتتتوثني يفابملسترتتتتتاريل صتتتتتةاملدص يفالدجتتتتتال يفاحملكمتتتتتتني التحعيتتتتتق يفذيئتتتتتات ال امدتتتتتة يفاألفةنتتتتتة
 فة يتة أجهتلة منراء فيها انرُتح اليت احلا ت أينا اجللء ذ ا يفيتنمل. السالم  واء جلوة يفك لك اخلاصني،

 يفالع ثتتتات الستتتالم حفتتتظ   ثتتتات فيهتتتا مبتتتا امليدانيتتتة، الع ثتتتات أمتتتا.  تتتل منرتتتائها ذلتتتكيتتتتمدض  أل ديفل
 تعودذا اليت امليدانية الع ثات الثامل اجللء، يف حني يغ ي املدحق ذ ا مل ال اشة اجللء فيتوايفهلا السياسية،
 .اإلنديمية املوظمات
 ،التحعيتتتتتق يفذيئتتتتتات ،ال امدتتتتتة يفاألفةنتتتتتة ،الدجتتتتتال: ذتتتتتي أنستتتتتام،  انيتتتتتة مىل اجلتتتتتلء ذتتتتت ا يفيوعستتتتتم 
 يفأجهتلة الستالم، ء وتا يفجلوتة اخلاصتول، يفاملمثدتول يفاملع وثتول يفاملستراريفل املدصصة، يفالدجال ،يفاحملكمتال

. يفتتتةد م دومتتات أساستتية خمتصتتةة  تتل كتتل جهتتاز متتل تُورتتا مل يفلكوهتتا منرتتاؤذا انتترُتح التتيت الفة يتتة اجملدتتس
األجهلة الفة ية يفموجل لدت ورات الةئيسية اليت شهدذا خالل الفرتة نيد ا ست ةا . يفيةد جديفل خمص  

 تغيت ات يفأي اب ستت ةا  املرتمولة الفرتة مستهل يف السارية الو ية يعنين لكل جهاز مل األجهلة الفة ية 
ات   ابلتغيتت تتصتتل التتيت اجملدتتس نتتةارات يف التتواردة الفعتتةات جلميتتع الكامتتل التتو  متتع  ديهتتا، قتتةأت  حعتتة

 . 2013 يف 2012  امي يفاملدخدة  دى يف ية اجلهاز 
جتةى ت ةيفهتا يف  ال امتة لفئتاتتصتويف ال نظتام أستاس  دتى الفة ية األجهلة يف ايت جتميع يفجةى 

 تستتهيالً  ذتت ا التصتويف نظتتام يفُيستتددم. يفمهامهتتا األجهتتلة تدتك  تتو ايت صتدة ذات رئيستتية مبصت دحات
 .مل نةارات  نةار أي أيف اجملدس مل اارسات اارسة أي ي كس   يفذو العارمل،  دى
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 اللجان -أو ً 
 مالحظة 
 اختتتت ذا التتتيتعتتتةارات ال  دتتتى األيفل العستتتم يف الرتكيتتتل يوصتتتب 

 يفمدختتتتال يف ايهتتتتتا يفتوفيتتتت  الدجتتتتال رنرتتتتاء يت دتتتتق فيمتتتتا األمتتتتل جمدتتتتس
 يتوتتايفلف. 2013-2012 الفتترتة ختتالل  مدهتتا يفمهنتتاء  ديهتتا تغيتت ات
 ابء الفة تتي العستتم يغ تتي فيمتتا الدائمتتة، الدجتتال ألتتف الفة تتي العستتم
 يفيةكل. املتحدة األمم ميثاق مل السا ع الفصل مبوجب املوراة الدجال
 التتد م ذيئتتة يف يتتة يف دتتى يف يتهتتا  دتتى الدجتتال متتل جلوتتة كتتل يفصتتف
 يفاألفةنتتتة الةصتتد أفةنتتتة ذلتتك يف مبتتتا موهتتا،  كتتتل اخلاصتتة املوتتتاظةة الفتت 
 تتتتتتتدا   ابلتفصتتتتتتيل التاستتتتتتع اجلتتتتتتلء يتوتتتتتتايفل يف . اخلتتتتتترباء يفأفةنتتتتتتة امل ويتتتتتتة

. الستتفة يفحظتتة األصتتول يفجتميتتد األستتدحة حظتتة نعيتتل متتل اجلتتلاءات،
 مىل الةجتتوع يةجتتى اجلتتلاءات، ألنظمتتة مفصتتل يفصتتف  دتتى لالقتتالعيف 

 . امليثاق مل 41 املادةال ي يتوايفل  الثالث، العسم السا ع، اجللء
 اخلمستتتتة اجملدتتتتس أ نتتتتاء مجيتتتتع متتتتل اجملدتتتتس جلتتتتال يفُترتتتتكَّل 

مل تعتتتتةر محتتتتدى الدجتتتتال   صتتتتورة ستتتتةية، متتتتا ا عتتتتد جدستتتتاهت. يفتُ  رتتتتة
 مكاتب يفتتالف وفسها خالف ذلك، يفتُتد  العةارات  توافق االراء. 

 .(1)ستتووايً  اجملدتتس يوتدعهمتتا لدتتةئيس يف ئتتب رئتتيس متتل  مومتتا الدجتال
 توتدر  مستالة قُةحتت مذا م   مومتا جتتمتع   دائمتة جلال يفلدمجدس

 لتدعيتتة خمصتت  أستتاس  دتتى أُنرتتئت جلتتال أينتتا يفلتت  يف يتهتتا؛ مقتار يف
 اإلرذتتتتتاب مكافحتتتتتةجلوتتتتتة  نعيتتتتتل متتتتتل دمجدتتتتتس،صتتتتتة لاخ احتياجتتتتتات

 .اجللاءاتجلال  أيف
 

 الدائمة اللجان - ألف
 اجتما تتتتتتات أي تُ عتتتتتتد مل ا ستتتتتتت ةا ، نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 يفجلوتتتة التتتداخدي، ابلوظتتتام امل ويتتتة اخلتتترباء جلوتتتة: يفذتتتي الدائمتتتة، لدجتتتال
 مبستتتتالة يت دتتتتق فيمتتتتا 1506 جدستتتتت  يف اجملدتتتتس أنرتتتتاذا التتتتيت اخلتتتترباء

 يفالدجوتتة اجلتتدد، األ نتاء  ععتتول امل ويتتة يفالدجوتة اب نتستتاب، ال نتوية
 .املعة خار  اجملدس ابجتما ات امل وية

__________ 

 لالقتتتتتالع  دتتتتتى  نتتتتتوية مكاتتتتتتب الدجتتتتتال املرتتتتتكَّدة ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة (1) 
، S/2012/2/Rev.1 ، يفS/2012/2/Add.1، يف S/2012/2اب ستتتتت ةا ، انظتتتتة: 

S/2012/2/Rev.2 يف ،S/2013/2يف ، S/2013/2/Rev.1  . 

 امليثاق من السابع الفصل  وج  املنش ة اللجان - ابء
 جتتلاءات جلوتتيت اجملدتتس أنرتتا ا ستتت ةا ، نيتتد الفتترتة ختتالل 

. العائمتتتتتتة الدجتتتتتتال يف ايت ت تتتتتوية  دتتتتتتى ال متتتتتل يفيفاصتتتتتتل جديتتتتتدتني،
 اإلشتتةافت تولتت التتيت  رتتةة األر تتع الدجتتال 1 الفة تتي العستتم يفيتوتتايفل
 يفيتوتتتايفل. 2013 يف 2012  تتتامي يف دجتتلاءاتحمتتتددة ل تتتتدا    دتتى

 ان انتتتتأيفستتتتع   تتتتو يتني تنتتتت د ال ختتتتةينيأُ  جلوتتتتتني 2 الفة تتتتي العستتتتم
  مالً  املوراة الدجوة يف ا ،يف دم ا نترار اإلرذاب مبكافحة متصدتني
 املورتتتاة يفالدجوتتتة اإلرذتتتاب مكافحتتتة  رتتتال (2001) 1373 ابلعتتتةار
 كتتتل مقتتتار يف الدجتتتال توتتتايفل يفيتتتتم. (2004) 1540 ابلعتتتةار  متتتالً 
 فيهتتتا مبتتتا األختتةى، الفة يتتتة اهليئتتات أمنتتتا. منرتتتائها  رتتيتتب فة تتتي نستتم

 تعتدمي يف ايهتتا لترتم اليت ،اشكاهلا اخلرباء يفأفةنة املظامل أمني مكتب
فعتتتد جتتتةى  حمتتتددة، جتتتلاءات جلتتتال مىل التعتتتارية تعتتتدمي أيف/يف املستتتا دة
 .الصدة ذات الدجال معجتمي ها 

 
 جزززززاءات تزززدابري علززززى ابإلشزززراف املعنيززززة اللجزززان - 1

 كددة
 جديتتدتني جلوتتتني ،2013-2012 الفتترتة يف اجملدتتس، أنرتتا 
 متتتل الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب امل تمتتتدة التتتتدا   توفيتتت   دتتتى لاشتتتةاف
  رتتال (2012) 204٨ ابلعتتةار  متتالً  املورتتاة الدجوتتة: يف تتا امليثتتاق،
  رال (2013) 2127 ابلعةار  مالً  املوراة يفالدجوة  يسايف - غيويا

 التتيت لدجتتال اإلمجتتايل ال تتدد  تت لك فتتارتفع. الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة
 جلوتتتة 14 مىل 12 متتتل حمتتتددة جتتتلاءات تتتتدا    دتتتى اإلشتتتةاف تتتتتوىل
 ابلعتتةار  متتالً  املورتتاة الدجوتتة مىل يفُأستتودت. 2013  تتام هنايتتة حبدتتول
 حظتتة  دتتى اإلشتتةاف مهمتتة  يستتايف - غيويتتا  رتتال (2012) 204٨
  تتتودة ديفل احلتتتؤيفل مىل يستتت ول التتت يل األفتتتةاد  دتتتى املفتتتةيف  الستتتفة
  يف ا ستتتتتتتتتتعةار تعتتتتتتتتتو  ا متتتتتتتتتال يعومتتتتتتتتتول أيف الدستتتتتتتتتتوري، الوظتتتتتتتتتام
 الدجوتة يف يتةأما . 2012 أ ةيل/نيسال انعالب  عب  يسايف - غيويا

 أفةيعيتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتة  رتتتتتتتال (2013) 2127 ابلعتتتتتتتةار  متتتتتتتالً  املورتتتتتتتاة
 فةضتتتت  التتتت ي األستتتدحة حظتتتتة  دتتتتى اإلشتتتةاف ، فتمثدتتتتت يفالوستتت ى
 مجهوريتتتة يف األمويتتتة لدحالتتتة الو تتتاق يفاستتتع تتتتدذور أ عتتتاب يف اجملدتتتس
 يف اإلنسال حلعوق الو اق يفاس ة انتهاكات يفحديف  الوس ى أفةيعيا
 .العدد ذلك

https://undocs.org/ar/S/2012/2
https://undocs.org/ar/S/2012/2/Add.1
https://undocs.org/ar/S/2012/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2012/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/2012/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/2013/2
https://undocs.org/ar/S/2013/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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 أمور، مجدة يف املت دعة،  و ايهتااملدتدفة  الدجال يفاض د ت 
 تدتتك متتل رف هتتا أيف اجلتلاءات نتتوائم يف كيتتا تاليف  فتتةاداأل أمستاء ردرا 
 التوفي ، يفتعييم يفرصد خ ارات،اإل يفجتهيل ستثواءاتا  يفموح العوائم،
 نتتدم ،مىل اجملدتتس التعتتارية رفتتع مىل يفمضتتافة. اجملدتتس مىل تعتتاريةال يفرفتتع

 مغدعتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتايفرات يف ُ عتتتتتتتتتدت محاقتتتتتتتتتاتمليتتتتتتتتت   الدجتتتتتتتتتال رؤستتتتتتتتتاء
 الفتتتترتة ختتتالل املثتتتال، ستتتعيل ف دتتتتى. الستتتواء  دتتتى مفتوحتتتة يفجدستتتات
 املتصتدة التو ايت ذات التثال  الدجال رؤساء ندم ،2012-2013
 يف الستتتتوة يف متتتتةتني أ متتتتاهلم  تتتتل اجملدتتتتس مىل محاقتتتتات (2)ابابإلرذتتتت
 ابلعتتتةار  متتتالً  املورتتتاة الدجوتتتة رئتتتيس يفنتتتدنم ،(3)متتتة ا جدستتتات ستتتياق
 متةات،  تام  امتة جدستات يف اجملدتس مىل محاقة( 2006) 1737
  رتتتتال (2011) 1970 ابلعتتتةار  متتتالً  املورتتتاة الدجوتتتة رئتتتيس يفنتتتدم
 حتتني يف ،(4)متتةات ستتعع  امتتة جدستتات يف اجملدتتس مىل محاقتتة ليعيتتا،
 . مغدعة مرايفرات يف اجملدس مىل محاقات األخةى الدجال رؤساء ندم

 يفاهليئتات الفة يتة  رؤساءد مل  د ندم ذلك،  دى يف اليفة 
 مىل محاقتتات اب ستتت ةا  املرتتمولة الفتترتة متتل ستتويت ستتوة كتتل هنايتتة

 رؤستتتتاءها عتتتتدميتتتتة يمم ال محاقتتتتات” امل وتتتتول العوتتتتد مقتتتتار يف اجملدتتتتس
 .(5)“لاألم جملدس ات  ة فة ية ذيئات

 ال تتام األمتتني مىل أينتتا اجملدتتس قدتتب نفستتها، الفتترتة يفختتالل 
 ابلعتتتتةار  متتتتالً  املورتتتتاة الدجوتتتتة ملستتتتا دة اخلتتتترباء متتتتل فةيعتتتتا يورتتتتب أل

 يفحبتتتتتث جبمتتتتتع ،الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة  رتتتتتال( 2013) 2127
  تتتتتدم حتتتتا ت يفخاصتتتتة التتتتتدا  ،  توفيتتتت  املت دعتتتتة امل دومتتتتات يفحتديتتتتل

 يفم أمستتتائه مدرا  تمتتتلاُ  لمتتت  مب دومتتتات الدجوتتتة يف تليفيتتتد ا متثتتتال،
 املرتتمولة الفتترتة ختتالل يفُجتتددت .متتل أفتتةاد يفكيتتا ت اجلتتلاءات نائمتتة

__________ 

 (2011) 19٨9يف  (1999) 1267الدجوتة ال امدتتة مبوجتتب العتتةاريل  (2) 
 رتتال توظتتيم العا تتدة يفمتتا يتتةتعط  تت  متتل أفتتةاد يفكيتتا ت؛ يفالدجوتتة املورتتاة 

 رتتتتتال مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب؛ يفالدجوتتتتتة  (2001) 1373 متتتتتالً ابلعتتتتتةار 
   .(2004) 1540املوراة  مالً ابلعةار 

 . S/PV.6964 ،S/PV.7071، يف S/PV.6862، يف S/PV.6767انظة  (3) 

، S/PV.6737: انظتتتتتة (2006) 1737الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتالً ابلعتتتتتةار  (4) 
، S/PV.6930، يف S/PV.6888، يف S/PV.6839، يف S/PV.6786 يف
يفالدجوة املورتاة  متالً  ؛S/PV.7082، يف S/PV.7028، يف S/PV.6999 يف

، S/PV.6768، يف S/PV.6728: انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (2011) 1970ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
 ،S/PV.7031، يف S/PV.6981، يف S/PV.6934، يف S/PV.6857 يف
 . S/PV.7075 يف

 (5) S/PV.6881  يفS/PV.7076اإلحاقتتتات”انظتتتة أينتتتا الفتتتةع امل وتتتول  ؛“ 
 دحق. ال ي يةد يف اجللء األيفل مل ذ ا امل

 لتتد ماؤذا نرتتيت ستتعق مالتتاألختتةى  التستتع اهليئتتات اب ستتت ةا  يف يتتة
 العتتةاريل مبوجتتب ال امدتتة الدجوتتةيفتدعتتت  .(6)اتاجلتتلاء جلتتال يفمستتا دة
 العا تتتتتتتتتتتتتدة توظتتتتتتتتتتتتتيم  رتتتتتتتتتتتتتال (2011) 19٨9 يف (1999) 1267

 املظتتتامل أمتتتني مكتتتتبمتتتل  املستتتا دة يفكيتتتا ت أفتتتةاد متتتل  تتت  يتتتةتعط يفمتتتا
 . اجللاءات نائمة مل األمساء رفع قدعات يف الوظة يف ال ي  ايفهنا
 متتتل الةفتتتع قدعتتتات تدعتتتيامل تتتنين ل التوستتتيق مةكتتتل يفاصتتتلكمتتتا  
استتتمة يف  مهامتت  أداءَ  ،(2006) 1730 ابلعتتةار  متتالً  املورتتايف  العائمتتة

 نتتتتتتتتتوائم  دتتتتتتتتتى متتتتتتتتتدرجني يفكيتتتتتتتتتا ت أفتتتتتتتتتةاد متتتتتتتتتل  دعتتتتتتتتتاتال تدعتتتتتتتتتييف 
 . دتدفةامل لاءاتاجل
 

( 1٩٩2  ٧٥1 ابلقزززززززززرارين عمزززززززززالً  املنشززززززززز ة اللجنزززززززززة 
 وإريرتاي الصومال بش ن (200٩  1٩0٧ و
  دتتتتتتى حظتتتتتتةاً  ،(2012) 2036 هنتتتتتتةار يف  ،اجملدتتتتتتس فتتتتتتة  
 ستتواء الصتتومال، متتل معاشتتة غتت  أيف معاشتتة لتتو  دتتى الفحتتم استتت اد
 العتةار يف اجملدتس، يفيفسنتع.   أم الصتومال ذتو الفحتم ذ ا مورا أكال

( 1992) 751 ابلعتتتةاريل  متتتالً  املورتتتاة الدجوتتتة يف يتتتة ن تتتاق نفستتت ،
 ن تتتاق الدجوتتتة، أ متتتال د تتتم  غيتتتة يفسنتتتع، كمتتتا ،(2009) 1907 يف

 مبوجب اتوسي ه سعق اليت يفمريرتاي، ابلصومال امل   الةصد فةيق يف ية
 مىل اجملدتتتس قدتتتب اخلصتتتوص، يفجتتت  يف دتتتى. (2011) 2023 العتتتةار
 الوهائي، تعةيةه يف الفحم  دىاملفةيف   احلظة لث  تعييم الةصد فةيق

 اجلتتتلاءات نائمتتتة يف تُتتتدر  أل لدجوتتتة جيتتتوز أنتتت  أمتتتور، مجدتتتة يف يفنتتتةر،
 .الصومالمع  الفحم جتارة يف النال ني يفالكيا ت األفةادأمساء 

يف  األستتتتتتتتتتتتدحة حظتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتثواءات اجملدتتتتتتتتتتتتس يفأنتتتتتتتتتتتتة 
 ،(2013) 2093 يف (2012) 2077 يف (2012) 2060  نةارات
 متتتتتتتتتتل حالتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتل يفيف. (2013) 2111 العتتتتتتتتتةار يف ت ليلذتتتتتتتتتا يفزاد

 خ تتتتتتاراتاإل جتهيتتتتتتل أيف م فتتتتتتاءات مبتتتتتتوح الدجوتتتتتتة ُكدفتتتتتتت احلتتتتتتا ت،
 فةيتتتق مىل اجملدتتتس قدتتتب ،(2013) 2093 العتتتةار يفيف. صتتتدةال ذات

 حلكومتتتة التا  تتة األمتتل نتتوات ت امتتل كيفيتتتة  تتل تعتتارية تعتتدمي الةصتتد
 .ظةاحل مل املستثواةاألسدحة  مع ا حتادية الصومال

__________ 

 سة أفةنة خترباء ذتي تدتك امل ويتة جبمهوريتة ميتةال اإلستالمية، يفمجهوريتة   (6) 
كتتوراي الرتت عية الدميعةاقيتتة، يفالستتودال، يفليتترباي، يفليعيتتا؛ يففةيعتتا ختترباء  تتا 
امل ويتتتال جبمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفكتتتوت ديفتتتوار؛ مضتتتافة مىل فةيتتتق 

د م التحديدتي يفرصتد اجلتلاءات الةصد امل   ابلصومال يفمريترتاي، يففةيتق الت
 التا ع لدجوة جلاءات توظيم العا دة. 
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 العتتتتةار يفيفكتتتتال ذلتتتتك  متتتتةتني، الةصتتتتد فةيتتتتق يف يتتتتة ددتيفُمتتتت 
 (2013) 2111 العتتتتتتتتتتةار يفيف شتتتتتتتتتتهةا 13 ملتتتتتتتتتتدة (2012) 2060

 مىل تعتتتدم أل الدجوتتتة مىل قُدتتتب ،يلالعتتتةار  نفتتتس يفيف. شتتتهةا 16 ملتتتدة
 املت دعتتتة التتتتدا   يفامتثتتتال توفيتتت  حتستتتني قتتتةق  رتتتال توصتتتيات اجملدتتتس

 .يفمريرتاي ابلصومال

 األحكتتتتام جلميتتتتع الكامتتتتل التتتتو  2 يف 1 اجلتتتتديفلني يف يفيتتتتةد 
 يف الةصتتد يففةيتتق الدجوتتة  و يتتة تتصتتل التتيت اجملدتتس راتانتتة  يف التتواردة
 .2013 يف 2012  امي

   
 1اجلديفل 
صزززززززززلة املت األحكزززززززززام: وإريزززززززززرتاي الصزززززززززومال بشززززززززز ن( 200٩  1٩0٧ و( 1٩٩2  ٧٥1 ابلقزززززززززرارين عمزززززززززالً  املنشززززززززز ة اللجنزززززززززة
  2013-2012 ابلو ية،

العتتتتتتتتتتةار أيف املهمتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتتتا 
 األحكام تكديف، حسب فئة املهام

 (2012  203٦ القرار  
  ةعاممهام 
لة لتدا  مع ا الو ية تكييف يف يتة فةيتق  توستعأينتا أل عتةر يفي ؛أ تاله 22يف يتة الدجوتة  دتى التتدا   التواردة يف الفعتةة تسةي أل  يعةر امل دَّ

جيتوز، متل ا ستعةار يف الصتومال، يف أيف ألمل أيف ا هتديدا لدسالمالتجارة ند تركل تدك يفيةى أل ؛ الةصد
مبوجب  املفةيفضةتدا   يفكيا ت  غية مخنا هم لدمل ي مل يف تدك التجارة مل أفةاد  حتددأل  لدجوةمثن، 

 (23 الفعةة( )200٨) 1٨44العةار 
 منها الرفع/اجلزاءات ائمو ق يف اإلدراج

 لغتتتتتتة  يفالكيتتتتتا ت األفتتتتتةادستتتتتمية ت
 لدجلاءات مخنا هم

 أ اله “ امة مهام”  ود حتت العةار، مل 23 الفعةة انظة

  (2012  20٦0 القرار
  ا ستثناءات

(، يفالتيت تتتةد مبليتد متتل التفصتتيل يف 1992) 733متتل العتتةار  5يعتةر أل التتتدا   املفةيفضتة مبوجتتب الفعتةة  ا ستثواءات موح
،   تستتتتتةي  دتتتتتى اإلمتتتتتدادات متتتتتل األستتتتتدحة يفامل تتتتتدات (2002) 1425متتتتتل العتتتتتةار  2 يف 1الفعتتتتتةتني 

، مكتتتتب األمتتتتم املتحتتتدة السياستتتي لدصتتتتومالتعتتتدمي املستتتتا دة، املعصتتتود هبتتتا حصتتتتةا د تتتم  ال ستتتكةية، أيف
( 1992) 751 متتتال ابلعتتتةاريل يفاستتتت مال  هلتتتا،  دتتتى الوحتتتو التتت ي يفافعتتتت  ديتتت  معتتتدما الدجوتتتة املورتتتاة 

 (10 الفعةة) (2009) 1907 يف
 دتتى ممتتتدادات  (2009) 1907متتتل العتتةار  5يعتتةر كتت لك أ  ت عتتق التتتتدا   املفةيفضتتة مبوجتتب الفعتتةة  

ألغتتتةا  احلمايتتتة،  دتتتى  امل تتتدات ال ستتتكةية غتتت  الفتاكتتتة املدصصتتتة حصتتتةا لالستتتتددامات اإلنستتتانية أيف
 (12 الفعةة) الوحو ال ي توافق  دي  الدجوة مسععا

  والتعاون التنسيق
فةيتتق الةصتتد يفغتت ه متتل كيتتا ت األمتتم املتحتتدة ي دتتب مىل الدجوتتة أل تعتتوم، يففعتتا لو يتهتتا يفابلترتتايفر متتع  األخةى الكيا ت مع التوسيق

تعتتدم مىل اجملدتتس توصتتيات  رتتال قتتةق  امل ويتتة، ابلوظتتة يف التوصتتيات التتواردة يف تعتتارية فةيتتق الةصتتد يفأل
حتستتتني توفيتتت  حظتتتةي توريتتتد األستتتدحة مىل الصتتتومال يفمريتتترتاي يفا متثتتتال هلمتتتا، يفالتتتتدا   املت دعتتتة ابستتتت اد 
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العتتتتتتتتتتةار أيف املهمتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتتتا 
 األحكام تكديف، حسب فئة املهام

مل العةار  7 يف 3 يف 1توفي  التدا   احملددة اهلدف املفةيفضة يف الفعةات يفتصدية الفحم مل الصومال، يف   
 مةا تتاة متتع (2009) 1907متتل العتتةار  13 يف 12 يف 10 يف ٨ يف 6 يف 5يفالفعتتةات  (200٨) 1٨44
 (15 الفعةة)مواجهة استمةار ا نتهاكات  ، يف1 الفعةة

  اإلبالغ
 أ اله “يفالت ايفل التوسيق”  ود حتت العةار، مل 15 الفعةة انظة التوصياتتعدمي يف  اإل الغ
  (2012  20٧٧ القرار

  ا ستثناءات
(، يفاليت تةد مبليد مل التفصيل يف 1992) 733مل العةار  5يؤكد أينا أل التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  اإلخ ارات جتهيل

تستتتتةي  دتتتتى األستتتتتدحة  ،  2002متوز/يوليتتتت   22املتتتتؤر   (2002) 1425متتتتل العتتتتةار  2 يف 1الفعتتتتةتني 
ملعةر نصة استددامها  دى الديفل األ ناء يفاملوظمات اإلنديمية اليت تتدت  تتدا   يففعتا يفامل دات ال سكةية ا

 دى لوازم املسا دة الفوية اليت جيتةي تعتدميها حصتةا مىل الصتومال متل أجتل األغتةا  املت كورة  أيف 12لدفعةة 
تدتتك التتتدا   يففعتتا لاجتتةاء املوصتتوص  ديتت  يف  يفالتتيت تستتتثإ متتل (2010) 1950 متتل العتتةار 6يف الفعتتةة 
 (14 الفعةة) 2007آب/أغس س  20املؤر   (2007) 1772مل العةار  12 )ب( يف 11الفعةتني 

  (2013  20٩3 القرار
  ا ستثناءات

( 1992) 751املورتتاة  متتال ابلعتتةاريل  دجوتتةرخ تتار ال يةكومتتة ا حتاديتتة الصتتومالاحل تعتتومأل  كتت لك  يعتتةر اإلخ اراتجتهيل 
امل تتتتتدات  أيفاي  مديتتتتتات توريتتتتتد لاستتتتتدحة  ، ستتتتتة أايم  دتتتتتى األنتتتتتللد دتتتتتم، نعتتتتتل  ،(2009) 1907 يف

، يةالصتتومال ا حتاديتتة دحكومتتةلحصتتةا لعتتوات األمتتل التا  تتة  املوجهتتةتعتتدمي املستتا دة حتتا ت  ال ستتكةية أيف
ذت ه املستا دة  أيفتفاصتيل ذت ه ال مديتات حتديتد  متع ،متل ذت ا العتةار 33 دى الوحو املسموح    يف الفعةة 

لدمستا دة أل تعتوم  ، يفيعةر ك لك أن  جيوز،  و  ذلك، لدديفلتة املعدمتةيف الصومالاحملدد لدتوريد كال امليف 
هب ا اإلخ ار   د م الغ احلكومة ا حتادية الصومالية اهنا ت تلم العيام   لك، يفيردد  دى أ ية أل تتنمل 

ستُيورد متل أستدحة  ذ ه اإلخ ارات مجيتع امل دومتات الالزمتة، مبتا يف ذلتك حستب ا نتنتاء، نتوع يفكميتة متا
 (3٨ الفعةة)عرتح لدتوريد يفذخائة يفم دات  سكةية يف تاد  سكةي، يفالتارير امل

  (2013  2111 القرار
  ا ستثناءات

يعةر أينا أل اإلمتدادات متل األصتواف املدرجتة يف مةفتق ذت ا العتةار يفالتيت تعتدمها مىل حكومتة الصتومال  ا ستثواءات موح
موظمات ديفلية يفمنديمية يفديفل منديمية تت دب موافعة الدجوة معدنما يف كل حالة  ا حتادية ديفل أ ناء أيف

 (7 الفعةة) دى حدة 
امل دات ال سكةية غ   يسةي  دى اإلمدادات مل مريرتاي   املفةيف   دىحظة األسدحة يعةر ك لك أل  

ألغتتةا  احلمايتتة،  دتتى الوحتتو التت ي توافتتق  ديتت   الفتاكتتة املدصصتتة حصتتةا لالستتتددامات اإلنستتانية أيف
 (12 الفعةة) الدجوة معدنما يف كل حالة  دى حدة

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1950(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1772(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
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العتتتتتتتتتتةار أيف املهمتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتتتا 
 األحكام تكديف، حسب فئة املهام

 :ما يدي  دى  يسةي الصومال  املفةيف   دىحظة األسدحة أل عةر ي  اإلخ اراتجتهيل   

…  
اإلمتتدادات متتتل امل تتتدات ال ستتتكةية غتتت  الفتاكتتتة املدصصتتتة حصتتتةا لالستتتتددامات اإلنستتتانية  )ز( 
ديفليتة الوظمتة امل أيفالديفلتة  فحستب، متل جانتبلد دتم يف  ستة أايم خت ة هبا الدجوتة نعتل اليت يف  الونائية، أيف
 (10املورندة )الفعةة  ديفل اإلنديمية نديمية أيفاإل أيف

 :ما يدي  دى يسةيالصومال    املفةيف   دىحظة األسدحة ل أ أينايعةر  

التتيت تعتتدمها  ،التتتدريب امل تتدات ال ستتكةية يفاملستتا دة التعويتتة أيف اإلمتتدادات متتل األستتدحة أيف )أ( 
املدصصتة حصتةا ألغتةا  املستا دة يف ، يف املوظمات الديفلية يفاإلنديمية يفديفل اإلنديميتة الديفل األ ناء أيف

يف غنول  سة أايم  مل  مان ا انةار حال  دم اختاذ الدجوة ، يف الصومايلل ت وية مؤسسات ن اع األم
ديفل  نديميتتتة أيفاإل ديفليتتتة أيفالوظمتتتة امل أيفمتتتل الديفلتتتة متتتل ذتتت ا الععيتتتل ي مستتتا دة اتدعتتتي مخ تتتار  عتتتب 
 (11 الفعةة) دةاملورن  اإلنديمية

ال دتم نعتل ار الدجوتة، لغتة  مخ تالةئيستية  تل تحمتل املستؤيفلية تعةر أل حكومتة الصتومال ا حتاديتة ي  
املستتا دة املدصصتتة تعتدمي  امل تدات ال ستتكةية أيف ي شتتحوات متل األستتدحة أيف، ا ستة أايم  دتتى األنتل

متتل ذتت ا  6كومتتة الصتتومال ا حتاديتتة،  دتتى الوحتتو املستتموح  تت  يف الفعتتةة حلحصتتةا لعتتوات األمتتل التا  تتة 
 (14)الفعةة  رمةفق ذ ا العةا املدرجة يفابستثواء األصواف العةار، يف 

جيوز املسا دة م عداليت تديفل اإلنديمية  أيفاإلنديمية  أيفاملوظمة الديفلية  أل الديفلة ال نو أيف أينايعةر  
 (15)الفعةة  ابلترايفر مع حكومة الصومال ا حتاديةأل تعدم ذ ا اإلخ ار ، كديار  ديل،  هلا
أ تتاله مجيتتع  15 يف 14 يففعتتا لدفعتتةتنياإلخ تتارات املعدمتتة مىل الدجوتتة تتنتتمل أ يتتة أل يرتتدد  دتتى  

 وتد ا نتنتتاء، نتوع يفكميتتة األستدحة يفالتت خائة يفامل تدات ال ستتكةية  ،امل دومتات ذات الصتتدة، مبتا يف ذلتتك
 (16  احملدد )الفعةة دتسديم يف الصومال يفمكانلاملو د املعرتح يف  ال سكةي اليت ستسدم يفال تاد

احلظتتتة املفتتتةيف   دتتتى أحكتتتام ت ديتتق الوفتتاء ابلتلاماهتتتتا مبوجتتتب مىل حكومتتتة الصتتتومال ا حتاديتتتة يتتد و  
 (17)الفعةة  مل ذ ا العةار 14يف الفعةة املعني األسدحة، يف  سيما مجةاء اإلخ ار 

  والتعاون التنسيق
يفغتت ه متتل كيتتا ت األمتتم املتحتتدة ي دتتب مىل الدجوتتة أل تعتتوم، يففعتتا لو يتهتتا يفابلترتتايفر متتع فةيتتق الةصتتد  األخرى الكياانت مع التنسيق

تعتتدم مىل اجملدتتس توصتتيات  رتتال قتتةق  امل ويتتة، ابلوظتتة يف التوصتتيات التتواردة يف تعتتارية فةيتتق الةصتتد يفأل
حتسني توفي  حظةي األسدحة املفةيفضني  دى الصومال يفمريرتاي يفا متثال هلما، يفالتتدا   املت دعتة ابستت اد 

مل العةار  7 يف 3 يف 1لتدا   احملددة اهلدف املفةيفضة يف الفعةات يفتصدية الفحم مل الصومال، يفتوفي  ا
مةا تتاة  متتع (2009) 1907متتل العتتةار  13 يف 12 يف 10 يف ٨ يف 6 يف 5يفالفعتتةات  (200٨) 1٨44
 (29مواجهة استمةار ا نتهاكات )الفعةة  ، يف1 الفعةة

  اإلبالغ
 أ اله “يفالت ايفل التوسيق”  ود حتت العةار، مل 29 الفعةة انظة التوصياتتقد  و اإلبالغ 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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 2 اجلديفل
  2013-2012 ابلو ية،صلة املت األحكام: وإريرتاي ابلصومال املعين الرصد فريق

 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،
  (2012  203٦ القرار
  ةعاممهام 
لة لتدا  مع ا الو ية تكييف  يف يتة فةيتق الةصتد توستعأل عتةر يفي ؛22يف ية الدجوة  دى التتدا   التواردة يف الفعتةة تسةي أل  أينا يعةر امل دَّ

جيتوز، متل ا ستتعةار يف الصتومال، يف أيف ألمتل أيف ا هتديتدا لدستالمالتجارة ند تركل تدك يفيةى أل ابملثل؛ 
مبوجب  املفةيفضةتدا   مل ي مل يف تدك التجارة مل أفةاد يفكيا ت  غية مخنا هم لد حتددأل  لدجوةمثن، 

 (23 الفعةة( )200٨) 1٨44العةار 
   التقييم
مجيتع  تتدت  ملوتع تصتدية الفحتم متل الصتومال يفأل تتدا  متا يدتلم متل السد ات الصتومالية تتد  عةر أل ي وفعاليتها التدابرير أث تقييم

ستواء متل الصتومال،  معاشة أيف غ  معاشتة دى لو لفحم ات اد ملوع اس تدا  ما يدلم مل الديفل األ ناء 
مجيتتع التتديفل األ نتتاء جلوتتة جمدتتس األمتتل تعدتت  يعتتةر كتت لك أل يف  أم  ؛ الصتتومالذتتو الفحتتم  أكتتال مورتتا

الصتتتتتتتومال يفمريتتتتتتترتاي يف غنتتتتتتتول  رتتتتتتتال  (2009) 1907 ( يف1992) 751 يلاملورتتتتتتتاة  متتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 
 مىل دتب ييف   غيتة توفيت  ذت ه الفعتةة توفيت ا ف تا ؛ يوما مل اختتاذ ذت ا العتةار ابخل توات التيت اختت هتا 120

عييم لث  احلظة ت (2011) 2002 مال ابلعةار ال ي أ يد منراؤه  امل   ابلصومال يفمريرتاي فةيق الةصد
 (22 الفعةةالفحم يف تعةيةه الوهائي ) دى 

  (2012  20٦0 القرار
  عامةمهام 

متتتل العتتتةار  3يف يتتتة فةيتتتق الةصتتتد املرتتتار مليهتتتا يف الفعتتتةة  2013آب/أغستتت س  25يعتتتةر أل ميتتتدد حتتتىت  التمديد
 (2011) 2002التتتتيت ستتتتعق متديتتتتتدذا مبوجتتتتب نتتتتةارات  حعتتتتتة متتتتل  يوهتتتتا العتتتتتةارات  (2004) 155٨

متتتتة ، يفي تتتتةب  تتتتل نيتتتتت  استتتتت ةا  الو يتتتتة يفاختتتتتاذ التتتتتدا   املالئ(2012) 2036 يف (2011) 2023 يف
مىل األمني ال ام أل يتد  التدا   اإلدارية ، يفي دب 2013 متوز/يولي  25 رال التمديد يف مو د أنصاه 

شهةا متل اتريتر اختتاذ ذت ا العتةار، مستت يوا  13ميكل، إل ادة منراء فةيق الةصد لفرتة  الالزمة، اسةع ما
 2002ات سا عة مل  يوها العةار  عةار ذلك، حسب ا نتناء، دربة أ ناء فةيق الةصد املورا  مال  يف
، يفتتمثل (2012) 2036يف  (2011) 2023يف  (2009) 1907 اتالعةار يتماشى يف  يفمبا ،(2011)

 (13)الفعةة  يدي ما يفذ ه الو ية 
 منها الرفع/اجلزاءات ائمو ق يف اإلدراج
 الصتتتتتتتتتتدة ذات امل دومتتتتتتتتتتات تعتتتتتتتتتتدمي
 اجللاءات ائمو ن يف ابإلدرا 

، (200٨) 1٨44متل العتةار  7 يف 3 يف 1رصد توفي  التتدا   املفةيفضتة يف الفعتةات  يفالدجوة  ةسا دم
تعتتتتاريةه مىل الدجوتتتتة أي تنتتتتمني يف ات؛ انتهاكتتتت  رتتتتال حتتتتديف م دومتتتتات اإل تتتتالغ  تتتتل أي   تتتتةق موهتتتتا 
 )أ(( 13)الفعةة  1يف الفعةة الوارد توصيفهم كيا ت الفةاد يف األممكانية تسمية  رال م دومات 

 (200٨) 1٨44العتتةار  متتل  14الدجوتتة يف م تتداد املتتوجلات الستتةدية املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة  ةستتا دم 
 )ب(( 13)الفعةة  1 لفعةةمال ابدصوص مل تتم تسميت  مل أفةاد يفكيا ت  
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

)أ(  23يفالفعتتةات  (2005) 15٨7  ) ( متتل العتتةار)أ( مىل 3يف الفعتتةات  احملتتددة مواصتدة توفيتت  املهتتام 
( 2009) 1907)أ( مىل )د( متتتتتتتتتتتل العتتتتتتتتتتتةار  19يفالفعتتتتتتتتتتتةات  (200٨) 1٨44مىل ) ( متتتتتتتتتتتل العتتتتتتتتتتتةار 

 ((د) 13 الفعةة)
   التقييم
 أ اله “موها الةفع/اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل( د) يف( أ) 13تني الفعة  انظة يفف اليتها التدا  ة أث تعييم
  واإلنفاذ الرصد
 أ اله “موها الةفع/اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل( د) يف( أ) 13تني الفعة  انظة التوفي  رصد
 اب متثتتتال املت دعتتتة امل دومتتتات مجتتتع

 يفحتديدها
تدر ميةادات حلةكة  ميكل ألات متصدة ابملةافب العحةية يف الصومال أي  مديدصوص  اتالتحعيعمجةاء 

 1٨44م تتاي  اإلدرا  التتواردة يف العتتةار  الدجوتتة ضتتمل الكيتتا ت التتيت تو عتتق  ديهتتا  االتتيت مستهتت ،الرتتعاب
 ( ( )  13 الفعةة) (200٨)

 نيفيهتا األنرت ة املت دعتة ابلع تا  يف مجيتع األنرت ة، مبتا، ابلتوسيق مع الوكا ت الديفليتة امل ويتة، التحعيق 
مىل كتل متل  يتد األستدحةظتة تور حل اتانتهاكت رتكتاب تستتددم   وائتد، التيت تتدر ااملايل يفالعحتةي يفغ  ت

 ((ه) 13 الفعةة) الصومال يفمريرتاي
 يف املستتتتددمة املةافتتتق متتتل يفغ ذتتتا يفامل تتتارات يفاملتتتوانب يفال تتتةق الوعتتتلط يفستتتائ مجيتتتع  رتتتال حتتتتةايت مجتتتةاء 

 ((يف) 13)الفعةة  مريرتاييف  الصومالكل مل  مىل األسدحة توريد ظةحل اتانتهاكارتكاب 
 أ اله “موها الةفع/اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل( د) 13 الفعةة انظة   يوها مواقق يف األنر ة تةكيل
 “موهتتتا الةفتتتع/اجلتتتلاءات ائمو نتتت يف اإلدرا ”  وتتتد حتتتتت العتتتةار، متتتل( د) يف( ب) يف( أ) 13ات الفعتتتة  انظتتتة ا نتهاكات  ل م دومات توف 

 أ اله
 موتهكتتتتتتتتتي امستتتتتتتتتاء نائمتتتتتتتتتة تعتتتتتتتتتدمي
 التدا  

ل ختتداالنتتال ني، األفتتةاد يف امل دومتتات املت دعتتة مبرتتةيفع نائمتتة امستتاء الكيتتا ت يفاستتتكمال مواصتتدة توعتتيح 
حتستعا إلمكانيتة اختتاذ  ،يفأمستاء مؤيتديهم الواشت ني، 1األ متال املوصتوفة يف الفعتةة  يف ، الصومال يفخارجت

يف تتة  ذتت ه امل دومتتات  دتتى الدجوتتة  دتتى الوحتتو التت ي ت تتتربه الدجوتتة  ،اجملدتس تتتدا    رتتاهنم يف املستتتععل
 )ز(( 13)الفعةة  مواسعا مالئما يفيف الونت ال ي تةاه

األ متال املت كورة يف  يفهتا، يفخارج مريترتايداختل النتال ني، األفتةاد يف  الكيتا تامساء مرةيفع نائمة  يفضع 
حتسعا إلمكانية اختاذ  ،يفأمساء مؤيديهم الواش ني، (2009) 1907( مل العةار ه) مىل)أ(  15الفعةات 

يف تتة  ذتت ه امل دومتتات  دتتى الدجوتتة  دتتى الوحتتو التت ي ت تتتربه الدجوتتة  ،اجملدتس تتتدا    رتتاهنم يف املستتتععل
 )ح(( 13)الفعةة  مواسعا مالئما يفيف الونت ال ي تةاه

  اونوالتع التنسيق
الصومال  ي دب ت ليل الت ايفل يفالتوسيق يفتعادل امل دومات  ني فةيق الةصد يفاملوظمات اإلنسانية ال امدة يف األخةى الكيا ت مع التوسيق

 (9 الفعةة) يفيف العددال اجملايفرة
 أ اله “موها الةفع/اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل( د) 13 الفعةة انظة 
 تتام اللتحستتني ا متثتتال  متتع الدجوتتة  رتتال يفضتتع توصتتيات حمتتددة  ختتتاذ تتتدا   مضتتافية  تتل كثتتبال متتل  

متل  7 يف 3 يف 1مىل الصومال يفمريترتاي،  تاليفة  دتى التتدا   املفةيفضتة يف الفعتةات  توريد األسدحة يحلظة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1587(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

 (2009) 1907متتتتتتتتل العتتتتتتتتةار  13 يف 12 يف 10 يف ٨ يف 6 يف 5الفعتتتتتتتتةات يف  (200٨) 1٨44العتتتتتتتتةار 
 )ي(( 13املت دق رريرتاي )الفعةة 

   التقنية املساعدة
 ا متثتتتتتتتال  دتتتتتتتى التتتتتتتديفل مستتتتتتتا دة
 لدتدا  

توريتتتتد  يتوفيتتتت  حظتتتتة ل االتتتتيت ميكتتتل فيهتتتتا ت ليتتتتل نتتتتدرات ديفل املو عتتتة تيستتتت  املستتتا دة يف حتديتتتتد اجملتتتتا ت 
متتتتتل العتتتتتةار  7 يف 3 يف 1مىل الصتتتتتومال يفمريتتتتترتاي،  تتتتتاليفة  دتتتتتى التتتتتتدا   املفةيفضتتتتتة يف الفعتتتتتةات  األستتتتتدحة
املت دتتتتتتتق  (2009) 1907العتتتتتتتةار  متتتتتتتل 13 يف 12 يف 10 يف ٨ يف 6 يف 5يفالفعتتتتتتتةات  (200٨) 1٨44

 )ك(( 13رريرتاي )الفعةة 
  اإلبالغ
متل اتريتر منرتاء الفةيتتق، ستتتة أشتهة وتصتف املتدة يف غنتول ملتليفيتد اجملدتس،  تل قةيتق الدجوتتة، رحاقتة  ديفريةال تعاريةال تعدمي

 ((ل) 13 الفعةةيفتعدمي تعارية مةحدية مىل الدجوة شهةاي )
 أ اله “موها الةفع/اتاجللاء ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل( د) 13 الفعةة انظة توصياتال تعدمياإل الغ يف 

 امل تني اخلترباء لفةيتق الستا عني التعةيتةيل  رتال حتعيعتات، متل جيةيت  متا  دتى  وتاء توصتيات، تعدمي مواصدة 
 التعاريتتتتة يف رتتتال ،2003 أ ةيتل/نيستال ٨ املؤر  (2003) 1474 يف (2002) 1425 ابلعةاريل  مال

 ديستتتتتمرب/األيفل كتتتتانول 16 املتتتتؤر  (2003) 1519 ابلعتتتتةارات  متتتتال امل تتتتني الةصتتتتتتد لفةيتتتتتتتق السا عتتتتتتتة
 أكتو ة/األيفل ترةيل 14 املؤر  (2005) 1630 يف (2005) 15٨7 يف (2004) 155٨ يف 2003
 ترتتتتتتتتةيل 29 املتتتتتتتتؤر  (2006) 1724 يف 2006 متتتتتتتتايو/أاير 10 املتتتتتتتتؤر  (2006) 1676 يف 2005
 املتتتتؤر  (200٨) 1٨11 يف 2007 يوليتتتت /متتتتتوز 23 املتتتتؤر  (2007) 1766 يف 2006 نتتتتوفمرب/الثتتتتام
 1916 يف 200٨ ديستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 19 املتتتتتؤر  (200٨) 1٨53 يف 200٨ أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 29
 (( ) 13 الفعةة) (2011) 2002 يف 2010 مارس/آذار 19 املؤر  (2010)

 العةار مل( ل) 13 الفعةةأ اله  انظة 
ني هنائي يلانتهاء يف ية فةيق الةصد،  تعةية يوما نعل  30،  ل قةيق الدجوة، يفيف مو د غايت  اجملدستليفيد  

 اجملدتس متاكتي يوظتة فيهمجيع املهتام املعيوتة أ تاله   يةكل أحد ا  دى الصومال يفاالخة  دى مريرتاي يفيغ يال
 ((م) 13 الفعةة)

  (2013  20٩3 القرار
   التقييم
ي دب مىل فةيق الةصد امل   ابلصومال يفمريرتاي أل يدر  يف تعاريةه املعدمة مىل الدجوة تعييما لدتعدم احملةز  والفعالية راألث تقييم

يفتعييمتتتا ألي ستتتوء تصتتتةف متتتل ذتتت ا العتتتةار،  39 ) ( متتتل الفعتتتةة )ب( يفالعوتتتديل يف اجملتتتا ت املعيوتتتة يف 
أجل مستا دة اجملدتس يف أي استت ةا  ملتدى مالءمتة  أخةى، مبا يف ذلك امليديريات، مل جلهات يع  أيف

دحكومتتة لمتتل ذتت ا العتتةار التتيت هتتتدف مىل  وتتاء نتتدرات نتتوات األمتتل التا  تتة  33األحكتتام املعيوتتة يف الفعتتةة 
يفتتتوف  األمتتل لرتت ب الصتتومال، يفي دتتب كتت لك مىل فةيتتق الةصتتد أل يعدتت   تتل متتدى ية ا حتاديتتة الصتتومال

 (41)الفعةة  يفتعدمي املسا دة مىل الصوماليفامل دات ال سكةية سدحة ندرت   دى رصد  مديات توريد األ
  اإلبالغ

 أ اله ‘‘التعييم”  ود حتت العةار، مل 41 الفعةة انظة التوصيات تعدمياإل الغ يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1474(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1519(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1558(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1587(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1630(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1676(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1724(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1766(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1811(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1853(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1916(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1916(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،
  (2013  2111 القرار
  عامةمهام 

متتل  13يف يتتة فةيتتق الةصتتد التتوارد  ياهنتتا يف الفعتتةة  2014الثتتام/نوفمرب  ترتتةيل 25أل ميتتدد حتتىت  يعتتةر التمديد
  ، يفي تتتتتةب  تتتتتل نيتتتتتت(2013) 2093متتتتتل العتتتتتةار  41 الفعتتتتتةة يفمت حتتتتتتديثها يف (2012) 2060العتتتتتةار 

 األيفل/ ترتتتتتتتتةيل 25استتتتتتتتت ةا  الو يتتتتتتتتة يفاختتتتتتتتتاذ التتتتتتتتتدا   املالئمتتتتتتتتة  رتتتتتتتتال التمديتتتتتتتتد يف مو تتتتتتتتد أنصتتتتتتتتاه 
ميكتتل، إل تتادة  مىل األمتتني ال تتام أل يتدتت  التتتدا   اإلداريتتة الالزمتتة، استتةع متتا، يفي دتتب 2014 أكتتتو ة

ذلتك،  ، مستت يوا يفشتهةا متل اتريتر اختتاذ ذت ا العتةار 16لفترتة  ، ابلترايفر مع الدجوتة،منراء فةيق الةصد
 (27ات سا عة )الفعةة حسب ا نتناء، دربة أ ناء فةيق الةصد املورا  مال  عةار 

  والتعاون التنسيق
ي دب ت ليل الت ايفل يفالتوسيق يفتعادل امل دومات  ني فةيق الةصد يفاملوظمات اإلنسانية ال امدة يف الصومال  األخةى الكيا ت مع التوسيق

 (24 الفعةة) يفيف العددال اجملايفرة
حكومة مريرتاي سة  دى أن  يتونع أل تي يردد ني حكومة مريرتاي يففةيق الةصد، يف  املراركة دى أ ية  يردد 

 (31 الفعةة) دخول فةيق الةصد مىل مريرتاي ديفل أي مليد مل التاخ 
  اإلبالغ
 يعتدم يتالت متل ال تام األشتهة نفستها  تعتدمي تعتارية شتهةية مىل الدجوتة يف امدلمعةر أل فةيق الةصد مل ي د ي ديفريةال تعاريةال تعدمي

 (30 الفعةة) اخلتامية هتعارية فيها موتصف املدة يفيعدم  تموجلافيها 
 دتتى دحظتتة املفتتةيف  ل استتتمةار انتهاكتتات التتديفل األ نتتاءالتتواردة  تتل التعتتارية  مزاء تتةب  تتل ابلتت  ندعتت  ي التوصيات تعدمياإل الغ يف 

 دتى  لفحتم الصتومايلا رال ممكانية تتدم   ليد مل امل دومات املفصدة مل فةيق الةصدامل دب يالفحم، يف 
، يفيؤكد لةئيس الصوماللفةنة ال مل امل وية ابملسائل املت دعة ابلفحم يفالتا  ة كةر د م  يسديم  يئيا، يف لو 

 (19 الفعةة) يوتهكول احلظة املفةيف   دى الفحم مل است داده  ختاذ مجةاءات ضد
يومتتتتتا نعتتتتتتل  30مو تتتتتد غايتتتتتتت   ،  تتتتتتل قةيتتتتتق الدجوتتتتتتة، يفمىل فةيتتتتتتق الةصتتتتتد أل يعتتتتتتدم مىل اجملدتتتتتس ي دتتتتتب 

ني لكتي يوظتة فيهمتا اجملدتس يةكتل أحتد ا  دتى الصتومال يفاالختة  دتى مريترتاي، هنتائي يل، تعةيتة تت يف ي انتهاء
متتل  41 يفاملستتتكمدة يف الفعتتةة (2012) 2060متتل العتتةار  13مجيتتع املهتتام املعيوتتة يف الفعتتةة  يفيرتتمالل

 ((2٨)الفعةة  (2013) 2093العةار 
 

 (1٩٩٩  12٦٧ القزززززرارين  وجززززز  العاملزززززة اللجنزززززة 
 يززرتبط ومززا القاعززدة تنظززيم بشزز ن (2011  1٩٨٩ و
 وكياانت أفراد من به
 نظتتتتاماألمتتتتل  جمدتتتتس جتتتتدد ا ستتتتت ةا ، نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 أفتتتتتةاد متتتتتل  تتتتت  يتتتتتةتعط يفمتتتتتا العا تتتتتدة توظتتتتتيم  دتتتتتى املفتتتتتةيف  اجلتتتتلاءات
 توريتتتد حظتتتة اجملدتتس جتتتدد ،(2012) 20٨3 عتتةارال فتتتيف. يفكيتتا ت
 اتالعتةار  يف  ديهتا املوصتوص الستفة يفحظتة األصتول يفجتميد األسدحة

 (2002) 1390 يف (2000) 1333 يف (1999) 1267
                         . (2011) 19٨9 يف

 1267 العتتتتتتتةاريلوجتتتتتتتب مب ال امدتتتتتتتة الدجوتتتتتتتة يف يتتتتتتتة يفظدتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتدا فيمتتتتتتتتتتتا تغيتتتتتتتتتتت ، ديفل  مومتتتتتتتتتتتا (2011) 19٨9 يف (1999)

 الدجوة ُكدفت ،(2012) 2071 العةار مبوجب( أ: ) ا استثواءيل،
 توظتتيم جتتلاءات نائمتتة يف تُتتدرَ  أل األ نتتاء التتديفل قدعتتات يف ابلعتت

 يفاجلما تتتتتات األفتتتتتةاد متتتتتل العا تتتتتدة  توظتتتتتيم املتتتتتةتع ني أمستتتتتاءُ  العا تتتتتدة

https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
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 العتتتتتةار مبوجتتتتتب( ب) متتتتتايل؛ يف املوجتتتتتوديل يفالكيتتتتتا ت يفاملؤسستتتتتات
  دل،  تتتتل أستتتتامة متتتتوت   تتتتد أنتتتت ، اجملدتتتتس نتتتتةر، (2012) 20٨3

 يف امستتتت  مدرا  نتيجتتتتة جممتتتتدة أصتتتتول أي جتميتتتتد نتتتتةار ملغتتتتاء جيتتتتوز  
 غنول يف الدجوة مل أ ناء  نو ا رتا   دم حالة يف م  العائمة
 . ال دب تسدم مل يوما 30

 ملتتتتتتتدة أينتتتتتتتا اجملدتتتتتتتس متتتتتتتدد ،(2012) 20٨3 العتتتتتتتةار يفيف 
 املورتا اجلتلاءات يفرصتد التحديدتي التد م فةيق مل كل يف ية اشهة  30

 املظتتامل أمتتني يفمكتتتب الدجوتتة، لتتد م( 2004) 1526 ابلعتتةار  متتالً 
 رفتتتتتع قدعتتتتتات يف الدجوتتتتتة ملستتتتتا دة (2009) 1904 ابلعتتتتتةار املورتتتتتا
 . اجللاءات نائمة مل األمساء

 كتتتتتتتتت لك اجملدتتتتتتتتتس حتتتتتتتتتدن  ،(2012) 20٨3 العتتتتتتتتتةار يفيف 
 التتتتيت احلتتتتا ت يف أيف ،. اجلتتتتلاءات نتتتتوائم متتتتل األمستتتتاء رفتتتتع مجتتتتةاءات

 ديفلتة يف  دتبال معتدم متع معا دتة مجتةاء املظتامل أمتني  دتى فيها يت  ر
 املفةيفضتة العيتود متل استتثواء ي دب أل املظامل ألمني جيوز فإن  منامت ،
 ابلستتفة ال دتتب ملعتتدم الستتماح ذتتو يفحيتتد لغتتة  يفذلتتك الستتفة،  دتتى
 اثنيتتا،يف . م تت  معا دتتة مجتتةاء املظتتامل ألمتتني يتستتإ حتتىت أختتةى ديفلتتة مىل

 (2006) 1730 ابلعتتتتتةار املورتتتتتاة التوستتتتتيق مةكتتتتتل آليتتتتتة مىل ُأستتتتتودت
 يفكيتا ت يفمؤسستات يفمجا تات أفتةاد ملالواردة   دعاتال تدعي مهمة

 م فاءات  دى احلصولمل أجل  مدرجة أمساؤذا  دى نائمة اجللاءات
. الدجوتة مىل ال دعتات تدتك يفمحالتة ،األصتول يفجتميد السفة حظة مل
 قدعات تدعي  دى تعتصة التوسيق مةكل اللية اجلديدة الوظيفة أل غ 

متتل  ا لتمتتاس معتتدم متتدخل ميثنتتل املظتتامل أمتتني يظتتل حتتني يف اإل فتتاء،
 آليتة تدعت ،2013  ام يفيف. العائمة مل  امس رفع قدبأجل تعدمي 

 حظتتتة متتتل م فتتتاء  دتتتى لدحصتتتول قدعتتتا األيفىل، لدمتتتةة التوستتتيق، مةكتتتل
. العا تتتدة توظتتتيم جتتتلاءات نائمتتتة يف امستتت  متتتدر  شتتتد  متتتل الستتتفة

 .(7)اءاإل ف قدب  دى الدجوة توافق يفمل
 أحكتتام جلميتتع الكامتل التتو  5 يف 4 يف 3 اجلتتدايفل يف يفيتةد 
 يفمهتتام املظتتامل أمتتني يفمكتتتب الدجوتتة  و يتتة تتصتتل التتيت اجملدتتس نتتةارات
 اجلتتتلاءات  وظتتتام يت دتتتق فيمتتتا اجلتتتلاءات يفرصتتتد التحديدتتتي التتتد م فةيتتتق

 .العا دة توظيم  دى املفةيفضة
__________ 

 . 16، املةفق، الفعةة S/2013/792انظة  (7) 

   
 3 اجلديفل

 :وكيززاانت أفززراد مززن بززه يززرتبط ومززا القاعززدة تنظززيم بشزز ن (2011  1٩٨٩ و (1٩٩٩  12٦٧ القززرارين وجزز   العاملززة لجنززةال
 2013-2012 ابلو ية، املتصلة األحكام

  تكديف، هبا الصادر املهمة أيف لعةارا
 األحكام املهام فئة حسب
  (2012  20٧1 القرار

 الرفززع/اجلزززاءات ائمو قزز يف اإلدراج
                     منها

 

 لغتتتة  يفالكيتتتا ت األفتتتةادتستتتمية 
 لدجلاءات مخنا هم

سيما توظيم العا دة يف  يد و مجا ات املتمةديل يف مايل مىل ن ع مجيع ريفا  ها ابملوظمات اإلرذا ية، يف 
 الد املغةب اإلسالمي يفاجلما ات املةتع ة   ، يفي ةب  تل استت داده لفتة  جتلاءات حمتددة اهلتدف ضتد 
مجا ات املتمةديل التيت   تع تع مجيتع ريفا  هتا ابملوظمتات اإلرذا يتة، مبتا يف ذلتك توظتيم العا تدة يف  تالد 

، (2012) 2056متل العتتةار  24 يف 20الفعتةتني  املغتةب اإلستالمي يفاجلما تات املةتع تة  تت ، يفيرت  مىل
ابلعتت يف  (2011) 19٨9 يف (1999) 1267يفيعةر كت لك أل تعتوم الدجوتة ال امدتة مبوجتب العتةاريل 

نائمتتة جتتلاءات توظتتيم العا تتدة أمستتاُء املتتةتع ني  توظتتيم العا تتدة متتل  قدعتتات التتديفل األ نتتاء أل تُتتدرَ  يف
 19٨9 يف (1999) 1267يفاملؤسسات يفالكيا ت املوجوديل يف مايل، يففعا لدعةاريل  األفةاد يفاجلما ات

 (3 الفعةة) (2011)
 أ اله العةار مل 3 الفعةة انظة اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا  اتمجةاء

https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ar/S/2013/792
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)


أجهزة جملس األمن الفرعية: اللجان واحملاكم واهليئات األخرى -اجلزء التاسع   
 

 

517 16-06865 

 

  تكديف، هبا الصادر املهمة أيف لعةارا
 األحكام املهام فئة حسب
  (2012  20٨3 القرار
                          عامةمهام 
 التيت الرتواغل أيف املسائل يف الوظة

 فيها يُعت مل
يف كتل  ،تعةر الدجوة مل ستة أشهة، ما م دعة أكثة ملالدجوة أي مسالة ى أمام د أن    يوعغي أل تععتيؤك

يففعتتا يفذلتتك أل ذوتتاك ظةيففتتا استتتثوائية تستتتد ي يفنتتتا مضتتافيا لدوظتتة يف   تتض املستتائل،  ،حالتتة  دتتى حتتدة
 (53)الفعةة  التوجيهيةملعادئها 

                          للجنةاخلاصة اب التوجيهية املبادل
اخلاصة  التوجيهية املبادل تعديل

 للجنةاب
يفجتتود مجتتةاءات  ادلتتة يفيفاضتتحة يتتتم مبوجعهتتا مدرا  أمستتاء الكيتتا ت  لمتتنيل تواصتتل ادتتى الدجوتتة   يرتت 

موح استثواءات مبوجب  ، فنال  لتوظيم العا دة يفش عها موهااجللاءات املفةيفضة  دى يف نائمة يفاألفةاد 
ععتي معادئهتا التوجيهيتة نيتد ا ستت ةا  املستتمة د متا دتى الدجوتة أل تُ رت   ، يفي(2002) 1452العةار 
 (45)الفعةة  األذداف هل ه

 ا أحكتام ذتملةا تاة ل تعوم،  دى ستعيل األيفلويتة، ابستت ةا  معادئهتا التوجيهيتة ا أينا دى الدجوة  ير  
 59 يف 37 يف 36 يف 32 يف 23 يف 22 يف 19 يف 13 يف 12 يف 10 يف ٨ الفعتتتتتتتتتةات يف  ستتتتتتتتتيماالعتتتتتتتتتةار، 

 (46)الفعةة  62 يف 61 يف 60 يف
                         منها الرفع/اجلزاءات ائمو ق يف اإلدراج
كتل التتديفل األ نتاء  دتتى أل تتوايف الدجوتتة امستاء األفتتةاد يفاجلما تات يفاملؤسستتات يفالكيتا ت اتتل   يرتجع اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا  اتمجةاء

األنرتت ة  يف د تم تدتك األ متال أيف توظتتيم العا تدة أيف ةأنرت  أيف يرتاركول، اي يفستيدة، يف متويتل أ متال
يف نائمتة اجلتلاءات م هأمستائ يفسائة مل يةتعط هب ا التوظيم مل أفةاد يفمجا ات يفمؤسسات يفكيتا ت إلدرا 

يفامل تاد لكيتده  (2005) 1617مل العتةار  2املفةيفضة  دى توظيم العا دة،  دى الوحو املعني يف الفعةة 
 (10)الفعةة  2يف الفعةة 

 (2006) 1735متتتتل العتتتتةار  5أل  دتتتتى التتتتديفل األ نتتتتاء أل تتعيتتتتد احكتتتتام الفعتتتتةة يؤكتتتتد متتتتل جديتتتتد  
 وتتدما تعتترتح  دتتى الدجوتتة أمستتاء إلدراجهتتا يف نائمتتة اجلتتلاءات  (200٨) 1٨22متتل العتتةار  12 يفالفعتتةة

التتتيت يستتتتود مليهتتتا انتتترتاح اإلدرا  يف املفةيفضتتتة  دتتتى توظتتتيم العا تتتدة، يفأل تعتتتدم  يتتتا  مفصتتتال ابألستتتعاب 
ابستثواء األجلاء ، يفيعةر ك لك أن  جيوز نرة  يال األسعاب  واء  دى قدب يعدم يف ذ ا الرال، العائمة
ذتتتا ستتتةية، يفأنتتت  جيتتتوز استتتتددام  يتتتال األستتتعاب يف م تتتداد املتتتوجل اب تعار لدجوتتتة حتتتتددذا ديفلتتتة  نتتتو التتتيت 

 (11)الفعةة  14السةدي ألسعاب مدرا  األمساء يف العائمة املعني يف الفعةة 
األ نتتتتتاء التتتتتديفل كتتتتت لك يف  ،أل  دتتتتتى التتتتتديفل األ نتتتتتاء التتتتتيت تعتتتتترتح مدرا  استتتتتم جديتتتتتد يف العائمتتتتتة يعتتتتتةر 

أل  ،انرتحتتت أمستاء إلدراجهتتا يف نائمتة اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتى توظتتيم العا تدة نعتتل اختتاذ ذتت ا العتتةار التيت
اب تعارذا صاحعة انترتاح الديفلة ال نو صفة اإلفصاح  ل  ألمني املظامل جيوز لدجوة أيف   كال مذا تعني ما
 (12)الفعةة  يف العائمةاإلدرا  

التديفل األ نتاء،  وتد انترتاح أمستاء  دتى الدجوتة إلدراجهتا يف نائمتة  تستتددم لالعاضتي اير  مىل نتةاره  
الدجوتتة ليفد اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى توظتتيم العا تتدة، ا ستتتمارة املوحتتدة إلدرا  األمستتاء يف العائمتتة يفأل تتت

متل امل دومتات ما يكفي يف  سيما ا سم املعرتح مدراج ، ذات الصدة  ل اكرب ندر اكل مل امل دومات 
األفتتتةاد يفاجلما تتتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتتا ت  صتتتورة دنيعتتتة التتتيت تتتتتيح الت تتتةف  دتتتى ذويتتتة هويتتتة لد احملتتتددة

لكتي  املوظمتة الديفليتة لدرتةقة اجلوائيتةندر اإلمكال ابمل دومات اليت يدلم تعدميها مىل أل تليفدذا يفجازمة، يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
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 نتنتتاء، ا ستتتمارة املوحتتدة إلدرا  حستتب اتستتتكمل، ل ادتتى الدجوتتة ا، يفيرتت   خاصتت امخ تتار  تصتتدر
ل يعتدم تعةيتةا مىل الدجوتة ادتى فةيتق الةصتد  كت لك رت   يفي ؛األمساء يف العائمة يففعتا ألحكتام ذت ا العتةار

، يفكتتت لك اخل تتتوات التتتيت دهويتتتةاحملتتتددة ل دومتتتات حستتتني امل تتتل اخل تتتوات اإلضتتتافية التتتيت ميكتتتل اختاذذتتتا لت
ابلوستعة لكافتة األفتةاد  ألمتم املتحتدةايف لديفليتة لدرتةقة اجلوائيتة املوظمة امخ ارات خاصة  ني تنمل يفجود 

 (13العائمة )الفعةة  يفاجلما ات يفاملؤسسات يفالكيا ت املدرجة يف
 يف درا اإل حا نتترت معدمتة ا التديفل متع يفابلتوستتيق الةصتد فةيتق مبستا دة الدجوتتة،  ت لتها التيت ابجلهتود يةحتب
 املفةيفضتة اجلتلاءات نائمتة يف استم مدرا  فتور اإلنرتنتت، شتعكة  دتى الدجوة مونع  دى تتيح لكي العائمة،

 الةصد فةيق مبسا دة تواصل، لا الدجوة دىيفير    اإلدرا ، ألسعاب سةداي موجلا العا دة، توظيم  دى
  دتتى مون هتا  دتى تتتاح لكتي اجلهتود  ت ل العائمتة، يف درا اإل حا نترت معدمتة ا امل ويتة التديفل متع يفابلتوستيق

 (14)الفعةة  األمساء مجيع مدرا  ألسعاب السةدية املوجلات اإلنرتنت شعكة
يرتتجع التتتديفل األ نتتاء يفاملوظمتتتات يفاهليئتتات الديفليتتتة امل ويتتة  دتتتى م تتالغ الدجوتتتة اي نتتةارات يفمجتتتةاءات  

تتدتت ذا احملتتاكم يف ذتت ا الصتتدد، حبيتتث يتستتإ لدجوتتة أل توظتتة فيهتتا  وتتد استتت ةا  متتا يكتتول متتدرجا يف 
متتوجل ستتةدي ألستتعاب اإلدرا   استتتكماللتتدى  أمستتاء تتصتتل  تدتتك العتتةارات يفاإلجتتةاءات أيفالعائمتتة متتل 

 (15)الفعةة  العائمة يف
يهيتتب جبميتتع أ نتتاء الدجوتتة يففةيتتق الةصتتد أل ي د تتوا الدجوتتة  دتتى أي م دومتتات نتتد تتتتوافة لتتديهم  رتتال 

الدجوتتة  وتتد العتتت يف لكتتي تستتت ني هبتتا  ،قدتتب يتتةد متتل محتتدى التتديفل األ نتتاء إلدرا  استتم يف العائمتتة
مدرا  ا سم يف العائمة يفأل تستمد موها ال واصة اليت ميكل مضافتها مىل املوجل السةدي ألسعاب اإلدرا  

 (16)الفعةة  14املعني يف الفعةة 
در  يف نائمتة اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى أل  دتى األمانتتة ال امتتة أل تعتتوم،   تد نرتتة استتم أُ  متتل جديتتد ديؤكت 

يفيف غنتتتول ثالثتتتة أايم  متتتل متتتل مضتتتافت  مىل تدتتتك العائمتتتة، ر تتتالغ الع ثتتتة الدائمتتتة لدعدتتتد  توظتتتيم العا تتتدة
الكيتتتال موجتتود فيهتتتا، يفر تتالغ العدتتتد التت ي امتتتل الرتتد  جوستتتيت    تعتتتد أل الفتتةد أيفالعدتتدال التتيت يُ  أيف

 1735متتتتل العتتتتةار  10 وتتتتدما يت دتتتتق األمتتتتة ابألفتتتتةاد )مذا متتتتا تتتتتوافةت ذتتتت ه امل دومتتتتات(، يففعتتتتا لدفعتتتتةة 
، يفي دب مىل األمانتة ال امة أل تورة يف مونع الدجوة  دى شعكة اإلنرتنت، فور مضافة اسم مىل (2006)

نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظتيم العا تدة، مجيتع امل دومتات العا دتة لدورتة  تل صتاحب ا ستم، مبتا يف 
الستتةدي ألستتعاب مدراجتت  يف العائمتتة؛ يفيرتتدد  دتتى أ يتتة ماتحتتة املتتوجلات الستتةدية ألستتعاب  ذلتتك املتتوجل

 (17)الفعةة  املواسب تيونتاإلدرا  يف العائمة جبميع الدغات الةمسية لامم املتحدة يف ال
التتيت تعتنتتي متتل التتديفل األ نتتاء أل  (200٨) 1٨22متتل العتتةار  17أحكتتام الفعتتةة  أينتتا لكيتتدي يتتد 

الكيتتال املتتدر   الفتتةد أيف أيف م تتالغ تتدتت  مجيتتع التتتدا   املمكوتتة، يففعتتا لعوانيوهتتا يفاارستتاهتا احملديتتة، إلشتت ار
امستتت  يف العائمتتتة يف الونتتتت املواستتتب ردرا  امستتت  يف العائمتتتة، يفأل ترتتتفع ذتتت ا اإلشتتت ار ابملتتتوجل الستتتةدي 

ا  يف وصتتف لتتتآلاثر املرتتعتتة  دتتى مدرا  ا ستتتم يف العائمتتة،  دتتى الوحتتتو املوصتتوص  ديتتت  يف ألستتعاب اإلدر 
العةارات املتد ة يف ذ ا الصدد يفاإلجةاءات اليت تتع ها الدجوة يف الوظة يف قدعات الر ب مل العائمة، 

 (2011) 19٨9متتل العتتةار  21مبتا يف ذلتتك ممكانيتتة تعتتدمي تدتتك ال دعتتات مىل أمتتني املظتتامل يففعتتا لدفعتتةة 
 (1٨)الفعةة  املت دعة اب ستثواءات املتاحة (2002) 1452يفاملةفق الثام هل ا العةار يفأحكام العةار 

 أ اله “لدجوةاخلاصة اب التوجيهية املعادمل”  ود حتت العةار، مل 45 الفعةة انظة 
توتهتتي متتل ذتت ا العتتةار  1ل م العتتة التتديفل ابختتتاذ التتتدا   املعيوتتة يف الفعتتةة العاضتتي ا يرتت  أينتتا مىل نتتةاره اجللاءات ائمو ن مل األمساء رفع

يومتا  دتى انتهتاء الدجوتة متل الوظتة يف  60كيال   د منتي  مؤسسة أيف مجا ة أيف فيما يت دق اي فةد أيف

https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
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)ح( موت ، يوصتي  6العةار مبا يف ذلتك الفعتةة  أمني املظامل، يففعا لدمةفق الثام هل ااملعدم مل تعةية شامل 
 األايم الستتنيالراء نعتل انعنتاء فترتة ما مل تعةر الدجوتة  توافتق ايفذلك ا سم،  رفعفي  ال توظة الدجوة يف 

 دى أل  حمل الوظة، املؤسسة الكيال أيف اجلما ة أيف لفةد أيفابيت دق  تدك أل تظل تدك امل العة سارية فيما
يعوم رئتيس الدجوتة يف حتال  تدم التوصتل مىل توافتق يف االراء،  وتاء  دتى قدتب متل أحتد أ نتاء الدجوتة، 

ليحستتتم الكيتتتال  دتتتى جمدتتتس األمتتتل  املؤسستتتة أيف اجلما تتتة أيف أيف الفتتتةدالعتتتت يف رفتتتع استتتم   تتتة  مستتتالة 
ذت ا ال دتب أل م العتة التديفل مثتل يف دى أل يةا ى ك لك يف حال تعدمي  ،يوما 60 فرتة يف غنول فيها

املؤسستتة  اجلما تتة أيف يت دتتق ابلفتتةد أيف متتل ذتت ا العتتةار تظتتل ستتارية فيمتتا 1ابختتتاذ التتتدا   املعيوتتة يف الفعتتةة 
 (21)الفعةة  دس يف املسالةاجمليعت  الكيال حىت أيف

ا ستتم، توتهتتي ةفتتع درا   تعتتدمي قدتتب لاإل صتتاحعة انتترتاح وتتدما تعتتوم الديفلتتة   نتترتت  مىل نتتةاره العاضتتي اي 
املؤسستة  اجلما تة أيف يت دتق ابلفتةد أيف متل ذت ا العتةار فيمتا 1م العة الديفل ابختاذ التدا   املعيوتة يف الفعتةة 

تدتك األايم الستتني متا مل تعتةر الدجوتة  توافتق االراء نعتل انعنتاء فترتة  ،يومتا 60 تد   حمل الوظةالكيال  أيف
 دى أل يعوم الةئيس يف ، املؤسسةالكيال أيف  اجلما ة أيف لفةد أيفابيت دق  أل تظل تدك التدا   سارية فيما

حال  دم التوصل مىل توافق يف االراء،  واء  دى قدب متل أحتد أ نتاء الدجوتة،   تة  مستالة العتت يف 
 ،يوما 60 فرتة يف غنولليحسم فيها الكيال  دى جمدس األمل  املؤسسة أيف اجلما ة أيف الفةد أيف رفع اسم

التتتديفل ابختتتتاذ التتتتدا   املعيوتتتة يف م العتتتة ذتتت ا ال دتتتب، أل مثتتتل يف دتتتى أل يةا تتتى كتتت لك، يف حتتتال تعتتتدمي 
الكيال  املؤسسة أيف اجلما ة أيف مل ذ ا العةار تظل سارية خالل تدك الفرتة فيما يت دق ابلفةد أيف 1 الفعةة

 (26)الفعةة  دس يف املسالةاجملحىت يعت 
، جيتتتب 26 ةةمتتتل العائمتتتة مبوجتتب الفعتتت الةفتتعنتتت ، ألغتتةا  تعتتتدمي قدتتتب رتت  أينتتتا مىل نتتةاره العاضتتتي اي 

يت تعتترتح مدرا  أمستتاء يف العائمتتة متتىت ت تتددت ذتت ه مجيتتع التتديفل التتفيمتتا  تتني  توافتتق يف االراءالتوصتتل مىل 
   ت تتربالتديفل املرتاركة يف تعتدمي قدعتات اإلدرا  يف العائمتة ل مىل نتةاره العاضتي اك لك ر   يفيالديفل، 

 (27ة )الفعة  26 ألغةا  الفعةةمتل الديفل اليت تعتتةح اإلدرا  
لوظتة،  وتاء  دتى قدتب أحتد أ نتائها، مل أجل ال تواصل ال مل، يففعا ملعادئها التوجيهية، ادى الدجوة ير    

ر ب تُ التيت تعتدمها التديفل األ نتاء لكتي تتالةفتع متل العائمتة متل قدعتات ا يت ني مدراج  يف جتديفل أ ماهلت فيما
فتةاد أيف مجا تات أيف مؤسستات أيف كيتا ت متمتتل يتد ى أ مل نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة أمستاءُ 

متل ذت ا  2 احملددة يف الفعتةة املتد ة يف ذ ا الصددامل اي  املوصوص  ديها يف العةارات  أهنم ما  اديفا يستوفول
 (29)الفعةة  مل العائمةةفع ة قدعاهتا لدتةيتالديفل األ ناء  دى تعث  عوة العةار، يفا

يف حتتال  تتدم   يف  ستتيماأمستتاء األفتتةاد التت يل ثعتتتت يففتتاهتم رمسيتتا،  رفتتعيرتتجع التتديفل  دتتى أل تعتتدم قدعتتات  
العيتتام يف الونتتت متتع ي تتد هلتتا يفجتتود،  ثعتتت أنتت  مل أمستتاء الكيتتا ت التتيت أ دتت  أيف شتت بكرتتف أي أصتتول، يف 

تدتتك  زة ذتتؤ ء األفتتةاد أيفلكفالتتة  تتدم حتويتتل األصتتول التتيت كانتتت يف حتتو  امل عولتتةنفستت  ابختتتاذ مجيتتع التتتدا   
يف نائمتتتتتة املدرجتتتتتة أمستتتتتاؤذم كيتتتتتا ت غتتتتت ذم متتتتتل األفتتتتتةاد أيف اجلما تتتتتات أيف املؤسستتتتتات أيف الالكيتتتتتا ت مىل 

 (30 )الفعةة يف املستععل احلايل يف يف الونت   توزي ها  ديهم،  اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة أيف
ي تتد  ثعتتت أنتت  مل الت ي أ دت  أيفالكيتال  يد أصول الفةد املتوم أيفيرجع الديفل األ ناء، لدى ملغاء نةار جتم 

يفاحليدولتة،  دتى يفجت   (2001) 1373امس  مل العائمة،  دى مةا اة معتنتيات العتةار لت  يفجتود يف مثة رفع 
 (31 )الفعةة تحعيق معاصد مرذا يةلي نةار جتميدذا تغتاألصول اليت ألاستغالل اخلصوص، ديفل 

يعتتتةر أنتتت ، نعتتتل اإلفتتتةا   تتتل أي أصتتتول مجتتتدت نتيجتتتة مدرا  أستتتامة  تتتل  دل يف العائمتتتة، تعتتتدم التتتديفل  
األ ناء مىل الدجوة قدعا لافةا   ل تدك األصول يفتعدم لكيدات لدجوة ال األصول لل حتول،  ركل 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
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م يف أغتتةا  تستتتدد كيتتال متتدر  يف العائمتتة أيف مؤسستتة أيف مجا تتة أيف غتت  معاشتتة، مىل فتتةد أيف معاشتتة أيف
، يفيعةر ك لك أن    جيوز اإلفةا   ل تدتك (2001) 1373مرذا ية يفذلك متاشيا مع نةار جمدس األمل 

يوما مل تستدم ال دتب، يفيؤكتد ال تا ع  30يف حالة  دم ا رتا   نو يف الدجوة يف غنول  األصول م 
 (32لسا عة )الفعةة   ا احلكم ال ي   ي ترب حكما مورئاا ستثوائي هل

اإلنامتتة يفاجلوستتية،  دتتى موافتتاة  يفديفليت تعتتتتةح اإلدرا  يرتتجع مجيتتع التتديفل األ نتتاء، مبتتا فيهتتا التتديفل التت 
متتل العائمتتة، يفا جتمتتاع ابلدجوتتة،  الةفتتعالصتتدة ابستتت ةا  الدجوتتة ل دعتتات  الدجوتتة جبميتتع امل دومتتات ذات

، يفيرجع ك لك الدجوة  دى الةفع مل العائمةذلك، إل داء يفجهات نظةذا  رال قدعات  دب موهاقُ  مذا
اإلنديمية اليت متتدك م دومات ذات صدة  أل جتتمع،  ود ا نتناء، مبمثدي املوظمات يفاهليئات الوقوية أيف

 (34العائمة )الفعةة  الةفع مل  دعات 
أايم متل شت ب ا ستم متل نائمتة اجلتلاءات املفةيفضتة  أل تعوم األمانتة ال امتة، يف غنتول ثالثتة دى د تيؤك

التاستتتيس  املعتتتة أيف اجلوستتتية أيف ديفل( اإلنامتتتة أيف  دتتتى توظتتتيم العا تتتدة، ر تتتالغ الع ثتتتة الدائمتتتة لديفلتتتة )أيف
، يففعتتا الالزمتة تتدا  الالتتديفل التيت تتدعتى ذت ا اإلشتت ار تتتتد  متا تتوافةت ذت ه امل دومتتات(، يفيعتةر أل ت )مذا

امستت    ةفتتع الكيتتال امل تت  الفتتةد أيف أيف م تتالم اهتا احملديتتة، لدعيتتام يف الونتتت املواستتب رشتت ارلعوانيوهتتا يفاارستت
 (35)الفعةة  العائمة مل

 أ اله “لدجوةاخلاصة اب التوجيهية املعادمل”  ود حتت العةار، مل 45 الفعةة انظة 
حكتتام املت دعتتة اب ستتتثواءات املتاحتتة متتل التتتدا   التتواردة يف األ ديفل األ نتتاء  دتتى ا ستتتفادة متتلالتترتتجع ي التوسيق جبهات ةاملت دع اتاإلجةاء

،  صتتيغتها امل دلتتة (2002) 1452متتل العتتةار  2 يف 1يف الفعتتةتني  املوصتتوص  ديهتتايف  ،)أ( أ تتاله 1الفعتتةة 
 تدعتي  (2006) 1730يفأيذل اللية مةكل التوسيق املوراة مبوجب العةار  ،(2006) 1735العةار  مبوجب

مة اجلتلاءات املفةيفضتة  دتى كيال مدر  يف نائ مؤسسة أيف مجا ة أيف قدعات ا ستثواء املعدمة مل أي فةد أيف
تدتتتك  ذيفي احلعتتتوق يف تةكتتتة ذلتتتك الرتتتد  أيف  تتتل قةيتتتق املمثتتتل أيف املعدمتتتة ابمستتت ، أيف توظتتتيم العا تتتدة، أيف

 (٨)الفعةة  37الكيال، لتوظة فيها الدجوة  دى الوحو املعني يف الفعةة  املؤسسة أيف اجلما ة أيف
 جيوز هلا: (2006) 1730يعةر أل آلية مةكل التوسيق املوراة ابلعةار  

أل تتدعتتتى قدعتتتات متتتل األفتتتةاد يفاجلما تتتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتتا ت املدرجتتتة يف العائمتتتة  غتتتة   )أ( 
 1452)أ( متتتتل ذتتتت ا العتتتتةار،  دتتتتى الوحتتتتو احملتتتتدد يف العتتتتةار  1استتتتتثوائها متتتتل التتتتتدا   املعيوتتتتة يف الفعتتتتةة 

شةي ة أل يكول ال دب ند ندم أيف  مىل ديفلة اإلنامتة لدوظتة فيت ، يفيعتةر كت لك أل ايتل مةكتل  (2002)
التوسيق تدك ال دعات مىل الدجوة لدعت فيها، يفير   دى الدجوة ال توظة يف تدك ال دعات،   ةق موها 

كت لك  دتى الدجوتتة ال ترت ِّة،  تل قةيتتق   يفيرت لتة اإلنامتتة يفأي ديفلتة أختةى ذات صتتدة، الترتايفر متع ديف 
 الكيا ت  عةار الدجوة  املؤسسات أيف مةكل التوسيق، أيفلئك األفةاد أيف اجلما ات أيف

( ب) 1 الفعةة يف املعيوة التدا   مل لالستثواء قدعات العائمة يف املدرجني األفةاد مل تتدعى أل )ب( 
  دتتى يفيرتت  متتربرا، ال عتتور أيف التتدخول كتتال مذا متتا ،حبالتتة حالتتة لتعتتةر، الدجوتتة مىل يفحتيدهتتا العتتةار ذتت ا متتل

 يفيعتةر ،ذات صتدة أختةى ديفل يفأي يفالوجهتة ال عتور ديفل متع ابلترتايفر ال دعات تدك يف توظة ال الدجوة
 العتتةار ذتت ا متتل( ب) 1 الفعتتةة يف  ديهتتا املوصتتوص التتتدا   متتل ا ستتتثواء  دتتى الدجوتتة توافتتق أ  كتت لك

 أيفلئتك التوستيق، مةكتل قةيتق  ل ة،تر ِّ  لا الدجوة،  دى ك لك يفير  ،يفالوجهة ال عور ديفل مبوافعة م 
 (37)الفعةة  الدجوة  عةار األفةاد

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
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                          ا ستعراض
اجلوستية،  دتى موافتاة  يفديفل اإلنامتة أيفيت تعترتح اإلدرا  سيما التديفل الت مجيع الديفل األ ناء، يف  يرجع اجللاءات نائمة است ةا 

املدرجتة أمستاؤذم يف العائمتة يفاألفةاد اجلما ات يفاملؤسسات يفالكيا ت  مضافية  ل ذويةالدجوة مب دومات 
العيا ت  ل الوضع ال مدي يفيرمل ذلك استكمال دا مة، الواثئق لرفو ة ابامليفغ  ذلك مل امل دومات 

مستتاؤذم يف لدكيتتا ت يفاجلما تتات يفاملؤسستتات املدرجتتة أمساؤذتتا يف العائمتتة يف تتل حتةكتتات األفتتةاد املدرجتتة أ
 (3٨)الفعةة  ذلك مل الونائع اهلامة، مىت توافةت ذ ه امل دومات يففاهتم يفغ  حعسهم أيف ل  العائمة أيف

ملدرجتة أمستاؤذم يف نائمتة اجلتلاءات ابفةيتق الةصتد أل ي متم  دتى الدجوتة كتل ستتة أشتهة نائمتة  ملي دب  
العيتتتا ت  مىلاخلاصتتة هبتتتم  ت العيتتتودمتتتل كيتتا ت يفأفتتتةاد اتتتل تفتعتتة ستتتجالاملفةيفضتتة  دتتتى توظتتيم العا تتتدة 

الدجوتتة رتت   دتتى دتتتدا   املفةيفضتتة  دتتيهم، يفيالف تتال لتوفيتت  المتتل أجتتل كفالتتة  ،د ذتتويتهميتتتحدلالالزمتتة 
 (39)الفعةة    ذ ه األمساء لدعت فيما مذا كال مدراجها يف العائمة   يلال  زمااست ة اب

 دتتى الدجوتتة كتتل ستتتة أشتتهة نائمتتة ابألفتتةاد املعدتت   تتل أل ي متتم فةيتتق الةصتتد متتل جديتتد أنتت  يوعغتتي ل يؤكتتد 
يف نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة، مرفو ة  تعييم لدم دومات اليت املدرجني يففاهتم مل  ني 

 يفضع األصتول اجملمتدة يفمكتال يفجودذتا يفأمستاء أييف حديفد اإلمكال، ختصهم، مل نعيل شهادة الوفاة، يف 
  ذت ه األمستاء است ة ابدى الدجوة ر   أي أصول ألغي نةار جتميدذا، يفيم تدعتي كوهمي أيف أفةاد كيا ت

الدجوة ش ب أمساء األفةاد ال يل تتوافة  دب مىل لدعت فيما مذا كال مدراجها يف العائمة   يلال  زما، يفي
 (40 الفعةة ل يففاهتم )ة م دومات موثون

 دتتى الدجوتتة كتتل ستتتة أشتتهة نائمتتة امستتاء الكيتتا ت أل ي متتم فةيتتق الةصتتد وعغتتي لي  أنتت متتل جديتتد أينتتا ديؤكتت 
ي تد هلتا يفجتود، مرتفو ة  تعيتيم  أنت  مل ثعتت  د  أيفاملدرجة يف نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة اليت أُ 

  ذتت ه األمستتاء لدعتتت فيمتتا مذا كتتال مدراجهتتا يف العائمتتة استتت ة ابالدجوتتة رتت   دتتى لدم دومتتات التتيت ختصتتها، يفي
 (41 الفعةة راهنا )ة الدجوة ش ب أمساء الكيا ت اليت تتوافة م دومات موثون دب مىل يلال  زما، يفي  

 1٨22متل العتةار  25م تاز ا ستت ةا  املوصتوص  ديت  يف الفعتةة يف ضتوء ل تعوم، االدجوة   دى ير  
رجتتتةاء استتتتت ةا  ستتتتووي جلميتتتتع األمستتتتاء املدرجتتتة يف نائمتتتتة اجلتتتتلاءات املفةيفضتتتتة  دتتتتى توظتتتتيم ، (200٨)

أكثة )ا ست ةا  ال ي جيةي كل ثال  سووات(، ت مم  ست ة  مو  ثال  سووات أيفتتُ  يفاليت مل العا دة
التاستيس، متتىت   أيفاملعتة  اجلوستية أيف يفديفل اإلنامتتة أيفالتيت تعتتتةح اإلدرا   دتتى التديفل  امل ويتةاألمستاء  أثوتاءه

نائمتة  استتكمالكانت م ةيففة، يففعا لاجةاءات املوصوص  ديها يف املعتادمل التوجيهيتة لدجوتة، متل أجتل 
ي تتد  اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى توظتتيم العا تتدة يفكفالتتة دنتهتتا نتتدر اإلمكتتال  تتل قةيتتق حتديتتد األمستتاء التتيت مل

أل نظتتة رتت  مىل مدراجهتتا يف العائمتتة  زمتتا، يفييتتلال  التتيت  تدتتك ذوتتاك لتتليفم إل عائهتتا يف العائمتتة يفلكيتتد 
 ا ما   د اختاذ ذ ا العةار، يففعا لاجتةاءات املوصتوص  ديهتا يف املةفتق الثتام هلت اسم رفعالدجوة يف قدب 

 (42 الفعةة) (200٨) 1٨22مل العةار  26است ةا  جيةى  مال ابلفعةة يوعغي أل ي ترب مبثا ة لعةار، ا
  ا ستثناءات

يعةر أن ، يف احلا ت اليت يت  ر فيها  دى أمني املظامل استجواب معدم قدب يف ديفلة منامت ، جيوز ألمني  ا ستثواءات موح
 دتى املظامل أل ي دب، مبوافعة معدم ال دب، أل توظة الدجوة يف ممكانية موح استثواء مل العيد املفتةيف  

)ب( مل ذ ا العتةار لغتة  يفحيتد ذتو الستماح ملعتدم ال دتب ابلستفة مىل ديفلتة  1السفة يفالوارد يف الفعةة 
أختتتةى حتتتىت يستتتتتجو   أمتتتني املظتتتامل يفذلتتتتك لفتتترتة   تليتتتتد  متتتا يدتتتلم لدمرتتتتاركة يف ا ستتتتجواب، شتتتتةي ة 

ة ال خت تة أمتني ت رت  مجيع ديفل ال عور يفديفل الوجهة  دى ذلك الستفة، يفيرت  كت لك  دتى الدجوت أ 
 (36 الفعةة) املظامل  عةار الدجوة

https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
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 أ اله “موها الةفعاجللاءات/ ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل( ب) يف( أ) 37تني الفعة  انظة                         
 أ اله “لدجوةاخلاصة اب التوجيهية املعادمل”  ود حتت العةار، مل 45 الفعةة انظة 

                          واإلنفاذ الرصد
 اب متثتتال املت دعتتة امل دومتتات مجتتع

 يفحتديدها
يفأل تعةر مسار  1  دم ا متثال لدتدا   املتد ة مبوجب الفعةةاحملتمدة لل حتدد احلا ت ادى الدجوة ير   

ةئيس أل يفيد  ل التعتدم الت ي حتتةزه الدجوتة مةحديتا يف الال مل املالئم يف كل حالة  دى حدة، يفي دب مىل 
 (49 الفعةة) 59 مىل اجملدس  مال ابلفعةة املعدمةالديفرية يف التعارية  ،ذ ه املسالة مدها  رال 

                          والتعاون التنسيق
ستتيما  دة امل ويتتة ابجلتتلاءات، يف يرتت   دتتى الدجوتتة ال تت تتايفل متتع جلتتال جمدتتس األمتتل األختتةى ذات الصتت األخةى الكيا ت مع التوسيق

 (9 الفعةة) (2011) 19٨٨الدجوة املوراة  مال ابلعةار 
 يفكا ت األمم املتحدة املتدصصة،  تيس  املسا دة ي دب مىل الدجوة أل تعوم،  ل قةيق فةيق الةصد أيف 

 (55 الفعةة  دب مل الديفل األ ناء )يفذلك  واء العدرات مل أجل ت ليل توفي  التدا  ، يف جمتال 
 1373جمدتتس األمتتل املورتتاة  متتال ابلعتتةار يكتتةر لكيتتد ضتتةيفرة ت ليتتل الت تتايفل اجلتتاري  تتني الدجوتتة يفجلوتتة  

املورتتاة  متتال ابلعتتةار جمدتتس األمتتل يفجلوتتة  (مكافحتتة اإلرذتتاب)جلوتتة   رتتال مكافحتتة اإلرذتتاب (2001)
أفةنتة اخلترباء التا  تة لكتل موهتا  ستعل موهتا، حستب ا نتنتاء، ت ليتل تعتادل مضافة مىل  (2004) 1540

توستتتتتيق يف  ،ستتتت  املستتتتتا دة التعويتتتتة يفرصتتتتدذايفتيكتتتتتل حستتتتب يف يتتتتت ، امل دومتتتتات يفتوستتتتيق زايرات العدتتتتدال  
املستتتائل التتتيت هتتتتم الدجتتتال التتتثال   رتتتال ستتتائة يف  ،ال النتتتات متتتع املوظمتتتات يفالوكتتتا ت الديفليتتتة يفاإلنديميتتتة

ا ذتمتام املرترتك  غتتة   حمتليت دتق ابجملتا ت  مجي هتا، يفي تةب  تل ا تلامت  تعتدمي توجيهتات لدجتتال فيمتا
األمني ال ام أل يتد  الرتتيعات الالزمة  مىللو أفنل، يفي دب  توسيق جهودذا يفتيس  ذ ا الت ايفل  دى

 (56 الفعةة) ةمررتك وانعلكي تتمكل األفةنة مل ال مل يف أنةب يفنت اكل يف م
 أ اله “موها الةفع/اجللاءات ائمو ن يف اإلدرا ”  ود حتت العةار، مل 34 الفعةة انظة التدا   توفي  موانرة

مبتتا يف ذلتتك   ثاهتتتا الدائمتتة، يفاملوظمتتات الديفليتتة امل ويتتة  دتتى ا جتمتتاع ابلدجوتتة يرتتجع التتديفل األ نتتاء،  
 (47 الفعةة) إلجةاء موانرات مت معة  رال أي مل املسائل ذات الصدة

                          التقنية املساعدة
 ا متثتتتتتتال  دتتتتتتى التتتتتتديفل مستتتتتتا دة
 لدتدا  

 أ اله “يفالت ايفل التوسيق”  ود حتت العةار، مل 55 الفعةة انظة
أ نائها  لايرات مىل  ددال  أيفيف/ للم األمة، يف نيام رئيس الدجوة مىتي دب مىل الدجوة أل توظة، حيثما يف 

،  غيتة ترتجيع التديفل  دتى توفيت ا كتامال يفف تا   دتى 1 خمتارة لت ليل توفي  التتدا   املرتار مليهتا يف الفعتةة
 (2002) 1390 يف (2000) 1333 يف (1999) 1267 يفلدعتتةارات العتتةار هلتت ا امتثتتا  اتمتتاا متثتتال 

 1٨22 يف (2006) 1735 يف (2005) 1617 يف (2004) 1526 يف (2003) 1455 يف
 (5٨ الفعةة) (2011) 19٨9 يف (2009) 1904 يف (200٨)

                          اإلبالغ
 دتى األنتل،  تل يف الستوة  مىل الدجوة أل تعدم تعةيةا شفواي مىل اجملدس،  ل قةيق رئيسها، متةة أينا ي دب ديفريةال تعاريةال تعدمي

جلوتتة  التعتتارية املعدمتتة متتل رئيستتيمتتع حستتب ا نتنتتاء اب نتترتال حتتال جممتتل أ متتال الدجوتتة يففةيتتق الةصتتد، 
يفي تةب  تل ا تلامت   عتد مرتايفرات غت   ،(2004) 1540الدجوة املوراة  مال ابلعةار يف مكافحة اإلرذاب 

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1455(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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  تكديف، هبا الصادر املهمة أيف لعةارا
 األحكام املهام فئة حسب

يفي دتتب   اجملدتتس، رمسيتتة متتةة يف الستتوة  دتتى األنتتل  رتتال  متتل الدجوتتة،  وتتاء  دتتى تعتتارية التتةئيس املوجهتتة مىل
 (59 الفعةةك لك مىل الةئيس تعدمي محاقات ديفرية مىل مجيع الديفل األ ناء املهتمة ابألمة )

 األ نتاءالتديفل  تع هلا اليت ابجلهود يت دق فيما استوتاجاهتا  ل تعةيةا اجملدس مىل تعدم أل الدجوة مىل ي دب التوصيات تعدمياإل الغ يف 
 (4٨ راهنا )الفعةة  توصيات يفتعدم التوفي  لتحسني الالزمة اخل وات حتدد يفأل التدا  ، توفي  أجل مل

 أ اله “يفاإلنفاذ الةصد”  ود حتت العةار، مل 49 الفعةة انظة 
                          اصل التو 

 أ اله “ةالتعوي املسا دة”  ود حتت العةار، مل 5٨ الفعةة انظة ُن ةية زايراتمجةاء 
 أ اله“ موها الةفع/اجللاءات نوائم يف اإلدرا ” ود حتت العةار، مل 14 الفعةة انظة لدجمهور امل دومات توف 

   
 4اجلديفل 

 2013-2012مكت  أمني املظامل: األحكام املتصلة ابلو ية، 
 

 تكديتف، هبتا الصتادر املهمتة أيف العتةار
 األحكام املهام فئة حسب

  (2012  20٨3 القرار  
  مهام عامة
، يففعتا لاجتتةاءات املعينوتة يف املةفتتق (2009) 1904يعتةنر متديتد يف يتتة مكتتب أمتتني املظتامل املورتا ابلعتتةار  التمديد

شهةا مل اترير اختاذ ذ ا العةار، يفيعةنر أل يواصل أمني املظامل تدعتي ال دعتات متل  30الثام لدعةار، ملدة 
الكيتتتا ت لدرتتت ب متتتل نائمتتتة اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة  دتتتى توظتتتيم  فتتتةاد أيف اجلما تتتات أيف املؤسنستتتات أيفاأل

العا تتدة  صتتورة مستتتعدة يفحمايتتدة، يفأ  ي دتتب أيف يتدعتتى ت ديمتتات متتل أيتتة حكومتتة، يفيعتتةنر أل يعتتدم أمتتني 
الكيتتا ت  أيف املظتامل مالحظتات يفتوصتية مىل الدجوتة  رتال رفتع أمستاء األفتةاد أيف اجلما تات أيف املؤسستات

اليت تعدمت   دب ش ب أمسائها مل نائمة اجللاءات املفةيفضتة  دتى توظتيم العا تدة،  تل قةيتق مكتتب 
أمتتني املظتتتامل، موصتتيا الدجوتتتة ممنتتا ابإل عتتتاء  دتتى ا ستتتم متتدرجا يف العائمتتتة يفممنتتا ابلوظتتتة يف شتت ب ا ستتتم 

 (19)الفعةة 
 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها

 أ اله“ مهام  امة”مل العةار، حتت  ود  19الفعةة انظة  رفع األمساء مل نوائم اجللاءات
متتتتل العتتتتةار تظتتتتلن ستتتتارية  1يرتتت  مىل نتتتتةاره العاضتتتتي ال م العتتتتة التتتتديفل ابختتتتتاذ التتتتتدا   املعيوتتتتة يف الفعتتتتةة   يت دق اي فةد أيف مجا ة أيف مؤسنسة أيف كيال يوصي أمني املظامل يف تعةيةه الرتامل  رتال قدتب رفتع  فيما

 (20ابملةفق الثام مل ذ ا العةار ابإل عاء  دى امس  مدرجا يف العائمة )الفعةة اسم ما  مال 
متتل ذتت ا العتتةار توتهتتي  1يرتت  أينتتا مىل نتتةاره العاضتتي ال م العتتة التتديفل ابختتتاذ التتتدا   املعيوتتة يف الفعتتةة  

متل الوظتة يف  يومتا  دتى انتهتاء الدجوتة 60فيما يت دق اي فةد أيف مجا ة أيف مؤسسة أيف كيال   تد منتي 
)ح( موتت ،  6التعةيتتة الرتتامل املعتتدنم متتل أمتتني املظتتامل، يففعتتا لدمةفتتق الثتتام هلتت ا العتتةار مبتتا يف ذلتتك الفعتتةة 

ال ي يوصي في  ال توظة الدجوة يف رفع ا سم، يفذلك ما مل تعتةنر الدجوتة  توافتق االراء نعتل انعنتاء فترتة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2083%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
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 تكديتف، هبتا الصتادر املهمتة أيف العتةار
 األحكام املهام فئة حسب

الوظة،  دى أل يعوم رئتيس الدجوتة يف حتال  تدم التوصنتل مىل توافتق يف االراء،  وتاء  دتى قدتب متل أحتد فيما يت دق ابلفةد أيف اجلما ة أيف الكيتال أيف املؤسستة حمتلن األايم الستني تدك أل تظلن تدك امل العة سارية   
أ نتتاء الدجوتتة،   تتة  مستتالة العتتت يف رفتتع استتم الفتتةد أيف اجلما تتة أيف املؤسستتة أيف الكيتتال  دتتى اجملدتتس 

يوما، يف دى أل يةا ى ك لك يف حال تعدمي مثل ذ ا ال دب أل م العة  60رتة ليحسم فيها يف غنول ف
متتتتل ذتتتت ا العتتتتةار تظتتتتلن ستتتتارية فيمتتتتا يت دتتتتق ابلفتتتتةد أيف اجلما تتتتة  1التتتتديفل ابختتتتتاذ التتتتتدا   املعيوتتتتة يف الفعتتتتةة   (21املؤسسة أيف الكيال حىت يعتن اجملدس يف املسالة )الفعةة  أيف

دمي مجيتتتع امل دومتتات ذات الصتتدة مىل أمتتتني املظتتامل، مبتتا يف ذلتتتك أي اتتث  عتتوة التتديفل األ نتتتاء  دتتى تعتت 
م دومتتات ستتةنية مهمتتة،  وتتد ا نتنتتاء، يفيرتتجع التتديفل األ نتتاء  دتتى تعتتدمي امل دومتتات ذات الصتتدة يف 
حيوهتتا، يفيةحتتب  تدتتك الرتتيعتتات الوقويتتة التتيت أ ةمتهتتا التتديفل األ نتتاء متتع مكتتتب أمتتني املظتتامل لتستتهيل 

لستتةية، يفيرتجع التتديفل األ نتتاء  دتى مواصتتدة الت تتايفل يف ذت ا الصتتدد، يفيؤكتتد يفجتتوب تعتادل امل دومتتات ا
امتثال أمني املظامل ألي شكل مل أشكال نيتود الستةية التيت تفةضتها التديفل األ نتاء  دتى متا تعدنمت  متل 

 (23م دومات )الفعةة 
يوظتتة يف ال  تتل يف مدرا  ي دتتب مىل التتديفل األ نتتاء يفاملوظمتتات يفاهليئتتات الديفليتتة امل ويتتة أل ترتتجنع متتل   

امستت  يف العائمتتة متتل أفتتةاد يفكيتتا ت أيف متتل  شتتةع يف مجتتةاءات ال  تتل ابلف تتل متتل ختتالل احملتتاكم الوقويتتة 
يفاإلنديمية أل يدتمس ش ب امس  مل نائمة اجلتلاءات املفةيفضتة  دتى توظتيم العا تدة  تعتدمي قدعتات الةفتع 

 (24مل العائمة مىل مكتب أمني املظامل )الفعةة 
عتتةر أنتت ، يف احلتتا ت التتيت يت تت ر فيهتتا  دتتى أمتتني املظتتامل استتتجواب معتتدم قدتتب يف ديفلتتة منامتتت ، جيتتوز ي 

ألمتتتني املظتتتامل أل ي دتتتب، مبوافعتتتة معتتتدم ال دتتتب، أل توظتتتة الدجوتتتة يف ممكانيتتتة متتتوح استتتتثواء متتتل العيتتتد 
لستتماح ملعتتدم )ب( متتل ذتت ا العتتةار يفذلتتك لغتتة  يفحيتتد ذتتو ا 1املفتتةيف   دتتى الستتفة يفالتتوارد يف الفعتتةة 

ال دتتب ابلستتفة مىل ديفلتتة أختتةى حتتىت يستتتجو   أمتتني املظتتامل يفذلتتك لفتترتة   تليتتد  متتا يدتتلم لدمرتتاركة يف 
ا ستجواب، شةي ة أ  ت رت  مجيع ديفل ال عور يفالوجهة  دى ذلك السفة، يفير  كت لك  دتى الدجوتة 

 (36ال خت ة أمني املظامل  عةار الدجوة )الفعةة 
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 5اجلديفل 
 *2013-2012: األحكام املتصلة ابلو ية، (2004  1٥2٦فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات املنش  عمال ابلقرار 

 
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  20٨3القرار   
  مهام عامة
متتل العتتةار  7 يعتتتةر متديتتد يف يتتة فةيتتق الةصتتد احلتتايل التت ي يوجتتد معتتةه يف نيويتتورك يفاملورتتا  متتال ابلفعتتةة التمديد

شتتهةا،  غيتتة تعتدمي املستتا دة لدجوتتة يف توفيتت   30مضتافية متتدهتا  ، يفيف يتة أ نتتائ  لفتترتة (2004) 1526
ني املظتتامل، يفأل ينتت دع الفةيتتق، حتتتت مشتتةاف الدجوتتة، ابملستتؤيفليات املوصتتوص  ديهتتا يف يف يتهتتا يفد تتم أمتت

 (60مىل األمني ال ام أل يتد  الرتتيعات الالزمة هل ا الغة  )الفعةة  املةفق األيفل مل ذ ا العةار، يفي دب 
 الد م ال ام

 
ينتت دع ابملستتؤيفليات التاليتتة: متتل ذتت ا العتتةار، ي متتل فةيتتق الةصتتد حتتتت مشتتةاف الدجوتتة يف  60يففعتتا لدفعتتةة 

 ... )ب( ا ض الع اي مسؤيفلية أخةى حتددذا الدجوة )املةفق األيفل(
 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها 

انترتاح اإلدرا  يف  يةحنب ابجلهود التيت  ت لتها الدجوتة، مبستا دة فةيتق الةصتد يفابلتوستيق متع التديفل معدمتة مجةاءات اإلدرا  يف نوائم اجللاءات
العائمة، لكي تتيح  دى مونع الدجوة  دى شعكة اإلنرتنتت، فتور مدرا  استم يف نائمتة اجلتلاءات املفةيفضتة 
 دتتتى توظتتتيم العا تتتدة، متتتوجلا ستتتةداي ألستتتعاب اإلدرا ، يفيرتتت   دتتتى الدجوتتتة ال تواصتتتل، مبستتتا دة فةيتتتق 

 العائمة،   ل اجلهود لكي تُتتاح  دتى مون هتا الةصد يفابلتوسيق مع الديفل امل وية معدمة انرتاح اإلدرا  يف
 (14 دى شعكة اإلنرتنت املوجلات السةدية ألسعاب مدرا  مجيع األمساء )الفعةة 

يهيتتب جبميتتع أ نتتاء الدجوتتة يففةيتتق الةصتتد أل ي د تتوا الدجوتتة  دتتى أي م دومتتات نتتد تتتتوافة لتتديهم  رتتال  
متتة، لكتتي تستتت ني هبتتا الدجوتتة  وتتد العتتت يف قدتتب يتتةد متتل محتتدى التتديفل األ نتتاء إلدرا  استتم يف العائ

مدرا  ا سم يف العائمة يفأل تستمد موها ال واصة اليت ميكل مضافتها مىل املوجل السةدي ألسعاب اإلدرا  
 (16)الفعةة  14املعني يف الفعةة 

مدراجهتا ترجيع الديفل األ ناء  دى تعدمي أمساء يفم دومات مضافية  تل ذويتة أصتحاب ذت ه األمستاء  غيتة  
 يف نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة، يففعا لت ديمات الدجوة )املةفق األيفل، الفعةة )س((

تعتتتتتتتتتتتدمي امل دومتتتتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتتتدة 
 ابإلدرا  يف نوائم اجللاءات

يفيده العةار، مبا يف ذلك تل  تعدمي املسا دة ألمني املظامل  ود اض ال    و يت  احملددة يف املةفق الثام هل ا
املؤسستتات أيف الكيتتا ت املعدمتتة ل دتتب مزالتتتة  مب دومتتات مستتتكمدة  تتل أيفلئتتك األفتتةاد أيف اجلما تتتات أيف

 امسها مل نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة )املةفق األيفل، الفعةة )ب((
ميتع امل دومتات ستيما  تل قةيتق جت مسا دة الدجوة  دى الوظة يف األمساء املعرتح مدراجها يف العائمتة، يف  

املت دعة اب سم املعترتح مدراجت  يف العائمتة يفت ميمهتا  دتى الدجوتة، يفم تداد مرتةيفع املتوجل الستةدي املرتار 
 )املةفق األيفل، الفعةة )ك(( 14ملي  يف الفعةة 

مقتتتتالع الدجوتتتتة  دتتتتى متتتتا جيتتتتتِّدن أيف جيتتتتتدر ابملالحظتتتتة متتتتل ظتتتتةيفف نتتتتد تستتتتونِّغ شتتتت ب استتتتم متتتتل العائمتتتتة،   
 امل دوة  ل شد  متوم )املةفق األيفل، الفعةة )ل((كامل دومات 

موافتتتتاة الدجوتتتتة مب دومتتتتات مضتتتتافية  تتتتل ذويتتتتة األشتتتتداص املدرجتتتتة أمستتتتاؤذم يف العائمتتتتة يفغتتتت  ذلتتتتك متتتتل  
امل دومتتتات التتتيت تستتتا د الدجوتتتة يف جهودذتتتا متتتل أجتتتل استتتتكمال نائمتتتة اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة  دتتتى توظتتتيم 

 ا ندر املست اع )املةفق األيفل، الفعةة )ع((العا دة آبخة امل دومات يفكفالة دنته

https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  ا ستعراض  
نائمتة اجلتلاءات ي دب مل فةيق الةصد أل ي متم  دتى الدجوتة كتل ستتة أشتهة نائمتة ابملدرجتة أمستاؤذم يف  است ةا  العائمة

املفةيفضتتة  دتتى توظتتيم العا تتدة متتل كيتتا ت يفأفتتةاد اتتل تفتعتتة ستتجالت العيتتود اخلاصتتة هبتتم مىل العيتتا ت 
الالزمتة التيت حتتتدد ذتويتهم، متتل أجتل كفالتة التوفيتت  الف تال لدتتتدا   املفةيفضتة  دتيهم، يفيريتتتة  دتى الدجوتتة 

 (39ائمة   يلال  زما )الفعةة ابست ةا  ذ ه األمساء لدعت فيما مذا كال مدراجها يف الع
يؤكتتد متتل جديتتد أنتت  يوعغتتي لفةيتتق الةصتتد أل ي متتم  دتتى الدجوتتة كتتل ستتتة أشتتهة نائمتتة ابألفتتةاد املعدتت   تتل  

يففتتاهتم متتل  تتني املدرجيتتتل يف نائمتتة اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى توظتتيم العا تتدة، مرتتفو ة  تعيتتيم لدم دومتتات 
حديفد اإلمكال، يفضع األصول اجملمدة يفمكال يفجودذا يفأمستاء اليت ختصهم، مل نعيل شهادة الوفاة، يفيف 

أي كيتتا ت أيف أفتتةاد ميكتتوهم تدعتتتي أي أصتتول ألغتتي نتتةار جتميتتدذا، يفيريتتتة  دتتى الدجوتتة ابستتت ةا  ذتت ه 
األمستتاء لدعتتت فيمتتا مذا كتتال مدراجهتتا يف العائمتتة   يتتلال  زمتتا، يفي دتتب مىل الدجوتتة شتت ب أمستتاء األفتتةاد 

 (40ات موثونة  ل يففاهتم )الفعةة ال يل تتوافة م دوم
يؤكتتد متتل جديتتد أينتتا أنتت  يوعغتتي لفةيتتق الةصتتد أل ي متتم  دتتى الدجوتتة كتتل ستتتة أشتتهة نائمتتة امستتاء الكيتتا ت  

ي تد هلتا يفجتود، مرتفو ة  تعيتيم  ثعت أن  مل املدرجة يف نائمة اجللاءات املفةيفضة  دى توظيم العا دة اليت أُ د  أيف
يريتتتة  دتتى الدجوتتة ابستتت ةا  ذتت ه األمستتاء لدعتتت فيمتتا مذا كتتال مدراجهتتا يف العائمتتة لدم دومتتات التتيت ختصتتها، يف 

 (41يلال  زما، يفي دب مىل الدجوة ش ب أمساء الكيا ت اليت تتوافة م دومات موثونة  راهنا )الفعةة   
ستد ة نانونيتة يرجع الديفل اليت تعرتح اإلدرا   دتى أل تعدت  فةيتق الةصتد متا مذا كانتت حمكمتة يفقويتة أيف  

مذا كتتتال نتتتد ُشتتتةع يف أي مجتتتةاءات ننتتتائية، يفأل تنتتتمنل  أختتتةى نتتتد است ةضتتتت حالتتتة الفتتتةد امل تتت  يفمتتتا
 (54ا ستمارة املوحدة إلدرا  األمساء يف العائمة،  ود تعدميها، أي م دومات أخةى ذات صدة )الفعةة 

جتتتة يف نائمتتتة اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة  دتتتى تعتتتدمي املستتتا دة مىل الدجوتتتة  وتتتد است ةاضتتتها املوتتتتظم لامستتتاء املدر  
توظيم العا دة،  ل قةيق أمور موها السفة يفا تصال ابلديفل األ ناء،  غية م داد سجل الدجوة اخلاص 

 العائمة )املةفق األيفل، الفعةة ) (( ابلونائع يفالظةيفف املتصدة ابألمساء املدرجة يف
  الرصد واإلنفاذ

يفرصده يفتعدمي تعارية يفتوصيات  ران ، مبا يرتمل جتميع امل دومات  ل توفي  التدا   يفتعييم ذ ا التوفي   رصد التوفي 
يت دتق مبوتع ا ستتغالل اإلجةامتي لانرتنتتت  )أ( متل ذت ا العتتةار فيمتا 1التتدا   املوصتوص  ديهتا يف الفعتةة 

مل نِّتعَتل توظيم العا دة يفستائة متل يتةتعط هبتا متل أفتةاد يفمجا تات يفمؤسستات يفكيتا ت؛ يفمجتةاء دراستات 
يفحبتتو  مت معتتة يف أي مستتائل أختتةى ذات صتتدة، حستتب توجيهتتات الدجوتتة مفةاديتتة، حستتب ا نتنتتاء؛ 
 )املةفق األيفل، الفعةة )ص((

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

يريتة  دى فةيق الةصد ال ادد يفجيمع م دومات مستعدة يفيععي الدجوة  دى اقالع  رال حا ت  دم 
العةار يفاألاا  الرائ ة حلا ت  دم ا متثتال، يفأل يستهل كت لك ا متثال لدتدا   املفةيفضة مبوجب ذ ا 

تعتتتدمي املستتتا دة لعوتتتاء العتتتدرات،  وتتتاء  دتتتى قدتتتب التتتديفل األ نتتتاء، يفي دتتتب مىل فةيتتتق الةصتتتد أل ي متتتل 
 صورة يفثيعة مع ديفلة/ديفل اإلنامتة أيف اجلوستية أيف املونتع أيف التاستيس أيف الديفلتة التيت انرتحتت مدرا  أمستاء 

لعائمة، يفغ ذتا متل التديفل ذات الصتدة، يفيرت   ديت  كت لك ال يعتدم توصتيات مىل الدجوتة أصحاهبا يف ا
 (61 رال اإلجةاءات املتد ة مل اجلة  دم ا متثال )الفعةة 
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

عتتتوائم املةج يتتتة املعدمتتتة  متتتال ، يفال(2003) 1455متتتل العتتتةار  6حتديتتتل التعتتتارية املعدمتتتة  متتتال ابلفعتتتةة    
، يفامل دومتات األختتةى املعدمتتة متل التتديفل األ نتتاء مىل الدجوتتة، (2005) 1617متتل العتتةار  10ابلفعتةة 

 حسب ت ديمات الدجوة )املةفق األيفل، الفعةة )د((
دمة مىل الديفل األ ناء لدحصول  دى م دومات، مبا يف ذلك ما مسا دة الدجوة يف متا  ة ال دعات املع 

 مل ذ ا العةار )املةفق األيفل، الفعةة )ه(( 1 يت دق  توفي  التدا   املرار مليها يف الفعةة
متل  1 مجع م دومات، ابسم الدجوة،  ل حا ت  دم ا متثال املعد   و  لدتتدا   املرتار مليهتا يف الفعتةة 

مبا يف ذلك جبمع امل دومات املعدمة مل الديفل األ ناء يفا تصال ابألقةاف املرتع  يف  تدم ذ ا العةار، 
 واء  دى قدب الدجوة،  تعدمي دراسات مفةادية مىل الدجوة  امتثاهلا، يفنيام فةيق الةصد، مل تدعاء نفس  أيف
 لتعوم ابست ةاضها )املةفق األيفل، الفعةة ) ((

 ةفق األيفلانظة أ اله الفعةة )ص( مل امل 
  التنسيق والتعاون

يرتتجع فةيتتق الةصتتد يفمكتتتب األمتتم املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة  دتتى مواصتتدة أنرتت تهما املرتترتكة،  التوسيق مع الكيا ت األخةى
، (2004) 1540ابلت ايفل مع املديةيتة التوفي يتة ملكافحتة اإلرذتاب يفخترباء الدجوتة املورتاة  متال ابلعتةار 

تع لتت  متتل جهتتود لالمتثتتال  لتلاماهتتتا مبوجتتب العتتةارات ذات  ملتتد يتتد املستتا دة مىل التتديفل األ نتتاء فيمتتا
 (57الصدة، يفذلك  سعل موها توظيم حدعات  مل منديمية يفديفل منديمية )الفعةة 

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  61انظة الفعةة  
ال ت عد، مبسا دة فةيق الةصد، اجتما ات خاصة  رال املواضيع املهمة أيف املواضتيع ير   دى الدجوة  

اإلنديميتتة، أيف حتتتدايت نتتدرات التتديفل األ نتتاء، يفذلتتك ابلترتتايفر، حستتب ا نتنتتاء، متتع جلوتتة مكافحتتة 
امل ويتة  اإلرذاب يفمديةيتها التوفي ية، يففةنة ال مل امل وية ابلتوفي  يف جمال مكافحة اإلرذاب، يففةنة ال مل

ابإلجتةاءات املاليتتة لتحديتتد جمتتا ت األيفلويتتة لتعتتدمي املستتا دة التعويتتة يفمتكتتني التتديفل األ نتتاء متتل التوفيتت  
 (62 عدر أكثة ف الية )الفعةة 

 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”انظة الفعةة )ب( مل املةفق األيفل، حتت  ود  
وة  ست ةاضت  يفاملوافعتة  ديت ، حستب ا نتنتاء، يتورد فيت  فةيتق الةصتد تعدمي  ة م   مل شامل مىل الدج 

فيهتا األستفار املعرتحتة، يفذلتك ابلتوستيق  تفاصيل األنرت ة التيت يتتوخى توفيت ذا اضت ال ا مبستؤيفليات ، مبتا
ار الوثيق مع املديةية التوفي ية لدجوتة مكافحتة اإلرذتاب يفمتع فةيتق اخلترباء التتا ع لدجوتة املورتاة  متال ابلعتة 

 الت زر )املةفق األيفل، الفعةة )يف(( ، جتوعا لالزديفاجية يفت ليلا لسعل(2004) 1540
الت ايفل الوثيق مع املديةية التوفي ية لدجوة مكافحة اإلرذاب يففةيتق اخلترباء التتا ع لدجوتة املورتاة  متال ابلعتةار  

يفتعتتتادل امل دومتتتات م همتتتا متتتل أجتتتل حتديتتتد جمتتتا ت ا لتعتتتاء يفالتتتتداخل، يفاملستتتا دة يف  (2004) 1540
 تسهيل التوسيق الف دي  ني الدجال الثال ، مبا يف ذلك يف جمال تعدمي التعارية )املةفق األيفل، الفعةة )ز((

لتتو ف تتال يف مجيتتع األنرتت ة املنتت دع هبتتا يف مقتتار توفيتت  استترتاتيجية األمتتم املتحتتدة ال امليتتة املرتتاركة  دتتى  
ملكافحتتة اإلرذتتاب يفتعتتدمي التتد م هلتتا، مبتتا يف ذلتتك ضتتمل فةنتتة ال متتل امل ويتتة ابلتوفيتت  يف جمتتال مكافحتتة 

تعتتت هلا  اإلرذتتتاب، التتتيت أنرتتتئت لنتتتمال التوستتتيق يفا تستتتاق الرتتتامدني يف جهتتتود مكافحتتتة اإلرذتتتاب التتتيت
 سيما مل خالل أفةنتها ال امدة امل وية )املةفق األيفل، الفعةة )ح(( موظومة األمم املتحدة، يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/1455(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1617(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

الترتتايفر متتع التتديفل األ نتتاء نعتتل الستتفة مىل التتديفل األ نتتاء املدتتتارة،  دتتى أستتاس  تتة م  ال متتل التت ي    
 تعتةنه الدجوة )املةفق األيفل، الفعةة )م((

مياثدها مل ذيئات التوسيق يف  ما كل التوسيق الوقوية امل وية مبكافحة اإلرذاب أيفالتوسيق يفالت ايفل مع مةا  
 العدد ال ي تتم زايرت ، حسب ا نتناء )املةفق األيفل، الفعةة )ل((

الترايفر مع الديفل األ ناء يفاملوظمتات األختةى ذات الصتدة،   تةق موهتا مجتةاء حتوار موتتظم متع اثديهتا  
يت دتق موهتا اي مستائل  ستيما متا اصم، مع مةا اة الت ديعات اليت تتةد موهتا، يف يف نيويورك يفيف شىت ال و 

 )أ( مل ذ ا املةفق )املةفق األيفل، الفعةة )ق(( ند تةد يف تعارية فةيق الةصد املرار مليها يف الفعةة
ديميتتتة، ختتالل املدتعيتتتات اإلن الترتتايفر متتتع ديفائتتة املدتتتا ةات يفاألمتتل يف التتتديفل األ نتتاء، مبتتتا يف ذلتتك متتتل 

  غة  تيس  تعادل امل دومات يفت ليل منفاذ التدا   )املةفق األيفل، الفعةة )ر((
الترايفر مع اثدتي الع تاع اخلتاص امل ويتني، مبتا يف ذلتك املؤسستات املاليتة، لالقتالع  دتى التوفيت  ال مدتي  

 )ي((لتجميد األصول يفم داد توصيات  غة  ت ليل ذلك اإلجةاء )املةفق األيفل، الفعةة 
ال متتل متتع املوظمتتات الديفليتتة يفاإلنديميتتة ذات الصتتدة  غتتة  ت ليتتل التتو ي ابلتتتدا   يفا متتتتثال هلتتا )املةفتتق  

 األيفل، الفعةة )ت((
ال متتتتل متتتتع املوظمتتتتة الديفليتتتتة لدرتتتتةقة اجلوائيتتتتة )اإلنرت تتتتول( يفمتتتتع التتتتديفل األ نتتتتاء لدحصتتتتول  دتتتتى صتتتتور  

إلضافتها مل أمكل مىل اإلخ ارات اخلاصة اليت تصدر  ل  فوتوغةافية لافةاد املدرجة أمساؤذم يف العائمة
اإلنرت ول، يفضمال يفجود مخ ارات خاصة  ني اإلنرت ول يفاألمم املتحدة ابلوسعة لكافة األفةاد يفاجلما ات 

 يفاملؤسسات يفالكيا ت املدرجة يف العائمة )املةفق األيفل، الفعةة ) ((
مجدتس، يفأفةنتة خربائهتا،  وتد ال دتب،  دتى ت ليتل ت ايفهنتا متع مسا دة اهليئات الفة ية األخةى التا  تة لد 

، يفال متتتل متتتع األمانتتتة ملوانرتتتة (2006) 1699املوظمتتتة الديفليتتتة لدرتتتةقة اجلوائيتتتة، املرتتتار مليتتت  يف العتتتةار 
يسهل التوفي   دتى الستد ات الوقويتة )املةفتق تدا   توحيد شكل كافة نوائم جلاءات األمم املتحدة حىت 

 األيفل، الفعةة )ذ((
 مل العةار 62انظة أ اله الفعةة  موانرة توفي  التدا  

  املساعدة التقنية
ي دب مىل الدجوة أل تعوم،  ل قةيق فةيق الةصد أيف يفكا ت األمم املتحدة املتدصصة،  تيس  املسا دة  مسا دة الديفل  دى ا متثال لدتدا  

 (55، يفذلك   دب مل الديفل األ ناء )الفعةة يف جمتال  واء العدرات مل أجل ت ليل توفي  التدا  
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  61انظة الفعةة  
مسا دة الدجوة يف تيس  املسا دة يف جمال  واء العدرات مل أجل ت ليل توفي  التدا تيتة،  واء  دى قدب  

 الديفل األ ناء )املةفق األيفل، الفعةة ) ((
  اإلبالغ 

 أ اله“ التوسيق يفالت ايفل”حتت  ود  انظة الفعةة )يف( مل املةفق األيفل، م داد  ة م  ال مل
مفتتادة الدجوتتة، ابنتظتتام أيف  وتتاء  دتتى قدعهتتا،  تعتتدمي محاقتتات شتتفوية أيف خ يتتة،  تتل  متتل فةيتتق الةصتتد،  تعدمي التعارية الديفرية

 يف ذلك زايرات  مىل الديفل األ ناء يفاألنر ة اليت ين دع هبا )املةفق األيفل، الفعةة ) (( مبا

https://undocs.org/ar/S/RES/1699(2006)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

حستتتب ا نتنتتتاء، مىل الدجوتتتة  رتتتال التتتةيفا ط العائمتتتة  تتتني توظتتتيم العا تتتدة يفأيفلئتتتك  تعتتتدمي تعتتتارية ديفريتتتة،   
متتل العتتةار  1أيف اجلما تتات أيف املؤسستات أيف الكيتتا ت املؤذدتتة لتادرا  يف العائمتتة مبوجتتب الفعتةة  األفتةاد
 أ(( خةى ذات صدة )املةفق األيفل، الفعةة )أأيف أي نةارات جلاءات أ (2012) 20٨2

ير  مىل نةاره العاضي ال تستتددم التديفل األ نتاء،  وتد انترتاح أمستاء  دتى الدجوتة إلدراجهتا يف نائمتة  اإلبالغ وتقد  التوصيات
 اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى توظتتيم العا تتدة، ا ستتتمارة املوحتتدة إلدرا  األمستتاء يف العائمتتة يفأل تتتليفد الدجوتتة
اكرب ندر اكل مل امل دومات ذات الصدة  ل ا سم املعرتح مدراج ، يف  سيما ما يكفي مل امل دومات 
احملتتتددة لدهويتتتة التتتيت تتتتتيح الت تتتةف  دتتتى ذويتتتة األفتتتةاد يفاجلما تتتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتتا ت  صتتتورة دنيعتتتة 

 ول لكي يصدر مخ ارا خاصا، يفجازمة، يفأل تليفندذا ندر اإلمكال ابمل دومات اليت يدلم تعدميها مىل اإلنرت 
يفيرت   دتتى الدجوتتة ال تستتتكمل، حستتب ا نتنتاء، ا ستتتمارة املوحتتدة إلدرا  األمستتاء يف العائمتتة يففعتتا 
ألحكام ذ ا العةار، يفيرت  كت لك  دتى فةيتق الةصتد ال يعتدنم تعةيتةا مىل الدجوتة  تل اخل توات اإلضتافية 

هويتتة، يفكتت لك اخل تتوات التتيت تنتتمل يفجتتود مخ تتارات التتيت ميكتتل اختاذذتتا لتحستتني امل دومتتات احملتتددة لد
خاصة  ني املوظمة الديفلية لدرتةقة اجلوائيتة )اإلنرت تول( يفاألمتم املتحتدة ابلوستعة لكافتة األفتةاد يفاجلما تات 

 (13يفاملؤسسات يفالكيا ت املدرجة يف العائمة )الفعةة 
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  61انظة الفعةة  
، 2013حليةال/يونيت   30أيفهلمتا يف مو تد أنصتاه  تعدمي تعةيةيل خ يني شامدني يفمستتعدني مىل الدجوتة، 

،  تتل توفيتت  التتديفل األ نتتاء لدتتتدا   املرتتار 2013كتتانول األيفل/ديستتمرب   31يفالثتتام يف مو تتد أنصتتاه 
التتدا   يفاختتاذ تتدا   مل ذ ا العةار، مبا يف ذلك تعدمي توصيات حمددة لتحسني توفي   1 مليها يف الفعةة

 جديدة حمتمدة )املةفق األيفل، الفعةة )أ((
 1 تعدمي توصيات مىل الدجوة ميكل أل تست ني هبا الديفل األ ناء يف توفي  التدا   املرار مليها يف الفعةة 

ا تتدة متتل ذتت ا العتتةار يفيف م تتداد امل دومتتات املعتترتح مضتتافتها مىل نائمتتة اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى توظتتيم الع
 )املةفق األيفل، الفعةة )ي((

دراسة ال ا ع املتغ  لدتهديد ال ي يركد  توظيم العا دة يفأفنل التدا   ملواجهت ، مبا يف ذلك  ل قةيق  
منامة حوار مع العاحثني يفاهليئتات األكادمييتة املدتصتة، ابلترتايفر متع الدجوتة، يفتعتدمي تعةيتة  تل ذلتك مىل 

 )ف(( الدجوة )املةفق األيفل، الفعةة
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”انظة الفعةة )ص( مل املةفق األيفل، حتت  ود  

  التواصل
 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  14انظة الفعةة  توف  امل دومات لدجمهور

 أ اله “ا ست ةا ”انظة الفعةة ) ( مل املةفق األيفل، حتت  ود  مجةاء زايرات ن ةية
 أ اله“ التوسيق يفالت ايفل”األيفل، حتت  ود انظة الفعةتني )يف( يف )م( مل املةفق  

 
 فيما يت دق  توظيم العا دة يفما يةتعط    مل أفةاد يفكيا ت. * 

        

https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)


 
2013-2012ممارسات جملس األمن، ملحق مرجع   

 

16-06865 530 

 

  (2003  1٥1٨اللجنة املنش ة عمال ابلقرار  
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، مل جيتتة مدختتال أي ت تتديالت  

، التتتتتيت (2003) 151٨ دتتتتتى يف يتتتتتة الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار 
أيفكدت مليها مهمة حتديد األفتةاد يفالكيتا ت املتةتع ني ابلوظتام ال ةانتي 

متواهلم يفغ ذتا متل األصتول املاليتة يفاملتوارد السا ق الت يل يوعغتي جتميتد أ
ا نتصتتادية يفحتويدهتتا مىل صتتوديفق توميتتة ال تتةاق، يفذلتتك  متتال ابلعتتةار 

14٨3 (2003). 
 

 (2003  1٥21اللجنزززززززززة املنشززززززززز ة عمزززززززززال ابلقزززززززززرار  
 ليرباي  بش ن

، نةر اجملدس جتديد تدا   حظة (2012) 2079يف العةار  
األسدحة يفجتميد األصول يفحظة السفة اليت فةضها  دى ليرباي. يفمتدد 

لفتترتة  (2003) 1521أينتتا يف يتتة فةيتتق اخلتترباء املورتتا  متتال ابلعتتةار 
جوتتة املورتتاة شتتهةا لاشتتةاف  دتتى تتتدا   اجلتتلاءات متتع الد 12متتدهتا 

 متال ابلعتةار ذاتت . يفمضتافة مىل ذلتك، قدتب اجملدتس مىل الفةيتق ميفتاد 
  ثيت تعييم مىل ليرباي يفالديفل اجملايفرة مل أجل مجتةاء حتعيعتات يفم تداد 
تعةية ملوتصف املدة يفتعةية هنائي  ل توفي  التدا   املت دعتة ابألستدحة 

ةيتتتتق ال متتتتل يف تتتتل أي انتهاكتتتتات لتدتتتتك التتتتتدا  . يفنتتتتد قُدتتتتب متتتتل الف
ابلت تتايفل الوثيتتق متتع حكومتتة ليتترباي يففةيتتق اخلتترباء امل تت   كتتوت ديفتتوار 
لالض الع هب ه املهام. يفيف العةار نفس ، حث اجملدُس حكومتة ليترباي 
يفالتتتديفل امل ويتتتة التتتيت تعتتتدم أمستتتاء  غتتتة  مدراجهتتتا يف العائمتتتة  دتتتى أل 

اب مبستتا دة متتل فةيتتق اخلتترباء،  تتتوف  صتتيغة مستتتكمدة لاستتع تعتتوم،
 املتاحة  دواً إلدرا  األمساء يف نوائم حظة السفة يفجتميد األصول. 

، نتتتتةر اجملدتتتتس ت تتتتديل شتتتتةيف  (2013) 212٨يفيف العتتتتةار  
اإلخ ارات املةسدة مىل الدجوة  رتال احلظتة املفتةيف   دتى األستدحة. 

يفالتتدريب املتةتعط هبتا، يفمل ي د م دواب اإلخ اُر  ل املتواد غت  الفتاكتة 
يفأصعحت السد ات الديربية ذي متل يتحمتل املستؤيفلية األساستية  تل 
مخ تتار الدجوتتة  رتتكل مستتعق  تتل شتتحل أي ممتتدادات متتل األستتدحة 
الفتاكتتتتة يفاملتتتتواد ذات الصتتتتدة هبتتتتا، أيف  تتتتل أي مستتتتا دة أيف مرتتتتورة أيف 
تدريب تعدم  يف متا يت دتق ابألنرت ة ال ستكةية أيف غ ذتا متل أنرت ة 

األمتتل. يفأيف تتل اجملدتتس لدجوتتة أينتتا أل تستتت ة  نائمتتة األفتتةاد ن تتاع 
يفالكيتتتتا ت اخلاضتتتت ني لتتتتتدا   اجلتتتتلاءات. يفمتتتتدد اجملدتتتتس يف يتتتتة فةيتتتتق 

متتع الرتكيتتل أساستتا  دتتى تعيتتيم الفةيتتق  شتتهةا أختتةى، 12اخلتترباء لفتترتة 
لتوفي  حظة األسدحة، يفلكو  مل جيدد يف ية الفةيق املت دعة   تدة مهتام 

(، مبتتا يف ذلتك تعيتتيم متدى مستتا ة 2012) 2079ر يفردت يف العتةا
الغاابت يفغ ذتا متل املتوارد ال عي يتة يف الستالم يفاألمتل يفالتوميتة يفلتيس 

 يف  دم ا ستعةار.
التتتو  الكامتتتل جلميتتتع األحكتتتام  7يف  6يفيتنتتمل اجلتتتديف ل  

يتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء التتتتتتتواردة يف العتتتتتتتةارات التتتتتتتتيت املتصتتتتتتتدة  و يتتتتتتتة الدجوتتتتتتتة يففة 
 اجملدس. اخت ذا

      
 6اجلديفل 

 2013-2012بش ن ليرباي: األحكام املتصلة ابلو ية،  (2003  1٥21اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2013  212٨القرار   
  ا ستعراض

يوما مجيع األفةاد يفالكيا ت اخلاض ني لدتدا   املفةيفضة مبوجب  90يو ُل لدجوة أل تست ةَ  يف غنول  است ةا  العائمة
يفأل تر ب،  دى أستاس  (2003) 1521مل العةار  4يفالفعةة  (2004) 1532مل العةار  1الفعةة 

كتتل حالتتة  دتتى حتتدة، استتم كتتل متتل مل ي تتد يستتتويف م تتاي  اإلدرا  التتيت حتتددهتا تدتتك التتتدا  ، متتع ميتتالء 
 (3ا  تعار الواجب الراء حكومة ليرباي )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483(2003)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  ا ستثناءات  
األنتل متل شتحل تن دع السد ات الديربية ابملسؤيفلية األساسية  ل مخ تار الدجوتة نعتل  ستة أايم  دتى  جتهيل اإلخ ارات

الصتتتدة هبتتتا، أيف  تتتل أي مستتتا دة أيف مرتتتورة أيف تتتتدريب  أي ممتتتدادات متتتل األستتتدحة الفتاكتتتة يفاملتتتواد ذات
تعدم  يف ما يت دق ابألنر ة ال سكةية أيف غ ذا متل أنرت ة ن تاع األمتل حلكومتة ليترباي يفاملرتار مليهتا يف 

 ‘(2’)ب(  2)ب( )الفعةة  2الفعةة 
)ب(  2دم املستتا دة، كتتإجةاء  تتديل، أل تعتتدم ذتت ا اإلخ تتار يففعتتا لدفعتتةة جيتتوز لدتتديفل األ نتتاء التتيت تعتت 

 ‘(3’)ب(  2ابلترايفر مع حكومة ليرباي )الفعةة 
    

 7اجلديفل 
 2013-2012فريق اخلرباء املعين بليرباي: األحكام املتصلة ابلو ية، 

 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  20٧٩القرار   
  مهام عامة
شتهةا  12لفترتة متدهتا  (2009) 1903متل العتةار  9يعةر متديد يف ية فةيق اخلترباء امل تني  متال ابلفعتةة  التمديد

ا تعتتارا متتل اتريتتر اختتتاذ ذتت ا العتتةار، يفذلتتك لالضتت الع ابملهتتام التاليتتة ابلت تتايفل الوثيتتق متتع حكومتتة ليتترباي 
 (5)الفعةة  ... اء امل    كوت ديفواريففةيق اخلرب 

 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها 
تعتتتتتتتتتتتدمي امل دومتتتتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتتتدة 

 ابإلدرا  يف نوائم اجللاءات
ميفاد   ثيت تعييم لدمتا  ة مىل ليرباي يفالديفل اجملايفرة مل أجتل مجتةاء حتعيعتات يفم تداد تعةيتة ملوتصتف املتدة 

، (2009) 1903يفتعةية هنائي  تل توفيت  التتدا   املت دعتة ابألستدحة  دتى الوحتو امل تدل مبوجتب العتةار 
نتهاكتتتات لتدتتتك التتتتدا  ، مبتتتا يرتتتمل أي م دومتتتات ذات صتتتدة  تحديتتتد الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال يف تتتل أي ا
 (2003) 1521)أ( متتتتل العتتتتةار  4أمستتتتاء األفتتتتةاد التتتتوارد يفضتتتت هم يف الفعتتتتةة  (2003) 1521ابلعتتتتةار 
، يفمبا يرمل خمتدف مصادر متويل ا جتار غ  املرةيفع ابألسدحة، (2004) 1532مل العةار  1يفالفعةة 

 )أ(( 5مثل املوارد ال عي ية )الفعةة 
  ا ستعراض

مسا دة الدجوة يف استكمال األسعاب املتاحة  دواً إلدرا  األمساء يف نوائم حظة السفة يفجتميد األصول  است ةا  العائمة
 )ح(( 5)الفعةة 

  التقييم
يفمتدى استتمةار احلاجتة  (2004) 1532مل العتةار  1تعييم أثة يفف الية التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  تعييم أثة التدا   يفف اليتها

 )ب(( 5مليها، يفيرمل ذلك  صفة خاصة ما يت دق مبمتدكات الةئيس السا ق ترارلل اتيدور )الفعةة 
ال مل، يف سياق اإلقار العانوم االخ  يف الت ور يف ليرباي،  دى تعييم مدى مسا ة الغاابت يفغ ذا مل  تعييم لث  املوارد ال عي ية

الستتتتتالم يفاألمتتتتتل يفالتوميتتتتتة يفلتتتتتيس يف  تتتتتدم ا ستتتتتتعةار، يفمتتتتتدى مستتتتتا ة الترتتتتتةي ات املتتتتتوارد ال عي يتتتتتة يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

الصتتتتدة )العتتتتانول التتتتوق  إلصتتتتالح الغتتتتاابت، يفالعتتتتانول املورتتتتب لدجوتتتتة األراضتتتتي، يفنتتتتانول حعتتتتوق  ذات  
اجملتم تتتات احملديتتتة فيمتتتا يت دتتتق ابألراضتتتي احلةجيتتتة، يفنتتتانول املعتتتادرة الديربيتتتة لدرتتتفافية يف جمتتتال الصتتتوا ات 

دةاجية( يفجهتتود اإلصتتالح األختتةى يف ذتت ه املةحدتتة ا نتعاليتتة، يفتعتتدمي توصتتيات  تتل ال ةيعتتة التتيت ا ستتت
ميكتتل هبتتا هلتت ه املتتوارد ال عي يتتة املستتا ة  دتتى لتتو أفنتتل يف التعتتدم التت ي اتتةزه العدتتد يف حتعيتتق الستتالم 

 )د(( 5يفا ستعةار املستدامني )الفعةة 
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

كيمربيل الت ايفل  ورا  مع نظام  مدية كيمربيل، مبا يف ذلك أثواء الع ثة اليت مل املعةر أل تعوم هبا  مدية  
، يفتعيتتتتيم متتتتدى امتثتتتتال حكومتتتتة ليتتتترباي لوظتتتتام  مديتتتتة كيمتتتتربيل إلصتتتتدار شتتتتهادات املورتتتتا 2013يف  تتتتام 
 ((ه) 5 )الفعةة

  “اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”)أ( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  تةكيل األنر ة يف مواقق   يوها
 أ اله‘‘ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”)أ( مل العةار، حتت  ووال  5الفعةة انظة  تعدمي امل دومات  ل ا نتهاكات

  التنسيق والتعاون
 أ اله“ مهام  امة”مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  الكيا ت األخةىالتوسيق مع 

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”)ه( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  
الت ايفل  ورا  مع أفةنة اخلترباء األختةى امل ويتة،   ستيما فةيتق اخلترباء امل ت   كتوت ديفتوار امل تاد منرتاؤه  

 )ز(( 5)الفعةة  2012نيسال/أ ةيل  26املؤر   (2012) 2045مل العةار  15مبوجب الفعةة 
  اإلبالغ 

 “اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”)أ( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  اإل الغ يفتعدمي التوصيات
حتديتتد اجملتتا ت التتيت ميكتتل فيهتتا ت ليتتل نتتدرة ليتترباي يفديفل املو عتتة متتل أجتتل تيستت  توفيتت  التتتدا   املفةيفضتتة  

، يفتعتدمي توصتيات (2004) 1532مل العةار  1يفالفعةة  (2003) 1521مل العةار  4مبوجب الفعةة 
 ) (( 5يف ذ ا الصدد )الفعةة 

يفتعةيتة هنتائي مىل  2013حليةال/يونيت   1تعدمي تعةية ملوتصتف املتدة مىل اجملدتس  تل قةيتق الدجوتة حبدتول  
 ل مجيع املسائل الواردة يف ذ ه الفعةة،  2013كانول األيفل/ديسمرب   1اجملدس  ل قةيق الدجوة حبدول 

يفتعتتدمي آختتة امل دومتتات  صتتورة غتت  رمسيتتة مىل الدجوتتة، حستتب ا نتنتتاء، نعتتل ذتت يل املو تتديل،   ستتيما 
 1521متتل العتتةار  10 رتال التعتتدم احملتةز يف ن تتاع الغتتاابت موت  ملغتتاء التتدا   املفةيفضتتة مبوجتتب الفعتةة 

متتل  6، يفيف ن تتاع املتتاس موتت  ملغتتاء التتتدا   املفةيفضتتة مبوجتتب الفعتتةة 2006يف حليةال/يونيتت   (2003)
 )يف(( 5)الفعةة  2007يف نيسال/أ ةيل  (2003) 1521العةار 

  التواصل
اتتث حكومتتة ليتترباي يفالتتديفل امل ويتتة التتيت تعتتدم أمستتاء  غتتة  مدراجهتتا يف العائمتتة  دتتى العيتتام مبستتا دة متتل  توف  امل دومات لدجمهور

ا نتنتتتاء يفديفل لختتت ،  تتتتوف  صتتيغة مستتتتكمدة لاستتتعاب املتاحتتتة  دوتتتاً فةيتتق اخلتتترباء امل تتت   ديتتترباي،  وتتد 
 (4إلدرا  األمساء يف نوائم حظة السفة يفجتميد األصول )الفعةة 

 أ اله“ ا ست ةا ”)ح( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  

https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2013  212٨القرار   
  مهام عامة
 التمديد

 
لفتتترتة متتتدهتا  (2009) 1903متتتل العتتتةار  9يعتتتةر أينتتتا متديتتتد يف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء امل تتتني  متتتال ابلفعتتتةة 

شهةا ا تعارا مل اترير اختاذ ذ ا العةار، يفذلك لالض الع ابملهام التالية ابلت ايفل الوثيق مع حكومة  12
 (5ليرباي يففةيق اخلرباء امل    كوت ديفوار )الفعةة 

  التقييم
العيتتتام  ع ثتتتيت تعيتتتيم يفمتا  تتتة مىل ليتتترباي يفالتتتديفل اجملتتتايفرة، لدتحعيتتتق يف توفيتتت  التتتتدا   املت دعتتتة ابألستتتدحة،  تعييم أثة التدا   يفف اليتها

، يفم داد تعةية موتصف املدة يفتعةية هنتائي  تل توفيت ذا (2009) 1903ها امل دلة مبوجب العةار  صيغت
يفأي انتهاكات هلا، مبا يف ذلك  ل خمتدف مصادر متويل جتارة األسدحة غ  املرةيف ة، يف ل التعدم احملةز 

ناء يف متا يت دتق  عتدرة حكومتة ليترباي  دتى رصتد يفمةانعتة األستدحة يفننتااي احلتديفد يف ن ا ي األمل يفالع
 )أ(( 5أحةزت  احلكومة مل تعدم يف جمال استيفاء شةيف  اإلخ ار )الفعةة   صورة ف الة، يف ل ما

  الرصد واإلنفاذ
 أ اله“ التعييم”)أ( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  تةكيل األنر ة يف مواقق   يوها
 أ اله“ التعييم”)أ( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  تعدمي امل دومات  ل ا نتهاكات

  التنسيق والتعاون
الت ايفل  ورا  مع أفةنة اخلترباء امل ويتة األختةى،   ستيما فةيتق اخلترباء امل ت   كتوت ديفتوار امل تاد منرتاؤه  التوسيق مع الكيا ت األخةى

 ) (( 5)الفعةة  2013نيسال/أ ةيل  25املؤر   (2013) 2101مل العةار  1٨مبوجب الفعةة 
  اإلبالغ 

 أ اله“ التعييم”)أ( مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  اإلبالغ وتقد  التوصيات
 حليتتتةال/ 1يف مو تتتد أنصتتتاه  تعتتتدمي تعةيتتتة موتصتتتف املتتتدة مىل اجملدتتتس،   تتتد مجتتتةاء موانرتتتة متتتع الدجوتتتة، 

،  تل مجيتع املستائل التواردة 2014كتانول األيفل/ديستمرب   1، يفتعةية هنائي يف مو د أنصاه 2014 يوني 
يف ذتت ه الفعتتةة، يفتعتتدمي تعتتارية غتت  رمسيتتة مىل الدجوتتة  تتل آختتة املستتتجدات نعتتل ذتت يل التتتارخيني حستتب 

 )ب(( 5معتنى احلال )الفعةة 
    

بشززز ن  (2004  1٥33اللجنزززة املنشززز ة عمزززال ابلقزززرار  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 م/ترتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتا 20املتتتتتتتتؤر   (2012) 2076يف العتتتتتتتتةار  
متارس  23، أ ةب اجملدس  ل ندع  ألل نائدي حةكتة 2012نوفمرب 

خيوضتتتال يف أنرتتت ة تستتتتويف م تتتاي  اإلدرا  يف العائمتتتة املت دعتتتة حبظتتتة 
األستتتتتدحة يفحظتتتتتة الستتتتتفة يفجتميتتتتتد األصتتتتتول فيمتتتتتا خيتتتتت  اجلما تتتتتات 
املستتتدحة األجوعيتتتة يفالكونغوليتتتة الواشتتت ة يف موتتتاقق حمتتتددة متتتل اجلتتتلء 

ونغتتو الدميعةاقيتتة، يفأيف تتل مىل الدجوتتة املورتتاة الرتتةني متتل مجهوريتتة الك
( أل تستتتتتتتتت ة  أنرتتتتتتتت ة العائتتتتتتتتديل 2004) 1533 متتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار 

يفأنرتتتت ة أي أشتتتتداص آختتتتةيل يستتتتتوفول م تتتتاي  اإلدرا  يف العائمتتتتة. 
يفأ تتتةب اجملدتتتس أينتتتا  تتتل ا تلامتتت  الوظتتتة يف فتتتة  جتتتلاءات مضتتتافية 

صتتةفول متتارس يفأيفلئتتك التت يل يت 23حمتتددة اهلتتدف  دتتى نيتتادة حةكتتة 
 يف انتهاك لوظام اجللاءات يفحظة توريد األسدحة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
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، حتتتدد اجملدتتس م تتتاي  اإلدرا  (2012) 207٨يفيف العتتةار  
ا ستتتتثواء متتتل حظتتتة يف نتتتوائم حظتتتة الستتتفة يفجتميتتتد األصتتتول يفم تتتاي  

توريتتد األستتدحة، يفنتتةر أل تستتةي التتتدا   يفا ستتتثواءات املستتموح هبتتا 
 دى األفةاد يفالكيا ت اليت تستويف امل اي  كما أدرجتتهم الدجوتة. يفيف 

 شتتتتتتعا / 1نفتتتتتتس العتتتتتتةار، متتتتتتدد اجملدتتتتتتس يف يتتتتتتة فةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء حتتتتتتىت 
 ، يفقدتتتب مليتتت  أل يواصتتتل دراستتتة األثتتتة التتت ي حتدثتتت  يف2014 فربايتتتة

سدستتدة توريتتد امل تتادل معادئتت  التوجيهيتتة املت دعتتة ابل وايتتة الواجعتتة التتيت 
جيتتب أل ميارستتها مستتتورديف يفمستتتهدكو املوتجتتات امل دنيتتة الكونغوليتتة 

 يفالصوا ات اليت تعوم  تحويدها. 
التتتو  الكامتتتل جلميتتتع األحكتتتام  9يف  ٨اجلتتتديف ل يفيتنتتمل  

املتصتتتدة  و يتتتة الدجوتتتة يففةيتتتق اخلتتترباء التتتواردة يف العتتتةارات التتتيت اختتتت ذا 
 .2013يف  2012اجملدس يف سويت 

  
 ٨اجلديفل 

 2013-2012بش ن مجهورية الكونغو الدميقراطية: األحكام املتصلة ابلو ية،  (2004  1٥33اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  20٧٦القرار   
 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها

تستتتتمية األفتتتتةاد يفالكيتتتتا ت لغتتتتة  
 مخنا هم لدجلاءات

آذار/متتتارس، الستتتيد ميووستتتول كايوتتتا يفالستتتيد  تتتوديفال نغاريفييتتت ،  23ي تتتةب  تتتل العدتتتق ألل نائتتتدي حةكتتتة 
أل تتتتدر   ستتتععها امسيهمتتتا يف  (2004) 1533خيوضتتتال يف أنرتتت ة ميكتتتل لدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 

، يفيتتو ل 200٨كتتانول األيفل/ديستتمرب   22املتتؤر   (200٨) 1٨57عتتةار متتل ال 4العائمتتة  متتال ابلفعتتةة 
مىل الدجوة أل تست ة ،  دى يفج  ا ست جال، أنر تهما يفأنر ة أي أشداص آخةيل يستوفول م اي  

 (7اإلدرا  يف العائمة )الفعةة 
مجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاءات اإلدرا  يف نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوائم 

 اجللاءات
 1٨57ي ةب  ل ا تلام  الوظة يف فة  جلاءات مضافية حمددة اهلدف، يففعا لدم اي  احملتددة يف العتةار 

مارس يفأيفلئك الت يل يعتدمول التد م اخلتارجي لدحةكتة يفالت يل يتصتةفول  23،  دى نيادة حةكة (200٨)
ظام اجللاءات يفحظة توريد األسدحة، يفيد و مجيع الديفل األ ناء مىل أل تعدم،  دتى ستعيل يف انتهاك لو

 (٨ا ست جال، معرتحات لادرا  يف العائمة مىل الدجوة )الفعةة 
  (2012  20٧٨القرار 

 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها 
تستتتتمية األفتتتتةاد يفالكيتتتتا ت لغتتتتة  

 مخنا هم لدجلاءات
 دتتتى األفتتتةاد التتتتالني، يف دتتتى الكيتتتا ت التاليتتتة، حستتتب  3يعتتتةر ستتتةايل التتتتدا   املرتتتار مليهتتتا يف الفعتتتةة 

 ا نتناء، يفيففعاً ملا حتدده الدجوة: 
التتتتديفل األشتتتتداص يفالكيتتتتا ت التتتت يل تصتتتتدر  تتتتوهم تصتتتتةفات توتهتتتتك التتتتتدا   التتتتيت اختتتتت هتا  )أ( 

 ؛1األ ناء يففعاً لدفعةة 
العتتتادة السياستتتيول يفال ستتتكةيول لدجما تتتات املستتتدحة األجوعيتتتة ال امدتتتة يف مجهوريتتتة الكونغتتتو  )ب( 

الدميعةاقيتتة التت يل ي ونتتول نتتلع ستتالح املعتتاتدني التتتا  ني لتدتتك اجلما تتات املستتدحة يف تتودهتم ال و يتتة مىل 
 أيفقاهنم أيف م ادة توقيوهم؛

ول يفال ستكةيول لدميديرتتيات الكونغوليتة التتيت تتدعتى د متتاً متل ختتار  مجهوريتتة العتادة السياستتي ) ( 
  مديات نلع السالح يفالتسةيح يفم ادة اإلدما ؛ الكونغو الدميعةاقية، ال يل ي ونول مراركة معاتديهم يف

العتتتادة السياستتتتيول يفال ستتتتكةيول ال تتتتامدول يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، التتتت يل جيونِّتتتتديفل  )د( 

https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

 الساري؛ قفال أيف يستددموهنم يف الولاع املسدح يف خمالفة لدعانول الديفيلاأل  
األفتتتتةاد أيف الكيتتتتا ت ال تتتتامدول يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة التتتت يل يةتكعتتتتول انتهاكتتتتات  )ذت( 

يف ذلك العتل يفالترتوي   الوساء يف حا ت الولاع املسدح، مبا جسيمة تو وي  دى استهداف األقفال أيف
 العسةي؛  يفال وف اجلوسي يفا خت اف يفالترةيد

توزي ها يف اجللء الرةني مل  يفصول املسا دة اإلنسانية أيفاألفةاد أيف الكيا ت ال يل ي ةندول  )يف( 
 مجهورية الكونغو الدميعةاقية؛ 

األفتةاد أيف الكيتتا ت الت يل يتتد مول  رتتكل غت  نتتانوم اجلما تتات املستدحة يف اجلتتلء الرتتةني  )ز( 
 يف ذلك ال ذب؛ مل مجهورية الكونغو الدميعةاقية  ل قةيق التجارة غ  املرةيف ة يف املوارد ال عي ية، مبا 

 توجيتتت  موتتت   األفتتتةاد أيف الكيتتتا ت التتت يل يتصتتتةفول ابستتتم شتتتد  متتتدر  امستتت  يف العائمتتتة أيف )ح( 
 مدر  امس  يف العائمة؛  ابسم أيف  توجي  مل كيال ميدك  أيف يسي ة  دي  شد  أيف
األفةاد أيف الكيا ت ال يل خي  ول لرل ذجمات ضد حفظتة الستالم التتا  ني لع ثتة موظمتة  ) ( 
ألمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية أيف يعتدمول الة ايتة هلتا أيف يرتاركول فيهتا ا

 (4)الفعةة 
  ا ستثناءات

 التالية:  (  دى احلا ت200٨) 1٨07مل العةار  9يعتتتةر  دم سةايل التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  موح ا ستثواءات
 وتتدما تعتتةر الدجوتتة ستتدفاً، يف دتتى أستتاس كتتل حالتتة  دتتى حتتدة، أل ذتت ا الستتفة تتتربره أستتعاب  )أ( 

 منسانية، مبا يف ذلك أداء يفاجب دي ؛ 
 وتتتدما تستتتتوت  الدجوتتتة أل ذتتت ا ا ستتتتثواء خيتتتدم أذتتتداف نتتتةارات جمدتتتس األمتتتل، أي محتتتالل  )ب( 

 املو عة؛  يفا ستعةار يف السالم يفحتعيق املصاحلة الوقوية يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية
 وتتتدما لذل الدجوتتتة ستتتدفاً، يف دتتتى أستتتاس كتتتل حالتتتة  دتتتى حتتتدة،   عتتتور األفتتتةاد ال ائتتتديل مىل  ) ( 

أراضتي الديفلتة التيت امدتول جوستيتها، أيف املرتاركني يف اجلهتود املع يفلتة لتعتدمي متةتكيب انتهاكتات جستتيمة 
 (10ل دالة )الفعةة لعانول حعوق اإلنسال أيف العانول اإلنسام الديفيل مىل ا

   
  9 اجلديفل

  2013-2012لة ابلو ية، صفريق اخلرباء املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية: األحكام املت
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  20٧٨القرار   
  مهام عامة
يف يتتة فةيتتق اخلتترباء املورتتا  متتال  2014شتتعا /فرباية  1ي دتتب مىل األمتتني ال تتام أل ميتتدد لفتترتة توتهتتي يف  التمديد

، التتيت جتتةى جتديتتدذا مبوجتتب العتتةارات الالحعتتة، يفي دتتب مىل فةيتتق اخلتترباء أل (2004) 1533ابلعتتةار 
يع ن انهتتتا مبوجتتتب التتتيت جتتتةى توستتت (200٨) 1٨07متتتل العتتتةار  1٨ينتتت دع  و يتتتت  احملتتتدد يف الفعتتتةة 

، يفأل يعتتدم ملتتى اجملدس،  ل قةيتق الدجوتة، تعةيتةا خ يتا (200٨) 1٨57مل العتتةار  10يف  9الفعةتني 

https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857(2008)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

 كتتتتتتتتانول األيفل/  13يفتعةيتتتتتتتتةا هنائيتتتتتتتتا خ يتتتتتتتتا نعتتتتتتتتل  2013حليةال/يونيتتتتتتتت   2٨ملوتصتتتتتتتتف املتتتتتتتتدة، حبدتتتتتتتتول   
، يفيةحتتتب ابملمارستتتة املتمثدتتتة يف تدعتتتي م دومتتتات مستتتتكمدة مضتتتافية متتتل فةيتتتق اخلتتترباء، 2013 ديستتتمرب

حسب ا نتناء، يفي دب ك لك أل يعدم فةيق اخلرباء مىل اجملدس،   د موانرة جيةيها مع الدجوة، تعةيةه 
 (5الوهائي  ود انتهاء يف ية فةيق اخلرباء )الفعةة 

  الرصد واإلنفاذ
يفي دب مىل فةيق اخلرباء أل يواصل  (2010) 1952مل العةار  13مىل  6يكةر لكيد أحكام الفعةات  رصد التوفي 

 (16دراسة أثة معادرة ال واية الواجعة )الفعةة 
  التنسيق والتعاون

ي ةب  ل د م  الكامل لفةيق اخلرباء التتا ع لدجوتة، يفيتد و مىل ت ليتل الت تايفل  تني مجيتع التديفل، يفخاصتة  التوسيق مع الكيا ت األخةى
ك لك مجيع األقةاف يفمجيع الديفل  دى أل تكفل ت ايفل كتل ديفل املو عة يفالع ثة يففةيق اخلرباء، يفيرجع  

الكيتتا ت يفاألفتتةاد اخلاضتت ني لو يتهتتا أيف التتوان ني حتتتت ستتد تها متتع فةيتتق اخلتترباء، يفيكتتةر م العتتت  مجيتتع 
األقتةاف يفمجيتع التديفل  نتمال ستالمة أ نتتائ  يفمتكيتوهم متل الوصتول ديفل  تائق يفابلتحديتد مىل الواثئتتق 

 (20يل ي تربذم الفةيق ذيفي أ ية لتوفي  يف يت  )الفعةة يفاملوانع يفاألشداص ال 
يهيب  فةيق اخلرباء أل يت ايفل، فيما يت دق ابملوارد ال عي ية، هبمة مع أفةنة اخلرباء األخةى امل وية، يفداصة  

يفالفةيتق  (2011) 19٨0متل العتةار  13الفةيق امل    كوت ديفتوار الت ي أ يتد منرتاؤه مبوجتب الفعتةة 
 (21)الفعةة  (2010) 1961مل العةار  6امل    ديرباي ال ي أ يد منراؤه مبوجب الفعةة 

  اإلبالغ 
 أ اله“ مهام  امة”مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  اإل الغ يفتعدمي التوصيات

   
بشززز ن   (2004  1٥٧2اللجنزززة املنشززز ة عمزززال ابلقزززرار  

   كوت ديفوار
يف أيفل نتتةار اختتت ه اجملدتتس  رتتال كتتوت ديفتتوار ختتالل الفتترتة  

، نتتتةر اجملدتتتس جتديتتتد (2012) 2045نيتتد ا ستتتت ةا ، يفذتتتو العتتةار 
تتتدا   جتميتتد األصتتول يفاحلظتتتة  دتتى املتتاس يفالستتفة، ديفل مدختتتال أي 
تغيتت   ديهتتا. يفيف العتتةار نفستت ، حتتدد اجملدتتس  تتددا متتل ا ستتتثواءات 
مل حظة األسدحة، يف  سيما يف سياق ال مدية اليت تن دع هبا كوت 
ر ديفتتتوار إلصتتتالح ن تتتاع األمتتتل، يفكدنتتتف الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةا

ابلعيتتام مبهتتام متصتتدة  تت لك. يفقدتتب اجملدتتس أينتتا  (2004) 1572
مىل كتتتل متتتل األمتتتني ال تتتام يفحكومتتتة فةنستتتا يف مديتتتة كيمتتتربيل أل ايدتتتوا 
مليتتتت ،  تتتتل قةيتتتتق الدجوتتتتة، امل دومتتتتات ذات الصتتتتدة اب متثتتتتال لتتتتتدا   

يوعغتتتي أل يعتتتوم فةيتتتق اخلتتترباء املورتتتا  متتتال  اجلتتتلاءات يفتوفيتتت ذا. يفكتتتال
ابستتتت ةا  ذتتت ه امل دومتتتات، حيثمتتتا تستتتإ  (2005) 15٨4ابلعتتتةار 

 ذلك، ملسا دة الدجوة. 

يتتتتتع تتتتتتدا   ، جتتتتتدد اجملدتتتتتس مج(2013) 2101يفيف العتتتتتةار  
اجلتتلاءات الستتا عة، مبتتا يف ذلتتك ا ستتتثواءات متتل تدتتك التتتدا  ، يفنتتام 
أينتتتتتتا  تجديتتتتتتد يف يتتتتتتة الدجوتتتتتتة املت دعتتتتتتة مبتتتتتتوح استتتتتتتثواءات يف تجهيتتتتتتل 

 اإلخ ارات الالزمة.
 2045يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، نتتةر اجملدتتس  عةاريتت   

متديتتد يف يتتة فةيتتق اخلتترباء متتةتني لفتترتة  (2013) 2101يف  (2012)
شتتتهةا كتتتل متتتةة، يفقدتتتب مىل فةيتتتق اخلتتترباء أل يعتتتينِّم ف اليتتتة التتتتدا    12

  املو عة.يفالنوا ط احلديفدية يف
التتتتتتتتتو  الكامتتتتتتتتل جلميتتتتتتتتتع  11يف  10يفيتنتتتتتتتتمل اجلتتتتتتتتديف ل  

األحكتتام املتصتتدة  و يتتة الدجوتتة يففةيتتق اخلتترباء التتواردة يف العتتةارات التتيت 
 .2013يف  2012 سويت اخت ذا اجملدس يف

https://undocs.org/ar/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1961(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
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  10 اجلديفل
   2013-2012لة ابلو ية، صبش ن كوت ديفوار: األحكام املت (2004  1٥٧2اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 

 تكديف، هبا الصادر املهمة أيف العةار
 األحكام املهام فئة حسب

  (2012  204٥القرار   
 املبادل التوجيهية اخلاصة ابللجنة

ت تتتتتديل املعتتتتتادمل التوجيهيتتتتتة اخلاصتتتتتة 
 ابلدجوة

غنول ثالثة أشهة   رال كوت ديفوار، يف (2004) 1572يعةر أل تعوم الدجوة املوراة  مال ابلعةار 
، 5مىل  1ا تداء مل اترير اختاذ ذ ا العةار، ابستكمال معادئها التوجيهية مةا يتًة يف ذلتك الفعتةات متل 

متتل أجتتل تيستت  توفيتت  التتتدا   املفةيفضتتة مبعتنتتى ذتت ا العتتةار، يفأل تععتتي تدتتك املعتتادمل نيتتد ا ستتت ةا  
 (25الف دي حسعما يدلم )الفعةة 

  ا ستثناءات
  دى اإلمدادات التالية:  2يعةر ك لك أ  تسةي التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  موح ا ستثواءات

... 
ممدادات األسدحة يفامل دات الفتاكتة املتصتدة هبتا لعتوات األمتل اإليفواريتة املعصتود هبتا حصتةا  )يف( 

ديت  د م ال مدية اليت تن دع هبا كوت ديفوار إلصالح ن تاع األمتل يفاستت ماهلا فيهتا، حستعما يفافعتت  
 (3مسععا الدجوة )الفعةة 

، أل تعدتت  الستتد ات اإليفواريتتة مستتععا الدجوتتة ايتتة 2يعتتةر، يف متتا يت دتتق ابلفتترتة املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة  
)ذتتت( أيف أل ت دتتب احلصتتول متتل الدجوتتة  دتتى موافعتتة مستتععة  3شتتحوة متتل املتتواد املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة 
)يف(، يفيؤكتد  دتى أ يتة أل تتنتمل ذت ه اإلخ تارات  3الفعةة  دى أي شحوة مل املواد املرار مليها يف 

أيف ال دعتتتتتتات مجيتتتتتتع امل دومتتتتتتات امل دو تتتتتتة، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك امل دومتتتتتتات املت دعتتتتتتة ابلغتتتتتتة  متتتتتتل استتتتتتت ماهلا 
يفمستددميها الوهائيني يفاملواصفات التعوية يفكمية امل دات املةاد شحوها، يف ود ا نتناء مورنِّد الرحوات 

 (4ديمها يفاط نعدها يفمسارذا )الفعةة يفالتارير املعرتح لتس
  دى اإلمدادات التالية:  2يعةر ك لك أ  تسةي التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  جتهيل اإلخ ارات

... 
ممدادات امل دات ال سكةية غت  الفتاكتة املعصتود استتددامها حصتةا يف األغتةا  اإلنستانية  )ب(  

 ألغةا  الوناية، حسعما أُ دغت    مسععا الدجوة؛  أيف
... 

اإلمدادات اليت تصدنر مؤنتا مىل كوت ديفوار لتستددمها نوات ديفلة تتد  مجةاءات، يففعا  )د(  
لدعتتتانول التتتديفيل، تستتت ى متتتل خالهلتتتا  رتتتكل حصتتتةي يفمعاشتتتة مىل تستتتهيل مجتتتالء مواقويهتتتا يفاملتتتواقوني 

 كوت ديفوار، حسعما أُ دغت    مسععا الدجوة؛ املرمولني مبسؤيفليتها العوصدية يف  
... 

ممتتدادات امل تتتدات غتتت  الفتاكتتة املستتتتددمة يف منفتتتاذ العتتتانول يفامل تتدة لتمكتتتني نتتتوات األمتتتل  (ه)  
اإليفوارية متل استت مال العتوة املواستعة يفاملتواستعة يف ستياق احلفتاظ  دتى األمتل ال تام، حستعما أُ دغتت  ت  

 (3مسععا الدجوة )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
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 تكديف، هبا الصادر املهمة أيف العةار
 األحكام املهام فئة حسب

 أ اله “ا ستثواءات”حتت  ود  4انظة الفعةة    
  الرصد واإلنفاذ 
اب متثتتتتتال  املت دعتتتتتةمجتتتتتع امل دومتتتتتات 

 يفحتديدها
ي دتتب مىل مجيتتع التتديفل امل ويتتة، يف  ستتيما ديفل املو عتتة ديفل اإلنديميتتة، أل تت تتايفل  دتتى لتتو كامتتل متتع 

 (14أخةى ند تةاذا ضةيفرية )الفعةة  الدجوة، يفأيذل لدجوة ال ت دب أية م دومات
ي دب مىل األمني ال ام أل يوايف اجملدس، حستب ا نتنتاء يف تل قةيتق الدجوتة، ابمل دومتات التيت جتم هتا  

يف ما يت دق  تليفيد كوت   مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يفيست ةضها، حيثما أمكل، فةيق اخلرباء،
 (1٨)الفعةة ديفوار ابألسدحة يفابل تاد ذي الصدة 

ي دب مىل حكومة فةنسا أل توايف اجملدس، حسب ا نتناء يف ل قةيق الدجوة، ابمل دومات اليت جتم ها  
العتتوات الفةنستتية يفيست ةضتتها، حيثمتتا أمكتتل، فةيتتق اخلتترباء يف متتا يت دتتق  تليفيتتد كتتوت ديفتتوار ابألستتدحة 

 (19يفابل تاد ذي الصدة )الفعةة 
توايف اجملدس، حسب ا نتناء يف ل قةيق الدجوة، ابمل دومتات التيت يكتول ي دب مىل  مدية كيمربيل أل  

فةيق اخلرباء ند نام، حيثما أمكل، ابست ةاضها يف ما يت دق ابإلنتا  يفالتصدية غت  املرتةيفع لدمتاس متل  
متتتل العتتتةار  17يف  16جتديتتتد ا ستتتتثواءات املوصتتتوص  ديهتتتا يف الفعتتتةتني  كتتتوت ديفتتتوار، يفيعتتتةر كتتت لك

يف ما يت دق  تامني يفجود  يوات مل املاس اخلام ألغةا  العحو  ال دمية اليت تتوىل  (2009) 1٨93
 (20 مدية كيمربيل توسيعها )الفعةة 

دتتى أل اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفاملوظمتتات يفاألقتتةاف األختتةى املهتمتتة ابألمتتة   
تت ايفل ت ايف  كامال مع الدجوة يففةيتق اخلترباء يف مديتة األمتم املتحتدة يف كتوت ديفتوار يفالعتوات الفةنستية، 
يفداصتتتة  تعتتتدمي أي م دومتتتات تتتتتوافة لتتتديها  رتتتال احتمتتتال يفنتتتوع انتهاكتتتات لدتتتتدا   املفةيفضتتتة مبوجتتتب 

 1643متتتتتل العتتتتتةار  6، يفالفعتتتتتةة (2004) 1572متتتتتل العتتتتتةار  11يف  9، يفالفعتتتتتةتني 5يف  2الفعتتتتتةتني 
ستتتتتق ، يفي دتتتتتب كتتتتت لك مىل فةيتتتتتق اخلتتتتترباء أل يو(2011) 1975متتتتتل العتتتتتةار  12، يفالفعتتتتتةة (2005)

 (23أنر ت ، حسب ا نتناء، مع مجيع اجلهات السياسية الفا دة )الفعةة 
  التنسيق والتعاون

 رتتال ال وتتف  (2011) 199٨ر متتل العتتةا 9يفالفعتتةة  (2010) 1960متتل العتتةار  7يرتت  مىل الفعتتةة  التوسيق مع الكيا ت األخةى
اجلوستتتتي يفاجلوستتتتام يف رتتتتال األقفتتتتال يف الوتتتتتلا ات املستتتتدحة، يفيةحتتتتب  تعتتتتادل امل دومتتتتات  تتتتني الدجوتتتتة 

الوتلاع، كل يفاملمثدني اخلاصني لامني ال ام امل ويني ابألقفال يفالوتلاع املسدح يفابل وف اجلوسي يف حا ت 
 (24يففق يف يت  يفحسب ا نتناء )الفعةة 

  (2013  2101القرار 
  ا ستثناءات

  دى ما يدي: 1يعةر أ  تسةي التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  موح ا ستثواءات
... 
املوجهتتة لعتتوات األمتتل اإليفواريتتة، ممتتدادات األستتدحة يفامل تتدات الفتاكتتة األختتةى املتصتتدة هبتتا  )يف( 

املعصتتود هبتتا حصتتةا د تتم ال مديتتة التتيت تنتت دع هبتتا كتتوت ديفتتوار إلصتتالح ن تتاع األمتتل يفاستتت ماهلا فيهتتا، 
 (3حسعما توافق  دي  مسععا الدجوة )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
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 تكديف، هبا الصادر املهمة أيف العةار
 األحكام املهام فئة حسب

اي شتحوة ، ر الغ الدجوة مسععا 1يعةر أينا أل تعوم السد ات اإليفوارية، لدفرتة املرار مليها يف الفعةة    
)ه(، أيف ابلتماس موافعتها مسععا  دى أي شحوة مل املواد املرتار مليهتا  3مل املواد املرار مليها يف الفعةة 

)يف(، يفيعةر ك لك أن  جيوز،  د  مل ذلك، أل تنت دع التديفل األ نتاء التيت تعتدم املستا دة  3يف الفعةة 
ة كتتوت ديفتتوار اهنتتا ت تتتلم العيتتام  تت لك، )ه(،   تتد مخ تتار حكومتت 3  مديتتة اإل تتالغ ذتت ه مبوجتتب الفعتتةة 

تتنتمل ذت ه اإلخ تارات يفقدعتات اإلذل مجيتع امل دومتات امل دو تة، مبتا يف ذلتك امل دومتات  يفيؤكد أ ية أل
املت دعتتة ابلغتتة  متتل استتت مال امل تتدات املتتةاد شتتحوها يفمستتت مديها الوهتتائيني يفمواصتتفاهتا التعويتتة يفكميتهتتا، 

 (4 ت يفالتارير املعرتح لتسديمها يفقةيعة نعدها يفمسارذا )الفعةةيف ود ا نتناء، مورند الرحوا
  دى ما يدي: 1يعةر أ  تسةي التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  جتهيل اإلخ ارات

... 
ممدادات امل دات ال سكةية غت  الفتاكتة املعصتود استتددامها حصتةا يف األغتةا  اإلنستانية  )ب( 

 ؛ (2004) 1572مل العةار  14هبا مسععا الدجوة املوراة  مال ابلفعةة أيف ألغةا  الوناية، اليت تُعد  
… 

اإلمدادات اليت تصدنر مؤنتا مىل كوت ديفوار لتستددمها نوات ديفلة تتد  مجةاءات، يففعا  )د(  
يفمعاشتتتة مىل تستتتهيل مجتتتالء مواقويهتتتا يفاملتتتواقوني لدعتتتانول التتتديفيل، تستتت ى متتتل خالهلتتتا  رتتتكل حصتتتةي 

 املرمولني مبسؤيفليتها العوصدية يف كوت ديفوار، يفاليت تعد  هبا مسععا الدجوة؛
ممتتدادات امل تتتدات غتتت  الفتاكتتة املستتتتددمة يف منفتتتاذ العتتتانول يفامل تتدة لتمكتتتني نتتتوات األمتتتل  )ذت(  

سياق احلفاظ  دى الوظام ال ام، التيت تعدت  هبتا مستععا  اإليفوارية مل است مال العوة املواسعة يفاملتواسعة يف
 (3الدجوة )الفعةة 

 أ اله“ موح ا ستثواءات”مل العةار، حتت  ود  4انظة الفعةة  
  الرصد واإلنفاذ

اب متثتتتتتال  املت دعتتتتتةمجتتتتتع امل دومتتتتتات 
 يفحتديدها

تت تتايفل  دتتى لتتو كامتتل متتع  املو عتتة ديفل اإلنديميتتة، ألي دتتب مىل مجيتتع التتديفل امل ويتتة، يف  ستتيما ديفل 
 (17ضةيفرية )الفعةة  تةاذا الدجوة، يفأيذل لدجوة ال ت دب أي م دومات أخةى ند

ي دتتب مىل األمتتني ال تتام أل ايتتل، حستتب ا نتنتتاء، مىل اجملدتتس،  تتل قةيتتق الدجوتتة، متتا جتم تت   مديتتة  
رباء، حيثمتتا تستتإ ذلتتك، متتل م دومتتات  تتل ممتتداد  األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار يفيست ةضتت  فةيتتق اخلتت

 (21كوت ديفوار ابألسدحة يفما يتصل هبا مل أ تدة )الفعةة 
قةيتتق الدجوتتة، متتا جتم تت   ي دتتب أينتتا مىل حكومتتة فةنستتا أل حتيتتل، حستتب ا نتنتتاء، مىل اجملدتتس،  تتل 

داد كتتوت ديفتتوار م دومتتات  تتل ممتت العتتوات الفةنستتية يفيست ةضتت  فةيتتق اخلتترباء، حيثمتتا تستتإ ذلتتك، متتل
 (22ابألسدحة يفما يتصل هبا مل أ تدة )الفعةة 

ي دب مىل  مديتة كيمتربيل يفغ ذتا متل الوكتا ت الوقويتة يفالديفليتة املواستعة أل تت تايفل  دتى لتو يفثيتق متع  
فةيتتق اخلتترباء يفمتتا جيةيتت  متتل حتعيعتتات  رتتال املودتتةقني متتل أفتتةاد يفشتتعكات يف منتتتا  املتتاس يفا جتتتار  تت  

موتتظم، يفأل حتيتل،  يفتصديةه  دى لو غ  مرةيفع مل كوت ديفوار، يفأل تتعادل امل دومات  دتى أستاس
حسب ا نتناء، مىل اجملدس،  ل قةيق الدجوة، امل دومات املت دعة هب ه األمور، يفيعةر ك لك أل جيدد 

فيمتتا يت دتتق  (2009) 1٨93متتل العتتةار  17يف  16ال متتل اب ستتتثواءات املوصتتوص  ديهتتا يف الفعتتةتني 
 (23 توف   يوات مل املاس اخلام ألغةا  العحو  ال دمية اليت تتوىل  مدية كيمربيل توسيعها )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1893(2009)


 
2013-2012ممارسات جملس األمن، ملحق مرجع   

 

16-06865 540 

 

 تكديف، هبا الصادر املهمة أيف العةار
 األحكام املهام فئة حسب

اتتث مجيتتتع التتديفل يفذيئتتتات األمتتتم املتحتتدة امل ويتتتة يفاملوظمتتات يفاألقتتتةاف املهتمتتتة األختتةى  دتتتى أل تت تتتايفل    
كتتوت ديفتتوار يفالعتتوات الفةنستتية، يفداصتتة  دة يفت تتايف  كتتامال متتع الدجوتتة يففةيتتق اخلتترباء يف مديتتة األمتتم املتحتت

مىل  1 تعدمي أي م دومات تتوافة لديها  رتال ا نتهاكتات احملتمدتة لدتتدا   املفةيفضتة مبوجتب الفعتةات متل 
، (2005) 1643 متتتتتتتتل العتتتتتتتتةار 6، يفالفعتتتتتتتتةة (2004) 1572متتتتتتتتل العتتتتتتتتةار  11 يف 9 يفالفعتتتتتتتتةتني ،3

، يفي دتتب كتت لك مىل فةيتتق اخلتترباء أل يوستتق أنرتت ت ، حستتب (2011) 1975متتل العتتةار  12 يفالفعتتةة
 (2٨ا نتناء، مع مجيع اجلهات السياسية الفا دة )الفعةة 

  التنسيق والتعاون
ي دب مىل املمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابألقفال يفالولاع املسدح يفاملمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية  التوسيق مع الكيا ت األخةى

 7الدجوتة، يففعتتا لدفعتتةة ابل وتف اجلوستتي يف حتا ت الوتتلاع أل تواصتال تعتتادل امل دومتتات ذات الصتدة متتع 
 (29)الفعةة  (2011) 199٨مل العةار  9يفالفعةة  (2010) 1960مل العةار 

   
 11اجلديفل 

  2013-2012املتصلة ابلو ية، فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار: األحكام  
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  204٥القرار   
  مهام عامة
 نيستتال/ 30حتتىت  (2006) 1727متتل العتتةار  7يعتتةر متديتتد يف يتتة فةيتتق اخلتترباء التتوارد  ياهنتتا يف الفعتتةة  التمديد

 (15، يفي دب مىل األمني ال ام اختاذ التدا   الالزمة لد م أ مال  )الفعةة 2013أ ةيل 
  التقييم

يتتد و الستتد ات اإليفواريتتة مىل أل تكتتافح التتوظم النتتةيعية غتت  العانونيتتة التتيت متتا زالتتت نائمتتة، يفأل تتدتت   تعييم األثة يفالف الية
اخل وات النةيفرية لدمني يف م ادة منراء املؤسسات امل وية يفت ليلذا، يفأل تواصل نرة موظفي اجلمارك 

ن ، يفي دتتتب مىل فةيتتتق اخلتتترباء أل يعتتتينم ف اليتتتة التتتتدا   يفمةانعتتتة احلتتتديفد يف ألتتتاء العدتتتد،  التتت  يفغة تتت  يفشتتتة 
يفالنتتوا ط احلديفديتتة املتت كورة يف املو عتتة، يفيرتتجع مجيتتع التتديفل اجملتتايفرة  دتتى اإلملتتام ابجلهتتود اإليفواريتتة يف 
ذتت ا الرتتال، يفيرتتجع  مديتتة األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار  دتتى أل تعتتوم، يف مقتتار يف يتهتتا، مبستتا دة 

 (22ية  دى استئواف األ مال ا  تيادية لدجمارك يفمةانعة احلديفد )الفعةة السد ات اإليفوار 
  الرصد واإلنفاذ
اب متثتتتتال  املت دعتتتتةمجتتتتع امل دومتتتتات 

 يفحتديدها
مىل األمتتني ال تتام أل يتتوايف جمدتتس األمتتل، حستتب ا نتنتتاء يف تتل قةيتتق الدجوتتة، ابمل دومتتات التتيت  ي دتتب

جتم ها  مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يفيست ةضها، حيثما أمكل، فةيق اخلرباء يف ما يت دتق  تليفيتد 
 (1٨)الفعةة  كوت ديفوار ابألسدحة يفابل تاد ذي الصدة

ي دتب مىل حكومتتة فةنستا أل تتتوايف جمدتس األمتتل، حستب ا نتنتتاء يف تل قةيتتق الدجوتة، ابمل دومتتات التتيت  
جتم هتتتا العتتتوات الفةنستتتية يفيست ةضتتتها، حيثمتتتا أمكتتتل، فةيتتتق اخلتتترباء يف متتتا يت دتتتق  تليفيتتتد كتتتوت ديفتتتوار 

 (19)الفعةة  ابألسدحة يفابل تاد ذي الصدة

https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1727(2006)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

س، حستب ا نتنتاء يف تل قةيتق الدجوتة، ابمل دومتات التيت يكتول اجملدت ي دب مىل  مدية كيمربيل أل توايف   
فةيق اخلرباء ند نام، حيثما أمكتل، ابست ةاضتها يف متا يت دتق ابإلنتتا  يفالتصتدية غت  املرتةيفع لدمتاس متل  

متتتل العتتتةار  17يف  16جتديتتتد ا ستتتتثواءات املوصتتتوص  ديهتتتا يف الفعتتتةتني  كتتتوت ديفتتتوار، يفيعتتتةر كتتت لك
يف ما يت دق  تامني يفجود  يوات مل املاس اخلام ألغةا  العحتو  ال دميتة التيت تتتوىل  (2009) 1٨93

 (20 مدية كيمربيل توسيعها )الفعةة 
اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفاملوظمتتات يفاألقتتةاف األختتةى املهتمتتة ابألمتتة  دتتى أل  

تت تايفل ت تتايف  كتامال متتع الدجوتة يففةيتتق اخلتترباء يف مديتة األمتتم املتحتدة يف كتتوت ديفتوار يفالعتتوات الفةنستتية، 
دا   املفةيفضتتتة مبوجتتتب يفداصتتتة  تعتتتدمي أي م دومتتتات تتتتتوافة لتتتديها  رتتتال احتمتتتال يفنتتتوع انتهاكتتتات لدتتتت

 1643متتتتتتل العتتتتتتةار  6، يفالفعتتتتتتةة (2004) 1572متتتتتتل العتتتتتتةار  11يف  9، يفالفعتتتتتتةتني 5يف  2الفعتتتتتتةتني 
، يفي دب ك لك مىل فةيق اخلرباء أل يوسق أنر ت ، (2011) 1975مل العةار  12، يفالفعةة (2005)

 (23حسب ا نتناء، مع مجيع اجلهات السياسية الفا دة )الفعةة 
  التنسيق والتعاون

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  23انظة الفعةة  األخةى  الكيا تالتوسيق مع 
  اإلبالغ 

تعةيةا ملوتصف املدة،  2012ترةيل األيفل/أكتو ة  15ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يعدم مىل الدجوة حبدول  اإل الغ يفتعدمي التوصيات
يوما مل انتهتاء فترتة يف يتت   تعةيتة هنتائي  تل توفيت  التتدا    15يفأل يوايف اجملدس،  ل قةيق الدجوة، نعل 

 1643مل العتةار  6يفالفعةة  (2004) 1572مل العةار  11يف  9يفالفعةتني  2املفةيفضة مبوجب الفعةة 
يف توصيات  (2011) 19٨0مل العةار  10يفالفعةة  (2011) 1975مل العةار  12يفالفعةة  (2005)

 (16يف ذ ا الصدد )الفعةة 
، حستتتتب (2006) 1727)ذتتتتت( متتتتل العتتتتةار  7يعتتتتةر أل يتنتتتتمل تعةيتتتتة فةيتتتتق اخلتتتترباء املرتتتتار مليتتتت  يف الفعتتتتةة  

ي م دومتتتات يفتوصتتتيات تكتتتول هلتتتا يفجاذتهتتتا فيمتتتا يتصتتل ابحتمتتتال نيتتتام الدجوتتتة  تستتتمية مليتتتد متتتل ا نتنتتاء، أ
 (2004) 1572متل العتةار  11يف  9األفةاد يفالكيا ت ال تو عق  ديهم املواصفات الوارد  ياهنتا يف الفعتةتني 

، يفيرتتت  كتتت لك مىل تعةيتتتة الفةيتتتق ال امتتتل غتتت  الةمستتتي التتتتا ع جملدتتتس (2011) 19٨0متتتل العتتتةار  10يفالفعتتتةة 
 21األمتتل امل تت  ابملستتائل ال امتتة املت دعتتة ابجلتتلاءات  تتل أفنتتل املمارستتات يفاألستتاليب، مبتتا يف ذلتتك الفعتتةات 

 (17ت اليت ميكل اختاذذا إليناح امل اي  املوهجية الليات الةصد )الفعةة مو  اليت توانش اخل وا 23يف  22 يف
  (2013  2101القرار 

  مهام عامة
 نيستتال/ 30( حتتىت 2006) 1727متتل العتتةار  7 يعتتةر متديتتد يف يتتة فةيتتق اخلتترباء التتوارد  ياهنتتا يف الفعتتةة  التمديد

 (1٨، يفي دب مىل األمني ال ام اختاذ التدا   الالزمة لد م أ مال الفةيق )الفعةة 2014أ ةيل 
  التقييم

املو عتة، يفيرتجع مجيتع التديفل  ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يعينم ف الية ذ ه التتدا   يفالنتوا ط احلديفديتة يف تعييم األثة يفالف الية
اإلملام ابجلهود اإليفوارية يف ذ ا الرال، يفيرجع  مدية األمم املتحدة يف كتوت ديفتوار  دتى اجملايفرة  دى 

أل تواصل، يف مقار يف يتها، مسا دة السد ات اإليفوارية  دى ا ض الع مل جديتد ابأل متال ال اديتة 
 (27احلديفد )الفعةة  املت دعة ابجلمارك يفمةانعة

https://undocs.org/ar/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1727(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  الرصد واإلنفاذ  
مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 

 يفحتديدها
الدجوة، ما جتم    مدية األمم  ي دب مىل األمني ال ام أل ايل، حسب ا نتناء، مىل اجملدس،  ل قةيق

املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار يفيست ةضتت  فةيتتق اخلتترباء، حيثمتتا تستتإ ذلتتك، متتل م دومتتات  تتل ممتتداد كتتوت 
 (21ديفوار ابألسدحة يفما يتصل هبا مل أ تدة )الفعةة 

قةيتق الدجوتة، متا جتم ت  العتوات  ي دب مىل حكومة فةنسا أل حتيتل، حستب ا نتنتاء، مىل اجملدتس،  تل 
م دومتتات  تتل ممتتداد كتتوت ديفتتوار ابألستتدحة  لفةنستتية يفيست ةضتت  فةيتتق اخلتترباء، حيثمتتا تستتإ ذلتتك، متتلا

 (22يتصل هبا مل أ تدة )الفعةة  يفما
ي دب مىل  مدية كيمربيل يفغ ذا مل الوكا ت الوقوية يفالديفليتة املواستعة أل تت تايفل  دتى لتو يفثيتق متع فةيتق  

املودةقني مل أفةاد يفشعكات يف منتا  املاس يفا جتار    يفتصديةه  دتى اخلرباء يفما جيةي  مل حتعيعات  رال 
لو غ  مرةيفع مل كوت ديفوار، يفأل تتعادل امل دومات  دى أساس موتتظم، يفأل حتيتل، حستب ا نتنتاء، 
مىل جمدتتتتس األمتتتتل،  تتتتل قةيتتتتق الدجوتتتتة، امل دومتتتتات املت دعتتتتة هبتتتت ه األمتتتتور، يفيعتتتتةر كتتتت لك أل جيتتتتدد ال متتتتل 

فيمتتتتا يت دتتتتق  تتتتتوف   (2009) 1٨93متتتتل العتتتتةار  17يف  16املوصتتتتوص  ديهتتتتا يف الفعتتتتةتني  اب ستتتتتثواءات
 (23 يوات مل املاس اخلام ألغةا  العحو  ال دمية اليت تتوىل  مدية كيمربيل توسيعها )الفعةة 

امل ويتتة يفاملوظمتتات يفاألقتتةاف املهتمتتة األختتةى  دتتى أل تت تتايفل اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة  
كتتتتوت ديفتتتتوار يفالعتتتتوات الفةنستتتتية،  ت تتتتايف  كتتتتامال متتتتع الدجوتتتتة يففةيتتتتق اخلتتتترباء يف مديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف

 تعتتتتتدمي أي م دومتتتتتات تتتتتتتوافة لتتتتتديها  رتتتتتال ا نتهاكتتتتتات احملتمدتتتتتة لدتتتتتتدا   املفةيفضتتتتتة مبوجتتتتتب  يفداصتتتتتة
متتتتتتتل العتتتتتتتةار  6، يفالفعتتتتتتتةة (2004) 1572متتتتتتتل العتتتتتتتةار  11 يف 9 فعتتتتتتتةتني، يفال3مىل  1متتتتتتتل  الفعتتتتتتتةات
، يفي دتتتتتب كتتتتت لك مىل فةيتتتتتق اخلتتتتترباء أل (2011) 1975متتتتتل العتتتتتةار  12 ، يفالفعتتتتتةة(2005) 1643
 (2٨أنر ت ، حسب ا نتناء، مع مجيع اجلهات السياسية الفا دة )الفعةة  يوسق

  التنسيق والتعاون
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  2٨انظة الفعةة  التوسيق مع الكيا ت األخةى

   
بشززز ن  (200٥  1٥٩1اللجنزززة املنشززز ة عمزززال ابلقزززرار  

 السودان
، أ تةب (2013) 2091 يف (2012) 2035يف العةاريل   

اجملدتتتس  تتتل ندعتتت  مزاء  تتتدم توفيتتت  مجيتتتع التتتديفل تتتتدا   حظتتتة الستتتفة 
لدجتتلاءات، يفقدتتب يفجتميتتد األصتتول املفةيفضتتة  دتتى األفتتةاد اخلاضتت ني 

أل تتتةد  ف اليتتة  (٨)(2005) 1591مىل الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 
 دى أي تعارية تفيد   دم امتثال الديفل األ ناء، يفأ اد لكيد يف ية 

__________ 

لةصتتد حظتتة توريتتد األستتدحة التت ي فةضتت   2005أنرتتئت الدجوتتة يف  تتام  (٨) 
لونتتتتتف مقتتتتتالق الوتتتتتار يفستتتتتائة اجملدتتتتتس  دتتتتتى مجيتتتتتع أقتتتتتةاف اتفتتتتتاق  اميوتتتتتا 

املعتتتتتتتاتدني يف يف ايت  تتتتتتتال دارفتتتتتتتور يفجوتتتتتتتوب دارفتتتتتتتور يفغتتتتتتتةب دارفتتتتتتتور يف 
السودال. يفُكدفت الدجوة أينا  ةصد توفي  حظة الستفة يفجتميتد األصتول، 
 .يفابلعيام، يف مجدة أمور،  تحديد األفةاد ال يل تسةي  ديهم تدك التدا  

الدجوتتتتتتة املتمثدتتتتتتة يف ترتتتتتتجيع احلتتتتتتوار متتتتتتع التتتتتتديفل األ نتتتتتتاء املهتمتتتتتتة، 
                       يما ديفل املو عة.س يف 

، جتتتتتتةى متديتتتتتد يف يتتتتتة فةيتتتتتتق 2013-2012 يفختتتتتالل الفتتتتترتة 
ملستتتا دة الدجوتتتة متتتةتني  (2005) 1591اخلتتترباء املورتتتا  متتتال ابلعتتتةار 

، يفكانتتت متتدة  (2013) 2091يف  (2012) 2035مبوجتتب العتتةاريل 
شتتتتهةا. يفيف كتتتتال العتتتتةاريل، كتتتتةر اجملدتتتتس لكيتتتتد م ظتتتتم  12 كتتتتل متديتتتتد

جوانب يف ية الفةيق كما قدب مو ، يف مجدة أمتور، أل يعتدم تعةيتةا  تل 
توفي  احلظة املفةيف   دى األسدحة، يفأل يعدم أمساء األفةاد يفالكيا ت 
ال يل يستوفول م اي  اإلدرا  يف العائمة، يفأل اعق يف اهلجمتات ضتد 

 ة املدتد ة لالحتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دارفور. أفةاد ال مدي
أد ه التتتتو  الكامتتتتتل جلميتتتتتع  13يف  12يفيتتتتةد يف اجلتتتتتديفلني  

 2013 يف 2012األحكتتتام التتتواردة يف نتتتةارات اجملدتتتس ختتتالل  تتتامي 
 دجوة يففةيق اخلرباء.يفاملت دعة  و ية ال

https://undocs.org/ar/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/١٥٩١%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
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 12اجلديفل 
 2013-2012بش ن السودان: األحكام املتصلة ابلو ية،  (200٥  1٥٩1اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 

 هبتتتتتتتا الصتتتتتتتادر املهمتتتتتتتة أيف العتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

   (2012  203٥القرار   
                        التنسيق والتعاون

يؤكد مل جديد يف يتة الدجوتة املتمثدتة يف ترتجيع احلتوار متع التديفل األ نتاء املهتمتة، يفخاصتة ديفل املو عتة،  الت ايفل مع الكيا ت األخةى
 سعل موها د وة اثدي تدك الديفل لالجتماع مع الدجوة ملوانرة توفي  التدا  ، يفيرجع الدجوة ك لك  دى 

 (16ال مدية املدتد ة لالحتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دارفور )الفعةة مواصدة حوارذا مع 
 انظة أ اله موانرة توفي  التدا  

                       الرصد واإلنفاذ
اختتتتاذ مجتتتةاء  رتتتال ا نتهاكتتتات 

 املل ومة
ي ةب  ل ندعت  ألل تتدا   احلظتة الستفة يفجتميتد األصتول املفةيفضتة  دتى أفتةاد م يوتني   توفت ذا مجيتع التديفل، 

 1591مل العةار  3يفي دب مىل الدجوة أل تتد  مجةاءات ف الة مزاء أي تعارية  ل  دم امتثال الديفل لدفعةة 
 (14،  وسائل موها احلوار مع مجيع األقةاف امل وية )الفعةة (2006) 1672يفالعةار  (2005)

   (2013  20٩1القرار 
                       التنسيق والتعاون

مل جديد يف ية الدجوة فيما خيت  ترتجيع احلتوار متع التديفل األ نتاء املهتمتة، يفخاصتة ديفل املو عتة،  يؤكد الت ايفل مع الكيا ت األخةى
 سعل موها د وة اثدي تدك الديفل لالجتماع مع الدجوة ملوانرة توفي  التدا  ، يفيرجع الدجوة ك لك  دى 

 (16رفور )الفعةة مواصدة حوارذا مع ال مدية املدتد ة لالحتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دا
 انظة أ اله موانرة توفي  التدا  

                       الرصد واإلنفاذ
اختتتتتتاذ مجتتتتتةاء  رتتتتتال ا نتهاكتتتتتات 

 املل ومة
ي ةب  ل ندع  مل أل تتدا   احلظتة  دتى الستفة يفجتميتد األصتول املفةيفضتة  دتى أفتةاد م يوتني   توفت ذا مجيتع 

متل العتةار  3الديفل األ ناء، يفي دب مىل الدجوة أل تةد  ف الية  دى أي تعارية  ل  دم امتثال الديفل لدفعتةة 
 (14،  وسائل موها احلوار مع مجيع األقةاف امل وية )الفعةة (2006) 1672يفالعةار  (2005) 1591

  
 13اجلديفل 

  2013-2012فريق اخلرباء املعين ابلسودان: األحكام املتصلة ابلو ية،  
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

   (2012  203٥القرار   
  مهام عامة
يف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء، التتت ي  تتتني فتتتتتي األصتتتتتل  متتتتتال احكتتتام  2013شتتتعا /فرباية  17يعتتةر أل ميتتتدد حتتتىت  التمديد

 1665، يف (2005) 1651يفمتتددت يف يتتتتتت  سا عتتتتتا مبوجتتب أحكتتام العتتتتتتةارات  (2005) 1591العتتتتتةار 

https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1672(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1672(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1651(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1665(2006)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

، (2009) 1٨91، يف (200٨) 1٨41، يف (2007) 1779، يف (2006) 1713، يف (2006)  
، يفي دتتتتتب مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام أل يتدتتتتتت  متتتتتا يدتتتتتتلم متتتتتتل التتتتتتتدا   (2011) 19٨2، يف (2010) 1945 يف

 (1اإلدارية، مبا يف ذلك الرتتيعات املت دعة اماكل استعةار أفةاد فةيق اخلرباء يف أسةع يفنت اكل )الفعةة 
 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها

تعتتتتتتتتتتتدمي امل دومتتتتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتتتدة 
 ابإلدرا  يف نوائم اجللاءات

ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يعوم  توسيق أنر ت ، حستب ا نتنتاء، متع أنرت ة ال مديتة املدتد تة لالحتتاد 
األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دارفور، يفمع اجلهود الديفلية الةامية مىل ت ليل ال مدية السياسية يف دارفتور، يفأل 

احلتتد متتل انتهاكتتات مجيتتع األقتتةاف لدتتتدا    يعتتدم يف تعةيةيتت  املةحدتتي يفالوهتتائي تعييمتتا لدتعتتدم احملتتتتةز لتتو
 1591متتتتتتتل العتتتتتتتةار  7، يفالفعتتتتتتتةة (2004) 1556متتتتتتتل العتتتتتتتةار  ٨يف  7املفةيفضتتتتتتتة مبعتنتتتتتتتى الفعتتتتتتتةتني 

، يفالتعتتتدم احملتتتةز لتتتو مزالتتتة ال ععتتتات أمتتتام ال مديتتتة (2010) 1945متتتل العتتتةار  10، يفالفعتتتةة (2005)
السياستتتية، يفالتهديتتتدات التتتيت تواجتتت  ا ستتتتعةار يف دارفتتتور يفيف املو عتتتة، يفانتهتتتاك العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل 

تال، أيف غيتتتتتة ذلتتتك متتتتتل الفظائتتتتتع، مبتتتا فيهتتتتتتا ال وتتتتتف اجلوستتتتتي يفاجلوستتتام يفستتتائة نتتتانول حعتتتتتوق اإلنستتتت أيف
انتهاكات العتتةارات امل كتتورة أ اله، يفأل يليفد الدجوتتتة مب دومتتتات  تتتل األفتةاد يفالكيانتتتات الت يل يستوفتتتتول 

 (٨)الفعةة  (2005) 1591العةار  ) ( مل 3م ايتت  اإلدرا  فتتي العائمتتتة التتواردة فتتي الفعتتةة 
  التقييم

 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  ٨انظة الفعةة  تعييم أثة التدا   يفف اليتها
  الرصد واإلنفاذ

،  تتتل توفيتتت  5ي دتتتب كتتت لك مىل فةيتتتق اخلتتترباء أل يعتتتدم تعةيتتتةا، ضتتتمل اإلقتتتار التتتلم  احملتتتدد يف الفعتتتةة  رصد التوفي 
 (7)الفعةة  يفف اليتها (2010) 1945مل العةار  10 الفعةة

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

ي دب مىل فةيتق اخلترباء أل يواصتل التحعيتق يف ديفر اجلما تات املستدحة يفال ستكةية يفالسياستية يف اهلجمتات 
لالحتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف دارفتتتتور، يفيرتتتت  مىل أل األفتتتتةاد  املوجهتتتتة ضتتتتد أفتتتتةاد ال مديتتتتة املدتد تتتتة

يفالكيا ت ال يل يعومول  تد يط ذ ه اهلجمات أيف ر ايتها أيف املراركة فيها يركدول هتديدا لالستعةار يف 
 (10)الفعةة  (2005) 1591) ( مل العةار  3دارفور يفمل مث ند يستوفول امل اي  الواردة يف الفعةة 

تعتتتتتتتتتدمي نائمتتتتتتتتتة امستتتتتتتتتاء موتهكتتتتتتتتتي 
 التدا  

ي تتتةب  تتتل األستتتف ملواصتتتدة   تتتض األفتتتةاد املتتتةتع ني حبكومتتتة الستتتودال يفاجلما تتتات املستتتدحة يف دارفتتتور 
ل ا تلامت  ارتكاب أ مال ال وف ضتد املتدنيني، يفم انتة  مديتة الستالم يفجتاذتل قدعتات اجملدتس، يفي تةب  ت

فة  جلاءات حمددة األذداف ضد األفتةاد يفالكيتا ت الت يل يستتوفول م تاي  اإلدرا  يف العائمتة التواردة 
، يفيرجع فةيق اخلرباء، ابلتوسيق مع الوساقة املررتكة  ني (2005) 1591) ( مل العةار  3يف الفعةة 

اد األفةيعتتتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتتتدة،  دتتتتى تليفيتتتتد الدجوتتتتة،  وتتتتد ا نتنتتتتاء، امستتتتاء أي أفتتتتةاد أيف مجا تتتتات ا حتتتتت
 (9كيا ت يستوفول م اي  اإلدرا  يف العائمة )الفعةة  أيف

يت دتتتتق انر تتتتت ، ي دتتب أينتتا ملتتتتى فةيتتتتق اخلعتتتتتةاء أل يعتتدم مىل الدجوتتة م دومتتات مستتتكمدة شتتهةاي فيمتتا  توف  م دومات  ل ا نتهاكات
 (6يف ذلك سفتتة الفةيق، يفأي  ععات ت رت  توفيت  يف يتتتت ، يفأي انتهاكات لدجلاءات )الفعةة  مبا

 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  ٨انظة الفعةة  
  التنسيق والتعاون

 أ اله“ اجللاءات/الةفع موهااإلدرا  يف نوائم ”مل العةار، حتت  ود  ٨انظة الفعةة  الت ايفل مع الكيا ت األخةى

https://undocs.org/ar/S/RES/1665(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1713(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1779(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1841(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1891(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1982(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  اإلبالغ  
 أ اله“ نفاذالةصد يفاإل”مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  تعدمي التعارية الديفرية

، محاقتة موتصتف املتدة  تل 2012متوز/يولي   31ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يعدم، يف مو د   يتجايفز  اإل الغ يفتعدمي التوصيات
مىل الدجوة، يفأل يعدم  يوما مل ا تماد ذ ا العةار تعةيةا مةحديا 90أ مال ، يفأل يعدم يف يفنت   يتجايفز 

يومتتتا نعتتتل انتهتتاء يف يتتتت ، تعةيتتتةا هنائيتتا يتنتتتمل متتتا توصتتل مليتتت  متتتل  30مىل اجملدتتس، يف مو تتتد   يتجتتايفز 
 (5استوتاجات يفتوصيات )الفعةة 

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  7انظة الفعةة  
  (2012  20٦3القرار 

  مهام عامة
ال اإلجتةام يفال وتف يفلث ذتا  دتى املتدنيني، ي ةب  ل ابل  العدق مزاء استمةار الوتلا ات احملدية يفتلايتد أ مت التوسيق مع الكيا ت األخةى

م  أن ، يف ذ ا السياق، يالحظ حديف  الفتا  يف الصتدامات  تني الععائتل يفيتد و مجيتع األقتةاف مىل 
يفضع حد لتدك الصدامات يفالس ي مىل املصاحلة؛ يفي ةب  ل ابل  العدق مزاء انترار األسدحة، يف  سيما 

يفي دتتتب مىل ال مديتتتة املدتد تتتة، يف ذتتت ا الصتتتدد، أل تواصتتتل د تتتم األستتتدحة الصتتتغ ة يفاألستتتدحة اخلفيفتتتة، 
االليات احملديتة حلتل الولا تات؛ يفأيذل لكعت  الوست اء املرترتك ال يعت ل جهتودا لدوستاقة يفاملصتاحلة  دتى 
الص يد احملدي  ني اجملتم ات احملدية يفاجلما ات املسدحة يف دارفور؛ يفي دتب كت لك مىل ال مديتة املدتد تة 

ا كانت توجد يف دارفور أي أسدحة أيف مواد ذات صدة، يفذلك يففعا لو يتها  دى الوحو احملدد رصد ما مذ
(، يفأل تواصتل، يف ذت ا الستتياق، الت تايفل متع فةيتق اخلترباء امل تت  2007) 1769متل العتةار  9يف الفعتةة 

 (20 غية تيس   مدهما )الفعةة  (2005) 1591ابلسودال املورا مبوجب العةار 
  (2013  20٩1القرار 

  مهام عامة
يف يتتة فةيتق اخلتترباء، الت ي ُ تتنين فتتتتي األصتتتل  متتتتال احكتتام  2014شتتعا /فرباية  17يعتةر أل ميتتدد حتىت  التمديد

 1665يف  (2005) 1651يفُمددت يف يتتتت  سا عتتتا مبوجب أحكام العتتتتتةارات  (2005) 1591العتتتةار 
 (2009) 1٨91يف  (200٨) 1٨41يف  (2007) 1779يف  (2006) 1713يف  (2006)
يفي دتتتتتتتتب مىل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام أل يتدتتتتتتتت   (2012) 2035يف  (2011) 19٨2يف  (2010) 1945 يف
استتتعةار أفتةاد فةيتتق اخلترباء، يف أستتةع  يدتلم متتل التتدا   اإلداريتتة، مبتا يف ذلتتك الرتتيعتات املت دعتتة امتاكل متا

 (1يفنت اكل )الفعةة 
 اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها

تعتتتتتتتتتتتدمي امل دومتتتتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتتتدة 
 ابإلدرا  يف نوائم اجللاءات

ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يواصل توسيق أنر ت ، حسب ا نتناء، مع أنر ة ال مدية املدتد ة لالحتاد 
األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دارفور، يفمع اجلهود الديفلية الةامية مىل ت ليل ال مدية السياسية يف دارفتور، يفأل 

احلتتد متتل انتهاكتتات مجيتتع األقتتةاف لدتتتدا    يعتتدم يف تعةيةيتت  املةحدتتي يفالوهتتائي تعييمتتا لدتعتتدم احملتتتتةز لتتو
 (2005) 1591متل العتةار  7يفالفعتةة  (2004) 1556متل العتةار  ٨يف  7املفةيفضة مبعتنى الفعتةتني 

، يفالتعدم احملتةز لتو مزالتة ال ععتات التيت ت يتق ال مديتة السياستية، (2010) 1945مل العةار  10يفالفعةة 
يفالتهديدات اليت تواج  ا ستعةار يف دارفتور يفيف املو عتة، يفانتهاكتات العتانول التديفيل اإلنستام أيف العتانول 

يف غيتتتة ذلتتك متتتتل الفظائتتتع، مبتتا فيهتتتتتا ال وتتتف اجلوستتتتي يفاجلوستتام يفا نتهاكتتات التديفيل حلعتتتتوق اإلنستتتتال، أ

https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1651(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1665(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1665(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1713(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1779(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1841(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1891(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1982(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

يفاإلستتاءات اخل تت ة األختتةى املةتكعتتة يف حتتق األقفتتال، يفستتائة انتهاكتتات العتتتتةارات امل كتتتتورة أ تتاله، يفأل   
إلدرا  فتتتي العائمتتتتة التتتواردة فتتتي يليفد الدجوتتتة مب دومتتتات  تتتل األفتةاد يفالكيانتتتات الت يل يستوفتتتتول م ايتتت  ا

 (6)الفعةة  (2005) 1591) ( مل العةار  3الفعتتةة 
  التقييم

 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  تعييم أثة التدا   يفف اليتها
  الرصد واإلنفاذ

، تعةيتتتةا  تتتل توفيتتت  3ي دتتتب كتتت لك مىل فةيتتتق اخلتتترباء أل يعتتتدم، ضتتتمل اإلقتتتار التتتلم  احملتتتدد يف الفعتتتةة  رصد التوفي 
 (5يفف اليتها )الفعةة  (2010) 1945مل العةار  10 الفعةة

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

ي دتتتتتب مىل فةيتتتتتق اخلتتتتترباء أل يواصتتتتتل التحعيتتتتتتق يف ديفر اجلما تتتتتات املستتتتتدحة يفال ستتتتتكةية يفالسياستتتتتتية يف 
اهلجمات املوجهتة ضتد أفتةاد ال مديتة املدتد تة لالحتتاد األفةيعتي يفاألمتم املتحتدة يف دارفتور، يفيرت  مىل أل 

فيهتتا يرتتكدول هتديتتدا  األفتتةاد يفالكيتتا ت التت يل يعومتتول  تد تتيط ذتت ه اهلجمتتات أيف ر ايتهتتا أيف املرتتاركة
 1591) ( متتل العتتةار  3لالستتتعةار يف دارفتتور يفلتت ا فتتإهنم نتتد يستتتوفول امل تتاي  التتيت تتتو   ديهتتا الفعتتةة 

 (٨)الفعةة  (2005)
تعتتتتتتتتتدمي نائمتتتتتتتتتة امستتتتتتتتتاء موتهكتتتتتتتتتي 

 التدا  
املتتتةتع ني حبكومتتتة الستتتودال يفاجلما تتتات املستتتدحة يف دارفتتتور  ي تتتةب  تتتل األستتتف ملواصتتتدة   تتتض األفتتتةاد

ارتكتاب أ متال ال وتتف ضتد املتدنيني يفم انتتة  مديتة الستالم يفجتاذتتل م التب اجملدتس، يفي تتةب  تل ا تلامتت  
فة  جلاءات حمددة األذداف ضد األفتةاد يفالكيتا ت الت يل يستتوفول م تاي  اإلدرا  يف العائمتة التواردة 

، يفيرجع فةيق اخلرباء، ابلتوسيق مع آلية الوساقة املررتكة (2005) 1591العةار ) ( مل  3يف الفعةة 
 تتني ا حتتتاد األفةيعتتتتي يفاألمتتم املتحتتتتدة،  دتتى تليفيتتد الدجوتتة،  وتتد ا نتنتتاء، امستتاء َمتتل يستتتوفول م تتاي  

 (7أيف مجا ات أيف كيا ت )الفعةة  اإلدرا  يف العائمة مِّل أفةاد
ي دب أينا ملتتى فةيتتق اخلعتتتةاء أل يعدم مىل الدجوة م دومات مستتكمدة شتهةاي فيمتا يت دتتتق انر تتتت ، مبتا  توف  م دومات  ل ا نتهاكات

 (4يف ذلك سفتتة الفةيق، يفأي  ععات ت رت  توفيت  يف يتتتت ، يفأي انتهاكات لدجلاءات )الفعةة 
 أ اله“ /الةفع موهااجللاءات ائمو ناإلدرا  يف ”مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

  التنسيق والتعاون
 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  التوسيق مع الكيا ت األخةى

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  7انظة الفعةة  
  اإلبالغ

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  4انظة الفعةة  تعدمي التعارية الديفرية
، محاقتة موتصتف املتدة  تل 2013متوز/يولي   31ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يعدم، يف مو د   يتجايفز  اإل الغ يفتعدمي التوصيات

يوما مل ا تماد ذ ا العةار تعةيةا مةحديا مىل الدجوة، يفأل يعدم  90أ مال ، يفأل يعدم يف يفنت   يتجايفز 
يومتتا  30مىل اجملدتس تعةيتةا هنائيتتا يتنتمل متتا توصتل مليتت  متل استتتوتاجات يفتوصتيات يف مو تتد   يتجتايفز 

 (3نعل انتهاء يف يت  )الفعةة 
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  5ةة انظة الفع 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
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  (200٥  1٦3٦اللجنة املنش ة عمال ابلقرار  
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، مل تُتتتدخل أي تغيتتت ات  دتتتى  

، يفذتتتي الو يتتتة (2005) 1636يف يتتتة الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 
التتيت تعتنتتي موهتتا أل تستتجل، كاشتتداص تستتةي  دتتيهم تتتدا   حظتتة 

ددذم جلوتتة التحعيتتق الديفليتتة الستتفة يفجتميتتد األصتتول، األفتتةاد التت يل حتتت
املستعدة أيف احلكومة الدعوانية ال ترتع   ندو هم يف التفج  اإلرذا  

يفأيفدى حبياة رئتيس  2005شعا /فرباية  14ال ي يفنع يف   يفت يف 
آختتةيل. يفمل ت عتتد الدجوتتة  22التتوزراء الدعوتتام الستتا ق رفيتتق احلةيتتةي يف 

أي اجتما تتات ختتالل الفتترتة  (2005) 1636املورتتاة  متتال ابلعتتةار 
كتتتانول   31، يفمل جيتتة تستتتجيل أي أفتتةاد آختتتةيل موتت  2012-2013

 . 2013األيفل/ديسمرب 
 

 (200٦  1٧1٨املنش ة عمال ابلقرار اللجنة  
، نامت مجهورية كتوراي الرت عية 2012نيسال/أ ةيل  13يف   

الدميعةاقيتتة رقتتالق ستتاتل ابستتتددام تكوولوجيتتا العتت ائف التستتيارية. 
دتتتتس  يتتتتا  رائستتتتيا يفافتتتتق فيتتتت   دتتتتى نيستتتتال/أ ةيل، ا تمتتتتد اجمل 16يفيف 

ت ديل التدا   املت دعة ابجلتلاءات العائمتة يف العدتد، مبتا يف ذلتك فتة  
حظتتة  دتتى توريتتد األستتدحة يفحظتتة  دتتى شتتةاء األستتدحة متتل مجهوريتتة  
كوراي الر عية الدميعةاقية، يفحظة  دى األصواف اليت ميكل أل تسهم 

عتت ائف التستتيارية أيف غ ذتتا يف التتربام  املتصتتدة ابألستتدحة الوويفيتتة أيف ال
مل أسدحة الدمار الرامل، يفحظة  دى السدع الكمالية، يفحظة  دى 
السفة يفجتميد األصول  دى أفتةاد خمتتاريل. يفحتعيعتا هلت ه الغايتة، أيف تل 

 مجدتتة ، يف(2006) 171٨اجملدتتس مىل الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 
أمور، ال تعوم  تسمية كيا ت يفأصواف مضافية، يفحتديث امل دومات 
الواردة يف نائمة الدجوة املتنمنِّوة األفةاد يفالكيا ت يفاألصواف. يفأيف ل 
اجملدتتتتس مىل الدجوتتتتة ال تتدتتتت  اإلجتتتتةاءات امل دو تتتتة يفتعتتتتدم تعةيتتتتةا مىل 

 يومتتتا، يفيفافتتتق  دتتتى أنتتت  مذا مل تتصتتتةف الدجوتتتتة يف 15اجملدتتتس ختتتالل 
غنتول ذلتتك الونتتت، ستتيكمل اجملدتتس اإلجتتةاءات لت تتديل التتتدا   يف 

                       .(9)أايم مضافية 5غنول 
شتتهةا  13، متتدد اجملدتتس لفتترتة (2012) 2050يفيف العتتةار  

امل   جبمهورية كوراي الدميعةاقية املورا  مال ابلعةار  يف ية فةيق اخلرباء
 ملسا دة الدجوة.  (2009) 1٨74

__________ 

 (9) S/PRST/2012/13 . 

رتتت عية الدميعةاقيتتتة  مديتتتة يف  تتتد أل أجتتتةت مجهوريتتتة كتتتوراي ال 
كتانول   12مقالق أخةى ابستددام تكوولوجيا الع ائف التستيارية يف 

 كتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتام/  22، اختتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتس يف 2012األيفل/ديستتتتتتتتتتتمرب 
التتت ي أشتتتار فيتتت  مىل التتتتدا    (2013) 20٨7العتتتةار  2013 يوتتتاية

. (2009) 1٨74 يف (2006) 171٨املفةيفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل 
ينتتف اجملدتتس آنتت اك أيتتة تتتدا   جديتتدة تت دتتق ابجلتتلاءات. يفلكوتت   يفمل

املةفتتتتق األيفل لدعتتتتةار، أمستتتتاء أر  تتتتة أفتتتتةاد مضتتتتافيني خينتتتت ول أدر ، يف 
حلظتتتتة الستتتتتفة يفجتميتتتتد األصتتتتتول، يفأدر  يف املةفتتتتتق الثتتتتام أمستتتتتاء ستتتتتتة  
كيتا ت ختنتع لتجميتد األصتول. يفيف العتةار نفست ، أيف ِّتل مىل الدجوتة 

مجتةاءات، مبتا يف ذلتك  تل  ابست ةا  ا نتهاكات املعدت   وهتا يفاختتاذ
يفاألفتتتتتتةاد التتتتتت يل ستتتتتتا ديفا يف التهتتتتتتةب متتتتتتل  قةيتتتتتتق حتديتتتتتتد الكيتتتتتتا ت

اجلتتلاءات. يف أيف تتل مليهتتا أينتتا رصتتدار متت كةة مستتا دة  دتتى التوفيتت  
 العنائع. رال حا ت م يوة يف سياق  مديات تفتيش 

لوويفيتتة التيت أجةهتتتا مجهوريتة كتتوراي ردا  دتتى التجة تة ايف يفأخت ا، 
، اختتت  اجملدتتس العتتةار 2013شتتعا /فرباية  12الرتت عية الدميعةاقيتتة يف 

التتتت ي أ تتتتتاد  تتتتت  لكيتتتتتد تتتتتتدا   اجلتتتتتلاءات العائمتتتتتة  (2013) 2094
د متتتتل األفتتتتةاد يف لزذتتتتا يفيفسنتتتتع ن انهتتتتا،   تتتتةق موهتتتتا مدراُ  أمستتتتاء مليتتتت

يفالكيتتتتا ت التتتت يل يت تتتتني مخنتتتتا هم لتتتتتدا   جتميتتتتد األصتتتتول يفحظتتتتة 
الستتتفة يففتتتةُ  حظتتتة  دتتتى اخلتتتدمات املاليتتتة التتتيت ميكتتتل أل تستتتهم يف 
التتتتربام  الوويفيتتتتتة أيف  تتتتتةام  العتتتت ائف التستتتتتيارية يف العدتتتتتد. يفقُدتتتتتب مىل 
التتتديفل م تتتالغ الدجوتتتتة  تتتل ا نتهاكتتتتات يف تتتل توفيتتتت  التتتتدا  . يفأيف تتتتل 

ىل الدجوتتتة ال تصتتدر متتت كةة لدمستتا دة  دتتتى التوفيتت   رتتتال اجملدتتس م
تتتتتتدا    تتتتتدم ا نترتتتتتار يفتستتتتتت ة  يفتستتتتتتكمل العتتتتتوائم التتتتتيت تتنتتتتتمل 
األصتتتتواف اخلاضتتتت ة حلظتتتتة توريتتتتد األستتتتدحة يفتتتتتدا    تتتتدم ا نترتتتتار، 
يفحلظتتتة شتتتةاء األستتتدحة متتتل مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت عية الدميعةاقيتتتة. يفيف 

يق اخلرباء لفرتة تس ة أشهة. يفقُدب العةار نفس ، مدد اجملدس يف ية فة 
مىل فةيتتتق اخلتتترباء أينتتتا أل يواصتتتل مستتتا دة التتتديفل يف م تتتداد يفتعتتتدمي 

 تعارية  ل التدا   املتد ة لتوفي  أحكام العةار.
أد ه التتتتو  الكامتتتتتل جلميتتتتتع  15 يف 14يفيتتتتةد يف اجلتتتتتديفلني   

 2013 يف 2012األحكتتتام التتتواردة يف نتتتةارات اجملدتتتس ختتتالل  تتتامي 
 يفاملت دعة  و ية الدجوة يففةيق اخلرباء.
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 14اجلديفل 
  2013-2012(: األحكام املتصلة ابلو ية، 200٦  1٧1٨اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 

العتتتتتتتتتتةار أيف املهمتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتتتا 
 األحكام   تكديف، حسب فئة املهام

S/PRST/2012/13   
                       اجلزاءات/الرفع منها اإلدراج يف قوائم

األفتتتتةاد يفالكيتتتتا ت لغتتتتة  تستتتتمية 
 مخنا هم لدجلاءات

 تسمية كيا ت يفأصواف مضافية )الفعةة اخلامسة، الفعةة الفة ية )أ((

                       ا ستعراض 
حتتتتديث امل دومتتتات التتتواردة يف نائمتتتة الدجوتتتة املتنتتتموة األفتتتةاد يفالكيتتتا ت يفاألصتتتواف، يفاستتتتكماهلا  دتتتى  است ةا  العائمة

 اخلامسة، الفعةة الفة ية )ب((أساس سووي   د ذلك )الفعةة 
                       حتديد األصناف احملظورة

حتديد األصواف اإلضافية اخلاض ة 
 لتدا   اجللاءات

اجللاءات/الةفتع  اإلدرا  يف نتوائم”انظة الفعةة اخلامسة، الفعةة الفة يتة )أ( متل العيتال الةائستي، حتتت  وتد 
 أ اله “موها

                       اإلبالغ
 حتديث خ ة ال مل السووية لدجوة )الفعةة اخلامسة، الفعةة الفة ية ) (( م داد  ة م  ال مل

،  صيغتها (2006) 171٨مل العةار  ٨يوافق جمدس األمل  دى ت ديل التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  اإل الغ يفتعدمي التوصيات
ال  (2006) 171٨ورتاة  متال ابلعتةار . يفيو ل اجملدتس مىل الدجوتة امل(2009) 1٨74امل دلة ابلعةار 

 يوما )الفعةة اخلامسة( 15تن دع ابملهام الواردة أد ه يفأل تعدم تعةيةا مىل اجملدس يف غنول 
   (2012  20٥0القرار 

                       الرصد واإلنفاذ
امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال  مجتتتع

 يفحتديدها
اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفستتائة األقتتةاف املهتمتتة ابألمتتة  دتتى الت تتايفل التتتام متتع 
الدجوتتتة يفمتتتع فةيتتتق اخلتتترباء، يف  ستتتيما راتحتتتة أي م دومتتتات توجتتتد لتتتديها  رتتتال توفيتتت  التتتتدا   املفةيفضتتتة 

 (5)الفعةة  (2009) 1٨74يف العةار  (2006) 171٨مبوجب العةار 
   (2013  20٨٧القرار 

                      املساعدة التقنية 
مستتتتتتتا دة التتتتتتتديفل  دتتتتتتتى ا متثتتتتتتتال 

 لدتدا  
يتتو ل مىل الدجوتتة ال تعتتوم رصتتدار متت كةة مستتا دة  دتتى التوفيتت  تت دتتق ابحلتتا ت التتيت تتتةفض فيهتتا ستتفيوة 
السماح رجةاء تفتيش   دما أذنت    الديفلتة التيت حتمتل الستفيوة  دمهتا أيف حيومتا تتةفض أي ستفيوة حامدتة 

 (7)الفعةة  (2009) 1٨74ةار مل الع 12ل دم مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية أل تفتش  مال ابلفعةة 
                       التنسيق والتعاون

يرتتتجع الوكتتتا ت الديفليتتتة  دتتتى اختتتتاذ اخل تتتوات الالزمتتتة لنتتتمال أل تكتتتول مجيتتتع أنرتتت تها فيمتتتا يت دتتتق  الكيا ت األخةىالتوسيق مع 
، (2009) 1٨74يف  (2006) 171٨جبمهوريتتة كتتوراي الرتت عية الدميعةاقيتتة متفعتتة متتع أحكتتام العتتةاريل 

يفيرتتجع كتت لك الوكتتا ت ذات الصتتدة  دتتى التواصتتل متتع الدجوتتة  رتتال أنرتت تها املت دعتتة جبمهوريتتة كتتوراي 
 (11الر عية الدميعةاقية اليت ند تكول ذات صدة احكام ذ يل العةاريل )الفعةة 
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https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
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العتتتتتتتتتتةار أيف املهمتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتتتا 
 األحكام   تكديف، حسب فئة املهام

                       الرصد واإلنفاذ
اختتتاذ مجتتةاءات  رتتال ا نتهاكتتات 

 املل ومة
، مبتتتا يف ذلتتتك (2009) 1٨74يف  (2006) 171٨يرتتتجب انتهاكتتتات التتتتدا   املفةيفضتتتة يف العتتتةاريل 

استددام معال  نعدية ضتدمة لدتتمد  متل اجلتلاءات، يفيؤكتد ندعت  مزاء توريتد أي صتوف ميكتل أل يستهم 
، أيف  ي ت  أيف نعدت  متل (2009) 1٨74أيف  (2006) 171٨يف العيام انر ة حمظورة مبوجب العتةاريل 

مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية أيف مليها أيف  ل قةيق أناليم التديفل، يفأ يتة أل تتدت  التديفل اإلجتةاءات 
املواسعة يف ذ ا الصدد، يفيهيب ابلديفل توخي اليعظة يفضعط التوفس حيتال دختول األفتةاد الت يل ي مدتول 

وجي  مو ، أيف  عورذم أراضيها، يفيتو ل مىل الدجوتة أل تستت ة  ا نتهاكتات ابسم فةد أيف كيال م ني أيف  ت
املعدتت   وهتتا يفتتدتت  متتا يعتنتتي  األمتتة متتل مجتتةاءات، مبتتا يف ذلتتك  تحديتتد أمستتاء الكيتتا ت يفاألفتتةاد التت يل 

 (2006) 171٨نتتتتتدموا املستتتتتا دة متتتتتل أجتتتتتل التتتتتتمد  متتتتتل اجلتتتتتلاءات أيف يف انتهتتتتتاك أحكتتتتتام العتتتتتةاريل 
 (12)الفعةة  (2009) 1٨74 يف

  (2013  20٩4القرار 
                       مهام عامة

لة  دتى  ، تستةي أينتا (2006) 171٨متل العتةار  12يعةر أل يف ية الدجوة،  دى الوحو احملتدد يف الفعتةة  تكييف الو ية مع التدا   امل دَّ
  (2٨يفيف ذ ا العةار )الفعةة  (2009) 1٨74التدا   املفةيفضة يف العةار 

                       حتديد األصناف احملظورة
حتديد األصواف اإلضافية اخلاض ة 

 لتدا   اجللاءات
)ب( متل العتةار  5يو ل مىل الدجوة ال تستت ة  يفحتتدنِّ  األصتواف التواردة يف العتوائم احملتددة يف الفعتةة 

شهةا مل اختاذ ذ ا العةار يفسوواي   تد ذلتك، يفيعتةر أنت  يف حتال  12يف مو د أنصاه  (2013) 20٨7
 دم نيام الدجوتة  تحتديث تدتك امل دومتات حبدتول ذلتك الونتت، ستيكمل اجملدتس مجتةاءات التحتديث يف 

 (21يوما مضافيا )الفعةة  30غنول 
                       الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

يعةر أن  مذا رفنت أي سفيوة السماح  تفتيرها   د صديفر مذل  تفتيش تدتك الستفيوة متل جانتب ديفلتة 
ال دتتتم، أيف مذا رفنتتتت أي ستتتفيوة تةفتتتع  دتتتم مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت عية الدميعةاقيتتتة اخلنتتتوع لدتفتتتتيش  متتتال 

،  دى مجيتع التديفل أل تتةفض دختول ذت ه الستفيوة مىل موانئهتا، (2009) 1٨74مل العةار  12ابلفعةة 
متتا مل يكتتل ذتت ا التتدخول م دتتواب إلجتتةاء  مديتتة تفتتتيش، أيف يف حتتا ت ال تتوارمل أيف يف حالتتة  ودهتتتا مىل 
ميواء املغادرة األصدي، يفيعتةر كت لك أنت   دتى كتل ديفلتة م تالغ الدجوتة  دتى الفتور يف حتال رفتض محتدى 

 (17ح  تفتيرها )الفعةة السفل السما 
ي دتب مىل مجيتتع التتديفل أل تعدتت  الدجوتة اي م دومتتات متاحتتة لتتديها  تل حتتا ت نعتتل قتتائةات أيف ستتفل  

جةيتتتت متتل أجتتتل التهتتةب متتتل عةاقيتتتة مىل شتتةكات أختتتةى تكتتول نتتد أات  تتة جلمهوريتتة كتتتوراي الرتت عية الدمي
أيف يف ذتتتت ا  (2013) 20٨7يف  (2009) 1٨74يف  (2006) 171٨اجلتتتتلاءات التتتتواردة يف العتتتتةارات 

ادة تسجيل قائةات أيف سفل العةار، أيف يف انتهاك ألحكام ذ ه العةارات، مبا يف ذلك م ادة تسمية أيف م 
 (19)الفعةة   مم تدك امل دومات  دى ن اق يفاسعأيف ن ع حبةية، يفي دب مىل الدجوة أل ت

يوما مل اختاذ ذ ا العةار،  90مجيع الديفل األ ناء مىل أل تعدم تعةيةا مىل جمدس األمل يف غنول  يد و 
اختت هتا متل أجتل التوفيت  الف دتي ألحكتام يف  د ذلتك  وتاء  دتى قدتب الدجوتة،  تل التتدا   املدموستة التيت 

أل يواصتل جهتوده الةاميتة مىل  (2009) 1٨74ذ ا العةار، يفي دب مىل فةيق اخلرباء املورا  مال ابلعةار 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)


 
2013-2012ممارسات جملس األمن، ملحق مرجع   

 

16-06865 550 

 

العتتتتتتتتتتةار أيف املهمتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتتتا 
 األحكام   تكديف، حسب فئة املهام

ائة أفةنتة رصتد اجلتلاءات مسا دة الديفل يف م داد يفتعدمي ذ ه التعتارية يف حيوهتا، يفذلتك ابلت تايفل متع ست
 (25التا  ة لامم املتحدة )الفعةة 

                       املساعدة التقنية
مستتتتتتتا دة التتتتتتتديفل  دتتتتتتتى ا متثتتتتتتتال 

 لدتدا  
يتتد و مجيتتع التتديفل مىل أل متوتتع توريتتد أيف  يتتع أيف نعتتل أي صتتوف متتل األصتتواف،  صتتورة معاشتتةة أيف غتت  
معاشةة، ان النا مل أراضيها أيف  ل قةيق مواقويها أيف ابستددام سفل أيف قائةات حتمتل  دمهتا، يفستواء  

وراي الر عية الدميعةاقية، يفأيذل هلا   لك، مذا تعني لدديفلتة كال مورؤذا يف أراضيها أم  ، مىل مجهورية ك
أل ذ ه األصواف ميكل أل تسهم يف  تةام  مجهوريتة كتوراي الرت عية الدميعةاقيتة الوويفيتة أيف  ةاجمهتا املتصتدة 

يف  (2009) 1٨74 يف (2006) 171٨ابلعتتت ائف التستتتيارية، أيف يف أنرتتت ة حمظتتتورة مبوجتتتب العتتتةارات 
 (2006) 171٨ب العةارات أيف ذ ا العةار، أيف يف التهةب مل التدا   املفةيفضة مبوج (2013) 20٨7

متتتتتتت كةة  أيف ذتتتتتتت ا العتتتتتتتةار، يفيرتتتتتتت   دتتتتتتتى الدجوتتتتتتتة ال تصتتتتتتتدر (2013) 20٨7يف  (2009) 1٨74يف 
 (22لدمسا دة  دى التوفي  تت دق  توفي  ذ ا احلكم  دى لو سديم )الفعةة 

                       التواصل
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”مل العةار، حتت  ود  19انظة الفعةة  لدجمهورتوف  امل دومات 

  
 15اجلديفل 

  2013-2012، فريق اخلرباء املعين جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية: األحكام املتصلة ابلو ية
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

   (2012  20٥0القرار   
  مهام عامة
،  دتى 2013متوز/يولي   12يعةر متديد يف ية فةيق اخلرباء امل   جبمهورية كوراي الر عية الدميعةاقية حىت  التمديد

، يفي تتتةب  تتتل ا تلامتتت  استتتت ةا  ذتتت ه الو يتتتة (2009) 1٨74متتتل العتتتةار  26الوحتتتو احملتتتدد يف الفعتتتةة 
، 2013حليةال/يونيتت   12يفاختتاذ اإلجتتةاءات املواستعة يف متتا يت دتتق  تمديتدذا متتةة أختتةى يف أجتل أنصتتاه 

 (1الغة  )الفعةة يفي دب مىل األمني ال ام أل يتد  التدا   اإلدارية الالزمة هل ا 
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفستتائة األقتتةاف املهتمتتة ابألمتتة  دتتى الت تتايفل التتتام متتع 
الدجوتتتة يفمتتتع فةيتتتق اخلتتترباء، يف  ستتتيما راتحتتتة أي م دومتتتات توجتتتد لتتتديها  رتتتال توفيتتت  التتتتدا   املفةيفضتتتة 

 (5)الفعةة  (2009) 1٨74يفالعةار  (2006) 171٨مبوجب العةار 
  اإلبالغ

ي دب أينا مىل فةيق اخلرباء أل يعدم مىل الدجوة  ة م  ما ي تلم العيام    مل أ مال يف أجل   يتجايفز  م داد  ة م  ال مل
جتتةاء موانرتتات موتظمتتة  رتتال ذلتتك التترب م  يومتتا   تتد م تتادة ت يتتني الفةيتتق، يفيرتتجع الدجوتتة  دتتى م 30

يفالتفا ل  ركل موتظم مع الفةيق  رال  مدت ، يفي دتب كت لك مىل فةيتق اخلترباء أل يعتدم مىل الدجوتة أي 
 (3مستجدات تت دق  رب م  ال مل امل كور )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

تعةيتة موتصتف  2012ترةيل الثتام/نوفمرب  12ي دب مىل فةيق اخلرباء أل يعدم مىل الدجوة يف أجل أنصاه  اإل الغ يفتعدمي التوصيات  
املدة  ل أ مال ، يفي دب أل يعدم فةيتق اخلترباء مىل اجملدتس،   تد موانرتة جيةيهتا متع الدجوتة، تعةيتةه ملوتصتف 

، يفي دتتتب أينتتتا تعتتتدمي تعةيتتتة هنتتتائي مىل الدجوتتتة، مرتتتفو ا 2012كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   12املتتتدة حبدتتتول 
يوما نعل انتهاء يف ية الفةيق، يفي دب ك لك أل يعدم فةيتق  30  يتجايفز  ابستوتاجات  يفتوصيات ، يف مو د

 (2اخلرباء مىل اجملدس،   د موانرة جيةيها مع الدجوة، تعةيةه الوهائي  ود انتهاء يف يت  )الفعةة 
  (2013  20٩4القرار 

  مهام عامة
لة ، يفال امتل  توجيت  متل (2009) 1٨74متل العتةار  26ير  مىل فةيق اخلرباء املورا  مال احكام الفعةة  تكييف الو ية مع التدا   امل دَّ

 نيستتتال/ 7الدجوتتتة، إل تتتاز املهتتتام املوصتتتوص  ديهتتتا يف تدتتتك الفعتتتةة، يفيعتتتةر أل ميتتتدد يف يتتتة الفةيتتتق حتتتىت 
، يفيعتتتتةر كتتتت لك أل تستتتتةي ذتتتت ه الو يتتتتة يف (2012) 2050ا اجملتتتتددة ابلعتتتتةار ،  صتتتتيغته2014 أ ةيتتتتل

يت دق ابلتدا   املفةيفضة يف ذ ا العةار، يفي ةب  ل ا تلام  است ةا  الو ية يفاختاذ اإلجةاءات املواسعة  ما
شتتهةا ا تعتتارا متتل اتريتتتر اختتتاذ ذتت ا العتتةار، يفي دتتتب مىل  12صتتاه يف متتا يت دتتق  تمديتتد آَختتة يف مو تتتد أن

األمني ال ام أل يورب فةيعا يتالف مل  انية خرباء  دى األكثة يفأل يتد  التدا   اإلدارية الالزمة يف ذ ا 
 (29الصدد، يفي دب مىل الدجوة أل ت دل جديفل تعدمي تعارية الفةيق، ابلترايفر مع الفةيق )الفعةة 

  ة التقنيةاملساعد
مستتتتتتتا دة التتتتتتتديفل  دتتتتتتتى ا متثتتتتتتتال 

 لدتدا  
يومتا متتل اختتاذ ذت ا العتةار، يف  تتد  90مجيتع التديفل مىل أل تعتدم تعةيتتةا مىل جمدتس األمتل يف غنتول  يتد و

ذلتتك  وتتاء  دتتى قدتتب الدجوتتة،  تتل التتتدا   املدموستتة التتيت اختتت هتا متتل أجتتل التوفيتت  الف دتتي ألحكتتام ذتت ا 
أل يواصتتتل جهتتتوده الةاميتتتة مىل  (2009) 1٨74العتتتةار، يفي دتتتب مىل فةيتتتق اخلتتترباء املورتتتا  متتتال ابلعتتتةار 

مسا دة الديفل يف م داد يفتعدمي ذ ه التعتارية يف حيوهتا، يفذلتك ابلت تايفل متع ستائة أفةنتة رصتد اجلتلاءات 
 (25التا  ة لامم املتحدة )الفعةة 

    
 (200٦  1٧3٧اللجنة املنش ة عمال ابلقرار  
 (2012) 2049حتتتتتتتتتتتث اجملدتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتديفل، يف العتتتتتتتتتتتةاريل  

،  دتتى الت تتايفل متتع الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار (2013) 2105 يف
( لاشتتتةاف  دتتتى توفيتتت  التتتتدا   املت دعتتتة ابجلتتتلاءات 2006) 1737

املفةيفضتتتتة  دتتتتى مجهوريتتتتة ميتتتتةال اإلستتتتالمية، يفمتتتتع فةيتتتتق اخلتتتترباء امل تتتت  
 (2010) 1929جبمهوريتتتتتة ميتتتتتةال اإلستتتتتالمية املورتتتتتا  متتتتتال ابلعتتتتتةار 

ملسا دة الدجوة. يف دى يفج  التحديد، حث اجملدس الديفل  دى تعدمي 
م دومتتتات  تتتتل توفيتتتت  التتتتتدا  ، مبتتتتا يف ذلتتتتك حظتتتتة توريتتتتد األستتتتدحة، 
يفحظتتتة شتتتةاء األستتتدحة متتتل مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية، يفتتتتدا    تتتدم 

اليتة. ا نترار، يفحظة السفة يفجتميد األصول يفغ  ذلك مل العيود امل

 (2012) 2049يفخالل الفرتة نفسها، نةر اجملدس متةتني، يف نةاريت  
متديد يف ية فةيق اخلرباء لفرتة سوة يفاحدة يف كل  (2013) 2105يف 

ذلتتتتتك، قدتتتتب اجملدتتتتتس مىل الفةيتتتتتق أل يعتتتتتدم مىل  متتتتةة. يفابإلضتتتتتافة مىل
اجملدتتتس تعةيتتتةا ملوتصتتتف املتتتدة يفتعةيتتتةا هنائيتتتا،   تتتد موانرتتتة جيةيهتتتا متتتع 
الدجوتتتتتتتتتتة، يفأل يعتتتتتتتتتتدم مىل الدجوتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتة م  ال متتتتتتتتتتل التتتتتتتتتت ي ي تتتتتتتتتتتلم 

   . ا ض الع
الو  الكامل جلميع األحكتام  17 يف 16يفيةد يف اجلديفلني   

املت دعتتة  و يتتة الدجوتتة يففةيتتق اخلتترباء يفالتتواردة يف العتتةارات التتيت اختتت ذا 
 اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2105(2013)
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 16اجلديفل 
 2013-2012لة ابلو ية، ص: األحكام املت(200٦  1٧3٧اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 

 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

   (2012  204٩القرار   
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفستتائة األقتتةاف املهتمتتة ابألمتتة،  دتتى الت تتايفل التتتام متتع 
الدجوتتتة يفمتتتع فةيتتتق اخلتتترباء، يف  ستتتيما راتحتتتة أي م دومتتتات توجتتتد لتتتديها  رتتتال توفيتتت  التتتتدا   املفةيفضتتتة 

 1929، يفالعةار (200٨) 1٨03، يفالعةار (2007) 1747، يفالعةار (2006) 1737مبوجب العةار 
 (5)الفعةة  (2010)

   (2013  210٥القرار 
  الرصد واإلنفاذ

امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال مجتتتع 
 يفحتديدها

اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفستتائة األقتتةاف املهتمتتة ابألمتتة،  دتتى الت تتايفل التتتام متتع 
الدجوتتتة يفمتتتع فةيتتتق اخلتتترباء، يف  ستتتيما راتحتتتة أي م دومتتتات تكتتتول لتتتديها  رتتتال توفيتتت  التتتتدا   املفةيفضتتتة 

 1929، يفالعةار (200٨) 1٨03، يفالعةار (2007) 1747، يفالعةار (2006) 1737مبوجب العةار 
 (5)الفعةة  (2010)

  
 17اجلديفل 

 2013-2012فريق اخلرباء املعين جبمهورية إيران اإلسالمية: األحكام املتصلة ابلو ية، 
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

   (2012  204٩القرار   
  مهام عامة
متتل العتتةار  29يعتةر متديتتد يف يتتة فةيتق اخلتترباء امل تت  جبمهوريتتة ميتةال اإلستتالمية املوصتتوص  ديهتا يف الفعتتةة  التمديد

، يفي تتتتتتةب  تتتتتتل ا تلامتتتتتت  استتتتتتت ةا  ذتتتتتت ه الو يتتتتتتة يفاختتتتتتتاذ 2013متوز/يوليتتتتتت   9حتتتتتتىت  (2010) 1929
، يفي دتتب مىل 2013حليةال/يونيتت   9يت دتتق  تجديتتد التمديتتد يف أجتتل أنصتتاه  اإلجتتةاءات املواستتعة فيمتتا

 (1األمني ال ام أل يتد  التدا   اإلدارية الالزمة يف ذ ا الصدد )الفعةة 
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفستتائة األقتتةاف املهتمتتة ابألمتتة،  دتتى الت تتايفل التتتام متتع الدجوتتة يفمتتع 
 1737فةيتتتق اخلتتترباء، يف  ستتتيما راتحتتتة أي م دومتتتات توجتتتد لتتتديها  رتتتال توفيتتت  التتتتدا   املفةيفضتتتة مبوجتتتب العتتتةار 

 (5)الفعةة  (2010) 1929، يفالعةار (200٨) 1٨03، يفالعةار (2007) 1747، يفالعةار (2006)
  غاإلبال

م تادة ت ييوت   ترب م  ال متتل  يومتا   تتد 30ي دتب أينتا مىل فةيتق اخلترباء أل يتتوايف الدجوتة يف أجتل أنصتاه  م داد  ة م  ال مل
التتت ي يلمتتتع ا ضتتت الع  تتت ، يفيرتتتجع الدجوتتتة  دتتتى مجتتتةاء موانرتتتات موتظمتتتة  رتتتال  تتتة م  ال متتتل ذتتت ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

يفالتحايفر ابنتظام مع الفةيق  رال أ مال ، يفي دب ك لك مىل فةيق اخلرباء موافاة الدجوة اي مستجدات   
 (3تت دق  رب م  ال مل امل كور )الفعةة 

،  تعةيتتة  تتتل 2012ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  9ي دتتب مىل فةيتتق اخلتترباء أل يتتوايف الدجوتتة، يف مو تتد أنصتتاه  يفتعدمي التوصياتاإل الغ 
، 2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   9أ مالتت  يف موتصتتف املتتدة، يفي دتتب أل يعتتدم الفةيتتق مىل اجملدتتس حبدتتول 
أل يعتدم مىل الدجوتة تعةيتةا هنائيتا يف  يف  د موانرة جيةيها مع الدجوتة، تعةيتةه ملوتصتف املتدة، يفي دتب أينتا

و  استتتوتاجات  يفتوصتتيات ، يفي دتتب كتت لك أل يعتتدم فةيتتق  30أجتتل أنصتتاه  يومتتاً نعتتل انتهتتاء يف يتتت ، ينتتمنِّ
 (2اخلرباء، لدى انتهاء يف يت ، تعةيةه الوهائي مىل اجملدس،   د موانرة جيةيها مع الدجوة )الفعةة 

   (2013  210٥القرار 
  مهام عامة
حتتتتتىت  (2010) 1929متتتتتل العتتتتتةار  29يعتتتتتةر متديتتتتتد يف يتتتتتة فةيتتتتتق اخلتتتتترباء  صتتتتتيغتها احملتتتتتددة يف الفعتتتتتةة  التمديد

، يفي تتتةب  تتتل ا تلامتتت  م تتتايفدة الوظتتتة يف ذتتت ه الو يتتتة يفاختتتتاذ اإلجتتتةاء املواستتتب فيمتتتا 2014متوز/يوليتتت   9
، يفي دتتتب مىل األمتتتني ال تتتام أل يتدتتت  2014حليةال/يونيتتت   9مو تتتد أنصتتتاه يت دتتتق  تجديتتتد متديتتتدذا يف 

 (1التدا   اإلدارية الالزمة يف ذ ا الصدد )الفعةة 
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

اتتث مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة يفستتائة األقتتةاف املهتمتتة ابألمتتة،  دتتى الت تتايفل التتتام متتع 
يفمع فةيتق اخلترباء، يف  ستيما راتحتة أي م دومتات  (2006) 1737الدجوة املوراة  مال احكام العةار 

، (2007) 1747، يفالعتةار (2006) 1737توفي  التدا   املفةيفضة مبوجتب العتةار  تكول لديها  رال
 (5)الفعةة  (2010) 1929، يفالعةار (200٨) 1٨03يفالعةار 

  اإلبالغ
يومتا   تد م تادة ت ييوت ،  ترب م  ال متل  30ي دب أينا مىل فةيق اخلرباء أل يوايف الدجوة يف أجتل أنصتاه  م داد  ة م  ال مل

التتت ي يلمتتتع ا ضتتت الع  تتت ، يفيرتتتجع الدجوتتتة  دتتتى مجتتتةاء موانرتتتات موتظمتتتة  رتتتال  تتتة م  ال متتتل ذتتت ا 
مىل فةيق اخلرباء موافاة الدجوة اي مستجدات  يفالتحايفر ابنتظام مع الفةيق  رال أ مال ، يفي دب ك لك

 (3تت دق  رب م  ال مل امل كور )الفعةة 
،  تعةيتتة  تتتل 2013ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  9ي دتتب مىل فةيتتق اخلتترباء أل يتتوايف الدجوتتة، يف مو تتد أنصتتاه  اإل الغ يفتعدمي التوصيات

تعةيتتة موتصتتف املتتدة مىل اجملدتتس حبدتتول أ مالتت  يف موتصتتف املتتدة، يفي دتتب كتت لك أل يعتتدم فةيتتق اخلتترباء 
  د موانرتة جيةيهتا متع الدجوتة، يفي دتب مليت  أينتا أل يعتدم مىل الدجوتة  2013كانول األيفل/ديسمرب  9

و  استتتتوتاجات  يفتوصتتتيات ، يفي دتتتب كتتت لك أل يعتتتدم فةيتتتق  2014أاير/متتتايو  9تعةيتتتةا هنائيتتتا حبدتتتول  ينتتتمنِّ
 (2  د موانرة جيةيها مع الدجوة )الفعةة  2014حليةال/يوني   9اخلرباء تعةيةه الوهائي مىل اجملدس حبدول 

     
 بش ن ليبيا  (2011  1٩٧0اللجنة املنش ة عمالً ابلقرار  
 آذار/ 12املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2012) 2040العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل  يف 

، 2013آذار/متتارس  14املتتؤر   (2013) 2095يف  2012 متتارس
ال  (2011) 1970أيف تتل اجملدتتس مىل الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 

تست ة  تدا   جتميد األصول املفةيفضة  دتى كيتانني ليعيتني خينت ال 
إلدارة احلكومتتة متتل أجتتل رفتتع التجميتتد يف أنتتةب يفنتتت اكتتل يفماتحتتة 

 األصول لدر ب الدييب. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/١٩٧٠%20(2011)
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،  تمديتتتد يفت تتتديل (2012) 2040يفنتتتام اجملدتتتس، يف العتتتةار  
 (2011) 1973يف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء امل تتت   ديعيتتتا املورتتتا  متتتال ابلعتتتةار 

مل دومات ليرمل مهام مل نعيل مسا دة الدجوة، يفمجع يفدراسة يفحتديل ا
التتواردة متتتل التتتديفل األ نتتتاء، يفتعتتدمي التوصتتتيات يفالتعتتتارية. كمتتتا شتتتجع 
اجملدتس الفةيتتَق  دتتى التحعيتتق يف حتواد   تتدم ا متثتتال حلظتتة األستتدحة 
املفتتةيف   دتتى ليعيتتا يفتتتتدا   جتميتتد األصتتول اخلاضتتتع هلتتا أفتتةاد حمتتتدديفل 

، متتتتتدد اجملدتتتتتس يف يتتتتتة (2013) 2095يفكيتتتتتا ت   يوهتتتتتا. يفيف العتتتتتةار 
 شهةا مضافيا ديفل مدخال أي تغي ات  دى الو ية.  13الفةيق لفرتة 
، خفتتتتتتتتتتتف اجملدتتتتتتتتتتتس احلظتتتتتتتتتتتة (2013) 2095يفيف العتتتتتتتتتتتةار  

ال ختدتتتى  (2011) 1970املفتتةيف   دتتتى األستتتدحة مبوجتتتب العتتتةار 

عتتاع   تتض مجتتةاءات اإلخ تتار يفاملوافعتتة، موتت  ذلتتك احلتتني  تتل شتتة  ات
يفأهنتتتتى يف يتتتتة الدجوتتتتة يف ذتتتت ا الصتتتتدد. يف دتتتتى التتتتةغم متتتتل ذلتتتتك، أدال 
اجملدتتس استتتمةار انتهاكتتات احلظتتة، يفأشتتار مىل الو يتتة املووقتتة ابلدجوتتة 
يفاملتمثدتتتة يف فحتتت  امل دومتتتات املت دعتتتة اب نتهاكتتتات املل ومتتتة يفاختتتتاذ 

 اإلجةاءات املواسعة هب ا الرال.
الو  الكامل جلميع األحكتام  19يف  1٨يفيةد يف اجلديفلني  

املت دعتتة  و يتتة الدجوتتة يففةيتتق اخلتترباء يفالتتواردة يف العتتةارات التتيت اختتت ذا 
 .2013 يف 2012اجملدس خالل  امي 

  
 1٨اجلديفل 

 2013-2012بش ن ليبيا: األحكام املتصلة ابلو ية،  (2011  1٩٧0اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 
 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

   (2012  2040القرار   
                       اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها

مىل أل تعتتتتتوم، ابلترتتتتتايفر متتتتتع الستتتتتد ات الديعيتتتتتة،  (2011) 1970يوجتتتتت  الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار  رفع األمساء مل نوائم اجللاءات
، (2011) 1973يف  (2011) 1970اب ستتتت ةا  املستتتتمة لدتتتتدا   املتععيتتتة املفةيفضتتتة مبوجتتتب العتتتةاريل 

يعيتتتتتة لالستتتتتتثمار يفحمفظتتتتتة ، فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابملؤسستتتتتة الد(2011) 2009 صتتتتتيغتهما امل دلتتتتتة مبوجتتتتتب العتتتتتةار 
ا ستثمار الديعية األفةيعية، يفيعةر أل تعوم الدجوة ابلترتايفر متع الستد ات الديعيتة،  ةفتع أمستاء ذت ه الكيتا ت 

 (9مل العائمة حاملا يصعح ذلك اكوا لكفالة توافة األصول لدر ب الدييب يفمبا ي ود  دي  ابملوف ة )الفعةة 
  ا ستعراض

 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  9انظة الفعةة  است ةا  العائمة
   (2013  20٩٥القرار 

  مهام عامة
لة ي ةب  تل ا تلامت  استت ةا  يف يتة الدجوتة مذا متا نتةر اجملدتس يف املستتععل ملغتاء التتدا   املفةيفضتة مبوجتب  تكييف الو ية مع التدا   امل دَّ

 2040يف  (2011) 2009امل تتتتتدلني مبوجتتتتتب العتتتتتةاريل  (2011) 1973يف  (2011) 1970نةاريتتتتت  
 (17يفمبوجب ذ ا العةار )الفعةة  (2012)
                       اإلدراج يف قوائم اجلزاءات/الرفع منها

يوجتت  الدجوتتة مىل أل تعتتوم، ابلترتتايفر متتع احلكومتتة الديعيتتة، اب ستتت ةا  املستتتمة لدتتتدا   املتععيتتة املفةيفضتتة  رفع األمساء مل نوائم اجللاءات
 2009،  صتتتتتتيغتهما امل دلتتتتتتة مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار (2011) 1973يف  (2011) 1970مبوجتتتتتتب العتتتتتتةاريل 

، فيمتتا يت دتتق ابملؤسستتة الديعيتتة لالستتتثمار يفحمفظتتة ا ستتتثمار األفةيعيتتة الديعيتتة، يفيعتتةر أل تعتتوم (2011)
ة حاملا يتاتى ذلتك لكفالتة تتوف  الدجوة ابلترايفر مع احلكومة الديعية  ةفع امسي ذ يل الكيانني مل العائم

 (13األموال لدر ب الدييب يفحتعيق موف ت  هبا )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  ا ستعراض   
 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  لعائمةاست ةا  ا

  ا ستثناءات 
يعةر أل توريد امل دات ال سكةية غ  املهدكة  ستددامها حصةا يف أغةا  منسانية أيف أغتةا  احلمايتة،  موح ا ستثواءات

يفمتتا يتصتتتل  تتت لك متتتل مستتا دة تعويتتتة أيف تتتتدريب، لتتتل يت دتتتب متتل االل فصتتتا دا احلصتتتول  دتتتى موافعتتتة 
 (9)الفعةة  (2011) 1970)أ( مل العةار  9الدجوة،  دى لو ما كانت تو   دي  سا عا الفعةة 

يعتتةر أينتتا أل توريتتد امل تتدات ال ستتكةية غتت  املهدكتتة، يفتتتوف  أي مستتا دة تعويتتة أيف تتتدريب أيف مستتا دة  جتهيل اإلخ ارات
يف نتلع مالية، حيثما كال الغة  مل ذلك حصةا ذو متدن احلكومتة الديعيتة ابملستا دة األمويتة أيف املستا دة 

السالح، لل يت دتب متل االل فصتا دا مخ تار الدجوتة أيف يعتنتي انتفتاء نتةار ستديب متل نعدهتا،  دتى لتو 
 (10)الفعةة  (2011) 2009)أ( مل العةار  13كانت تو   دي  سا عا الفعةة  ما

  الرصد واإلنفاذ
ا نتهاكتتات اختتتاذ مجتتةاءات  رتتال 

 املل ومة
 1973يف  (2011) 1970يديل استمةار ا نتهاكات املعد   وهتا لدتتدا   املوصتوص  ديهتا يف العتةاريل 

متتتل  24،  صتتتيغتهما امل دلتتتة  عةاراتتتت  الالحعتتتة، يفيرتتت  مىل يف يتتتة الدجوتتتة املتمثدتتتة، يففعتتتا لدفعتتتةة (2011)
، يف فح  امل دومات املت دعتة مبتا يتل م ارتكا ت  متل انتهاكتات أيف  تدم ا متثتال (2011) 1970العةار 

 (12إلجةاءات املواسعة  راهنا )الفعةة لتدك التدا   يفاختاذ ا
  

 19اجلديفل 
 2013-2012فريق اخلرباء املعين بليبيا: األحكام املتصلة ابلو ية، 

 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  2040القرار   
  مهام عامة
يفيعتتةر  ، (2011) 1973متتل العتتةار  24متديتتد يفت تتديل يف يتتة فةيتتق اخلتترباء، املورتتا مبوجتتب الفعتتةة  يعتتةر التمديد

، يفذلتتك “(الفةيتتق”خترباء ) 5كت لك ت تتديل الو يتتة متل أجتتل منرتتاء فةيتق لفتترتة ستتوة يفاحتدة يتتتالف متتل 
ا ت الورتتا  احلاليتتة يف احلستتعال، لالضتت الع ابملهتتام حتتتت مشتتةاف ابلترتتايفر متتع الدجوتتة يفمتتع يفضتتع جمتت

 (10الدجوة )الفعةة 
 (2011) 1970متتل العتتةار  24مستتا دة الدجوتتة يف ا ضتت الع  و يتهتتا  دتتى الوحتتو احملتتدد يف الفعتتةة  الد م ال ام

 )أ(( 10)الفعةة 
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

مجع يففح  يفحتديل امل دومات الواردة مل الديفل، يفذيئات األمتم املتحتدة املدتصتة، يفاملوظمتات اإلنديميتة 
 1973يف  (2011) 1970يفاألقةاف امل وية األخةى فيما يت دق  توفي  التدا   املعةرة مبوجب العةارات 

 )ب(( 10يت دق حبواد   دم ا متثال )الفعةة  سيما فيما ، يف (2011) 2009يف  (2011)

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

ت الديعيتتتتة  دتتتتى مكافحتتتتة يرتتتتجع الفةيتتتتق، متتتتع أختتتت ه يف احلستتتتعال مستتتتؤيفلية الع ثتتتتة  تتتتل مستتتتا دة الستتتتد ا   
ستيما العت ائف احملمولتة  غت  املرتةيفع جلميتع األستدحة يفامل تدات ذات الصتدة متل مجيتع األنتواع، يف  ا نترار
جتتتو، يفلمتتتني يفمدارة حتتتديفد ليعيتتتا،  دتتتى مواصتتتدة حتعيعاتتتت  فيمتتتا يت دتتتق   تتتدم ا متثتتتال لدجتتتلاءات،  -ستتت ح 

ات الصتتدة مىل ليعيتتا يفموهتتا، يفأصتتول األفتتةاد اخلاضتت ة ذلتتك الوعتتل غتت  املرتتةيفع لاستتدحة يفامل تتدات ذ يف مبتتا
 2009، يفامل تتدلني مبوجتتب العتتةار (2011) 1973 يف (2011) 1970لدتجميتتد املعتتةر مبوجتتب العتتةاريل 

، يفيرجع الع ثة يفالسد ات الديعية  دى د م الفةيق يف جمال التحعيق داخل ليعيا، مبا يف ذلك  ل (2011)
 (12قةيق تعادل امل دومات يفتيس  ال عور يفالسماح  تفعد مةافق ختليل األسدحة، حسب ا نتناء )الفعةة 

  اإلبالغ
يومتا   تد ت يتني الفةيتق، يفتعتدمي تعةيتة هنتائي  90تعدمي تعةية مؤنت مىل اجملدس  ل  مد  يف مو د غايت   تعدمي التعارية الديفرية

 )د(( 10يوما نعل انتهاء يف يت  يتنمل استوتاجات  يفتوصيات  )الفعةة  30مو د أنصاه مىل اجملدس يف 
تعدمي توصيات  رال اإلجةاءات التيت نتد يوظتة اجملدتس أيف الدجوتة أيف الستد ات الديعيتة أيف التديفل األختةى  اإل الغ يفتعدمي التوصيات

 ) (( 10فيها لتحسني توفي  التدا   ذات الصدة )الفعةة 
   (2013  20٩٥القرار 

  مهام عامة
 (2011) 1973متتتل العتتتةار  24يعتتتةر متديتتتد يف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء امل تتت   ديعيتتتا، املورتتتاة مبوجتتتب الفعتتتةة  التمديد

 تتتل  لمتتت  استتتت ةا  تدتتتك الو يتتتة  شتتتهةا، يفي تتتةب 13، لفتتترتة (2012) 2040يفامل دلتتتة مبوجتتتب العتتتةار 
شتتهةا متتل   تتد اختتتاذ ذتت ا  12يفاختتتاذ متتا يدتتلم متتل مجتتةاءات فيمتتا يت دتتق  تتلايدة متديتتدذا يف أجتتل أنصتتاه 

 (14العةار، يفيعةر أل ين دع الفةيق ابملهام التالية )الفعةة 
 (2011) 1970ل العتتةار متت 24مستتا دة الدجوتتة يف ا ضتت الع  و يتهتتا  دتتى الوحتتو احملتتدد يف الفعتتةة  الد م ال ام

 )أ(( 14)الفعةة 
  الرصد واإلنفاذ

مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 
 يفحتديدها

مجع يففح  يفحتديل امل دومات الواردة مل الديفل، يفذيئات األمتم املتحتدة املدتصتة، يفاملوظمتات اإلنديميتة 
 1973يف  (2011) 1970يفاألقةاف امل وية األخةى فيما يت دق  توفي  التدا   املعتةرة مبوجتب العتةاريل 

يفمبوجتتتتب ذتتتت ا  (2012) 2040يف  (2011) 2009،  صتتتتيغتهما امل دلتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةاريل (2011)
 )ب(( 14العةار، يف  سيما فيما يت دق حبا ت  دم ا متثال )الفعةة 

أل ي مل، يف ضوء مةا اة مسؤيفلية الع ثة  ل مسا دة احلكومة الديعية  دتى مكافحتة  دى يرجع الفةيق  
ميتع األستدحة يفمتا يتصتل هبتا متل م تدات  كتل أنوا هتا، يفخاصتة موهتا األستدحة ا نترار غت  املرتةيفع جل

جتتتتو، يفلمتتتتني حتتتتديفد ليعيتتتتا  -الثعيدتتتتة يفاألستتتتدحة اخلفيفتتتتة يفاألستتتتدحة الصتتتتغ ة يفالعتتتت ائف احملمولتتتتة ستتتت ح 
يفمدارهتتتا،  دتتى مواصتتدة يفت جيتتل حتعيعاتتت  فيمتتا يت دتتق   تتدم ا متثتتال لدجتتلاءات، مبتتا يف ذلتتك الوعتتل غتت  

اسدحة يفما يتصل هبا مل م دات مىل ليعيا يفموها، يفأموال األفةاد السارية  دتيهم أحكتام جتميتد املرةيفع ل
 2009وجتتتتب العتتتتتةاريل ، امل تتتتدلني مب(2011) 1973يف  (2011) 1970األصتتتتول مبوجتتتتب العتتتتةاريل 

يفمبوجتتب ذتت ا العتتةار، يفيرتتجع الع ثتتة يفاحلكومتتة الديعيتتة  دتتى د تتم الفةيتتق  (2012) 2040يف  (2011)
لك  ل قةيق تعتادل امل دومتات م ت  يفتيست   عتوره يفالستماح فيما جيةي  مل حتعيعات داخل ليعيا، مبا يف ذ

 (16)الفعةة  فعد خمازل األسدحة، حسب ا نتناءل   ت

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  اإلبالغ  
يومتتا متتل   تتد ت يتتني الفةيتتق، يفتعتتدمي  90تعتتدمي تعةيتتة مؤنتتت مىل اجملدتتس  تتل  مدتت  يف مو تتد   يتجتتايفز  تعدمي التعارية الديفرية

يومتتا متتل نعتتل انتهتتاء يف يتتت  يتنتتمل استتتوتاجات  يفتوصتتيات   60تعةيتتة هنتتائي مىل اجملدتتس يف مو تتد أنصتتاه 
 )د(( 14)الفعةة 

نتتد يوظتتة اجملدتتس أيف الدجوتتة أيف احلكومتتة الديعيتتة أيف التتديفل األختتةى تعتتدمي توصتتيات  رتتال اإلجتتةاءات التتيت  اإل الغ يفتعدمي التوصيات
 ) (( 14فيها لتحسني توفي  التدا   ذات الصدة هب ا األمة )الفعةة 

    
 (2011  1٩٨٨اللجنة املنش ة عمال ابلقرار  
توستتتتتتيع ن تتتتتتاق ، نتتتتتتةر اجملدتتتتتتس (2012) 20٨2العتتتتتتةار يف  

فتتةاد لترتتمل األحظتتة األستتدحة يفجتميتتد األصتتول يفحظتتة الستتفة  تتتدا  
 19٨٨نعتتتل اتريتتتر اختتتتاذ العتتتةار م درجتتتت أمستتتاؤذأُ  يل التتت كيتتتا تاليف 
األفتتتتةاد يفاجلما تتتتات يف يف نائمتتتتة املوتمتتتتني مىل حةكتتتتة قالعتتتتال  (2011)

يفاملؤسستتتات يفالكيتتتا ت املتتتةتع ني حبةكتتتة قالعتتتال. يفنتتتد ا تمتتتد اجملدتتتس 
ذلك العةار يف سياق  مدية السالم يفاملصاحلة يف أفغانستال يفأدر  في  

دجوتتة دفتت الجممو تة متل األحكتتام الةاميتة مىل د تتم  مديتة الستتالم. يفكُ 
ابلوظتتتة يف ال دعتتتات املعدمتتتة  (2011) 19٨٨املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 

متتتل حكومتتتة أفغانستتتتال  رتتتال اإل فتتتاء متتتل حظتتتة الستتتفة متتتل أجتتتل 
تيستتتتت  مرتتتتتاركة أفتتتتتةاد خمتتتتتتاريل يف اجتما تتتتتات ت عتتتتتد د متتتتتا لدستتتتتالم 

دتتتس مىل حكومتتتة أفغانستتتتال أل يفاملصتتتاحلة. يفمعا تتتل ذلتتتك، قدتتتب اجمل
                       تعدم مىل الدجوة تعةيةا  ل سفة كل فةد مبوجب كل م فاء اووح.

يفيف ذلتتتتك العتتتتةار، شتتتتدد اجملدتتتتس  دتتتتى أ يتتتتة يفجتتتتود  مديتتتتة  
سياستية شتتامدة يف أفغانستتتال، يفشتتدد  دتتى ديفر احلكومتتة األفغانيتتة يف 

ها موها. يف دى سعيل املثال، قُدب رف مدرا  أمساء األفةاد يف العائمة يف 
أمستاء األفتةاد الت يل  رفتعمىل الدجوة أل تويل ا  تعار الواجب ل دعات 

ليستتت هلتتم صتتالت يف  اتتل  دتتتهم  مديتتة املصتتاحلةت تتترب احلكومتتة أهنتتم 
مبوظمتتات مرذا يتتة ديفليتتة. يفأنتتة اجملدتتس ضتتةيفرة مجتتةاء الت تتديالت  دتتى 

أمستاء األفتةاد مضتافة يف ذلتك العائمة يف الونت املواستب يف ستة ة، مبتا 

متتا ، يفقدتتب مىل الدجوتتة أل تستتت ة  أمتتورا موهتتا شتت عهايفالكيتتا ت يف 
ألفتتةاد التت يل تفتعتتة العيتتودات اخلاصتتة هبتتم مىل  واصتتة حتديتتد يت دتتق اب

ةد  رتاهنا متا يفيتد اهلوية، يفاألفةاد املعد   تل يففتاهتم، يفالكيتا ت التيت يَت
الست ي ال اجتل لدتوصتتل مىل أيف يؤكتد أهنتا مل ت تد نائمتة. يف دتى خدفيتة 

 دتتى اجملدتتس الدجوتتة  تستتوية ستتدمية لدوتتلاع التتدائة يف أفغانستتتال، حتتثن 
يف الونتتتتت  ةفتتتتع موهتتتتايفال نتتتتوائم اجلتتتتلاءاتيف  قدعتتتتات اإلدرا العتتتتت يف 

املواستتب. يفمبوجتتب العتتةار نفستت ، نتتةر اجملدتتس أينتتا متديتتد يف يتتة فةيتتق 
 1526ر التتتتتتتد م التحديدتتتتتتتي يفرصتتتتتتتد اجلتتتتتتتلاءات املورتتتتتتتا  متتتتتتتال ابلعتتتتتتتةا

، التت ي يعتتدم خدماتتت  لدجوتتيت اجلتتلاءات امل ويتتتني  كتتل متتل (2004)
 . اشهة  30توظيم العا دة يفحةكة قالعال، لفرتة مدهتا 

، (2013) 2096 يف (2012) 2041يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل  
رحتتب اجملدتتس  ت تتايفل حكومتتة أفغانستتتال يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي 
املستتتا دة مىل أفغانستتتتتال متتتتع الدجوتتتتة  وستتتائل موهتتتتا تتتتتوف  امل دومتتتتات 

الصتتتتتتتتتتتتدة الالزمتتتتتتتتتتتتة لتحتتتتتتتتتتتتديث العائمتتتتتتتتتتتتة املوضتتتتتتتتتتتتو ة مبوجتتتتتتتتتتتتب  ذات
 .19٨٨ العةار

الو  الكامل جلميع األحكتام  21يف  20 نياجلديفل يةد يفيف  
رات اجملدس املت دعتة  و يتة الدجوتة يففةيتق التد م ايف نة  املوصوص  ديها

اجللاءات )يف مهام  املت دعة  وظام اجللاءات املفةيفضة التحديدي يفرصد  
  دى حةكة قالعال(.
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 20اجلديفل 
 2013-2012ابلو ية، صلة : األحكام املت(2011  1٩٨٨اللجنة املنش ة عماًل ابلقرار 

 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2012  2041القرار   
                        الرصد واإلنفاذ

يفمىل أساليب  مدها يفمجةاءاهتتا، يفيةحتب يف ذت ا  (2011) 19٨٨دجوة  مال ابلعةار الير  مىل منراء  تعدمي نائمة امساء موتهكي التدا  
مع الدجوة  وسائل األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل أفغانستال السياق  ت ايفل حكومة أفغانستال يف  ثة 

حتديتتتد متتتل ختتتالل يف  19٨٨حتتتديث العائمتتتة املوضتتتو ة مبوجتتتب العتتتةار موهتتتا تتتتوف  امل دومتتتات الالزمتتتة لت
د الستدم يفا ستتعةار يتديف هتحةكتة قالعتال  يفاألفتةاد الت يل يرترتكول متعاجلما ات يفاملؤسستات يفالكيتا ت 

أل رتت  مىل ، يفي(2011) 19٨٨يفاألمتتل يف أفغانستتتال، يففعتتا مل تتاي  اإلدرا  يف العائمتتة املعيوتتة يف العتتةار 
يفستتائل متويتتل أيف د تتم ذتتؤ ء األفتتةاد يفذتت ه اجلما تتات يفاملؤسستتات يفالكيتتا ت ترتتمل،  دتتى ستتعيل املثتتال 

ا، أفغانستال يفال تا ةة هلتصادرة مل احلصة، استددام ال ائدات املتاتية مل زرا ة املددرات يفسالئفها ال  
 (15لو غ  مرةيفع، يفيرجع  دى مواصدة ذ ا الت ايفل )الفعةة  يفمنتاجها يفا جتار هبا  دى

                        التنسيق والتعاون
 أ اله “الةصد يفاإلنفاذ”  ودحتت مل العةار،  15انظة الفعةة  التوسيق مع الكيا ت األخةى

  (2012  20٨2القرار 
                      عامةمهام 

الوظتتة يف املستتائل أيف الرتتواغل التتيت 
 مل يُعت فيها

مل ذ ا العةار،   يوعغي أل تععى أمتام الدجوتة أي  10يعةر أن ، ابستثواء العةارات املتد ة  مال ابلفعةة 
مستتالة م دعتتة أكثتتة متتل ستتتة شتتهور، يفاتتث أ نتتاء الدجوتتة  دتتى التتةد ختتالل ثالثتتة شتتهور، يفيرتت   دتتى 

 (29ل تستكمل معادئها التوجيهية، حسب ا نتناء )الفعةة االدجوة 
                       للجنةاخلاصة اباملبادل التوجيهية 

اخلاصتتتتة ت تتتتديل املعتتتتادمل التوجيهيتتتتة 
 لدجوةاب

 أ اله “مهام  امة” حتت  ودمل العةار،  29عةة فانظة ال
اتتث الدجوتتة  دتتى لمتتني يفجتتود مجتتةاءات  ادلتتة يفيفاضتتحة تتع هتتا يف العيتتام   مدهتتا، يفيرتت   دتتى الدجوتتة 

 9يف  ٨ابست ةا  معادئها التوجيهية يففعا ل لك، يفيف أنةب يفنت اكل، يف  سيما يف ما يت دق ابلفعةات 
 (30)الفعةة  32يف  29يف  2٨يف  24يف  17يف  14يف  13يف  11يف  10 يف

                      /الرفع منهاقوائم اجلزاءاتاإلدراج يف 
يردد  دى أ ية يفجود  مدية سياسية شامدة يف أفغانستال لتد م الستالم يفاملصتاحلة  تني مجيتع األفغتال، يفيتد و  اجللاءات ائمو اإلدرا  يف ن اتمجةاء

الدجوتة، يف توستتيق يفثيتتق متع اجملدتتس األ دتى لدستتالم،  يتا  امستتاء األفتتةاد لوظتتة حكومتة أفغانستتتال مىل أل تعتدم 
موانتتع حمتتددة ضتتةيفري لدمرتتاركة يف اجتما تتات  العائمتتة التت يل تؤكتتد أل ستتفةذم مىل مونتتع حمتتدد أيف يفاملتتدرجني 

 ت عد د ما لدسالم يفاملصاحلة، يفي دب أل يتنمل ذلك العيال،  عدر اإلمكال، امل دومات التالية:
  ؛العائمة يفدرد  املدر  لسفة لاأيف رنم يفثيعة سفة الرنم جواز  )أ(  
يت العائمتتة أيف املوانتتع احملتتددة التت يفتونتتع أل يستتافة مليتت  الرتتد  املتتدر   ي ياحملتتدد التتاملونتتع  )ب(  

  ، مل يفجدت؛ ل لك الرد  ةتونع أل يسافة مليها، يفنعا  ال عور املتون ي

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

العائمتتة  يفتونتتع لافتتةاد املتتدرجني يت يتستت ة شتتهور، التتل تت تتدى جيتتب أ   الفتترتة اللمويتتة، التتيت ) (    
 (9لفعةة السفة خالهلا )ا

يرتتتتتجع مجيتتتتتع التتتتتديفل األ نتتتتتاء،   ستتتتتيما حكومتتتتتة أفغانستتتتتتال،  دتتتتتى أل تتتتتتوايف الدجوتتتتتة امستتتتتاء األفتتتتتةاد  
يفاجلما تتتتات يفاملؤسستتتتات يفالكيتتتتا ت التتتت يل يرتتتتاركول، اي يفستتتتيدة كانتتتتت، يف متويتتتتل أيف د تتتتم األ متتتتال 

 (12العائمة )الفعةة  يف ها، إلدراج2األنر ة املعيوة يف الفعةة  أيف
نةاره ال تعوم الديفل األ ناء، لدى انرتاح أمساء  دى الدجوة إلدراجهتا يف العائمتة، مبوافتاة الدجوتة ير  مىل  

اكتتترب نتتتدر اكتتتل متتتل امل دومتتتات ذات الصتتتدة اب ستتتم املعتتترتح مدراجتتت ،   ستتتيما متتتا يكفتتتي متتتل امل دومتتتات 
در اإلمكتال، ابمل دومتات لتحديد ذوية األفةاد يفاجلما ات يفاملؤسسات يفالكيا ت  صتورة دنيعتة يفجازمتة، يفنت

التيت تعتنتتيها املوظمتة الديفليتتة لدرتتةقة اجلوائيتة )اإلنرت تتول( إلصتتدار مخ تار ختتاص هبتت ا الرتال؛ يفيرتت   دتتى 
دة فةيق الةصد ال يعدم تعةيةا مىل الدجوة  ل اخل وات األخةى اليت ميكتل اختاذذتا لتحستني امل دومتات احملتدنِّ 

ود اإلخ تتارات اخلاصتتة املرتترتكة  تتني اإلنرت تتول يفاألمتتم املتحتتدة لدهويتتة، فنتتال  تتل اخل تتوات التتيت تكفتتل يفجتت
 (13خي  مجيع مل أُدرجت أمساؤذم يف العائمة مل أفةاد يفمجا ات يفمؤسسات يفكيا ت )الفعةة  فيما

ير  أينا مىل نتةاره ال تعتوم التديفل األ نتاء،  وتد انرتاحهتا أمستاء  دتى الدجوتة إلدراجهتا يف العائمتة، مبوافاهتتا  
ا  عيتتال مفصتتل يوضتتح األستتعاب الدا يتتة مىل ذلتتك، يفأنتت  جيتوز نرتتة  يتتال األستتعاب،  وتتاء  دتتى قدتتب يعتتدم أينت

هبت ا الصتدد، ابستتتثواء ال واصتة التتيت حتتددذا التديفل األ نتتاء اب تعارذتا  واصتتة ستةية، يفأنت  جيتتوز استتددام  يتتال 
 (14أد ه )الفعةة  15الفعةة األسعاب إل داد املوجل السةدي ألسعاب اإلدرا  يف العائمة املعنيَّ يف 

العائمتتتتة يفمبستتتتا دة فةيتتتتق الةصتتتتد  يرتتتت   دتتتتى الدجوتتتتة ال تتتتتتيح  دتتتتى مون هتتتتا الرتتتتعكي، يفنتتتتت مدرا  استتتتم يف 
 (15 يعني أسعاب اإلدرا  )الفعةة العائمة، موجلاً سةدايً  يفابلتوسيق مع الديفل امل وية اليت تعرتح مدرا  أمساء يف

يهيتتب جبميتتع أ نتتاء الدجوتتة يففةيتتق الةصتتد أل ي د تتوا الدجوتتة  دتتى أي م دومتتات نتتد تتتتوافة لتتديهم  رتتال  
لدجوتة  وتد اختتاذ نةارذتا اقدب يةد مل محدى الديفل األ ناء إلدرا  اسم يف العائمتة، لكتي تستت ني هبتا 
ستةدي ألستعاب اإلدرا   رال اإلدرا  يف العائمة يفتستمد موها ال واصة التيت ميكتل مضتافتها مىل املتوجل ال

 (16)الفعةة  15املعنيَّ يف الفعةة 
ي دتتتب مىل األمانتتتتة ال امتتتة أل تورتتتة  دتتتى املونتتتع الرتتتعكي لدجوتتتة، فتتتور مضتتتافة استتتم مىل العائمتتتة، مجيتتتتع  

امل دومتتات العا دتتة لدورتتة  تتل صتتاحب ا ستتم، مبتتا يف ذلتتك املتتوجل الستتةدي ألستتعاب مدراجتت  يف العائمتتة، 
ة املتتتوجلات الستتتةدية ألستتتعاب اإلدرا  يف العائمتتتة جبميتتتع الدغتتتات الةمسيتتتة لامتتتم يفيرتتتدد  دتتتى أ يتتتة ماتحتتت

 (17املتحدة اسةع ما ميكل )الفعةة 
اث  عوة الديفل األ ناء،  ود نظةذا يف انرتاح مدرا  اسم جديد يف العائمة،  دى الترايفر متع حكومتة  

جوة، لنتمال التوستيق متع حكومتة أفغانستتال أفغانستال  رال مدرا  ا سم يف العائمة نعل تعدمي  مىل الد
فيما تع ل  مل جهود إلحالل السالم يفاملصاحلة؛ يفيرجع مجيع الديفل األ ناء اليت توظة يف انرتاح مدرا  

 (1٨اسم جديد يف العائمة أل تدتمس املرورة مل الع ثة،  ود ا نتناء )الفعةة 
يفيف غنول ثالثة أايم مل اترير مضافت  مىل العائمة،  يعةر أل تعوم الدجوة،   د نرة اسم أدر  يف العائمة 

رخ تتار حكومتتة أفغانستتتال يفالع ثتتة الدائمتتة ألفغانستتتال يفالع ثتتة الدائمتتة لدديفلتتة أيف التتديفل التتيت يُ تعتتد أل 
الفةد أيف الكيال موجود فيها، يفأل تعوم، يف حال األفةاد أيف الكيا ت مل غ  األفغانيني، رخ ار الديفلتة 

 (19يت امل الرد  جوسيتها )الفعةة الديفل ال أيف
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

اتتتث الدجوتتتة  دتتتى أل توجتتت  التتتد وة،  وتتتد ا نتنتتتاء، مىل اثتتتل حكومتتتة أفغانستتتتال لدمثتتتول أمتتتام الدجوتتتة    
ملوانرتتتتة األستتتتس املوضتتتتو ية إلدرا  أيف رفتتتتع أمستتتتاء   تتتتض األفتتتتةاد يفاجلما تتتتات يفاملؤسستتتتات يفالكيتتتتا ت، 

 (24أيف رفض قدب يفارد مل حكومة أفغانستال )الفعةة يرمل احلا ت اليت تعوم فيها الدجوة  ونف  مبا
 دب مىل كل الديفل األ ناء، يفمىل حكومة أفغانستال  وج  خاص، أل تعد  الدجوة اي م دومات تةد ي 

مل ذ ا العةار  دتى فتةد أيف مجا تة  1مليها تر  مىل أل ذواك ما يد و مىل الوظة يف ت عيق أحكام الفعةة 
ف تتت أمستتاؤذم متتل العائمتتة، يفي دتتب كتت لك مىل حكومتتة أفغانستتتال أل تتتوايف أيف مؤسستتة أيف كيتتال اتتل رُ 

الدجوتتة  تعةيتتة ستتتووي  تتل يفضتتتع األفتتةاد التتت يل أفيتتد انتتت  مت التصتتاحل م هتتتم يفرف تتت الدجوتتتة أمستتاءذم متتتل 
 (25العائمة يف السوة السا عة )الفعةة 

مل األفةاد ال يل رُف ت أمستاؤذم ير   دى الدجوة ال ت جل ابلوظة يف أي م دومات تدل  دى أل فةدا  
، مبتتا يف ذلتتك ا لتتةا  يف أ متتال تتوتتام متتع 2متتل العائمتتة نتتد  تتاد مىل اارستتة األنرتت ة املعيوتتة يف الفعتتةة 

متل ذتت ا العتةار، يفي دتب مىل حكومتتة أفغانستتال أيف أي ديفلتة  نتتو  20شتةيف  املصتاحلة املعيوتتة يف الفعتةة 
 (26دة مدرا  اسم الفةد امل   يف العائمة )الفعةة أخةى، حسب ا نتناء، أل تعدم قدعا ر ا

يتدرك أل الوتلاع التدائة يف أفغانستتال، يفاحلاجتة املاستة التتيت تسترت ةذا حكومتة أفغانستتال يفاجملتمتع التديفيل إلجيتتاد  
حل سياسي سدمي لدولاع، يت دب مدخال الت ديالت  دى العائمة يف أيفاهنا يف سة ة، مبا يف ذلك مضتافة أمستاء 

د يفكيتتا ت يفرف هتتا، يفاتتث الدجوتتة  دتتى العتتت يف قدعتتات مدرا  األمستتاء يف العائمتتة يفرف هتتا موهتتا يف الونتتت أفتتةا
املواستب، يفي دتب مىل الدجوتة أل تستت ة  كتل نيتد متل نيتودات العائمتة  صتفة موتظمتة، مبتا يف ذلتك، حستب 

مديتة املصتاحلة يفاألفتةاد الت يل ا نتناء،  ل قةيق مجةاء  مديات است ةا  لافتةاد الت يل يُ تديفل اتل  دتتهم  
تفتعتتة العيتتودات اخلاصتتة هبتتم مىل  واصتتة حتديتتد اهلويتتة، يفاألفتتةاد املعدتت   تتل يففتتاهتم، يفالكيتتا ت التتيت يتتةد  رتتاهنا 

يفيتتتد أيف يؤكتتتد أهنتتتا مل ت تتتد نائمتتتة، يفيرتتت   دتتتى الدجوتتتة ال تستتتت ة  يفت تتتدل معادئهتتتا التوجيهيتتتة ل مديتتتات  متتتا
 (2٨شهةا مبا يدي )الفعةة  12الةصد موافاة الدجوة كل ا ست ةا  ذ ه، يفي دب مل فةيق 

ير   دى الدجوة ال ت جل ش ب أمساء األفةاد يفالكيا ت ال مل ت د تسةي  ديهم امل اي  املعيوة يف الفعةة  اجللاءات  ائمو رفع األمساء مل ن
ا  تعار الواجب ل دعتات رفتع مل العائمة،  دى أساس كل حالة  دى حدة، يفي دب مىل الدجوة أل تويل  2

 رتال احلتوار  2010متوز/يولي   20أمساء األفةاد ال يل ند دخدوا يف املصاحلة، يففعا لعيال مؤمتة كا ل املؤر  
متتع كتتل متتل يوعتت  ال وتتف يف  تة  تت  أي صتتدة ابملوظمتتات اإلرذا يتتة الديفليتتة، مبتتا فيهتتا توظتتيم العا تتدة، يفاتترتم 

ت دعتتة حبعتتوق اإلنستتال،   ستتيما حعتتوق املتتةأة، يفلديتت  اإلرادة لدمرتتاركة يف الدستتتور، مبتتا يف ذلتتك أحكامتت  امل
 وتتاء أفغانستتتال تتتو م ابلستتالم، يف دتتى الوحتتو املفصتتل يف املعتتادمل يفالوتتتائ  اخلتاميتتة ملتتؤمتة  تتول التت ي ُ عتتد يف 

 (20 د م مل حكومة أفغانستال يفاجملتمع الديفيل )الفعةة  2011كانول األيفل/ديسمرب  5
الديفل األ ناء  دى الترايفر مع حكومة أفغانستال  رال قدعات رفع األمساء مل العائمة نعل  اث  عوة 

تعتتتدميها مىل الدجوتتتة، يفضتتتمال التوستتتيق متتتع حكومتتتة أفغانستتتتال فيمتتتا تع لتتت  متتتل جهتتتود إلحتتتالل الستتتالم 
 (21يفاملصاحلة )الفعةة 

لدجوتتة م دومتتات كافيتتة إلاتحتتة  يرتتجع الع ثتتة  دتتى د تتم يفتيستت  الت تتايفل  تتني حكومتتة أفغانستتتال يفالدجوتتة 
ةفتع متتل العائمتتة الوظتة يف قدعتتات ابلةفتتع متل العائمتتة، يفيرت   دتتى الدجوتتة اللوظتة يف قدعتتات ابهلتتا ستمح ت

 يففعا لدمعادمل التالية، حيثما كال ذلك مواسعا:
املت دعتتتة ابألفتتتةاد التتت يل مت التصتتتاحل م هتتتم، نتتتدر قدعتتتات الةفتتتع متتتل العائمتتتة  يوعغتتتي أل ترتتتمل )أ(  

اإلمكتتال، رستتالة صتتادرة  تتل اجملدتتس األ دتتى لدستتالم  تتل قةيتتق حكومتتة أفغانستتتال تؤكتتد يفنتتوع التصتتاحل 
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

م هم يففعا لدمعادمل التوجيهية املت دعة ابملصتاحلة، أيف يفاثئتق، يف حتال األفتةاد الت يل يتتم التصتاحل م هتم يف   
 ل  راذوة م دومات نال  لمقار  ة م  ت ليل السالم، تثعت التصاحل م هم يف مقار الرب م  السا ق؛ ف

 ؛يفسعل ا تصال   الفةد   ووال
مواصتتتب يف  قدعتتتات الةفتتتع متتل العائمتتتة املت دعتتتة ابألفتتتةاد التت يل تولتتتوا ستتتا عاً  يوعغتتي أل ترتتتمل )ب(  

العائمة  دى الوحو املعني يف  يفمل ت د تسةي  ديهم م اي  اإلدرا  يف 2002توظيم حةكة قالعال نعل  ام 
يؤيتتتد ف تتتال  لعتتتةار، نتتتدر اإلمكتتتال، رستتتالة متتتل حكومتتتة أفغانستتتتال تؤكتتتد أل الفتتتةد  متتتل ذتتت ا ا 2 الفعتتتةة

األ متتال التتيت هتتتدد الستتالم يفا ستتتعةار يفاألمتتل فتتتتي أفغانستتتتتال يف  يرتتتتارك فيهتتا، يفتوفتتتتتة أينتتا م دومتتات 
 راذوة  ل  ووال الفةد يفسعل ا تصال   ؛

افةاد املعد   ل يففاهتم شهادة يففتاة رمسيتتتة لوسعة لةفع مل العائمة اباليوعغي أل ترمل قدعات  ) (  
 (23أي ديفلة أخةى م وية )الفعةة  ديفلتتة منامتتت  أيف صادرة  تتل الديفلتة اليت امل الفتةد جوسيتهتا أيف

 مل العةار 24انظة أ اله الفعةة  
 مل العةار 25انظة أ اله الفعةة  
نتتت اكتتل   تتد أل تتدتت  الدجوتتة نتتةارا  ةفتتع استتم متتل العائمتتة، يؤكتتد أل األمانتتة ال امتتة ستتتعوم، يف أنتتةب يف  

رحالة ذلك العتةار مىل حكومتة أفغانستتال يفالع ثتة الدائمتة ألفغانستتال لغتة  اإلخ تار، يفيوعغتي أل تعتوم 
األمانة ال امة أينا، يف أنةب يفنت اكل، رخ ار الع ثة أيف الع ثات الدائمة لدديفلة أيف الديفل اليت يُ تعد 

أيف الكيتتتال امل تتت  موجتتتود فيهتتتا، يفأل تعتتتوم، يف حتتتال األفتتتةاد أيف الكيتتتا ت متتتل غتتت  األفغتتتانيني،  أل الفتتتةد
رخ تتار الديفلتتة أيف التتديفل التتيت امتتل الرتتد  جوستتيتها، يفيرتت  مىل نتتةاره ال تتدتت  التتديفل التتيت تتدعتتى 

يفنتت رخ تار أيف م تالغ ذلك اإلخ ار التدا   الالزمة، يففعا لعوانيوها يفاارستاهتا احملديتة، لدعيتام يف أنتةب 
 (27الفةد أيف الكيال امل    عةار رفع امس  مل العائمة )الفعةة 

 مل العةار 2٨انظة أ اله الفعةة  
يرت  مىل نتتةاره انت  جيتتوز لافتةاد يفالكيتتا ت الت يل يدتمستتول رفتع أمستتائهم متل العائمتتة ديفل ر ايتة محتتدى  التوسيقت دعة جبهات املجةاءات اإل

 1730الديفل األ ناء أل يعدموا قدعات الةفتع متل العائمتة مىل آليتة مةكتل التوستيق املورتاة  متال ابلعتةار 
 (22عةة )الف (2006)

                       ا ستعراض
 أ اله“ /الةفع موهانوائم اجللاءاتاإلدرا  يف ”  ودحتت مل العةار،  2٨انظة الفعةة  است ةا  العائمة

                       ا ستثناءات
،  وتدما 9)ب(  دتى األفتةاد احملتدديل  متال ابلفعتةة  1يعةر  دم ان عاق حظة السفة املفتةيف  مبوجتب الفعتةة  ا ستثواءاتموح 

تعةر الدجوة،  دى أساس كل حالة  دى حدة، أل ذلك التدخول أيف ال عتور متربر، يفيعتةر كت لك أل أي استتثواء 
املوانتتع تدتتك  لدفتترتة امل دو تتة ألي ستتفة لتت لك املونتتع احملتتدد أيفوح فعتتط متتل ذلتتك الععيتتل توافتتق  ديتت  الدجوتتة مُيتت

أل تعتتتت يف مجيتتتع قدعتتتات ا ستتتتثواء ذتتت ه، يفكتتت لك يف قدعتتتات ت تتتديل أيف جتديتتتد مىل احملتتتددة، يفيوجتتت  الدجوتتتة 
استثواءات اووحة سا عا، أيف يف قدب معدم مل ديفلة  نو إللغاء استثواءات اووحة سا عا، خالل  رتةة أايم 

تدتتك ال دعتتات؛ يفيؤكتتد أل األفتتةاد املتتدرجني يف العائمتتة يظدتتول،  غتتض الوظتتة  تتل أي استتتثواء متتل  متتل استتتالم
 (10مل ذ ا العةار )الفعةة  1حظة السفة، خاض ني لدتدا   األخةى املوصوص  ديها يف الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

                       الرصد واإلنفاذ  
مىل حكومتتتة أفغانستتتتال أل تعتتتدم مىل الدجوتتتة،  تتتل قةيتتتق فةيتتتق الةصتتتد، تعةيتتتةا  تتتل ستتتفة كتتتل فتتتةد ي دتتتب  التوفي  رصد

مبوجب استثواء اووح، فور انتهاء ا ستثواء، لتوظة فيت  يفتست ةضت ، يفترتجع التديفل األ نتاء امل ويتة  دتى 
 (11حا ت  دم امتثال )الفعةة  أي تعدمي م دومات مىل الدجوة، حسب ا نتناء،  ل

                       سيق والتعاونالتن
يةحتتب ابإلحاقتتات الديفريتتة التتيت تعتتدمها حكومتتة أفغانستتتال  تتل حمتتتوى العائمتتة يف متتا لدجتتلاءات احملتتددة  األخةى الكيا ت مع التوسيق

التتيت تستتتهدف الستتالم يفا ستتتعةار يفاألمتتل يف أفغانستتتال، يفكتت لك األذتتداف متتل أثتتة يف ردع التهديتتدات 
 (32د م  مدية املصاحلة اليت تعودذا أفغانستال )الفعةة 

يرجع  دى مواصدة الت ايفل يف ما  ني الدجوة يفحكومة أفغانستال يف  ثتة األمتم املتحتدة،   تةق متل  يوهتا  
يف د تتتم أ متتتال أيف أنرتتت ة متتتل تدتتتك املعيوتتتة يف حتديتتتد ذويتتتة األفتتتةاد يفالكيتتتا ت اتتتل يرتتتاركول يف متويتتتل أ

متتل ذتت ا العتتةار، يفتتتوف  م دومتتات تفصتتيدية  تتل ذتتؤ ء األفتتةاد يفالكيتتا ت، يفد تتوة اثدتتي الع ثتتة  2 الفعتتةة
 (33ملداقعة الدجوة )الفعةة 

يةحتتب  ةغعتتة حكومتتة أفغانستتتال يف مستتا دة الدجوتتة يف توستتيق قدعتتات مدرا  األمستتاء يف العائمتتة يفرف هتتا  
 (34ا، يفيف تعدمي مجيع امل دومات ذات الصدة مىل الدجوة )الفعةة موه

يدرك احلاجة مىل احملافظة  دى ا تصال مع اجلهات امل وية مل جلال ات  ة جملدتس األمتل يفموظمتات ديفليتة  
جمدتتس األمتتل املورتتاة  ، يفجلوتتة(1999) 1267يفأفةنتتة ختترباء، مبتتا يف ذلتتك الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 

، يفمكتتتتب األمتتتم (مكافحتتتة اإلرذتتتاب(  رتتتال مكافحتتتة اإلرذتتتاب )جلوتتتة 2001) 1373 متتتال ابلعتتتةار 
املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة، يفاملديةيتتة التوفي يتتة ملكافحتتة اإلرذتتاب، يفالدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 

، يف  ستتيما ابلوظتتة مىل استتتمةار يفجتتود توظتتيم العا تتدة يفأي خديتتة أيف مجا تتة مةتع تتة  تت  (2004) 1540
 (37مورعة أيف متفة ة  و  يف املو عة يفاألثة السديب ل لك  دى الولاع األفغام )الفعةة  أيف

ديفل األ نتاء يفاملوظمتات الديفليتة امل ويتة  دتى ميفتاد اثدتني لالجتمتاع ابلدجوتة لتعتادل امل دومتات يرجع ال موانرة توفي  التدا  
 (31يفموانرة املسائل ذات الصدة )الفعةة 

 مل العةار 32انظة أ اله الفعةة  
                       اصل التو 

العائمتتة يفمبستتا دة فةيتتق الةصتتد   دتتى مون هتتا الرتتعكي، يفنتتت مدرا  استتم يفيرتت   دتتى الدجوتتة ال تتتتيح  لدجمهورتوف  امل دومات 
العائمتتتتة، متتتتوجلاً ستتتتةداي يعتتتتني أستتتتعاب اإلدرا   يفابلتوستتتتيق متتتتع التتتتديفل امل ويتتتتة التتتتيت تعتتتترتح مدرا  أمستتتتاء يف

 (15 )الفعةة
مجيتتتتع  ي دتتتب مىل األمانتتتتة ال امتتتة أل تورتتتة  دتتتى املونتتتع الرتتتعكي لدجوتتتة، فتتتور مضتتتافة استتتم مىل العائمتتتة، 

امل دومتتات العا دتتة لدورتتة  تتل صتتاحب ا ستتم، مبتتا يف ذلتتك املتتوجل الستتةدي ألستتعاب مدراجتت  يف العائمتتة، 
يفيرتتتدد  دتتتى أ يتتتة ماتحتتتة املتتتوجلات الستتتةدية ألستتتعاب اإلدرا  يف العائمتتتة جبميتتتع الدغتتتات الةمسيتتتة لامتتتم 

 (17املتحدة اسةع ما ميكل )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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 هبتتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتتادر املهمتتتتتتتتتتة أيف العتتتتتتتتتتةار
 األحكام املهام فئة حسب تكديف،

  (2013  20٩٦القرار   
                       الرصد واإلنفاذ

( يفمىل أستتتاليب  مدهتتتا 2011) 19٨٨يرتتت  مىل منرتتتاء الدجوتتتة التتتيت ُشتتتكدت  متتتال  عتتتةار جمدتتتس األمتتتل  تعدمي نائمة امساء موتهكي التدا  
لتيستت   (2012) 20٨2يفمجةاءاهتتتا، مبتتا يف ذلتتك اإلجتتةاءات اجلديتتدة التتيت يفضتت ت يف نتتةار جمدتتس األمتتل 

ظة املفةيف   دى السفة يفاإلسةاع يف حبثها، د متا ل مديتة الستالم يفاملصتاحلة، تعدمي قدعات ا ستثواء مل احل
يفيةحب، يف ذ ا السياق،  ت ايفل احلكومة األفغانية يفاجملدس األ دى لدسالم يفالع ثة متع الدجوتة  وستائل موهتا 

حتديتد ، يفمتل ختالل 19٨٨توف  امل دومات ذات الصدة الالزمتة لتحتديث العائمتة املوضتو ة مبوجتب العتةار 
اجلما تتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتا ت يفاألفتتتةاد التت يل يرتتترتكول متتع حةكتتتة قالعتتال يف هتديتتتد الستتدم يفا ستتتتعةار 

، يفيرت  (2012) 20٨2نتةار جمدتس األمتل  يفاألمل يف أفغانستال، يففعا مل اي  اإلدرا  يف العائمة املعيوة يف
أل يفستتائل متويتتتل أيف د تتتم ذتتتؤ ء األفتتةاد يفذتتت ه اجلما تتتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتا ت ترتتتمل،  دتتتى ستتتعيل  مىل

املثال   احلصة، استددام ال ائتدات املتاتيتة متل زرا تة املدتدرات يفستالئفها الصتادرة متل أفغانستتال يفال تا ةة 
 (15 ايفل )الفعةة هلا، يفمنتاجها يفا جتار هبا  دى لو غ  مرةيفع، يفيرجع  دى مواصدة ذ ا الت

                       التنسيق والتعاون
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ” حتت  ودمل العةار،  15انظة الفعةة  التوسيق مع الكيا ت األخةى

  
 21اجلديفل 

 2013-2012لة ابلو ية*، ص: األحكام املت(2004  1٥2٦فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات املنش  عمال ابلقرار 
الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  (2012  20٨2القرار   
  مهام عامة
يعةر، هبدف مسا دة الدجوة يف الوفاء  و يتهتا، أل يعتوم فةيتق الةصتد التتا ع لدجوتة املورتاة  متال ابلعتةار  التمديد

،  تعدمي الد م أينا هل ه الدجوة (2004) 1526مل العةار  7، املورا  مال ابلفعةة (1999) 1267
شتتهةا، يفتتتةد يف يتتة الفةيتتق يف مةفتتق ذتت ا العتتةار، يفي دتتب مىل األمتتني ال تتام  تت ل مجيتتع الرتتيعتتات  30لفتترتة 

 (35الالزمة لتحعيق ذلك )الفعةة 
 ابملسؤيفليات التالية:مل ذ ا العةار، ي مل فةيق الةصد حتت مشةاف الدجوة يفين دع  35يففعا لدفعةة  الد م ال ام

 ... ) ( ا ض الع اي مسؤيفلية أخةى حتددذا الدجوة )املةفق(.
 /الرفع منهاقوائم اجلزاءاتاإلدراج يف 

ترتتتجيع التتتديفل األ نتتتاء  دتتتى تعتتتدمي أمستتتاء يفم دومتتتات مضتتتافية  تتتل ذويتتتة أصتتتحاب ذتتت ه األمستتتاء  غيتتتة  اجللاءات ائمو اإلدرا  يف ن اتمجةاء
 ا يف العائمة، يففعا لت ديمات الدجوة )املةفق، الفعةة )ي((مدراجه

تعتتتتتتتتتتدمي امل دومتتتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتتدة 
 اجللاءات ائمو ابإلدرا  يف ن

مستتا دة الدجوتتة  دتتى الوظتتة يف معرتحتتات مدرا  أمستتاء يف العائمتتة،   تتةق موهتتا جتميتتع امل دومتتات املت دعتتة 
الدجوتة، يفم تداد مرتةيفع املتوجل الستةدي املرتار مليتت  يف اب ستم املعترتح مدراجت  يف العائمتة يفت ميمهتا  دتى 

 )املةفق، الفعةة )ز(( 15الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

ذلتتك متتتل امل دومتتات التتتيت  موافتتاة الدجوتتتة مب دومتتات مضتتتافية  تتل ذويتتتة املدرجتتة أمستتتاؤذم يف العائمتتة يفغتتت    
در اإلمكتتال تستا د الدجوتتة يف جهودذتا الةاميتتة مىل استتكمال العائمتتة احتتد  امل دومتات يفكفالتتة دنتهتا نتت

 )املةفق، الفعةة )ك((
يتتتدرك أل الوتتتلاع التتتدائة يف أفغانستتتتال، يفاحلاجتتتة املاستتتة التتتيت تسترتتت ةذا حكومتتتة أفغانستتتتال يفاجملتمتتتع التتتديفيل  است ةا  العائمة

إلجيتاد حتتل سياستي ستتدمي لدوتلاع، يت دتتب مدختتال الت تديالت  دتتى العائمتة يف أيفاهنتتا يف ستة ة، مبتتا يف ذلتتك 
يفكيتتا ت يفرف هتتا، يفاتتث الدجوتتة  دتتى العتتت يف قدعتتات مدرا  األمستتاء يف العائمتتة يفرف هتتا مضتتافة أمستتاء أفتتةاد 

موهتتا يف الونتتت املواستتب، يفي دتتب مىل الدجوتتة أل تستتت ة  كتتتل نيتتد متتل نيتتودات العائمتتة  صتتفة موتظمتتتة، 
يتة يف ذلك، حسب ا نتناء،  ل قةيق مجةاء  مديات است ةا  لافةاد ال يل يُ تديفل اتل  دتتهم  مد مبا

املصتتاحلة يفاألفتتةاد التت يل تفتعتتة العيتتودات اخلاصتتة هبتتم مىل  واصتتة حتديتتد اهلويتتة، يفاألفتتةاد املعدتت   تتل يففتتاهتم، 
يفالكيتتا ت التتيت يتتةد  رتتاهنا متتا يفيتتد أيف يؤكتتد أهنتتا مل ت تتد نائمتتة، يفيرتت   دتتى الدجوتتة ال تستتت ة  يفت تتدل 

 شهةا مبا يدي: 12ةصد موافاة الدجوة كل معادئها التوجيهية ل مديات ا ست ةا  ذ ه، يفي دب مل فةيق ال
نائمتتتتة األفتتتتةاد املدرجتتتتة أمستتاؤذم  دتتتتى العائمتتة ال يتتتتل ت تتترب احلكومتتة األفغانيتتة أهنتتم مرتتمولول  )أ(  

 )أ(؛ 23  مدية مصاحلة، مرفو ة ابلواثئق ذات الصدة  دى الوحو املعني يف الفعةة 
متتتل أفتتتةاد يفكيتتا ت اتتتل تفتعتتة العيتتتودات اخلاصتتة هبتتتم مىل نائمتتة املدرجتتتة أمستتاؤذم يف العائمتتتة  )ب(  

  واصة حتديد اهلوية النةيفرية لكفالة التوفي  الف ال لدتدا   املفةيفضة  ديهم؛
نائمتة ابألفتتةاد املعدت   تتل يففتتاهتم متل  تتني أيفلئتك املدرجتتة أمستتاؤذم يف العائمتة، يفالكيتتا ت التتيت  ) (  

 (2٨)الفعةة  ) ( 23ت د نائمة، مرفو ة ابلواثئق امل دو ة يف الفعةة  يةد  راهنا ما يفيد أيف يؤكد أهنا مل
 تتتل قةيتتتق أمتتتور موهتتتا  ،امستتتاء املدرجتتتة يف العائمتتتةملوتتتتظم لا هااست ةاضتتت  وتتتدالدجوتتتة مىل ستتتا دة تعتتتدمي امل 

ي أ السفة يفا تصال ابلديفل األ ناء،  غية م داد سجل الدجوة اخلاص ابلونائع يفالظةيفف املتصدة ردرا 
 يف العائمة )املةفق، الفعةة )ب(( سما

مقالع الدجوة  دى ما جيِّدن أيف جيتدر ابملالحظتة متل ظتةيفف نتد تستونِّغ رفتع استم متل العائمتة، كامل دومتات  
 امل دوة  ل شد  متوم )املةفق، الفعةة )ح((

 أ اله“ /الةفع موهانوائم اجللاءاتاإلدرا  يف ”حتت  ود انظة الفعةة )ك( مل املةفق،  
  الرصد واإلنفاذ

امل دومتتات  تل توفيتت  التتدا   يفتعيتتيم ذت ا التوفيتت  يفرصتده يفتعتتدمي تعتارية يفتوصتتيات  رتان ؛ يفمجتتةاء جتميتع  رصد التوفي 
دراسات مفةادية، حسب ا نتناء، يفحبو  مت معة يف أي مستائل أختةى ذات صتدة، حستب توجيهتات 

 الدجوة )املةفق، الفعةة )ل((
مجع امل دومات املت دعة اب متثال 

 يفحتديدها
لةصد أل جيمع م دومات  ل حا ت  دم ا متثال لدتدا   املفةيفضتة مبوجتب ذت ا العتةار يو ل مىل فةيق ا

يفأل يععي الدجوة  دى  دم هب ه احلا ت، يفك لك تيس  املسا دة،  واء  دى قدتب التديفل األ نتاء، يف 
جمتتال  وتتاء العتتدرات. يفيرتتجع أ نتتاء الدجوتتة  دتتى التصتتدي ملستتائل  تتدم ا متثتتال يف ةضتتها  دتتى فةيتتق 

ةصتد أيف الدجوتة؛ يفيتو ل أينتا مىل فةيتق الةصتتد أل يعتدم توصتيات مىل الدجوتة  رتال اإلجتةاءات املتدتت ة ال
 (36لدتصدي ل دم ا متثال )الفعةة 
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

مستا دة الدجوتتة يف متا  تتة ال دعتتات املعدمتتة مىل التتديفل األ نتاء لدحصتتول  دتتى امل دومتتات، مبتتا يف ذلتتك    
 مل ذ ا العةار )املةفق، الفعةة ) (( 1يف الفعةة يت دق  توفي  التدا   املرار مليها  ما

 1مجع م دومات ابلويا ة  ل الدجوة  رال حا ت  دم ا متثال املعد   و  لدتدا   املرار مليها يف الفعةة  
ف املرتتع  يف امل ذ ا العةار،   ةق موها مجع امل دومات املعدمة مل التديفل األ نتاء يفالت امتل متع األقتة 

، يفتعتتتتدمي دراستتتتات مفةاديتتتتة، ستتتتواء مبعتتتتادرة موهتتتتا أيف  وتتتتاء  دتتتتى قدتتتتب الدجوتتتتة، مىل الدجوتتتتة  تتتتدم امتثاهلتتتتا
 لتست ةضها )املةفق، الفعةة )ه((

 انظة أ اله الفعةة )ل( مل املةفق 
مجع م دومات، مبا يف ذلك مج ها مل حكومة أفغانستتال،  تل الستفة الت ي يتتم مبوجتب استتثواء اوتوح،  

 يفتعدمي تعةية  ل ذلك مىل الدجوة، حسب ا نتناء )املةفق، الفعةة )ت(( ،10يف  9 مال ابلفعةتني 
  التنسيق والتعاون

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ” حتت  ودانظة الفعةة )ه( مل املةفق،  التوسيق مع الكيا ت األخةى
الترايفر مع الديفل األ ناء نعل السفة مىل الديفل األ ناء اليت يعع  ديها ا ختيار،  دى أستاس  تة م   

 ) (( ، الفعةةجوة )املةفق مد  ال ي أنةت  الد
الترايفر مع الديفل األ ناء يفاملوظمات يفاهليئات األخةى ذات الصدة، مبا فيها   ثة األمتم املتحتدة لتعتدمي  

املسا دة مىل أفغانستال، يفمجةاء حتوار موتتظم متع اثديهتا يف نيويتورك يفيف ال واصتم، متع مةا تاة الت ديعتات 
هتا اي مستائل نتد تتةد يف تعتارية فةيتق الةصتد املرتار مليهتا يف الفعتةة اليت تةد موها، يف  سيما ما يت دتق مو

 )أ( مل ذ ا املةفق )املةفق، الفعةة )م((
الترايفر مع ديفائة ا ستدعارات يفاألمل يف الديفل األ ناء،  سعل موها املوتدايت اإلنديمية،  غة  تيس   

 )ل((تعادل امل دومات يفت ليل منفاذ التدا   )املةفق، الفعةة 
الترايفر مع اثدتي الع تاع اخلتاص امل ويتني، مبتا يف ذلتك املؤسستات املاليتة، لالقتالع  دتى التوفيت  ال مدتي  

 لتجميد األصول يفم داد توصيات  غة  ت ليل ذلك التد   )املةفق، الفعةة )س((
 يد هبا )املةفق، الفعةة )ع((ال مل مع املوظمات الديفلية يفاإلنديمية ذات الصدة  غة  ت ليل الو ي ابلتدا   يفالتع 
ال متل متتع املوظمتتة الديفليتتة لدرتةقة اجلوائيتتة يفمتتع التتديفل األ نتتاء لدحصتول  دتتى صتتور فوتوغةافيتتة لافتتةاد  

املدرجتتة أمستتاؤذم يف العائمتتة املوحتتدة هبتتدف مضتتافتها مل أمكتتل مىل اإلخ تتارات اخلاصتتة التتيت تصتتدر  تتل 
 ((فالفعةة )املةفق،  املوظمة الديفلية لدرةقة اجلوائية )

مسا دة ذيئات جمدس األمتل الفة يتة األختةى يفأفةنتة اخلترباء التا  تة هلتا،  وتد ال دتب،  دتى ت ليتل ت ايفهنتا  
 )املةفق، الفعةة )ص(( (2006) 1699مع املوظمة الديفلية لدرةقة اجلوائية املرار ملي  يف العةار 

  املساعدة التقنية
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ” حتت  ودمل العةار،  36نظة الفعةة ا مسا دة الديفل  دى ا متثال لدتدا  

مسا دة الدجوة يف تيس  تعدمي املستا دة يف جمتال  وتاء العتدرات الالزمتة لت ليتل توفيت  التتدا  ،  وتاء  دتى  
 قدب مل الديفل األ ناء )املةفق، الفعةة )ق((

https://undocs.org/ar/S/RES/1699(2006)
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  اإلبالغ  
ديت ، حستب ا نتنتاء، يتورد فيت  فةيتق الةصتد تعدمي  ة م   مل شامل مىل الدجوة  ست ةاضت  يفاملوافعتة   م داد  ة م  ال مل

 تفاصيل األنر ة اليت يتوخى توفي ذا اض ال ا مبسؤيفليات ، مبا فيها األسفار املعرتحة )املةفق، الفعةة )د((
مفادة الدجوة، ابنتظام أيف  واء  دى قدعها،  تعتدمي محاقتات شتفوية يف/أيف خ يتة،  تل  متل فةيتق الةصتد،  ديفريةالتعارية التعدمي 

 ا يف ذلك زايرات  مىل الديفل األ ناء يفاألنر ة اليت ين دع هبا )املةفق، الفعةة )ر((مب
تعدمي تعارية ديفرية، حسب ا نتناء،  ل الصالت  تني توظتيم العا تدة يفاألفتةاد يفاجلما تات يفاملؤسستات  

ل العتةارات متل ذت ا العتةار أيف أي مت 1يفالكيا ت ال يستوفول شةيف  اإلدرا  يف العائمتة مبوجتب الفعتةة 
 ذات الصدة )املةفق، الفعةة )ي((

 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ” حتت  ودمل العةار،  36انظة الفعةة  تعدمي التوصياتاإل الغ يف 
، 2013أيدول/ستعتمرب  30يف مو د أنصتاه تعدمي تعةيةيل خ يني شامدني يفمستعدني مىل الدجوة، أيفهلما  

،  تتل توفيتت  التتديفل األ نتتاء لدتتتدا   املرتتار مليهتتا يف 2014نيستتال/أ ةيل  30 يف مو تتد أنصتتاه يفاالختتة
متتتل ذتتت ا العتتتةار، مبتتتا يف ذلتتتك توصتتتيات حمتتتددة لتحستتتني توفيتتت  التتتتدا   يفاحتمتتتال اختتتتاذ تتتتدا    1الفعتتتةة 

 جديدة )املةفق، الفعةة )أ((
 1التدا   املرار مليها يف الفعةة تعدمي توصيات مىل الدجوة ميكل أل تست ني هبا الديفل األ ناء يف توفي   

 مل ذ ا العةار يفيف م داد امل دومات املعرتح مضافتها مىل العائمة )املةفق، الفعةة )يف((
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ”حتت  ود انظة الفعةة )ل( مل املةفق،  
 أ اله“ الةصد يفاإلنفاذ” حتت  ودانظة الفعةة )ت( مل املةفق،  
  اصل التو 

 أ اله“ /الةفع موهااجللاءاتنوائم اإلدرا  يف ” حتت  ودانظة الفعةة )ب( مل املةفق،  زايرات ُن ةيةمجةاء 
 أ اله“ اإل الغ” حتت  ودانظة الفعةة )د( مل املةفق،  
 أ اله“ التوسيق يفالت ايفل” حتت  ودانظة الفعةة ) ( مل املةفق،  
 

 فيما يت دق حبةكة قالعال. * 
   

بشززز ن  (2012  204٨اللجنزززة املنشززز ة عمزززاًل ابلقزززرار  
 بيساو -غينيا 

، نفتتتتتتتت ت نيتتتتتتتتادة اجلتتتتتتتتيش يف 2012نيستتتتتتتتال/أ ةيل  12يف  
ستتتكةاي نعيتتتل اجلولتتتة الثانيتتتة متتتل ا نتدتتتاابت   يستتتايف انعتتتالاب  - غيويتتتا

دتتتس  تتتل اجمل، أ تتتةب جمدتتتس األمتتتل الةائستتتية. يفيف  يتتتال أدىل  تتت  رئتتتيس
مدانتتت  الرتتديدة لتت لك ا نعتتالب يفقالتتب ابستتت ادة الوظتتام الدستتتوري 

اجملدتتس ال ستتكةي  كتتال،  2012أاير/متتايو  10 يفحتتىت (10) دتتى الفتتور
تلايد  دم ا ستعةار يفال وف يف ل يفاستجا ةم الب اجملدس.  ند جتاذل

جممو ة مل التدا   الةامية مىل م تادة  ستط  األمل جمدس العدد، ا تمد
الستتالم يفاألمتتل، موهتتتا فتتة  جتتلاءات حمتتتددة األذتتداف  دتتى أ نتتتاء 

 (2012) 204٨اجملدس ال سكةي احلاكم يف العدتد. يفمبوجتب العتةار 
ستتفة  ستتة ، فتتة  اجملدتتس حظتتةا  دتتى 2012أاير/متتايو  1٨املتتؤر  

__________ 

 (10) S/PRST/2012/15. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/15
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أفتتتةاد متتتتورقني يف ا نعتتتالب يفأدر  أمستتتاءذم يف مةفتتتق العتتتةار، يفأنرتتتا 
جلوة لاشةاف  دى ذلك احلظة. يفُشج ت الديفل األ ناء  عوة  دى 
أل توايف الدجوة امساء األفةاد االخةيل ال يل يس ول مىل احليدولة ديفل 

م، م ادة مرساء الوظام الدستوري أيف الت يل يهتدفول، متل ختالل أف تاهل
الستد ة املدنيتة، يفمىل أستععية متل الويتل مىل املساس  سيادة العانول أيف 

د تتم استرتتةاء اإلفتتالت متتل ال عتتاب يفتفتتانم  تتدم ا ستتتعةار يف العدتتد. 

الدجوة،  دى أساس كل حالتة  دتى حتدة، عت يفنةر اجملدس أينا أل ت
اءات متتتل حظتتتة الستتتفة. يفمل تُتدتتت  أي نتتتةارات استتتتثومتتتا تتيحتتت  متتتل في

 .يف ية الدجوة خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا أخةى  رال 
التتتتو  الكامتتتل جلميتتتتع أحكتتتام العتتتتةار  22اجلتتتديفل يف  ديفيتتتة  
 املت دعة رنراء الدجوة يفيف يتها. ،أ اله املرار ملي 

   
 22اجلديفل 

 2013-2012 بيساو: األحكام املتصلة ابلو ية، - بش ن غينيا (2012  204٨اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 
الصتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتا  ةأيف املهمتتتتتتتت العتتتتتتتتةار

 األحكام فئة املهام تكديف، حسب
   (2012  204٨القرار   

  مهام عامة
مجيع أ ناء تالف مل مل نظام  الداخدي املؤنت، جلوة ات  ة جملدس األمل ت 2٨يعةر أل يورب، يففعا لدمادة  منراء الدجوة

 (9ابملهام التالية )الفعةة  يفتعوم “(الدجوة)”اجملدس 
 للجنةاخلاصة اباملبادل التوجيهية 

مصتتتتتتتتتتدار املعتتتتتتتتتتتادمل التوجيهيتتتتتتتتتتتة 
 لدجوةاخلاصة اب

 ) (( 9املفةيفضة أ اله )الفعةة يفضع ما ند يدلم مل معادمل توجيهية لتيس  توفي  التدا   

                       /الرفع منهاقوائم اجلزاءاتاإلدراج يف 
 األفتتتتتتتتتتةاد يفالكيتتتتتتتتتتا تتستتتتتتتتتتمية 

 إلخنا هم لدجلاءات
 5يفالوظتتة يف قدعتتات اإل فتتاء يففعتتا لدفعتتةة  4اخلاضتت ني لدتتتدا   املفةيفضتتة مبوجتتب الفعتتةة ت يتتني أمستتاء األفتتةاد 

 )ب(( 9)الفعةة 
                        التنسيق والتعاون

يفاإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة املهتمتتتة ابألمتتتة، ترتتتجيع احلتتتوار  تتتني الدجوتتتة يفالتتتديفل األ نتتتاء يفاملوظمتتتات الديفليتتتة  موانرة توفي  التدا  
سيما املوتمية موها مىل املو عة،   ةائتق موهتا د توة اثدتي تدتك التديفل أيف املوظمتات مىل ا جتمتاع ابلدجوتة  يف 

 )ه(( 9ملوانرة توفي  التدا   )الفعةة 
  ا ستثناءات

  دى احلا ت التالية:  4يعةر أينا  دم سةايل التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة  ا ستثواءاتموح 
، أل ذ ا السفة تربره النةيفرة اإلنستانية، مبتا  ودما تعةر الدجوة،  دى أساس كل حالة  دى حدة )أ( 

 يف ذلك أداء الواجب الدي ؛
... 

 ودما تعةر الدجوة،  دى أساس كل حالة  دى حدة، أل ا ستثواء مل احلظة مل شتان  أل خيتدم  ) (  
 (5 يسايف يفا ستعةار يف املو عة )الفعةة  -أذداف محالل السالم يفحتعيق املصاحلة الوقوية يف غيويا 

 أ اله“ اإلدرا  يف نوائم اجللاءات/الةفع موها”)ب( مل العةار، حتت  ود  9انظة الفعةة  

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
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الصتتتتتتتتادر هبتتتتتتتتا  ةأيف املهمتتتتتتتت العتتتتتتتتةار
 األحكام فئة املهام تكديف، حسب

                        الرصد واإلنفاذ  
 )أ(( 9)الفعةة  4 رصد توفي  التدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة رصد التوفي 

مجتتتتتتتتتتتتتتع امل دومتتتتتتتتتتتتتتات املت دعتتتتتتتتتتتتتتة 
 اب متثال يفحتديدها

قدب أي م دومات نتد تةاذتا مفيتدة متل مجيتع التديفل األ نتاء يفاملوظمتات الديفليتة يفاإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة 
 )يف(( 9فيما يت دق مبا تتد ه مل مجةاءات لتوفي  التدا   املفةيفضة أ اله توفي ا ف ا  )الفعةة 

جتتتتتتتتتتتتتتتتتةاءات  رتتتتتتتتتتتتتتتتتال اختتتتتتتتتتتتتتتتتاذ م
 ات املل ومةا نتهاك

حبتتث امل دومتتات املت دعتتة مبتتلا م انتهتتاك التتتدا   التتواردة يف ذتت ا العتتةار أيف  تتدم ا متثتتال هلتتا يفاختتتاذ اإلجتتةاءات 
 )ز(( 9الالزمة يف ذ ا الرال )الفعةة 

                        اإلبالغ
يوما مث موافات   حعا مبا تةاه الدجوة ضةيفراي مل  30تعدمي تعةية أيفل مىل جمدس األمل  ل أ ماهلا يف غنول  ديفريةالتعارية التعدمي 

 )د(( 9تعارية )الفعةة 
    

بشززز ن  (2013  212٧اللجنزززة املنشززز ة عمزززال ابلقزززرار  
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5املتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2013) 2127عتتتتتتتتتتتتتتةار يف ال 
أ تتتةب جمدتتتس األمتتتل  تتتل ابلتتت  العدتتتق مزاء استتتتمةار ، 2013ديستتتمرب 
يفاصتتفا مايذتتتا اهنتتتا  احلالتتتة األمويتتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتتا الوستتت ىتتتدذور 

تتسم ابهنيار كامل يف العانول يفالوظام يفان دام سيادة العانول يفمظتاذة 
فتتة  حظتتة األستدحة  دتتى العدتتد، يفأ تتةب  تتل يف التتوتة  تتني ال وائتتف، 

، مبتا يف ذلتك حمتددة األذتدافا تلام  العوي أل يوظة يف فة  تدا   
لةصد  لعةار نفس ، أنرا اجملدس جلوةً ابميد األصول. يف حظة السفة يفجت

توفي  حظة األسدحة. يفقدب اجملدس مىل األمني ال ام أينا أل يورتب 
فةيتتتتق ختتتترباء )فةيتتتتق اخلتتتترباء امل تتتت  جبمهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى( ليعتتتتدم 

مب دومتتات تتصتتل رمكانيتتة  ذااملستتا دة مىل الدجوتتة  ستتعل موهتتا تليفيتتد
درا  أمساء األفةاد ال يل ند يكونول ضال ني رة يف مةحدة  حعالعيام 

                                             يف األنر ة احملظورة مبوجب نظام اجللاءات.
الو  الكامل جلميع األحكتام  24يف  23يفيةد يف اجلديفلني  

التتتتتواردة يف العتتتتتةار يفاملت دعتتتتتة رنرتتتتتاء الدجوتتتتتة يففةيتتتتتق اخلتتتتترباء يفابلو يتتتتتة 
 هبما. املووقة

   
 23اجلديفل 

 2013-2012 لة ابلو ية،صبش ن مجهورية أفريقيا الوسطى: األحكام املت (2013  212٧اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 

الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

                        (2013  212٧القرار   
  مهام عامة

مل نظام  الداخدي املؤنت، جلوة ات  ة جملدس األمتل تنتم مجيتع أ نتاء  2٨يعةر أل يورب، يففعا لدمادة  الدجوة منراء
 (57، لتن دع ابملهام التالية )الفعةة “(ابلدجوة”اجملدس )يرار مليها أد ه 

                      للجنةاخلاصة اباملبادل التوجيهية 
اخلاصتتتة مصتتتدار املعتتتادمل التوجيهيتتتة 

 لدجوةاب
 ) (( 57توفي  التدا   املفةيفضة أ اله )الفعةة يفضع ما ند يدلم مل معادمل توجيهية لتيس  

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

                                            التنسيق والتعاون  
ستيما ديفل املو عتة،  وستائل ترتمل د توة  ترجيع مجتةاء حتوار  تني الدجوتة يفالتديفل األ نتاء املهتمتة، يف  موانرة توفي  التدا  

 )ه(( 57اثدي ذ ه الديفل مىل ا جتماع ابلدجوة ملوانرة توفي  التدا   )الفعةة 
                       الرصد واإلنفاذ

هبدف ت ليل يفتسهيل يفحتسني توفي  ذ ه التدا   مل  55يف  54رصد توفي  التدا   املفةيفضة يف الفعةتني  التوفي رصد 
 )أ(( 57عل الديفل األ ناء )الفعةة نِّ 
مجتتتع امل دومتتتتات املت دعتتتتة اب متثتتتتال 

 يفحتديدها
 54املوصتوفة يف الفعتةة است ةا  امل دومات املت دعة ايفلئك األفةاد الت يل ميكتل أل يودةقتوا يف األ متال 

 )ب(( 57)الفعةة 
التمتتتاس أي م دومتتتات ت تربذتتتا مفيتتتدة متتتتل مجيتتتع التتتديفل  رتتتال اإلجتتتتةاءات التتتيت اختتتت هتا لتوفيتتت  التتتتتدا    

 )يف(( 57املفةيفضة أ اله توفي ا ف ا  )الفعةة 
ات اختتتاذ مجتتةاءات  رتتال ا نتهاكتت

 املل ومة
متتتتتتل انتهاكتتتتتتات أيف  تتتتتتدم امتثتتتتتتال لدتتتتتتتدا   التتتتتتواردة يف تل م ارتكا تتتتتت  فحتتتتتت  امل دومتتتتتتات املت دعتتتتتتة مبتتتتتتا يُتتتتتت

 )ز(( 57، يفاختاذ اإلجةاءات املالئمة  راهنا )الفعةة 55يف  54 الفعةتني
                       اإلبالغ
يوما مث موافات   حعا مبا تةاه الدجوة ضةيفراي مل تعارية  60أ ماهلا يف غنول دس  ل اجملتعدمي تعةية مىل  ديفريةالتعارية التعدمي 

 )د(( 57)الفعةة 
 

 24اجلديفل 
بشزز ن مجهوريززة أفريقيززا الوسززطى: األحكززام  (2013  212٧فريززق اخلززرباء املعززين جبمهوريززة أفريقيززا الوسززطى املنشزز  عمززال ابلقززرار 

 2013-2012لة ابلو ية، صاملت
الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  (2013  212٧القرار   
  مهام عامة

شهةا، ابلترايفر مع الدجوة، فةيعا مل  سة خرباء  13ي دب مىل األمني ال ام أل يورب لفرتة أيفلية مدهتا  الدجوة منراء
م ويني جبمهورية أفةيعيا الوس ى )فةيق اخلترباء(، يفأل ي تد متا يدتلم متل تةتيعتات ماليتة يفأمويتة لتد م أ متال 

 (59الفةيق، حتت مشةاف الدجوة، لالض الع ابملهام التالية )الفعةة 
 /الرفع منهاقوائم اجلزاءاتاإلدراج يف 

تعتتتتتتتتتتتتتدمي امل دومتتتتتتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتتتتتدة 
 اءاتنوائم اجلل ابإلدرا  يف 

مسا دة الدجوة يف توفي  يف يتهتا  دتى الوحتو احملتدد يف ذت ا العتةار، مبتا يف ذلتك متل ختالل تليفيتد الدجوتة 
مودةقني يف األنرت ة املوصتوفة يف  لمب دومات تتصل ابحتمال حتديد أفةاد، يف مةحدة  حعة، ند يكونو 

 )أ(( 59)الفعةة  54الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  ا ستعراض  
مستتتا دة الدجوتتتة يف حتستتتني يفحتتتتديث امل دومتتتات  تتتل نائمتتتة األفتتتةاد التتت يل ميكتتتل أل يصتتتعحوا خاضتتت ني  است ةا  العائمة

دومتتتات حيويتتتة متتتل ذتتت ا العتتتةار، مبتتتا يف ذلتتتك متتتل ختتتالل تتتتوف  م  54لدتتتتدا   املفةيفضتتتة مبوجتتتب الفعتتتةة 
 )د(( 59يفم دومات مضافية لدموجل السةدي ألسعاب اإلدرا  املتاح لد موم )الفعةة 

  الرصد واإلنفاذ
مجتتتتتع امل دومتتتتتات املت دعتتتتتة اب متثتتتتتال 

 يفحتديدها
د متتتتتل التتتتتديفل يفذيئتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة مجتتتتتع يففحتتتتت  يفحتديتتتتتل امل دومتتتتتات التتتتتيت تتتتتتةِّ 

ال توفيتتت  التتتتدا   املوصتتتوص  ديهتتتا يف ذتتت ا العتتتةار، يفداصتتتة الصتتتدة يفاألقتتتةاف املهتمتتتة األختتتةى  رتتت ذات
 )ب(( 59حا ت  دم ا متثال )الفعةة 

  بالغ اإل
 آذار/ 5تعتتتتتدمي تعةيتتتتتة مستتتتتتكمل مىل اجملدتتتتتس،   تتتتتد مجتتتتتةاء موانرتتتتتة متتتتتع الدجوتتتتتة، يف مو تتتتتد   يتجتتتتتايفز  تعدمي التوصياتاإل الغ يف 

ترتتتةيل  5، يفتعةيتتتة هنتتتائي يف مو تتتد أنصتتتاه 2014متوز/يوليتتت   5، يفتعةيتتتة مؤنتتتت حبدتتتول 2014 متتتارس
 ) (( 59)الفعةة  2014الثام/نوفمرب 

   
 األخرى اللجان - 2

، ظدتت الدجوتة املورتاة 2013-2012خالل فرتة الستوتني  
 رتتتتتتال مكافحتتتتتتة اإلرذتتتتتتاب )جلوتتتتتتة  (2001) 1373 متتتتتتال ابلعتتتتتتةار 

مكافحتتة اإلرذتتاب( تنتت دع مبهامهتتا، يفظدتتت املديةيتتة التوفي يتتة لدجوتتة 
تعتتتتتدم  (2004) 1535مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار 

 1540دجوة املوراة  مال ابلعةار الالد م لتدك األ مال. كما ظدت 
  رال  دم ا نترار تعوم انر تها خالل تدك الفرتة. (2004)
 

بشززز ن  (2001  13٧3اللجنزززة املنشززز ة عمزززال ابلقزززرار  
 مكافحة اإلرهاب 

ا تمتتد اجملدتتس  يتتا  رائستتيا شتتجع ، 2012أاير/متتايو  4يف  
فيتت  املديةيتتة التوفي يتتة لدجوتتة مكافحتتة اإلرذتتاب  دتتى تةكيتتل املليتتد متتل 

( يف حوارذتتتتتتتا متتتتتتتع التتتتتتتديفل 2005) 1624ا ذتمتتتتتتتام  دتتتتتتتى العتتتتتتتةار 
األ نتتتاء متتتل أجتتتل يفضتتتع استتترتاتيجيات ترتتتمل التصتتتدي لدتحتتتةيض 

. (11) دتتى ارتكتتاب أ متتال مرذا يتتة يفيف تيستت  تعتتدمي املستتا دة التعويتتة
، ا تمتد اجملدتس  يتا  رائستيا أشتار 2013كانول الثام/يوتاية   15يفيف 
مىل التتديفر احلاستتم التت ي تؤديتت  املديةيتتة التوفي يتتة يف كفالتتة التوفيتت  فيتت  

. يفشتتتتتتتتدد (2005) 1624يف  (2001) 1373الكامتتتتتتتتل لدعتتتتتتتتةاريل 
__________ 

 (11) S/PRST/2012/17 . 

 متتتل أجتتتلاملستتتا دة التعويتتتة تعتتتدمي اجملدتتتس  دتتتى أ يتتتة  وتتتاء العتتتدرات يف 
زايدة نتتتتدرات التتتتديفل األ نتتتتاء  دتتتتى توفيتتتت  نتتتتةارات اجملدتتتتس  ف اليتتتتة، 
يفشجع جلوة مكافحة اإلرذاب يفاملديةية التوفي ية  دتى مواصتدة ال متل 

                       . (12)سا دة التعويةمع الديفل األ ناء  غية تعييم يفتيس  امل
 كتتتتتتتتتانول األيفل/  17املتتتتتتتتتؤر   (2013) 2129يف العتتتتتتتتتةار يف  
لدجوتتتتة ذتتتتتو  ال تتتتام، شتتتتدد اجملدتتتتس  دتتتتتى أل اهلتتتتدف 2013ديستتتتمرب 

، يفنتتتتةر أل تواصتتتتل املديةيتتتتة (2001) 1373التوفيتتتت  الكامتتتتل لدعتتتتةار 
 ية لدجوة مكافحة اإلرذاب ال مل  وصفها   ثة سياسية خاصة التوفي
. يفشتتتتتجع اجملدتتتتتس املديةيتتتتتة 2017كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   31حتتتتتىت 

التوفي ية أينا  دى الت ايفل مع الديفل األ ناء، يفجدد لكيد احلاجة 
مىل ت ليل الت تايفل اجلتاري  تني جلوتة مكافحتة اإلرذتاب يفالدجوتة املورتاة 

يفالدجوتتتتتتتتتتة  (2011) 19٨9يف  (1999) 1267 متتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتةاريل 
ذتتتت ه التتتتتد وة مىل  يفكانتتتتتت. (2004) 1540املورتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتةار 

نتةارات ستا عة اختت ذا اجملدتس  رتتال ملتا جتتاء يف صتدى مبثا تة التوستيق 
، (13)نظتتتامي اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة  دتتتى توظتتتيم العا تتتدة يفحةكتتتة قالعتتتال

__________ 

 (12) S/PRST/2013/1 . 

 . (2012) 20٨3يف  (2012) 20٨2العةارال  (13) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1535(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/١٣٧٣%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
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يفالتهديتتدات التتيت تواجتت  الستتالم يفاألمتتل التتديفليني متتل جتتةاء األ متتال 
 .(15)، يفمسالة السالم يفاألمل يف أفةيعيا(14)اإلرذا ية

مىل املديةيتة التوفي يتة أليفل  (2013) 2129يفأيف تل اجملدتس يف العتةار 
متتتتةة أل تعتتتتوم، مضتتتتافة مىل مهتتتتام د تتتتم يفرصتتتتد التوفيتتتت  يفاإل تتتتالغ  تتتتل 

__________ 

 (14) S/PRST/2012/17  يفS/PRST/2013/1 . 

 (15) S/PRST/2013/5 . 

يفد اذتتا مىل ت ليتتل شتتةاكاهتا متتع  ،أنرتت تها،  تحديتتد العنتتااي الواشتتئة
الكيتتتتا ت ذات الصتتتتدة يف مجتتتتةاء العحتتتتو  يفمجتتتتع امل دومتتتتات يفحتديتتتتد 

 املمارسات اجليدة.
التتتتتيت التتتتتو  الكامتتتتتل جلميتتتتتع الفعتتتتتةات  26 يف 25يفيتتتتتةد يف اجلتتتتتديفلني 

وتتتتة يففةيتتتتق اخلتتتترباء منرتتتتاء الدجرتتتتال  يفردت يف مجيتتتتع نتتتتةارات اجملدتتتتس 
 تيهما.يفيف ي

  
 25اجلديفل 

 2013-2012بش ن مكافحة اإلرهاب: األحكام املتصلة ابلو ية،  (2001  13٧3اللجنة املنش ة عمال ابلقرار 

الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  (2013  212٩القرار   
                        مهام عامة
( يفير  مىل 2001) 1373لدجوة مكافحة اإلرذاب ذو كفالة التوفي  التام لدعةار  ال امأل اهلدف ؤكد ي الد م ال ام

الدجوتتتة يف ا ضتتت الع  مىل د متعتتتدمي التتتالتتتديفر احليتتتوي لدمديةيتتتة التوفي يتتتة لدجوتتتة مكافحتتتة اإلرذتتتاب يف 
 (1 و يتها )الفعةة 

                       التنسيق والتعاون
يؤكتتد أ يتتة مجتتةاء حتتوار يفتفا تتل مواستتعني  تتني املديةيتتة التوفي يتتة يفجلوتتة مكافحتتة اإلرذتتاب يفالتتديفل األ نتتاء،  الكيا ت األخةىالتوسيق مع 

يفيرجع جلوة مكافحة اإلرذاب يفاملديةية التوفي ية  دى ا ستمةار يف تةتيب اجتما ات يرارك فيها مسؤيفلو 
ل اإلنديميتتة امل ويتتة يفتةكتتل  دتتى جمتتال مكافحتتة اإلرذتتاب يف التتديفل األ نتتاء يفاملوظمتتات الديفليتتة اإلنديميتتة يفديف 

 (20)الفعةة  (2005) 1624يف  (2001) 1373مواضي ي أيف منديمي يتصل  توفي  العةاريل 
دجوتتة املورتاة  متتال ابلعتتةاريل الايفل اجلتاري  تتني جلوتتة مكافحتة اإلرذتتاب يف يكتةر لكيتتد احلاجتة مىل توقيتتد الت تت 

، يفكتتتت لك أفةنتتتتة (2004) 1540يفالدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتال ابلعتتتتةار  (2011) 19٨9يف  (1999) 1267
اخلرباء التا  ة لكل موها،  سعل ترمل، حسب ا نتناء، ت ليل تعادل امل دومات  دى لو اوه ، يفالتوسيق 
 رتتتتال زايرات العدتتتتدال يفاملرتتتتاركة يف حدعتتتتات ال متتتتل، يف رتتتتال املستتتتا دة التعويتتتتة يفال النتتتتات متتتتع املوظمتتتتات 

يفليتتتة يفاإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة   تتتةق موهتتتا الترتتتارك يف جهتتتات التوستتتيق اإلنديميتتتة حستتتب يفالوكتتتا ت الد
معتنى احلال يفيففعا لو ية كل مل الدجال امل كورة، يف رال أي مسائل أختةى هتتم الدجتال التثال ، يفي تةب 

وستتيق جهتتود  تتل ا تلامتت  تعتتدمي التوجيتت  مىل الدجتتال فيمتتا يت دتتق ابجملتتا ت ذات ا ذتمتتام املرتترتك  غتتة  ت
مكافحتتة اإلرذتتاب  دتتى لتتو أفنتتل، يفيؤكتتد أ يتتة أل تتعاستتم املديةيتتة التوفي يتتة يفالكيتتا ت املدتصتتة التا  تتة 

 (23لفةنة ال مل امل وية ابلتوفي  معةا مررتكا يفأل تُع ل اجلهود الالزمة لتحعيق ذ ا اهلدف )الفعةة 
                        الرصد واإلنفاذ

 أ اله “التوسيق يفالت ايفل” ود  حتتمل العةار،  20انظة الفعةة  التوفي رصد 

https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
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/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

                       اإلبالغ  
يرتتتتدد  دتتتتى أ يتتتتة أل تعتتتتدم املديةيتتتتة التوفي يتتتتة التعتتتتارية الع ةيتتتتة مىل الدجوتتتتة يف حيوهتتتتا، يفيرتتتتجع الدجوتتتتة  ديفريةالتعارية التعدمي 

التوفي يتتة  دتتى التفا تتل متتع التتديفل األ نتتاء حستتعما يعتنتتي  احلتتال   تتد ا تمتتاد الدجوتتة التعتتارية يفاملديةيتتة 
الع ةية لكل موها، يفيد و املديةية التوفي ية مىل مجةاء أنر ة متا  ة موتظمتة متع التديفل األ نتاء امل ويتة، 

 (٨حسب الدليفم )الفعةة 
ي دب مىل جلوة مكافحة اإلرذاب أل تعدم مةة يفاحدة يف السوة  دى أنل تعدية تعةيةا شفواي ي ةض  رئيُستها  

 ل حالة جممل األ مال اليت تعوم هبا الدجوة يفاملديةية التوفي ية، يفأل يعرتل ذلتك حستب ا نتنتاء ابلتعتارية 
يفرئتتتيس الدجوتتتة  (2011) 19٨9يف  (1999) 1267التتتيت يعتتتدمها رئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةاريل 

يتة تعتام متةة يفاحتدة يف ، يفي تةب  تل ا تلامت   عتد مرتايفرات غت  رمس(2004) 1540املوراة  مال ابلعتةار 
السوة  دى أنل تعدية يفتتوايفل أ مال الدجوتة، يفكت لك ي دتب مىل الدجوتة أل ت عتد  صتورة ديفريتة اجتما تات 

 (22مواضي ي )الفعةة  جتمع كل الديفل األ ناء مبا يرمل اجتما ات ذات جمال تةكيل منديمي أيف
   

 26اجلديفل 
 2013-2012ألحكام املتصلة ابلو ية، املديرية التنفينية للجنة مكافحة اإلرهاب: ا

الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  (2013  212٩القرار   
  مهام عامة
يعتةنر أل تواصتل املديةيتتة التوفي يتة ملكافحتة اإلرذتتاب ال متل  وصتتفها   ثتة سياستية خاصتتة ت متل يف مقتتار  التمديد

، 2017كانول األيفل/ديسمرب   31التوجي  السياسايت الصادر  ل جلوة مكافحة اإلرذاب لفرتة توتهي يف 
 (2)الفعةة  2015كانول األيفل/ديسمرب   31يفيعةنر ك لك مجةاء است ةا  مؤنت حبدول 

  مىل التتديفر يفيرتت (2001) 1373يؤكتد أل اهلتتدَف ال تام لدجوتتة مكافحتتة اإلرذتاب ذتتو كفالتة التوفيتت  التتتام لدعتةار  الد م ال ام
 (1احليوي لدمديةية التوفي ية ملكافحة اإلرذاب يف تعدمي الد م مىل الدجوة يف ا ض الع  و يتها )الفعةة 

  التقييم
يوجتت  املديةيتتة التوفي يتتة مىل حتديتتد املستتائل يفا جتاذتتات الواشتتئة يفالت تتورات اجلديتتدة فيمتتا يت دتتق ابلعتتةاريل  أثة التدا   يفف اليتهاتعييم 

، مع مةا اة اسرتاتيجية األمم املتحدة ال املية ملكافحتة اإلرذتاب، (2005) 1624يف  (2001) 1373
ويتتني، يفمىل مستتداء املرتتورة مىل جلوتتة  دتتى الوحتتو املواستتب،  دتتى مجيتتع الُصتت د يفابلترتتايفر متتع الرتتةكاء امل 

 1373مكافحتتة اإلرذتتتاب  رتتال الستتتعل ال مديتتة التتتيت ميكتتتل لدتتديفل األ نتتتاء أل تتع هتتا لتوفيتتت  العتتتةاريل 
 (5لفعةة )ا (2005) 1624يف  (2001)

يعتتة مبتتلااي اتعتتاع هنتت  شتتامل مزاء موتتع انترتتار اإلرذتتاب يفالت تتةف املعتترتل ابل وتتف، مبتتا يتستتق متتع العتتةاريل  
يد و املديةية التوفي ية مىل أل تواصل، حسب  ، يفيف ذ ا الصدد(2005) 1624يف  (2001) 1373

ا نتناء يفابلترايفر مع الديفل األ نتاء امل ويتة، تفا دهتا متع املوظمتات الديفليتة يفاإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة 
يفاجملتمتتع املتتتدم يفاأليفستتا  األكادمييتتتة يفستتائة املؤسستتتات يفتوثيتتق الرتتتةاكات متتع تدتتتك اجلهتتات متتتل أجتتتل 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/1540 (2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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ت، يفحتديتتتد املمارستتتات اجليتتتدة، يفيتتتد وذا يف ذلتتتك الستتتياق مىل أل تتتتد م مجتتتةاء العحتتتو  يفمجتتتع امل دومتتتا  
، (2005) 1624يف  (2001) 1373اجلهود اليت تع هلا جلوة مكافحة اإلرذتاب لت ليتل توفيت  العتةاريل 
 (19يفيردد  دى أ ية التفا ل مع الكيا ت امل وية ابلتومية )الفعةة 

ي كنِّة الديفَل األ ناء ال ف الية تدا   مكافحة اإلرذاب يفاحرتام حعوق اإلنسال أمةال يكمالل يفي لزال  
  نهما   نا، يفيركالل جلءا أساسيا مل أي جهود  جحة ملكافحة اإلرذاب، يفيالحظ أ يتة احترتام 

ى مواصتدة ت توية أنرت تها سيادة العانول لتتسإ مكافحة اإلرذاب  ف الية، يفيرجع املديةية التوفي ية  د
يف ذت ا اجملتال، لنتمال م اجلتة مجيتع ننتااي حعتوق اإلنستال يفستيادة العتانول ذات الصتدة  توفيت  العتتةاريل 

ة  ادلة  دى لو متسق يفحسعما يعتني  احلال، يفذلك يف م اجل (2005) 1624 يف (2001) 1373
 (21اللايرات الع ةية اليت توظم مبوافعة الديفلة ال نو يفيف سياق تعدمي املسا دة التعوية )الفعةة 

  الرصد واإلنفاذ 
(، دراستتاٍت استعصتتائية 2010) 1963يرتت  مىل أل املديةيتتة التوفي يتتة نتتدمت مىل الدجوتتة، يففعتتا لدعتتةار  رصد التوفي 

، يفيوجتتت  املديةيتتتة مىل أل ت تتتدن لفائتتتتدة (2005) 1624 يف (2001) 1373 امليتتتة  تتتل توفيتتت  العتتتتةاريل 
 (6نسدا مستكمدة مل تدك الدراسات )الفعةة  2015كانول األيفل/ديسمرب   31الدجوة نعل حدول 

التتديفل األ نتتاء التت ي اتتتم  ديهتتا ا متوتتاع  تتل تعتتدمي أي شتتكل متتتل يكتتةر لكيتتَد ا لتتتلام الوانتتع  دتتى  
أشتتكال التتد م، الصتتةيح أيف النتتم ، لدنتتال ني يف األ متتال اإلرذا يتتة متتل أشتتداص أيف كيتتا ت، مبتتا يف 
ذلتتك موتتتع جتويتتتد أ نتتاء اجلما تتتات اإلرذا يتتتة يفن تتع ممتتتدادات الستتتالح التتواردة مىل اإلرذتتتا يني، يفيرتتتجع 

 (13ى أل تستمة يف يفضع ذ ا ا لتلام يف احلسعال يف سياق مجيع أنر تها )الفعةة املديةية التوفي ية  د
يالحتتظ ت تتور الصتتدة  تتني اإلرذتتاب يفتكوولوجيتتات امل دومتتات يفا تصتتا ت، يف  ستتيما شتتعكة اإلنرتنتتت،  

يفاستتتتددام ذتتت ه التكوولوجيتتتات يف ارتكتتتاب أ متتتال مرذا يتتتة يفتستتتهيل ارتكاهبتتتا متتتل ختتتالل استتتت ماهلا يف 
خت ي هتتتا، يفيوجتتت  املديةيتتتة التوفي يتتتة مىل  يض  دتتتى األ متتتال اإلرذا يتتتة أيف التجويتتتد هلتتتا أيف متويدهتتتا أيفالتحتتتة 

مواصدة التصدي هل ه املسالة ابلترايفر مع التديفل األ نتاء يفاملوظمتات الديفليتة يفاإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة 
 (14ألخةى املمكوة )الفعةة يفالع اع اخلاص يفاجملتمع املدم يفمىل مسداء املرورة لدجوة  ل الوُتُه  ا

يؤكتتد أ يتتة مجتتةاء حتتوار يفتفا تتل مواستتعني  تتني املديةيتتة التوفي يتتة يفجلوتتة مكافحتتة اإلرذتتاب يفالتتديفل األ نتتاء،  
يفيرجع جلوة مكافحة اإلرذاب يفاملديةية التوفي ية  دى ا ستمةار يف تةتيب اجتما ات يرارك فيها مسؤيفلو 

وظمتتات الديفليتتة اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة امل ويتتة يفتةكتتل  دتتى جمتتال مكافحتتة اإلرذتتاب يف التتديفل األ نتتاء يفامل
 (20)الفعةة  (2005) 1624يف  (2001) 1373مواضي ي أيف منديمي يتصل  توفي  العةاريل 

  التنسيق والتعاون
يؤكتتد التتديفر احملتتوري التت ي تنتت دع  تت  املديةيتتة التوفي يتتة يف ن تتاق األمتتم املتحتتدة يف جمتتال تعيتتيم املستتائل  ةىالتوسيق مع الكيا ت األخ

، يفتعتتتتادل امل دومتتتتات  دتتتتى (2005) 1624 يف (2001) 1373يفا جتاذتتتتات املتصتتتتدة  توفيتتتت  العتتتتةاريل 
الوحو املواسب مع ذيئات األمم املتحدة املدتصة مبكافحة اإلرذتاب يفاملوظمتات الديفليتة يفاإلنديميتة يفديفل 
اإلنديميتتتة امل ويتتتة، يفيةحتتتب ابلتتتوه  املواضتتتي ي يفاإلنديمتتتي التتت ي تتع تتت  املديةيتتتة التوفي يتتتة الةامتتتي مىل تدعيتتتة 

اء يفاملواقق يف جمال مكافحة اإلرذاب، يفيرجع يف ذت ا الصتدد املديةيتة احتياجات كل مل الديفل األ ن
 (4)الفعةة  1624يف  1373التوفي ية  دى توقيد الت ايفل الديفيل مل أجل ت ليل توفي  العةاريل 

يرجع املديةية التوفي ية  دى الت ايفل مع الديفل األ ناء يفاملوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية،  وتاء  دتى  
متتل أجتتل مجتتةاء تعييمتتات هلتتا يفمستتداء املرتتورة مليهتتا  رتتال صتتياغة استترتاتيجيات يفقويتتة يفمنديميتتة  قدعهتتا،

، يف دتتتتتتى أل تتتتتتتتتيح (2005) 1624( يف 2001) 1373ملكافحتتتتتتة اإلرذتتتتتتاب د متتتتتتتا لتوفيتتتتتت  العتتتتتتتةاريل 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
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ومتتات، حستتب ا نتنتتاء، لدكيتتا ت املدتصتتة التا  تتة لفةنتتة التعييمتتات التتيت أجةهتتتا يفغتت  ذلتتك متتل امل د  
 (7ال مل امل وية ابلتوفي  يف جمال مكافحة اإلرذاب )الفعةة 

يرتتجع املديةيتتة التوفي يتتة  دتتى أل تستتتمة، يف ظتتل ت تتايفل يفثيتتق متتع املتتالني الثوتتائيني يفاملت تتددي األقتتةاف  
يفمعدمي املسا دة التعوية، مبا يرمل ذيئات األمم املتحدة امل وية مبكافحة اإلرذاب، يف ال مل مع الديفل 

 (2001) 1373ألحكتام العتةاريل األ ناء يفاملوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية  واء  دى قدعها يفيففعتا 
لتيستتت  تعتتتدمي املستتتا دة التعويتتتة  ستتتعل موهتتتا حتديتتتدا ترتتتجيع التفا تتتل  تتتني معتتتدمي  (2005) 1624يف 

املسا دة يف جمال  واء العدرات يفمتدعيها، يفيرجع املديةية  دى أل جتةي، حسب ا نتناء، تعييما لاثة 
 (11ةة الواجم  ل نراقات مراري ها املوف ة  د م مل املالني يفاملةتع ة  عواء العدرات يفالت ايفل )الفع

يرتتجع املديةيتتة التوفي يتتة  دتتى أل تواصتتل، يف ظتتل ت تتايفل يفثيتتق متتع فةنتتة ال متتل امل ويتتة ابلتوفيتت  يفأفةنتهتتا  
يف ستتياق حوارذتتا متتع التتديفل األ نتتاء  (2005) 1624ال امدتتة ذات الصتتدة، ميتتالء  وايتتة فائعتتة لدعتتةار 

 مل مع تدك الديفل، يففعا  لتلاماهتا مبوجب العانول الديفيل،  دى يفضتع استرتاتيجيات ترتمل يف دى أل ت
التصدي لدتحةيض  دى ارتكاب أ مال مرذا ية  دافع الت ةف يفالت صب يفتيست  تعتدمي املستا دة التعويتة 

يفاستترتاتيجية األمتتم املتحتتدة ال امليتتة ملكافحتتة  (2005) 1624لتوفيتت ذا،  دتتى الوحتتو امل دتتوب يف العتتةار 
 (12اإلرذاب )الفعةة 

 أ اله “الةصد يفاإلنفاذ”حتت  ود مل العةار،  14انظة الفعةة  
مت كةة اجللائتة  رتال املمارستات اجليتدة املت دعتة مبوتع ”ير  مىل ا تماد املوتدى ال املي ملكافحة اإلرذتاب  

، يفيرتتتجع املديةيتتتة “ا خت تتتاف التتتيت يةتكعهتتتا اإلرذتتتا يول قدعتتتاً لدفديتتة يفحةمتتتاهنم متتتل مكاستتتعها مديتتات 
التوفي ية  دتى يفضت ها يف احلستعال، حستعما يعتنتي  احلتال يفمبتا يتفتق متع يف يتهتا، مبتا يف ذلتك يف  مدهتا 

 (15الةامي مىل تسهيل  واء ندرات الديفل األ ناء )الفعةة 
ضحااي اإلرذاب يفأسةذم، يفيرجع املديةية التوفي ية  دى أل تنع يف ا  تعار  ي ةب  ل تنامو  ال ميق مع 

التتديفر اهلتتام التت ي ميكتتل أل تؤديتت  شتتعكات النتتحااي يفالوتتاجني يف جمتتال مكافحتتة اإلرذتتاب، يف ظتتل ت تتايفل 
 (16يفثيق مع فةنة ال مل امل وية ابلتوفي  يف جمال مكافحة اإلرذاب يفأفةنتها ال امدة املدتصة )الفعةة 

يعتتتتة ابمل تتتتاي  الديفليتتتتة الرتتتتامدة املتنتتتتموة يف التوصتتتتيات األر  تتتتني املوعحتتتتة التتتتيت أصتتتتدرهتا فةنتتتتة ال متتتتل امل ويتتتتة  
ابإلجةاءات املالية  رال مكافحة غسل األموال يفمتويل اإلرذتاب يفا نترتار، يفيرتجع املديةيتة التوفي يتة  دتى 

اق  مدية التعييمات املتعادلة اليت جتةيهتا فةنتة ذلك يف سي يف أل ت مل  ل كثب مع فةنة ال مل امل كورة، مبا
 (17ال مل، مع الرتكيل  دى التوفي  الف ال لدتوصيات املت دعة مبكافحة متويل اإلرذاب )الفعةة 

يرجع املديةية التوفي ية  دى أل تواصل حوارذا مع الديفل األ نتاء اشتكال  تدة يفمبوافعتة تدتك التديفل،  
مستتتداء املرتتتورة حستتتب ا نتنتتتاء  رتتتال يفضتتتع ا ستتترتاتيجيات الوقويتتتة يفذلتتتك ألغتتتةا  موهتتتا الوظتتتة يف 

الرامدة يفاملتكامدتة ملكافحتة اإلرذتاب يفاالليتات الالزمتة لتوفيت ذا التيت تتتوخى توجيت  ا ذتمتام مىل ال وامتل 
املؤدية مىل الورا  اإلرذا ، يفذلك يففعا  لتلاماهتا مبوجتب العتانول التديفيل يفيف ظتل ت تايفل يفثيتق متع فةنتة 

ل متتتل امل ويتتتة ابلتوفيتتت  يف جمتتتال مكافحتتتة اإلرذتتتاب يفأفةنتهتتتا ال امدتتتة،  غيتتتة كفالتتتة ا تستتتاق يفالتكامتتتل يف ا
 (1٨اجلهود املع يفلة يفتفادي ازديفاجيتها )الفعةة 

 أ اله“ التعييم” ود  حتتمل العةار،  19انظة الفعةة  
 أ اله “الةصد يفاإلنفاذ” حتت  ودمل العةار،  20انظة الفعةة  

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)


أجهزة جملس األمن الفرعية: اللجان واحملاكم واهليئات األخرى -اجلزء التاسع   
 

 

575 16-06865 

 

الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

يكةر لكيد احلاجة مىل توقيد الت ايفل اجلاري  ني جلوة مكافحتة اإلرذتاب يفجلوتة جمدتس األمتل املورتاة  متال    
، يفكت لك (2004) 1540اة  مال ابلعتةار يفالدجوة املور (2011) 19٨9يف  (1999) 1267ابلعةاريل 

أفةنتتة اخلتترباء التا  تتة لكتتل موهتتا،  ستتعل ترتتمل، حستتب ا نتنتتاء، ت ليتتل تعتتادل امل دومتتات  دتتى لتتو اتتوه ، 
تعويتتتتة يفال النتتتتات متتتتع يفالتوستتتتيق  رتتتتال زايرات العدتتتتدال يفاملرتتتتاركة يف حدعتتتتات ال متتتتل، يف رتتتتال املستتتتا دة ال

املوظمتتات يفالوكتتا ت الديفليتتة يفاإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة   تتةق موهتتا الترتتارك يف جهتتات التوستتيق اإلنديميتتة 
حسب معتنى احلال يفيففعا لو ية كل مل الدجال امل كورة، يف رال أي مسائل أختةى هتتم الدجتال التثال ، 

 دتتق ابجملتتا ت ذات ا ذتمتتام املرتترتك  غتتة  توستتيق يفي تتةب  تتل ا تلامتت  تعتتدمي التوجيتت  مىل الدجتتال فيمتتا يت
جهتتود مكافحتتة اإلرذتتاب  دتتى لتتو أفنتتل، يفيؤكتتد أ يتتة أل تتعاستتم املديةيتتة التوفي يتتة يفالكيتتا ت املدتصتتة 

 (23التا  ة لفةنة ال مل امل وية ابلتوفي  معةا مررتكا يفأل تُع ل اجلهود الالزمة لتحعيق ذ ا اهلدف )الفعةة 
 1267يوج  املديةية التوفي ية مىل توقيد الت ايفل مع الدجال املوكدة مليها يف ايت موراة  مال ابلعتةارات  

يفمتتتتتتتتتتتتتتتتع  (2004) 1540يف  (2001) 1373 يف (2011) 19٨٨يف  (2011) 19٨9يف  (1999)
 (24أفةنة اخلرباء التا  ة لكل موها )الفعةة 

يرجع املديةية التوفي ية  دى ت ليل حتايفرذا يفتعادهلا امل دومات مع املع وثني اخلاصني يفمدارة الرؤيفل السياسية  
 1624يف  (2001) 1373يفمدارة  مديات حفظ السالم التا  ة لامانة ال امة فيما يت دق  توفيت  العتةاريل 

 (25، مبا يف ذلك يف مةحدة التد يط لدع ثات يفحسعما يعتني  احلال )الفعةة (2005)
يةحب ابملراركة الور ة يفاملستمةة لدمديةية التوفي ية يف د م مجيتع األنرت ة ذات الصتدة املنت دع هبتا يف  

ال املية ملكافحتة اإلرذتاب يفيرتجع مرتاركتها ذت ه، مبتا يف ذلتك مرتاركتها  مقار اسرتاتيجية األمم املتحدة
داخل فةنة ال متل امل ويتة ابلتوفيت  يف جمتال مكافحتة اإلرذتاب يفأفةنتهتا ال امدتة، يفذتي ا سترتاتيجية املةستاة 

 (26لنمال التوسيق يفا تساق  موما يف جهود موظومة األمم املتحدة ملكافحة اإلرذاب )الفعةة 
  اعدة التقنيةاملس

مستتتتتتتا دة التتتتتتتديفل  دتتتتتتتى ا متثتتتتتتتال 
 لدتدا  

 أ اله“ التوسيق يفالت ايفل” حتت  ودمل العةار،  7انظة الفعةة 
التعتتتتارية الع ةيتتتتة مىل الدجوتتتتة يف حيوهتتتتا، يفيرتتتتجع الدجوتتتتة يرتتتتدد  دتتتتى أ يتتتتة أل تعتتتتدم املديةيتتتتة التوفي يتتتتة 

يفاملديةيتتة التوفي يتتة  دتتى التفا تتل متتع التتديفل األ نتتاء حستتعما يعتنتتي  احلتتال   تتد ا تمتتاد الدجوتتة التعتتارية 
الع ةية لكل موها، يفيد و املديةية التوفي ية مىل مجةاء أنر ة متا  ة موتظمتة متع التديفل األ نتاء امل ويتة، 

 (٨)الفعةة حسب الدليفم 
 أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق” حتت  ودمل العةار،  1٨يف  12يف  11انظة الفعةات  

  اإلبالغ
 أ اله“ ةالتعوي ةدسا امل”حتت  ود مل العةار،  ٨انظة الفعةة  ديفريةالتعارية التعدمي 
يوجتتت  املديةيتتتة التوفي يتتتة مىل أل تعتتتدم التعتتتارية مىل الدجوتتتة يف الونتتتت املواستتتب يف صتتتورة موتظمتتتة أيف  وتتتدما  

ت دب الدجوة مليها ذلك، مل خالل محاقات شفوية يف/أيف خ ية  ل أ مال املديةية، مبا يرمل زايراهتتا 
جتما تتتتات الديفليتتتتة لدتتتتديفل األ نتتتتاء يفمجتتتتةاء التعييمتتتتات يفمتثيتتتتل جلوتتتتة مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يف خمتدتتتتف ا 

يف ذلك يف مةحدة التد يط لتدك األنر ة، يفمىل أل  يفاإلنديمية يفغ  ذلك مل األنر ة اليت تعوم هبا، مبا
جتةي است ةاضا ستوواي يفتنتع خ تة معدئيتة ستووية لانرت ة الةاميتة مىل تستهيل توفيت  نتةاري جمدتس األمتل 

 (9يفتيس  الت ايفل يف ذ ا اجملال )الفعةة  (2005) 1624يف  (2001) 1373التا ع لامم املتحدة 
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الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

 أ اله“ التوسيق يفالت ايفل”حتت  ود مل العةار،  4انظة الفعةة  تعدمي التوصياتاإل الغ يف   
 أ اله“ التعييم”حتت  ود مل العةار،  19انظة الفعةة  
  اصلالتو 

ا قتتتالع  دتتتى امل دومتتات التتتواردة يف الدراستتتات ا ستعصتتتائية يوجتت  أينتتتا املديةيتتتة التوفي يتتة مىل أل تتتتتيح  لدجمهورتوف  امل دومات 
يفالتعييمات اجملةاة  دى الص د الوقوية  ل مكافحة اإلرذاب رذوا مبوافعة الديفل األ ناء امل وية، يفك لك 
يوجتتت  املديةيتتتتة مىل أل تتتتتتيح ا قتتتتالع  دتتتتى امل دومتتتتات املت دعتتتتة ابلعتتتتدرات اإلنديميتتتتة ملكافحتتتتة اإلرذتتتتاب، 

 (10الدجوة  دى الوحو املالئم )الفعةة  مبوافعة رذوا
 أ اله“ التعييم” حتت  ودمل العةار،  21انظة الفعةة  زايرات ُن ةيةمجةاء 

    
   (2004  1٥40اللجنة املنش ة عمال ابلقرار  
 ستتتتت ةا ، مل ت تتتتةأ أي تغيتتتت ات اب املرتتتتمولةختتتتالل الفتتتترتة  

لاشتتةاف  (2004) 1540 دتتى يف يتتة الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 
 دتتى توفيتت  العتتةار التت ي توتتايفل فيتت  اجملدتتس  تتدم ا نترتتار. يفيف العتتةار 

، زاد اجملدتس  تدد 2012حليةال/يوني   29املؤر   (2012) 2055
 1540أ نتتتتتاء فةيتتتتتق اخلتتتتتترباء التتتتتتا ع لدجوتتتتتة املورتتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتتةار 

 يف يتتةَ  اجملدتسُ  يغتت لفترتة، مل مىل تست ة خترباء. يفختتالل ذت ه ا (2004)
ملستتتتتتتا دة الدجوتتتتتتتة.  (2011) 1977لعتتتتتتتةار ابفةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء املورتتتتتتتا 

ذتتتتتو الرتتتتتال ابلوستتتتتعة لدهيئتتتتتات الفة يتتتتتة األختتتتتةى ذات الصتتتتتدة  يفكمتتتتتا
ب ابإلرذتتاب، فتتإل ضتتةيفرة التوستتيق يفالت تتايفل  تتني الدجوتتة ال امدتتة مبوجتت

، يفالدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة (2011) 19٨9يف  (1999) 1267العتتتتتتتةاريل 
(  رتتتال مكافحتتتة اإلرذتتتاب، يفالدجوتتتة 2001) 1373 متتتال ابلعتتتةار 

ُأكتتتدت جمتتتددا يف العتتتةارات  (2004) 1540املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 
يفيف  (2013) 2129يف  (2012) 20٨3يف  (2012) 20٨2

كتتتتتتتتتانول   15، يف 2012أاير/متتتتتتتتتايو  4العيتتتتتتتتتا ت الةائستتتتتتتتتية املؤرختتتتتتتتتة 
 .(16)2013أاير/مايو  13، يف 2013الثام/يواية 

__________ 

، S/PRST/2013/5يف  S/PRST/2013/1يف  S/PRST/2012/17انظتتتتتتتتتتتتة  (16) 
   دى التوايل.

   
 27اجلديفل 

  2013-2012لة ابلو ية، ص: األحكام املت(2004  1٥40فريق اخلرباء التابع للجنة املنش ة عمال بقرار جملس األمن 
الصتتادر هبتتا تكديتتف،  ةأيف املهمتت العتتةار
 األحكام فئة املهام حسب

  (2012  20٥٥القرار   
  مهام عامة

 1977)أ( متل العتةار  5ي دب مىل األمني ال ام أل يليد  تدد أ نتاء فةيتق اخلترباء املرتار مليت  يف الفعتةة  الت ديل
 (5مىل تس ة خرباء )الفعةة  (2011)
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 العاملة األفرقة - اثنيا
 مالحظة 
 األفةنتتتة متتتل  ستتتة  عتتتدت ا ستتتت ةا ، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 الفةيتق أل  يتد موتظمتة؛ اجتما ات األمل جملدس التا  ة الستة ال امدة
 الفتتتتترتة يف جيتمتتتتتع مل (2004) 1566 ابلعتتتتتةار  متتتتتالً  املورتتتتتا ال امتتتتتل
 الفةيتتتتق  عتتتتدذا التتتتيت ا جتما تتتتات   تتتتض يفكانتتتتت .2012-2013
 يفحدهتتتتتا أفةيعيتتتتتا يف الولا تتتتتات نرتتتتتوب مبوتتتتتع امل تتتتت  املدصتتتتت  ال امتتتتتل
 جمدتتتتتتس يف األ نتتتتتتاء التتتتتتديفل غتتتتتت  متتتتتتل ديفل مرتتتتتتاركة أمتتتتتتام مفتوحتتتتتتةً 
 اجتما تات  عتدت األختةى األر  تة ال امدتة األفةنتة يفلكتل ،(17)األمل
 ابلوستتتعة احلتتتال ذتتتو كمتتتا تتتتتالف، ال امدتتتة األفةنتتتة يفكانتتتت رمسيتتتة. غتتت 

 أ نتاء مجيتع متل التاستع، اجلتلء متل األيفل العستم يف املوصتوفة لدجال
تتتت ت يفنتتتتد  رتتتتة، اخلمستتتتة اجملدتتتتس  يفظدتتتتت االراء.  توافتتتتق نةاراهتتتتتا اختخ
 مىل حاهلتتتتتتتا  دتتتتتتتى ،2٨ اجلتتتتتتتديفل يف املعيوتتتتتتتة ال امدتتتتتتتة، األفةنتتتتتتتة يف ايت

  كع . حد
 يف التحديتتتد يفجتتت   دتتتى ال امدتتتة األفةنتتة متتتل اثوتتتال ذُكتتتة يفنتتد 
 يفالوتتتتلاع ابألقفتتتال امل تتت  ال امتتتل الفةيتتتق خيتتت  ففيمتتتا اجملدتتتس. نتتتةارات
 اخليتارات متل يفاس ة جممو ة يف الوظة مىل د وت  اجملدس كةر املسدح،

 يف يتمتاديفل متل  دتى النتغط متل مليتد اارستة خالهلتا متل ميكل اليت
 الوتتتتلاع حتتتا ت يف األقفتتتال ضتتتد يفا  تتتتداءات ا نتهاكتتتات ارتكتتتاب
 يفستط مو عتة  رتال رائستيني  يتانني يفيف (.2٨ اجلتديفل )انظتة املسدح
 امل   ال امل الفةيق استوتاجات توفي  مىل صةاحة اجملدس د ا أفةيعيا،

 أنرتت ة متتل املتنتتةريل األقفتتال حالتتة  رتتال املستتدح يفالوتتتلاع ابألقفتتال
 رائستتي  يتتال يفيف .(1٨)املستتدح الوتتتلاع ستتياق يف لدمعايفمتتة التتةب جتتيش
 يف ال امتتل الفةيتتق  وظتتة اجملدتتس رحتتب املستتدح، يفالوتتلاع األقفتتال  رتال

 ا نتهاكتتتات، ارتكتتتاب يف يتمتتتاديفل متتتل  دتتتى النتتتغط زايدة خيتتتارات
 يفذيئتات ال امل الفةيق  ني الصدة ذات امل دومات تعادل ت ليل يفقدب

 متتتتل الكامدتتتتة ا ستتتتتفادة مىل ال امتتتتل الفةيتتتتق يفد تتتتا امل ويتتتتة، اجلتتتتلاءات
 .(20)ا متثال  ت ليل يت دق فيما (19)أديفات  جممو ة

__________ 

 .13 الفعةة ،S/2013/778 يف ،13 يف 12 الفعةاتل ،S/2012/965 انظة (17) 

 (1٨) S/PRST/2013/6، يف الثانيتتتتتتتتتتتتتة؛ الفعتتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2013/18، الفعتتتتتتتتتتتتتةة 
  رةة. الةا  ة

  املةفق. ،S/2006/724 انظة (19) 

نةاراتتتت  أنرتتت ة الفةيتتتق ال امتتتل امل تتت  يفأنتتتة اجملدتتتس ابنتظتتتام يف  
ابألقفتال يفالوتلاع املستدح. فعتد أحتا  اجملدتس  دمتاً ابستتوتاجات الفةيتتق 
ال امتتتتل فيمتتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتتة يف كتتتتل متتتتتل أفغانستتتتتال يفمجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 
الوستتت ى يفتعتتتارية األمتتتني ال تتتام  تتتتل الستتتودال، يففيمتتتا يت دتتتق خصوصتتتتا 

فال يفاستددامهم متل نِّعتل اب تماد خ ط  مل لوضع حدن لتجويد األق
 .(21)اجلما ات املسدحة يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفالصومال

 نرتتتوب مبوتتتع امل تتت  املدصتتت  ال امتتتل ابلفةيتتتق يت دتتتق يففيمتتتا 
  تل الصتادرة العالغتات متا  ة اجملدس نةر يفحدها، أفةيعيا يف الولا ات

 يفاألمتتل الستتالم جمدتتس ي عتتدذا التتيت الستتووية ا سترتتارية ا جتما تتات
 الفةيتتق قةيتتق  تتل ذلتتك يف مبتتا األمتتل، يفجمدتتس األفةيعتتي لالحتتتاد التتتا ع
 ،(22)يفحدهتتا أفةيعيتتا يف الولا تتات نرتتوب مبوتتع امل تت  املدصتت  ال امتتل
 .(23) مد  يف جوسانية موظورات مدرا  ال امل الفةيق اب تلام يفرحب

 ال امدتتتتة األفةنتتتتة منرتتتتاء  تتتتل م دومتتتتات 2٨ اجلتتتتديفل يفيعتتتتدم 
 يف ايهتا، يف ل لدمجدس، التا  ة املدصصة ال امدة يفاألفةنة الةمسية غ 

 يف هبتتا التتةئيس يفنتتواب التتةئيس مواصتتب يفشتتاغدي الةئيستتية، يفأحكامهتتا
 .2013 يف 2012  امي

__________ 

  .S/PRST/2013/8 انظة (20) 

، (2012) 2041فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابحلالتتتتتتة يف أفغانستتتتتتتال، انظتتتتتتة العتتتتتتةارات  (21) 
، الفعتةة الثالثتة (2012) 2069الفعةة السا  ة يفالثالثول مل الديعاجة، يف 

 ، الفعةة الثالثة يفالثالثتول متل الديعاجتة،(2013) 2096مل الديعاجة، يف 
يت دتتتتق ابحلالتتتتة  ، الفعتتتتةة الثالثتتتتة متتتتل الديعاجتتتتة؛ يففيمتتتتا(2013) 2120يف 

، (2012) 2053املت دعتتتتتتتتتتة جبمهوريتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتة، العتتتتتتتتتتةار 
الديعاجتتة؛ يففيمتتا يت دتتق  تعتتارية األمتتني ال تتام  تتل احلاديتتة  رتتةة متتل  الفعتتةة

، الفعتتتتتتتتةة السادستتتتتتتتة  رتتتتتتتتةة متتتتتتتتل (2012) 2057الستتتتتتتتودال، العتتتتتتتتةارات 
ل الديعاجتتتتتتة، ، الفعتتتتتةة التاستتتتت ة  رتتتتتةة متتتتت(2013) 2109الديعاجتتتتتة، يف 

، الفعتتتةة الستتتا  ة متتتل الديعاجتتتة؛ يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة (2013) 2113 يف
، الفعتتتتتةة احلاديتتتتتة (2013) 20٨٨يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، العتتتتتةار 

 2093لديعاجتتتتة؛ يففيمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف الصتتتتومال، العتتتتةار  رتتتتةة متتتتل ا
 ، الفعةة التاس ة مل الديعاجة. (2013)

  .1٨ الفعةة ،(2012) 2033 العةار (22) 

   رةة. اخلامسة الفعةة ،S/PRST/2013/4 انظة (23) 
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/ar/S/2006/724
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
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  2٨ اجلديفل
 2013-2012 األمن، جمللس التابعة العاملة األفرقة
 )أ(رائسة األفةنة الو ية اإلنراء

                     الفريق العامل غري الرمسي املعين ابلواثئق واملسائل اإلجرائية األخرى   
  1993أنرب يف حليةال/يوني  
 مل يُتد  أي نةار رمسي

 ( 2012الربتغال ) توايفل املسائل املت دعة  واثئق جمدس األمل يفاملسائل اإلجةائية األخةى
 (2013األرجوتني )

 (2013 ئب الةئيس: ابكستال )
 الفريق العامل غري الرمسي املعين ابحملكمتني الدوليتني

  2000أنرب يف حليةال/يوني  
 مل يُتد  أي نةار رمسي

م اجلتتتتتتتتة مستتتتتتتتالة حمتتتتتتتتددة تتصتتتتتتتتل ابلوظتتتتتتتتام األساستتتتتتتتي لدمحكمتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتة 
ليوغوستتالفيا الستتا عة يفمتتل مث ُكدتتف الفةيتتق ال امتتل مب اجلتتة مستتائل )نانونيتتة( 

 أخةى متصدة ابحملكمتني

 (2013غواتيما  )( 2012غواتيما  )
 (2013 ئب الةئيس: أسرتاليا )

  الفريق العامل املعين بعمليات حفظ السالم
   2001كانول الثام/يواية   31أنرب يف 

S/PRST/2001/3 
م اجلتتتتتة مستتتتتائل حفتتتتتظ الستتتتتالم ال امتتتتتة ذات الصتتتتتدة مبستتتتتؤيفليات اجملدتتتتتس، 
يفكتتتت لك اجلوانتتتتب التعويتتتتة لفتتتتةادى  مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم، ديفل املستتتتاس 

 ابختصاص الدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفظ السالم
ة  عتتتتوات الستتتت ي،  وتتتتد ا نتنتتتتاء، مىل احل صتتتتول  دتتتتى آراء العدتتتتدال املستتتتا ِّ

ة  عتوات،    وسائل موها  عد اجتما ات  ني الفةيتق ال امتل يفالعدتدال املستا ِّ
 كي أيخ  اجملدس ذ ه االراء يف ا  تعار

 (2012املغةب )
 (2013ابكستال )

 (2013 ئب الةئيس: املمدكة املتحدة )

  النزاعات يف أفريقيا وحلهاالفريق العامل املذصص املعين  نع نشوب 
                     2002أنرب يف آذار/مارس 

S/2002/207
 ()ب

يفما سعع   S/PRST/2002/2رصُد توفي  التوصيات الواردة يف العيال الةائسي 
 مل  يا ت رائسية يفنةارات تت دق مبوع نروب الولا ات يف أفةيعيا يفحدنِّها

انترتاح توصتتيات  رتتال ت ليتل الت تتايفل  تتني جمدتس األمتتل يفاجملدتتس ا نتصتتادي 
 امل وية افةيعيايفا جتما ي يفك لك مع يفكا ت األمم املتحدة األخةى 

العيام،  وجت  ختاص،  دراستة املستائل اإلنديميتة يفاملستائل امل ةيفحتة يف مجيتع 
الولا ات، اليت هلا لث   دى  مل اجملدس يف جمال موع نرتوب الولا تات يف 

 أفةيعيا يفحدنِّها
انتتتتتترتاح توصتتتتتتيات مىل جمدتتتتتتس األمتتتتتتل لت ليتتتتتتل الت تتتتتتايفل  تتتتتتني األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة 

يفاملوظمات ديفل اإلنديميتة ) ( ظمة الوحدة األفةيعية(يفاملوظمات اإلنديمية )مو
 يف جمال موع نروب الولا ات يفحدنِّها

 ( 2012جووب أفةيعيا )
 (2013ريفاندا )

 (2013 ئب الةئيس: توغو )

                      (2004  1٥٦٦الفريق العامل املنش  عمالً ابلقرار 
   2004ترةيل األيفل/أكتو ة  ٨أنرب يف 
 (2004) 1566العةار 

الوظتتة يف يفضتتع توصتتيات يفتعتتدميها مىل اجملدتتس فيمتتا يت دتتق ابلتتتدا   ال مديتتة 
التتتيت ستتتُتفة   دتتتى األفتتتةاد يفاجلما تتتات يفالكيتتتا ت النتتتال ني يف األنرتتت ة 
اإلرذا يتة أيف املتةتع ني هبتا، متل غتت  األفتةاد يفاجلما تات يفالكيتا ت املتتدرجني 

 رتتتتتتال توظتتتتتتيم  (1999) 1267يف نتتتتتتوائم الدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة  متتتتتتال ابلعتتتتتتةار 
، مبتتا يف ذلتتك )د(العا تدة يفحةكتتة ال العتال يفمتتا يتتةتعط هبمتا متتل أفتتةاد يفكيتا ت

يفضع ما ي تد مالئمتا متل مجتةاءات أكثتة ف اليتة لتعتدميهم لد دالتة  تل قةيتق 
م  ترب أنتاليم التديفل احملاكمة أيف التسديم، يفجتميد أصوهلم املالية، يفموع حتةكاهت

األ ناء، يفموع تليفيدذم جبميع أنواع األسدحة يفال تتاد، يفكت لك فيمتا يت دتق 
 رجةاءات توفي  تدك التدا   

الوظتتة يف ممكانيتتة منرتتاء صتتوديفق ديفيل لت تتويض ضتتحااي األ متتال اإلرذا يتتة 
يفأستتتةذم، ميكتتتتل أل ميتتتتونل  تتتل قةيتتتتق الترب تتتتات التتتتيت نتتتد تتكتتتتول جلئيتتتتا متتتتل 

 ( 2012اهلود )
 (2013املغةب )

 نواب الةئيس: ا حتاد الةيفسي يفريفاندا يففةنسا

https://undocs.org/ar/2001/3
https://undocs.org/ar/2001/3
https://undocs.org/ar/S/2002/207(ب
https://undocs.org/ar/S/PRST/2002/2
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
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 )أ(رائسة األفةنة الو ية اإلنراء
رة مل املوظمات اإلرذا ية يفأ نائها يفالعائمني  دى ر ايتها، األصول املصادَ    

   يفتعدمي توصيات  هب ا الرال مىل اجملدس
                                          الفريق العامل املعين ابألطفال والنزال املسلح

 2005متوز/يولي   26أنرب يف 
 (2005) 1612العةار 

 

استتتت ةا  تعتتتارية آليتتتة الةصتتتد يفاإل تتتالغ امل ويتتتة مبستتتالة األقفتتتال يفالولا تتتات 
 املسدحة

استتت ةا  التعتتدم احملتتةز يف يفضتتع يفتوفيتت  خ تتط ال متتل امل دو تتة يف العتتةاريل 
 (2005) 1612يف  (2004) 1539

م ملي   الوظة يف امل دومات األخةى ذات الصدة اليت تعدَّ
تعتتتتدمي توصتتتتيات مىل اجملدتتتتس  رتتتتال التتتتتدا   املمكتتتتل اختاذذتتتتا لت ليتتتتل محايتتتتة 

قفتتتال املتنتتتةريل متتتل الولا تتتات املستتتدحة، مبتتتا يف ذلتتتك  تعتتتدمي توصتتتيات األ
 رال الو ايت املواسب مسوادذا مىل   ثتات حفتظ الستالم يفتوصتيات فيمتا 

 يت دق اقةاف الولاع
توجيتتت  قدعتتتتات،  وتتتتد ا نتنتتتتاء، مىل ذيئتتتتات أختتتتةى داختتتتل موظومتتتتة األمتتتتم 

 ية كل موهااملتحدة  ختاذ مجةاءات د ما لتوفي  العةار، يففعا لو 

 (2013( لكسمربغ )2012أملانيا )
 (2013 ئب الةئيس: األرجوتني )

يكتتتةر د وتتتت  الفةيتتتق ال امتتتل امل تتت  ابألقفتتتال يفالوتتتتلاع املستتتدح مىل أل يعتتتوم،  (2012) 206٨العةار 
 ويتة ابألقفتال يفالوتتلاع املستدح، يفيف  د م مل املمثدة اخلاصتة لامتني ال تام امل

غنول سوة، ابلوظتة يف جممو تة يفاست ة متل اخليتارات التيت ميكتل متل خالهلتا 
اارستتتتتة مليتتتتتتد متتتتتل النتتتتتتغط  دتتتتتى متتتتتتل يتمتتتتتادى يف ارتكتتتتتتاب ا نتهاكتتتتتتات 

 يفالتجايفزات ضد األقفال يف حا ت الوتلاع املسدح

 

S/PRST/2013/8                                                              ...  يردد اجملدس  دى التلام  ابلت امل  ف الية مع اجلواة املتماديل، يفيةحب
يف ذتتت ا الصتتتدد ابستتتتمةار فةيعتتت  ال امتتتل امل تتت  ابألقفتتتال يفالوتتتلاع املستتتدح يف 

، يف (2012) 206٨يف  (2011) 199٨الوظتتتتة،  متتتتال  عتتتتةاري اجملدتتتتس 
اخليارات الكفيدة  لايدة النتغط  دتى متل يتمتاديفل يف ارتكتاب ا نتهاكتات 

 يفا  تداءات ضد األقفال يف حا ت الولاع املسدح

 

يفي دب اجملدس ك لك ت ليل تعادل امل دومات املالئمة  ني فةيعت  ال امتل  ... 
امل تت  ابألقفتتتال يفالوتتلاع املستتتدح يفجلتتال اجلتتتلاءات ذات الصتتدة يفأفةنتتتة اخلتتترباء 
التا  ة هلا،  رال ا نتهاكات يفا  تداءات املةتكعة ضد األقفتال يف ستياق 

 الولاع املسدح

 

امل ت  ابألقفتال يفالوتلاع املستدح نرتتاق ،  يرتيد اجملدتس مبواصتدة فةيعت  ال امتتل 
يفيرتتدد  دتتى أ يتتة ا ستتتمةار يف ا تمتتاد استتتوتاجات يفتوصتتيات يف الونتتت 

يفنةاراتتت  الالحعتتة.  تتاليفة  دتتى  (2005) 1612املواستتب، مترتتيا متتع نتتةاره 
 ستتفادة الكامدتة متل جممو تة أديفاتت  ذلك، يد و اجملدس فةيع  ال امتل مىل ا

يف ضوء املوانرات اجلارية  رال ت ليل ا متثال، يفيد وه يف ذ ا الصدد مىل 
 مواصدة الوظة يف مسالة اجلواة املتماديل يف أ ماهلم يفتوفي  خ ط ال مل

 

 
 .2013  ام يف األيفىل لدمةة ال امدة األفةنة لةؤساء نوابٌ  انُتدب )أ( 

 ملتتدة املدصتت  ال امتتل الفةيتتق يف يتتة اجملدتتس جتتدد (،S/2010/654) األمتتل جمدتتس  رئتتيس متتل موجهتتة 2010 األيفل/ديستتمرب كتتانول 21 مؤرختتة متت كةة يف )ب( 
 لو يت . السووي التجديد ديفل اجتما ات   عد املدص  ال امل الفةيق يفاصل التارير، ذلك يفمو  .2011 األيفل/ديسمرب كانول 31 يف توتهي سوة

  حاليا. األفةيعي ا حتاد ) ( 
مت ،(2011) 19٨9 يف (2011) 19٨٨ ابلعةاريل  مال )د(   الدجوتة  تني (1999) 1267 ابلعتةار  متال املورتاة الدجوتة مىل السا ق يف املسودة املهام ُنسنِّ

 .(2011) 19٨٨ ابلعةار  مال املوراة يفالدجوة (2011) 19٨9 يف (1999) 1267 ابلعةاريل  مال املوراة
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 هيئات التحقيق - اثلثا

 مالحظة  
  لدتحعيق. ذيئات أي رنراء اب ست ةا ، املرمولة الفرتة خالل األمل، جمدس أيذل مل 

  
 احملكمتان - رابعا

 مالحظة 
ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، يفاصتتل كتتل  متتل احملكمتتة  

األشداص املسؤيفلني  تل ا نتهاكتات اجلستيمة لدعتانول الديفلية حملاكمة 
التتتتتتديفيل اإلنستتتتتتام التتتتتتيت ارتكعتتتتتتت يف مندتتتتتتيم يوغوستتتتتتالفيا الستتتتتتا عة موتتتتتت  

 ع  املسوولن األشخاص حملاكمة الدولية اجلنائية احملكمةيف 1991  ام
غتت  ذلتتك متتل ا نتهاكتتات اجلستتيمة لدعتتانول و اجلماعيؤؤة اإلابدة أعمؤؤا 

تكعتتة يف مندتتيم ريفانتتدا يفاملتتواقوني الةيفانتتديني املستتؤيفلني التتديفيل اإلنستتام املة 
 تتل ارتكتتتاب أ متتتال اإلابدة اجلما يتتتة يفغ ذتتا متتتل ا نتهاكتتتات املماثدتتتة 

 1994كتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتاية   1يف أراضتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتديفل اجملتتتتتتتتتتتايفرة  تتتتتتتتتتتني 
،  مد  ابلتوازي متع االليتة الديفليتة 1994كانول األيفل/ديسمرب  31 يف

 اجلوائيتني.  مال املتععية لدمحكمتنياملوراة حديثا لتصةيف األ
 

 2013 و 2012 عامي خالل املستجدات 
 األمتتتتتل جمدتتتتتس  تتتتتنين  اب ستتتتتت ةا ، املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل 

  مال لةيفاندا، الديفلية اجلوائية ابحملكمة اخلاص االلية لفةع  اماً  مد ياً 
 .(24)(2012) 203٨  عةاره

__________ 

 لتصتتةيف الديفليتتة االليتتة اجملدتتس أنرتتا ،(2010) 1966 العتتةار مبوجتتب (24) 
 لكتل يفاحتد فتة ني، مىل يفنستمها اجلوتائيتني لدمحكمتني املتععية األ مال
  احملكمتني. كدتا  مل مهناء  غية حمكمة،

 األ متال مجيع استكمال  دى احملكمتني أينا اجملدس يفحث 
 20٨0 يف (2012) 2054 العتتتةاريل يفيف أنرتت تهما. يفمهنتتاء املتععيتتة

 اجلوائيتتتتة احملكمتتتتة مىل التحديتتتتد يفجتتتت   دتتتتى اجملدتتتتس قدتتتتب ،(2012)
 مهامهتا لوعتل املتونتع التلم  اجلتديفل  ل تعةيةا تعدم أل لةيفاندا الديفلية

 يفمغالنهتا لدمحكمتة املتععيتة األ متال مجيتع استتكمال  غية االلية، مىل
 األيفل/ كتتتتتتتتتتانول 31 أنصتتتتتتتتتتاه مو تتتتتتتتتتد يفيف اكتتتتتتتتتتل يفنتتتتتتتتتتت أنتتتتتتتتتتةب يف

 الستا عة، ليوغوستالفيا الديفلية ابحملكمة يت دق يففيما .2014 ديسمرب
 ،(2013) 2130 يف (2012) 20٨1 العتتتةاريل يف اجملدتتتس، قدتتتب
 الونتت يفيف ميكتل. متا استةع ال مل إل از املمكوة التدا   مجيع اختاذ

 م تتاز متتل لتمكيتتوهم احملكمتتتني ننتتاة  متتل فتترتة اجملدتتس متتدد نفستت ،
  مليهم. املسودة العنااي

 التتتتيت األحكتتتتام مجيتتتتع نتتتت  30 يف 29 ديف لاجلتتتت يفيتنتتتتمل 
 اجملدتس نتةارات أحكتام أمتا احملكمتتني.  رال اجملدس نةارات يف يفردت
 .31 اجلديفل يف مجي ها ف د اباللية، املت دعة

  
  29 اجلديفل
 2013-2012 ابلو ية، املتصلة األحكام السابقة: ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  (2012  20٨1القرار   
ي دتتب مىل احملكمتتة الديفليتتة ليوغوستتالفيا الستتا عة أل تتدتت  مجيتتع التتتدا   املمكوتتة إل تتاز أ ماهلتتا استتةع يفنتتت  م از الو ية

ال ي قدتب فيت  اجملدتس مىل احملكمتة أل  (2010) 1966اكل  غية تيس  مغالق احملكمة، مع مةا اة العةار 
، يفيتدرك أنت  أ تةب  تل العدتق 2014كتانول األيفل/ديستمرب   31جةاءاهتا ا  تدائيتة يفا ستتئوافية حبدتول توجل م

 كتتتتتتانول األيفل/  31متتتتتتل أل متتتتتتتتد اجلتتتتتتدايفل اللمويتتتتتتة لدمحاكمتتتتتتات يفا ستئوافتتتتتتتتات اجلاريتتتتتتة فيهتتتتتتا مىل متتتتتتا   تتتتتتد 
 (1)الفعةة  2014 ديسمرب

https://undocs.org/ar/S/RES/2038(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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خ تتتتة موحتتتتدة شتتتتامدة  رتتتتال  2013نيستتتتال/أ ةيل  15ي دتتتتب أينتتتتا مىل احملكمتتتتة الديفليتتتتة أل تعتتتتدم حبدتتتتول    
اسرتاتيجية اإل از يفاإلغالق يفا نتعال مىل االلية،  دى لو متا أيفصتى  ت  جمدتس مةاج تي احلستاابت، يفجتدايفل 
زموية مستكمدة يفمفصدة  ل كل ننية متل العنتااي مرتفو ة ابإلقتار التلم  لكتل جتلء متل مجتةاءات العنتية 

 (2امل وية )الفعةة 
يعتتةر متديتتد فتترتة  متتل ننتتاة احملكمتتة الديفليتتة التتدائمني، األ نتتاء يف دائتتةة ا ستتتئواف، التاليتتة أمستتاؤذم حتتىت  ة  مل العناةمتديد فرت 

 (5يت ُكدفوا ابلوظة فيها، أيهما أنةب )الفعةة أيف حىت م از العنااي ال 2013كانول األيفل/ديسمرب  31
يعةر أينا متديد فرتة  مل نناة احملكمة الديفلية الدائمني، األ ناء يف الديفائة ا  تدائية، التالية أمساؤذم حىت  

 ( 6أيف حىت م از العنااي اليت ُكدفوا ابلوظة فيها، أيهما أنةب )الفعةة  2013كانول األيفل/ديسمرب   31
يعةر ك لك متديد فرتة  مل نناة احملكمة الديفلية املدصصني، األ ناء يف الديفائة ا  تدائية، التالية أمستاؤذم  

 (7أيهما أنةب )الفعةة أيف حىت م از العنااي اليت ُكدفوا ابلوظة فيها،  2013حليةال/يوني   1حىت 
يعتتةر متديتتد فتترتة  متتل العاضتتي املدصتت  فةيتتديةيك ذةذتتوف )التتدااةك(، ال نتتو يف التتديفائة ا  تدائيتتة، حتتىت  

 (٨أيف حىت م از العنااي اليت ُكدف ابلوظة فيها، أيهما أنةب )الفعةة  2013كانول األيفل/ديسمرب  31
يتة املدصصتني، األ نتاء يف التديفائة ا  تدائيتة، التاليتة أمستاؤذم يعةر أينا متديد فرتة  مل ننتاة احملكمتة الديفل 

 (9أيف حىت م از العنااي اليت ُكدفوا ابلوظة فيها، أيهما أنةب )الفعةة  2013كانول األيفل/ديسمرب   31حىت 
  (2013  2130القرار 

ي دتتب مىل احملكمتتة الديفليتتة ليوغوستتالفيا الستتا عة أل تتدتت  مجيتتع التتتدا   املمكوتتة إل تتاز أ ماهلتتا استتةع يفنتتت  م از الو ية
ال ي قدتب فيت  اجملدتس مىل احملكمتة أل  (2010) 1966اكل  غية تيس  مغالق احملكمة، مع مةا اة العةار 

، يفي ةب  ل العدق مل أل متتد 2014كانول األيفل/ديسمرب   31جةاءاهتا ا  تدائية يفا ستئوافية حبدول توجل م
 (1 غية م از أ مال احملكمة )الفعةة  2014 احملاكمات يفا ستئوافتتات مىل ما   د  ام

يعتتتةر متديتتتد فتتترتة  متتتل ننتتتاة احملكمتتتة الديفليتتتة التتتدائمني يفاملدصصتتتني، األ نتتتاء يف التتتديفائة ا  تدائيتتتة يفدائتتتةة  متديد فرتة  مل العناة
أيف حتىت م تتاز العنتااي التتيت ُكدفتوا ابلوظتتة  2014كتانول األيفل/ديستتمرب   31ا ستتئواف، التاليتتة أمستاؤذم حتتىت 

 (2فيها، أيهما أنةب )الفعةة 
  

  30 اجلديفل
 2013-2012 ابلو ية، لةصاملت األحكام لرواندا: الدولية اجلنائية احملكمة

 (2012  20٥4القرار   
يعةر أن  جيوز أل يواصل العاضي يفيديتام ح. ستيكويل )مجهوريتة تولانيتا املتحتدة( يفالعاضتية ستولومي ابلتونغي  وستا )أيفغوتدا(  متديد فرتة  مل العناة

، 2012حليةال/يونيت   30هتم يف يفالعاضي معارام مامي ريترارد راجونستول )مدغرتعة(،  دتى التةغم متل انتهتاء فترتة  مد
أيف حتىت ا نتهتاء  2012ديستمرب  كتانول األيفل/  31ال مل يف احملكمة اجلوائيتة الديفليتة لةيفانتدا  دتى أستاس استتثوائي حتىت 

التتيت  تتدأيفا الوظتتة فيهتتا نعتتل انتهتتاء فتترتة  مدهتتم، يفاتتيط  دمتتا يف الونتتت ذاتتت  اب تتتلام احملكمتتة الديفليتتة  نغ اابتتتواريمتتل ننتتية 
 (1)الفعةة  2012كانول األيفل/ديسمرب   31حبدول  نغ اابتواريا نتهاء مل ننية 

 األيفل/ كتتتتتتانول  31اتتتتتتيط  دمتتتتتتا اب تتتتتتتلام احملكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة ا نتهتتتتتتاء متتتتتتل كتتتتتتل ال متتتتتتل العنتتتتتتائي املتععتتتتتتي حبدتتتتتتول  
 حليتتتةال/ 30يفيعتتتةر، آختتت ا يف ا تعتتتاره انتهتتتاء متتتدة خدمتتتة العاضتتتي فتتتال جونستتتل )التتتدااةك( يف  2014 ديستتتمرب

، حتتىت يتستتإ لتت  مواصتتدة 2014كتتانول األيفل/ديستتمرب  31، متتد فتترتة خدمتتت   صتتورة استتتثوائية حتتىت 2012 يونيتت 
ذلتتتك إل تتتاز أ متتتال احملكمتتتة، يفي تتتةب  تتتل أداء املهتتام امل دو تتتة موتتت  كعاضتتتي موضتتتوع يفرئتتتيس لدمحكمتتتة الديفليتتتة، يف 

 ( 2)الفعةة  2013ا تلام  م ايفدة الوظة يف نةاره ذ ا يف حليةال/يوني  

https://undocs.org/ar/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2054(2012)
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كمتتة الديفليتتة أل تعدتت  جمدتتس األمتتل، يف تعةيةذتتا املوتظتتة أل تعدمتت  مىل اجملدتتس  تتل استترتاتيجية اإل تتاز ي دتتب مىل احمل م از الو ية  
، ابجلديفل اللم  املتونع لدوعل املوسق لدمهتام متل احملكمتة الديفليتة مىل االليتة الديفليتة (2004) 1534 مال ابلعةار 

متتتل الرتتيعتتتات ا نتعاليتتتة املةفعتتتة ابلعتتتةار  6يف  5لتصتتتةيف األ متتتال املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني  متتتال ابملتتتادتني 
مرتتتفو ا مبوا يتتتد تعديةيتتتة حمتتتددة، آختتت ة يف ا تعارذتتتا أل الفتتتةع امل تتت  ابحملكمتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة  (2010) 1966

،  غية م از كل األ مال املتععية يف احملكمة الديفليتة يفمغالنهتا 2012متوز/يولي   1لةيفاندا مل االلية سيعدأ  مد  يف 
 (3)الفعةة  2014 كانول األيفل/ديسمرب  31يف أنةب يفنت اكل  دى أ  يتجايفز ذلك 

 (2012  20٨0القرار 
يف دائةة ا ستئواف، التالية أمساؤذم، مدة خدمة العناة الدائمني يف احملكمة الديفلية، ال يل ذم أ ناء يعةر متديد  متديد فرتة  مل العناة

مذا  ُت فيها يف أيف حىت ا نتهاء مل العنااي اليت كدفوا ابلوظة فيها،  2014كانول األيفل/ديسمرب   31حىت 
 (1)الفعةة  أ كة يفنت

ي دب مىل احملكمة الديفلية أل تعد  اجملدس، كجلء مل تعةيةذا املوتظة أل تعدم  مىل اجملدس  ل اسرتاتيجية اإل از  م از الو ية
لدوعل املوسق ملهام احملكمة الديفلية مىل االلية  مال ، ابجلديفل اللم  املتونع (2004) 1534 مال ابلعةار 

مرفو ا مبوا يد تعديةية حمددة، يفذلك  (2010) 1966مل الرتتيعات ا نتعالية املةفعة ابلعةار  6يف  5 ابملادتني
كانول   31ية يفمغالنها يف أنةب يفنت اكل  دى أ  يتجايفز ذلك  غية م از كل األ مال املتععية يف احملكمة الديفل

 (2)الفعةة  2014األيفل/ديسمرب 
  

  31 اجلديفل
 2013-2012اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني: األحكام املتصلة ابلو ية، 

 (2012  203٨القرار   
يعةر ت يني السيد حسل  و كة جالو مد يا  اما لآللية الديفلية لتصةيف األ مال املتععية لدمحكمتني اجلوائيتني  التعيني

 لفرتة مدهتا أر ع سووات 2012آذار/مارس  1ا تعارا مل 
  

 اللجان املذصصة - خامسا
 مالحظة  

 .2013 يف 2012  امي خالل جديدة جلال أية تُورا مل 
 (1991) 6٨7 ابلعتتتتتتتتتتةاريل  متتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتتاة لدت وينتتتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم جلوتتتتتتتتتتة يفيفاصتتتتتتتتتتدت 

 .(25)يف يتها يف تغي ات أي ديفل ال مل (1991) 692 يف

__________ 

 املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم جلوتتتتتتة ،1991 متتتتتايو/أاير 20 املتتتتتتؤر  (1991) 692 يف 1991 نيستتتتتتال/أ ةيل 3 املتتتتتتؤر  (1991) 6٨7 ابلعتتتتتةاريل األمتتتتتتل، جمدتتتتتتس أنرتتتتتا (25) 
 الغتليف أ عتاب يف شةكاهتا أيف ر اايذا أيف األجوعية ابحلكومات معاشة  ركل حلق أذى أيف أضةار أيف خسائة أي  ل لدت ويض صوديفق مدارة لتتوىل لدت وينات

  هلا. يفاحتالل  لدكويت ال ةاني
        

https://undocs.org/ar/S/RES/1534(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1534(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2038(2012)
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 املستشارون واملبعوثون واملمثلون اخلاصون - سادسا
 مالحظة 
لامتتتني ال تتتام ستتتد ة يفاستتت ة الو تتتاق يف جمتتتال ت يتتتني املمثدتتتني  

ال ديد مل احلتا ت،  وتاء  دتى يفاملستراريل، غ  أل الت ييوات تتم، يف 
قدتتب جمدتتس األمتتل أيف  تتد م موتت . يفتتتةد يف العستتم الستتادس م دومتتات 
 تتتتل املسترتتتتاريل يفاملع تتتتوثني يفاملمثدتتتتني اخلاصتتتتني التتتت يل تتصتتتتل يف ايهتتتتتم 

يرتتتتمل  مبستتتتؤيفلية اجملدتتتتس  تتتتل صتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتديفليني. يفذتتتتو  
ت حفتظ الستالم املمثدني اخلاصني ال يل ُ يووا يف مواصتب رؤستاء لع ثتا

أيف الع ثتتات السياستتية أيف التت يل أذنتتت هبتتم اجلم يتتة ال امتتة، مثتتل املمثتتل 
 اخلاص لامني ال ام امل   ابألقفال يفالولاع املسدح.

 
  2013 و 2012 عامي خالل املستجدة التطورات 
 يف متتتةارا اجملدتتتس أشتتار اب ستتتت ةا ، املرتتمولة الفتتترتة ختتالل 
 اجلتتتتتتتتدد اخلاصتتتتتتتتني املع تتتتتتتتوثني أيف املمثدتتتتتتتتني أيف املسترتتتتتتتتاريل مىل نةاراتتتتتتتت 

 اخلصتتتتوص يفجتتتت   دتتتتى اجملدتتتتس يفرحتتتتب .(26)مواصتتتتعهم يف يفاملستتتتتمةيل
 لدصحةاء ال ام لامني الردصي املع و  يع هلا اليت املتواصدة ابجلهود
 يفاملسترتتتتتار اجلما يتتتتتة اإلابدة مبوتتتتتع امل تتتتت  اخلتتتتتاص يفاملسترتتتتتار الغة يتتتتتة
  عتتتتتربص امل تتتتت  اخلتتتتتاص يفاملسترتتتتتار احلمايتتتتتة مبستتتتتؤيفلية امل تتتتت  اخلتتتتتاص

  .(27)أ يتها يفأكد ابليمل، امل   اخلاص يفاملسترار
 خاصتتتتني مع تتتتوثَتني   ال تتتتام األمتتتتني  تتتتنين  ذلتتتتك،  دتتتتى يف تتتتاليفة 

 اخلاصة املوسعة جانب مىل الكربى، العح ات يفمو عة الساحل ملو عة
 املتحتتتتدة يفاألمتتتتم الكيميائيتتتتة األستتتتدحة حظتتتتة ملوظمتتتتة املرتتتترتكة لدع ثتتتتة
 السورية. ال ة ية لدجمهورية الكيميائية األسدحة  ة م   دى لدعناء

 أيدتتتتتتتتتتتول/ 26 يف ُ عتتتتتتتتتتتد املستتتتتتتتتتتتوى رفيتتتتتتتتتتتع اجتمتتتتتتتتتتتاع ففتتتتتتتتتتتي 
 يفاألزمتتتة السياستتتية ا ضتتت ةاابت اجملدتتتس فيتتت  يف نتتتش 2012 ستتتعتمرب
 ا تلامت  ال تام األمتني أ دتل املو عة، يف املتلايد األمل يفان دام اإلنسانية

__________ 

 اخلتتتتاص املع تتتتو  مىل مشتتتتارة أي تتتتتةد مل ،2013-2012 الفتتتترتة ختتتتالل (26) 
 يف امل تني (2004) 1559 األمل جمدس نةار  توفي  امل   ال ام لامني
 موظمتتتة  تتتني املرتتترتكة لدع ثتتتة اخلاصتتتة املوستتتعة ت يتتتني يف  تتتد ؛2004  تتتام
 الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف املتحتتدة يفاألمتتم الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة

 أي تتتتتتتةد مل (،S/2013/609 يف S/2013/608) متتتتتت كةات تعتتتتتتادل مبوجتتتتتتب
  مليها. أخةى مشارة

 ختتالل ال تتام األمتتني أنرتتا ابلتتيمل، امل تت  اخلتتاص املسترتتار جهتتود لتتد م (27) 
 اخلتتاص املسترتتار يةأستت  التتيمل يف صتتغ ا مكتعتتا 2013-2012 الفتترتة
  مسا د.  ام أمني  ةتعة

 األيفل/أكتتتتو ة ترتتتةيل 5 يفيف الستتتاحل، ملو عتتتة ختتتاص مع تتتو  ت يتتتني
 مع تتو  ت يتتني اب تلامتت  اجملدتتس فيهتتا يعدتت   ةستتالة ذلتتك أتعتتع، 2012
 2071 العتتتتتتتةار يف اجملدتتتتتتتس، يفرحتتتتتتتب .(2٨)الستتتتتتتاحل ملو عتتتتتتتة ختتتتتتتاص

 نائال الت يني هب ا ،2012 األيفل/أكتو ة ترةيل 12 املؤر  (2012)
 مو عتتتتة لفائتتتدة الديفليتتتتة اجلهتتتود ارتتتد أل يوعغتتتتي اخلتتتاص املع تتتو  مل

  رتال املتحتدة لامتم املتكامدتة ا سرتاتيجية توفي  يوسق يفأل الساحل
 يف لازمتة شتامل حل م امل حتديد يف  ورا  يفيرارك الساحل مو عة
 يفأحتتد رائستتية  يتتا ت ثالثتتة يف اجملدتتس شتتدد  حتتق، يفنتتت يفيف متتايل.
 األمتتتم يفمكتتتتب اخلتتتاص املع تتتو   تتتني التوستتتيق أ يتتتة  دتتتى (29)نةاراتتتت 
  املو عة. يف ال امدة املتحدة األمم يفكيا ت أفةيعيا لغةب املتحدة

 مجهوريتة متل الرتةني اجللء يف األموية احلالة تدذور ضوء يفيف 
 مىل (2012) 2076 العتتتةار يف اجملدتتتس قدتتتب الدميعةاقيتتتة، الكونغتتتو
 حتتوار رجتتةاء املت دعتتة اخليتتارات  تتل تعةيتتةا مليتت  يعتتدم أل ال تتام األمتتني
 ممكانيتتتة ذلتتك يف مبتتا املو عتتة، يف امل ويتتة األقتتةاف  تتني املستتتوى رفيتتع
  رتتال اإلقتتاري ا تفتتاق  دتتى التونيتتع يف عتتب ختتاص. مع تتو  ت يتتني

 يف يفاملو عتتتتة الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو جلمهوريتتتتة يفالت تتتايفل يفاألمتتتل الستتتالم
 مع وثتتتةً  ال تتتام األمتتتني  تتتنيَّ  أاباب، أديتتتس يف 2013 شتتتعا /فرباية 24

 ،(2013) 209٨ العتتةار يفيف .(30)الكتتربى العحتت ات ملو عتتة خاصتتةً 
 أمتتور جبمدتتة العيتتام مىل يفد اذتتا اخلاصتتة، املع وثتتة  ت يتتني اجملدتتس رحتتب
 يفاإلنديميتتتتتتة الوقويتتتتتتة ا لتلامتتتتتتات توفيتتتتت  يفتعيتتتتتتيم يفتوستتتتتتيق نيتتتتتتادة موهتتتتتا

  اإلقار. مبوجب
 نتتتتتدم ،2013 األيفل/أكتتتتتتو ة ترتتتتتةيل 7 مؤرختتتتتة رستتتتتالة يفيف 
 انرتاحتتتتتا ،(2013) 211٨ لدعتتتتتةار يففعتتتتتا اجملدتتتتتس، مىل ال تتتتتام األمتتتتتني
 يفاألمتتتم الكيميائيتتتة األستتتدحة حظتتتة موظمتتتة  تتتني مرتتترتكة   ثتتتة رنرتتتاء
 ال ة يتتة لدجمهوريتتة الكيميائيتتة األستتدحة  تتة م   دتتى لدعنتتاء املتحتتدة

 الع ثتتتتتتتتة رائستتتتتتتتة متتتتتتتتدم ختتتتتتتتاص موستتتتتتتتقٌ  يتتتتتتتتتوىل أل يفتعتتتتتتتتةر الستتتتتتتتورية.
 (32)الع ثتتتة رنرتتتاء اجملدتتتس مذل   تتتد ال تتتام، األمتتتني يفنتتتام .(31)املرتتترتكة

__________ 

 (2٨) S/2012/750.  

 العتتتتتتتتتةارات، متتتتتتتتتل ابملوضتتتتتتتتتوع الصتتتتتتتتتدة ذات األحكتتتتتتتتتام  دتتتتتتتتتى لالقتتتتتتتتتالع (29) 
   .32 اجلديفل انظة

 (30) S/2013/166.  

  .S/2013/591 انظة (31) 

 (32) S/2013/603.  

https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/2013/608
https://undocs.org/ar/S/2013/609
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/750
https://undocs.org/ar/S/2013/166
https://undocs.org/ar/S/2013/591
https://undocs.org/ar/S/2013/603
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  ت يتتني الكيميائيتتة، األستتدحة حظتتة ملوظمتتة ال تتام املتتدية متتع يفابلترتتايفر
 الكيميائيتة األستدحة حظتة موظمتة  تني املرترتكة لدع ثة خاصة، موسعة
 .(33)ال ام لامني يفكيل  ةتعة املتحدة يفاألمم

__________ 

 (33) S/2013/608.  

األحكام الصادرة  رال مسترتاري األمتني  32يفيورد اجلديفل  
 يفاثدي  اخلاصني خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا .ال ام يفمع وثي  

  
  32 اجلديفل

 2013-2012 بو ايسم، املتصلة األحكام اخلاصون: وممثلو  ومبعوثو  العام األمني مستشارو
 العةار الت يني

 املبعوث الشذصي لألمني العام للصحراء الغربية 
S/1997/236 

 1997آذار/مارس  19
 (2012) 2044 العةار

مذ ي يتتد لكيتتد د متت  العتتوي لدجهتتود التتيت يعتت هلا األمتتني ال تتام يفمع وثتت  الردصتتي لدصتتحةاء الغة يتتة لتوفيتت  
 1920يف  (2009) 1٨71يف  (200٨) 1٨13يف  (2007) 17٨3يف  (2007) 1754العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات 

 الثانية مل الديعاجة(  )الفعةة (2011) 1979يف  (2010)
 ، الفعةة الثانية مل الديعاجة(2013) 2099العةار انظة أينا 

مذ يؤكتد د مت  لدمع تو  الردصتي لامتني ال تام، الستتيد كةيستتوفة ريفس، يفل مدت  متل أجتل تيست  املفايفضتتات  
يةحتتب مبرتتايفرات  اجلاريتتة متتع ال تتةفني يفالتتديفلتني اجملتتايفرتني، يفمذ يت دتتع مىل زايرتتت  يف املستتتععل   تتني ال تتةفني، يفمذ

املو عة، مبا يف ذلك زايرت  لدصتحةاء الغة يتة،  دتى لتو متا يفرد يف  يتال ا جتمتاع غت  الةمستي  رتال العةيب مىل 
 )الفعةة ما نعل األخ ة مل الديعاجة(  2012آذار/مارس  13مىل  11الصحةاء الغة ية امل عود يف الفرتة مل 

 الفعةة ما نعل األخ ة مل الديعاجة، (2013) 2099العةار  انظة أينا
يؤكد د م  العوي  لتلام األمني ال ام يفمع وث  الردصي لدصحةاء الغة ية رجياد حل ملسالة الصحةاء الغة ية  

 (6يف ذ ا السياق، يفيد و مىل تسةيع يفت ة ا جتما ات يفت ليل ا تصا ت )الفعةة 
 (2013) 2099العةار  
يؤكد د م  العوي  لتلام األمني ال ام يفمع وث  الردصي لدصحةاء الغة ية رجياد حل ملسالة الصحةاء الغة ية  

 (6يف ذ ا السياق، يفيد و مىل جتديد ا جتما ات يفت ليل ا تصا ت )الفعةة 
 اخلاص لألمني العام املعين بقربصاملستشار 

S/1997/320 
 1997نيسال/أ ةيل  17

S/1997/321 
 1997نيسال/أ ةيل  21

 (2012) 205٨العةار 
مذ يةحتتب أينتتا ابجلهتتود املتواصتتدة التتيت يعتت هلا الستتيد ألكستتودر دايفنتتة  صتتفت  املسترتتار اخلتتاص لامتتني ال تتام 
امل تت   عتتربص املكدتتف مبستتا دة ال تتةفني يف مجتتةاء مفايفضتتات كامدتتة هبتتدف التوصتتل مىل تستتوية شتتامدة ... 

 )الفعةة السا عة لدفعةة ما نعل األخ ة مل الديعاجة( 
الفعتتتتتتةة الستتتتتتا عة لدفعتتتتتتةة متتتتتتا نعتتتتتتل األختتتتتت ة ، (2013) 2114يف  (2013) 20٨9العتتتتتتةاريل  انظتتتتتتة أينتتتتتتا

 الديعاجة مل

https://undocs.org/ar/S/2013/608
https://undocs.org/ar/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1754(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1783(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1813(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1871(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1920(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1920(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1979(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2114(2013)
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 العةار الت يني
 املستشار اخلاص لألمني العام املعين  نع اإلابدة اجلماعية 

S/2004/567  

 2004متوز/يولي   12
S/2004/568 

 2004متوز/يولي   13

S/PRST/2013/4 

اجملدتتس كتت لك مىل متتا ينتت دع  تت  مسترتتاريف األمتتني ال تتام اخلاصتتول امل ويتتول مبوتتع اإلابدة اجلما يتتة ... يرتت  
 يفاملسؤيفلية  ل احلماية مل ديفر مهم يف املسائل ذات الصدة مبوع الوتلا ات يفحدها )الفعةة الثالثة  رةة(

                                         اخلاص لألمني العام املعين ابملسؤولية عن احلماية  املستشار

S/2007/721  

كانول األيفل/ديسمرب   7
2007 

S/2007/722  

كانول األيفل/ديسمرب   7
2007 

S/PRST/2013/4 
يؤكتتد جمدتتس األمتتتل متتل جديتتد م ارضتتتت  الرتتديدة لافتتالت متتتل ال عتتاب  دتتى انتهاكتتتات جستتيمة لدعتتتانول 
اإلنستتتام التتتديفيل يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال، يفيؤكتتتد يف ذتتت ا الستتتياق مستتتؤيفلية التتتديفل  تتتل ا متثتتتال 

رتتعة  ديها يف ذ ا الرال فيما يت دتق  وضتع حتد لافتالت متل ال عتاب، يف تل مجتةاء حتعيعتات لاللتلامات امل
يفافية حتعيعا هل ه الغاية مع األشداص املسؤيفلني  ل جةائم احلتةب يفاإلابدة اجلما يتة يفاجلتةائم ضتد اإلنستانية 

 متال، يفذلتك يف ستياق يفغ ذا مل ا نتهاكات اجلسيمة لدعتانول اإلنستام التديفيل يفحمتاكمتهم  دتى تدتك األ
موع نروب الولا ات يفحدها أينا. يفيردد اجملدس  دى أ ية التو يتة جبميتع العتوانني الديفليتة املو ععتة يفكفالتة 
احرتامهتتتا، مبتتتا فيهتتتا العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال، يفيؤكتتتد أ يتتتة املستتتؤيفلية  تتتل 

، مبا يف ذلك املستؤيفلية الةئيستية 2005تامية ملؤمتة العمة ال املي ل ام احلماية  دى الوحو املعني يف الوثيعة اخل
املووقتتتة ابلتتتديفل األ نتتتاء  تتتل محايتتتة ستتتكاهنا متتتل اإلابدة اجلما يتتتة يفالت هتتت  ال ةنتتتي يفاجلتتتةائم املةتكعتتتة ضتتتد 
اإلنستتانية يفجتتةائم احلتتةب. يفيرتتتدد اجملدتتس كتت لك  دتتى ديفر اجملتمتتتع التتديفيل يف ترتتجيع التتديفل يفمستتتا دهتا، 

يف ذلك  ل قةيق  واء العدرات،  دى الوفاء ابملسؤيفلية الةئيسية املدعاة  دتى  اتعهتا. يفيت دتع اجملدتس مىل  مبا
ينتتت دع  تتت    رتتتال املستتتؤيفلية  تتتل احلمايتتتة. يفيرتتت  اجملدتتتس كتتت لك مىل متتتا 2013تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام ل تتتام 

ستتتؤيفلية  تتتل احلمايتتتة متتتل ديفر مهتتتم يف مسترتتتاريف األمتتتني ال تتتام اخلاصتتتول امل ويتتتول مبوتتتع اإلابدة اجلما يتتتة يفامل
 املسائل ذات الصدة مبوع الوتلا ات يفحدها )الفعةة الثالثة  رةة(

                                         املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابلعنف اجلنسي يف حا ت النزال 

  (2009) 1٨٨٨العةار 
 2009أيدول/سعتمرب  30

S/PRST/2012/3 
يريد اجملدس ابل مل ال ي تعوم    املمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابل وف اجلوسي يف حتا ت الوتتلاع توفيتً ا 

يف يتة فةيتق اخلترباء امل ت   ستيادة لو يتها يففعتا لعتةارات اجملدتس ذات الصتدة. يفيرتدد اجملدتس  دتى أ يتة يف يتهتا يف 
العانول يفال وف اجلوسي يف حا ت الولاع، يف ا يف يتال تستهمال  تة م  ال متل املت دتق ابملتةأة يفالستالم يفاألمتل. 
يفيد و اجملدس املمثدة اخلاصة مىل مواصدة تعدمي اإلحاقات يفامل دومات مبتا يتفتق متع يف يتهتا، كمتا يتد و األمتني 

 ابختاذ اإلجةاءات املواسعة )الفعةة األخ ة( ال ام مىل التوصية

 (2013) 2101العةار  

ي دتب مىل املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تام امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح يفاملمثدتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام امل ويتتة  
متتل  7ابل وتف اجلوستي يف حتتا ت الوتلاع أل تواصتتال تعتادل امل دومتتات ذات الصتدة متتع الدجوتة، يففعتتا لدفعتةة 

 (29)الفعةة  (2011) 199٨مل العةار  9يفالفعةة  (2010) 1960العةار 
 
 

https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/S/2004/567
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https://undocs.org/ar/S/2007/721
https://undocs.org/ar/S/2007/722
https://undocs.org/ar/S/2007/722
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/4
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https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
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 العةار الت يني
 (2013) 2122العةار  
يةحتتب  تدعتتي مليتتد متتل اإلحاقتتات  رتتكل موتتتظم متتل يفكيدتتة األمتتني ال ام/املتتديةة التوفي يتتة هليئتتة األمتتم املتحتتدة  

لدمسايفاة  ني اجلوسني يفمتكني املةأة )ذيئة األمتم املتحتدة لدمتةأة( يفمتل يفكيدتة األمتني ال ام/املمثدتة اخلاصتة لامتني 
 )أ((  2املسائل املتصدة ابملةأة يفالسالم يفاألمل )الفعةة ال ام امل وية ابل وف اجلوسي يف حا ت الولاع  رال 

 املستشار اخلاص لألمني العام املعين ابليمن
S/2012/469 

 2012حليةال/يوني   21
S/2012/470 

 2012حليةال/يوني   21

 (2012) 2051العةار 
احلميتتتدة  ستتتعل موهتتتا جهتتتود  ي دتتتب مىل األمتتتني ال تتتام أل يواصتتتل التتتديفر التتت ي يعتتتوم  تتت  متتتل ختتتالل مستتتا ي 

مستراره اخلاص امل   ابليمل، السيد مجال  و مة، يفيؤكد أ ية العيام هب ه املسا ي احلميدة يف توسيق يفثيق 
متتع الرتتةكاء التتديفليني لكتتي ترتتتكنل مستتهاما يف  تتاح  مديتتة ا نتعتتتال يف التتيمل، يفيةحتتب، يف ذتت ا الصتتتدد، 

ة مل خالل يفجود فةيق صغ  يف اليمل مكتول متل خترباء لتد م ابلديفر السياسي ال ي تعوم    األمم املتحد
توفي   مدية ا نتعتال يفمستداء املرتورة مىل األقتةاف جوعتا مىل جوتب متع حكومتة التيمل، يفابألخت  يف مقتار 

 (16د م  مدية احلوار الوق  )الفعةة 
 S/PRST/2012/8 
لكيتتتد د وتتتت  مجيتتتع األقتتتةاف أل تظتتتل مدتلمتتتة التلامتتتا اتمتتتا  وجتتتاح  مديتتتة ا نتعتتتال، يفيةحتتتب  يكتتتةر اجملدتتتس 

مبواصدة األمني ال ام يفمستراره اخلتاص امل ت  ابلتيمل، الستيد مجتال  و متة،  ت ل املستا ي احلميتدة. يفيةحتب 
ىل األقتةاف ابلترتايفر متع اجملدس اب تلام األمني ال تام مرستال فةيتق متل اخلترباء لةصتد التوفيت  يفتعتدمي املرتورة م

حكومة اليمل، يفذو ي ةب  ل لييده ل لم األمم املتحدة  دى تةكيل مراركتها السياسية يف حنور حمديفد يف 
التيمل  تتل قةيتق متتوظفني ي مدتتول  تل كثتتب متتع فةيتق األمتتم املتحتتدة الع تةي متتل أجتتل د تم اجلهتتود اليمويتتة 

فافة يفنائمتتة  دتتى املرتتاركة، يفي مدتتول متتع احلكومتتة، اهلادفتتة مىل توظتتيم  مديتتة حتتوار يفقتت  تكتتول جام تتة يفشتت
ابلتوستتتيق متتتع الع ثتتتات الرتتتةيكة، متتتل أجتتتل ا تمتتتاد ترتتتةي ات  رتتتال ال دالتتتة ا نتعاليتتتة يفتوفيتتت  مصتتتالحات 

يفأثواء مجةاء ذ ه ا نتداابت. يفسيظل  2014دستورية يفتعدمي الد م حىت مو د ا نتداابت ال امة يف  ام 
يف التتيمل يفيتتتا ع  تتل نتتةب اخل تتوات العادمتتة ابجتتتاه حتعيتتق انتعتتال سياستتي  اجملدتتس يةانتتب  تتل كثتتب الوضتتع
 سدمي لدسد ة )الفعةة األخ ة(

 املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة الساحل
S/2012/750  

 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  5
S/2012/751 

 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  9

 (2012) 2071 العةار
الستتتاحل ستتتيعوم حبرتتتد اجلهتتتود الديفليتتتة لفائتتتدة مو عتتتة يةحتتتب  ت يتتتني األمتتتني ال تتتام ملع تتتو  ختتتاص ملو عتتتة 

الستتاحل يفتوستتتيق توفيتت  ا ستتترتاتيجية املتكامدتتة لامتتتم املتحتتدة  رتتتال مو عتتة الستتتاحل يفاملرتتاركة  ورتتتا  يف 
 (10 حتديد م امل حل شامل لازمة يف مايل )الفعةة

 S/PRST/2012/26 
كتتانول   7اجملدتتس أينتتا  عيتتام املع تتو  اخلتتاص لامتتني ال تتام ملو عتتة الستتاحل   عتتد اجتمتتاع ريفمتتا يف  يةحتتب 

، ال ي مت في  حتديد مجةاءات مدموسة يفموسعة لتيس  حل األزمات املت ددة العائمة 2012األيفل/ديسمرب 
 يف مو عة الساحل )الفعةة السا عة لدفعةة ما نعل األخ ة(

و  اخلتاص لامتني ال تام  دتى مواصتدة جهتوده متل أجتل توستيق ا ستتجا ة يفالتد م  دتى يرجع اجملدس املع  
املستتتوايت الثوائيتتة يفاألناليميتتة يفالديفليتتة لصتتاحل مو عتتة الستتاحل، يفمجتتةاء حتتوار  ونتتاء متتع املمثدتتني االختتةيل متتل 

https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/469
https://undocs.org/ar/S/2012/469
https://undocs.org/ar/S/2012/470
https://undocs.org/ar/S/2012/470
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/2012/8
https://undocs.org/ar/2012/8
https://undocs.org/ar/S/2012/750
https://undocs.org/ar/S/2012/750
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/2012/26
https://undocs.org/ar/2012/26
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 العةار الت يني
الصدد  دى أ ية اتعاع املوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية يفالرةكاء الثوائيني يف ددال املو عة، يفيردد يف ذ ا 

مجيع كيا ت األمم املتحدة ال امدة يف مو عة الساحل لوه  متسق يفشامل يفموستق يفت ايفهنتا فيمتا  يوهتا  غيتة 
 حتعيق أنصى ندر مل الت زر )الفعةة ما نعل األخ ة(

يكةر اجملدس يف ذ ا الصدد د وت  مىل األمني ال ام يفمع وث  اخلاص لالنتهاء يف أنةب يفنت اكل مل م داد  
اسرتاتيجية األمتم املتحتدة املتكامدتة ملو عتة الستاحل، التيت ترتمل مستائل احلوكمتة يفاألمتل يفاملستائل اإلنستانية 

 )الفعةة األخ ة( (2012) 2056دس يفننااي حعوق اإلنسال يفالتومية يففعا لد دب الوارد يف نةار اجمل
 (2012) 20٨5العةار  
 ي   ويتواي مذ يةحب  ت يني السيد ريفمانو  ةيفدي مع واث خاصا لامني ال ام ملو عة الساحل، يف ت يني السيد  

اثال ساميا لالحتاد األفةيعي لدى مايل يفمو عة الساحل، يفمذ يرتج هما  دتى توستيق  مدهمتا  صتورة يفثيعتة 
متتع املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام لغتتةب أفةيعيتتا يفمتتع يفستتيط اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا )الفعتتةة 

 ال اشةة مل الديعاجة(
 S/PRST/2013/10 
يةحتتب اجملدتتس ابجلهتتود التتيت يعتت هلا املع تتو  اخلتتاص لامتتني ال تتام مىل مو عتتة الستتاحل يف يفضتتع استترتاتيجية  

نتعتتتتاه مىل احلالتتتتة يف مو عتتتتة الستتتتاحل، يفكتتتت لك يف ت عئتتتتة املتتتتوارد يفالتتتتد م لتدعيتتتتة لامتتتتم املتحتتتتدة يفيف لفتتتتت ا 
احتياجتتات مو عتتة الستتاحل الفوريتتة يفاحتياجاهتتتا  دتتى املتتدى ال ويتتل. يفيةحتتب اجملدتتس أينتتا ابنتترتاح املع تتو  

كتةة املتع تتة اخلتاص التدخول يف شتةاكة متتع املؤسستات املاليتة الديفليتتة يفاإلنديميتة ذات الصتدة لت ليتتل التوُتُه  املعت
يفاملعتتادرات املتدتت ة متتل أجتتل مو عتتة الستتاحل، يفيرتتجع يف ذتت ا الصتتدد املع تتو  اخلتتاص  دتتى ج تتل التتد م 
املعدم مل األمم املتحدة ملو عتة الستاحل أكثتة اتستانا يفتوستيعا. يفيرتجع اجملدتس أينتا املع تو  اخلتاص  دتى 

يفاألنتتاليمي يفاملستتتا دات الديفليتتتة  مواصتتدة جهتتتوده يفمستتا ي  احلميتتتدة متتتل أجتتل ت ليتتتل الت تتايفل  تتترب اإلنديمتتتي
 املوجهة مىل مو عة الساحل )الفعةة السا  ة(

يرتتدد اجملدتتس  دتتى أ يتتة اتعتتاع هنتت  موستتق متتل نعتتل مجيتتع ذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة املرتتاركة يف توفيتت   
مىل األمتني ال تام اسرتاتيجية األمم املتحدة لت ليل الت ايفل  غية حتعيق أنصى نتدر متل التت زر. يفي دتب اجملدتس 

أل يكفتتل التوفيتت  الف تتال  ستترتاتيجية األمتتم املتحتتدة متتل ختتالل الت تتايفل الوثيتتق  تتني مكتتتب املع تتو  اخلتتاص 
لامني ال ام مىل الساحل يفمكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا يفكيا ت األمم املتحدة ذات الصدة ال امدة يف 

   ابملددرات يفاجلةمية. يفي دب اجملدس ك لك مىل مكتب مو عة الساحل، مبا فيها مكتب األمم املتحدة امل
األمم املتحدة لغةب أفةيعيا منراء آلية توسيق ف الة يفمفصدة لتحديد أيفلوايت األنر ة املن دع هبا يفلنمال 

 توسيق توفي  موظومة األمم املتحدة  سرتاتيجية األمم املتحدة )الفعةة التاس ة(
 S/PRST/2013/20 
ابلتد وة مىل  عتد ا جتمتاع الةفيتع املستتوى  2013أيدول/ستعتمرب  26يةحب اجملدتس  عيتام األمتني ال تام يف  

 ل احلالة يف مو عة الساحل، يفذلك  دى ذامش الديفرة الثاموة يفالستني لدجم ية ال امة. يفي ةب اجملدس  ل 
ةه لامتتني ال تتام يفملع وثتت  اخلتتاص ملو عتتة الستتاحل  دتتى جهود تتا يفالةاقهمتتا شدصتتيا يف مستتا ي مذكتتاء تعتتدي

 الو ي ابلتحدايت اليت تواج  مو عة الساحل يفحرد الد م الديفيل لدمو عة )الفعةة الةا  ة(

لامتتني ال تام لغتتةب يةحتب اجملدتس جبهتتود املع تو  اخلتتاص لامتني ال تتام ملو عتة الستاحل، يفاملمثدَتتني  اخلاَصتني   
يفيفستط أفةيعيتا، يفكت لك مكتتب األمتتم املتحتدة لغتةب أفةيعيتا يفمكتتب األمتتم املتحتدة اإلنديمتي لوستط أفةيعيتتا 

 يفكيا ت األمم املتحدة األخةى ال امدة يف امليدال د ما لديفل مو عة الساحل )الفعةة ال اشةة(

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ar/2013/20
https://undocs.org/ar/2013/20
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 العةار الت يني
 ت األمتم املتحتدة امل ويتة  توفيت  استرتاتيجية األمتم يكةر اجملدس لكيد أ ية اتعاع هن  موسق تتعواه مجيع كيتا 

املتحدة املتكامدة لت ليل الت ايفل هبدف حتعيق أنصى ندر مل الت زر. يفيف ذ ا الصدد، يةحب اجملدس ابل مل 
التت ي ينتت دع  تت  مكتتتب األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا، ابلتوستتيق متتع مكتتتب املع تتو  اخلتتاص لامتتني ال تتام 

ا ت األمم املتحدة امل وية ال امدة يف مو عة الساحل، إلنراء آلية توستيق ف التة يفمت تورة ملو عة الساحل يفكي
لرتتيتتتب األنرتتت ة حستتتب األيفلويتتتة يفلكفالتتتة التوستتتيق يف توفيتتت  موظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة لالستتترتاتيجية )الفعتتتةة 

 احلادية  رةة(
 املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى 

S/2013/166 
  2013آذار/مارس  1٨

S/2013/167 
 2013آذار/مارس  1٨

 (2013) 209٨العةار 
يفمذ يةحب ك لك  ت يتني األمتني ال تام لدستيدة متاري ريف وستول، الةئيستة الستا عة أليةلوتدا، مع وثتة خاصتة لت  

 ملو عة العح ات الكربى )الفعةة السا  ة مل الديعاجة(
لامتتني ال تتام امل ينوتتة حتتديثا ملو عتتة العحتت ات الكتتربى مىل أل تعتتوم، ابلتوستتيق متتع املمثتتل يتتد و املع وثتتة اخلاصتتة 

اخلتتاص لامتتتني ال تتام امل تتت  جبمهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتة يف تتتد ٍم مواستتب موتتت ،  عيتتادة يفتوستتتيق يفتعيتتيم توفيتتت  
ريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفاملو عتتة، ا لتلامتتات الوقويتتة يفاإلنديميتتة املرتتمولة رقتتار الستتالم يفاألمتتل يفالت تتايفل جلمهو 

 دى الوحو املعني يف املةفق ألف هل ا العةار، مبا يف ذلك مل خالل اإلستةاع  وضتع م تامل لعيتاس اإل تاز يفتتدا   
مواسعة لدمتا  ة، يفيرجع املع وثة اخلاصة  دى العيام، استوادا مىل مقتار الستالم يفاألمتل يفالت تايفل،  عيتادة  مديتة 

 (4ترمل مجيع أصحاب املصدحة امل ويني  غة  م اجلة األسعاب اجل رية لدولاع )الفعةة سياسية شامدة 
يد و املمثل اخلاص مىل العيام، ابلت ايفل مع املع وثة اخلاصة،  د م يفتوسيق يفتعييم الوفاء اب لتلامات الوقوية  

 (5املةفق ابء هل ا العةار )الفعةة  املوعثعة  ل اإلقار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية،  دى الوحو املعني يف
ي تتةب  تتتل ا تلامتتت  استتتت ةا  التعتتتدم احملتتتةز يف توفيتت  اإلقتتتار يف املو عتتتة يف ضتتتوء م تتتامل اإل تتتاز ذات الصتتتدة  

يفتتتدا   املتا  تتة املواستتعة  عتتب اختتتتام التتلايرة األيفىل التتيت ستتتعوم هبتتا مىل املو عتتة املع وثتتة اخلاصتتة، مث  صتتتورة 
أد ه، يفي تتةب كتت لك  تتل  34يفكتت لك يف ضتتوء تعتتارية األمتتني ال تتام املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة موتظمتتة   دئتت ، 

ا تلام ، يف حالة  دم امتثال أي قةف أيف كل قةف مل األقتةاف لاللتلامتات املوصتوص  ديهتا يف اإلقتار، 
 (6اختاذ التدا   املواسعة حسب ا نتناء )الفعةة 

مىل اجملدتس تعةيتةا كتل ثالثتة أشتهة: )أ( ابلتوستيق متع مع وثتت  اخلاصتة  ي دب أينا مىل األمني ال تام أل يعتدم 
يفاثد  اخلاص  رال توفي  ا لتلامات املرمولة ابإلقتار يف رتال أي انتهاكتات لاللتلامتات التواردة فيت ، مبتا يف 

 (34ه )الفعةة أ ال 5يف  4ذلك استوادا مىل م امل العياس يفتدا   املتا  ة املواسعة املرار مليها يف الفعةتني 
 S/PRST/2013/11 
متول، األمتني ال تام لامتم املتحتدة، يفالستيد جتيم يونت    -يريد اجملدس ابللايرة املررتكة التيت نتام هبتا الستيد ابل كتي  

العحتتت ات الكتتتربى، الستتتيدة متتتاري كتتتيم، رئتتتيس جممو تتتة العوتتتك التتتديفيل، متتتع املع وثتتتة اخلاصتتتة لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة 
د متتتا  2013أاير/متتتايو  24مىل  22ريف وستتتول، مىل مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفريفانتتتدا يفأيفغوتتتدا يف الفتتترتة متتتل 

 ديتول ديف ر يف مو عتة العحت ات  1لاقار، يفيةحب ر الل العوك التديفيل  تل ا تلامت  متويتل مرتاريع ماائيتة مبعدت  
ستتعل كستتب التتةزق يفاحلتتد متتل ضتت ف ستتكال املو عتتة يفمحيتتاء الورتتا  ا نتصتتادي  تترب  الكتتربى تةمتتي مىل استتت ادة

احلديفد يفتوسيع ن ان . يفيف ذ ا الصدد، يرجع اجملدس املؤسسات املت تددة األقتةاف يفالرتةكاء الثوتائيني  دتى د تم 
 أذداف اإلقار يفيردد  دى أ ية اإلسةاع  تحعيق فوائد مدموسة مل السالم )الفعةة السادسة(

   

https://undocs.org/ar/S/2013/166
https://undocs.org/ar/S/2013/166
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/2013/11
https://undocs.org/ar/2013/11
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جلنة بناء السالم - سابعا

 مالحظة 
  وريفنتتتتتدي متتتتتل كتتتتتل ظتتتتتل ا ستتتتتت ةا ، نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 يفليتتترباي  يستتتايف - يفغيويتتتا يفغيويتتتا يفستتت اليول الوستتت ى أفةيعيتتتا يفمجهوريتتتة
 العتتتتةار مبوجتتتتب املورتتتتاة الستتتتالم  وتتتتاء جلوتتتتة أ متتتتال جتتتتديفل يف متتتتدرجا
 .(34)2005 ديسمرب/األيفل كانول 20 املؤر  (2005) 1645

 
  2013 و 2012 عامي خالل املستجدة التطورات 
 متتع مترتتيا األمتتل، جمدتتس نتتام ا ستتت ةا ، نيتتد الفتترتة ختتالل 
 ترتتكيالهتا يفرؤستتاء الستتالم  وتتاء جلوتتة رئتتيس  تتد وة الستتا عة، املمارستتة
 يف املدرجتتتتتة الصتتتتدة ذات العوتتتتتود  رتتتتال محاقتتتتتات تعتتتتدمي مىل الع ةيتتتتة
 يف ابحلالتتتة املت دعتتتة اجملدتتتس جدستتتات يفيف .(35)الدجوتتتة أ متتتال جتتتديفل

 اجملدتس مىل السالم  واء  دجوة  وريفندي تركيدة رئيس ندم  وريفندي،
 احملةز التعدم يف ل  وريفندي حكومة مع  مد   ل محاقةً  مةات ثال 

 رئتيس يفنتدم .(36)يفاألموية يفا نتصادية يفالعنائية السياسية املياديل يف
  تتتل محاقتتتات ستتتت جممو تتت  متتتا اجملدتتتس مىل  يستتتايف - غيويتتتا ترتتتكيدة
 ال مديتتتتة  دتتتتى ختتتتاص  رتتتتكل الرتكيتتتل متتتتع  يستتتتايف، - غيويتتتتا يف احلالتتتة

 تركيدة رئيس ألعى مواسعات، ثال  يفيف .(37)يفا نتداابت السياسية
 ن اع رصالح يت دق فيما احملةز التعدم  رال اجملدس أمام كدمة ليرباي

__________ 

 اجلم يتتة متتع متتتلامل لتتو  دتتى متصتتةفا اجملدتتس، نتتةر العتتةار، ذتت ا مبوجتتب (34) 
 موها أمور مجدة يف تتمثل السالم  واء لدجوة الةئيسية الغاايت أل ال امة،
 املتتوارد حرتتد أجتتل متتل الصتتدة ذات الفا دتتة األقتتةاف مجيتتع  تتني اجلمتتع
 الستتتالم لعوتتتاء متكامدتتتة استتترتاتيجيات  رتتتال يفاملعرتحتتتات املرتتتورة يفتعتتدمي
 جهتود  دتى ا ذتمتام يفتةكيتل الصةاع،   د ما مةحدة يف ا نت اي يفحتعيق
 يفتعتتتتتتدمي الصتتتتتتةاع، متتتتتتل لدت تتتتتتايف النتتتتتتةيفرية املؤسستتتتتتات، يف وتتتتتتاء الت متتتتتت 

 الفا دتتتتة األقتتتتةاف مجيتتتتع  تتتتني التوستتتتيق لتحستتتتني يفامل دومتتتتات التوصتتتيات
  يفخارجها. املتحدة األمم داخل الصدة ذات

  واء  دجوة الع ةية التركيالت رؤساء د وة يف املتمثدة املمارسة أرسيت (35) 
 التتتتتةئيس متتتتتل مبتتتتت كةة الةمسيتتتتتة اجملدتتتتتس جدستتتتتات يف املرتتتتتاركة مىل الستتتتتالم
  (.61 الفعةة املةفق، ،S/2010/507) 2010 متوز/يولي  26 مؤرخة

. يفلالقالع  دى مليد S/PV.7006، يف S/PV.6909، يف S/PV.6799انظة  (36) 
 .  “ وريفندي احلالة يف”، 4مل امل دومات، انظة اجللء األيفل، العسم 

 ،S/PV.6818 يف ،S/PV.6766 يف ،S/PV.6754 يف ،S/PV.6743 انظتتتتتتتتتتتتة (37) 
 امل دومتتات، متتل مليتتد  دتتى يفلالقتتالع .S/PV.7070 يف ،S/PV.6963 يف

  .“ يسايف - غيويا يف احلالة” ،9 العسم األيفل، اجللء انظة

 رئتتتتيس نتتتتدم يفأختتتت ا، .(3٨)الوقويتتتتة يفاملصتتتتاحلة العتتتتانول يفستتتتيادة األمتتتتل
  وتتاء  رتال جدستتات  متل أر تتع يف اجملدتس مىل محاقتتةً  ست اليول ترتكيدة
 املتحتتتتدة األمتتتتم مكتتتتتب لوجتتتتود التتتتتدرجيي اخلفتتتتض ستتتتياق يف الستتتتالم
 .(39)س اليول يف السالم لعواء املتكامل

 
 التنظيمية اللجنة يف التعيينات 
 ال نوال يفاملغةب، كولومعيا مل كل اخت  ،2012  ام يف 
  وتتتتتتاء لدجوتتتتتتة التوظيميتتتتتتة الدجوتتتتتتة يف لدمرتتتتتتاركة اجملدتتتتتتس، يف املوتدعتتتتتتال
 الدجوتتتة، يف املغتتةب مرتتتاركة استتتمةت ،2013  تتتام يفيف .(40)الستتالم
 .(41)كولومعيا حمل لتحل غواتيما  اجملدس اختار  يوما
 

 خمتارة قرارات السالم: بناء جلنة 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، أشتتتتار اجملدتتتتس مىل جلوتتتتة  وتتتتاء  

السالم يف ال ديد مل نةارات . يفيف مقار العوود املواضي ية، أ تةب اجملدتس 
يف مواستتتعات  ديتتتدة  تتتل د متتت  ل متتتل الدجوتتتة، فنتتتال  تتتل استتتت داده 
لالستتتتتتتفادة متتتتتتل التتتتتتديفر ا سترتتتتتتاري التتتتتت ي تنتتتتتت دع  تتتتتت  يففعتتتتتتا لدعتتتتتتةار 

. يفيف مقتتتتتار العوتتتتتود اخلاصتتتتتة  عدتتتتتدال   يوهتتتتتا، رحتتتتتب (2005) 1645
اجملدتتتس  مومتتتا   متتتل الترتتتكيالت الع ةيتتتة التا  تتتة لدجوتتتة، كمتتتا رحتتتب 
  مدهتتتتا املوفتتتت  يف جمتتتتا ت حمتتتتددة مثتتتتل مصتتتتالح ن تتتتاع األمتتتتل يفستتتتيادة 

يف  وتتتتتاء . يفلنتتتتتمال اتعتتتتتاع هنتتتتت  متستتتتتق (42)العتتتتتانول يفاملصتتتتتاحلة الوقويتتتتتة
الستتتتالم، د تتتتا اجملدتتتتس أينتتتتا مىل التوستتتتيق يفالت تتتتايفل متتتتع كيتتتتا ت األمتتتتم 
املتحتتدة يف العدتتد يفمتتع حكومتتة العدتتد املنتتيف، متتع الترتتديد  دتتى التتديفر 

__________ 

  دتتتتتتى يفلالقتتتتتتالع .S/PV.7029 يف ،S/PV.6941 يف ،S/PV.6830 انظتتتتتتة (3٨) 
  .“ليرباي يف احلالة” ،2 العسم األيفل، اجللء انظة امل دومات، مل مليد

 .S/PV.7034 يف ،S/PV.6933 يف ،S/PV.6829 يف ،S/PV.6739 انظتتتتتتتتتتتتة (39) 
 ،5 العستتتتم األيفل، اجلتتتتلء انظتتتتة امل دومتتتتات، متتتتل دمليتتتت  دتتتتى يفلالقتتتتالع

  .“س اليول يف احلالة”

 (40) S/2012/103.  

 (41) S/2013/39.  

 الةا  تتتة الفعتتتةة ،(2013) 2090 العتتتةار  عوريفنتتتدي، يت دتتتق فيمتتتا انظتتتة، (42) 
 ،(2012) 2066 العتتتتةار  ديتتتترباي، يت دتتتتق يففيمتتتتا الديعاجتتتتة؛ متتتتل  رتتتتةة
 الثاموتة الفعتةة ،(2012) 2079 يفالعتةار الديعاجتة، مل السادسة الفعةة
 الديعاجتة، متل الستا  ة الفعتةة ،(2013) 2116 يفالعتةار الديعاجة، مل

 يففيمتتتتا الديعاجتتتتة؛ متتتتل  رتتتتةة الثالثتتتتة الفعتتتتةة ،(2013) 212٨ يفالعتتتتةار
 ،(2013) 2097 يف (2012) 2065 العتتتتتتتتةاريل  ستتتتتتتت اليول، يت دتتتتتتتتق
  الديعاجة. مل األخ ة الفعةة
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https://undocs.org/ar/S/PV.7006
https://undocs.org/ar/S/PV.6743
https://undocs.org/ar/S/PV.6754
https://undocs.org/ar/S/PV.6766
https://undocs.org/ar/S/PV.6818
https://undocs.org/ar/S/PV.6963
https://undocs.org/ar/S/PV.7070
https://undocs.org/ar/S/RES/1645(2005)
https://undocs.org/ar/S/PV.6830
https://undocs.org/ar/S/PV.6941
https://undocs.org/ar/S/PV.7029
https://undocs.org/ar/S/PV.6739
https://undocs.org/ar/S/PV.6829
https://undocs.org/ar/S/PV.6933
https://undocs.org/ar/S/PV.7034
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https://undocs.org/ar/S/2013/39
https://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
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التتدا م املوتتو  ابلدجوتتة. يففيمتتا يت دتتق جبمهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، شتتجع 
اجملدتتتس الدجوتتتَة  دتتتى املستتتا دة يف التصتتتدي لتحتتتدايت  وتتتاء الستتتالم يف 
العدتتد، يفأ تتةب  تتل ت د تت  مىل الت جيتتل  ت يتتني رئتتيس جديتتد لدترتتكيدة 

 يستتتايف، شتتتدد  -. يففيمتتتا يت دتتتق  غيويتتا (43)الع ةيتتة اخلاصتتتة  تتت لك العدتتد
 . (44)اجملدس  دى أثة احلالة امل عدة  دى  مل الدجوة

__________ 

  رتتتتتةة الثالثتتتتتة الفعتتتتتةة ،(2013) 2121 يف (2013) 20٨٨ العتتتتتةارال (43) 
 يفال رتتتتتتةيفل الثاموتتتتتتة لفعتتتتتتةةا ،(2013) 2127 يفالعتتتتتتةار الديعاجتتتتتتة؛ متتتتتتل
  الديعاجة. مل

 متتتتل األختتتت ة نعتتتتل متتتتا لدفعتتتتةة الستتتتا عة الفعتتتتةة ،(2013) 2092 العتتتةار (44) 
 يفال رتةيفل  رتةة التاست ة الفعتةاتل ،(2013) 2013 يفالعةار الديعاجة؛

  الديعاجة. مل

 األحكتتام لكتتل الكامتتل التتو  34 يف 33 اجلتتديفلني يف يفيتتةد 
 يف املتدتتت ة اجملدتتتس نتتتةارات يف أتتتتت التتتيت الستتتالم  وتتتاء  دجوتتتة املتصتتتدة
 األجبتتتتتتدي الرتتيتتتتتتب حستتتتتتب رُتعتتتتتتت يفنتتتتتتد ،2013 يف 2012  تتتتتتامي
 اإلنكديلية[. ]ابلدغة األ مال جديفل لعوود

 
 33اجلديفل 

2013-2012 ابلو ية، صلةتامل األحكام السالم: بناء جلنة

 األحكام العةار يفاترخي 
  األطفال والنزاعات املسلحة   

S/PRST/2013/8 
 2013حليةال/يوني   17

جلوتتة  وتتاء الستتالم يفاألقتتةاف األختتةى يتتد و اجملدتتس كتت لك التتديفل األ نتتاء يفكيتتا ت األمتتم املتحتتدة، مبتتا فيهتتا 
امل وية، مىل كفالة م  اء األيفلوية لدمسائل املت دعة ابألقفال املتنةريل مل الولا ات املسدحة يف خ ط يف ةام  

 يفاسرتاتيجيات اإلن اي يفالت م    د الولاع )الفعةة السا  ة  رةة(
                     ليمية يف صون السالم واألمن الدوليني التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلق

S/PRST/2013/12 
 2013آب/أغس س  6

اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة يف جمتتال  وتتاء الستتالم   تتد ي تترتف اجملدتتس ابلتتديفر التت ي ميكتتل أل تنتت دع  تت  املوظمتتات 
انتهاء الولا ات يفالت ايف مل آاثرذا يفجهتود اإل متار يفالتوميتة، يفيؤكتد أ يتة التفا تل يفالت تايفل  تني جلوتة  وتاء الستالم 

ثيتتق يفاملوظمتتات يفالرتتيعتتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة. يفيرتتجع اجملدتتس الدجوتتة  دتتى أل تواصتتل  مدهتتا ابلترتتايفر الو 
مع املوظمات يفالرتتيعات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية هبدف كفالة يفضع اسرتاتيجيات أكثة اتستانا يفتكتامال يف جمتال 

  واء السالم   د انتهاء الولا ات يفالت ايف مل آاثرذا )الفعةة السا  ة  رةة(
  السالم واألمن يف أفريقيا 

S/PRST/2013/4 
 2013نيسال/أ ةيل  15

يرتتت  اجملدتتتس مىل أل نظتتتم اإلنتتت ار املعكتتتة يفا ستتتتجا ة، يفالد دوماستتتية الونائيتتتة، يفا نترتتتار الونتتتائي، يفالوستتتاقة، 
م، ترتكل كدهتا  واصتة يفالتدا   ال مدية لولع السالح، يفاسرتاتيجيات صوع السالم يفحفظ السالم يف وتاء الستال

مرتا  ة يفمتكامدتة متل  واصتة ا سترتاتيجية الرتامدة ملوتع نرتوب الوتلاع. يفيالحتظ اجملدتس أ يتة محتالل الستالم 
يفصون  مل خالل احلوار اجلامع يفاملصاحلة يفم ادة اإلدما . يفيكةر اجملدس ك لك لكيد د م  ل متل جلوتة  وتاء 

دة مل األديفار اليت تن دع هبا الدجوة يف جمتا ت مستداء املرتورة السالم يفي ةب  ل است داده املستمة لالستفا
 يفالد وة يفت عئة املوارد يف سياق أنر ة  واء السالم )الفعةة السادسة(

S/PRST/2013/22 
كتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتمرب   1٨

2013 

يهيب اجملدس  ديفل املو عتة أل تواصتل مستا دة   نتها   نتا، مىل أنصتى حتد اكتل، يف موتع أ متال ا جتتار 
يةتعط   لك مل جةائم موظمة  رب احلديفد الوقوية، يفالتحعيق فيها يفمالحعة مةتكعيها يفامل انعتة  رات يفماابملدد

 ديهتتتا، يفأل تعتتتدم مىل ال دالتتتة، يففعتتتا لدعتتتانول التتتديفيل، كتتتل متتتل ميتتتول ذتتت ه األ متتتال أيف يتتتد ةذا أيف يتتتد مها أيف 
 واء السالم يفاملوظمات الديفلية يفاإلنديميتة  يةتكعها. يفيد و الكيا ت امل وية يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك جلوة

https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
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https://undocs.org/ar/2013/8
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https://undocs.org/ar/2013/12
https://undocs.org/ar/2013/12
https://undocs.org/ar/2013/4
https://undocs.org/ar/2013/4
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 األحكام العةار يفاترخي 
امل وية األخةى مىل د م ت وية ندرات املؤسستات الوقويتة يفاإلنديميتة يفت ليلذتا،   ستيما نتدرات يفكتا ت منفتاذ   

العانول، ألغةا  موها ت ليل معادرة ساحل غةب أفةيعيا، يفالوظم العنائية لعددال املو عة،  غية نمتع املستؤيفلني 
جلتةائم املتصتتدة اب جتتتار ابملدتدرات يفاألنرتت ة اإلجةاميتة ال تتا ةة لدحتتديفد الوقويتة يفالتحعيتتق م هتتم  تل ارتكتتاب ا

يفمالحعتتهم يفمعاضتتاهتم يفم تانعتهم، فنتتال  تل تعتتدمي املستا دة العانونيتتة املتعادلتة. يفيرتتدد اجملدتس كتت لك  دتتى 
ليتة يفالكفتاءة يف مكافحتة ا جتتار أ ية مكافحة الفساد يفت ليتل الرتفافية يفزايدة املستاءلة متل أجتل ضتمال الف ا

  ابملددرات يفاجلةمية املوظمة  رب الوقوية يف املو عة )الفعةة الثالثة  رةة(
 بناء السالم بعد انتهاء النزال 

S/PRST/2012/29 
كتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتمرب   20

2012 

يفيستدنِّم ابلتديفر اهلتام الت ي تنت دع  ت  جلوتة  وتاء الستالم يف ت ليتل يفد تم  (2005) 1645يت كنة اجملدتس  عتةاره 
 تتني سياستتات يفالتتتواؤم اتعتتاع هنتت  متكامتتل يفمتستتق لعوتتاء الستتالم، مبتتا يف ذلتتك الترتتجيع  دتتى حتستتني ا تستتاق 

الرتتةكاء  رتتال ا ستترتاتيجيات يفاأليفلتتوايت الوقويتتة يف جمتتال  وتتاء الستتالم. يفيكتتةر اجملدتتس لكيتتد د متت  ل متتل 
الديفر ا ستراري ال ي تن دع    الدجوة يفمتل ديفرذتا يف  الدجوة يفي ةب  ل است داده املستمة لالستفادة مل 

 رتتال ا لتتتلام التتديفيل يفالتتوق   اهلتتدفرتتورة حمتتددة ا ستتت انة مبجمتتايل التتد وة يفحرتتد املتتوارد،   تتدة ستتعل موهتتا 
اذتداف  وتاء الستتالم  دتى املتتدى ال ويتل يف العدتتدال املدرجتة يف جتديفل أ متتال الدجوتة. يفيؤكتتد اجملدتس كتت لك 
أ يتتة ديفر جلوتتة  وتتاء الستتالم يف د تتم ا نتعتتال الستتدس لدع ثتتات التتيت صتتدر هبتتا تكديتتف يف العدتتدال املدرجتتة يف 

 سيما مل خالل ت عئة الد م الديفيل املستدام لتدعية ا حتياجات مل العدرات ذات األ ية جديفل أ ماهلا، يف 
 احليوية  دى الص يد الوق  )الفعةة الثاموة(

 ي دتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس مىل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام أل يعتتتتتتتدم محاقتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتس يفاجلم يتتتتتتتة ال امتتتتتتتة حبدتتتتتتتول كتتتتتتتانول األيفل/ 
تعةيتةاً  تل أي تعتدم آختة ُاتةز يف  2014، يفأل يعتدم يف مو تد أنصتاه كتانول األيفل/ديستمرب 2013 ديسمرب

جهود األمم املتحدة لعوتاء الستالم يف أ عتاب الوتلاع، مبتا يف ذلتك مستالة مرتاركة املتةأة يف جهتود  وتاء الستالم، 
املستددصتة متل أنرت ة األمتم  ، مبتا يف ذلتك التدريفساجلهتود يف امليتدال آاثر تدتك مع الرتكيل  وج  خاص  دتى 

املتحدة لعواء السالم يف السياق اخلاص  كل  دد، يف ل التعدم احملتةز يف توفيت  ال واصتة التواردة يف ذت ا العيتال، 
 جلوة  واء السالم يف ا  تعار )الفعةة األخ ة(يفجهات نظة مع أخ  
 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 

 (2013) 20٨6العةار 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية   21

2013 

يفي ةب  ل استت داده املستتمة لالستتفادة متل التديفر ا سترتاري الت ي تنت دع  (2005) 1645ير  مىل نةاره 
   جلوة  واء السالم يف أنر ة  واء السالم، يفديفرذا يف جمايل التد وة يفت عئتة املتوارد، يفيةحتب ابلتعتدم الت ي أحةزتت  

ضةيفرة مواصدة ا ستفادة مل ذت ه األديفار يف ت ليتل يفتتد يم هنت  متكامتل يفمتستق دصتوص الدجوة، يفيردد  دى 
 (19يف ايت   ثات حفظ السالم املت ددة األ  اد يف العددال املدرجة يف جديفل أ مال  )الفعةة 

   
  

https://undocs.org/ar/2012/29
https://undocs.org/ar/2012/29
https://undocs.org/ar/S/RES/1645(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1645(2005)
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 34 اجلديفل
 2013-2012 بعينها، بلدان تتناول اليت األعمال جدول بنود إطار يف املتذنة السالم بناء بلجنة املتعلقة القرارات

 األحكام العةار يفاترخي 
  احلالة يف بوروندي 

 (2013) 2090العةار 
 2013شعا /فرباية  13

يف يفرنتتتتة يهيتتتتب حبكومتتتتة  وريفنتتتتدي أل تفتتتتي ابلتلاماهتتتتتا املت دعتتتتة ايفلتتتتوايت  وتتتتاء الستتتتالم،  دتتتتى الوحتتتتو احملتتتتدد 
اسرتاتيجية احلتد متل الفعتة اجلديتدة، مستت يوة يف ذلتك  تد م متل جلوتة  وتاء الستالم يفالرتةكاء التديفليني، يفيؤكتد 
 دتتى أ يتتة استتتمةار الرتتةكاء التتديفليني، ابلت تتايفل متتع حكومتتة  وريفنتتدي، يف تتد م متتل مكتتتب األمتتم املتحتتدة يف 

م اجلهتتتود اإلاائيتتتة لعوريفنتتتدي يفضتتتمال ف اليتتتة  وريفنتتتدي يفموظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف  وريفنتتتدي يفالدجوتتتة، يف د تتت
متا  ة ا لتلامات اليت ن  ت يف مؤمتة جويف لدرةكاء اإلاائيني لتهيئة اجملال أمام توفي  يفرنة اسرتاتيجية احلد 

 (12مل الفعة اجلديدة، يفد م توفي  مقار  مل األمم املتحدة اجلديد لدمسا دة اإلاائية )الفعةة 
  بيساو  -احلالة يف غينيا 

S/PRST/2012/15 
 2012نيسال/أ ةيل  21

يرتتدد اجملدتتس  دتتى أل تكتتةر التتتدخل غتت  العتتانوم لدمؤسستتة ال ستتكةية يف السياستتة يستتهم يف استتتمةار  تتدم 
اإلفتالت متل ال عتاب، يفي يتق اجلهتود الةاميتة مىل ت ليتل ستيادة العتانول يفتوفيت  مصتالح ا ستعةار يفشتيوع ثعافتة 

الع تاع األمتت  يفترتتجيع التوميتتة يفتةستير ثعافتتة دميعةاقيتتة. يفيةحتتب اجملدتتس يف ذت ا الصتتدد ابجلهتتود التتيت تعتت هلا 
نغوليتة متل أجتل حتعيتق الستالم  يستايف التا  تة لدجوتة  وتاء الستالم يفالع ثتُة الثوائيتة األ -الترتكيدُة الع ةيتة لغيويتا 

 يفا ستعةار يف العدد )الفعةة السا عة لدفعةة ما نعل األخ ة(
 (2013) 2103العةار 
 2013أاير/مايو  22

شتتهةاً ا تعتتاراً متتل  12لفتترتة  يستتايف  -يعتةر متديتتد يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف غيويتتا 
، يفت تتديدها  دتتى لتتو متتا أيفصتتى  تت  األمتتني ال تتام لتتتؤدي 2014أاير/متتايو  31حتتىت  2013حليةال/يونيتت   1

 (1 يسايف )الفعةة  -املهام التالية: ... ) ( ال مل مع جلوة  واء السالم د ماً أليفلوايت  واء السالم يف غيويا 
ال ام املت دعة ردخال ت تديالت  دتى التوه  املتكامتل لدجوتة  وتاء الستالم يفصتوديفق  يؤيد لييداً اتماً توصيات األمني 

 (2 يسايف، يفأنر ة فةيق األمم املتحدة الع ةي،  دى الوحو املعني يف تعةيةه )الفعةة  - واء السالم يف غيويا 
S/PRST/2013/19 

األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتتتتتتتتانول   9
2013 

 يستايف  دتى ال متل م تا  -اث اجملدس الستد ات املستؤيفلة  تل الفترتة ا نتعاليتة يفاملؤسستات الوقويتة يف غيويتا 
لدتدفيف مل حدة التوتةات ا جتما ية يفاملصا ب اإلنسانية متل أجتل ضتمال هتيئتة موتا  ستدمي يفنتي مىل 

عةاقيتتتتة يفت ليتتتتل املؤسستتتتات الوقويتتتتة يفت ليتتتتل حعتتتتوق توفيتتتت  اإلصتتتتالحات الع يتتتتدة املتتتتدى لتوقيتتتتد الستتتتالم يفالدمي
يفالتوميتتتة ا جتما يتتتة يفا نتصتتتادية. يفيةحتتتب اجملدتتتس، يف ذتتت ا الصتتتدد، اب ستتتتئواف احملتمتتتل ملرتتتاركة  اإلنستتتال

 يستتايف التا  تتة لدجوتتة  وتتاء الستتالم،  وتتدما تتتتوفة الظتتةيفف املالئمتتة، يفيةحتتب اب تتتلام رئيستتها  -ترتتكيدة غيويتتا 
يف، يفيرجع  دى الت ايفل الوثيق  ني الدجوة يفمكتب األمم املتحدة املتكامل لعواء السالم يف  يسا -غيويا  زايرة
  يسايف )الفعةة األخ ة( -غيويا 

  احلالة يف ليرباي 
 (2012) 2066العةار 
 2012أيدول/سعتمرب  17

يرتتدد  دتتى ضتتةيفرة ا تستتاق يفالتكامتتل  تتني جهتتود حفتتظ الستتالم يف وتتاء الستتالم يفالتوميتتة متتل أجتتل التصتتدي 
يفي دب مىل األمني ال ام أل يواصل، اب شرتاك مع فةيق األمم املتحدة الع ةي   ف الية حلا ت ما   د الوتلاع،

يفالرةكاء الديفليني، التوسيق يفالت تايفل متع جلوتة  وتاء الستالم، يفيتد و مىل م تاز مةاكتل ال دالتة يفاألمتل يف الونتت 
ا  ركل اتم، مل أجل املواسب، يفتليفيدذا ابملالك الكامل الالزم مل املوظفني لتصعح نادرة  دى ملايفلة مهامه

املسا ة يف حتسني خدمات ال دالة يفاألمل يف كافة ر وع ليرباي، يفيرجع الدجوة  دى أل تواصل،   د الترايفر 
الوثيتق متع حكومتتة ليترباي، م تداد تعتتارية  تل نتتائ    ثاهتتتا يفتوصتياهتا  رتال ستتعل اإلستةاع ابلتعتدم يف مصتتالح 

 (16ة الوقوية )الفعةة ن اع األمل يفسيادة العانول يفحتعيق املصاحل

https://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ar/2012/15
https://undocs.org/ar/2012/15
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/2013/19
https://undocs.org/ar/2013/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
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 األحكام العةار يفاترخي 
  احلالة يف سرياليون 
S/PRST/2012/11 

 2012نيسال/أ ةيل  11

 واء السالم يف ست اليول، مبتا يف ذلتك يف م اجلتة اجملتال ذي يعة اجملدس  ديفر جلوة  واء السالم يف د م جهود 
األيفلويتتة املتمثتتل يف  مالتتة الرتتعاب. يفاتتث اجملدتتس الدجوتتة  دتتى مواصتتدة ال متتل لتتد م مكتتتب األمتتم املتحتتدة 

 املتكامل لعواء السالم يف س اليول يففةيق األمم املتحدة الع ةي )الفعةة ما نعل األخ ة(
 (2012) 2065العةار 
 2012أيدول/سعتمرب  12

يرتتجع جلوتتة  وتتاء الستتالم  دتتى مواصتتدة تعتتدمي التتد م حلكومتتة ستت اليول يفمكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء 
، يف دتى التد وة مىل 2012السالم يف س اليول يفمكتتب األمتم املتحتدة الع تةي يف التحنت   نتدتاابت  تام 

مواصدة توفي   ة م  التغي  حلني ا نتهاء مو ، يفمىل توخي هن  متوازل يف يفضع  ة م  حتعيق الةختاء، يفت ليتل 
االليتتتات الةاميتتتة مىل ضتتتمال حستتتل التونيتتتت يفنا ديتتتة التوعتتتؤ ابلتمويتتتل التتتوق  يفالتتتديفيل أليفلتتتوايت  وتتتاء الستتتالم 

 دتدال اجلوتوب؛ يفي دتب مىل الدجوتة مواصتدة م عتاء اجملدتس  دتى  دتم  يفالتومية،  سعل ترمل ت ليتل الت تايفل  تني
آبختتة متتا مت محتتةازه متتل تعتتدم، يفاستتت ةا  مرتتاركتها يف األنرتت ة املنتت دع هبتتا يف ستت اليول   تتد  تتاح مجتتةاء 

 (13ا نتداابت مترياً مع ختفيض حجم املكتب )الفعةة 
S/PRST/2012/25 

ترتتتتتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  30
2012 

ابإلضافة مىل ذلتك، ي دتب اجملدتس متل جلوتة  وتاء الستالم أل تواصتل تعتدمي التد م مىل ست اليول، يف  ستيما يف 
 جهود حرد املوارد الديفلية يفتوسيق أ مال الرةكاء الديفليني يف التومية )الفعةة ما نعل األخ ة(

 (2013) 2097العةار 
 2013آذار/مارس  26

يرجع حكومة ست اليول  دتى التدخول يف موانرتات  رتال قعي تة ديفر األمتم املتحتدة يفأنرت تها يفن تاق ذت ا 
املتحتتتدة الع تتتةي التتتديفر يف مةحدتتتة متتتا   تتتد انستتتحاب املكتتتتب املتكامتتتل، ابلتوستتتيق متتتع املكتتتتب يففةيتتتق األمتتتم 

 (5يفالرةكاء املت ددي األقةاف يفالثوائيني يفجلوة  واء السالم، يفغ  ذؤ ء مل اجلهات امل وية )الفعةة 
ي دتب مىل جلوتتة  وتتاء الستالم مواصتتدة تعتتدمي التد م حلكومتتة ستت اليول، يفال متل متتع الع ثتتة يففةيتق األمتتم املتحتتدة  

ارد لتترب م  حتعيتتق الةختتاء، يفذتتو يفمذ يرتت  مىل قدعتت  يف الع تتةي،   ستتيما متتل ختتالل  تت ل اجلهتتود حلرتتد املتتو 
ال تعوم الدجوة ابست ةا  مراركتها يف األنر ة املنت دع هبتا يف ست اليول   تد أل  (2012) 2065العةار 

 دتب مىل الدجوتة أل تستت ة   مدهتا  غيتة أجةيت ا نتداابت  وجاح يفانستجاماً متع ختفتيض حجتم الع ثتة، ي
 (20ختفيض الديفر ال ي تن دع    )الفعةة 

   
 أجهزة فرعية اتبعة جمللس األمن، اقرُتح إنشافها لكنها مل تُنش  - اثمنا

 مالحظة  
 منراؤه. يتم يفمل فة ي جهاز منراء رمسياً  فيها انرُتح حا ت ا ست ةا  نيد الفرتة ترهد مل 
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