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 استهاللية مالحظة  
 25 يف 24 املتواد  ديهتا نصتت متا لتو  دتى يفستد اتِّ  األمل جمدس يفظائف اخلامس اجللء يغ ي 

 اإلشتارات ت تة  نستم، كتل مقتار يفيف أنستام. ثالثتة مىل ابلتتايل يفيوعسم املتحدة، األمم ميثاق مل 26 يف
 أينتاً  نستم كل يفيتنمل يفجدسات . يفنةارات  اجملدس رسائل يف يفردت اليت املواد تدك مىل يفالصةاة النموية
 لتتو أي  دتتى توضتتح حتتا ت أيف املتتواد تدتتك موانرتتة فيهتتا جتتةت حمتتددة مواستتعات تعحتتث حالتتة دراستتات

  .26 يف 25 يف 24 املواد اجملدس قعق كيف آخة
 صتول  تل الةئيستية مستؤيفليت  مىل نةارا 27 يف اجملدس أشار اب ست ةا ، املرمولة الفرتة يفخالل 
 ابجلتتتلاءات تت دتتتق نتتتةارات ذلتتتك يف مبتتتا ،24 املتتتادة  ديهتتتا نصتتتت متتتا لتتتو  دتتتى التتتديفليني يفاألمتتتل الستتتالم
 اجملدتس جدستات ختالل الةئيستية اجملدتس مستؤيفلية يفنونرتت يفليعيتا.  يستايف - غيويتا مل كل  دى املفةيفضة
 اجلوائيتتة يفاحملكمتتة اإلنديميتتة الفا دتتة اجلهتتات ديفر ذلتتك يف مبتتا املستتائل، متتل يفاستت ة قائفتتة  رتتال امل عتتودة
 اجملدس. ل م يفأساليب الديفلية

 متتتع ابلت تتايفل الستتتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتتة فيتت  قالتتتب يفاحتتد نتتتةار يف 25 املتتادة مىل اجملدتتتس يفأشتتار 
 نتتةارات أي يف 26 املتتادة مىل ُيرتتة يفمل الكيميائيتتة. أستتدحتها تتتدم  يف الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة موظمتتة

 يفاملوظمتتتات املتحتتتدة األمتتتم  تتتني الت تتتايفل ستتتياق يف أجةيتتتت موانرتتتات ختتتالل قُةحتتتت يفلكوهتتتا لدمجدتتتس،
 الديفليني. يفاألمل السالم صول يف اإلنديمية يفديفل اإلنديمية
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 24 املادة  وج  الدوليني واألمن السالم صون عن الرئيسية األمن جملس مسؤولية - أو 
  24 املادة 
 األمتتتتم  تتتت  تعتتتتوم التتتت ي ال متتتتل يكتتتتول أل يف رغعتتتتة - 1 
 األمتتتتل جمدتتتتس مىل اهليئتتتتة تدتتتتك أ نتتتتاء ي هتتتتد ف َّتتتتا ً، ستتتتةي اً  املتحتتتتدة
  دتتى يفيوافعتتول التتديفيل يفاألمتتل الستتدم حفتتظ أمتتة يف الةئيستتية ابلتع تتات

  ديت  تفةضتها التيت  واجعاتت  نيامت  يف  توهم  ئعتا ي مل اجملدس ذ ا أل
 التع ات. ذ ه

 يففعتتاً  الواجعتتات ذتت ه أداء يف األمتتل، جمدتتس ي متتل - 2 
 جملدتتتس املدولتتتة اخلاصتتتة يفالستتتد ات يفمعادئهتتتا. املتحتتتدة األمتتتم ملعاصتتتد
 الستتادس الفصتتول يف معيوَّتتة الواجعتتات هبتت ه العيتتام متتل لتمكيوتت  األمتتل

  رة. يفالثام يفالثامل يفالسا ع
 مذا خاصة، يفأخةى سووية تعارية األمل جمدس يةفع - 3 
 فيها. لتوظة ال امة اجلم ية مىل احلال، انتنت

 
  مالحظة 
 مىل يفيوعستتتتم (1)امليثتتتتاق متتتل 24 املتتتتادة األيفل العستتتتم يتوتتتايفل 
 يف املتدتتتت ة العتتتتةارات ألتتتتف الفة تتتتي العستتتتم فيرتتتتمل فتتتتة يني. نستتتمني
  الةئيسية األمل جمدس مسؤيفلية مىل تر  اليت 2013 يف 2012  امي
 العستم يفيعحتث .24 ابملتادة  متال التديفليني يفاألمل السالم صول  ل

 فيهتتا يفأحيتتل اجملدتتس جدستتات يف ُ عتتدت التتيت املوانرتتات ابء الفة تتي
 لدمجدس. الةئيسية الو ية مىل

صتتتتتةاحًة يف ستتتتتعع جدستتتتتات  عتتتتتدذا  24يفنتتتتتد أشتتتتت  مىل املتتتتتادة  
يفتتنتتمل اجملدتس، يفلكوهتا مل تُتت كة ستوى  رتكل ضتتم  يف نتةارات اجملدتس. 

 .  (2)24 سعع رسائل موجهة مىل اجملدس مشارات صةاة مىل املادة
__________ 

 يعتدمها التيت الستووية ابلتعتارية املت دعة (3) 24 املادةَ  الةا ع اجللء يتوايفل (1) 
  ال امة. اجلم ية مىل األمل جمدس

 املؤرختتتتتتتة الةستتتتتتتالة اجملدتتتتتتتس: رئتتتتتتتيس مىل املوجهتتتتتتتة التاليتتتتتتتة الةستتتتتتتائل انظتتتتتتتة (2) 
 (؛S/2012/223) مصتتتتتتتة اثتتتتتتتل متتتتتتتل التتتتتتتواردة 2012 نيستتتتتتتال/أ ةيل 13

 يفالتيت ال تام األمتني متل الواردة 2012 نيسال/أ ةيل 23 املؤرخة يفالةسالة
  يستايف - غيويتا اثتل متل 2012 نيستال/أ ةيل 9 مؤرختة رستالة هبا ايل

(S/2012/254؛) متتل التتواردة 2012 نيستتال/أ ةيل 24 املؤرختتة يفالةستتالة 
 2013 نيستتال/أ ةيل 25 املؤرختتة يفالةستتالة (؛S/2012/257) مصتتة اثتتل

 مىل املوجهتتتة التاليتتتة يفالةستتتائل (؛S/2013/247) األردل اثتتتل متتتل التتتواردة
 مل الواردة 2012 األيفل/أكتو ة ترةيل 1 املؤرخة الةسالة ال ام: األمني
 ترتتتتتتتتتتتتتتةيل ٨ املؤرختتتتتتتتتتتتتتة يفالةستتتتتتتتتتتتتتالة (؛S/2012/731) غواتيمتتتتتتتتتتتتتتا  اثتتتتتتتتتتتتتتل

يفك لك كال ديفر اجلهات الفا دة اإلنديمية يفاملوظمات الديفلية  
مم املتحدة األخةى جتاه مسؤيفلية اجملدتس الةئيستية موضتو ا أيف أجهلة األ

قُتتتتتتةح لدموانرتتتتتتة يف جدستتتتتتات اجملدتتتتتتس، يفمثدتتتتتت  كيفيتتتتتتة اارستتتتتتة اجملدتتتتتتس 
مستتتؤيفليت  الةئيستتتية يف جمتتتا ت متتتل نعيتتتل التصتتتدي لد وتتتف اجلوستتتي يف 

 حا ت الولاع يفالت امل مع التدفعات غ  املرةيف ة  رب احلديفد.
 

القززرارات الززيت تشززري إىل مسززؤولية اجمللززس الرئيسززية  - ألف
   عن صون السالم واألمن الدوليني 
 صتةاة مشتارات أي تتةد مل ،2013 يف 2012  امي خالل 

 ذلتك، يفمع اجملدس. اخت ذا اليت العةارات يف امليثاق مل 24 املادة مىل
 نتتتتتتتتةارا 13 يف ضتتتتتتتتم   رتتتتتتتتكل 24 املتتتتتتتتادة مىل اجملدتتتتتتتتس أشتتتتتتتتار فعتتتتتتتتد

 صتتتول يف الةئيستتتية مستتتؤيفليت ” مىل ت تتتةق حيتتتث رائستتتيا،  يتتتا  14 يف
 أد ه. التفصتيل متل مبليتد املعتني الوحو  دى “الديفليني يفاألمل السالم

 صتتول  تتل الةئيستتية مستتؤيفليت  مىل اجملدتتس أشتتار مواستتعات،  نتتع يفيف
 السا ع الفصل مبوجب مجةاءات اخت  حيوما الديفليني، يفاألمل السالم

 يفنتد يفذتاييت. يفليعيتا  يستايف - غيويتا مثتل ددال ع يت دق فيما امليثاق مل
 الفعتتةات يفيف العتتةارات ديعاجتتة فعتةات يف  تتادةً  اإلشتتارات ذت ه يفردت
  الةائسية. العيا ت مل األيفىل

يفكتت لك أكتتد اجملدتتس مستتؤيفليت  الةئيستتية أيف أ تتاد لكيتتدذا يف  
 دة جدسات، مبا يف ذلك جدسات نظتة فيهتا يف ديفر التديفل األ نتاء 

 أيف املوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية فيما يت دق ابألمل اجلما ي. 
 

 القرارات 
 مشتتتتتتارات نتتتتتتةارا 13 تنتتتتتتمل ،2013 يف 2012  تتتتتتامي يف 
 أن  جمددا اجملدس أكد العةارات، ذ ه يفيف (.1) 24 املادة مىل ضموية
 ذكنتة أيف التديفليني، يفاألمتل الستالم صتول  تل الةئيستية مستؤيفليت  يدرك
 متل  انيتة يفكانتت مليت . أشتار أيف ا  تعار يف يفض   أيف كةره أيف   لك
 نتتتةارات  ستتتة كانتتتت حتتتني يف   يوهتتتا،  عدتتتدال تت دتتتق العتتتةارات تدتتتك

اجملدتتتتتس. أ متتتتتال جتتتتتديفل يف مدرجتتتتتة مواضتتتتتي ية  عوتتتتتود تت دتتتتتق أختتتتتةى
__________ 

 اإلستتتتتتتالمية ميتتتتتتتةال مجهوريتتتتتتتة اثتتتتتتتل متتتتتتتل التتتتتتتواردة 2012 األيفل/أكتتتتتتتتو ة
 املؤرختتتتتتتتتة يفالةستتتتتتتتتالة (؛S/2012/752) ا ليتتتتتتتتتاز(  تتتتتتتتتدم حةكتتتتتتتتتة )ابستتتتتتتتتم

 جمدس يفرئيس ال ام األمني مىل املوجهة 2012 الثام/نوفمرب ترةيل 15
 ا ليتتتاز(  تتتدم حةكتتتة )ابستتتم اإلستتتالمية ميتتتةال مجهوريتتتة اثتتتل متتتل األمتتتل

(A/67/580-S/2012/831.)  

https://undocs.org/ar/S/2012/223
https://undocs.org/ar/S/2012/254
https://undocs.org/ar/S/2012/257
https://undocs.org/ar/S/2013/247
https://undocs.org/ar/S/2012/731
https://undocs.org/ar/S/2012/752
https://undocs.org/ar/A/67/580
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 اختت    يوهتا،  عدتدال املت دعة الثمانية العةارات مل  سة يفيف 
 الفصل مبوجب تتد  مجةاءات أهنا مىل صةاحة أش  مجةاءاتٍ  اجملدس
 اجلتلاءات تتدا   اجملدتس  تدنل العتةارات، تدتك يفيف امليثاق. مل السا ع
 -  غيويتتتتا يت دتتتتق فيمتتتتا جتتتتلاءات تتتتتدا   يففتتتتة  ،(3) ديعيتتتتا يت دتتتتق فيمتتتتا
 يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمم   ثة يف ية مةتني يفمدند ،(4) يسايف
 يف احلالتة أل نتةر يفنتد اجملدس،  مد ابلسودال، يت دق يففيما .(5)ذاييت

  دتتى الترتتديد مىل التتديفليني، يفاألمتتل لدستتالم هتديتتداً  ترتتكل الستتودال
 مختتتتالل ديفل األفةيعتتتتي، يفا حتتتتتاد املتحتتتتدة األمتتتتم  تتتتني الرتتتتةاكة أ يتتتتة

 يفابلوستتتتعة .(6)يفاألمتتتتل الستتتتالم صتتتتول  تتتتل الةئيستتتتية اجملدتتتتس مبستتتتؤيفلية
 استتتتددم ابلتتيمل، يت دتتق فيمتتا ستتتيما يف  األيفستتط، الرتتةق يف لدحالتتة
 صتتتول  تتتل الةئيستتتية مستتتؤيفليت  يتتتدرك يفمذ” صتتتيغة أختتتةى متتتةة اجملدتتتس
 يف األقتتتتةاف مجيتتتتع مواشتتتتدت  ستتتتياق يف ،“التتتتديفليني يفاألمتتتتل الستتتتالم
 .(7)سياسية أذداف لعدوغ ال وف استددام  ل متتوع أل مىل اليمل

 مواضتتتي ي، قتتتا ع ذات  عوتتتود املت دعتتتة اخلمستتتة العتتتةارات يفيف 
 فيمتتتا يفاألمتتتل الستتتالم صتتتول  تتتل الةئيستتتية مستتتؤيفليت  مىل اجملدتتتس أشتتتار
 الستتياق يف مجتتةاءات متتل اختتت ه ملتتا د متتاً  أيف املواضتتي ي ابلعوتتد يتصتتل
 يفالوتتتتتلاع األقفتتتتتال” امل وتتتتتول لدعوتتتتتد فعالوستتتتتعة .(٨)العوتتتتتد لتتتتت لك احملتتتتتدد
 األثتتة مب اجلتتة التلامتت  جمتتدداً  اجملدتتس أكتتد املثتتال، ستتعيل  دتتى “املستتدح
 ابلعوتتتد يت دتتتق يففيمتتتا .(9)األقفتتتال  دتتتى املستتتدح لدوتتتلاع الو تتتاق الواستتتع
 اجملدتتتتتس  حتتتتتظ ،“اخلفيفتتتتتة يفاألستتتتتدحة الصتتتتتغ ة األستتتتتدحة” امل وتتتتتول

 اب تعارذتتا أ يتتة متتل اخلفيفتتة يفاألستتدحة الصتتغ ة األستتدحة  تت  تتستتم متتا
 األختتتتت ة، املستتتتتدحة الولا تتتتتات م ظتتتتتم يف استتتتتتدداما األستتتتتدحة أكثتتتتتة
 يف اجملدتتس ف اليتتة يفيعتتو  التتديفليني يفاألمتتل لدستتالم هتديتتدا يرتتكل اتتا

__________ 

 يفالعتتتتةار الديعاجتتتتة؛ متتتتل األختتتت ة نعتتتتل الفعتتتتةة ،(2012) 2040 العتتتتةار (3) 
  الديعاجة. مل األخ ة الفعةة ،(2013) 2095

  الديعاجة. مل )األخ ة( ال رةيفل الفعةة ،(2012) 204٨ العةار (4) 
 يفالعتتةار الديعاجتتة؛ متتل يفالثالثتول الثالثتتة الفعتتةة ،(2012) 2070 العتةار (5) 

  الديعاجة. مل يفال رةيفل الةا  ة الفعةة ،(2013) 2119
 2113 يفالعتتةار الديعاجتة؛ متل التاست ة الفعتةة ،(2012) 2063 العتةار (6) 

  الديعاجة. مل التاس ة الفعةة ،(2013)
 2 يفالفعتةة الديعاجتة متل  رةة اخلامسة الفعةة ،(2012) 2051 العةار (7) 

 املو وق. مل
 20٨6 يف ،(2012) 206٨ يف ،(2012) 2033 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (٨) 

   .(2013) 2122 يف ،(2013) 2117 يف ،(2013)
  الديعاجة. مل الثانية الفعةة ،(2012) 206٨ العةار (9) 

 املتةأة” امل وتول ابلعوتد يت دتق يففيمتا .(10)الةئيستية مبسؤيفليت  ا ض الع
 ا تعتتتاره يف يفضتتتع يفنتتتد جديتتتد، متتتل اجملدتتتس أكتتتد ،“يفاألمتتتل يفالستتتالم
  دتى الوان تة الةئيستية يفاملستؤيفلية يفمعادئت  املتحتدة األمتم ميثاق معاصد
 أمتتتتتورٌ  اجلوستتتتتني  تتتتتني يفاملستتتتتايفاة يفالفتيتتتتتات الوستتتتتاء متكتتتتتني أل  اتعتتتتت ،
 يفاألمتتتتتتتل الستتتتتتتالم صتتتتتتتول مىل الةاميتتتتتتتة اجلهتتتتتتتود يف حامستتتتتتتة أ يتتتتتتتة ذات

 يفالستتتالم ابملتتتةأة املتصتتتدة املستتتائل ميتتالء ا تلامتتت   تتتل يفأ تتتةب التتديفليني،
 .(11)ا ذتمام مل مليدا يفاألمل

 
 الرائسية البياانت 
 يف امليثتتتاق متتتل 24 املتتتادة مىل ضتتتموية مشتتتاراتٍ  اجملدتتتس أيفرد 

 الستتتتالم صتتتول  تتتتل الةئيستتتية مستتتتؤيفليت  فيهتتتا أكتتتتد رائستتتيا،  يتتتا  14
  لكيدذا. أ اد أيف الديفليني يفاألمل

 أستعاب ل دة 24 املادة مىل النموية اجملدس مشارة أتت يفند 
 مستتؤيفلية أيف يفديفر  تت  املووقتتة الةئيستتية املستتؤيفلية  تتني الصتتدة م تتةاز موهتتا

 اإلنديميتتة، يفاملوظمتتات األ نتتاء التتديفل أي األختتةى، الفا دتتة اجلهتتات
  يا تتت  يف اجملدتتس أكتتد املثتتال، ستتعيل ف دتتى يفاألمتتل. الستتالم صتتول يف

 الستالم يفتوقيتد الديفليني يفاألمل السالم صول  رال الصادرة الةائسية
 الديفليني، يفاألمل السالم صول  ل الةئيسية مسؤيفليَت  أفةيعيا غةب يف
  تتاتق  دتتى الوان تتة الةئيستتية املستتؤيفلية مىل ذاتتت  الونتتت يف اإلشتتارة متتع

 يف املستتتتتتدح يفالستتتتتت و العةصتتتتتتوة  دتتتتتتى ابلعنتتتتتتاء يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا التتتتتتديفل
 العوتتتود  رتتتال الصتتتادرة الةائستتتية العيتتتا ت متتتل ال ديتتتد يفيف .(12)العحتتتة

 يفديفل اإلنديميتتتتتة يفاملوظمتتتتتات املتحتتتتتدة األمتتتتتم  تتتتتني الت تتتتتايفل” امل وونتتتتتة
 يف يفاألمتتل الستتالم” يف “التتديفليني يفاألمتتل الستتالم صتتول يف اإلنديميتتة
 مستتتتتؤيفليت  اجملدتتتتتس كتتتتتةر ،“األيفستتتتتط الرتتتتتةق يف احلالتتتتتة” يف “أفةيعيتتتتتا
 املوظمتتات متتع الت تتايفل ا يتتة التستتديم متتع لكيتتدذا، أ تتاد أيف الةئيستتية
 تدتك يفيف التديفليني. يفاألمتل الستالم صول يف اإلنديمية يفديفل اإلنديمية

 اإلنديميتتتتتتتتتتة املوظمتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتتع الت تتتتتتتتتتايفل اجملدتتتتتتتتتتس يفصتتتتتتتتتتف العيتتتتتتتتتتا ت،
 ،(13)اجلمتتتتتا ي األمتتتتتل متتتتتل “يتجتتتتتلأ   جتتتتتلء” انتتتتت  اإلنديميتتتتتة يفديفل

__________ 

  الديعاجة. مل يفالةا  ة األيفىل الفعةاتل ،(2013) 2117 العةار (10) 
 الديعاجتتتتتتتتة متتتتتتتتل يفالةا  تتتتتتتتة الثالثتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتةاتل ،(2013) 2122 العتتتتتتتتةار (11) 

 املو وق. مل 3 يفالفعةة
 (12) S/PRST/2012/24 ،يف األيفىل؛ الفعتتتتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2013/13، الفعتتتتتتتتتتتتتتتةة 

  األيفىل.
 (13) S/PRST/2013/12، يفالثالثة. انيةالث الفعةاتل  
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https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/12
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 “اسنل” أل ميكل أمة ان  أيف ،(14)اجلما ي لامل “ذامة ركيلة” يف
 فيمتتتا اجملدتتتس أنرتتت ة  تتتل امل دومتتتات متتتل يفملليتتتد .(15)اجلمتتتا ي األمتتتل
 التوظيمتتتتتات ديفر يتوتتتتتايفل التتتتت ي امليثتتتتتاق متتتتتل الثتتتتتامل ابلفصتتتتتل يت دتتتتتق

 الثامل. اجللء انظة الديفليني، يفاألمل السالم صول يف اإلنديمية
 أكتتتتتد أفةيعيتتتتا، يف يفاألمتتتتتل الستتتتالم  رتتتتتال رائستتتتي  يتتتتال يفيف

 متتتل 34 يف 33 املتتتادتني مىل يفأشتتتار الةئيستتتية مستتتؤيفليت  جمتتتدداً  اجملدتتتس
 السدمية ابلوسائل املواز ات  تسوية التلام  لكيد أينا فا اد امليثاق،
 احلتتا ت أيف لدمواز تتات لدتصتتدي الالزمتتة الونائيتتة اإلجتتةاءات يف ت ليتتل

 التتديفليني يفاألمتتل الستتالم صتتول ت تتةيض مىل تتتؤدي أل املتتةجح متتل التتيت
 الستادس يفلدفصتل املتادتني هلاتني موانرة  دى يفلالقالع .(16)لدد ة

 انظتتتة الستتدمية، ابلوستتتائل املواز تتات تستتتوية يتوتتايفل التتت ي امليثتتاق متتل
 .املةجع ذ ا مل السادس اجللء
 
املناقشات املتعلقة  سؤولية جملس األمن الرئيسزية  - ابء

 عن صون السالم واألمن الدوليني  
 24 املتتتتادة مىل ُأشتتتت  اب ستتتتت ةا ، املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 

 ذتتت ه توايفلتتتت يفنتتتد اجملدتتتس. جدستتتات متتتل ال ديتتتد يف يفضتتتمواً  ةاحةً صتتت
 متل مستائل اجملدتس جدستات ختالل 24 املتادة مىل الصةاة اإلشارات

 يفاألمتتتتتل الستتتتتالم صتتتتتول يف اجملدتتتتتس ديفر توضتتتتتح حتتتتتديفد ت يتتتتتني نعيتتتتتل
 متتل يفغ ذتتا األختتةى املتحتتدة األمتتم أجهتتلة متتع ال النتتات يف التتديفليني

 متتتتتتتواد متتتتتتتل يفغ ذتتتتتتتا 24 املتتتتتتتادة  تتتتتتتني يفالتفا تتتتتتتل الديفليتتتتتتتة، املوظمتتتتتتتات
 .(17)امليثاق

__________ 

 (14) S/PRST/2012/26، األيفىل. الفعةة  
 (15) S/PRST/2013/12، يف يفالثالثتتتتتة؛ الثانيتتتتتة الفعتتتتتةاتل S/PRST/2012/20، 

  يفالثانية. األيفىل الفعةاتل
 (16) S/PRST/2013/4، األيفىل. الفعةة  
يف جدستتتتتتتتتتتتات اجملدتتتتتتتتتتتتس التاليتتتتتتتتتتتتة:  24يفردت مشتتتتتتتتتتتتارات صتتتتتتتتتتتتةاة مىل املتتتتتتتتتتتتادة  (17) 

S/PV.6705 ابكستتتتتتتتال(؛ يف  22، الصتتتتتتتفحة(S/PV.6706 (Resumption 1) ،
)جوتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتا(؛  20، الصتتتتتتتتفحة S/PV.6760)األردل(؛ يف  13الصتتتتتتتتفحة 
 S/PV.6760 يف )كتتتتتتتتتتتواب(؛ 3٨)ابكستتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  22يفالصتتتتتتتتتتتفحة 

(Resumption 1)، اإلستتتتتتتتتتتتتتتتالمية(؛ ميتتتتتتتتتتتتتتتتةال )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة 2 الصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 )مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا(؛ 31 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6849 (Resumption 1) يف
 ميتتتةال )مجهوريتتتة 41 يفالصتتتفحة )مصتتتة(؛ 3٨ الصتتتفحة ،S/PV.6870 يف

 ا ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز(؛  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم حةكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ابستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمية،
 )كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواب(؛ 16الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  ،S/PV.6870 (Resumption 1) يف
، S/PV.7052 (Resumption 1))مصتة(؛يف  36، الصفحة S/PV.7052 يف

 التيت املستائل يف الكعت  التوتوع التاليتة احلالة دراسات يفتوضح 
  ت عيتتتتتق يتصتتتتتل فيمتتتتتا 2013 يف 2012  تتتتتامي يف موانرتتتتتتها جتتتتتةت

 املتتادة مبوجتتب اجملدتتس  تتاتق  دتتى الوان تتة الةئيستتية املستتؤيفلية تفستت  أيف
 مبستتتؤيفلية يتصتتتل فيمتتتا اإلنديميتتتة التوظيمتتتات ديفر حتديتتتدا يفموهتتتا ،24

 يفت ليتل (؛1 )احلالة الديفليني يفاألمل السالم صول  ل الةئيسية اجملدس
 ال النتة ذلتك يف مبتا التديفليني، يفاألمتل السالم صول يف العانول سيادة
 يف اجملدتتتتس يفديفر (؛2 )احلالتتتتة الديفليتتتتة اجلوائيتتتتة يفاحملكمتتتتة اجملدتتتتس  تتتتني

 هلتتتتا يت تتتتة  التهديتتتتدات متتتتل اب تعتتتتاره احلتتتتديفد  تتتترب لالجتتتتتار التصتتتدي
 أستاليب  دتى حتسيوات يفمدخال (؛3 )احلالة الديفليال يفاألمل السالم
 اجلوستتتي لد وتتتف التصتتتدي يف اجملدتتتس يفديفر (؛4 )احلالتتتة اجملدتتتس  متتل
 صتول  تل الةئيسية مسؤيفليت  مل جلءا ذلك اب تعار الولاع حا ت يف

 (.5 )احلالة الديفليني يفاألمل السالم
 

 1 احلالة 
 اإلقليميزززززززة واملنظمزززززززات املتحزززززززدة األمزززززززم بزززززززني التعزززززززاون 

  الدوليني واألمن السالم صون يف اإلقليمية ودون
 جدستتتتات أر تتتتع اجملدتتتتس  عتتتتد ،2013 يف 2012  تتتتامي يف 

 صتول يف اإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة املوظمتات يف تني  يو  الت ايفل  رال
 12 يف امل عتتتتتودة 6702 اجلدستتتتتة يفيف .(1٨)التتتتتديفليني يفاألمتتتتتل الستتتتالم
  تني الت ايفل زايدة مىل متكدمني  دة د ا ،2012 الثام/يواية كانول
 هلتتا يت تتة  التتيت لدتهديتتدات التصتتدي يف اإلنديميتتة يفاملوظمتتات اجملدتتس
 املستتتتتؤيفلية” فكتتتتتةة فاينتتتتتديفا أفةيعيتتتتتا، يف يفداصتتتتتة ،(19)يفاألمتتتتتل الستتتتتالم
 ابملستتتؤيفلية مختتالل ديفل التتديفليني يفاألمتتل الستتالم صتتول يف “املرتترتكة
 متتتل 6 الفعتتتةة مىل يفابإلشتتتارة .(20)الصتتتدد ذتتت ا يف لدمجدتتتس الةئيستتتية
 اثتتل أيفضتتح اجلدستتة، تدتتك يف ا ُتمتتد التت ي (2012) 2033 العتتةار

 يفاألمتتل الستتدم يفجمدتتس األمتتل جمدتتس  تتني التوستتيق أل املتحتتدة املمدكتتة
__________ 

ميتتتتتةال اإلستتتتتالمية، )مجهوريتتتتتة  17)كوستتتتتتاريكا(؛ يفالصتتتتتفحة  ٨الصتتتتتفحة 
 )مدديف(. 25ابسم حةكة  دم ا لياز(؛ يفالصفحة 

 (1٨) S/PV.6702، يف S/PV.6919 ،يف S/PV.7015، يف S/PV.7050.  
 (19) S/PV.6702 ،كيويتتتتا(؛ 11 يفالصتتتتفحة أفةيعيتتتتا(؛ )جوتتتتوب 4 الصتتتتفحة( 

 ،S/PV.6702 (Resumption 1) يف املتحتتتتدة(؛ )املمدكتتتتة 32 يفالصتتتتفحة
 )نيجتت اي(؛ 11 يفالصتتفحة )مثيو يتتا(؛ 9 يفالصتتفحة )اهلوتتد(؛ 5 الصتتفحة
  املتحدة(. )املمدكة 13 يفالصفحة

 (20) S/PV.6702، توغو(. 30 الصفحة(  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/26
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  األمل جملدس ما سياق يف م ” يتم أل ميكل   األفةيعي لالحتاد التا ع
                            .(21)“الديفليني يفاألمل السالم  صول يت دق فيما أسععية مل

 شتتتتتتتتتتتتتتتعا / 13 يف ُ عتتتتتتتتتتتتتتتدت التتتتتتتتتتتتتتتيت 6919 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يفيف 
تتتلت 2013 فربايتتة  أ تتتةب األيفريف ، ا حتتتتاد  دتتى فيهتتتا املوانرتتات يفركن
 الثا تت” التةايدي التديفر تغيت  أل مفاده رأي  ل الةيفسي ا حتاد اثل

 يفاألمتتتل الستتتالم صتتتول مستتتائل يف األمتتتل جملدتتتس “يتل تتتلع   ]التتت ي[
 آليتة مىل احلاجتة تلايتد متل التةغم  دتى ،“متامتا مةفتو ” أمتة الديفليني
 فيهتا مبتا اإلنديميتة، يفاملوظمتات املتحتدة األمتم  تني ال مل لتعسيم ف الة

  .(22)األيفريف  ا حتاد
 ،2013 آب/أغستتت س 6 يف امل عتتودة 7015 اجلدستتة يفيف 
 األمتتل جملدتتس متتا  دتتى ترتتديدذا م تتة  يف األرجوتتتني، اثدتتة أشتتارت

 التتتديفر مىل التتتديفليني، يفاألمتتتل الستتتالم  صتتتول يت دتتتق فيمتتتا أستتتععية متتتل
 يفاملوظمتتتتتتتات الرتتيعتتتتتتات األختتتتتتت ة الستتتتتتووات يف  تتتتتتت  اضتتتتتت د ت التتتتتت ي
 يفصتتول يفت ليتتل الولا تتات نرتتوب موتتع جمتتال يف اجلديتتدة اإلنديميتتة ديفل

 “أساستتي” ديفر انتت  التتديفر ذتت ا فوصتتفت التتديفليني، يفاألمتتل الستتالم
 التوظيمتتتتتات جتدعتتتتت  متتتتا املتكدمتتتتتني متتتتتل آختتتتة  تتتتتدد يفأكتتتتتد .(23)األمتتتتل

 مخالل ديفل يفاألمل، السالم صول جمال يف خاصة نيمة مل اإلنديمية
  وتستوا  اثتل أنتة فعتد اجملدتس.  تاتق  دتى الوان تة الةئيستية ابملسؤيفلية

 اإلنديميتتة التتديواميات  دتتى يتونفتتال متتا غالعتتا الستتالم يفصتتول مدارة ال
 اثتل يفذكتة .(24)أفنل  ركل احملدية املؤسسات تتوايفهلا أل ميكل اليت

 ندرا توفة األزمات أيفنات يف اإلنديميني الرةكاء مراركة أل ذوديفراس
 اجلغتتتةايف العتتتةب”  وامتتتل ريفانتتتدا اثتتتل يفأ تتتةز .(25)الرتتتة ية متتتل أكتتترب

 متتتتتع الرتتتتةاكة تعتنتتتتتي أستتتتعااب اب تعارذتتتتا “األ عتتتتتاء يفتعاستتتتم يفالستتتتة ة
 اليتتاابل اثتتل  حتتظ يفابملثتتل، .(26)اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة املوظمتتات

  ستتتتة ة تستتتتتجيب أل ميكتتتتل اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة املوظمتتتتات أل
  .(27)تتفانم أل نعل املواز ات لتسوية

__________ 

 (21) S/PV.6702 (Resumption 1)، 13 الصفحة. 
 (22) S/PV.6919، 20 الصفحة.  
 (23) S/PV.7015، 3يف 2 الصفحتال.  
، S/PV.7015 (Resumption 1))ريفانتتدا(؛ يف  21املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (24) 

   ) وتسوا (. 57 يف 56)الياابل(؛ يفالصفحتال  39يف 3٨الصفحتال 
 (25) S/PV.7015 (Resumption 1)، 30 الصفحة. 
 (26) S/PV.7015، 21 الصفحة. 
 (27) S/PV.7015 (Resumption 1)، 3٨ الصفحة.  

 اإلنديمية لدموظمات املتلايد ابلديفر فةنسا اثل ا رتاف يفرغم 
 املصتدحة أصتحاب ترتجيع يفمسا ي ا حتياقية الو ية معدأ ضوء يف

 تفتيت خ ة مل املمثل ح ر يفاملدكية، املسؤيفلية تويل  دى اإلنديميني
 املوكدتة اهليئة ذو يلال   األمل جمدس أل  دى يفشدد اجلما ي. األمل
 ي مل يفأن  الديفليني، يفاألمل السالم صول  ل الةئيسية املسؤيفلية مليها
 .(2٨)الغاية لتدك حتعيعاً  املتحدة األمم أ ناء مجيع  ل  ئعا
 

  2 احلالة 
 السزززالم صزززون جمزززال يف القزززانون سزززيادة وتعزيزززز تشزززجيع 

  الدوليني واألمن
 الثتتتتتتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتتتتتتانول 19 يف امل عتتتتتتتتتتتتتودة 6705 اجلدستتتتتتتتتتتتتة يف 

 جووب اثل حثن  العانول، سيادة يفت ليل ترجيع  رال 2012 يواية
  وتتتد الديفليتتتة ال تتتدل حمكمتتتة متتتل فتتتتايفى التمتتتاس  دتتتى اجملدتتتس أفةيعيتتتا

 العانول مقار يف ي مل أن  يثعت حىت م عدة، نانونية مسائل مواجهت 
 صتتتتول جمتتتتال يف رئيستتتتي  تتتتديفر اضتتتت ال    تتتتل الوظتتتتة  صتتتتةف التتتتديفيل
 ابكستتال اثتل حتثن  نفس ، السياق يفيف .(29)الديفليني يفاألمل السالم
 العتتانول  ستتيادة التمستك جمتتال يف “العتتديفة يرتكل أل”  دتتى اجملدتس

 أل جيتب لدستالم هتديتد  وجتود نتةارا اجملدس اختاذ أل منيفاً  يفت ليلذا،
 يوعغتي اجملدتس أل األرجوتني اثل يفذكة .(30)(2) 24 لدمادة يففعا يتم
 الوتتتتلاع حتتتتا ت يف يفال دالتتتتة يفالدميعةاقيتتتتة الرتتتتة ية  عتتتتيم يسرتشتتتتد أل
 .(31)الولاع انتهاء   د يفما

 ال تتتتام املتتتتد ي مكتتتتتب اثتتتتل هبتتتتا أدىل التتتتيت املالحظتتتتات يفيف 
 ترتتتةيل 17 يف امل عتتتودة 6٨49 اجلدستتتة يف الديفليتتتة اجلوائيتتتة ابحملكمتتتة

 يفاحملكمتة اجملدتس مل كل يف ية أل املمثل ذكة ،2012 األيفل/أكتو ة
 كفاحهمتتا يف  يوهمتا تتة ط ذتتي  تل اهليئتتني  تتني لدتتوتة مصتدرا ليستت
 مستتتتهاما يرتتتتكل فيمتتتتا ال عتتتتاب، متتتتل اإلفتتتتالت ظتتتتاذةة ضتتتتد املرتتتترتك
 ال ديتتد يفأ تةز .(32)ال تتامل يف يفاألمتل الستالم حتعيتتق مستا ي يف أساستيا

 يفاحملكمة، اجملدس  ني لد النة يفالت ايفم التكميدي ال ا ع املتكدمني مل
 اخل ت ة اجلتةائم  تل ال عاب مل اإلفالت ملكافحة مسا يهما يفاصفني

__________ 

 (2٨) S/PV.7015، 35يف 34 الصفحتال.  
 (29) S/PV.6705، 27 الصفحة.  
  .22 الصفحة نفس ، املةجع (30) 
 (31) S/PV.6705 (Resumption 1)، 24 الصفحة.  

 (32) S/PV.6849، ٨ الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/PV.6919
https://undocs.org/ar/S/PV.7015
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 يفاألمتتتل الستتتالم صتتتول  تتتل الةئيستتتية اجملدتتتس مستتتؤيفلية متتتل جتتتلء اهنتتتا
  .(33)الديفليني

 التوتتتافة جوانتتتب متتتل حتتت را يفالستتتودال الصتتتني اثدتتتي أل غتتت  
  تتل الصتتني اثتتل أ تتةب مذ يفاحملكمتتة. اجملدتتس  تتني ال النتتة يف احملتمدتتة
 التمتتاس فتتجوتتب مهامهتتا توفيتت  يف احلتت ر احملكمتتة تتتتوخى أل يف أمدتت 

 اجملدتتس اضتت الع ي تتوق لتتو  دتى الديفليتتة لدولا تتات سياستتية تستوايت
 اثتل يفأشار .(34)الديفليني يفاألمل السالم صول  ل الةئيسية مبسؤيفليت 
 استتتغالل متتل يفحت نر يفاحملكمتتة اجملدتتس يف يتيت  تتني التمتتايل مىل الستودال

 ك ري ة” الديفليني يفاألمل السالم صول مقار يف العانول سيادة ت ليل
 .(35)اجملدس يف ية مع تت ار    ةيعة “الديفلية ال دالة لتسييس

 الستتتتتالم صتتتتتول  تتتتتل اجملدتتتتتس مستتتتتؤيفلية ت ةيتتتتتف م تتتتتة  يفيف 
 يوعغتتتتتتتي اجملدتتتتتتتس أل أفةيعيتتتتتتتا جوتتتتتتتوب اثتتتتتتتل ارلى التتتتتتتديفليني، يفاألمتتتتتتتل

 يستهم أل شتان  مل التاجيل ذلك كال مذا م  حتعيق مجةاء يؤجل أ 
 محالتة مل  ت يف اثتل يفنتال .(36)جديتد متل محاللت  أيف السالم صول يف

 صول  ل الةئيسية مسؤيفليت  مل اجملدس ي في   احملكمة مىل احلا ت
  .(37)الديفليني يفاألمل السالم

 
 3 احلالة 
  الدوليان واألمن السالم هلا يتعرض اليت التهديدات 
 2012 نيستتتتتتال/أ ةيل 25 يف امل عتتتتتتودة 6760 اجلدستتتتتتة يف 

  حتتتظ التتديفليال، يفاألمتتل الستتتالم هلتتا يت تتة  التتتيت التهديتتدات  رتتال
 أجهتتتلة  تتتني لد متتتل يفاضتتتحا تعستتتيماً  يةستتتي امليثتتتاق أل ابكستتتتال اثتتتل
 حمصتتتورة” يفصتتتالحيات  األمتتتل جمدتتتس يفظتتتائف يفجي تتتل املتحتتتدة، األمتتتم
 اجملدس يةا ي أل رأي  يف ذلك يفيعتني .“24 املادة يف صارم  ركل
 ال امة اجلم ية نةارات مجيع يفك لك امليثاق أحكام مجيع كامدة مةا اة

__________ 

 35 يفالصتتتتتفحة الةيفستتتتتي(؛ )ا حتتتتتتاد 2٨ الصتتتتتفحة نفستتتتت ، املةجتتتتتع 33 (33) 
 )أسترتاليا(؛ ٨ الصفحة ،S/PV.6849 (Resumption 1) يف )غواتيما (؛
 )مسعانيا(. 31 يفالصفحة )تونس(؛ 29 يفالصفحة

 (34) S/PV.6849، 15 الصفحة. 
 (35) S/PV.6849 (Resumption 1)، 39 الصفحة.  

 (36) S/PV.6849، 23 الصفحة.  
  .41 الصفحة نفس ، املةجع (37) 

  .(3٨)الةئيسية األجهلة يفسائة ال امة ابجلم ية اجملدس  النة توضح اليت
 .(39)اإلسالمية ميةال مجهورية اثلُ  املونف ذ ا شاقةه يفند

 أنت  ابكستال اثل أضاف احلديفد،  رب اب جتار يت دق يففيما 
  تتتتتتتامني تعتتتتتتوم كيتتتتتتف تعتتتتتتةر أل ستتتتتتيادة ذات لديفلتتتتتتة ستتتتتتوى ميكتتتتتتل  

  تتتترب يفاألشتتتتداص الستتتتدع حةكتتتتة ترتتتتكل أ  تكفتتتتل يفكيتتتتف حتتتتديفدذا
 احلتديفد أمتل أل املمثل يفارلى األخةى. لدديفل أيف هلا هتديدا حديفدذا
 التتيت احملتتددة احلتتا ت تدتتك يف م  لدمجدتتس شتتاغال يصتتعح أ  يوعغتتي
 اتتثال التتةأي ذتت ا يفشتتارك  .(40)التتديفليني يفاألمتتل لدستتالم هتديتتدا ترتتكل
 ميكتتل اجملدتتس أل مىل أفةيعيتتا جوتتوب اثتتل يفأشتتار .(41)يفالربازيتتل الصتتني

 تعتتتتتتع التتتتتتيت احلتتتتتتديفد  تتتتتترب اب جتتتتتتتار الصتتتتتتدة ذات املستتتتتتائل يتوتتتتتتايفل أل
 .(42)يف يت  ضمل

 غتتتتتت  التتتتتتدفعات ضتتتتتد احلتتتتتتديفد لمتتتتتني أل كتتتتتواب اثتتتتتل يفرأى 
 املتتتادة حتتتددهتا التتتيت يفستتتد ات  اجملدتتتس يفظتتتائف يتجتتتايفز أمتتتةٌ  املرتتتةيف ة

 جهتتتود يف ترتتتارك م ظمهتتتا أيف األ نتتتاء التتتديفل مجيتتتع ألل نظتتتةا ،24
 األمتم أجهتلة متل يفغ ذتا ال امة اجلم ية هبا تعوم اليت ا جتار مكافحة
  متتتل ال دفتتتع املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل أل  يتتتد .(43)يفيفكا هتتتتا املتحتتتدة
 ضتتتتتتةيفرة يتنتتتتتتمل التتتتتديفليني يفاألمتتتتتتل الستتتتتتالم صتتتتتول جمتتتتتتال يف اجملدتتتتتس
 التتتتدا   ختتتالل متتتل احلتتتديفد،  تتترب املرتتتةيف ة غتتت  لدتتتتدفعات التصتتتدي
 ن انتتا األيفستتع املواضتتي ية التتتدا   يفكتت لك اجلتتلاءات نعيتتل متتل الع ةيتتة

 أستتتدحة أيف اإلرذتتتاب مثتتتل ال امليتتتة التهديتتتدات مواجهتتتة هبتتتا يتتتةاد التتتيت
                            .(44)الرامل الدمار

 
  4 احلالة 
  (S/2010/507) األمن جملس رئيس منكرة تنفين 
 أستتتاليب  رتتتال امل عتتتودتني 7052 يف 6٨70 اجلدستتتتني يف 

 ترتتتتتتةيل 29 يف 2012 الثتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتةيل 26 يف اجملدتتتتتتس  متتتتتتل
  دتتى املتكدمتتني متتل  تتدد شتتدد، التتتوايل،  دتتى 2013 األيفل/أكتتتو ة

__________ 

 (3٨) S/PV.6760، 22 الصفحة.  
 (39) S/PV.6760 (Resumption 1)، 2 الصفحة.  
 (40) S/PV.6760، 22 الصفحة.  
  )الربازيل(. 29 يفالصفحة )الصني(؛ 14 الصفحة نفس ، املةجع (41) 
  .20 الصفحة نفس ، املةجع (42) 
  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (43) 
  .21 الصفحة نفس ، املةجع (44) 
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 متتل اجملدتتس  متتل يف يفالرتتفافية يفالكفتتاءة الف اليتتة حتستتني مىل احلاجتتة
 .(45)الةئيستتية مبستتؤيفليت  ا ضتت الع متتل أفنتل لتتو  دتتى متكيوتت  أجتل
 مجا يتتتتة مستتتتؤيفلية ذتتتتي اجملدتتتتس  متتتتل أستتتتاليب أل مصتتتتة اثتتتتل يفأكتتتتد
 يتصتةف اجملدتس أل  دتى تتو  24 املتادة ألل نظتةا األ نتاء، لكامل
 اثتل ذكتة يفابملثتل، .(46)املتحتدة األمتم يف األ نتاء التديفل مجيع ابسم

 ذا قةيعتتتتتتتا”  وصتتتتتتتفها تو عتتتتتتتق أل يوعغتتتتتتتي 24 املتتتتتتتادة أل كوستتتتتتتتاريكا
 يتصتتتتةف اجملدتتتتس أل األ نتتتتاء التتتتديفل مبوجعهتتتتا تعتتتتة حبيتتتتث “اجتتتتتاذني
 أن  اخلمسة، الدائمول أ ناؤه سيما يف  اجملدس، يفيربذل  وها ابلويا ة
 الةيفستتي ا حتتتاد اثتتل لكتتل .(47)األ نتتاء التتديفل  تتل ابلويا تتة يتصتتةف
  متتتل شتتتفافية حتستتتني هبتتتا املعصتتتود ا  تكتتتارات تتتتؤدي أل متتتل حتتت ر
 ت  يتل أيف كفاءتت  مل ا نتعاص أيف  ف اليت  اإلضةار مىل األمل جمدس

 .(4٨)اجملدس أ ناء  ني “الصةاة املوضو ية املوانرات”
 أجتل متل لدمجدس، يوعغي أن  يفاهلود ابكستال اثال يفارلى 
 مبستتتؤيفليت  املت دعتتتة املستتتائل  دتتتى يةكتتتل أل يفف اليتتتت ،  كفاءتتتت  ا رتعتتتاء
  دى الت دي  ل ميتوع يفأل الديفليني يفاألمل السالم صول  ل الةئيسية
 ميتتتتتةال مجهوريتتتتتة اثتتتتتل أ تتتتتةب يفابملثتتتتتل .(49)األختتتتتةى اهليئتتتتتات يف ايت

 ابلنتتةيفرة لدمجدتتس جتيتتل   24 املتتادة أل مفتتاده رأي  تتل اإلستتالمية
 يفاجملدتتتتتتتس ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة يفظتتتتتتائف ضتتتتتتمل توتتتتتتتدر  مستتتتتتائل م اجلتتتتتتة

 .(50)يفسد اهتما يفا جتما ي ا نتصادي
__________ 

 (45) S/PV.6870، الةيفستتي(؛ )ا حتتتاد   7 يفالصتتفحة )كولومعيتتا(؛ 5 الصتفحة 
 25 يفالصتتتتتتتفحة )املغتتتتتتتةب(؛ 17 يفالصتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتني(؛ 12 يفالصتتتتتتتفحة
 )لكستتتتتتتتتتتمربغ(؛ 4 الصتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.7052 يف املتحتتتتتتتتتتتدة(؛ )التتتتتتتتتتتو ايت
 )اهلوتتتتتتد(؛ 30 يف 29 يفالصتتتتتتفحتال املتحتتتتتتدة(؛ )التتتتتتو ايت 5 يفالصتتتتتتفحة

 )ستتتتتتتتتتتتدوفيويا(؛ 42 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتتتتتتونيا(؛ 39 يف 3٨ يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال
S/PV.7052 (Resumption 1)، مدديف(. 25 الصفحة(  

 (46) S/PV.7052، 36 الصفحة.  
 (47) S/PV.7052 (Resumption 1)، ٨ الصفحة.  
 (4٨) S/PV.6870، يف ؛٨ الصفحة S/PV.7052، 17 الصفحة.  
 (49) S/PV.6870، 27 يف 26 يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال )ابكستتتتتتتتتتتتال(؛ 15 الصتتتتتتتتتتتفحة 

 )اهلود(. 30 الصفحة ،S/PV.7052 يف )اهلود(؛
 (50) S/PV.6870، 41 الصفحة.  

  رتتال اجملدتتس يف جتتتةى التتيت املوانرتتات أل مصتتة اثتتل يفرأى 
 املتادة متع تت تار  التديفليني يفاألمتل لدستالم هتديدا تركل   حا ت

 هبتتا اضت دع التيت املعتادرات  دتتى أثتإ لكستمربغ اثتل أل  يتد .(51)24
 لونتتتتوع حتستتتتعاً  أفنتتتتل  رتتتتكل اجملدتتتتس لتحنتتتت  األختتتت ة الستتتتووات يف

 الرتؤيفل مدارة اتعتاع ذلك يف مبا الديفليني، يفاألمل السالم هتدد أخ ار
 تستتتتحق التتيت العنتتااي اجملدتتتس  دتتى مبوجعهتتا ت تتتة  اارستتة السياستتية
 جمتتتتال يف جهتتتتوده زايدة مىل اجملدتتتتس الربازيتتتتل اثتتتتل يفد تتتتا .(52)اذتمامتتتت 

 الوان تتتتتتة الةئيستتتتتتية املستتتتتتؤيفلية اارستتتتتتت  مقتتتتتتار يف الونائيتتتتتتة الد دوماستتتتتتية
 .(53) اتع   دى
 

 ٥ احلالة 
  واألمن والسالم املرأة 
 2013 حليةال/يونيتتتتت  24 يف امل عتتتتتودة 69٨4 اجلدستتتتتة يف 

 األمتتتتم ملفتتتو  اخلاصتتتة املع وثتتتة نالتتتتت يفاألمتتتل، يفالستتتالم املتتتةأة  رتتتال
 يف اجلوستتتتي لد وتتتتف التصتتتتدي مل الالجئتتتتني لرتتتتؤيفل الستتتتامي املتحتتتتدة
 اجملدتتتس أل يفارلت يفالعدتتتدال. احلكومتتتات يفاجتتتب ذتتتو احلتتتةب موتتتاقق
  تدتتتتك ا ضتتتت الع  دتتتتى العتتتتادرة احلكومتتتتات غيتتتتاب يف  ديتتتت ، يت تتتتني

 مبسؤيفليت   مال “يفاملسا دة العيادة يفيوفة ... يتدخل أل” املسؤيفلية،
                            .(54)الديفليني يفاألمل السالم صول  ل الةئيسية

 مكافحتتة يف نرتتط ديفر لتت  اجملدتتس ال الصتتني اثتتل يفا تترتف 
  نتتتةيفرة دفتتع أنتت  غتت  ،(55)املستتدح الوتتلاع حتتا ت يف اجلوستتي ال وتتف

 يفضع يفجلوة اإلنسال حعوق جمدس مسؤيفليات  دى اجملدس يت دى أ 
 مستتتؤيفليت  توفيتتت  مىل اجملدتتتس د تتتا فعتتتد مث يفمتتتل الصتتتدد. ذتتت ا يف املتتتةأة

 موتتع  دتتى جهتتوده  رتكيتتل التتديفليني يفاألمتتل الستتالم صتتول  تتل الةئيستتية
 .(56)الولاع انتهاء   د الت م  يفم ادة السالم يفحفظ الولا ات نروب

__________ 

 (51) S/PV.6870، يف ؛3٨ الصفحة S/PV.7052، 37 الصفحة.  
 (52) S/PV.6870، 34 الصفحة. 
 (53) S/PV.7052، 32 الصفحة.  

 (54) S/PV.6984، 7 الصفحة. 

  .2٨ الصفحة نفس ، املةجع (55) 
 نفس . املةجع (56) 
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 2٥ املادة  وج  وتنفينها األمن جملس قرارات بقبول األعضاء الدول التزام - اثنيا
 25 املادة 
 األمتتتل جمدتتتس نتتتةارات  ععتتتول املتحتتتدة األمتتتم أ نتتتاء يت هتتتد 
 امليثاق. ذ ا يففق يفتوفي ذا

 

 مالحظة 
 يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا األمتتتتتتل جمدتتتتتتس اارستتتتتتة الثتتتتتتام العستتتتتتم يتوتتتتتتايفل 

 أحتتد يف يفردت لعتتد اب ستتت ةا . املرتتمولة الفتترتة ختتالل 25 ابملتتادة
 الفة تتتي العستتتم )انظتتتة 25 املتتتادة مىل صتتتةاة يفاحتتتدة مشتتتارة العتتتةارات
 ذت ا مىل ضموية مشارات أي فيها تةد مل اجملدس معةرات يفلكل ألف(،
 اجتما تتات ختتالل متتةات  تتس صتتةاحةً  25 املتتادة مىل يفأشتت  احلكتتم.
  ابء(. الفة ي العسم )انظة اجملدس

 يف صتتتتتةاة مشتتتتتارة 25 املتتتتتادة مىل أشتتتتت  ذلتتتتتك، مىل يفمضتتتتتافة 
تتم األمتتل جمدتتس رئتتيس متتل متت كةات  تتثال  أرفعتتت مدحعتتات  هبتتا  من
 ال ريتتتة لد انتتتة الديفليتتتة لدوكالتتتة ال تتتام املتتتدية متتتل معدمتتتة ديفريتتتة تعتتتارية
 اإلستتتالمية ميتتتةال مجهوريتتتة يف ا نترتتتار  تتتدم ضتتتما ت ت عيتتتق  رتتتال
 أشتت  تعةيتتة، كتتل متتل 3 الفعتتةة يفيف .(2010) 1929 ابلعتتةار  متتال
 جمدتتتس نتتتةارات نعتتتول  دتتتى يفافعتتتت نتتتد  نتتتاءاأل التتتديفل مجيتتتع أل مىل

 .(57)امليثاق مل 25 ابملادة ا سترهاد مع يفتوفي ذا األمل
 

   2٥القرارات اليت تشري إىل املادة  - ألف
 اخُتتتت  لدمجدتتتس يفاحتتتد نتتتةار يف صتتتةاحة 25 املتتتادة مىل أشتتت  
 (2013) 211٨ العتتتةار ففتتتي اب ستتتت ةا . املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل
 التتتتديفل أل اجملدتتتتس أكتتتتد األيفستتتتط، الرتتتتةق يف احلالتتتتة  رتتتتال الصتتتتادر
  ععتتول املتحتتدة متتماأل ميثتتاق متتل 25 املتتادة مبوجتتب مدلمتتة” األ نتتاء
 يت دتتتتق فيمتتتتا العتتتتةار اخُتتتتت  يفنتتتتد .(5٨)“يفتوفيتتتت ذا األمتتتتل جمدتتتتس نتتتةارات

 ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يف يفنتتتع ذجتتتوم يف الكيميائيتتتة األستتتدحة ابستتتتددام
 اهلجتتتتتوم فيتتتتت  اجملدتتتتتس يفأدال ،2013 آب/أغستتتتت س 21 يف الستتتتتورية
 اب متثتتتتال أمتتتتور، مجدتتتتة يف الستتتتورية، ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة يفألتتتتلم املتتتت كور

 املت دتتتتق الكيميائيتتتتة األستتتتدحة حظتتتتة موظمتتتتة نتتتتةار “جوانتتتتب جلميتتتتع”
__________ 

  .S/2012/677 يف S/2012/364 يف S/2012/114 انظة (57) 

 الديعاجة. مل  رةة الةا  ة الفعةة ،(2013) 211٨ العةار (5٨) 

 ال ة يتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتة يف الكيميائيتتتتتتة األستتتتتتدحة  تتتتتتة م   دتتتتتتى ابلعنتتتتتتاء
 .(59)األمل جمدس لعةار األيفل املةفق يف يفالوارد السورية

 
   2٥املناقشات املتعلقة ابملادة  - ابء

 صتتتتةاحةً  25 املتتتتادة مىل أشتتتت  ،2013 يف 2012  تتتتامي يف 
 ختتتتتتتالل ضتتتتتتتمواً  مليهتتتتتتتا يفأشتتتتتتت  (60)لدمجدتتتتتتتس اجتما تتتتتتتات  ستتتتتتتة يف

 لعتةارات املدتلِّم ال تا ع مىل املتكدمتول فيهتا أشتار التيت اجملدتس موانرات
  هبا. ابلتعيد األ ناء الديفل التلام  دى شدديفا أيف األمل جمدس

 املوانرتتتتتتتات أ تتتتتتتةز أد ه التتتتتتتواردة احلالتتتتتتتة دراستتتتتتتات يفتعحتتتتتتتث 
 اجملدتتس أجةاذتتا التتيت ت عيعهتتا أيف 25 املتتادة  تفستت  املت دعتتة الدستتتورية

 اجلوائيتتتتة يفاحملكمتتتتة (؛6 )احلالتتتتة يفاألمتتتتل يفالستتتتالم ابملتتتتةأة يتصتتتتل فيمتتتتا
 يفأستاليب (؛٨ )احلالتة األيفستط الرتةق يف يفاحلالتة (؛7 )احلالة الديفلية
  (.9 )احلالة األمل جمدس  مل
 

 ٦ احلالة 
  واألمن والسالم املرأة 
 2012 شتتتتتتعا /فرباية 23 يف امل عتتتتتتودة 6722 اجلدستتتتتتة يف 

 حتتتتا ت مدرا  ابكستتتتتال اثتتتتل انتعتتتتد يفاألمتتتتل، يفالستتتتالم املتتتتةأة  رتتتتال
 الستتتتالم هلتتتا يت تتتة  التتتتيت التهديتتتدات أيف املستتتدح الوتتتتلاع حتتتا ت غتتت 

 املتصتتتل اجلوستتتي ال وتتتف  تتتل ال تتتام األمتتتني تعةيتتتة يف التتتديفليال يفاألمتتتل
 اجملدتتتتتس يف يتتتتتة تتجتتتتتايفز احلتتتتتا ت تدتتتتتك أل مالحظتتتتتاً  ،(61)ابلولا تتتتتات
 ندتتتق  تتتل املمثتتتل يفأ تتتةب الصتتتدة. ذات اجملدتتتس نتتتةارات متتتع يفتت تتتار 

 املدتتلم ال تتا ع  تتل يتتداف ول ذتتم  يومتتا اجملدتتس، أ نتتاء   تتض أل مع ثتت 
 العتةارات تدتك هبتا أذنت يف ايت  ل ا لةاف  ل يتغاضول لعةارات ،
 مدلِّمتتتتةٌ  اجملدتتتتس نتتتتةارات أل املتحتتتتدة املمدكتتتتة اثتتتتل يفأكتتتتد .(62)نفستتتتها
 اجملدتس يف حاضتةة التديفل تدتك أكانتت ستواء األ نتاء، الديفل جلميع

__________ 

  .6 يف 2 الفعةاتل نفس ، املةجع (59) 

 (60) S/PV.6760 ابكستتتتتتتتال(؛ يف  22، الصتتتتتتتفحة(S/PV.6849 (Resumption 1) ،
)اليتتتتتتتتتتتتتاابل(؛  34، الصتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6870)ليدتورتتتتتتتتتتتتتتايل(؛ يف  3الصتتتتتتتتتتتتتفحة 

، S/PV.7052 (Resumption 1))األرجوتني(؛ يف  17، الصفحة S/PV.7038 يف
 ياابل(. )ال 23الصفحة 

 (61) S/2012/33.  
 (62) S/PV.6722، 29 الصفحة.  
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 ترتتةيل 30 يف امل عتتودة 6٨77 اجلدستتة يفيف .(63)فيتت  حاضتتةة غتت  أم
 الرتتتتتتمال  دتتتتتتدال ابستتتتتتم الستتتتتتويد اثتتتتتتل تكدتتتتتتم ،2012 الثتتتتتتام/نوفمرب

 املتةأة  رتال اجملدتس نتةارات توفي   دم مزاء ندع   ل فا ةب األيفريف ،
 التتتتتديفل مجيتتتتتع “يفهتتتتتتم مدلِّمتتتتتة” اهنتتتتتا يفصتتتتتفها التتتتتيت يفاألمتتتتتل، يفالستتتتتالم
                                                                                                             .(64)األ ناء

 
  ٧ احلالة 
 السزززالم صزززون جمزززال يف القزززانون سزززيادة وتعزيزززز تشزززجيع 

  الدوليني واألمن
 األيفل/أكتتتتتتو ة ترتتتتتةيل 17 يف امل عتتتتتودة 6٨49 اجلدستتتتتة يف 
 ليدتورتتتايل اثتتل أشتتار الديفليتتة، اجلوائيتتة احملكمتتة ديفر  رتتال 2012

 التتتتديفل محتتتتدى جانتتتتب متتتتل الت تتتتايفل منفتتتتاذ ستتتتياق يف 25 املتتتتادة مىل
 متتل الستتا ع ابلفصتتل  متتال احملكمتتة مىل يفضتت ها أحيتتل التتيت األ نتتاء
 احملكمتتتتة مىل يفضتتتت ها أحيتتتتل ديفلتتتتة امتوتتتتاع أل املمثتتتتل يفارلى امليثتتتتاق.
 الوانتع لاللتتلام انتهاكتاً  يرتكل كمتةاحمل مع الت ايفل  ل الديفلية اجلوائية
 يف يعتدم أل  دتى اجملدتسَ  يفحتثن  .25 املتادة مبوجتب الديفلة تدك  دى
 الت تتايفل إلنفتتاذ خ تتوات ابختتتاذ احملكمتتة مىل التتد م الظتتةيفف ذتت ه ظتل
                            .(65)امل وية ال نو الديفلة جانب مل
 

  ٨ احلالة 
  األوسط الشرق يف احلالة 
 2013 أيدول/ستتتتعتمرب 27 يف امل عتتتتودة 703٨ اجلدستتتتة يف 

 نتتتتةارات أل األرجوتتتتتني اثتتتتل ذكتتتتة األيفستتتتط، الرتتتتةق يف احلالتتتتة  رتتتتال
 أ تتتدى يفنتتتد .25 ابملتتتادة  متتتال األ نتتاء التتتديفل جلميتتتع مدلِّمتتتة اجملدتتس
 التتتت ي (2013) 211٨ ابلعتتتتةار املت دتتتتق الستتتتياق يف املالحظتتتتة ذتتتت ه
 ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف الكيميائيتتتتتة األستتتتتدحة استتتتتتددام  رتتتتتال صتتتتتدر
 ثعت   ل املمثل أ ةب مذ أ اله(. ألف - الثام العسم )انظة السورية

 أجتتل متتل ستتتت ايفل الستتوري الوتتلاع يف الفا دتتة األقتتةاف خمتدتتف أل يف
  تتدم حالتتة يف يوفتتةد، اجملدتتس أل أيفضتتح يفلكوتت  لدعتتةار، الف تتال التوفيتت 

 مبوجتب مواستعة يةاذتا التيت التتدا    ختتاذ حصتةية  صالحية ا متثال،
__________ 

  .23 الصفحة نفس ، املةجع (63) 
 (64) S/PV.6877، 66 الصفحة.  

 (65) S/PV.6849 (Resumption 1)، متكدمتتتتتتتتةً  )ليدتورتتتتتتتتايل، 3 الصتتتتتتتفحة 
 الثالثتتتة الةؤستتتاء العدتتتدال تدتتتك  وصتتتف يفكوستتتتاريكا، األردل ابستتتم أينتتتا

 لدمحكمتتتة األساستتتي ريفمتتتا نظتتتام يف األقتتتةاف التتتديفل جلم يتتتة الستتتا عني
 الديفلية(. اجلوائية

 االختةيل املتكدمتني متل ال ديتد يفشتدد .(66)امليثتاق متل السا ع الفصل
  دتتى (2013) 211٨ العتتةار مبوجتتب املفةيفضتتة ا لتلامتتات أل  دتتى

 مل الكيميائية أسدحتها يفتدم  لمني يفذي السورية، ال ة ية اجلمهورية
 الكيميائيتتة، األستتدحة حظتتة موظمتتة متتع املرتتةيف  غتت  الت تتايفل ختتالل
  دتتتده تصتتتميم فةنستتتا اثتتتل يفأكتتتد .(67) “نتتتانو  مدلمتتتة” التلامتتتات ذتتتي
 يف مبتتتا اجملدتتتس، أ نتتتاء ستتتائة متتتع جوتتتب مىل جوعتتتا العتتتةار توفيتتت   دتتتى
 لتتتتتتلم مذا الستتتتتتا ع، الفصتتتتتتل مبوجتتتتتتب تتتتتتتدا   فتتتتتتة  قةيتتتتتتق  تتتتتتل ذلتتتتتتك
 أيدول/ستتتتتعتمرب 26 يف ُ عتتتتتدت التتتتيت 6٨41 اجلدستتتتتة يفيف .(6٨)األمتتتتة

 ال ة يتة التديفل جلام تة ال تام األمتني د تا نفست ، العوتد مقتار يف 2012
 يف احلالة سياق يف ،“مدلِّم  ركل املدلِّمة[ اجملدس ]نةارات توفي ” مىل

                                                                                  .(69)السورية ال ة ية اجلمهورية
 

 ٩ احلالة 
  (S/2010/507  األمن جملس رئيس منكرة تنفين 
 األيفل/أكتتتتتتو ة ترتتتتتةيل 29 يف امل عتتتتتودة 7052 اجلدستتتتتة يف 
 جمدتس رئتيس م كةة يفتوفي  اجملدس  مل اساليب يت دق فيما 2013
 يتصتتتةف اجملدتتتس أل مىل سويستتتةا اثتتتل أشتتتار (،S/2010/507) األمتتتل
 األ نتتتتاء التتتتديفل مجيتتتتع أل يفمىل األ نتتتتاء التتتتديفل مجيتتتتع  تتتتل ابلويا تتتتة
 مجيتتتع فتتتإل لتتت ا، يفتوفيتتت ذا. األمتتتل جمدتتتس نتتتةارات نعتتتول  دتتتى يفافعتتتت
 ال مديتتتة يفيف اجملدتتتس نتتتةارات يف أساستتتية مصتتتدحة هلتتتا األ نتتتاء التتتديفل
 مىل احلاجتة الست ودية ال ة يتة املمدكتة اثتل يفأكتد .(70)مليها تؤدي اليت
 يفديفل املستتتتايفاة نتتتتدم  دتتتتى” اجملدتتتتس  عتتتتةارات التتتتديفل مجيتتتتع تتعيتتتتد أل

  دتتتى يفافعتتتت األ نتتتاء التتتديفل ال اليتتتاابل اثتتتل يفأنتتتة .(71)“انتعائيتتتة
  حتظ يفلكو  ،25 املادة مبوجب مدلمة اب تعارذا اجملدس نةارات نعول
 العتتةارات. تدتتك شتتة ية  تتل ت عتت ا ابلنتتةيفرة يرتتكل   األمتتة ذتت ا أل

 أساليب حتسني خالل مل األمل جمدس نةارات شة ية ت ليل مىل يفد ا
__________ 

 (66) S/PV.7038، 17 الصفحة.  
 )املمدكتتتة 7 يفالصتتفحة املتحتتدة(؛ )التتتو ايت 6 الصتتفحة نفستت ، املةجتتع (67) 

 )أذر يجتتتتتتتال(؛ 11 يفالصتتتتتتتفحة )لكستتتتتتتمربغ(؛ ٨ يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة(؛
   )أسرتاليا(. 20 يفالصفحة كوراي(؛ )مجهورية 12 يفالصفحة

  .10 يف 9 الصفحتال نفس ، املةجع (6٨) 
 (69) S/PV.6841، 7 يف 6 الصفحتال.  

 (70) S/PV.7052، املستتتتتتاءلة فةيتتتتتتق ابستتتتتم سويستتتتتتةا تكدمتتتتتتت .25 الصتتتتتفحة 
  نوا. 22 مل املكول يفالرفافية يفا تساق

  .33 الصفحة نفس ، املةجع (71) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6877
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7038
https://undocs.org/ar/S/PV.6841
https://undocs.org/ar/S/PV.7052


وظائف جملس األمن وسلطاته -اجلزء اخلامس    

 

371 16-06865 

 

 آراء  تل أ تةب ند الياابل اثل يفكال .(72)ذات  اجملدس يفمصالح  مد 
 الثتتتتام/نوفمرب ترتتتتةيل 26 يف ُ عتتتتدت التتتتيت 6٨70 اجلدستتتتة يف ااثدتتتتة

 اثتتتتتل أ تتتتتةب اجلدستتتتتة، تدتتتتتك يفيف .(73)نفستتتتت  العوتتتتتد مقتتتتتار يف 2012
__________ 

 (72) S/PV.7052 (Resumption 1)، 22 الصفحة.  
 (73) S/PV.6870 35، الصفحة. 

 متتثتتتل أل موهتتتا يتونتتتع األ نتتتاء التتتديفل لكتتتول استتتتيائ   تتتل ستتتوغافورة
                                                                                                                                                              .(74)العةارات تدك  دى التاث   وس ها ليس أن  مع اجملدس لعةارات

__________ 

 .36املةجع نفس ، الصفحة  (74) 

  
 2٦مسؤولية جملس األمن عن وضع خطط لتنظيم التسليح  وج  املادة  - اثلثا

 26 املادة 
 حتويتتل انتتل يفتوقيتتد ا التتديفيل يفاألمتتل الستتدم منامتتة يف رغعتتة 

 جمدتتس يكتتول التستتديح،  حيتتة مىل يفا نتصتتادية اإلنستتانية ال تتامل ملتتوارد
 47 املتتادة يف مليهتتا املرتتار احلتتةب أركتتال جلوتتة مبستتا دة مستتؤيف  األمتل
 موهتتتا  لوضتتتع املتحتتتدة األمتتتم أ نتتتاء  دتتتى تُ تتتة  خ تتتط يفضتتتع  تتتل

 التسديح. لتوظيم
 

 مالحظة 
 يت دتتتتتق فيمتتتتتا األمتتتتتل جمدتتتتتس اارستتتتتة الثالتتتتتث العستتتتتم يتوتتتتتايفل 
  متتتال التستتتديح، لتوظتتتيم موهتتتا  إل تتتداد خ تتتط يفضتتتع  تتتل مبستتتؤيفليت 

 امليثاق. مل 26 ابملادة
 أي اجملدتتتس يتدتتت  مل اب ستتتت ةا ، املرتتتمولة الفتتترتة يفختتتالل 
 مليهتتتتتا أشتتتتت  26 املتتتتتادة لكتتتتتل .26 املتتتتتادة مىل صتتتتتةاحةً  حتيتتتتتل نتتتتتةارات
 يف املعني الوحو  دى اجملدس،  عدذا اليت اجلدسات محدى يف صةاحةً 
 التالية. احلالة دراسة

 

 
 

 10 احلالة 
 اإلقليميزززززززة واملنظمزززززززات املتحزززززززدة األمزززززززم بزززززززني التعزززززززاون 

  الدوليني واألمن السالم صون يف اإلقليمية ودون
 2013 آب/أغستتتتتت س 6 يف امل عتتتتتتودة 7015 اجلدستتتتتتة يف 

 اإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة يفاملوظمتات املتحتدة األمم  ني الت ايفل  رال
 كوستتتتتاريكا اثتتتتل أيفصتتتتى التتتتديفليني، يفاألمتتتتل الستتتتالم صتتتتول جمتتتتال يف
 حتعيق جمال يف اإلنديمية يفاهليئات األمل جمدس  ني الت ايفل يكول ا 

 ،(75)امليثتتتتاق متتتتل 54 يف 52 املتتتتادتني  دتتتتى معصتتتتوراً  يفاألمتتتتل الستتتتالم
 نفتتس  دتتى اهنتتا يفصتتفها التتيت 26 لدمتتادة أينتتا شتتامال يكتتول أل  تتل

 مىل مرت ا ،26 املتادة نت  متل املمثتل يفانتتعس .(76)األ يتة متل العدر
 رغعتتةً  التستتديح لتوظتتيم خ تتط لوضتتع الالزمتتة الو يتتة اجملدتتس ت  تتي أهنتتا
 اإلنستتتتانية ال تتتتامل ملتتتتوارد حتويتتتتل انتتتتل التتتتديفيل يفاألمتتتتل الستتتتدم منامتتتتة يف

 يتويل أل مىل احلاجتة  دتى يفشتدد .(77)التستديح  حيتة مىل يفا نتصتادية
 ت ايفنت  توجيت  زايدة ختالل متل 26 املادة مىل “حعيعية أ ية” اجملدس

 ال سكةي اإلنفاق يفتوظيم األسدحة حتديد لو اإلنديمية املوظمات مع
 أمام يفاضحة  وائق” اهنا يفصفها جما ت يفذي التسدح، سعاق يفموع

 .(7٨)“يفالتومية السالم
__________ 

  مل امليثاق. 54يف  52انظة اجللء الثامل لالقالع  دى موانرة لدمادتني  (75) 
 (76) S/PV.7015 (Resumption 1)، 43 الصفحة.  
  نفس . املةجع (77) 
  املةجع نفس . (7٨) 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7015%20(Resumption%201)



