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 مالحظة استهاللية   
اإلجتةاءات التيت يتدت ذا جمدتس األمتل يف حتا ت هتديتد الستدم أيف اإلختالل  يتوايفل اجللء السا ع 

 (. 51مىل  39   أيف يفنوع ال ديفال، يفذلك يف مقار الفصل السا ع مل امليثاق )املواد مل 
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، خفتتض اجملدتتس  تتدد العتتةارات التتيت اختتت ذا مستتتوداً صتتةاحة مىل  

متصةفاً ”نةارا  32، اخت  اجملدس 2012نةارا صدرت يف  ام  53الفصل السا ع مل امليثاق. فمل جمموع 
يف املائتتتة(، يف حتتتني مل يتتتلد  تتتدد العتتتةارات التتتيت اختتتت ذا يف  60.3“ )فصتتتل الستتتا ع متتتل امليثتتتاقمبوجتتتب ال

نتتتتتتةارا  47نتتتتتةارا متتتتتتل جممتتتتتتوع  24 تتتتتتل “ متصتتتتتتةفاً مبوجتتتتتتب الفصتتتتتتل الستتتتتا ع متتتتتتل امليثتتتتتتاق” 2013  تتتتتام
نواهتتتا املائتتة(. يفتت دتتق ذتت ه العتتةارات يف أغدعهتتا  تتو ايت   ثتتات األمتتم املتحتتدة حلفتتظ الستتالم أيف  يف 51)

املت تتتددة اجلوستتتيات أيف متتتا ماثدهتتتا متتتل   ثتتتات يفنتتتوات ات  تتتة لتوظيمتتتات منديميتتتة، يف فتتتة  تتتتدا   جلائيتتتة 
 مهنائها.  متديدذا أيف ت ديدها أيف أيف

، نتتتةر اجملدتتتتس أل ذوتتتاك  تتتتدة هتديتتتدات جديتتتتدة يفمستتتتمةة حتتتتتدق 2013يف  2012يفيف  تتتامي  
متتل  39س يفجتتود هتديتتدات جديتتدة مبوجتتب املتتادة ابلستتالم يفاألمتتل اإلنديميتتني يف/أيف التتديفليني. يفنتتةر اجملدتت

يففيمتتتا يت دتتتق ابستتتتددام األستتتدحة الكيميائيتتتة يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة  (1)امليثتتتاق فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف متتتايل
 (3). يفكانتتتت حتتتواد  ال وتتتف التتتيت تكتتتةر حتتتديفثها  تتترب احلتتتديفد  تتتني الستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال(2)الستتتورية

متتل اخل تتورة حبيتتث دف تتتا اجملدتتس مىل اإل تتةاب جمتتدداً  تتل مرتتا ة  (4)ستت ىيفاحلالتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الو 
 العدق حيال اخل ة ال ي يهدد السالم.

يفتعةر أينا أل السالم يفاألمل الديفليني يت ةضال لتهديدات مستمةة متل جتةاء احلالتة يف كتل متل  
أفغانستتتتتال يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفالصتتتتومال يفلعوتتتتال يفليتتتترباي يفمتتتتايل، يفيف غتتتتةب أفةيعيتتتتا يفمو عتتتتة 

ينتتا ابخل تتة التت ي يهتتدد الستتالم يفا ستتتعةار الستتاحل. يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف أفغانستتتال، ستتدنم اجملدتتس أ
الديفليني مل جتةاء منتتا  املدتدرات يفالتجتارة فيهتا يفا جتتار هبتا  دتى لتو غت  مرتةيفع. يفأشت  مىل اإلرذتاب 
متتةة أختتةى اب تعتتاره أخ تتة هتديتتد لدستتالم يفاألمتتل التتديفليني، يفأكتتد اجملدتتس متتل جديتتد أل انترتتار األستتدحة 

لعيولوجيتتة   يتلال يرتتكل خ تةا يهتتدد الستالم يفاألمتتل التديفليني فيمتتا يتصتتل الوويفيتة يفاألستتدحة الكيميائيتة يفا
جبمهورية كوراي الر عية الدميعةاقية يفمجهورية ميةال اإلسالمية. يفأ ةب اجملدس خالل ذت ه الفترتة  تل العدتق 
 مزاء تكديس األسدحة الصغ ة يفاألسدحة اخلفيفة يفمساءة استددامها يفما ل لك متل أثتة يتؤدي مىل ز ل تة

 ا ستعةار يف مواقق كث ة مل ال امل، األمة ال ي ي تربه اجملدس هتديدا مستمةا لدسالم يفاألمل الديفليني.
 ، ضتتتتتتتد 41يففتتتتتتتة  اجملدتتتتتتتس تتتتتتتتدا   جلائيتتتتتتتة جديتتتتتتتدة، متتتتتتتل الوتتتتتتتوع املوصتتتتتتتوص  ديتتتتتتت  يف املتتتتتتتادة  

املت دعتة ابلصتومال  يسايف يفمجهورية أفةيعيا الوس ى. يفنام اجملدس  ت ديل أيف توسيع ن تاق التتدا    - غيويا
يفمريترتاي، يفتوظتيم العا تدة يفمتا يتةتعط  ت  متل أفتةاد يفكيتا ت، يفليترباي، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفكتوت 
ديفوار، يفالسودال، يفمجهوريتة كتوراي الرت عية الدميعةاقيتة، يفحةكتة قالعتال يفمتا يتةتعط هبتا متل أفتةاد يفكيتا ت، 

 
 

 . ، الفعةة السادسة  رةة مل الديعاجة 2056 (2012)انظة العةار  (1) 
 مل املو وق. 1الديعاجة يفالفعةة ، الفعةة الثالثة  رةة مل (2013) 211٨انظة العةار  (2) 
 ، الفعةة األيفىل.S/PRST/2012/5انظة  (3) 
 ، الفعةة الثالثة مل الديعاجة.(2013) 2127انظة العةار  (4) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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   املفةيفضتتتتة  دتتتى ال تتتتةاق يفلعوتتتتال يفمجهوريتتتة ميتتتتةال اإلستتتتالمية. تُتتتتدَخل أي تغيتتتت ات  دتتتى التتتتتدا يفليعيتتتا. يفمل
أي مجتتةاء يت دتتق ابلتتتدا   العنتتائية، فدتتم حُتَتتل متتثال أي حالتتة متتل  2013يف  2012يتدتت  يف  تتامي  يفمل

 احلا ت   مىل احملاكم يف  مىل احملكمة اجلوائية الديفلية.
يففيمتتا يت دتتق  صتتول أيف استتت ادة الستتالم يفاألمتتل التتديفليني، أذل اجملدتتس ابستتتددام العتتوة مبوجتتب  

حلفتتتظ الستتالم يفنواهتتتتا املت تتددة اجلوستتتيات يف كتتل متتتل  الفصتتل الستتتا ع متتل امليثتتتاق لع ثتتات األمتتتم املتحتتدة
أفغانستال، يفالعوسوة يفاهلةسك، يفمجهوريتة أفةيعيتا الوست ى، يفكتوت ديفتوار، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، 

 .يفالرةق األيفسط، يفالصومال، يفجووب السودال، يفالسودال )مبا يف ذلك دارفور يفأ يي(
اجملدتتتس ابستتتتحدا  متتتا يستتتمى  تتتو ايت راد تتتة حلفتتتظ  يفختتتالل الستتتوتني نيتتتد ا ستتتت ةا ، أذِّل  

الستتالم. فانرتتا، يف مقتتار   ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، 
لواء التدخل ال ي أُذِّل ل  ابختاذ مجةاءات منفاذ يفكانت يف يت  ذي األنوى مل حيث قتا ع التةدع متل  تني 

ا اجملدتتس حتتىت ذلتتك احلتتني. يفكتت لك أذل اجملدتتس لالحتتتاد األفةيعتتي ابختتتاذ مجتتةاءات التتو ايت التتيت ا تمتتدذ
منفاذ يف مقار   ثتني كانتا آن اك مل الع ثات املوراة حديثا  ا   ثة الد م الديفلية املوفدة مىل مايل  عيادة 

يفنتد ا تمتدت   ثتتا األمتم  أفةيعية يف  ثة الد م الديفلية املوفتدة مىل مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى  عيتادة أفةيعيتة.
املتحدة الدتال أيففدات  حعاً مىل مايل يفمجهورية أفةيعيا الوس ى  دى يف ايت ردع تد مها العوات الفةنسية 

 التوايل(. (  دىSangaris( يفسانغاريس )Servalاملاذيفل هلا ذي أينا ابستددام العوة ) مديتا س فال )
م العتتتوة فيمتتتا يت دتتتق ابل مديتتتة املدتد تتتة لالحتتتتاد يفأيفضتتتح اجملدتتتس كتتت لك مستتتالة اإلذل ابستتتتددا 

األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف دارفتتتتور، يفنتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة األمويتتتتة املؤنتتتتتة أل يتتتتي، يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة 
 السودال. يف

يفيف ذتت ه الفتترتة، أ تتاد اجملدتتس أينتتاً لكيتتد اإلذل ابستتتددام العتتوة التت ي موحتت  لدتتديفل األ نتتاء  
وة الديفليتتة لدمستتا دة األمويتتة املوترتتةة يف أفغانستتتال، يف  ثتتة ا حتتتاد األفةيعتتي يف الصتتومال، املرتتارِّكة يف العتت

ألثيتتتا  - يف مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ديفتتتوار يفالعتتتوات الفةنستتتية التتتيت تتتتد مها، يفنتتتوة ا حتتتتاد األيفريف 
دة املؤنتتتة يف لعوتتال، يفالوجتتود التتتا ع ملوظمتتة حدتتف  تتال األقدستتي يف العوستتوة يفاهلةستتك، يفنتتوة األمتتم املتحتت

 نام  تجديد ذ ا اإلذل أيف متديده. أيف
أنسام، يةكل كل موها  دى مواد خمتارة تسدط النتوء  دتى تفست  اجملدتس  10يفيعسَّم ذ ا اجللء مىل  

ألحكتتام الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق يفت عيعتت  هلتتا يف مدايف تتت  يفنةاراتتت . يفترتتمل األنستتام متتل األيفل مىل الةا تتع 
مل امليثاق اليت توظم سد ة اجملدس يف تعةية يفجتود هتديتدات حتتدق  42مىل  39املتصدة ابملواد مل الوصوص 

ابلسالم يفاألمل الديفليني يفيف اختاذ اإلجةاءات املواسعة لدتصدي هلا، مبا يف ذلك فة  تدا   جلائية أيف اإلذل 
املت دعة  عيادة يفنرتة العتوات  47 مىل 43ابستددام العوة. يفيةكل العسمال اخلامس يفالسادس  دى املواد مل 

، 49يف  4٨املستدحة. يفيتوتتايفل العستمال الستتا ع يفالثتامل ابلرتتيتتب التلامتاتِّ التتديفل األ نتاء مبوجتتب املتتادتني 
. يفيتوتايفل كتل 51يف  50 يوما يغ ي العسمال التاستع يفال اشتة ابلرتتيتب اارستَة اجملدتس فيمتا يت دتق ابملتادتني 

وانرتتات التتيت جتتةت داختتل اجملدتتس  رتتال التفستت  يفالتوفيتت  الستتديمني هلتت ه املتتواد نستتم متتل األنستتام املتت كورة امل
 .اليت توظم مسؤيفلية اجملدس الةئيسية  ل صول السالم يفاألمل الديفليني
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 تقرير ما إذا كان قد وقع سديد للسلم أو إخالل به أو كززان ما وقع عمالً  - أو 
 امليثاق من  3٩من أعمال العدوان وفقا للمادة 

 39املادة  
يعتتتتتةر جمدتتتتتتس األمتتتتتتل متتتتتا مذا كتتتتتتال نتتتتتتد يفنتتتتتع هتديتتتتتتد لدستتتتتتدم  

م يف  أيف مختتالل  تت  أيف كتتال متتا يفنتتع  متتالً متتل أ متتال ال تتديفال، يفيعتتدنِّ
ب اختتتتاذه متتتل التتتتدا   قععتتتا ألحكتتتام ذلتتتك توصتتتيات  أيف يعتتتةر متتتا جيتتت

 حلفظ السدم يفاألمل الديفيل أيف م ادت  مىل نصا  .  42يف  41املادتني 
 

 مالحظة 
يت دتتق العستتم األيفل ابملمارستتة التتيت يتع هتتا جمدتتس األمتتل  رتتال  

تعةيتتة متتا مذا كتتال نتتد يفنتتع هتديتتٌد لدستتدم أيف مختتالل  تت  أيف كتتال متتا يفنتتع 
. يفذو يعدنم م دومات 39ألحكام املادة  مالً مل أ مال ال ديفال يففعا 

 تتتتل التونيتتتتت التتتت ي نتتتتةر فيتتتت  اجملدتتتتس يفنتتتتوع هتديتتتتد لدستتتتدم، يفيوظتتتتة يف 
احلتا ت التيت نتونش فيهتا يفجتود ذتت ا التهديتد. يفنتد نُظتم ذت ا العستتم يف 
نستتتتمني فتتتتة يني  تتتتا: العستتتتم الفة تتتتي ألتتتتف التتتت ي يعتتتتدم  ةضتتتتاً  امتتتتاً 

ء الت ي ي تة  دراستات لعةارات اجملدس ذات الصدة، يفالعسم الفة ي اب
حالتتة تتنتتمل االراء امل تتةب  وهتتا ختتالل متتدايف ت اجملدتتس التتيت ُ عتتدت 

 ألف. يف سياق اختاذ   ض العةارات الواردة يف العسم الفة ي
 

 3٩قرارات جملس األمن ذات الصلة ابملادة  - ألف
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، مل يسترتتتهد اجملدتتتس صتتتةاحًة  
مل امليثاق يف أي مل نةارات ، يفمل يعةر حديف  أي مخالل  39ابملادة 

غت  أل اجملدتس ا تمتد  ابلسدم أيف يفنوع أي  مل مل أ مال ال تديفال.
ال ديتتد متتل العتتةارات التتيت نتتةر فيهتتا أيف أكتتد يفجتتود هتديتتدات مت تتددة 

 لدسالم، أيف شدد  دى ذلك أيف أ ةب  ل ندع  مزاء ذ ا األمة.
 

 التهديدات اجلديدة 
ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا ، نتتتةر اجملدتتتس يف أر  تتتة  

 جديدة حتدق ابلسالم يفاألمل الديفليني.نةارات نروء هتديدات 
ففتي ضتتوء التتتدذور الستتةيع لدحالتة يف  تتال متتايل التت ي  تتم  

مجا تتتتتٌة مستتتتتدحة مةتع تتتتتة  2012 تتتتل أ متتتتتال نفتتتتت هتا يف  دايتتتتتة  تتتتام 
 (2012) 2056ابحلةكة الوقوية لتحةية أزيفاد، نةر اجملدتس يف العتةار 

 (5)“الستتالم يفاألمتتل يف أفةيعيتتا”التت ي ا تمتتده يف مقتتار العوتتد امل وتتول 
ني. يفكانت احلالة يف مايل تركل خ ةا يهدد السالم يفاألمل الديفلي أل

احلةكتتتتتة الوقويتتتتتة لتحةيتتتتتة أزيفاد، التتتتتيت تستتتتت ى مىل استتتتتتعالل الرتتتتتمال، 
 مل املرةديل يفالالجئني. 15 000تسععت يف نليفح  ند

يف  د حصول جووب السودال  دى ا ستعالل يفتكةار يفنوع  
حواد  ال وف  ترب احلتديفد متع الستودال، مبتا يرتمل حتةكتات العتوات 

اجلوي، ا ترب يفتعدمي الد م لدعوات احملار ة ابلوكالة يف مديات العصف 
اجملدتتتتتتس أل احلالتتتتتتة ترتتتتتتتكل خ تتتتتتةاً جستتتتتتيماً يهتتتتتتتدد الستتتتتتالم يفاألمتتتتتتتل 

. يفابلةغم مل أل اجملدس كال ند أ دل يف السووات السا عة (6)الديفليني
أل احلالتتتتتة  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب الستتتتتودال ترتتتتتكل هتديتتتتتدا لدستتتتتالم 
يفاألمل الديفليني، فإل تفانم احلالة أدى مىل الرتكيل جمددا  دى التهديد 

 ال ي تركد  ذ ه األحدا  ابلوسعة لدسالم. 
يفابملثل، أضاف تدذور احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يف  
س   داً جديداً لدولاع يف تدك املو عة، اا دفتع اجملدت 2013هناية  ام 

مىل ا تعتتتتار أل احلالتتتتة يف ذلتتتتك العدتتتتد ترتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتتل 
 .(2013) 2127الديفليني يفذلك يف نةاره 

يفكال استددام األسدحة الكيميائية يف سياق احلةب األذدية  
اجلاريتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية داف تتا ألل يعتتةر اجملدتتس يف العتتةار 

أل استتتتددام األستتتدحة الكيميائيتتتة يف ذلتتتك العدتتتد  (2013) 211٨
 ل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني.يف أي أماكل أخةى يرك أيف

األحكام ذات الصدة  تعةية يفجود هتديتد  1يفتةد يف اجلديفل  
لدستتتالم التتتيت يفردت يف كتتتل متتتل العتتتةارات التتتيت اختتتت ذا اجملدتتتس ختتتالل 

 الفرتة نيد ا ست ةا .

__________ 

 األيفل/ كتتتتتتتتتتانول 20 املؤرختتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مبتتتتتتتتتت كةة  متتتتتتتتتتال (5) 
 املستتتائل التتتتارير ذلتتتك موتتت  نُونرتتتت (،S/2012/961) 2012 ديستتتمرب
 أُدرجتتت التت ي ،“متتايل يف احلالتتة” امل وتتول العوتتد مقتتار يف مبتتايل املتصتتدة
 امل وتتتتول العوتتتتد مقتتتتار يف ستتتتا عا اجملدتتتتس فيهتتتتا نظتتتتة التتتتيت املستتتتائل ضتتتتمو 

 .“أفةيعيا يف يفاألمل السالم”

  .S/PRST/2012/5 انظة (6) 
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 1اجلديفل 
  2013-2012تقرير ما إذا كانت قد وقعت سديداٌت جديدة للسالم واألمن اإلقليميني أو الدوليني يف الفرتة 

 التُحكم العةار يفاترخي 
  )أ(السالم يفاألمل يف أفةيعيا  
 (2012) 2056ر العةا
 2012متوز/يولي   5

مذ يعتتتةر أل احلالتتتة يف متتتايل ترتتتكل خ تتتةا يهتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني يف املو عتتتة )الفعتتتةة نعتتتل األختتت ة 
 الديعاجة( مل

  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 (2013) 2127العةار 

 2013كانول األيفل/ديسمرب   5
مذ يعتتتةر أل احلالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى ترتتتكل خ تتتةا يهتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني )الفعتتتةة نعتتتل 

 األخ ة مل الديعاجة(
 )ب(تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال

S/PRST/2012/5  
 2012آذار/مارس  6

ي ةب جمدس األمل  ل ابل  العدق مزاء التعارية اليت تفيد  ونوع حواد   وف متكةرة  رب احلديفد  ني السودال 
مبتتتا يرتتتمل حتةكتتتات العتتتوات، يفتعتتتدمي التتتد م لدعتتتوات احملار تتتة ابلوكالتتتة، يف مديتتتات العصتتتف يفجوتتتوب الستتتودال، 

اجلتتوي، يفيتتتةى اجملدتتتس أل احلالتتتة ابتتتتت ترتتتكل خ تتتةا جستتتيما يهتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني. يفاتتتث اجملدتتتس 
 شتتتعا / 10العدتتتديل  دتتتى توفيتتت  يفاحتتترتام ريفح يفنتتت  متتت كةة التفتتتاذم  رتتتال  تتتدم ا  تتتتداء يفالت تتتايفل املؤرختتتة 

 ، اليت يفافعا  ديها حتت ر اية فةيق التوفي  الةفيع املستوى التا ع لالحتاد األفةيعي )الفعةة األيفىل(2012 فرباية
  احلالة يف الرةق األيفسط

  (2013) 211٨العةار 
 2013أيدول/سعتمرب  27

مذ يعتتتتةر أل استتتتتددام األستتتتدحة الكيميائيتتتتة يف اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية يرتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتتل 
 الديفليني )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(

 (1يعةر أل استددام األسدحة الكيميائية أيوما كال يركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني )الفعةة  
 

(، نُونرت مو  ذلك التارير املسائل املتصدة مبايل يف مقار العود S/2012/961) 2012كانول األيفل/ديسمرب   20 مال مب كةة رئيس جمدس األمل املؤرخة  )أ( 
 .“السالم يفاألمل يف أفةيعيا”سا عا يف مقار العود امل وول  ، ال ي أُدرجت ضمو  املسائل اليت نظة فيها اجملدس“احلالة يف مايل”امل وول 

تعتارية األمتني ”(، نعحت مو  ذلك التارير صياغة العوتد امل وتول S/2013/657) 2013ترةيل الثام/نوفمرب  11مب كةة رئيس جمدس األمل املؤرخة  مال  )ب( 
 “.تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال”لتصعح “ السودالال ام  ل 

   
 التهديدات املستمرة 
، نةر اجملدتس أل احلالتة يف  2013يف  2012خالل السوتني  

كتتل متتل أفغانستتتتال يفمجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتتة يفالصتتومال يفلعوتتتال 
يفليتتتتتتترباي يفمتتتتتتتايل يفغتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتا يفالستتتتتتتاحل   تتتتتتتتلال ترتتتتتتتكل خ تتتتتتتةا 

. يفنتةر أينتاً أل يفجتود جتيش التةب “الستالم يفاألمتل التديفليني”يهدد 
يفاهلجمتتات التتيت يرتتوها يف تدتتك لدمعايفمتتة يف ألتتاء متتل يفستتط أفةيعيتتا 

املو عة   يلا ل يركالل هتديدا لامل اإلنديمي يفأل احلالة يف كوت 
ديفوار تركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني يف املو عة. يففيما يت دق 
ابلسودال يفجووب الستودال، نتةر اجملدتس أل احلالتة يف العدتديل ترتكل 

 عة، يف حني ا ترب أل احلالة يف هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني يف املو

أ يتتتتي يف دتتتتى قتتتتول احلتتتتديفد  تتتتني الستتتتودال يفجوتتتتوب الستتتتودال   تتتتتلال 
 تركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني.

ختتتالل الفتتترتة نيتتتد يففيمتتتا يتصتتتل افغانستتتتال، شتتتدد اجملدتتتس  
ا ستتتتتتتت ةا   دتتتتتتتى التهديتتتتتتتد التتتتتتت ي يرتتتتتتتكد  ا جتتتتتتتتار غتتتتتتت  املرتتتتتتتةيفع 
ابملدتتتتدرات. أمتتتتا دصتتتتوص العوستتتتوة يفاهلةستتتتك، فعتتتتد نتتتتةر اجملدتتتتس أل 
احلالتتتتة يف املو عتتتتة   تتتتتلال ترتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتتل التتتتديفليني. 
 يفابلوستتتعة لديتتترباي يف تتتال متتتايل يفغتتتةب أفةيعيتتتا يفمو عتتتة الستتتاحل، تعتتتنين 

أل ذوتتاك هتديتتدا مرتترتكا ت ةحتت  اجلةميتتُة املوظمتتة  تترب الوقويتتة، اجملدتتس 
فيها ا جتار غ  املرةيفع ابألسدحة يفاملددرات، يفالعةصوة يفالست و  مبا

املستتتدح يف العحتتتتة، فنتتتال  تتتتل اإلرذتتتاب يفالتتتتةيفا ط املتلايتتتدة يف   تتتتض 

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/5
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https://undocs.org/ar/S/2012/961
https://undocs.org/ar/S/2013/657
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احلتتا ت  يوتت  يف تتني اجلةميتتة املوظمتتة  تترب الوقويتتة يفا جتتتار ابملدتتدرات. 
تُتترب اإلرذتتاب هتديتتداً يف ستتياق احلالتتة يف الرتتةق األيفستتط. يفكتت لك ا 

يففيمتا يت دتتق ابلصتتومال، ا تتترب اجملدتتس أينتتا أل التتتاث  املتترتاكم لدحالتتة 
يف العدتتد يفنفتتوذ مريتترتاي يف الصتتومال يفالوتتلاع العتتائم  تتني جيعتتويت يفمريتترتاي  
كدهتتتا  وامتتتل   تتتتلال ترتتتكل خ تتتةا يهتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني 

 .املو عة يف
، تنتموت العتةارات امل تمتدة 2013-2012الفرتة  يفخالل 

يف مقتتار العوتتود املواضتتي ية مشتتارة مىل نفتتس األخ تتار احملدنتتة ابلستتالم 
يفاألمتتتتتل التتتتتديفليني التتتتتيت جتتتتتةى حتديتتتتتدذا يف احلتتتتتا ت املت دعتتتتتة  عدتتتتتدال 

ةصتتوة يفالستت و املستتدح يف العحتتة موتتاقق   يوهتتا، مثتتل اإلرذتتاب يفالع أيف
يفالصتتتتالت ابجلةميتتتتة املوظمتتتتة  تتتترب الوقويتتتتة يفغتتتت  ذلتتتتك متتتتل األنرتتتت ة 

املرتتةيف ة. يفكمتتا حتتد  يف فترتات ستتا عة، ا تتترب اجملدتتس اإلرذتتاب  غت 
أحد أخ ة التهديدات اليت يت تة  هلتا الستالم يفاألمتل التديفليال. يفيف 

دمار الرتامل ميدال  تدم ا نترتار، رأى اجملدتس أل انترتار أستدحة الت
يفكتتت لك األستتتدحة الوويفيتتتة يفاألستتتدحة الكيميائيتتتة يفالعيولوجيتتتة يفيفستتتائل 
ميصتتتتتتتاهلا   يتتتتتتتلال يرتتتتتتتكل خ تتتتتتتةا يهتتتتتتتدد الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتل التتتتتتتديفليني 

يتصتتتتتل جبمهوريتتتتتة كتتتتتوراي الرتتتتت عية الدميعةاقيتتتتتة يفمجهوريتتتتتة ميتتتتتتةال  فيمتتتتتا
اإلستتتتالمية. يفأ تتتتةب اجملدتتتتس أينتتتتا  تتتتل ندعتتتت  مزاء تكتتتتديس األستتتتدحة 

دحة اخلفيفتتتة يفمستتتاءة استتتتددامها يفمتتتا لتتت لك متتتل أثتتتة الصتتتغ ة يفاألستتت
يفنتتي مىل ز ل تتة ا ستتتعةار يف موتتاقق كثتت ة متتل ال تتامل، األمتتة التت ي 

 ي تربه اجملدس هتديدا مستمةا لدسالم يفاألمل الديفليني. 
األحكتتتتام املت دعتتتتة  تعةيتتتتة يفجتتتتود  3يف  2يفتتتتتةد يف اجلتتتتديفلني  

ةارات التتيت اختتت ذا هتديتتدات مستتتمةة لدستتالم التتيت يفردت يف مجيتتع العتت
اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، سواء  رتال مستائل تتصتل  عدتد 

 حمدد أيف مو عة   يوها أيف مسائل مواضي ية.

 
 2اجلديفل 

  2013-2012مستمرة للسالم مصنفًة حس  املنطقة أو البلد، القرارات اليت أشار فيها اجمللس إىل وجود سديدات 
 التُحكم العةار يفاترخي 

  أفةيعيا  
  السالم يفاألمل يف أفةيعيا

S/PRST/2012/2 

 2012 فرباية/شعا  21
ي ةب جمدس األمل  ل ندع  مل األخ ار اجلسيمة اليت تتهدد السالم يفا ستعةار الديفليني يف شىت مواقق 
ال امل، يف  سيما يف غةب أفةيعيا يفمو عة الساحل،  سعب اجلةمية املوظمة  رب الوقوية، مبا يف ذلك ا جتار 

يفاملدتتدرات، يفالعةصتتوة يفالستت و املستتدح يف العحتتة، مىل جانتتب يفارتعاقتت  املتلايتتد يف  غت  املرتتةيفع ابألستتدحة
  ض احلا ت ابجلةمية املوظمة  رب الوقوية يفا جتار ابملددرات. يفيؤكد اجملدس أل ذ ه التهديدات الديفلية 

جتما يتتة املتواميتتة، يفابألختت  يف غتتةب أفةيعيتتا يفمو عتتة الستتاحل، تستتهم يف تعتتويض احلوكمتتة يفالتوميتتة ا 
يفا نتصتتادية يفا ستتتعةار يفت تتةح صتت وابت أمتتام ميصتتال املستتا دة اإلنستتانية، متتع هتديتتدذا يف الونتتت ذاتتت  

  تحويل التعدم احملةز  دى ص يد  واء السالم يف املو عة مىل  كس مساره )الفعةة الثانية(
 (2012) 2056العةار 

 2012متوز/يولي   5
مذ ي ةب  ل ندع  ال ميق مزاء تلايد اخل ة اإلرذتا  يف  تال متايل يفيف املو عتة  ستعب تواجتد أفتةاد توظتيم 
العا تتدة يف  تتالد املغتتةب اإلستتالمي، يفمذ يؤكتتد متتل جديتتد أل اإلرذتتاب جبميتتع أشتتكال  يفمظتتاذةه يرتتكل 

األ متتتال اإلرذا يتتتة أاي كانتتتت أ متتتال مجةاميتتتة يفاحتتتدا متتتل أفتتتدح األخ تتتار التتتيت هتتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل يفأل 
ميكتتل تربيةذتتا  غتتض الوظتتة  تتل ديفاف هتتا يف تتل مكتتال يفيفنتتت ارتكاهبتتا يف تتل اجلهتتة التتيت تةتكعهتتا )الفعتتةة   

 احلادية  رةة مل الديعاجة(
 (2012) 2071العةار 
 2012األيفل/أكتو ة ترةيل  12

 مذ يعةر أل احلالة يف مايل تركل خ ةا يهدد السالم يفاألمل الديفليني )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071%20(2012)


فيما يتذن من األعمال يف حا ت سديد السلم  -اجلزء السابع 
   واإلخالل به ووقول العدوان  الفصل السابع من امليثاق(

 

421 16-06865 

 

 التُحكم العةار يفاترخي 
  S/PRST/2013/5 
 2013أاير/مايو  13

هتديتتدا خ تت ا لدستتالم يفاألمتتل التتديفليني يفالتمتتتع  يالحتتظ اجملدتتس  عتتال  العدتتق أل اإلرذتتاب   يتتلال يرتتكل
حبعوق اإلنسال يفالتومية ا جتما ية يفا نتصادية لدديفل، يفأن  يعو  ا ستعةار ال املي يفالةخاء يف أفةيعيا، 
  سيما يف ظل زايدة تفري ذ ا التهديتد، متع ت تاظم األ متال اإلرذا يتة يف خمتدتف موتاقق ال تامل، مبتا يف 

 ةتكعة  دافع الت صب يفالت ةف )الفعةة الثانية(ذلك األ مال امل
يالحظ جمدس األمل تغ  قا ع اإلرذاب يفمساتت  يف أفةيعيتا، يفي تةب  تل ندعت  متل الصتالت التيت تتة ط يف   

كثتتتت  متتتتل احلتتتتا ت  تتتتني اإلرذتتتتاب يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة  تتتترب الوقويتتتتة يفاألنرتتتت ة غتتتت  املرتتتتةيف ة مثتتتتل ا جتتتتتار 
يفيرتدد  دتى ضتتةيفرة حتستني توستيق اجلهتتود  دتى كتل متتل املستتوى التتوق  ابملدتدرات يفاألستدحة يفالعرتتة، 

يفديفل اإلنديمتتي يفاإلنديمتتي يفالتتديفيل مبتتا ي تتلز مستتا ي التصتتدي  دتتى الو تتاق ال تتاملي هلتت ا التحتتدي اخل تت  
 ال ي يهدد السالم يفاألمل الديفليني )الفعةة ال اشةة(

S/PRST/2013/10 
 2013 يولي /متوز 16

  يتتتلال جمدتتتس األمتتتل يستتتايفره ابلتتت  العدتتتق مزاء األنرتتت ة التتتيت تنتتت دع هبتتتا يف مو عتتتة الستتتاحل موظمتتتات 
مرذا ية، مبا فيها توظيم العا دة يف  الد املغةب اإلسالمي يفحةكة التوحيد يفاجلهاد يف غةب أفةيعيا، يفيكةر 

 عتتة. يفيتتةى جمدتتس األمتتل أل اإل تتةاب  تتل مدانتتت  العويتتة لدهجمتتات اإلرذا يتتة التتيت ارتكعتتت متتؤخةا يف املو
اجللاءات أداة ذامة يف مكافحة اإلرذاب، يفيردد  دى أ ية التوفي  الفوري يفالف ال لعةارات  ذات الصدة، 

 وصتتتتفهما أداتتتتتني رئيستتتتيتني متتتتل  (2011) 19٨9يف  (1999) 1267يف  ستتتتيما نتتتتةارا جمدتتتتس األمتتتتل 
أديفات مكافحة اإلرذاب. يفي تةب جمدتس األمتل أينتا  تل استتمةار ندعت  مزاء التهديتدات اخل ت ة لدستالم 
يفاألمل مل جةاء الولاع املستدح يفانترتار األستدحة يفاجلةميتة املوظمتة  ترب الوقويتة، مبتا يف ذلتك األنرت ة غت  

يتتل ا جتتار ابملدتدرات يف مو عتتة الستاحل يفارتعاقت  املتلايتتد ابإلرذتاب يف   تض احلتتا ت. املرتةيف ة متل نع
 )الفعةة الثالثة( (2011) 2017يفيف ذ ا الصدد، يكةر اجملدس د وت  مىل التوفي  الكامل لعةاره 

 )الفعةة الثانية( S/PRST/2013/22انظة أينا  
  مو عة يفسط أفةيعيا
S/PRST/2012/18  

 2012 يوني /حليةال 29
يديل جمدس األمل  عوة اهلجمات املستمةة اليت يروها جتيش التةب لدمعايفمتة يف ألتاء متل يفستط أفةيعيتا، 
اا يركل هتديدا دائما لامل اإلنديمي. يفيكةر اجملدس اإل ةاب  ل ابل  ندعت  مزاء الفظتائع التيت يةتكعهتا 

ةب لدمعايفمة يفاليت ترتتب  ديها آاثر خ  ة ابلوسعة مىل األيفضاع اإلنسانية يفحعوق اإلنسال، مبا جيش ال
 شد  يف أرجاء املو عة )الفعةة األيفىل( 445 000يف ذلك ترةيد ما ية و  دى 

  احلالة يف كوت ديفوار
  (2012) 2045العةار 
 2012نيسال/أ ةيل  26

ديفوار   تلال تركل هتديدا لدستالم يفاألمتل التديفليني يف املو عتة )الفعتةة نعتل مذ يعةر أل احلالة يف كوت 
 األخ ة مل الديعاجة(

 (2013) 2101)الفعتتتتتتةة نعتتتتتتل األختتتتتت ة متتتتتتل الديعاجتتتتتتة(، يف  (2012) 2062انظتتتتتتة أينتتتتتتا العتتتتتتةارات  
 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2112نعل األخ ة مل الديعاجة(، يف  )الفعةة

 احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية
 (2012) 2053العةار 
 2012حليةال/يوني   27

مذ يعةر أل احلالة يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية   تلال تركنِّل خ ةا يهتدد الستالم يفاألمتل التديفليني يف 
 املو عة )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(

)الفعتةة  (2012) 207٨)الفعةة نعتل األخت ة متل الديعاجتة(، يف  (2012) 2076انظة أينا العةارات  
 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 209٨نعل األخ ة مل الديعاجة(، يف 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2017(2011)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)


2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    
 

16-06865 422 

 

 التُحكم العةار يفاترخي 
  احلالة يف ليرباي  

 (2012) 2066العةار 
 2012أيدول/سعتمرب  17

يهتتا ليتترباي، متتل أخ تتار  تترب احلتتديفد، مذ يالحتتظ متتع العدتتق متتا يتهتتدد استتتعةار املو عتتة ديفل اإلنديميتتة، مبتتا ف
سيما األخ ار الوامجتة  تل اجلةميتة املوظمتة  ترب الوقويتة، مبتا يف ذلتك األنرت ة غت  املرتةيف ة كا جتتار  يف 

 ابملددرات يفاألسدحة )الفعةة السادسة  رةة مل الديعاجة(
يف املو عتة )الفعتةة نعتل األخت ة  مذ يعةر أل احلالة يف ليرباي   تلال تركل هتديدا لدسالم يفاألمتل التديفليني 

 مل الديعاجة(
)الفعتةة  (2013) 2116)الفعةة نعتل األخت ة متل الديعاجتة(، يف  (2012) 2079انظة أينا العةارات  

 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 212٨نعل األخ ة مل الديعاجة(، يف 
  )أ(احلالة يف مايل

 (2012) 20٨5العةار 
 2012كانول األيفل/ديسمرب   20

مذ يؤكتتد أل احلالتتة يف  تتال متتايل يفختوتتدق اجلما تتات اإلرذا يتتة يفالرتتعكات اإلجةاميتتة   يتتلا ل يرتتكالل 
هتديتتتدا خ تتتت ا يفمدحتتتتا ابلوستتتتعة مىل الستتتتكال يف مجيتتتتع ألتتتتاء متتتتايل، يفمىل ا ستتتتتعةار يف مو عتتتتة الستتتتاحل، 

 يفاملو عة األفةيعية  موما، يفاجملتمع الديفيل ككل )الفعةة الثالثة مل الديعاجة(
مذ يعةر أل احلالة يف مايل تركل خ ةا يهدد السالم يفاألمل الديفليني يف املو عة )الفعةة نعل األخت ة متل  

 الديعاجة(
 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2100انظة أينا العةار  

  احلالة يف الصومال
  (2012) 2036العةار 
 2012اية شعا /فرب  22

مذ يعةر أل احلالة يف الصومال   تلال تركل خ ةا يهدد السالم يفاألمل الديفليني يف املو عة )الفعةة نعتل 
 األخ ة مل الديعاجة(
)الفعةة الةا  ة  (2012) 2073)الفعةة الةا  ة مل الديعاجة(، يف  (2012) 2072انظة أينا العةارات 
 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2093مل الديعاجة(، يف 

  (2012) 2060العةار 
 2012متوز/يولي   25

مذ يعةر أل احلالة يف الصومال يفلث  مريرتاي  دى الصتومال، فنتال  تل الوتلاع العتائم  تني جيعتويت يفمريترتاي، 
 ما  ةحت تركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني يف املو عة )الفعةة ال اشةة مل الديعاجة(

 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2111انظة أينا العةار  
  (2012) 2077العةار 
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  21

ستواحل الصتومال تتؤدي مىل تفتانم احلالتة يف مذ يعةر أل حواد  العةصوة يفالس و املسدح يف العحتة نعالتة 
 الصومال اليت   تلال تركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني يف املو عة )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(

 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2125انظة أينا العةار  
 )ب(تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال

  (2012) 2035العةار 
 2012شعا /فرباية  17

مذ يعتتتةر أل احلالتتتة يف الستتتودال   تتتتلال ترتتتكل هتديتتتدا لدستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني يف املو عتتتة )الفعتتتةة نعتتتل 
 األخ ة مل الديعاجة(

)الفعتةة نعتل  (2013) 2091)الفعةة األخت ة متل الديعاجتة(، يف  (2012) 2063انظة أينا العةارات  
 )الفعةة األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2113األخ ة مل الديعاجة(، يف 

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/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)


فيما يتذن من األعمال يف حا ت سديد السلم  -اجلزء السابع 
   واإلخالل به ووقول العدوان  الفصل السابع من امليثاق(

 

423 16-06865 

 

 التُحكم العةار يفاترخي 
  S/PRST/2012/12 
 2012نيسال/أ ةيل  12

ي تتترب اجملدتتس الوضتتع التتةاذل هتديتتدا خ تت ا لدستتالم يفاألمتتل التتديفليني. يفسيواصتتل تتعتتع الوضتتع  تتل كثتتب، 
متتل اخل تتوات حستتعما تتتد و النتتةيفرة. يفيت دتتع اجملدتتس مىل اإلحاقتتة التتيت ستتيعدمها فةيتتق يفستتيتد  مليتتدا 

ا حتتتتاد األفةيعتتتتي الةفيتتتتع املستتتتتوى امل تتتت  ابلتوفيتتتت  يفاملع تتتو  اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام مىل الستتتتودال يفجوتتتتوب 
 السودال، السيد ذايدي موكةيوس، يف األايم العادمة )الفعةة السا  ة(

  (2012) 2046العةار 
 2012أاير/مايو  2

مذ يعةر أل احلالة السائدة  دى قول احلديفد  ني السودال يفجووب السودال تركل هتديدا خ  ا لدسالم 
 يفاألمل الديفليني )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(

  (2012) 2047العةار 
 2012أاير/مايو  17

 مذ ي تترتف ال احلالتتة الةاذوتتة يف أ يتتي يف دتتى قتتول احلتتديفد  تتني الستتودال يفجوتتوب الستتودال ترتتكل هتديتتدا
 خ  ا لدسالم يفاألمل الديفليني )الفعةة األخ ة مل الديعاجة(

)الفعتةة  (2013) 2104)الفعةة نعتل األخت ة متل الديعاجتة(، يف  (2012) 2075انظة أينا العةارات  
 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2126نعل األخ ة مل الديعاجة(، يف 

 (2012) 2056العةار 
 2012متوز/يولي   5

مذ يعتتتةر أل الوضتتتع التتت ي يواجهتتت  جوتتتوب الستتتودال   يتتتلال يرتتتكل هتديتتتدا لدستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني يف 
 مل الديعاجة(املو عة )الفعةة نعل األخ ة 

 (2013) 2132)الفعتتتتتتةة نعتتتتتتل األختتتتتت ة متتتتتتل الديعاجتتتتتتة(، يف  (2013) 2109انظتتتتتتة أينتتتتتتا العتتتتتتةاريل  
 نعل األخ ة مل الديعاجة( )الفعةة

  غةب أفةيعياتوقيد السالم يف 
  (2012) 2039العةار 
 2012شعا /فرباية  29

ال تامل، مذ ي ةب  ل ندعت  مزاء األخ تار اجلستيمة التيت تتهتدد الستالم يفا ستتعةار التديفليني يف شتىت موتاقق 
يف  سيما يف غةب أفةيعيا يفمو عة الساحل،  سعب اجلةميتة املوظمتة  ترب الوقويتة، مبتا يف ذلتك ا جتتار غت  

 املرةيفع ابألسدحة يفاملددرات، يفالعةصوة يفالس و املسدح يف العحة )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(
  آسيا

  احلالة يف أفغانستال
  (2012) 2041العةار 
 2012آذار/مارس  22

مذ يرجع اجملتمع الديفيل يفالرةكاء اإلنديميني  دى مواصدة تعدمي التد م الف تال لدجهتود املتواصتدة املع يفلتة 
ال متتل التت ي يعتتوم  تت   عيتتادة أفغانستتتال لدتصتتدي إلنتتتا  املدتتدرات يفا جتتتار هبتتا، يف  ستتيما متتل ختتالل 

الفةيتق ال امتتل امل تت  مبكافحتة املدتتدرات التتتا ع لدمجدتس املرتترتك لدتوستتيق يفالةصتد، مضتتافة مىل املعتتادرات 
اإلنديمية، يفمذ يدرك اخل ة ال ي يركد  منتتا  املدتدرات يفجتارهتتا يفا جتتار هبتا  صتورة غت  مرتةيف ة  دتى 

ال تتامل، يفالتتديفر املهتتتم التت ي ينتت دع  تتت  مكتتتب األمتتتم الستتالم يفا ستتتعةار التتتديفليني يف موتتاقق خمتدفتتة متتتل 
املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة يف ذتت ا الصتتدد، يفمذ يرتتدد  دتتى التتديفر اهلتتام التت ي تنتت دع  تت  األمتتم 

 املتحدة يف مواصدة رصد حالة املددرات يف أفغانستال )الفعةة الةا  ة يفالثالثول مل الديعاجة(
)الفعةة  (2013) 2096)الفعةة الثاموة  رةة مل الديعاجة(، يف  (2012) 2069انظة أينا العةارات  

 )الفعةة الثاموة  رةة مل الديعاجة( (2013) 2120الثانية يفالثالثول مل الديعاجة(، يف 
  (2012) 2069العةار 

 2012األيفل/أكتو ة  ترةيل 9
مذ يعتتةر أل احلالتتتة يف أفغانستتتال متتتا زالتتت ترتتتكل خ تتةا  دتتتى الستتالم يفاألمتتتل التتديفليني )الفعتتتةة الستتتا عة 

 ل األخ ة مل الديعاجة(لدفعةة ما نع
 )الفعةة السا عة لدفعةة ما نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2120انظة أينا العةار  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/12
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https://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
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 التُحكم العةار يفاترخي 
  أيفريفاب  

  احلالة يف العوسوة يفاهلةسك
 (2012) 2074العةار 
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  14

مذ يةى أل احلالة يف املو عة ما زالت تركل خ ةا يتهدد السالم يفاألمل الديفليني )الفعةة نعل األخ ة مل 
 الديعاجة(

 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2123انظة أينا العةار  
  الرةق األيفسط

  احلالة يف الرةق األيفسط
 (2012) 2051العةار 
 2012حليةال/يوني   12

العال  مزاء احلالة األموية يف اليمل يفاستمةار يفنوع ذجمات مرذا ية ذواك، يفخاصة  دى مذ ي ةب  ل ندع  
أيدي توظيم العا دة يف شع  اجلليةة ال ة ية، يفمذ ي يد لكيد أل اإلرذاب جبميع أشكال  يفمظتاذةه يرتكل 

مجةاميتتتة أحتتتد أفتتتدح األخ تتتار التتتيت هتتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني، يفأل أي أ متتتال مرذا يتتتة ذتتتي أ متتتال 
 ميكل تربيةذا، أاي كانت ديفاف ها )الفعةة السادسة مل الديعاجة(  

 (2012) 2064العةار 
 2012آب/أغس س  30

 الديعاجة(مذ يعةر أل احلالة يف لعوال   تلال تركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني )الفعةة األخ ة مل 

 )الفعةة األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2115انظة أينا العةار  
S/PRST/2013/15 

 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 2
اإلرذا يتة املتلايتدة التيت توفت ذا اجلهتات املةتع تة  توظتيم العا تدة يديل اجملدتس  تاليفة  دتى ذلتك اهلجمتات 

متتتل موظمتتتات يفأفتتتةاد، يفالتتتيت أدت مىل ستتتعو  ال ديتتتد متتتل النتتتحااي يفالكثتتت  متتتل التتتدمار، يفيتتتد و مجيتتتع 
األقتتتةاف مىل ا لتتتتلام  وضتتتع حتتتد لا متتتال اإلرذا يتتتة املةتكعتتتة متتتل جانتتتب ذتتت ه اجلهتتتات. يفيؤكتتتد اجملدتتتس 

، أل اإلرذتتتاب جبميتتتع أشتتتكال  يفمظتتتاذةه يرتتتكل أحتتتد أفتتتدح األخ تتتار التتتيت هتتتتدد جمتتتددا، يف ذتتت ا الصتتتدد
الستتالم يفاألمتتل التتديفليني، يفأل أي أ متتال مرذا يتتة ذتتي أ متتال مجةاميتتة   ميكتتل تربيةذتتا  غتتض الوظتتة  تتل 

 ديفاف ها يفمكال يفيفنت ارتكاهبا يفاجلهة اليت تةتكعها )الفعةة الثاموة(
 

(، نونرت مو  ذلك التارير املسائل املتصدة مبايل يف مقار العود S/2012/961) 2012كانول األيفل/ديسمرب   20املؤرخة   مال مب كةة رئيس جمدس األمل )أ( 
 .“السالم يفاألمل يف أفةيعيا” ، ال ي أُدرجت ضمو  املسائل اليت نظة فيها اجملدس سا عا يف مقار العود امل وول“احلالة يف مايل”امل وول 

تعتارية األمتني ”(، نعحت مو  ذلك التارير صياغة العوتد امل وتول S/2013/657) 2013ترةيل الثام/نوفمرب  11 مال مب كةة رئيس جمدس األمل املؤرخة  )ب( 
 “.ال ام  ل السودال يفجووب السودالتعارية األمني ”لتصعح “ ال ام  ل السودال
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  3اجلديفل 
  2013-2012القرارات اليت أشار فيها اجمللس إىل سديدات مستمرة للسالم مصنفًة حس  املسائل املواضيعية، 

 التُحكم العةار يفاترخي 
                            الديفلينيالت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية يف صول السالم يفاألمل   

S/PRST/2013/12 
 2013أغس س /آب 6

اجلهود املع يفلة  دى كل مل الصت يد التوق  يفاإلنديمتي يفديفل اإلنديمتي يسدم اجملدس  نةيفرة ت ليل توسيق 
يفالتتديفيل، حستتب ا نتنتتاء، لتوقيتتد املواجهتتة ال امليتتة ملتتا يرتتكد  انترتتار أستتدحة التتدمار الرتتامل يفيفستتائل 

 ميصاهلا مل حتد يفهتديد خ  يل لدسالم يفاألمل الديفليني )الفعةة الثالثة يفال رةيفل(
اليت تع هلا أجهلت  الفة ية املووقة هبا مسؤيفليات يف جمال مكافحة اإلرذاب مل أجل يةحب اجملدس ابجلهود  

ت ليتتل الت تتايفل متتع املوظمتتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة، يفيالحتتظ متتع التعتتدية اجلهتتود التتيت يعتت هلا  تتدد متلايتتد 
متات اإلنديميتة يفديفل مل املوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية يف مكافحة اإلرذاب. يفاث اجملدس مجيع املوظ

اإلنديميتتة امل ويتتة  دتتى ت ليتتل ف اليتتة جهودذتتا املت دعتتة مبكافحتتة اإلرذتتاب كتتل يف ن تتاق يف يتتت  يفيففعتتا لدعتتانول 
الديفيل،  غية حتعيق أذداف موها ت وية ندرهتا  دى مسا دة التديفل األ نتاء يف جهودذتا املع يفلتة لدتصتدي 

 جةاء األ مال اإلرذا ية )الفعةة اخلامسة يفال رةيفل(لاخ ار اليت هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل 
  صول السالم يفاألمل الديفليني

S/PRST/2012/14 
 2012 أ ةيل/نيسال 19

يؤكد جمدس األمل جمددا أل انترار أسدحة الدمار الرامل يفيفسائل ميصاهلا يركل هتديدا لدسالم يفاألمل 
 الديفليني )الفعةة األيفىل(

S/PRST/2012/24 
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  19

  يتتلال اجملدتتس يستتايفره ابلتت  العدتتق مزاء متتا ترتتكد  أ متتال العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف  تتة  العحتتة متتل 
خ تتتة يهتتتدد املالحتتتة الديفليتتتة، يفستتتالمة ال تتتةق العحةيتتتة التجاريتتتة، يفاألمتتتل يفالتوميتتتة ا نتصتتتادية لدتتتديفل يف 

مة يفرفتتاه العحتتارة يفغتت ذم، مبتا يف ذلتتك ت ةضتتهم لالحتجتتاز كةذتتائل، يفمزاء املوتاقق امل ويتتة، كمتتا يهتتدد ستال
زايدة ال وتتتف التتت ي يستتتتددم  العةاصتتتوة يفاألشتتتداص النتتتال ول يف أ متتتال العةصتتتوة يفالستتت و املستتتدح يف 
 ة  العحة. يفيتديل اجملدتس اشتد ال عتارات أخت  الةذتائل يفاستت مال ال وتف ضتدذم، يفيهيتب ابلتديفل أل 

ا نتنتتاء،  دتتى كفالتتة اإلفتتةا  املعكتتة  تتل الةذتتائل، مبتتا يف ذلتتك  تتل قةيتتق تعتتادل تت تتايفل أينتتا، حستتب 
 امل دومات يفا ستدعارات )الفعةة الثانية(

   دم ا نترار 
 (2012) 2049العةار 

 2012حليةال/يوني   7
مذ يعتتةر أل انترتتار أستتدحة التتدمار الرتتامل يفيفستتائل ميصتتاهلا، متتا زال يرتتكل خ تتةا يهتتدد الستتالم يفاألمتتل 

 الديفليني )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(
 )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة( (2013) 2105انظة أينا العةار 

  دم ا نترار/مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية
 (2012) 2050العةار 
 2012حليةال/يوني   12

مذ يعتتتةر أل انترتتتار األستتتدحة الوويفيتتتة يفالكيميائيتتتة يفالعيولوجيتتتة، يفكتتت لك يفستتتائل ميصتتتاهلا، متتتا زال يرتتتكل 
 األخ ة مل الديعاجة( هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني )الفعةة نعل

 )الفعةة الثانية مل الديعاجة( (2013) 2094انظة أينا العةار  
 (2013) 2094العةار 

 2013آذار/مارس  7
ل  ندع  مل أل األنر ة اجلارية الوويفية يفاملتصدة ابلع ائف التسيارية اليت تعوم هبا مجهوريتة مذ ي ةب  ل اب

كوراي الر عية الدميعةاقية تتسعب مةة أخةى يف زايدة التوتة يف املو عة يفخارجها، يفمذ يعةر أن  ما زال  ة 
 هتديد يفاضح لدسالم يفاألمل الديفليني )الفعةة نعل األخ ة مل الديعاجة(
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 التُحكم العةار يفاترخي 
 ترجيع يفت ليل سيادة العانول يف جمال صول السالم يفاألمل الديفليني  

S/PRST/2012/1 
 2012 يواية/الثام كانول 19

يالحتتظ اجملدتتس متتع العدتتق أل اجلةميتتة املوظمتتة  تترب الوقويتتة يفا جتتتار ابملدتتدرات ميكتتل أل يرتتكال هتديتتدا 
خ تت ا لامتتل التتديفيل يف موتتاقق خمتدفتتة متتل ال تتامل، يفيالحتتظ أينتتا أل ذتت ه اجلتتةائم  تترب الوقويتتة ميكتتل أل 

 ذلتك التديفل التيت متتة مبةحدتة متا   تد الوتلاع، يفيرتجع هتدد أمتل العدتدال املدرجتة يف جتديفل أ مالت ، مبتا يف
 دى توسيق اإلجةاءات اليت تتد ذا األمم املتحدة، فنال  ل التديفل األ نتاء، يف ستياق مكافحتة ذت ه 
التهديتتدات، متتل ختتالل منفتتاذ العوا تتد الوقويتتة يفالديفليتتة املو ععتتة، يف تت ل جهتتود ديفليتتة قويدتتة األجتتل لعوتتاء 

  ض الع مبعادرات منديمية )الفعةة ال اشةة(العدرات يف ذ ا الصدد، يفا
 التهديدات اليت يت ة  هلا السالم يفاألمل الديفليال نتيجة لا مال اإلرذا ية

S/PRST/2012/17 
 2012أاير/مايو  4

يالحتتظ اجملدتتس  عدتتق أل اإلرذتتاب   يتتلال يرتتكل هتديتتدا خ تت ا لدستتدم يفاألمتتل التتديفليني يفالتمتتتع حبعتتوق 
التهديد ند اإلنسال يفالتومية ا جتما ية يفا نتصادية لدديفل يفيعو  ا ستعةار يفالةخاء ال امليني، يفأل ذ ا 

أصعح أكثة انترارا، مع يفجود زايدة يف مواقق خمتدفة مل ال امل يف األ مال اإلرذا ية، مبا يف ذلك أ مال 
تةتكتتب  تتدافع الت صتتب يفالت تتةف، يفيؤكتتد متتل جديتتد تصتتميم   دتتى مكافحتتة األخ تتار التتيت هتتتدد الستتدم 

يثتاق األمتم املتحتدة يفالعتانول التديفيل، يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية جبميع الوستائل، يففعتا مل
مبتتتا يف ذلتتتك متتتا يو عتتتق متتتل أحكتتتام العتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال يفالعتتتانول التتتديفيل لالجئتتتني يفالعتتتانول 

 اإلنسام الديفيل )الفعةة الثالثة(
 )الفعةة الثانية مل الديعاجة( (2013) 2129)الفعةة الثانية( يفالعةار  S/PRST/2013/1انظة أينا  

 (2012) 20٨2العةار 
 2012كانول األيفل/ديسمرب   17

احلالتة يف أفغانستتال يفالتعتدم احملتتةز يف  مديتة املصتاحلة، فتإل احلالتتة يف  مذ يستدم انت   دتى التةغم متتل ت تور
أفغانستال   تتلال ترتكل هتديتدا الستدم يفاألمتل التديفليني، يفمذ ي يتد لكيتد ضتةيفرة التصتدي هلت ا التهديتد 
 كتتل الوستتائل، يففعتتا مليثتتاق األمتتم املتحتتدة يفالعتتانول التتديفيل، مبتتا يف ذلتتك متتا يو عتتق متتل أحكتتام العتتانول 
الديفيل حلعوق اإلنسال يفالعتانول التديفيل لالجئتني يفالعتانول التديفيل اإلنستام، مرتددا يف ذت ا الصتدد  دتى 

 مل الديعاجة( الديفر اهلام ال ي تؤدي  األمم املتحدة يف   ل ذ ه اجلهود )الفعةة الثاموة
  (2012) 20٨3العةار 
 2012كانول األيفل/ديسمرب   17

مذ يؤكد مل جديد أل اإلرذاب جبميع أشكال  يفمظاذةه ميثل أحد أشد األخ ار اليت هتدد الستدم يفاألمتل 
يفأل أي  مل متل أ متال اإلرذتاب ذتو  متل مجةامتي يف  ميكتل تربيتةه  غتض الوظتة  تل ديفاف ت ، يف صتةف 

ة لتوظيم العا تدة يفستائة متل يتةتعط  ت  متل أفتةاد الوظة  ل تونيت  أيف ذوية مةتكع ، يفمذ يكةر مدانت  العاق 
يفمجا ات يفمؤسسات يفكيا ت، يفذلك ملا يةتكعونت  متل أ متال مرذا يتة مجةاميتة متواصتدة يفمت تددة هتتدف 

النحااي يفتتدم  املمتدكتات يفتعتويض د تائم ا ستتعةار مىل حتد كعت   مىل نتل املدنيني األ ةايء يفغ ذم مل 
 ة()الفعةة الثانية مل الديعاج

 )الفعةة األيفىل مل الديعاجة( (2013) 2129انظة أينا العةار  
  األسدحة الصغ ة

 (2013) 2117العةار 
 2013أيدول/سعتمرب  26

ابل  العدتق ألل الوعتل غت  املرتةيفع لاستدحة الصتغ ة يفاألستدحة اخلفيفتة يفتكديستها  دتى لتو يل تلع مذ يسايفره 
ا ستتتعةار يفمستتاءة استتتددامها يف موتتاقق كثتت ة متتل ال تتامل   يتتلال يهتتدد الستتالم يفاألمتتل التتديفليني، يفيتستتعب يف 

اصتل تعتويض اضت الع اجملدتس  دتى مزذاق ال ديد مل األريفاح، يفيسهم يف ز ل ة ا ستعةار يفان دام األمتل، يفيو 
 لو ف ال مبسؤيفليت  الةئيسية  ل صول السدم يفاألمل الديفليني )الفعةة الةا  ة مل الديعاجة(

   

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/1
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https://undocs.org/ar/S/RES/2082%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
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   3٩املناقشات ذات الصلة ابملادة  - ابء
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، أثتت ت يف موانرتتات اجملدتتس  

يف تعةيتتتة اجملدتتتس يفجتتتود هتديتتتد  39 تفستتت  املتتتادة   تتتدة مستتتائل تت دتتتق
يف  39لدسالم يفاألمتل التديفليني. يفيفردت مشتاراتل صتةاتال مىل املتادة 

ترتتتجيع يفت ليتتتل ”متتتدايف ت  عتتتدذا اجملدتتتس  رتتتال العوتتتديل امل وتتتونني 
( 1)احلالتتة  “ستتيادة العتتانول يف جمتتال صتتول الستتالم يفاألمتتل التتديفليني

 (.4)احلالة  “صول السالم يفاألمل الديفليني” يف
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا  أينتتا،  نتتش اجملدتتس مستتالة  

اخل تتة التت ي ترتتكد  اجلةميتتة ال تتا ةة لدحتتديفد الوقويتتة يفاجلةميتتة املوظمتتة، 
يف ذلك األنر ة غ  املرةيف ة املوفت ة  ترب احلتديفد، يف مقتار  وتود  مبا

الستتتتالم ترتتتتجيع يفت ليتتتتل ستتتتيادة العتتتتانول يف جمتتتتال صتتتتول ”متتتتل نعيتتتتل 
التهديتدات التيت يت تة  هلتا الستالم ”( يف 1)احلالة  “يفاألمل الديفليني
(. يف نش اجملدتس كت لك التهديتدات التيت 2)احلالة  “يفاألمل الديفليال

مل جةاء اجلةائم اخل  ة  ُاتمل أل يت ة  هلا السالم يفاألمل الديفليال
 (.3يفاجلةائم املةتكعة ضد اإلنسانية )احلالة 

ك، ا تُتتترب اإلرذتتتاب يفالصتتتالت املتلايتتتدة  يوتتت  يفمضتتتافة مىل ذلتتت 
يف تتتتتني اجلةميتتتتتة املوظمتتتتتة  تتتتترب الوقويتتتتتة هتديتتتتتدا لدستتتتتالم يفاألمتتتتتل يفجتتتتتةت 

ضتمل  وتود فة يتة  “الستالم يفاألمتل يف أفةيعيتا”موانرت  يف مقتار  وتد 
(. يفنظتتتتة اجملدتتتتس أينتتتتا يف مستتتتالة العةصتتتتوة 6يف  5خمتدفتتتتة )احلالتتتتتال 

وظمة  ترب الوقويتة، يفالتيت تتؤثة  دتى الوثيعة الصدة ابإلرذاب يفاجلةمية امل
موتتتتتاقق خمتدفتتتتتة مثتتتتتل الصتتتتتومال يفخدتتتتتي  غيويتتتتتا يفحبتتتتتة الصتتتتتني اجلوتتتتتو  

(، كما نونرت مسالة استدةا  املوارد ال عي ية يفا جتتار هبتا 4 )احلالة
صتتول الستتالم يفاألمتتل ” دتتى لتتو غتت  مرتتةيفع يف مقتتار العوتتد امل وتتول 

جلمهورية ال ة ية الستورية، (. يفيف سياق الولاع يف ا7)احلالة  “الديفليني
احلالتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتةق ” نتتتتتتتتتتتتش اجملدتتتتتتتتتتتتس يف مقتتتتتتتتتتتتار العوتتتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتتتول 

التهديتتتتتَد التتتتت ي يرتتتتتكد  استتتتتتددام األستتتتتدحة الكيميائيتتتتتة  “األيفستتتتتط
 (.٨ابلوسعة لدسالم )احلالة 

 
 1احلالة  
تشزززجيع وتعزيزززز سزززيادة القزززانون يف جمزززال صزززون السزززالم  

 واألمن الدوليني
 كتتتتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتتتتام/  19امل عتتتتتتتتتتتتتتودة يف  6705يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتة  

ترتتةيل  12، نظتتة اجملدتتس يف تعةيتتة األمتتني ال تتام املتتؤر  2012 يوتتاية
 تتتتتتل ستتتتتتيادة العتتتتتتانول يفال دالتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتة يف  2011األيفل/أكتتتتتتتو ة 

. يفأشار  دة متكدمتني مىل (7)عجمتم ات الولاع يفجمتم ات ما   د الولا 
يعيتتتا يهتتتدد الستتتالم اجلةميتتتة  تتترب الوقويتتتة يفا تربيفذتتتا خ تتتةا جديتتتدا يفحع

 39. يف حتتظ اثتتل ابكستتتال أل الدجتتوء مىل املتتادة (٨)يفاألمتل التتديفليني
. يفشتدد (9)“يففعتا ملعتادمل امليثتاق يفمعاصتده”مل امليثاق    د أل يتتم 

أينا  دى أن  مذا اخت  اجملدس نةارات  يففق نفس امل اي  اليت يس ى مىل 
لية اجملدس. يف حظ ت ليلذا، لكال مل شال ذلك أل يليد كث ا مل ف ا

اثتتتتتتتتتتتتل كوستتتتتتتتتتتتتاريكا متتتتتتتتتتتتل جانعتتتتتتتتتتتت  أل  دتتتتتتتتتتتتى اجملدتتتتتتتتتتتتس، يف ستتتتتتتتتتتت ي  
، أل اةص حةصا شديدا  دى “التحدايت األموية اجلديدة”ملواجهة 

ضمال أل تظل مجةاءات  حمكومتة مبت دعتات احلالتة نيتد الوظتة يفحمتديفدة 
. يفيف تدتتتتك (10)األجتتتتل يفمعيتتتتدة احكتتتتام الفصتتتتل الستتتتا ع متتتتل امليثتتتتاق

اجملدتتس  يتتا  رائستتيا  حتتظ فيتت  متتع العدتتق أل اجلةميتتة اجلدستتة، أصتتدر 
املوظمتتة  تترب الوقويتتة يفا جتتتار ابملدتتدرات ميكتتل أل يرتتكال هتديتتدات 

 .(11)خ  ة لدسالم يفاألمل الديفليني يف خمتدف ألاء ال امل
 

 2احلالة  
التهديزززدات الزززيت يتعزززرض هلزززا السزززالم واألمزززن الزززدوليان:  

وجزززززززززه أنشزززززززززطة ا جتزززززززززار واحلركزززززززززة أتمزززززززززني احلزززززززززدود يف 
 املشروعة عرب احلدود غري

، 2012نيستتتتال/أ ةيل  25امل عتتتتودة يف  6760يف اجلدستتتتة  
ُ ةضتتت  دتتى اجملدتتس يفرنتتة مفاذيميتتة أ تتدهتا التتو ايت املتحتتدة  رتتال 

. (12)لمني احلديفد يف مواجهة التدفعات غت  املرتةيف ة لدمتواد يفالستدع
اجملدتتتس، أل احلتتتديفد غتتت  احملميتتتة يفذكتتتة األمتتتني ال تتتام، يف كدمتتتت  أمتتتام 

ابلعتتتتدر الكتتتتايف يف خمتدتتتتف ألتتتتاء ال تتتتامل تستتتتمح اب جتتتتتار ابملدتتتتدرات 
يفاألستتتدحة يفالتهةيتتتب يفمتويتتتل اإلرذتتتاب يفمتتتةيفر املتتتواد املت دعتتتة استتتدحة 
التتتتتتتدمار الرتتتتتتتتامل يفامل تتتتتتتتادل املؤججتتتتتتتة لدولا تتتتتتتتات يفاحليتتتتتتتتوا ت الربيتتتتتتتتة 

لستتالم يفاألمتتل يفاألشتتداص، يفأل ذتت ه التتتدفعات غتت  املرتتةيف ة هتتتدد ا
. اجملدس حمٌق يف تةكيله الرديد  ديهتا . يف حظ ك لك أل(13)الديفليني

يفأكتتتتتتد اثتتتتتتل كولومعيتتتتتتا أل ا جتتتتتتتار غتتتتتت  املرتتتتتتةيفع ابألستتتتتتدحة الوويفيتتتتتتة 
__________ 

  .S/2011/634 انظة (7) 

 (٨) S/PV.6705، املغةب(. 17 يفالصفحة )الربتغال(؛ 9 الصفحة(  

  .22 الصفحة نفس ، املةجع (9) 

  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (10) 

 (11) S/PRST/2012/1، ال اشةة. الفعةة  

  .S/2012/195 انظة (12) 

 (13) S/PV.6760، 2 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/2011/634
https://undocs.org/ar/S/PV.6705
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ar/S/2012/195
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
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الكيميائيتتتتتتتة أيف العيولوجيتتتتتتتة يفيفستتتتتتتائل ميصتتتتتتتاهلا، يفكتتتتتتت لك حتةكتتتتتتتات  أيف
هتديتتتتدات لدستتتتالم ”اإلرذتتتتا يني يفأمتتتتواهلم  تتتترب احلتتتتديفد، ي تتتتترب مجي هتتتتا 

. يف حتتتتظ اثتتتتل غواتيمتتتتا  يف املعا تتتتل أل لتتتتيس (14)“ألمتتتتل التتتتديفلينييفا
مجيع األنر ة غ  املرتةيف ة  ترب احلتديفد يرتكل هتديتدا ف ديتا لدستالم 
يفاألمتتتتتتتل التتتتتتتديفليني، يفمل كتتتتتتتال   نتتتتتتتها يو تتتتتتتوي ابلف تتتتتتتل  دتتتتتتتى ذتتتتتتت ا 

. يفأكتتتتتد اثتتتتتل فةنستتتتتا أل أنرتتتتت ة ا جتتتتتتار يفالتتتتتتدفعات غتتتتت  (15)اخل تتتتتة
ظتتتواذة شتتىت،   نتتها يرتتكل ابلتتتتتاكيد املرتتةيف ة  تترب احلتتديفد ترتتمل 

هتديتتتتتتدا معاشتتتتتتةا لدستتتتتتالم يفاألمتتتتتتل التتتتتتديفليني كا جتتتتتتتار متتتتتتثال ابلستتتتتتدع 
. يفدافتتتتع  تتتتدة (16)يفالتكوولوجيتتتتات املةتع تتتتة استتتتدحة التتتتدمار الرتتتتامل

، (17)متحتتتتتدثني  تتتتتل ديفر اجملدتتتتتس يف كتتتتتعح التتتتتتدفعات غتتتتت  املرتتتتتةيف ة
فيمتا يت دتق  تصدى هلتا اجملدتس متل نعتل، كمتا  حتظ اثتل أملانيتا، اليت

اب جتار ابملددرات يفاجلةميتة املوظمتة يفا جتتار ابلعرتة. لكتل اثتل اهلوتد 
نعن  مىل أن  يوعغي أ  يتدخل اجملدس م   ودما يت ة  السالم يفاألمتل 
التتتتتديفليال لتهديتتتتتد يفيف ستتتتتياق حتتتتتا ت حمتتتتتددة، مثتتتتتل حتتتتتا ت الوتتتتتلاع 

ورتاة   د الولاع، يفمبوجب أنظمتة جتلاءات حمتددة متل  تني تدتك امل يفما
يفأشتتارت اثدتتة الربازيتتل أينتتا  .(1٨)يف مقتتار الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق

مىل أل لتتتيس كتتتل حتتتا ت ا جتتتتار غتتت  املرتتتةيفع  تتترب احلتتتديفد ترتتتكل 
هتديتتدا لدستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني، يفمتتل مث فتتتإل التتتديفر املوتتتو  ابجملدتتتس 

يفنتتتتتال اثتتتتتل ابكستتتتتتال منتتتتت   .(19)يعتصتتتتتة  دتتتتتى   تتتتتض احلتتتتتا ت فعتتتتتط
 تصتتتتعح مستتتالة أمتتتتل احلتتتديفد حمتتتتل اذتمتتتام اجملدتتتتس م  يفيوعغتتتي أل   

يفأكتتتتدت  .(20)حمتتتتددة متثتتتل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتل التتتتديفليني حتتتا ت
التو ايت املتحتتدة أل  مديتتات الوعتل غتت  املرتتةيف ة  ترب احلتتديفد ت تتال 
اجلميع يف  يعتصة أثةذا  دى تعويض سيادة الديفل اهلرتة أيف النت يفة 

، يفأضافت اثدتهتا أل  وستع اجملدتس جدا يفاستعةارذا الداخدي فحسب
. يفأشتتتتار اثتتتتل املمدكتتتتة (21)التصتتتتدي هلتتتت ه التهديتتتتدات يفالونايتتتتة موهتتتتا

املتحدة مىل كثةة امللااي الوا  ة مل تةا ط ألاء ال امل يفالت ورات التعوية، 
__________ 

  .5 الصفحة نفس ، املةجع (14) 

  .٨ الصفحة نفس ، املةجع (15) 

  .1٨ الصفحة نفس ، املةجع (16) 

  )الصني(؛ 14 يفالصفحة الةيفسي(؛ )ا حتاد  11 الصفحة نفس ، املةجع (17) 
  )أملانيا( 15 يفالصفحة

  .10 الصفحة نفس ، املةجع (1٨) 

  .29 الصفحة نفس ، املةجع (19) 

  .22 الصفحة نفس ، املةجع (20) 

  .23 الصفحة نفس ، املةجع (21) 

يفلكوتتتتت   حتتتتتظ أل تدتتتتتك املتتتتتلااي متاحتتتتتة أينتتتتتا ملتتتتتل ي يثتتتتتول يف األر  
تمتتع التتديفيل أل ي متتل  صتتورة فستتادا. يفهلتت ا الستتعب، أكتتد أل  دتتى اجمل

يفيف تدتتتتك اجلدستتتتة،  .(22)مجا يتتتتة لتحديتتتتد يفم اجلتتتتة تدتتتتك التهديتتتتدات
أصتتتدر اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا أنتتتة فيتتت  ابلتحتتتدايت يفالتهديتتتدات املتغتتت ة 
التتتتيت تواجتتتت  الستتتتالم يفاألمتتتتل التتتتديفليني، يف حتتتتظ أل التهديتتتتدات التتتتيت 

لايتتد التترتا ط يرتتكدها ا جتتتار غتت  املرتتةيفع  تترب احلتتديفد نتتد تلايتتدت  ت
                            .(23) ني شىت ألاء ال امل

 
 3احلالة  
تشزززجيع وتعزيزززز سزززيادة القزززانون يف جمزززال صزززون السزززالم  

واألمزززن الزززدوليني: السزززالم والعدالزززة، مزززع الرتكيزززز بوجزززه 
 خاص على احملكمة اجلنائية الدولية

 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 17امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  6٨49يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة  
، أجتتةى اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة  تتل موضتتوع الستتالم 2012 أكتتتو ة

الرتكيتتل  صتتفة خاصتتة  دتتى ديفر احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة، يفال دالتتة متتع 
. يفكال ذواك (24)يفكال م ةيفضا  دي  م كةة مفاذيمية أ دهتا غواتيما 

توافق  تام يف االراء  رتال ممكانيتة أل ترتكنل اجلتةائم اخل ت ة يفاجلتةائم 
املةتكعة ضد اإلنسانية هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني. يفكال اختالف 

ت دق أساسا ابلظةيفف اليت تؤدي مىل محالة مسالة مىل احملكمة االراء ي
اجلوائيتتة الديفليتتة. فعتتد ذذتتب اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي مىل أل محالتتة حالتتة 
متتتا مىل احملكمتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة يستتتتدلم نتتتةارا يصتتتدره اجملدتتتس مبوجتتتب 
الفصتتتتتتل الستتتتتتا ع متتتتتتل امليثتتتتتتاق، يفأنتتتتتت    جيتتتتتتوز لدمجدتتتتتتس أل ميتتتتتتارس 

ضتتتمل الفصتتتل الستتتا ع م  مذا كتتتال ذوتتتاك هتديتتتد  صتتتالحيات  املودرجتتتة
يفشدد اثل سةي  نكا  .(25)لدسالم أيف خةق لدسالم أيف  مل  ديفام

 دتتتى معتتتدأي املستتتايفاة يف الستتتيادة يف تتتدم التتتتدخل يف الرتتتؤيفل الداخديتتتة 
لدتتتتديفل األ نتتتتاء يفذلتتتتك يف احلتتتتا ت التتتتيت   ترتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم 

يفتتتتونس متتتل مغعتتتة استتتتددام يفحتتت ر اتتتثال توغتتتو  .(26)يفاألمتتتل التتتديفليني
امل تتاي  امللديفجتتتة يف اإلحالتتتة مىل احملكمتتة، تع تتتا لدعدتتتد التت ي تورتتتا فيتتت  

__________ 

  .21 الصفحة نفس ، املةجع (22) 

 (23) S/PRST/2012/16، يفالةا  ة. الثانية الفعةاتل  

 (24) S/2012/731، .املةفق  

 (25) S/PV.6849، 29 الصفحة  

 (26) S/PV.6849 (Resumption 1)، 33 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/16
https://undocs.org/ar/S/2012/731
https://undocs.org/ar/S/PV.6849
https://undocs.org/ar/S/PV.6849%20(Resumption%201)


فيما يتذن من األعمال يف حا ت سديد السلم  -اجلزء السابع 
   واإلخالل به ووقول العدوان  الفصل السابع من امليثاق(

 

429 16-06865 

 

عتتة لاحالتتة . يفأكتتد  تتدة متكدمتتني أل جمدتتس األمتتل (27)األيفضتتاع املوجِّ
يفأل  متتتتتل احملكمتتتتتة حتتتتتال ديفل  (2٨)يفاحملكمتتتتتة يكمتتتتتل أحتتتتتد ا االختتتتتة

متتتتتل حصتتتتتول تدتتتتتك اجلتتتتتةائم، يفمتتتتتل مث اإلستتتتتهام يف صتتتتتول الستتتتتالم يفاأل
 .(29)الديفليني

 
 4احلالة  
 الدوليني: القرصنة صون السالم واألمن 
،  عتتد اجملدتتس موانرتتة 2012ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  19يف  

مفتوحتتتة  رتتتال مستتتالة العةصتتتوة، يفكتتتال م ةيفضتتتا  ديتتت  أثواءذتتتا متتت كةة 
أل العةصتتتوة  . يفأكتتتد املتكدمتتتول يف اجلدستتتة(30)مفاذيميتتتة أ تتتدهتا اهلوتتتد

يفمتل مث فتإل اجملدتس لت  ديفر  (31)تلال هتتدد الستالم يفاألمتل التديفليني  
اجملدتس مجتةاءات      ميكتل أل يتدت يؤدي ،  يوما أشار الع ض مىل أن

فيمتتتتا يت دتتتتق ابلعةصتتتتوة م  مذا يفصتتتتدت حالتتتتة حمتتتتددة مىل حتتتتد هتديتتتتد 
. يفشتتتتتتدد اثتتتتتتل األرجوتتتتتتتني  دتتتتتتى أنتتتتتت ، (32)الستتتتتتالم يفاألمتتتتتتل التتتتتتديفليني

مقار املادة  يوصف الوضع ان  هتديد لدسالم يفاألمل الديفليني يف مل ما
مل امليثاق يفيعةر اجملدس اختاذ مجتةاءات مبوجتب الفصتل الستا ع،  39

ليستتتتتتت حتتتتتتا ت العةصتتتتتتوة ابألمتتتتتتة التتتتتت ي يعتتتتتتع ضتتتتتتمل ا ختصتتتتتتاص 
. يفذكتتتتة اثتتتتل اليتتتتاابل أل العةصتتتتوة أصتتتتعحت (33)األساستتتتي لدمجدتتتتس

هتديدا خ  ا  دى شاكدة هتديتدات أختةى   تتلال نائمتة مثتل اجلةميتة 
يفأشتتار املتكدمتتول صتتةاحًة مىل  .(34)وقويتتة يفاإلرذتتابال تتا ةة لدحتتديفد ال

الصومال يفخدي  غيويا يفحبة الصني اجلوو ، يف  سيما املواقق املتنةرة 
__________ 

 (27) S/PV.6849 توغتتتتتتتتتتتتتتتتو(؛ يف  31، الصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(S/PV.6849 (Resumption 1)، 
 )تونس(. 29الصفحة 

 (2٨) S/PV.6849 لكستتتتتمربغ( يف  37، الصتتتتتفحة(S/PV.6849 (Resumption 1) ،،
 )الومسا(.  37الصفحة 

 (29) S/PV.6849 لكستتتتتمربغ(؛ يف  36، الصتتتتتفحة(S/PV.6849 (Resumption 1) ،
 ) دجيكا(.  26الصفحة 

 (30) S/2012/814، .املةفق  

 (31) S/PV.6865 (Resumption 1)، لكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ(؛ 12 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة( 
 36 يفالصتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتدا(؛ 35 يفالصتتتتتفحة )متتتتتاليلاي(؛ 23 يفالصتتتتتفحة

  )نيج اي(. 41 يفالصفحة ) وغالديش(؛

 (32) S/PV.6865، أفةيعيا(. )جووب 17 الصفحة  

 (33) S/PV.6865 (Resumption 1)، ٨ الصفحة.  

  .17 الصفحة نفس ، املةجع (34) 

يفيف تدك اجلدستة، أصتدر اجملدتس  يتا  رائستيا أ تةب  .(35)مل العةصوة
في   ل ندع  العال  مزاء ما تركد  أ مال العةصوة يفالست و املستدح يف 

يهدد املالحة الديفلية، يفستالمة ال تةق العحةيتة  ة  العحة مل خ ة 
 .(36)التجارية، يفاألمل يفالتومية ا نتصادية لدديفل يف املواقق املتنةرة

 
 ٥احلالة  
السززالم واألمززن يف أفريقيززا: منطقززة السززاحل: حنززو اعتمززاد  

 مشو  وتنسيقاكج أكثر 
،  عتتد اجملدتتس جدستتًة 2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   10يف  

 رتتال مو عتتة الستتاحل، كتتال م ةيفضتتاً  ديتت  خالهلتتا متت كةة مفاذيميتتة 
يفاستتتتمع فيهتتتا مىل محاقتتتات نتتتدمها األمتتتني ال تتتام،  (37)أ تتتدنذا املغتتتةب

يفاملع و  اخلاص لامني ال ام ملو عة الساحل، يفمفو  األمم املتحدة 
ل الالجئتتتتني. يفيف تدتتتتك اجلدستتتتة، ا تمتتتتد اجملدتتتتس  يتتتتا ً الستتتتامي لرتتتتؤيف 

رائستتتياً أ تتتةب فيتتت   تتتل ندعتتت  مزاء ان تتتدام األمتتتل يف مو عتتتة الستتتاحل، 
الت ي يتتلداد ت عيتتداً  ستتعب تواصتتل انترتتار األستتدحة اتتا يهتتدد الستتالم 

. مث تكدم األمني ال ام فاكند أن  (3٨)يفاألمل يفا ستعةار يف ديفل املو عة
 ألستتدحة، ترتتهد املو عتتة اضتت ةااب سياستتيا يفنرتتاقامضتتافًة مىل هتةيتتب ا

اجتار ابملددرات متتد مىل خار  احلديفد يفهتتدد الستالم  مرذا يا يفأنر ة
. يفسدط اثل كتوت ديفتوار النتوء  دتى األنرت ة اإلرذا يتة (39)يفاألمل

التتيت نتتال مهنتتا هتتتدد غتتةب أفةيعيتتا يفمو عتتة الستتاحل،  تتاليفة  دتتى ديفل 
. يفابملثتتتتل، أكتتتتد اثتتتتل (40)  املو عتتتتةاملغتتتتةب ال تتتتة  يفديفل أختتتتةى ختتتتار 

املمدكتتة املتحتتدة أل  تتدم ا ستتتعةار يف مو عتتة الستتاحل   يهتتدد أمتتل 
شتتت وب املو عتتتة يفستتتعل كستتتب رزنهتتتا فحستتتب،  تتتل يهتتتدد أينتتتاً أمتتتل 

. (41)يفستتتتتتعل كستتتتتتب رزق شتتتتتت وب ديفل اجلتتتتتتوار يفغ ذتتتتتتا متتتتتتل التتتتتتديفل
يفأضاف اثل املغةب أل جممو ات انفصالية يفمجةامية ارتكعت أ مال 

__________ 

 (35) S/PV.6865، املغتةب(؛ 25 يفالصتفحة أفةيعيا(؛ )جووب 16 الصفحة( 
 7 يفالصفحة )الدااةك(؛ 6 الصفحة ،S/PV.6865 (Resumption 1) يف

 11 يفالصتتتفحة الستتت ودية(؛ ال ة يتتة مدكتتتة)امل ٨ يفالصتتتفحة )األرجوتتتني(؛
 )متتتتتتتتتتاليلاي(؛ 23 يفالصتتتتتتتتتتفحة )لكستتتتتتتتتتمربغ(؛ 12 يفالصتتتتتتتتتتفحة )مصتتتتتتتتتتة(؛
 41 يفالصفحة ) وغالديش(؛ 36 يفالصفحة  م(؛ )فييت 30 يفالصفحة
  )نيج اي(.

 (36) S/PRST/2012/24، الثانية. الفعةة  

 (37) S/2012/906، .املةفق 

 (3٨) S/PRST/2012/26، الةا  ة. الفعةة 

 (39) S/PV.6882، 5 الصفحة. 

 .13 الصفحة نفس ، املةجع (40) 

 .21 الصفحة نفس ، املةجع (41) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6849
https://undocs.org/ar/S/PV.6849%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6849
https://undocs.org/ar/S/PV.6849%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6849
https://undocs.org/ar/S/PV.6849%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/814
https://undocs.org/ar/S/PV.6865%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6865
https://undocs.org/ar/S/PV.6865%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6865
https://undocs.org/ar/S/PV.6865%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ar/S/2012/906
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ar/S/PV.6882
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 وتف  دتتى أكثتتة متل ثدثتتي التترتاب التوق  لديفلتتة متتايل، اتا يهتتدد أمتتل 
. (42)ذتتتتتت ا العدتتتتتتد يفاستتتتتتتعةاره،  تتتتتتل يفأمتتتتتتل يفاستتتتتتتعةار املو عتتتتتتة اكمدهتتتتتتا

يت دتتق مبو عتتة الستتاحل، أكتتد أل املو عتتة حتولتتت مىل متتالذ آمتتل  يففيمتتا
لدجما تتتتتتات اإلرذا يتتتتتتة املونتتتتتتوية فكتتتتتتةاً يفموهجتتتتتتاً يف توظتتتتتتيم العا تتتتتتدة 

الية يفاملتتتتتتاجةيل ابملدتتتتتدرات يفالعرتتتتتة، الرتتتتتيء يفلدمجمو تتتتتات ا نفصتتتتت
. (43)التت ي ابت يرتتكل خ تتةاً  دتتى الستتالم التتديفيل يفاألمتتل اإلنديمتتي

يفذكتتتتةت اثدتتتتة التتتتو ايت املتحتتتتدة، يفمثدهتتتتا اثتتتتل الربتغتتتتال، أل اجملتمتتتتع 
التتتديفيل يفشتتت وب مو عتتتة الستتتاحل يواجهتتتال جممو تتتًة م عتتتدة يفمت تتتددة 

األمتتتتتتتل يف املو عتتتتتتتة  األيفجتتتتتتت  متتتتتتتل التحتتتتتتتدايت املترتتتتتتتا كة التتتتتتتيت هتتتتتتتتدد
. يفد ا  دة متكدمني مىل اختاذ مجةاءات موسعة يفشتامدة (44)يفخارجها

 يف التصتتتتدي لدتحتتتتدايت يفالتهديتتتتدات التتتتيت تواجتتتت  مو عتتتتة الستتتتاحل،
                            . (45)يرمل الت ايفل مع املوظمات اإلنديمية مبا
 

 ٦احلالة  
السالم واألمن يف أفريقيزا: حتزدايت مكافحزة اإلرهزاب يف  

 أفريقيا يف سياق صون السالم واألمن الدوليني 
،  عتتتد اجملدتتتس موانرتتتة  امتتتة  رتتتال 2013أاير/متتتايو  13يف  

مكافحتتتة اإلرذتتتاب يف أفةيعيتتتا يف ستتتياق صتتتول الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني، 
يفاستتمع اجملدتس مىل  .(46)يفكال م ةيفضا  دي  م كةة مفاذيمية أ دهتا توغو

محاقتني ندمهما األمني ال ام يفاملدية ال تام لفةيتق ال متل احلكتومي التديفيل 
ملكافحة غسل األموال يف غةب أفةيعيا. يفاتفتق املتكدمتال كال تا  دتى أل 

حتني ذكتة األمتني ال تام  اإلرذاب يركل خ ةاً يهدد السالم يفاألمتل. يفيف
، نال املدية ال تام (47)ة يف أفةيعياأل اإلرذاب هتديد لدسالم يفاألمل يفالتومي

لفةيتتتتق ال متتتتل احلكتتتتومي مل حتتتتتدايت مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يف أفةيعيتتتتا ذتتتتي 
. يفرأى ال ديد مل (4٨)اخل ة الةئيسي ال ي يواج  األمل يفالسالم الديفليني

__________ 

 مىل متكدمتتتني  تتتدة أشتتتار املوانرتتتة، أثوتتتاء .14 الصتتتفحة نفستتت ، املةجتتتع (42) 
 التتتيت لازمتتتة األيفستتتع الستتتياق يف حمتتتدداً  هتديتتتداً  اب تعارذتتتا متتتايل يف احلالتتتة

 )ا حتتتتتاد 27 الصتتتتفحة ،S/PV.6882 انظتتتتة الستتتتاحل؛ مو عتتتتة تواجههتتتتا
 )ابكستتتتتتتتتال(؛  30 يفالصتتتتتتتفحة )الربتغتتتتتتتال(؛ 2٨ يفالصتتتتتتتفحة الةيفستتتتتتتي(؛
 )أملانيتتتتتتتتتتتتتتا(؛ 37 يف 36 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال )غواتيمتتتتتتتتتتتتتتا (؛ 33 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة
 األيفريف (. )ا حتاد 40 يفالصفحة

 (43) S/PV.6882، 13 الصفحة.  

 )الربتغال(.  2٨)الو ايت املتحدة(؛ يفالصفحة  19املةجع نفس ، الصفحة  (44) 

 26 يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة(؛ )التتتتتتتو ايت 20 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتت ، املةجتتتتتتتع (45) 
  )ابكستال(. 31 يف 30 يفالصفحتال )الصني(؛

 (46) S/2013/264، .املةفق 

 (47) S/PV.6965، 2 الصفحة. 

 .5 الصفحة نفس ، املةجع (4٨) 

املتكدمتتني أل اإلرذتتاب خ تتة يهتتدد الستتالم يفاألمتتل التتديفليني يفأنتت  يرتتكل 
ا، ابلوظتتة مىل التحتتدايت التتيت ت ةنتتل هتديتتدا خ تت ا  وجتت  ختتاص يف أفةيعيتت

مكافحت . يفأكد  دة متكدمني أل أفةيعيا ذتي الستاحة اجلديتدة لارذتاب 
. يفأملتتتح   تتتض املتكدمتتتني مىل أل اإلرذتتتاب يف أفةيعيتتتا   يهتتتدد (49)التتتديفيل

يهتتتدد أينتتتاً التوميتتتة ا جتما يتتتة  الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني فحستتتب، يفماتتتا
. يفيف تدتتك اجلدستتة، أصتتدر (50)ال تتام ألمتتنيكمتتا ذكتتة ا يفا نتصتتادية لدعتتارة

اجملدس  يا ً رائسياً  حتظ فيت  أل اإلرذتاب   يتلال يرتكنِّل هتديتداً خ ت اً 
لدستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتل التتتتتتتتديفليني يفأنتتتتتتتت  يعتتتتتتتتو  ا ستتتتتتتتتعةار ال تتتتتتتتاملي يفالةختتتتتتتتاء 

                            .(51)أفةيعيا يف
 

 ٧احلالة  
صزززون السزززالم واألمزززن الزززدوليني: منزززع نشزززوب النزاعزززات  

 واملوارد الطبيعية
،  عتتتد اجملدتتتس موانرتتتًة مفتوحتتتة 2013حليةال/يونيتتت   19يف  

 رال مسالة موع نروب الولا ات يفاملوارد ال عي ية، يفكال م ةيفضاً  دي  
. يفاستتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل (52)متتتتت كةة مفاذيميتتتتتة أ تتتتتدهتا املمدكتتتتتة املتحتتتتتدة

أر  تتة متكدمتتني، متتل  يتتوهم يفكيدتتة األمتتني ال تتام يفاملتتديةة محاقتتات نتتدمها 
، التيت نعهتت مىل أل الولا تات (53)امل ايفنة لرب م  األمم املتحتدة اإلاتائي

املت دعتتتة ابملتتتوارد ال عي يتتتة ميكتتتل، يف ضتتتوء الومتتتو الستتتكام يفتغتتت  املوتتتا  
يني يفندرة املتوارد ال عي يتة، أل تصتعح هتديتداً أكيتداً لدستالم يفاألمتل ال تامل

. يفد تتتت اثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة أ نتتتاء اجملدتتتس مىل (54)يف ذتتت ا العتتتةل
املرةيفع لدموارد  اختاذ مجةاء يف احلا ت اليت يؤدي فيها ا ستدةا  غ 
. يفمينتل اثتل (55)ال عي ية يفا جتتار هبتا مىل هتديتد الستالم يفاألمتل التديفليني
 ةة  دتتى املتتوارد غواتيمتتا   تتني احلتتا ت التتيت ميكتتل أل تتتؤدي فيهتتا الستتي

ال عي ية، كما اد  يف أفةيعيا، مىل نروب الولاع يفتركيل خ ة يهدد 
الستتالم يفاألمتتل التتتديفليني، يفاحلتتا ت التتيت ميكتتتل أل يتتؤدي فيهتتا الصتتتةاع 

تةنى مىل مستوى هتديد الستالم   دى املوارد ال عي ية مىل ماثرة توتةات  
__________ 

 29 يفالصتتتتتتتتتفحة الةيفستتتتتتتتتي(؛ )ا حتتتتتتتتتتاد 25 الصتتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتت ، املةجتتتتتتتتتع (49) 
   )أسرتاليا(. 35 يفالصفحة )ابكستال(؛

 )أذر يجتتال(؛ 26 يفالصتتفحة )األرجوتتتني(؛ 22  الصتتفحة نفستت ، املةجتتع (50) 
  املتحدة(. تولانيا )مجهورية 50 يفالصفحة

 (51) S/PRST/2013/5، الثانية. الفعةة  

 (52) S/2013/334، .املةفق  

 يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني  ئتتتب نتتتدمها محاقتتتات مىل أينتتتاً  اجملدتتتس استتتتمع (53) 
  الديفيل. لدعوك ال ام يفاملدية أفةيعيا  تعدم امل   الفةيق

 (54) S/PV.6982، 12 الصفحة. 

 .14 الصفحة نفس ، املةجع (55) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6882
https://undocs.org/ar/S/PV.6882
https://undocs.org/ar/S/2013/264
https://undocs.org/ar/S/PV.6965
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ar/S/2013/334
https://undocs.org/ar/S/PV.6982
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توجتتتد  النتتتة  تتتني  يفاألمتتتل التتتديفليني. يفنتتتال منتتت  يف م ظتتتم احلتتتا ت،  
املتوارد ال عي يتة يفحتا ت الوتلاع يفابلتتايل فتإل يف يتة اجملدتس يف ذت ا اجملتتال 

. أمتتتتا اثدتتتتة األرجوتتتتتني يفاثتتتتل ن تتتتة، فعتتتتا  مل تتتتتدخل (56)حمتتتتديفدة جتتتتدا
اجملدتتس يوعغتتي أل يعتصتتة  دتتى حتتا ت الوتتلاع أيف حتتا ت متتا   تتد الوتتلاع 

                            . (57)اليت متثل هتديداً لدسالم يفاألمل الديفليني
 

 ٨احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
،  عتتتد اجملدتتتس جدستتتًة  رتتتال 2013أيدول/ستتتعتمرب  27يف  

،  رتتال (2013) 211٨احلالتة يف الرتتةق األيفستتط اختتت  فيهتتا العتتةار 
استددام األسدحة الكيميائية يف اجلمهورية ال ة ية السورية. يفيف ذلتك 

 “استتتتددام األستتدحة الكيميائيتتتة أيومتتتا كتتتال”العتتةار، نتتتةر اجملدتتتس أل 
أ ععتت . يفيف املوانرتة التيت (5٨)يركل هتديدا لدسالم يفاألمتل التديفليني

__________ 

  .25 الصفحة نفس ، املةجع (56) 

، S/PV.6982 (Resumption 1))األرجوتتتتتني(؛ يف  27 املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (57) 
 )ن ة(. 13الصفحة 

  .1 الفعةة ،(2013) 211٨ العةار انظة (5٨) 

اختتاذ العتتةار، أكتتد م ظتتم املتكدمتتني أل استتتددام األستتدحة الكيميائيتتة 
. يفذكة   ض املتكدمني أل (59)يركل هتديداً لدسالم يفاألمل الديفليني

ذتتت ا األمتتتة جييتتتل لدمجدتتتس الوظتتتة  صتتتورة تدعائيتتتة يف ذتتت ه املستتتالة يف 
؛ كمتتا لتتوحظ (60)املستتتععل، اب تعتتاره ضتتامواً لوتتلع األستتدحة الكيميائيتتة

أل العتتتةار سيستتتهم يف املستتتتععل يف تستتتهيل ت امتتتل اجملدتتتس متتتع مدتتتف 
. يفأكتد اثتل أسترتاليا أل العيتال التوارد يف العتةار ال (61)تدك األستدحة

استددام األسدحة الكيميائية أيوما كال يركل هتديدا لدسالم يفاألمل 
التتتتديفليني ستتتتيكول راد تتتتا نتتتتواي لكتتتتل متتتتل تستتتتونل لتتتت  نفستتتت  استتتتتددام 

 .(62)ائية يف املستععلاألسدحة الكيمي
__________ 

م األستتتتتدحة الكيميائيتتتتتة يف حتتتتتد ذاتتتتتت  أكتتتتتد   تتتتتض املتكدمتتتتتني أل استتتتتتددا (59) 
يرتتتتتتتتكل هتديتتتتتتتتدا لدستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتل التتتتتتتتديفليني مهمتتتتتتتتا كانتتتتتتتتت الظتتتتتتتتةيفف؛ 

 ٨)التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  5، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7038 انظتتتتتتتتتة
 )أسرتاليا(.  20)مجهورية كوراي(؛ يفالصفحة  11)لكسمربغ(؛ يفالصفحة 

 (60) S/PV.7038، فةنسا(. 10 يفالصفحة )لكسمربغ(؛ ٨ الصفحة(  

  )املغةب(. 16 الصفحة نفس ، املةجع (61) 

  .20 الصفحة نفس ، املةجع (62) 

   
 من امليثاق للحيلولة دون تفاقم احلالة 40التدابري املؤقتة املتذنة وفقاً للمادة  - اثنيا

 40املادة  
مو تتاً لتفتتانم املونتتتف، جملدتتس األمتتل، نعتتتل أل يعتتدم توصتتتيات   

املتوتتاز ني ، أل يتتد و 39يتدتت  التتتدا   املوصتتوص  ديهتتا يف املتتادة  أيف
لاخت  مبتتا يتتةاه ضتتةيفرايً أيف مستحستتواً متل تتتدا   مؤنتتتة، يف  ختتتل ذتت ه 
التتتدا   املؤنتتتتة حبعتتوق املتوتتتاز ني يفم تتتالعهم أيف مبةكتتلذم، يف دتتتى جمدتتتس 

 األمل أل اسب ل دم أخ  املتواز ني هب ه التدا   املؤنتة حسا  .
  

 مالحظة 
ا يت دتتتتق يتوتتتتايفل العستتتتم الثتتتتام اارستتتتات جمدتتتتس األمتتتتل فيمتتتت 
متتتتل امليثتتتتاق املتصتتتتدة ابلتتتتتدا   املؤنتتتتتة التتتتيت يتتتتد و اجملدتتتتس  40 ابملتتتتادة

األقةاف املتواز ة مىل التعيتد هبتا مو تاً لتفتانم احلالتة. يفمل تتةد أي مشتارة 
يف أي متتتتتل متتتتتدايف ت اجملدتتتتتس ختتتتتالل الفتتتتترتة  40صتتتتتةاة مىل املتتتتتادة 

 املرمولة اب ست ةا .
 

   40قرارات جملس األمن املتعلقة ابملادة  
خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ، مل يتد  اجملدس أي نةار  

متتل امليثتتاق. غتت  أل اجملدتتس اختتت  ثالثتتة  40تُتت كة فيتت  صتتةاحًة املتتادة 
نتتةارات مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق   تتد أل نتتةر يفجتتود خ تتة 

ذات صتتدة  تفستت  ذتت ه يتهتتدد الستتالم، يفذتتي نتتةارات ميكتتل ا تعارذتتا 
 ركل صةيح. يفتةد  40املادة يفت عيعها يفمل كانت   تر  مىل املادة 

 األحكام ذات الصدة مل ذ ه العةارات الثالثة. 4يف اجلديفل 
يفند أدى ال ا ع امل ول يفامل عد لدولا تات التيت يت امتل م هتا  

اجملدتتتتتس، مىل جانتتتتتب الت تتتتتور الستتتتتةيع لدظتتتتتةيفف احملي تتتتتة مب ظتتتتتم ذتتتتت ه 
الولا تتتتات، مىل أل يفتتتتة  اجملدتتتتس تتتتتدا   مؤنتتتتتة ابلتتتتتوازي متتتتع اختتتتتاذه 

مل امليثاق. يف  عارة أخةى، فإن  يف  42يف  41تدا   مبوجب املادتني 
ال التتتدا   املؤنتتتة التتيت يتتةاد هبتتا احليدولتتة ديفل  40حتتني تتتوحي املتتادة 

تفتتتانم نتتتلاع متتتا تُتدتتت  نعتتتل فتتتة  قائفتتتة متتتل التتتتدا   املتاحتتتة مبوجتتتب 
(، ت كتتس اارستتة اجملدتتس اتعا تت  41يف  40ل الستتا ع )املتتاداتل الفصتت

 لوه  أكثة مةيفنة يف تفس  ذلك احلكم.

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6982%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7038
https://undocs.org/ar/S/PV.7038
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يفختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا ،  متتتد اجملدتتتس،  دتتتى  
غتتتةار متتتا در   ديتتت  يف املاضتتتي، مىل اختتتتاذ تتتتدا   مؤنتتتتة ابلتتتتلامل متتتع 

لفصل السا ع. فعتد أشتاد اجملدتس،  دتى تدا   أخةى اخت ذا مبوجب ا
ستتتعيل املثتتتال، مبتتتا تع لتتت  نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة األمويتتتة املؤنتتتتة أل يتتتي متتتل 

، م  أن  اخت  (63)جهود يف سعيل توفي  يف يتها مبوجب الفصل السا ع
جممو تًة متتل التتدا   هتتتدف مىل هتدئتة التتتوتةات  تني الستتودال يفجوتتوب 

اجلدايفل اللموية، مع هتديد يفاضتح  يفحدندذا مبجمو ة مل (64)السودال
. (65)يف حالتة  تدم ا متثتال 41ابحتمال اختاذه تدا   مبوجب املتادة 

يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف متتايل، يفستتع اجملدتتس التتتدا   املفةيفضتتة مبوجتتب 
ل املتتتتتتتةتع ني  دتتتتتتتى توظتتتتتتتيم العا تتتتتتدة لترتتتتتتتم (2011) 19٨9العتتتتتتةار 

ابلتوظيم مل أفتةاد يفمجا تات يفمؤسستات يفكيتا ت يف مو عتة الستاحل 
. يفاختتتت  اجملدتتتس جممو تتتًة متتتل التتتتدا    غيتتتة  (66)يفخاصتتتًة يف  تتتال متتتايل

__________ 

 ،(2011) 1990 يفالعتتتتةار ؛٨ الفعتتتتةة ،(2012) 2046 العتتتتةار انظتتتتة (63) 
 أل يتي املؤنتتة األمويتة املتحتدة األمتم لعتوة اجملدس فيها أذل اليت ،3 الفعةة

  العوة. ابستددام

  .2 يف 1 الفعةاتل ،(2012) 2046 العةار انظة (64) 

   .6 يف 5 يف 3 الفعةات ،(2012) 2046 العةار انظة (65) 

  .24 الفعةة ،(2012) 2056 العةار انظة (66) 

كفالة يفنف األ مال ال دائية يفم ادة مرساء الوظام الدستوري يفضمال 
  تتودة التتةئيس املؤنتتت امتتال، حمتفظتتاً يف الونتتت نفستت  حبعتت  يف اختتتاذ

. يففيمتا يت دتق ابحلالتة يف (67)املليد متل التتدا   يف حالتة  تدم ا متثتال
مجهورية أفةيعيا الوس ى، أذل اجملدس  ورة   ثة الد م الديفليتة  عيتادة 

 (6٨)أفةيعيتتتتة يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى يفأذل هلتتتتا ابستتتتتددام العتتتتوة،
رتتيعتات يفاخت  ابلتوازي متع ذلتك جممو تًة متل التتدا   لكفالتة احترتام ال

ا نتعاليتتتة متتتل أجتتتل استتتت ادة الوظتتتام الدستتتتوري يفمجتتتةاء انتدتتتاابت يف 
لخ  أيف م انة أيف خةق لدرتتيعتات ا نتعاليتة ميكتل  العدد، يفنةر أل أي

يفممجتا ، د تا اجملدتس  .(69)أل يؤدي مىل فة  تدا   جتلاءات مضتافية
ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا  مىل ا متثتتال لدتتتدا   املؤنتتتة التتيت 
تتصتتتل امتتتور متتتل  يوهتتتا: )أ( يفنتتتف األ متتتال ال دائيتتتة؛ )ب( ستتتحب 

)د( توفي  الرتتيعات  ؛ ) ( تف يل آليات أمل احلديفد؛العوات املسدحة
ا نتعاليتة؛ )ه( احتترتام الوظتام الدستتتوري؛ )يف( استتئواف املفايفضتتات، 

متل امليثتاق  40يفذي أمور ارتئي أهنا ذات صدة  تفست  يفت عيتق املتادة 
 (.4)انظة اجلديفل 

__________ 

  .9 يف 7 يف 6 يف 4 الفعةات ،(2012) 2056 العةار انظة (67) 

  .2٨ الفعةة ،(2013) 2127 العةار انظة (6٨) 

  .56 يف 10 يف 5 يف 1 الفعةات ،(2013) 2127 العةار انظة (69) 
  

 4اجلديفل 
 ا متثالالقرارات اليت تدعو إىل ا متثال للتدابري املؤقتة وتنص على اختاذ اجمللس إلجراءات يف حالة عدم 

 التُحكم نوع التد  
 (2013كانول األيفل/ديسمرب   5املؤر   (2013) 2127)العةار  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

، اا يؤدي مىل مجةاء انتداابٍت رائستية 1ي الب  سة ةِّ توفي  ا تفانات ا نتعالية املرار مليها يف الفعةة  توفي  الرتتيعات ا نتعالية
ى لتتتو متتتا حددتتتت  شتتتهةا متتتل  تتتدء الفتتترتة ا نتعاليتتتة  دتتت 1٨يفترتتتةي ية حتتتةة تتستتتم ابلولاذتتتة يفالرتتتفافية   تتتد 

، يفيففعتتاً ملتتا د تتا 2013آب/أغستت س  1٨متتل امليثتتاق ا نتعتتايل التت ي دختتل حيتتل الوفتتاذ يف  102 املتتادة
 (5ملي  م الل  اميوا )الفعةة 

مجتتتتتتةاءات اجملدتتتتتتس يف حالتتتتتتة  تتتتتتدم 
 ا متثال

ستتت ترب  ائعتتا  1يعتتةر أل أي حمايفلتتة لتتتاخ  أيف م انتتة أيف ختتةق الرتتيعتتات ا نتعاليتتة املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة 
 (10)الفعةة  56أمام  مدية السالم، يفميكل أل تؤدي مىل فة  التدا   املواسعة احملددة يف الفعةة 

 (2012متوز/يولي   5املؤر   (2012) 2056)العةار  )أ(احلالة يف مايل
مايل هتيئة الظتةيفف الالزمتة لتمكتني الستد ات ا نتعاليتة متل اارستة  يهيب جبميع اجلهات الوقوية امل وية يف احرتام الوظام الدستوري

 (2مسؤيفلياهتا األساسية  ركل كامل، يفكفالة م ادة مرساء الوظام الدستوري يفصون  ابلكامل )الفعةة 
 (9العتال )الفعةة ي الب مجا ات املتمةديل يف  ال مايل ابلونف الكامل يفالفوري يفغ  املرةيف  أل مال  يفنف األ مال ال دائية

ايط  دما  عةار اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا يفا حتاد األفةيعي  فتة  جتلاءات حمتددة اهلتدف مجتتتتتتةاءات اجملدتتتتتتس يف حالتتتتتتة  تتتتتتدم 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
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/2056(2012)
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 التُحكم نوع التد  
 (6يف مايل يفاتفظ حبق الوظة يف اختاذ تدا   مواسعة حسب ا نتناء )الفعةة  ا متثال  

 (2012أاير/مايو  2املؤر   (2012) 2046)العةار  )ب(وجنوب السودانتقارير األمني العام عن السودان 
 يعةر أل يتد  السودال يفجووب السودال اإلجةاءات التالية فورا ما مل يو   دى غ  ذلك أد ه: يفنف األ مال ال دائية

اجلوي،  دتى أل يعدت  ال ةفتال رمسيتا الونف الفوري لكل األ مال ال دائية، مبا يف ذلك  مديات العصف  
رئيس مفوضية ا حتاد األفةيعي يفرئيس جمدتس األمتل ابلتلامهمتا يف ذت ا الصتدد يف غنتول فترتة   تت تدى 

 ‘(1’ 1سا ة مل اترير اختاذ ذ ا العةار )الفعةة  4٨
، قععا لالتفانات امل تمدة سا عا، السحب غ  املرةيف  جلميع نواهتما املسدحة مىل جانعيهما مل احلديفد سحب العوات املسدحة

 ‘(2’ 1 رال   ثة د م رصد احلديفد )الفعةة  2011متوز/يولي   30مبا يف ذلك ا تفاق املربم يف 
العيام، ختالل فترتة   تتجتايفز أستعو ا متل اتريتر اختتاذ ذت ا العتةار،  تف يتل آليتات أمتل احلتديفد النتةيفرية،  تف يل آليات أمل احلديفد

املررتكة لدتحعق مل احلديفد يفرصدذا، يفمنامة مو عة حديفدية آموة موليف ة السالح، يفذلك يفذي االلية  أ 
فةيتتق ا حتتتاد  2011قععتتا لددةي تتة اإلداريتتة يفاألمويتتة التتيت  ةضتتها  دتتى ال تتةفني يف ترتتةيل الثتتام/نوفمرب 

اي حتتال متتل األفةيعتتي الةفيتتع املستتتوى امل تت  ابلتوفيتت ،  دتتى أل يكتتول م دومتتا أل ذتت ه اخلةي تتة   ختتتل 
 ‘(3’ 1األحوال ابملفايفضات اجلارية حاليا  رال املواقق املتوازع  ديها يفتةسيم احلديفد )الفعةة 

 ‘(4’ 1التونف  ل ميواء أيف د م جممو ات متمةدة ضد الديفلة األخةى )الفعةة  التونف  ل ميواء ال واصة املسدحة
ا تتتداءات  يفالتصتتةاات التحةينتتية يف يفستتائط اإل تتالم، فنتتال  تتل أيالونتتف الفتتوري لدد ايتتة ال دائيتتة  يفنف الد اية ال دائية

 دتتى املمتدكتتات يفالةمتتوز الديويتتة يفالثعافيتتة املمدوكتتة ملتتواق  الديفلتتة األختتةى،  دتتى أل تنتت دع احلكومتتتال 
ابملسؤيفلية الكامدة  ل محاية ر ااي كل موهما متاشيا مع املعادمل الديفلية يفمبا يوسجم مع ا تفتاق اإلقتاري 

 ل يفضتتتع ر تتتااي الديفلتتة األختتتةى يفاملستتتائل ذات الصتتتدة التت ي جتتتةى توني تتت  ابألحتتتةف األيفىل يف آذار/ رتتا
 ‘(6’ 1)الفعةة  2012مارس 

 رتتتال الرتتيعتتتات املؤنتتتتة لتتتادارة  2011حليةال/يونيتتت   20توفيتتت  اجلوانتتتب امل دعتتتة متتتل ا تفتتتاق املتتتربم يف  توفي  الرتتيعات ا نتعالية
  ستتتتيما م تتتتادة انترتتتتار مجيتتتتع العتتتتوات الستتتتودانية يفنتتتتوات جوتتتتوب الستتتتودال، يفاألمتتتتل يف مو عتتتتة أ يتتتتي، يف 

 ‘(7’ 1غنول فرتة   تتجايفز أسعو ني مل اختاذ ذ ا العةار، خار  مو عة أ يي )الفعةة  يف
يعتتتةر أينتتتاً أل يستتتتانف الستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال املفايفضتتتات  تتتال شتتتةيف ، حتتتتت ر ايتتتة فةيتتتق ا حتتتتاد  استئواف املفايفضات

يعي الةفيع املستوى امل   ابلتوفي  يف د م مل رئيس اهليئتة احلكوميتة الديفليتة امل ويتة ابلتوميتة، يف يفنتت األفة 
اتتدده فةيتتق ا حتتتاد األفةيعتتي ابلترتتايفر متتع الرتتةكاء التتديفليني امل ويتتني، يفلكتتل يف غنتتول فتترتة   تتجتتايفز 

 (2أسعو ني مل اترير اختاذ ذ ا العةار )الفعةة 
حالتتتتتتة  تتتتتتدم  مجتتتتتتةاءات اجملدتتتتتتس يف

 ا متثال
وفيتت  ذتت ا العتتةار يفنتتةارات جمدتتس الستتالم ي دتتب مىل األمتتني ال تتام أل يترتتايفر متتع ا حتتتاد األفةيعتتي  رتتال ت

يفاألمل التا ع لالحتاد األفةيعي، يفأل ي مل  تل كثتب متع فةيتق ا حتتاد األفةيعتي لتد م جهتود التيست  التيت 
يومتا مث متةة كتتل أستعو ني   دئت ،  تتل حالتة امتثتتال  15ينت دع هبتا، يفأل يعدتت  جمدتس األمتل، يف غنتتول 

الرتتمال لدعتتةارات التتواردة يف ذتت ا العتتةار،  -ة لتحةيتتة الستتودال الستتودال يفجوتتوب الستتودال يفاحلةكتتة الرتت عي
يفي ةب  ل  لم ، يف حالتة  تدم امتثتال أي متل األقتةاف أيف كدهتا لدعتةارات التواردة يف ذت ا العتةار، اختتاذ 

 (6مل امليثاق، حسب ا نتناء )الفعةة  41تدا   مضافية مواسعة مبوجب املادة 
 

(، نونرتت املستائل املتصتتدة مبتايل موت  ذلتك التتتارير يف مقتار  وتد جتتديفل S/2012/961) 2012كتانول األيفل/ديستتمرب   20األمتل املؤرختة  متال مبت كةة رئتيس جمدتتس  )أ( 
 “.السالم يفاألمل يف أفةيعيا”قار  ود جديفل األ مال امل وول ، ال ي أُدرجت ضمو  املسائل اليت نظة فيها اجملدس سا عاً يف م“احلالة يف مايل”األ مال امل وول 

تعتتتارية األمتتتني ال تتتام  تتتل ”(، نعحتتتت صتتتياغة العوتتتد امل وتتتول S/2013/657) 2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  11 متتتال مبتتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل املؤرختتتة  )ب( 
 “.تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال”لتارير لتصعح مو  ذلك ا“ السودال

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/961
https://undocs.org/ar/S/2013/657
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 التدابري اليت   تنطوي على استذدام القوة املسلحة، - اثلثا
 من امليثاق 41املتذنة وفقاً للمادة 

 41املادة  
جملدتتتتس األمتتتتل أل يعتتتتةر متتتتا جيتتتتب اختتتتتاذه متتتتل التتتتتدا   التتتتيت  

تت دب استددام العوات املسدحة لتوفي  نةارات ، يفل  أل ي دب مىل   
أ ناء األمم املتحدة ت عيتق ذت ه التتدا  . يفجيتوز أل يكتول متل  يوهتا 

احلديديتتتتة يفالعحةيتتتتة يفاجلويتتتتة  يفنتتتف الصتتتتالت ا نتصتتتتادية يفاملواصتتتتالت
يفالربيدية يفالربنية يفالالسدكية يفغ ذا مل يفسائل املواصالت يفنفا جلئياً 

 أيف كديا يفن ع ال النات الد دوماسية.
 

 مالحظة 
يغ ي العسم الثالث نةارات جمدس األمل التيت تفتة  تتدا    

متتتتتل  41  تو تتتتتوي  دتتتتتى استتتتتتددام العتتتتتوة املستتتتتدحة،  متتتتتال ابملتتتتتادة 
يفختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا ، فتتتة  اجملدتتتس تتتتدا    امليثتتتاق.

 يستتايف  - متتل الفصتتل الستتا ع  دتتى غيويتتا 41جتتلاءات مبوجتتب املتتادة 
يفمجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يف تتدنل التتتدا   املت دعتتة ابلصتتومال يفمريتترتاي 
يف توظتتتتيم العا تتتتدة يفمتتتتا يتتتتةتعط  تتتت  متتتتل أفتتتتةاد يفكيتتتتا ت يفحةكتتتتة قالعتتتتال 

اد يفكيتا ت يفليترباي يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة يةتعط هبا مل أفتة  يفما
يفكتتتوت ديفتتتوار يفالستتتودال يفمجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت عية الدميعةاقيتتتة يفليعيتتتا، 

  املتدتت ة ضتتد الصتتومال يفمجهوريتتة كتتوراي الرتت عية  يفيفسنتتع ن تتاق التتتدا
الدميعةاقيتتتة. يفمل تتتتدخل أي تغيتتت ات  دتتتى التتتتدا   املفةيفضتتتة مبوجتتتب 

 يفلعوال يفمجهورية ميةال اإلسالمية. دى ال ةاق  41املادة 
يفختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا ، مل تفتتتة  أي تتتتدا    

. يفظدتتت احملكمتتتال التتديفليتال ليوغوستتالفيا 41ننتتائية مبوجتتب املتتادة 
السا عة يفريفاندا ت مالل ابلتتوازي متع االليتة الديفليتة لتصتةيف األ متال 

هبتتتدف  2010أُنرتتتئت يف  تتتام  املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني التتتيت
 .(70)مغالق احملكمتني

يف ديعاجتتتتتتة  ستتتتتتة  41 يفأشتتتتتتار اجملدتتتتتتس صتتتتتتةاحًة مىل املتتتتتتادة 
. كمتتتا أشتتتار (72)يفيف األحكتتتام التتتواردة يف مو تتتوني نتتتةاريل (71)نتتتةارات

__________ 

  ‘‘.احملكمتال’’ الةا ع، العسم التاسع، اجللء انظة (70) 

 (2012) 2050 يف (2012) 2049 يف (2012) 204٨ العتتتتتتتةارات (71) 
   .(2013) 2105 يف (2013) 2094 يف

  .6 الفعةة ،(2012) 2051 يف ؛6 الفعةة ،(2012) 2046 العةارال (72) 

يف  يانني رائسيني  ل السودال يفالتيمل،  41اجملدس صةاحًة مىل املادة 
أ ةب يف كل موهما  ل نيت  الوظة يف اختتاذ تتدا   مضتافية أيف مواستعة 

 .(73)حسب انتناء احلال 41مبوجب املادة 
يفيتتوظم ذتت ا العستتم يف نستتمني فتتة يني،  تتا: العستتم الفة تتي  

اجملدس مبوجعها  فة  أيف ت ديل ألف، ال ي ي ة  العةارات اليت نام 
، يف ستياق  وتود ذات قتا ع 41أيف مهناء تدا   متدت ة مبوجتب املتادة 

مواضي ي أيف مسائل تتصل  عددال حمددة؛ يفالعستم الفة تي ابء، الت ي 
، 41يتوتتايفل مستتائل ابرزة أثتت ت يف متتدايف ت اجملدتتس املتصتتدة ابملتتادة 

 دة  دى السواء.يف سياق  وود مواضي ية يف وود تتصل  عددال حمد
 

 41قرارات جملس األمن املتعلقة ابملادة  - ألف
الزززززززيت اختزززززززنت بشززززززز ن  41ة ابملزززززززادة القززززززرارات املتعلقززززززز 

 مواضيعية مسائل
ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا ، اختتتتتت  اجملدتتتتتس  تتتتتدة  

 41نتتتتةارات ذات قتتتتا ع مواضتتتتي ي، تتنتتتتمل أحكامتتتتاً تتصتتتتل ابملتتتتادة 
محايتة املتدنيني ”، يف “األقفتال يفالوتلاع املستدح”يت دق  عوتود ذتي  فيما

، “يفاألستتدحة اخلفيفتتةاألستتدحة الصتتغ ة ”، يف “يف الولا تتات املستتدحة
ترتتتتجيع يفت ليتتتتل ستتتتيادة العتتتتانول يف جمتتتتال صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتتل ”يف 

 “.املةأة يفالسالم يفاألمل”، يف “الديفليني
يفيف تدتتتتك العتتتتةارات، أ تتتتةب اجملدتتتتس  تتتتل استتتتت داده  ختتتتتاذ  

 ضتتد كتتل متتل يتمتتادى يف “حمتتددة اهلتتدف يفمتدرجتتة”تتتدا   جتتلاءات 
ارتكتتاب ا نتهاكتتات يفالتجتتايفزات ضتتد األقفتتال يفاملتتدنيني يف حتتا ت 

.  (75)، يفضد مةتكيب ال وف اجلوسي يف حا ت الولاع(74)الولاع املسدح
كمتتا أ تتاد اجملدتتس لكيتتد مستتؤيفليت   تتل رصتتد حظتتة توريتتد األستتدحة 

. يف اليفًة  دى ذلك، (76)يف ل اختاذ التدا   املواسعة لت ليل ذلك احلظة
__________ 

 (73) S/PRST/2012/19، الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال(؛  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة الةا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة( 
  )اليمل(. الةا  ة الفعةة ،S/PRST/2013/3 يف

 الفعتةة ،S/PRST/2013/8 يف )ب(؛ 3 الفعتةة ،(2012) 206٨ العةار (74) 
   رةة. الثالثة

 (75) S/PRST/2012/3، (2013) 2106 يفالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار الةا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتة؛ الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، 
  .13 الفعةة

  .6 الفعةة ،(2013) 2117 العةار (76) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
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س ال اجلتتلاءات أداٌة مهمتتة لصتتول الستتالم يفاألمتتل التتديفليني أنتتة اجملدتت
يفم ادهتما مىل نصاهبما، يفأ تةب  تل التلامت   نتمال نلاذتة اإلجتةاءات 
املتع تتتتتتة إلدرا  أمستتتتتتاء األفتتتتتتةاد يفالكيتتتتتتا ت يف نتتتتتتوائم اجلتتتتتتلاءات يفملتتتتتتوح 

 .(77)اإل فاءات ألسعاب منسانية
 

الززيت اختززنت بشزز ن مسززائل  41القززرارات املتعلقززة ابملززادة  
 تتصل ببلدان كددة 

، فتتتتتتتة  اجملدتتتتتتتس تتتتتتتتدا   2013يف  2012ختتتتتتتالل  تتتتتتتامي  
،  يومتا (7٨)جلاءات جديدة يف سياق حالتني تت دعتال  عدتديل حمتدديل

حالتة  12يف ستياق  41ظدت التتدا   الستا ق اختاذذتا مبوجتب املتادة 
__________ 

 (77) S/PRST/2012/1، رةة. اخلامسة الفعةة   

  الوس ى. أفةيعيا يفمجهورية  يسايف - غيويا (7٨) 

نائمًة أيف جةى متديُدذا أيف ت ديدها أيف ت ليلذا  (79)تت دق  عددال حمددة
أيف مهناؤذتتا. يفيتتةد فيمتتا يدتتي  يتتاٌل ابلعتتةارات التتيت اختتت ذا اجملدتتس ختتالل 
الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا   رتتتتتال التغيتتتتت ات املدخدتتتتتة  دتتتتتى نظتتتتتم 
اجللاءات املفةيفضة  دى  ددال   يوها، يفند رُتعت تدتك العتةارات تةتيعتا 

ظم املفةيفضتتة )الصتتومال يفمريتترتاي( يفانتهتتاًء احتتدثها زمويتتا  تتدءاً ايفل التتوُ 
)مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى(. يفميكتل ا قتالع  دتى  تة   تام لتتتدا   

يف  2013-2012اجلتتتتتتتتلاءات التتتتتتتتيت كانتتتتتتتتت نائمتتتتتتتتة ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة 
 )التدا  (. 6)العةارات( يفاجلديفل  5 اجلديفل

__________ 

الصتتتتتومال يفمريتتتتترتاي، يفحةكتتتتتة قالعتتتتتال، يفتوظتتتتتيم العا تتتتتدة، يفال تتتتتةاق، يفليتتتتترباي،  (79) 
يفمجهورية الكونغو الدميعةاقية، يفكوت ديفوار، يفالسودال، يفلعوال، يفمجهوريتة  

 اإلسالمية(، يفليعيا.  -كوراي الر عية الدميعةاقية، يفميةال )مجهورية 

  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/1
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 5اجلديفل 
 *2013- 2012، 41عرٌض عام للقرارات املتعلقة بتدابري قائمة أو تدابري جديدة متذنة عمال ابملادة 

 

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال 
 يفمريرتاي

حةكتتة قالعتتال 
يفما يتةتعط هبتا 
اد متتتتتتتتتتتتل أفتتتتتتتتتتتتة 

 يفكيا ت

توظيم العا دة 
يتتتةتعط  تتت   ايفمتتت

متتتتتتتتتتتتتل أفتتتتتتتتتتتتتةاد 
 ليرباي ال ةاق يفكيا ت

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 لعوال السودال كوت ديفوار الدميعةاقية

مجهورية كوراي 
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عية 

 الدميعةاقية
مجهورية ميتةال 

 ليعيا اإلسالمية
 -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

  يسايف

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 الوس ى
  وجبها فرض تدابري أو تعديلها يف وقت  حق القرارات اليت جرى              
733 (1992)  

1356 (2001) 
1425 (2002) 
1725 (2006) 
1744 (2007) 
1٨16 (200٨) 
1٨44 (200٨) 
1٨51 (200٨) 
1٨72 (2009) 
1907 (2009) 
1910 (2010) 
1916 (2010)  
2002 (2011) 
2023 (2011) 

1267 (1999)  
1333 (2000) 
13٨٨ (2002) 
1390 (2002) 
1452 (2002) 
1699 (2006) 
1735 (2006) 
1٨22 (200٨) 
1904 (2009) 
19٨٨ (2011) 

1267 (1999)  
1333 (2000) 
13٨٨ (2002) 
1390 (2002) 
1452 (2002) 
1699 (2006) 
1735 (2006) 
1٨22 (200٨) 
1904 (2009)  
19٨9 (2011) 

14٨3 (2003)  
1546 (2004)  
1956 (2010)  
1957 (2010) 

1521 (2003)  
1532 (2004) 
16٨3 (2006) 
16٨٨ (2006) 
16٨9 (2006) 
1731 (2006) 
1753 (2007) 
1792 (2007) 
1903 (2009) 

 

1493 (2003) 
1533 (2004) 
1596 (2005) 
1649 (2005) 
1671 (2006) 
169٨ (2006) 
1756 (2007) 
1٨07 (200٨) 
1٨56 (200٨)  
1٨57 (200٨) 
1925 (2010)  
1952 (2010) 
2021 (2011) 

1572 (2004) 
15٨4 (2005) 
1643 (2005) 
1٨93 (2009) 
1946 (2010)  
1975 (2011)  
19٨0 (2011) 

1556 (2004)  
1591 (2005) 
1672 (2006) 
1706 (2006) 
1945 (2010) 

1636 (2005) 
1701 (2006) 

1695 (2006) 
171٨ (2006)  
1٨74 (2009) 

1737 (2006)  
1747 (2007) 
1٨03 (200٨) 
1929 (2010) 

1970 (2011)  
1973 (2011)  
2009 (2011)  
2016 (2011) 

204٨ (2012) 2127 (2013) 

        2013-2012القرارات املتذنة يف الفرتة 
2036 (2012) 
2060 (2012)  
2077 (2012)  
2093 (2013)  
2111 (2013)  
2124 (2013)  
2125 (2013) 

  (2012) 2079 مل تتد  نةارات (2012) 20٨3 (2012) 20٨2
212٨ (2013) 

2076 (2012) 
207٨ (2012) 
209٨ (2013) 

2045 (2012) 
2062 (2012) 
2101 (2013) 
2112 (2013) 

2035 (2012) 
2091 (2013) 
2113 (2013) 

  (2012) 2050 مل تتد  نةارات
20٨7 (2013) 
2094 (2013) 

2049 (2012) 
2105 (2013) 

2040 (2012)  
2095 (2013) 

204٨ (2012) 
2092 (2013) 

2127 (2013) 

 
تتدا   جتلاءات جديتدة يفالعتةارات التيت جتةى مبوجعهتا ت تديل يفمهنتاء تتدا   نائمتة )مبتا يف ذلتك التتدا   املتصتدة اب ستتثواءات(. العةارات الواردة يف ذ ه اجلديفل ذي العةارات اليت فُةضتت مبوجعهتا  * 

  يتنمل اجلديفل العةارات اليت نصت فعط  دى متديد تدا   اجللاءات أيف لكيدذا. يف 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/733%20(1992)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1356(2001)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1425(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1725(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1744(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1816(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1844(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1851(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1872(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1910(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1916(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2002(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2023(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1388(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1390(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1452(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1699(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1735(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1822(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1904(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1988(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1388(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1390(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1452(2002)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1699(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1735(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1822(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1904(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1483(2003)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1546(2004)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1956(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1957(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1532%20(2004)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1683(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1688(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1689(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1731(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1753(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1792(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1903(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1493%20(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1533%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1596%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1649%20(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1671(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1698(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1756(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1807(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1856(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1857(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1952(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2021(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1572(2004)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1584(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1643(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1893(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1946(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1980(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556(2004)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1672(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1706(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1636(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1695(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2016(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2048(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2036+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2060+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2077+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2111+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2124+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2125+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2082%20(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2083(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2079(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2076(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2078(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2045(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2062(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2101(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2035%20(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2091%20(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113%20(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2050%20(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2087%20(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2049(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2105(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2048(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2092(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)


 

 

اجلزء السابع 
- 

فيما يتذن من األعمال يف حا ت سديد السلم 
واإلخالل به ووقول العدوان  الفصل السابع من امليثاق(
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 6اجلديفل 
 2013-2012، 41ابملادة عرٌض عام للتدابري القائمة أو اجلديدة املتذنة عمال 

 نوع التد  
الصتتتتتتتتتتتتتتتومال 

 يفمريرتاي

حةكتة قالعتال 
يفمتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتةتعط 
هبتتا متتتل أفتتتةاد 

 يفكيا ت

توظيم العا دة 
يتتتةتعط  تتت   يفمتتتا

متتتتتتتتتتتتتتتل أفتتتتتتتتتتتتتتتةاد 
 ليرباي ال ةاق يفكيا ت

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتو 
 الدميعةاقية

كتتتتتتتتتوت 
 لعوال السودال ديفوار

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي 
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عية 
 الدميعةاقية

مجهوريتتتتتتتتتتتتة 
ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال 
 ليعيا اإلسالمية

 -غيويتتتا 
  يسايف

مجهوريتتتتتتتتتتة 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 الوس ى

               تدا   اجللاءات               
 X X X X X X X X X X X X  X حظة توريد األسدحة

  X X X  X X X X X X X X X حظة السفة أيف فة  نيود  دي 

   X X X X X X X X X X X X جتميد األصول

احلظتتة املفتتةيف   دتتى صتتادرات األستتدحة 
    X X          ابجللاءات ديفل املستهدفةمل ال

   X           )مريرتاي( X األنر ة التجاريةالعيود املفةيفضة  دى 
    X X         )مريرتاي( X العيود املالية

    X X          تدا   موع ا نترار
    X X          حظة خدمات متويل السفل ابلونود

العيتتود املفةيفضتتة  دتتى تعتتدمي التتد م املتتايل 
    X X          احلكومي لدتعادل التجاري

    X X          العيود املفةيفضة  دى الع ائف التسيارية
   X    X        اجللاءات املت دعة ابلوعل يفال  ال

        X       احلظة املفةيف   دى املاس
 العيتتتتتتتتتتتتتتتتود املفةيفضتتتتتتتتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتتتتتتتتى التمثيتتتتتتتتتتتتتتتتل

     X          الد دوماسي/اخلارجي
     X          احلظة املفةيف   دى السدع الكمالية

               تدا   اإلنفاذ
 X    X X X   X X X  X مصادرة األسدحة
    X X   X X     )مريرتاي( X تفتيش الرحوات

   X      X      مةانعة الوعل يفال  ال
         X      احلديفد/املةانعة اجلمةكيةمةانعة 



 
2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

16-06865 438 

 

 الصومال وإريرتاي 
خالل فرتة السوتني املرمولة اب ستت ةا ، اختت  اجملدتس ستع ة  

نتتةارات تت دتتق  تتتدا   اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى الصتتومال يفمريتترتاي، يفذتتو 
 دد يليد  ما اخت ه خالل ذ ه الفرتة مل نةارات  رال أي نظام آختة 

ن   تفصيل أكرب أد ه، أدختل اجملدتس  تدداً متل لدجلاءات. يفكما يةد  يا
الت تتتديالت  دتتتتى تتتتتدا   اجلتتتتلاءات املت دعتتتتة ابلصتتتتومال يفمريتتتترتاي،  دتتتتت 
يفضتتع استتتثواءات جديتتدة متتل حظتتة توريتتد األستتدحة املفتتةيف   دتتى كتتل 
متتل الصتتومال يفمريتترتاي، يفمتديتتد استتتتثواءات حمتتددة متتل جتميتتد األصتتتول، 

 دتتتى الصتتتومال يف دتتتى مجيتتتع التتتديفل يفت تتتديل التلامتتتات اإل تتتالغ املو ععتتتة 
األ ناء. يففة  اجملدس أيناً تد  اً جلائياً جديداً يف صورة حظة  دى 

 تةٌ   تتام لدتغيتت ات  7تصتدية الفحتتم متل الصتتومال. يفيتةد يف اجلتتديفل 
 املدخدة  دى تدا   اجللاءات املت دعة ابلصومال يفمريرتاي.

، (2012) 2060، يفمبوجب العتةار 2012متوز/يولي   25يف  
نتتةر اجملدتتس أل حظتتة توريتتد األستتدحة املفتتةيف   دتتى الصتتومال   يستتةي 
 دتتتى اإلمتتتدادات متتتل األستتتدحة يفامل تتتدات ال ستتتكةية أيف تعتتتدمي املستتتا دة، 
املعصود هبا حصةاً د م مكتب األمم املتحدة السياسي لدصومال أيف املتةاد 

 آذار/ 6املتتتتتتتتتتؤر   (2013) 2093ل يستتتتتتتتتت مدها املكتتتتتتتتتتتب. يفابلعتتتتتتتتتةار أ
، يفسنتتع اجملدتتس ن تتاق ا ستتتثواء متتل حظتتة توريتتد األستتدحة 2013 متتارس

ليرتتتمل متتتوظفي األمتتتم املتحتتتدة، مبتتتا يف ذلتتتك ال تتتامدول يف مكتتتتب األمتتتم 
يف  ،لع ثتتتتة التتتتيت ستتتتتددف ، يفليرتتتتمل أينتتتتااملتحتتتتدة السياستتتتي لدصتتتتومال يفا

 ظةيفف م يوة، الرةكاء ا سرتاتيجيني لع ثة ا حتاد األفةيعي يف الصومال. 
أينتتتاً، رفتتتع اجملدتتتس جلئيتتتاً احلظتتتة  (2013) 2093يفابلعتتتةار  

ريتتد األستتدحة أيف امل تتدات ال ستتكةية أيف حتتا ت تعتتدمي  دتتى  مديتتات تو 
املرورة أيف املسا دة أيف التدريب، اليت يكتول الغتة  موهتا حصتةاً ت توية 
نوات األمل التا  ة لدحكومة ا حتادية الصومالية يفتوف  األمتل لدرت ب 

، 2013 متوز/يوليتتت  24املتتتؤر   (2013) 2111الصتتتومايل. يفابلعتتتةار 
ذ ا الةفع اجللئي حلظتة  2014آذار/مارس  6نةر اجملدس أل ميدند حىت 

توريتد األستدحة،  تدا متتا يت دتق ابألصتواف التتواردة يف مةفتق ذلتك العتتةار 
جتتتتتتو يفاألستتتتتتدحة املوجهتتتتتتة املنتتتتتتادة  - يفالتتتتتتيت ترتتتتتتمل العتتتتتت ائف ستتتتتت ح

عتتدرة  دتتى الةؤيتتة الديديتتة، لدتتدابابت يفأجهتتلة التصتتويب املتتليفدة داصتتية ال
يفنتتتةر أل اإلمتتتدادات متتتل ذتتت ه األصتتتواف حلكومتتتة الصتتتومال ا حتاديتتتة 

 (1992) 751تت دتتب املوافعتتة املستتععة لدجوتتة املورتتاة  متتالً ابلعتتةاريل 
  دى كل حالة  دى حدة. (2009) 1907يف 

يفحتتدد اجملدتتتس استتتتثواءات متتتل حظتتتة توريتتتد األستتتدحة التتت ي  
رداً  دتتتى التتتد م  (2009) 1907فةضتتت   دتتتى مريتتترتاي مبوجتتتب العتتتةار 

التتتت ي كانتتتتت مريتتتترتاي تتتتتوفةه جلما تتتتات مستتتتدحة ت متتتتل  دتتتتى تعتتتتويض 
الستتتتالم يفاملصتتتتاحلة يف الصتتتتومال يفز ل تتتتة ا ستتتتتعةار يف املو عتتتتة. ففتتتتي 

، نةر اجملدس أ  يسةي حظة توريد األسدحة (2012) 2060العةار 
 دتتتتتتتى املال تتتتتتتس الوانيتتتتتتتة، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك الستتتتتتترتات الوانيتتتتتتتة يفاخلتتتتتتتوذات 
ال ستتتتتتكةية، التتتتتتيت يصتتتتتتدرذا مىل مريتتتتتترتاي  صتتتتتتورة مؤنتتتتتتتة يفلالستتتتتتتتددام 
الردصتتتتتتي فعتتتتتتط موظفتتتتتتو األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفاثدتتتتتتو يفستتتتتتائط اإل تتتتتتالم 

يفالتوميتتتتتتتتتتة يفاملوظفتتتتتتتتتتتول يفال تتتتتتتتتتامدول يف جمتتتتتتتتتتتايل املستتتتتتتتتتا دة اإلنستتتتتتتتتتتانية 
هبتتتتم، يف   دتتتتى ممتتتتدادات امل تتتتدات ال ستتتتكةية غتتتت  الفتاكتتتتة  املةتع تتتتول

املدصصة حصةاً لالستددامات اإلنسانية أيف ألغتةا  احلمايتة،  دتى 
 الوحو ال ي توافق  دي  الدجوة مسععا.

يفحند اجملدس ا ستثواءات مل ، (2013) 2111يفيف العةار  
 حظة توريد األسدحة املفةيف   دى الصومال يفمريرتاي يف نةار يفاحد.

يففيمتتتتتا يت دتتتتتق  تتتتتتدا   جتميتتتتتد األصتتتتتول املفةيفضتتتتتة يف العتتتتتةار  
 دتى األفتةاد يفالكيتتا ت الت يل ت يتتوهم الدجوتة يففعتتاً  (200٨) 1٨44

مل تتتتاي  اإلدرا  التتتتتواردة يف ذلتتتتتك العتتتتتةار، نتتتتتةر اجملدتتتتتس أل ميتتتتتدند حتتتتتىت 
ا ستتتتثواءات الستتتا عة متتتل جتميتتتد  2014ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  25

األصتتتتول ألغتتتتةا  دفتتتتع األمتتتتوال أيف تتتتتوف  األصتتتتول املاليتتتتة أيف املتتتتوارد 
يصتتتتال املستتتتا دة اإلنستتتتانية التتتتيت متتتتتس ا نتصتتتتادية الالزمتتتتة لنتتتتمال م 

 الصومال يف الونت املواسب. احلاجة مليها يف 
 ،2012شتعا /فرباية  22املتؤر   (2012) 2036يفيف العةار  

اخت  اجملدس تد  اً جلائياً جديداً فة  مبوجع  حظةاً  دى تصدية الفحم 
استتت اده املعاشتتة يفغتت  املعاشتتة متتل الصتتومال، ستتواء أكتتال مورتتا يف دتتى 

الفحتتم ذتتو الصتتتومال أم  . يف تتاليفًة  دتتى ذلتتتك، رأى اجملدتتس أل جتتتتارة 
ا ستتتعةار يف الصتتومال،  الفحتتم نتتد ترتتكل هتديتتدا لدستتالم أيف األمتتل أيف

يفمل مث نةر أن  جيوز لدجوة أل حُتدند مل ي مل يف تدك التجارة مل أفةاد 
 غية مخنا هم لدتدا   احملددة اهلدف املفةيفضة مبوجب العتةار يفكيا ت 
1٨44 (200٨)(٨0) . 

يفختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا ، نتتتتتةر اجملدتتتتتس أينتتتتتاً  
ت تتتتتتديل التلامتتتتتتات اإل تتتتتتالغ فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابلصتتتتتتومال يفمجيتتتتتتع التتتتتتديفل 

جملدس أل تُعد  مجيتع التديفل األ نتاء الدجوتة يف األ ناء. فايف ، نةر ا
يومتتتاً ابخل تتتوات التتتيت اختتتت هتا  غيتتتة توفيتتت  حظتتتة الفحتتتم  120غنتتتول 

__________ 

 .23، الفعةة (2012) 2036العةار  (٨0) 
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توفيتت اً ف نتتاً . يفاثنيتتاً، قُدتتب مىل احلكومتتة ا حتاديتتة الصتتومالية أل تعدتت  
اجملدتتس يف غنتتول شتتهة، يفكتتل ستتتة أشتتهة   تتد ذلتتك، هبيكتتل نتتوات 

ة الصتتتتومالية؛ يفابهلياكتتتتل األساستتتتية األمتتتتل التا  تتتتة لدحكومتتتتة ا حتاديتتتت
العائمتتتة لكفالتتتة ختتتتليل يفتستتتجيل يفصتتتيانة يفتوزيتتتع امل تتتدات ال ستتتكةية 
 ركل آمتل متل جانتب نتوات األمتل؛ يفابإلجتةاءات يفمتديف ت نوا تد 
السدوك امل مول هبا يف تسجيل يفتوزيع األسدحة يفاستددامها يفختليوها 

 .(٨1)ا الصددمل جانب نوات األمل، يفا حتياجات التدريعية يف ذ 
__________ 

 .  39، الفعةة (2013) 2093؛ يف 22، الفعةة (2012) 2036العةارال  (٨1) 

يفأ ةب اجملدس  ل است داده لت عيق جلاءات حمتددة اهلتدف  
 دى األفةاد يفالكيتا ت الت يل تو عتق  دتيهم م تاي  اإلدرا  التواردة يف 

، يفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتةر أل (٨2)(2011) 2002يف  (200٨) 1٨44العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل 
شهةاً االاثر املرتتعة  دى الت تديالت املدخدتة  12يست ة  يف غنول 

 .(٨3) دى نظام اجللاءات 2013يف  ام 
__________ 

 .3-1، الفعةات (2012) 2060العةار  (٨2) 

  .42 الفعةة ،(2013) 2093 العةار (٨3) 

     
 7اجلديفل 

 2013-2012وإريرتاي، فيما يتعلق ابلصومال  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 

املت دعة  األحكام
  تدا   اجللاءات

العتتتتتتتتتتتةارات املورتتتتتتتتتتتئة 
 لدتدا  

 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا 
2036 

(2012) 2060 (2012) 
2077 

(2012) 
2093 

(2013) 2111 (2013) 
2124 

(2013) 
2125 

(2013) 
حظة توريد          

 األسدحة
733 (1992) ،
 5الفعةة 

 استثواء، 
 10الفعةة 

 استثواء،
 14الفعةة 

 استثواءات، 
 33الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات 

   3٨-36 يف
 34ت ديل، الفعةة 

استتتتتتتثواءات، الفعتتتتتتةات 
 15-13يف  10يف  6

ت تتتتتتتتتتتديل، الفعتتتتتتتتتتتةات 
6-٨ 

 
 

 استثواء،
 14الفعةة 

حظة توريد 
 األسدحة )مريرتاي(

1907 (2009) ،
 5الفعةة 

 استثواءات، 
 12يف  11الفعةاتل 

استثواءات، الفعتةاتل   
 13يف  12

  

، (200٨) 1٨44 جتميد األصول
 3الفعةة 

   22استثواء، الفعةة    7استثواء، الفعةة  

، (2012) 2036 احلظة  دى الفحم
 22الفعةة 

       تد   جديد

     
 حركة طالبان وما يرتبط هبا من أفراد وكياانت 
، نتتتتتتةر اجملدتتتتتتس ابلعتتتتتتةار 2012كتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتمرب   17يف  
أل ميتتدند ت عيتتق تتتدا   اجلتتلاءات املفةيفضتتة  دتتى حةكتتة  (2012) 20٨2

قالعتال يفستتائة األفتتةاد يفاجلما تتات يفاملؤسستتات يفالكيتتا ت املتتةتع ني حبةكتتة 
قالعتتتتتتال التتتتتت يل يرتتتتتتكدول خ تتتتتتةاً يهتتتتتتدد الستتتتتتالم يفا ستتتتتتتعةار يفاألمتتتتتتل يف 
أفغانستتتتال، يفالتتتيت تتمثتتتل حتديتتتداً يف جتميتتتد األصتتتول يفالعيتتتود  دتتتى الستتتفة 

دحة، يفذلتك يففعتاً ملتا تعتةره الدجوتة املورتاة  متالً ابلعتةار يفحظة توريتد األست
 تتتتةٌ   تتتتام لدتغيتتتت ات املدخدتتتتة  ٨. يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل (2011) 19٨٨

  دى تدا   اجللاءات خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا .

تتتتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتتتس يف نتتتتتتتتتتتةاره   ال التتتتتتتتتتتديفل  (2012) 20٨2يفذكن
األ نتتتاء   يتتتلال جيتتتوز هلتتتا أل تستتتتفيد متتتل ا ستتتتثواءات متتتل تتتتدا   

 (2002) 1452جتميتتتتتتتتتتد األصتتتتتتتتتتول املفةيفضتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةاريل 
. يفمنتتتةاراً ا يتتتة يفجتتتود  مديتتتة سياستتتية شتتتامدة يف (2006) 1735 يف

أفغانستتتتال لتتتد م الستتتالم يفاملصتتتاحلة  تتتني مجيتتتع األفغتتتال، نتتتةر اجملدتتتس  
لستتتتفة  دتتتتى األفتتتتةاد التتتت يل تؤكتتتتد حكومتتتتة كتتتت لك أ  يستتتتةي حظتتتتة ا

أفغانستتتال لدجوتتة أل ستتفةذم ضتتةيفري لدمرتتاركة يف اجتما تتات تُ عتتد 
د متتاً لدستتالم يفاملصتتاحلة. يف  مُيتتوح ذلتتك ا ستتتثواء متتل حظتتة الستتفة 

لدفتتترتة اللمويتتتة امل دو تتتة يفلدستتتفة مىل مونتتتع حمتتتدَّد أيف موانتتتع حمتتتددة،  م 
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كتل حالتة  دتى حتدة، أل مرةيف  ال تعةر الدجوة،  دتى أستاس   يفذو
دختتتتول الرتتتتد  امل تتتت  أيف  عتتتتوره أمتتتتٌة لتتتت  متتتتا يتتتتربره. يفيظتتتتل األفتتتتةاد 
املتتتدرجول يف العائمتتتة خاضتتت ني لتتتتدا   اجلتتتلاءات األختتتةى التتتواردة يف 

العةار. يفأخ اً، أ ةب اجملدس  ل ا تلام  است ةا  توفي  التدا     تد 
 .(٨4)حسب ا نتناء شهةاً يفت ديدها 1٨

__________ 

  .39 الفعةة ،(2012) 20٨2 العةار (٨4) 
 

 ٨اجلديفل 
 2013-2012فيما يتعلق حبركة طالبان وما يرتبط هبا من أفراد وكياانت،  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 

 العةارات املورئة لدتدا   
 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا 

20٨2 (2012) 
 ) (1م ادة لكيد، الفعةة   5، الفعةة (2000) 1333 حظة توريد األسدحة   

 )ب( 4، الفعةة (1999) 1267 جتميد األصول

 )أ( 1م ادة لكيد، الفعةة 
 ٨استثواء، الفعةة 

 )ب( 2، الفعةة (2002) 1390 حظة السفة أيف فة  نيود  دي 

 )ب( 1م ادة لكيد، الفعةة 
 11يف  10يف  9)ب( يف  1استثواءات، الفعةات 

  
 تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكياانت 
، نتتةر اجملدتتس مبوجتتب 2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   17يف  
متديتد تتدا   اجلتلاءات املفةيفضتة  دتى توظتتيم  (2012) 20٨3العتةار 

العا دة يفما يةتعط    مل أفةاد يفمجا تات يفمؤسستات يفكيتا ت، يفذتي 
ة توريتتتتد األستتتتدحة، متتتتع حتديتتتتدا جتميتتتتد األصتتتتول يفحظتتتتة الستتتتفة يفحظتتتت

مدختال ت تديالت  دتتى تتدا   جتميتد األصتتول يفحظتة الستفة. يفيتتةد يف 
 ةٌ   تام لدتغيت ات املدخدتة  دتى تتدا   اجلتلاءات ختالل  9اجلديفل 

 الفرتة املرمولة اب ست ةا . 
يففيمتتتا يت دتتتق  تتتتدا   جتميتتتد األصتتتول املفةيفضتتتة  دتتتى األفتتتةاد  

يفالكيتا ت الت يل حتددهتم الدجوتة يفاملتةتع ني استامة  تل  دل يفتوظتيم 
العا تتدة، مبتتا يف ذلتتك  ائتتدات اجلةميتتة يفاملدتتدرات يفمتتدفو ات الفديتتة 
لافتتتتتةاد يفالكيتتتتتا ت املتتتتتدرجني يف نائمتتتتتة اجلتتتتتلاءات، تُ تتتتتدنلت التتتتتتدا   

صتتتول التتتيت ستتتعق جتميتتتدذا نتيجتتتة إلدرا  استتتم أستتتامة  تتتل املت دعتتتة ابأل
. يفنتتتتتةر 2011 دل يف نائمتتتتتة اجلتتتتتلاءات،   تتتتتد معتدتتتتت  يف أاير/متتتتتايو 

اجملدتتتتس أل تعتتتتدم التتتتديفل األ نتتتتاء مىل الدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتاًل ابلعتتتتةار 
ألصتتول يفتعتتدم لكيتتدات قدعتتا لافتتةا   تتل تدتتك ا (1999) 1267

لدجوتة ال األصتول لتتل حتتول،  رتكل معاشتتة أيف غت  معاشتة، مىل فتتةد 
أيف مجا تتتة أيف مؤسستتتتة أيف كيتتتال متتتتدر  يف العائمتتتة، أيف تستتتتتددم اي 
شتتتكل آختتتة يف أغتتتةا  مرذا يتتتة يفذلتتتك متاشتتتياً متتتع نتتتةار جمدتتتس األمتتتل 

. يفتعتتتتةر أنتتتت    جيتتتتوز اإلفتتتتةا   تتتتل تدتتتتك األصتتتتول (2001) 1373

يف حالتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتدم ا تتتتتتتتتترتا  أي  نتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتل أ نتتتتتتتتتتاء الدجوتتتتتتتتتتة.  م 
هل ا احلكم، مرددا  دى أ  ي ترب  “ال ا ع ا ستثوائي” اجملدس يفأكد

. يفشجع اجملدتس أينتاً التديفل األ نتاء  دتى (٨5)حكما مورئا لسا عة
 جتميتتتتتتد األصتتتتتتول ا ستتتتتتتفادة متتتتتتل ا ستتتتتتتثواءات املتاحتتتتتتة متتتتتتل تتتتتتتدا  

 .(٨6)املوصوص  ديها يف نةارات سا عة
ال ي دتتب  (٨7)يفيف العتتةار نفستت ، أذل اجملدتتس ألمتتني املظتتامل 

مىل الدجوة، يف احلا ت اليت يت  ر فيهتا  ديت  استتجواب معتدم قدتب 
يف ديفلتتة منامتتت ، أل توظتتة يف ممكانيتتة متتوح استتتثواء متتل حظتتة الستتفة 

م ال دب ابلسفة مىل ديفلة أخةى يفذلك لغة  يفحيد ذو السماح ملعد
 حىت يستجو   أمني املظامل يفذلك لفرتة   تليد  ما يدلم.

شتتتتهةاً، أيف أنتتتتل  1٨يفنتتتتةر اجملدتتتتس أل يستتتتت ة  يف غنتتتتول  
 .(٨٨)للم األمة، تدا   اجللاءات لدوظة يف ممكانية زايدة ت ليلذا مذا

__________ 

  .32 الفعةة ،(2012) 20٨3 العةار (٨5) 

  .٨ الفعةة نفس ، املةجع (٨6) 

 ،(2009) 1904 العتتتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتتتب املظتتتتتتتتتتامل أمتتتتتتتتتتني مكتتتتتتتتتتتب أنرتتتتتتتتتتب (٨7) 
 رفتتتتع قدعتتتتات يف الوظتتتتة  وتتتتد الدجوتتتتة مىل املستتتتا دة لتعتتتتدمي ،20 الفعتتتتةة
 العائمة. مل األمساء

  .63 الفعةة ،(2012) 20٨3 العةار (٨٨) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
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 9اجلديفل 
 2013-2012فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكياانت،  41املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة التغيريات 

 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا   
 (2012) 20٨2 العةارات املورئة لدتدا   األحكام املت دعة  تدا   اجللاءات

 ) (1م ادة لكيد، الفعةة   5، الفعةة (2000) 1333 حظة توريد األسدحة   

 )ب( 4، الفعةة (1999) 1267 جتميد األصول

 )أ( 1م ادة لكيد، الفعةة 
 32يف  6يف  5ت ديل، الفعةات 

 )ب( 2، الفعةة (2002) 1390 حظة السفة أيف فة  نيود  دي 

 )ب(  1م ادة لكيد، الفعةة 
 36استثواء، الفعةة 

   
 العراق 
مل يتدتتت  اجملدتتتس أي نتتتةارات  رتتتال تتتتدا   اجلتتتلاءات املتععيتتتة  

ضتتتد ال تتتةاق، يفالتتتيت للفتتتت ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا  متتتل 
، يفجتميتتتد األصتتتول املاليتتتة (٨9)حظتتتة توريتتتد األستتتدحة، متتتع استتتتثواءات

ت يفاملؤسسات يفالوكا ت لدوظام ال ةاني السا ق يفكعار مسؤيفلي  يفاهليئا
 (2003) 151٨احلكوميتتة. يفيفاصتتدت الدجوتتة املورتتاة  متتاًل ابلعتتةار 

رصتتتد توفيتتت  جتميتتتد األصتتتول يفت هتتتد نائمتتتة الكيتتتا ت يفاألفتتتةاد التتت يل 
 يو عق  ديهم جتميد األصول.

 
 ليرباي 
، اخت  اجملدس نةاريل  رتال تتدا   2013-2012يف الفرتة  

 دى ليرباي التيت متثدتت ختالل تدتك الفترتة يف تتدا   اجللاءات املفةيفضة 
حظتتتتتتة توريتتتتتتد األستتتتتتدحة يفحظتتتتتتة الستتتتتتفة يفجتميتتتتتتد األصتتتتتتول. يفيتتتتتتةد يف 

 تتةٌ   تتام لدتغيتت ات املدخدتتة  دتتى ذتت ه التتتدا   ختتالل  10 اجلتتديفل
 الفرتة املرمولة اب ست ةا . 

، ننتتى اجملدتتس  عتتةاره 2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   12يف  
 تمديتتد حظتتة توريتتد األستتدحة يفحظتتة الستتفة لفتترتة  (2012) 2079
شتتتهةا، يفأكتتتد متتتل جديتتتد استتتتمةار ستتتةايل التتتتدا   املت دعتتتة  12متتتدهتا 

 دتتتتى  (2004) 1532 تجميتتتتد األصتتتتول املفةيفضتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةار 
  املعاشتتتتةيل يفكعتتتتار رئتتتتيس ليتتتترباي الستتتتا ق، ترتتتتارلل اتيدتتتتور، يفأفتتتتةاد أستتتتةت

مسؤيفيل الوظام السا ق يفغ ذم مل الرةكاء يفاحلدفاء، يفقالب حكومتة 
ليرباي  ع ل كل اجلهود الالزمة مل أجل الوفاء ابلتلاماهتا. يفأنتة اجملدتس 

__________ 

 .21 الفعةة ،(2004) 1546 العةار (٨9) 

ابلتعدم احملةز يف حتعيق استعةار ليرباي يفأ ةب  ل نيت  أل يست ة  يف 
ت لدوظة يف ممكانية ت ديدها هناية فرتة ا ث   رة شهةاً تدا   اجللاءا

 .(90)أيف رف ها كدياً أيف جلئياً 
 كتتتتتتتتتانول األيفل/  10املتتتتتتتتتؤر   (2013) 212٨يفيف العتتتتتتتتتةار  
أحةزتتتتتت   التتتتت ي “ابلتعتتتتتدم امل تتتتتةد”، رحتتتتتب اجملدتتتتتس 2013ديستتتتتمرب 

حكومتتتة ليتتتترباي يف م تتتتادة  وتتتاء العدتتتتد، م  أنتتتت  نتتتةر أل احلالتتتتة يف ليتتتترباي 
زالت ذرتًة يفمتا  ةحتت ترتكل هتديتداً لدستالم يفاألمتل التديفليني يف  ما

اجملدس جتديد حظة توريد األسدحة  . يف واء  دى ذلك، نةر(91)املو عة
شهةاً أخةى يفأكد متل جديتد استتمةار ستةايل  12يفحظة السفة لفرتة 

تتتتدا   جتميتتتد األصتتتول.  يتتتد أل اجملدتتتس نتتتةر ت تتتديل شتتتةيف  اإلخ تتتار 
املةتع تتتتتة حبظتتتتتة توريتتتتتد األستتتتتدحة، فتتتتتالغى شتتتتتة  اإلخ تتتتتار  تتتتتل املتتتتتواد 

ت الديربيتتتة الفتاكتتتة يفالتتتتدريب املتتتةتعط هبتتتا يفنتتت ن  دتتتى أل الستتتد ا غتتت 
أصتتتعحت ذتتتي املستتتؤيفلة  رتتتكل أساستتتي  تتتل مخ تتتار الدجوتتتة املورتتتاة 

اي ممتتدادات متتل األستتدحة الفتاكتتة  (2003) 1521 متتاًل ابلعتتةار 
يفاملواد ذات الصدة ُترحل مىل حكومة ليرباي يفاي مسا دة أيف مرورة 
أيف تتتدريب يُعتتدم مليهتتا فيمتتا يت دتتق ابألنرتت ة ال ستتكةية يفأجتتاز لدتتديفل 
األ ناء، كإجةاء  ديل، أل تعدم ذ ا اإلخ ار ابلترايفر مع حكومة 

أشهة مل  6اجللاءات   د  . يفنةر اجملدس أل يست ة  تدا  َ (92)ليرباي
__________ 

  ) (. 2 الفعةة ،(2012) 2079 العةار (90) 

  الديعاجة. مل  رةة يفاخلامسة الثانية الفعةاتل ،(2013) 212٨ العةار (91) 

 يف اشتتترت  نتتتد اجملدتتتس يفكتتتال )ب(. 2 الفعتتتةة ،(2013) 212٨ العتتتةار (92) 
 الدجوتتتتتة رخ تتتتتار التتتتتديفل تعتتتتتوم أل ،6 الفعتتتتتةة ،(2009) 1903 نتتتتتةاره

 لاستتدحة شتحوات اي مستتععا (2003) 1521 ابلعتةار  متتالً  املورتاة
 مستا دة متل ليترباي حكومتة مىل تعدمت  مبا أيف ليرباي، حكومة مىل توجهها

  ال سكةية. ابألنر ة  يتصل فيما تدريب أيف

https://undocs.org/ar/٢٠٨٢%20(٢٠١٢)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
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جلئيتتا رذوتتاً مبتتا  اتريتتر اختتتاذ العتتةار، هبتتدف ت تتديدها أيف رف هتتا كديتتا أيف
حتععت  ليترباي متل تعتدم لتو الوفتاء ابلرتةيف  املوصتوص  ديهتا يف العتتةار 

 .(93)إلهناء تدك التدا   (2003) 1521
__________ 

  .4 الفعةة ،(2013) 212٨ العةار (93) 
 

 10اجلديفل 
 2013-2012فيما يتعلق بليرباي،  41 التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة

 العةارات املورئة لدتدا   األحكام املت دعة  تدا   اجللاءات
 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا 

2079 (2012) 212٨ (2013) 
 )ب( 2متديد، الفعةة  )ب( 2متديد، الفعةة  2، الفعةة (2003) 1521 حظة توريد األسدحة    

 ‘4’ -‘ 1’)ب(  2ت ديل، الفعةة 
 1م ادة لكيد، الفعةة  1م ادة لكيد، الفعةة  1، الفعةة (2004) 1532 جتميد األصول

 )أ( 2الفعةة متديد،  )أ( 2متديد، الفعةة   4، الفعةة (2003) 1521 حظة السفة أيف فة  نيود  دي 
   

 مجهورية الكونغو الدميقراطية 
يف مستتتت ى مىل التصتتتتدي لظهتتتتور اجلما تتتتة ال ستتتتكةية املتمتتتتةدة  

متتارس يف شتتةق مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة،  23امل ةيففتتة ابستتم حةكتتة 
 يتتتا ً رائستتتياً أدال فيتتت   2012أصتتتدر اجملدتتتس يف ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة 

هلجمتتتتات التتتتيت شتتتتتوتها ذتتتت ه اجلما تتتتتة  دتتتتى املتتتتتدنيني يفحفظتتتتة الستتتتتالم ا
يفال تتتتامدني يف جمتتتتال املستتتتا دة اإلنستتتتانية، كمتتتتا أدال انتهاكتتتتات حعتتتتوق 
اإلنستتال التتيت ارتكعتهتتا اجلما تتة املتت كورة، مبتتا يف ذلتتك  مديتتات اإل تتدام 
رجتتتةاءات متتتتوجلة يفأ متتتال ال وتتتتف اجلوستتتتي يفجتويتتتد األقفتتتتال، يفكتتتت لك 

ة مىل منرتتاء مدارة موازيتتة يف املو عتتة. يفأ تتةب اجملدتتس  تتل حمايف هتتتا الةاميتت
نيت  ت عيق جلاءات حمددة اهلدف ضد نيادة احلةكة يفضتد أيفلئتك الت يل 

املتتتتتتتؤر   (2012) 2076. يفيف العتتتتتتتةار (94)يوتهكتتتتتتول نظتتتتتتتام اجلتتتتتتلاءات
متارس،  23كةر اجملدس مدانت  حلةكتة ،  2012ترةيل الثام/نوفمرب  20

أل  (2004) 1533يفأيف تتتتتتتتتتتل مىل الدجوتتتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتتتاة  متتتتتتتتتتتالً ابلعتتتتتتتتتتتةار 
أنرتتت ة نائتتتَدي ل مستتتميني لدحةكتتتة  “ دتتتى يفجتتت  ا ستتتت جال”تستتتت ة  

ت، يفأنرتت ة أشتتداص آختتةيل يستتتوفول م تتاي  اإلدرا  يف نائمتتة اجلتتلاءا
يفأ تتةب  تتل ا تلامتت  الوظتتة يف فتتة  املليتتد متتل اجلتتلاءات احملتتددة اهلتتدف 
 دتتتتتتتتتتتتتتى نيتتتتتتتتتتتتتتادة احلةكتتتتتتتتتتتتتتة يفأيفلئتتتتتتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتتتتت يل يتصتتتتتتتتتتتتتتةفول يف انتهتتتتتتتتتتتتتتاك 

 .(95)اجللاءات لوظام
__________ 

 (94) S/PRST/2012/22. 

   .٨ يف 7 يف 3 - 1 الفعةات ،(2012) 2076 العةار (95) 

، اختتتت  اجملدتتتس العتتتةار 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  2٨يفيف  
ءات املت دعتتة جبمهوريتتة متتدند  تت  تتتدا   اجلتتلا ، التت ي(2012) 207٨

الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك حظتتتتة توريتتتتد األستتتتدحة، يفجتميتتتتد 
األصول، يفالعيود  دى السفة، يفمةانعة احلديفد يفمةانعة الوعتل يفال ت ال. 
يفجدد اجملدس ا ستثواءات مل حظة السفة، م  أن   تدنهلا لترتمل يف 

درجني يف مجدتتة أمتتور احلتتا ت التتيت يكتتول فيهتتا دختتول األشتتداص املتت
العائمة أيف مةيفرذم ال ا ة ضةيفرايً لدوفاء مبعتنيات مجةاء ننائي. يفيةد 

 تتةٌ   تتام لدتغيتتت ات املدخدتتة  دتتى تتتدا   اجلتتتلاءات  11يف اجلتتديفل 
 املتد ة خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا .

، يفستتتتتتع اجملدتتتتتتس ن تتتتتتاق م تتتتتتاي  (2012) 207٨يفابلعتتتتتتةار  
مدار  األشداص يفالكيا ت اخلاض ني لتتدا   جتميتد األصتول يفحظتة 

التت يل يتصتتةفول ابستتم شتتد  ”الستتفة لترتتمل األفتتةاد أيف الكيتتا ت 
مدر  يف نائمة اجللاءات أيف  توجي  موت  أيف ابستم أيف  توجيت  متل كيتال 

فتتةاد ، يفاأل“ميدكتت  أيف يستتي ة  ديتت  شتتد  متتدر  يف نائمتتة اجلتتلاءات
الكيتتتتا ت التتتت يل خي  تتتتول لرتتتتل ذجمتتتتات ضتتتتد حفظتتتتة الستتتتالم  أيف

التتتتا  ني لع ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة 
. (96)الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة أيف يعتتتتدمول الة ايتتتتة هلتتتتا أيف يرتتتتاركول فيهتتتتا

يفأ ةب اجملدس ك لك  ل نيت  الوظة يف ت عيق جلاءات مضافية حمددة 
مارس يفضد أيفلئك ال يل يعدمول الد م  23حةكة  اهلدف ضد نيادة
__________ 

 ) (. يف )ح( 4 الفعةة ،(2012) 207٨ العةار (96) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
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/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
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 2014شتتتتتتعا /فرباية  1اخلتتتتتتارجي مليهتتتتتتا، يفالعيتتتتتتام يف أجتتتتتتل أنصتتتتتتاه 
 .(97)ابست ةا  تدا   اجللاءات هبدف ت ديدها حسب ا نتناء

آذار/متتتتتتتتتتتتتارس  2٨املتتتتتتتتتتتتتؤر   (2013) 209٨يفيف العتتتتتتتتتتتتتةار  
، رحتتب اجملدتتس  تونيتتع مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفالعدتتدال 2013

 دى مقار السالم يفاألمل يفالت ايفل  2013اجملايفرة هلا يف شعا /فرباية 
متارس  23جلمهورية الكونغتو الدميعةاقيتة يفاملو عتة، يفكتةر مدانتت  حلةكتة 

__________ 

   .23 يف 9 الفعةاتل نفس ، املةجع (97) 

يفغ ذتتتتتا متتتتتل اجلما تتتتتات املستتتتتدحة التتتتتيت تورتتتتتط يف مجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو 
. يفنةر اجملدس متديد يف ية الع ثة، مبا يف ذلك اإلذل هلتا (9٨)الدميعةاقية

 ةصد توفي  حظة توريد األسدحة، مع ختويدها سد ة ضتعط األستدحة 
يفاملواد املتصدة هبا اليت يركل يفجودذا يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية 

 .(99)انتهاكا ألحكام احلظة، يفسد ة مج ها يفالتدد  موها
__________ 

  .٨ يف 1 الفعةاتل ،(2013) 209٨ العةار (9٨) 

  ) (. 12 يف 9 الفعةاتل نفس ، املةجع (99) 
 

 11اجلديفل 
 2013-2012جبمهورية الكونغو الدميقراطية،  فيما يتعلق 41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 

 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا   
 (2013) 209٨ (2012) 207٨ (2012) 2076 العةارات املورئة لدتدا   
     األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات     

  1متديد، الفعةة   20، الفعةة (2003) 1493 حظة توريد األسدحة
  3متديد، الفعةة   15، الفعةة (2005) 1596 جتميد األصول

  2متديد، الفعةة   10، الفعةة (2005) 1596 مةانعة احلديفد/املةانعة اجلمةكية
، الفعةات (2005) 1596العةار  يفال  الالتدا   املت دعة ابلوعل 

 12يف  10يف  ٨ - 6
  2متديد، الفعةة  

 10متديد، الفعةة   13، الفعةة (2005) 1596 حظة السفة
 )د( - )أ( 10ت ديل، الفعةة 

 

     األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ
 ) ( 12متديد، الفعةة    4، الفعةة (2004) 1533 مصادرة األسدحة

  
 كوت ديفوار 
ختتالل الستتوتني املرتتمولتني اب ستتت ةا ، اختتت  اجملدتتس أر  تتة  

اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة  دتتتى كتتتوت ديفتتتوار نتتتةارات متتتدند مبوجعهتتتا تتتتدا   
 ةٌ   ام لدتغيت ات  12يفتدا   اإلنفاذ املتصدة هبا. يفيةد يف اجلديفل 

 املدخدة  دى تدا   اجللاءات املفةيفضة  مال  تدك العةارات.
نيستتتتال/أ ةيل  26املتتتتؤر   (2012) 2045مبوجتتتتب العتتتتةار  
ة حبظتتتة توريتتتد ، نتتتةنر اجملدتتتس ا ست اضتتتة  تتتل األحكتتتام املت دعتتت2012

احكتتتتتتتام  (2004) 1572األستتتتتتتدحة املوصتتتتتتتوص  ديهتتتتتتتا يف العتتتتتتتةار 
جديتتدة ت يتتد فتتة  احلظتتة. م  أل اجملدتتس حتتدند  تتدة استتتثواءات متتل 
ذتتت ا احلظتتتة، تت دتتتق  تتتتوف  التتتتدريب يفاخلتتتربة املتدصصتتتة فيمتتتا يتصتتتل 
ابألنر ة األموية يفال سكةية؛ يفرمدادات املةكعتات املدنيتة مىل العتوات 

األمويتتة اإليفواريتتة؛ يفاإلمتتدادات املعصتتود هبتتا حصتتةاً د تتم  مديتتة األمتتم 
املتحتتتتتدة يف كتتتتتوت ديفتتتتتوار أيف املدصصتتتتتة  ستتتتتتددامها؛ يفممتتتتتدادات 
امل تتتتتتدات ال ستتتتتتكةية غتتتتتت  الفتاكتتتتتتة املعصتتتتتتود استتتتتتتددامها حصتتتتتتةاً يف 
األغتتتةا  اإلنستتتانية أيف ألغتتتةا  احلمايتتتة؛ يفممتتتدادات املال تتتس الوانيتتتة 
ألفةاد األمم املتحتدة يفاثدتي يفستائط اإل تالم يفال تامدني يف جمتال تعتدمي 

،  ستتتت ماهلا لاغتتتتةا  الردصتتتية؛ يفاإلمتتتتدادات املستتتا دة اإلنستتتتانية
التتتتيت تصتتتتدَّر مؤنتتتتتاً مىل كتتتتوت ديفتتتتوار لتستتتتتددمها نتتتتواُت ديفلتتتتة تعتتتتوم 
رجتتتتتتتالء مواقويهتتتتتتتا  تتتتتتتل العدتتتتتتتد؛ يفممتتتتتتتدادات امل تتتتتتتدات غتتتتتتت  الفتاكتتتتتتتة 
املستتتددمة يف منفتتاذ العتتانول يفامل تتدنة لتمكتتني نتتوات األمتتل اإليفواريتتة 

ت األستدحة يفامل تدات الفتاكتة مل احلفاظ  دتى الوظتام ال تام؛ يفممتدادا
املتصتتتتدة هبتتتتا املوجهتتتتة لعتتتتوات األمتتتتل اإليفواريتتتتة يفاملعصتتتتود هبتتتتا حصتتتتةاً 
مصتتالح ن تتاع األمتتل. يف  تتض ذتت ه ا ستتتثواءات يدتتلم أل توافتتق  ديتت  

https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2076%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1493(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
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 دة يف لدمستتا (2004) 1572مستتععاً الدجوتتُة املورتتاة  متتاًل ابلعتتةار 
 توفي  تدا   اجللاءات.

يفمدند اجملدس تدا   اجللاءات األخةى، يفذي جتميتد األصتول  
 (2012) 2045ملتتتتتتتاس،  عةاريتتتتتتت  يفحظتتتتتتتة الستتتتتتتفة يفحظتتتتتتتة استتتتتتتت اد ا

. يففيما يت دق حبظة توريد األسدحة، مدند اجملدس (2013) 2101 يف
اإلذَل التتتتتت ي موحتتتتتت   (2013) 2112يف  (2012) 2062 عةاريتتتتتت  

متتتل أجتتتل تفتتتتيش الرتتتحوات  ل مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ديفتتتوار
 يفمصادرة األسدحة يفتدم ذا. 

يفأ تتتتتةب اجملدتتتتتس  تتتتتل ا تلامتتتتت  استتتتتت ةا  تتتتتتدا   اجلتتتتتلاءات،  
يت دق،  اَةز مل تعدم يف كوت ديفوار فيما حسب ا نتناء، يففعاً ملا

يف مجدتتتتتتة أمتتتتتتور،  وتتتتتتلع الستتتتتتالح يفمصتتتتتتالح ن تتتتتتاع األمتتتتتتل يفاملصتتتتتتاحلة 
 .(100)الوقوية

__________ 

 ،(2013) 2101 يف ؛21 يف 7 الفعتتتتتةاتل ،(2012) 2045 العتتتتتةارال (100)
  .24 يف 7 يف 6 الفعةات

  
 12اجلديفل 

 2013-2012فيما يتعلق بكوت ديفوار،  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 
 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا   
 (2013) 2112 (2013) 2101 (2012) 2062 (2012) 2045 العةارات املورئة لدتدا   
     األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات      

   2يف  1ت ديل، الفعةاتل  7، الفعةة (2004) 1572 حظة توريد األسدحة
 3 يف 1استثواءات، الفعةاتل 

  1متديد، الفعةة  

  6متديد، الفعةة   6متديد، الفعةة  11، الفعةة (2004) 1572 جتميد األصول
  6متديد، الفعةة   6متديد، الفعةة  6، الفعةة (2005) 1643 احلظة  دى املاس

  6متديد، الفعةة   6متديد، الفعةة  9، الفعةة (2004) 1572 حظة السفة
     األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ

 )ه( 6يف  1متديد، الفعةاتل   1متديد، الفعةة   )أ( 2، الفعةة (2005) 15٨4 تفتيش الرحوات
 )ه( 6يف  1متديد، الفعةاتل   1متديد، الفعةة   )ب( 2، الفعةة (2005) 15٨4 مصادرة األسدحة

 
 السودان 
اختتت  اجملدتتس ثالثتتة نتتةارات تت دتتق  تتتدا   اجلتتلاءات املفةيفضتتة  

 دى السودال خالل الفرتة املرتمولة اب ستت ةا . فعتد أهنتى اجملدتس، 
، ا ستتتتتثواءات متتتتل حظتتتة توريتتتتد األستتتتدحة (2012) 2035ابلعتتتةار 

فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابملستتتتتتا دة  (2005) 1591التتتتتتيت حتتتتتتددذا يف العتتتتتتةار 
يفاإلمتدادات املعدمتتة د متا لتوفيتت  اتفتاق الستتالم الرتامل  تتني حكومتتة 

لتحةيتتتتتة  الستتتتتودال يفاحلةكتتتتتة الرتتتتت عية لتحةيتتتتتة الستتتتتودال/اجليش الرتتتتت يب
. يفكتتتتال ذلتتتتك ذتتتتو التغيتتتت  الوحيتتتتد 2005الستتتتودال، املونتتتتع يف  تتتتام 

املدخل  دى تدا   اجللاءات املت دعة ابلستودال ختالل الفترتة املرتمولة 
 . 13اب ست ةا ، كما ذو معني يف اجلديفل 

يفأيفضح اجملدس أينتاً، أنت  يف ضتوء منرتاء يف يتتني جديتدتني  
يف مو عتتة دارفتتور، فتتإل اإلشتتارات الستتا عة مىل يف ايت دارفتتور تو عتتق 

 . (101) دى مجيع أراضي دارفور، مبا فيها الو يتال اجلديداتل
يف متتتد اجملدتتتس، يف نتتتةاريل، مىل حتتتثن مجيتتتع التتتديفل  دتتتى أل  

ابإلجتةاءات التيت  (2005) 1591تعد  الدجوة املورتاة  متاًل ابلعتةار 
اختتتت هتا لتوفيتتت  تتتتدا   اجلتتتلاءات، يف دتتتى أل تنتتتع يف ا تعارذتتتا خمتتتاقة 

ستتتددامها يف أغتتةا   ستتكةية يفنعدهتتا استتتمةار حتويتتل   تتض املتتواد  
__________ 

  .2 الفعةة ،(2012) 2035 العةار (101)

https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1584(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/2035(2012)
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. يفأ ةب اجملدس أيناً  ل ندع  متل ممكانيتة استتددام (102)مىل دارفور
حكومة السودال لدمسا دة يفالد م التعويني املعدمني مىل السودال مل 
أجتتتل د تتتم ال تتتائةات ال ستتتكةية املستتتتددمة  دتتتى لتتتو يوتهتتتك تتتتدا   

استتتتتتتهدفت ال مديتتتتتتة . يفأدال اجملدتتتتتتس اهلجمتتتتتتات التتتتتتيت (103)اجلتتتتتتلاءات
__________ 

 ،(2013) 2091 يف ؛13-11 الفعتتتتةات ،(2012) 2035 العتتتتةارال (102)
   .13 يف 12 يف 9 الفعةات

  .2 الفعةة ،(2013) 2091 العةار (103)

املدتد ة لالحتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة يف السودال، يف حظ أل مل 
يعومتتتتتول ابلتد تتتتتيط لتدتتتتتك اهلجمتتتتتات أيف ية وهنتتتتتا أيف يرتتتتتاركول فيهتتتتتا 
يرتتتكدول هتديتتتتداً لالستتتتتعةار يف دارفتتتتور يفمتتتتل مث نتتتتد يستتتتتوفول م تتتتاي  

 .(104)اإلدرا  يف نائمة اجللاءات
__________ 

  .11 الفعةة ،(2013) 2113 العةار (104)

  
 13اجلديفل 

 2013-2012فيما يتعلق ابلسودان،  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 
 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا   

 (2013) 2113 (2013) 2091 (2012) 2035 لدتدا  العةارات املورئة  األحكام املت دعة  تدا   اجللاءات
   4ت ديل، الفعةة   ٨يف  7، الفعةاتل (2004) 1556 حظة توريد األسدحة     
   

 لبنان 
ل اجملدتتتتتتتتس أي   ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتت ةا ، مل يتتتتتتتتدخِّ

ت تتتتديالت  دتتتتى تتتتتدا   اجلتتتتلاءات املت دعتتتتة  دعوتتتتال يفاملتمثدتتتتة يف جتميتتتتد 
األصتتول، يفتعييتتد ستتفة األفتتةاد التت يل ُحتتددت أمستتاؤذم اب تعتتارذم اتتل 
ُيرتتتتتتتع  يف اشتتتتتترتاكهم ابلتفجتتتتتت  اإلرذتتتتتتا  التتتتتت ي يفنتتتتتتع يف  تتتتتت يفت يف 

يفأدى مىل معتتتتل رئتتتيس يفزراء لعوتتتال الستتتا ق  2005شتتتعا /فرباية  14
، م  مذا أذنتت حكومتة لعوتال أيف نتوة (105)آخةيل 22 رفيق احلةيةي يف
املؤنتة يف لعوال  سفةذم، يفيف حظة توريد األسدحة ألي األمم املتحدة 

 .(106)كيال أيف فةد يف لعوال
 

 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 
ا تمتتتتد اجملدتتتتس ثالثتتتتة نتتتتةارات  رتتتتال نظتتتتام اجلتتتتلاءات املت دتتتتق  

. (107)2013يف  2012جبمهوريتتة كتتوراي الرتت عية الدميعةاقيتتة يف  تتامي 
__________ 

 ،2013  تتتتتتتام هنايتتتتتتتة حتتتتتتتىت )أ(. 3 الفعتتتتتتتةة ،(2005) 1636 العتتتتتتتةار (105)
 أي تستتتجل أيف (2005) 1636 ابلعتتتةار  متتتال املورتتتاة الدجوتتتة حتتتتدد مل

  اجللاءات. تدا   مل التد   هل ا إلخنا   فةد

  .15 الفعةة ،(2006) 1701 العةار (106)

 حليتتتتتتتتةال/ 12 املتتتتتتتتؤر  (2012) 2050 )العتتتتتتتتةار يفاحتتتتتتتتد نتتتتتتتتةار يت دتتتتتتتتق (107)
 الدجوتتتتة ملستتتتا دة 2009  تتتتام يف املورتتتتا اخلتتتترباء  فةيتتتتق (2012 يونيتتتت 
 ملليتد  و يتهتا. ا ضت الع  دتى (2006) 171٨ ابلعةار  مال املوراة

  األيفل. العسم التاسع، اجللء انظة امل دومات، مل

 ةٌ   ام لدتغي ات املدخدة  دى تدا   اجلتلاءات  14يفيةد يف اجلديفل 
  مال  تدك العةارات. 

كتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   22املتتتتتتؤر   (2013) 20٨7يف العتتتتتةار  
، أدال اجملدتتتتتتتس نيتتتتتتتام مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت عية الدميعةاقيتتتتتتتة يف 2013

رقتتتتتالق صتتتتتاريف ، يف تتتتتلز تتتتتتدا    2012كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب  12
اجلتتتلاءات الرتتتامدة املفةيفضتتتة  دتتتى ذتتت ا العدتتتد، يفشتتتدد  دتتتى أل التتتتدا   

يتتتة اإلنستتتانية املفةيفضتتتة   يُعصتتتد أل ترتتتتتب  ديهتتتا آاثر ضتتتارة متتتل الواح
. يفيفسنتتتع اجملدتتتس ن تتتاق ت عيتتتق احلظتتتة  دتتتى (10٨) دتتتى الستتتكال املتتتدنيني

توريد األسدحة، يفاحلظة املفتةيف   دتى صتادرات األستدحة متل مجهوريتة  
كتتتوراي الرتتت عية الدميعةاقيتتتة، يفتتتتدا    تتتدم ا نترتتتار حبيتتتث تستتتةي  دتتتى 

الديفليتة األصواف الواردة يف الورةتني اإل الميتني الصادرتني  ل الوكالة 
يفتستتتةي  (109)لد انتتة ال ريتتة  رتتال املتتتواد يفامل تتدات يفالتكوولوجيتتا الوويفيتتة

أينتتاً  دتتى األصتتواف التتواردة يف يفثيعتتة اجملدتتس املت دعتتة  تتربام  العتت ائف 
. يفمدد اجملدس تدا   اجللاءات املتععية يفيفسنع ن اق تدا   (110)التسيارية

لكيتتتا ت التتتواردة جتميتتتد األصتتتول يفحظتتتة الستتتفة لتستتتةي  دتتتى األفتتتةاد يفا
أمستتاؤذم يف املتتةفعني األيفل يفالثتتام لدعتتةار. يفأذتتاب اجملدتتس أينتتاً ابلتتديفل 

__________ 

  .1٨ الفعةة ،(2013) 20٨7 العةار (10٨)

 ال ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لد انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لدوكالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإل الميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال الورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (109)
INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 يف INFCIRC/254/Rev.8/Part 2.  

(110) S/2012/947.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/INFCIRC/254/Rev.11/Part%201
https://undocs.org/ar/INFCIRC/254/Rev.11/Part%201
https://undocs.org/ar/INFCIRC/254/Rev.8/Part%202
https://undocs.org/ar/S/2012/947
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يت دق ابلعيود املالية املوصوص  فيما “توخي املليد مل اليعظة”األ ناء 
  ، مبتتتتتا يف ذلتتتتك رصتتتتد متتتتتا يعتتتتوم  تتتتت(2009) 1٨74 ديهتتتتا يف العتتتتةار 

مواقووذا يفاألشتداص املوجتوديفل يف أراضتيها يفاملؤسستات املاليتة يفغ ذتا 
مل الكيا ت مل أنر ة مع مؤسسات مالية يف مجهورية كوراي الرت عية 

 .(111)ابمسها الدميعةاقية أيف
، 2013آذار/مارس  7املؤر   (2013) 2094يفيف العةار  

أدختتتل اجملدتتتس  تتتدة ت تتتديالت  دتتتى تتتتدا   اجلتتتلاءات، فوسنتتتع ن تتتاق 
تتتتدا   حظتتتتة توريتتتتد األستتتتدحة يف تتتتدم ا نترتتتتار لترتتتتمل املتتتتواد الوويفيتتتتة 

لكيميائيتتة التتواردة يف املةفتتق ابيفالعتت ائف يفاألصتتواف املت دعتتة األستتدحة 
الثالتتتث هلتتت ا العتتتةار. يفأضتتتاف اجملدتتتس شتتتةقاً يعتنتتتي أل متوتتتع التتتديفل 

متتتتل  “السمستتتتةة أيف غ ذتتتتا متتتتل ختتتتدمات الوستتتتاقة”األ نتتتتاء تتتتتوف  
مواقويها أيف ان الناً مل أراضيها فيما يت دق ابألصتواف احملظتورة.  نِّعل

اؤذم يفيفسنتتتتع ن تتتتاق جتميتتتتد األصتتتتول ليرتتتتمل األشتتتتداص املدرجتتتتة أمستتتت
يفالكيا ت املدرجة أمساؤذا يف املةفعني األيفل يفالثام لدعةار، مبا يرتمل 
موظمتتتة ت متتتل يف العحتتتث يفالت تتتوية يف جمتتتال نظتتتم األستتتدحة املت تتتورة. 
يفأ تتةب اجملدتتس  تتل العدتتق متتل ممكانيتتة أل ُتستتتدَدم حتتتويالت املعتتال  

ب مل الوعدية الندمة مىل مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية يف التهة 
تدا   اجللاءات، يفأيفضح أل العيتود املاليتة املفةيفضتة  دتى العدتد ترتمل 
تعييد التحويالت الوعدية الندمة اليت ند تسهم يف  ةاجمها الوويفية أيف 

  ةاجمها املتصدة ابلع ائف التسيارية. 
أيناً، أكد اجملدتس متل جديتد  (2013) 2094يفيف العةار  

 “الستدع الكماليتة”احلظة املفةيف   دى السدع الكمالية، يفأيفضح أل 
__________ 

  .6 الفعةة ،(2013) 20٨7 العةار (111)

ترمل األصواف احملددة يف املةفق الةا ع لدعةار، مبا يف ذلتك األحجتار 
اليدوت يفالسيارات يفاملةكعات االلية املستتددمة الكةمية يفشع  الكةمية يف 

لوعل األشداص )مل غت  مةكعتات الوعتل ال تام(. يفيفستع اجملدتس أينتاً 
ن اق حظة السفة ليرمل ثالثة أفةاد مدرجة أمساؤذم يف املةفق األيفل 
لدعتتتتةار، متتتتوهم اتتتتثالل ملؤسستتتتة مصتتتتوفة اب تعارذتتتتا املؤسستتتتة الةئيستتتتتية 

اي الر عية الدميعةاقية، يفاألفتةاد الت يل لتجارة األسدحة يف مجهورية كور 
يتصةفول ابلويا ة  وهم. يفك لك يفسنع ن تاق حظتة الستفة ليرتمل أي 
فةد يتعني لديفلة مل الديفل أن  ي مل حلستاب فتةد أيف كيتال متل األفتةاد 
يفالكيتتتا ت احملتتتتدديل أيف حلستتتاب أفتتتتةاد يستتتتا ديفل  دتتتى التهتتتتةب متتتتل 

مل ذؤ ء. يفأللم اجملدس  اجللاءات أيف  دى انتهاكها أيف  توجي  مل أي
التتديفل ال ت تتةد متتل أراضتتيها ذتتؤ ء األفتتةاد متتل ر تتااي مجهوريتتة كتتوراي 
الر عية الدميعةاقيتة لغتة  م تادهتم مىل يفقتوهم، م  يف حالتة يفجتودذم 
فيها ألغةا  موها األغةا  ال عية أيف املتصدة ابلسالمة أيف غ ذتا متل 

 األغةا  اإلنسانية.
يفأخت ا، ا تمتتد اجملدتس حكمتتاً جديتتداً حيتث د تتا التتديفل مىل  

متتتتارس مةانعتتتة م تتتلزة  دتتتى املتتتوظفني الد دوماستتتيني جلمهوريتتتة كتتتوراي أل 
الرت عية الدميعةاقيتتة، هبتتدف موتتع ذتؤ ء األفتتةاد متتل املستتا ة يف  تتةام  
ذلتتتتك العدتتتتد الوويفيتتتتة أيف  ةاجمتتتت  املتصتتتتدة ابلعتتتت ائف التستتتتيارية، أيف غتتتت  

ستتعق متتل األنرتت ة احملظتتورة مبوجتتب نظتتام اجلتتلاءات. يفد تتا اجملدتتس  متتا
 يوما تعةيتةا  رتال  90يفل مىل أل تعدم مىل اجملدس يف غنول مجيع الد

 .(112)أحكام العةار اليت اخت هتا مل أجل توفي  “التدا   املدموسة”
__________ 

  .25 الفعةة (،2013) 2094 العةار (112)

  
 14اجلديفل 

 2013-2012فيما يتعلق جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية،  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 
 خالل فرتة ا ست ةا  ذالعةارات املتد ة  
 (2013) 2094 (2013) 20٨7 (2012) 2050 العةارات املورئة لدتدا   
    األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات     

 ٨، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2006) 171٨ حظة توريد األسدحة
 يف ) (‘ 1’)أ( 

 4م تتتتتتتادة لكيتتتتتتتد، الفعتتتتتتتةة  
 )ب( 5ت ديل، الفعةة 

ت تتتديل،  7م تتتادة لكيتتتد، الفعتتتةة 
 22يف  20يف  7الفعةات 

 4م تتتتتتتادة لكيتتتتتتتد، الفعتتتتتتتةة   )د( ٨، الفعةة (2004) 1556 جتميد األصول
 )أ( 5 ت ديل، الفعةة

 ٨ت ديل، الفعةة 

حظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدحة الكيميائيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفالعيولوجية

 ٨يف  6، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات (2006) 171٨
 )يف( يف‘ 2’)أ( 

 20ت ديل، الفعةة   

https://undocs.org/ar/١٨٧٤%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2050%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
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 خالل فرتة ا ست ةا  ذالعةارات املتد ة  
 (2013) 2094 (2013) 20٨7 (2012) 2050 العةارات املورئة لدتدا   
العيتتتتتتتتتتتود املفةيفضتتتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتتتى التمثيتتتتتتتتتتتل      

 الد دوماسي أيف اخلارجي
 تد   جديد   24، الفعةة (2013) 2094

 4م تتتتتتتادة لكيتتتتتتتد، الفعتتتتتتتةة   19يف  1٨، الفعةاتل (2009) 1٨74 العيود املالية
 6ت ديل، الفعةة 

 14يف  11ت ديل، الفعةاتل 

 4م تتتتتتادة لكيتتتتتتد، الفعتتتتتتةة   ‘3’)أ(  ٨، الفعةة (2006) 171٨ الكمالية احلظة املفةيف   دى السدع
 )ب( 5ت ديل، الفعةة 

 23م ادة لكيد، الفعةة 

 7يف  2، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات (2006) 171٨ تدا   موع ا نترار
 يف ) ( يف )يف(‘ 2’)أ(  ٨ يف

 4م تتتتتتتادة لكيتتتتتتتد، الفعتتتتتتتةة  
 )ب( 5ت ديل، الفعةة 

 7يف  6م ادة لكيد، الفعةاتل 
 22يف  20يف  7ت ديل، الفعةات 

   4م ادة لكيد، الفعةة   17، الفعةة (2009) 1٨74 حظة خدمات متويل السفل ابلونود
العيتتتتود املفةيفضتتتتة  دتتتتى تعتتتتدمي التتتتد م 

 املايل احلكومي لدتعادل التجاري
 15ت ديل، الفعةة  4م ادة لكيد، الفعةة   20، الفعةة (2009) 1٨74

العيتتتتتتتتتود املفةيفضتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتى العتتتتتتتتت ائف 
 التسيارية

 7يف  5يف  2، الفعتتةات (2006) 171٨
 ‘2’)أ(  ٨يف 

 6م ادة لكيد، الفعةة  4م ادة لكيد، الفعةة  

 4م تتتتتتتادة لكيتتتتتتتد، الفعتتتتتتتةة   )ذت( ٨، الفعةة (2006) 171٨ حظة السفة أيف فة  نيود  دي 
 )أ( 5ت ديل، الفعةة 

 10يف  9ت ديل، الفعةاتل 

     األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ
 17يف  16ت ديل، الفعةاتل    )يف( ٨، الفعةة (2006) 171٨ تفتيش الرحوات

  
 مجهورية إيران اإلسالمية  
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، مل تُتتتدَخل أي تغيتتت ات  دتتتى  

تدا   اجللاءات املت دعتة جبمهوريتة ميتةال اإلستالمية، يفذتي التتدا   التيت 
 دت حظة توريد األسدحة يفحظة تصدية األسدحة مل العدد يفجتميد 

 دى األفةاد يفالكيا ت املدرجة أمساؤذم يففة  األصول يفحظة السفة 
تتتتدا   موتتتع ا نترتتتار يفالعيتتتود  دتتتى العتتت ائف التستتتيارية يففتتتة  العيتتتود 
املاليتتة  دتتى املصتتارف اإليةانيتتة يفحظتتة تعتتدمي ختتدمات اإلمتتداد ابلونتتود 

 .(113)مىل سفل متتدكها أيف تت اند  ديها مجهورية ميةال اإلسالمية
 ليبيا 
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، اختتتت  اجملدتتتس نتتتةاريل  رتتتال  

تدا   اجللاءات املفةيفضة  دى ليعيا،  دنل هبما   ض جوانتب اإلنفتاذ 
سدحة. يفظدت تدا   اجلتلاءات العائمتة ستاريًة، املت دعة حبظة توريد األ

مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك تتتتتتتدا   جتميتتتتتتد األصتتتتتتول يفحظتتتتتتة الستتتتتتفة  دتتتتتتى األفتتتتتتةاد 
 تةٌ   15الكيا ت املدرجة أمساؤذم يف العائمة. يفيةد يف اجلتديفل  أيف

__________ 

ختتالل  (2013) 2105يف  (2012) 2049لكتل اجملدتس اختتت  العتةاريل  (113)
الفرتة نيتد ا ستت ةا ، يفمتدند هبمتا يف يتة فةيتق اخلترباء املورتا مبوجتب العتةار 

 1737ملستتتتتتتتتتا دة الدجوتتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتتاة  متتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتةار  (2010) 1929
 . ملليد مل امل دومات، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل. (2006)

 تتتام لدتغيتتت ات املدخدتتتة  دتتتى التتتتدا   التتتيت اختتتت ت فيمتتتا يت دتتتق  ديعيتتتا 
 خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

،  متتتد اجملدتتتس مىل مهنتتتاء اإلذل (2012) 2040يف العتتتةار  
لتدويدهتتتتا  (2011) 1973التتتت ي موحتتتت  لدتتتتديفل األ نتتتتاء يف نتتتتةاره 

ستتد ة تفتتتيش الرتتحوات يفمتتا يتصتتل هبتتا متتل التلامتتات مت دعتتة رنفتتاذ 
فستتت  حظتتة توريتتد األستتتدحة املفتتةيف   دتتتى ليعيتتا، مرتتتدداً يف الونتتت ن

 دتتى أ يتتة التوفيتت  التتتام لدحظتتة. يفحتتث اجملدتتس مجيتتع التتديفل يفذيئتتات 
األمم املتحدة امل وية، مبا يف ذلتك   ثتة األمتم املتحتدة لدتد م يف ليعيتا، 
يفاألقتتةاف املهتمتتة األختتةى  دتتى أل تت تتايفل  دتتى لتتو اتم متتع الدجوتتة 

( يففةيتتتق اخلتتتترباء املورتتتا  متتتتال 2011) 1970املورتتتاة  متتتال ابلعتتتتةار 
، يفداصتتتة  تتتل قةيتتتق تعتتتدمي أي م دومتتتات (2011) 1973ةار ابلعتتت

 .(114)تتوافة لديها  ل توفي  نظام اجللاءات يفحا ت  دم ا متثال
آذار/متتتتتتتتتتتتتارس  14املتتتتتتتتتتتتتؤر   (2013) 2095يفيف العتتتتتتتتتتتتتةار  
، نتتةر اجملدتتس أنتت  مل ي تتد ضتتةيفراي احلصتتول  دتتى موافعتتة الدجوتتة 2013

ستتتتددامها حصتتتةا يف  دتتتى توريتتتد امل تتتدات ال ستتتكةية غتتت  الفتاكتتتة  
__________ 

 الستتتتتتوة يف ذلتتتتتتك اجملدتتتتتتس كتتتتتتةر .11 الفعتتتتتتةة ،(2012) 2040 العتتتتتةار (114)
  .15 الفعةة ،(2013) 2095 العةار يف التالية

https://undocs.org/ar/S/RES/2050%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(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/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
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أغتتةا  منستتانية أيف أغتتةا  احلمايتتة، يفمتتا يتصتتل  تت لك متتل مستتا دة 
تعوية أيف تدريب. يفنةر أينا أل توريد امل تدات ال ستكةية غت  الفتاكتة 
يفتتتوف  أي مستتا دة تعويتتة أيف تتتدريب أيف مستتا دة ماليتتة، حيثمتتا كتتال 

يف الغة  مل ذلك حصتةا ذتو متدن احلكومتة الديعيتة ابملستا دة األمويتة أ
املستتتتا دة يف نتتتتلع الستتتتالح، لتتتتل يت دتتتتب موتتتت  ذلتتتتك التتتتتارير مخ تتتتار 

 الدجوة أيف يعتني انتفاء نةار سديب مل نعدها.
 

 15اجلديفل 
 2013-2012فيما يتعلق بليبيا،  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 

 العةارات املورئة لدتدا   
 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا 

2040 (2012) 2095 (2013) 
    األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات    

 10يف  9ت ديل، الفعةاتل   9، الفعةة (2011) 1970 حظة توريد األسدحة
    األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ

  ٨ملغاء، الفعةة  13، الفعةة (2011) 1973 تفتيش الرحوات
   

 بيساو -غينيا  
جتلاءات  خالل الفرتة نيتد ا ستت ةا ، فتة  اجملدتس تتدا   

 يستتتتتتايف لدمتتتتتتةة األيفىل، يف أ عتتتتتتاب ا نعتتتتتتالب  -فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق  غيويتتتتتتا 
 تةٌ   تتام  16ال ستكةي الت ي شتتهده ذلتك العدتد. يفيتتةد يف اجلتديفل 

 لتدا   اجللاءات. 
 204٨، أدال اجملدتتتتتتتتتس يف نتتتتتتتتتةاره 2012أاير/متتتتتتتتتايو  1٨يف  

 يستتتتتتتايف يف  -ا نعتتتتتتتالب ال ستتتتتتتكةي التتتتتتت ي يفنتتتتتتتع يف غيويتتتتتتتا  (2012)
اجلديتتتتتدة  “ ستتتتتكةيةالعيتتتتتادة ال”نيستتتتتال/أ ةيل يفقالتتتتتب ال تتدتتتتت   12

خ تتتتتتوات فوريتتتتتتة إل تتتتتتادة الوظتتتتتتام الدستتتتتتتوري يفمجتتتتتتةاء  مديتتتتتتة انتدا يتتتتتتة 
دميعةاقيتتتة، يفمتتتل مث فتتتة  حظتتتَة ستتتفة  دتتتى رئتتتيس يف ئتتتب رئتتتيس ذيئتتتة 

 “العيتتتتتتادة ال ستتتتتتكةية”أركتتتتتتال العتتتتتتوات املستتتتتتدحة يفأ نتتتتتتاء آختتتتتتةيل يف 
أدرجتتت أمستتاؤذم يف مةفتتق العتتةار، يف دتتى أفتتةاد آختتةيل حتتددت أمستتاءذم 

. يفيفضتتتع اجملدتتتس (115)املورتتتاة هلتتت ا الغتتتة   متتتال ابلعتتتةار نفستتت الدجوتتتُة 
أحكامتتتتتا تةستتتتتي استتتتتتثواءات متتتتتل حظتتتتتة الستتتتتفة  وتتتتتدما تتتتتتربر النتتتتتةيفرة 
اإلنسانية ذ ا السفة، مبا يف ذلك أداء الواجب الدي ، أيف  ودما يكول 
دختتول الفتتةد أيف متتةيفره ال تتا ة ضتتةيفراي لدوفتتاء مبعتنتتيات مجتتةاء ننتتائي، 

متتتتل احلظتتتتة متتتتل شتتتتان  أل خيتتتتدم أذتتتتداف محتتتتالل يكتتتتول ا ستتتتتثواء  أيف
 يستتايف،  دتتى الوحتتو التت ي  -الستتالم يفحتعيتتق املصتتاحلة الوقويتتة يف غيويتتا 

. يفنتةر اجملدتس أينتاً (116)تعةره الدجوة  دى أستاس كتل حالتة  دتى حتدة
امل تاي  التتيت يوعغتتي أل تتع هتتا الدجوتتة يف حتديتتد األفتتةاد اخلاضتت ني لتتتدا   

__________ 

  )ب(. 9 يف 5 يف 4 الفعةات ،(2012) 204٨ العةار (115)

  .5 الفعةة نفس ، املةجع (116)

ذتتؤ ء األفتتةاد ذتتم َمتتل يستت ول مىل موتتع م تتادة اجلتتلاءات، فتتو ن  دتتى أل 
الوظتتتام الدستتتتوري مىل نصتتتا   أيف يعومتتتول ا متتتال تعتتتون  ا ستتتتعةار يف 

 يستتايف، يف  ستتيما متتل اضتت دع متتوهم  تتديفر نيتتادي يف انعتتالب  -غيويتتا 
؛ يفَمتتتتتتتتل يتصتتتتتتتتةفول لصتتتتتتتتاحل ذتتتتتتتتؤ ء األفتتتتتتتتةاد 2012نيستتتتتتتتال/أ ةيل  12
م ابلتتتتتتد م أيف التمويتتتتتتل ي مدتتتتتتول ابمسهتتتتتتم أيف حتتتتتتتت ممتتتتتتةهتم أيف ميتتتتتتديفهن أيف

 وسائل أخةى ترمل ال ائدات املتاتيتة متل قةيتق اجلةميتة املوظمتة يفزرا تة 
. (117)املدتتتدرات يفستتتالئفها يفمنتاجهتتتا يفا جتتتتار هبتتتا   تتتةق غتتت  مرتتتةيف ة

يفد تتتا اجملدتتتس التتتديفل األ نتتتاء أينتتتاً مىل م تتتالغ الدجوتتتة ابخل تتتوات التتتيت 
ن  سيععي احلالة يف . يفأشار مىل أ(11٨)تتد ذا هبدف توفي  حظة السفة

 يستتايف نيتتتد ا ستتت ةا  املستتتتمة، يفأنتت  ستتتيكول  دتتى استتتت داد  -غيويتتا 
 ست ةا  يفجاذة تتدا   اجلتلاءات، مبتا يف ذلتك ت ليلذتا  تتدا   مضتافية 
متتتتتل نعيتتتتتل حظتتتتتة توريتتتتتد األستتتتتدحة يففتتتتتة  العيتتتتتود املاليتتتتتة، أيف ت تتتتتديدها 

احملتتتتةز  ت ديعهتتتتا أيف رف هتتتتا حستتتتعما تعتنتتتتي النتتتتةيفرة يف ضتتتتوء التعتتتتدم أيف
 .(119) يسايف -غيويا  يف

يفيف نتتةار اثل، أ تتةب اجملدتتس  تتل استتت داده لدوظتتة يف اختتتاذ  
ل ني يف ا جتتتتار ابملدتتتدرات يفاجلةميتتتة مجتتتةاءات أختتتةى لدتصتتتدي لدنتتتا

 .(120)(2012) 204٨ يسايف، متاشيا مع العةار  -املوظمة يف غيويا 
__________ 

  .7 يف 6 الفعةاتل نفس ، املةجع (117)

  .10 الفعةة نفس ، املةجع (11٨)

  .12 الفعةة نفس ، املةجع (119)

  .7 الفعةة ،(2013) 2092 العةار (120)

https://undocs.org/ar/S/RES/2040%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
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  16اجلديفل 
 2013-2012بيساو،  - فيما يتعلق بغينيا 41ابملادة  التدابري املفروضة عمال

 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا   
 (2013) 2092 (2012) 204٨ العةارات املورئة لدتدا   اجللاءات األحكام املت دعة  تدا  

  تد   جديد 4، الفعةة (2012) 204٨ السفةحظة     
  

 مجهورية أفريقيا الوسطى 
، ازداد تتتدذور احلالتتتة األمويتتتة 2012ا تتتداء متتتل أيفاختتة  تتتام  

يفحالتتة حعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يف ستتياق احلتتةب 
متواقوني  مسدحة تتالف أساساً مل مجا ات األذدية اليت اندل ت  ني

متتتواقوني مستتتيحيني.  مستتتدحة تتتتتالف أساستتتاً متتتل مستتتدمني يفمجا تتتات
يفيف أ عتتتتاب نتتتتةارات يف يتتتتا ت ستتتتا عة جملدتتتتس األمتتتتل  رتتتتال احلالتتتتة يف 

 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5مجهوريتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتتتتت ى، أدال اجملدتتتتتتتتتتتس يف 
ا نتهاكتتتتتتات املستتتتتتتمةة لدعتتتتتتانول التتتتتتديفيل اإلنستتتتتتام  2013 ديستتتتتتمرب

 ة الو تتتاق التتتيت تةتكعهتتتا اجلما تتتات يفخةيفنتتتات حعتتتوق اإلنستتتال الواستتت
املستتدحة، كمتتا شتتجب ا ستتتغالل غتت  العتتانوم ملتتوارد العدتتد ال عي يتتة 

. يففة  اجملدس حظتةا  دتى توريتد (121) دى لو يسهم يف مدامة الولاع
األستدحة يف مجهوريتة أفةيعيتتا الوست ى يو عتق  دتتى األستدحة يفالتت خ ة 

  ال ستتتتتتتكةية يف دتتتتتتتى يفاملةكعتتتتتتتات يفامل تتتتتتتدات ال ستتتتتتتكةية يفامل تتتتتتتدات شتتتتتتتع
املستتتتتا دة املاليتتتتتة يفالتعويتتتتتتة يفالتتتتتتدريب التعتتتتت  فيمتتتتتتا يت دتتتتتق ابألنرتتتتتت ة 

__________ 

  .17 يف 16 الفعةاتل ،(2013) 2127 العةار (121)

ال ستتكةية، متتع استتتثواء أصتتواف موهتتا امل تتداُت ال ستتكةية غتت  الفتاكتتة 
املعصتتود استتتددامها حصتتةا يف األغتتةا  اإلنستتانية يفأغتتةا  احلمايتتة، 

املعصود يفممداداُت األسدحة لعوات األمل يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
استددامها حصةا يف مصالح ن اع األمل. يفأذل اجملدس أينا لدتديفل 
األ نتتتاء مبصتتتادرة يفتستتتجيل مجيتتتع األصتتتواف احملظتتتورة التتتيت تكترتتتفها 

 تتتةٌ   تتتام لوظتتتام اجلتتتلاءات  17يفابلتتتتدد  موهتتتا. يفيتتتةد يف اجلتتتديفل 
 اجلديد املفةيف   دى مجهورية أفةيعيا الوس ى. 

، أنرتتا اجملدتتس جلوتتًة لةصتتد (2013) 2127مبوجتتب العتتةار  
توفيتتتتتت  التتتتتتتدا   يففةيتتتتتتَق ختتتتتترباء ملستتتتتتا دة الدجوتتتتتتة يف توفيتتتتتت  يف يتهتتتتتتا. 

خ وات  الدجوة مبا تتد ه ملاجملدُس الديفل األ ناء مىل م الغ  يفد ا
لتوفيتت  تتتدا   اجلتتلاءات. يفأ تتةب اجملدتتس  تتل ا تلامتت  الوظتتة  ستتة ة يف 
فتتتتتة  تتتتتتدا   حمتتتتتددة اهلتتتتتدف، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك حظتتتتتة الستتتتتفة يفجتميتتتتتد 
األصتتول،  دتتى األفتتةاد التت يل  مدتتوا  دتتى تعتتويض الستتالم يفا ستتتعةار 

 .(122)يفاألمل يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
__________ 

  .59-56 الفعةات نفس ، املةجع (122)

 
  17اجلديفل 

 2013-2012فيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى،  41التدابري املفروضة عمال ابملادة 
 العةارات املتد ة خالل فرتة ا ست ةا   
 (2013) 2127 العةارات املورئة لدتدا   
   األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات   

 تد   جديد 54، الفعةة (2013) 2127 حظة توريد األسدحة
   األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ

 تد   جديد 55، الفعةة (2013) 2127 مصادرة األسدحة
   

https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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 41املناقشات املتصلة ابملادة  - ابء
يغ تتي ذتت ا العستتم الفة تتي املوانرتتاتِّ التتيت دارت يف اجملدتتس  

 رتتتتتال التتتتتديفر يفا ستتتتتتددام املواستتتتتتعني لدجتتتتتلاءات يفالتتتتتتدا   األختتتتتتةى 
. يفذتتو يتوتتايفل املوانرتتات املت دعتتة ابملستتائل 41املتدتت ة مبوجتتب املتتادة 

يفتدتتتتتتك املت دعتتتتتتة ابملستتتتتتائل اخلاصتتتتتتة  عدتتتتتتدال   يوهتتتتتتا حتتتتتتتت املواضتتتتتتي ية 
 موفصدة.  وايفيل

يفنتتتتتد توتتتتتايفل اجملدتتتتتس يف موانرتتتتتات  املواضتتتتتي ية مستتتتتالة فتتتتتة   
توستتيع ن تتاق التتتدا   احملتتددة اهلتتدف  غيتتة املستتا دة  دتتى منفتتاذ  يف/أيف

( يفاملةأة يفالسالم يفاألمل 9الة نةارات   رال األقفال يفالولاع املسدح )احل
(. يفيف املوانرتتات اخلاصتتة  عدتتدال   يوهتتا، نظتتة اجملدتتس يف 10)احلالتتة 

( 11ديفر اجلتتتلاءات فيمتتتا يت دتتتق ابلستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال )احلالتتتة 
 يف نتتتتتتتتتش اخليتتتتتتتتتارات املت دعتتتتتتتتتة ابلتتتتتتتتتةد املواستتتتتتتتتب  دتتتتتتتتتى ا نعتتتتتتتتتالب يف 

يف  41املتتادة ( يفنظتتة يف استتتددام تتتدا   12 يستتايف )احلالتتة  - غيويتتا
 (.13سياق األزمة السورية )احلالة 

 
 املواضيعياملناقشات ذات الطابع  

 
 ٩احلالة  
 األطفال والنزال املسلح 
، 2012أيدول/ستتعتمرب  19امل عتتودة يف  6٨3٨يف اجلدستتة  

 عتتتد اجملدتتتس موانرتتتة مفتوحتتتة  رتتتال األقفتتتال يفالوتتتلاع املستتتدح، يفكتتتال 
. يفيف  دايتتتة (123)م ةيفضتتتاً  ديتتت  خالهلتتتا التعةيتتتة الستتتووي لامتتتني ال تتتام

التت ي كتتةر فيتت  لكيتتد  (2012) 206٨اجلدستتة، اختتت  اجملدتتس العتتةار 
استتت داده  ختتتاذ تتتدا   حمتتددة اهلتتدف يفتدرجييتتة ضتتد متتل يتمتتادى يف 

                                                                                                             . (124)ارتكاب ا نتهاكات
يفيف اإلحاقة اليت ندمتها املمثدة اخلاصة لامتني ال تام امل ويتة  

حتت فتة  تتتدا   ابألقفتال يفالوتلاع املستدح يف أ عتاب التصتويت، انرت 
حمددة اهلدف  دى املتماديل يف ارتكاب ا نتهاكات املدرجة أمساؤذم 

انتهاكات ُشكدت متل  يف التعةية،  دءاً ايفلئك األفةاد ال يل يةتكعول
. يفأ تتتةز  تتتدة مرتتتاركني نيتتتام جلتتتال (125)أجدهتتتا ابلف تتتل جلتتتال جتتتلاءات

__________ 

(123) S/2012/261. 

 األقفتتتتتتتال” ،2٨ العستتتتتتتم األيفل، اجلتتتتتتتلء انظتتتتتتتة امل دومتتتتتتتات، متتتتتتتل ملليتتتتتتتد (124)
  .“املسدح يفالولاع

(125) S/PV.6838، 6 الصفحة.  

يفالصتتتومال  اجلتتتلاءات امل ويتتتة جبمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفالستتتودال
يفكتوت ديفتتوار رضتتافة ا نتهاكتتات اجلستيمة ضتتد األقفتتال مىل م تتاي  

. يفانترتح   تض املتكدمتني ضتةيفرة مدرا  (126)اإلدرا  يف نوائم اجللاءات
م اي  محاية األقفال أينا يف يف ايت سائة جلال اجللاءات اليت جيةي 

أل  . يفأ تتتتةب اثتتتتل غواتيمتتتتا   تتتتل أمدتتتت  يف(127)جتديتتتتدذا أيف منرتتتتاؤذا
ترتتتتتمل نظتتتتم اجلتتتتلاءات األختتتتةى، مثتتتتل تدتتتتك املفةيفضتتتتة  دتتتتى توظتتتتيم 
العا تتتتدة يفحةكتتتتتة قالعتتتتتال حتديتتتتتدا،  دتتتتى م تتتتتاي  تت دتتتتتق اب نتهاكتتتتتات 

                                                                                                             . (12٨)اخل  ة حبق األقفال
يفكتد   مضايف، د ا اثتل نيوزيدوتدا مىل استت انة أيفستع دترباء  

محاية األقفال يف جممو ات اخلترباء التيت تتوفة التد م لدجتال اجلتلاءات 
. يفد تتا متكدمتتول (129)  مدهتتاأيف تعتدم مليهتتا املستتا دة يف ا ضت الع 

آختتتتةيفل مىل منامتتتتة  النتتتتة متيوتتتتة  تتتتني الفةيتتتتق ال امتتتتل امل تتتت  ابألقفتتتتال 
يفالوتتتلاع املستتتدح يفاملمثدتتتة اخلاصتتتة لامتتتني ال تتتام يفجلتتتال اجلتتتلاءات امل ويتتتة 

األمتني ال تتام  اثدتتو  عدتدال حمتتددة،  ستعل موهتتا  عتد محاقتتات يعتدمها
                            .(130)اخلاصول مىل جلال اجللاءات

يفد تتتتا اتتتتثال الصتتتتني يفالربتغتتتتال مىل تتتتتوخي احلتتتت ر يف ا تمتتتتاد  
 تتتدا   اجلتتلاءات. يفدف تتا ال ت ليتتل العتتدرات الوقويتتة يوعغتتي أل اظتتى

. (131)ابأليفلوية يفال اجللاءات يوعغي أل تععى املالذ األخت  لدمجدتس
يفابملثتتتتتل أشتتتتتتارت اثدتتتتتتة الربازيتتتتتتل مىل أل اجلتتتتتتلاءات يفحتتتتتتدذا   تكفتتتتتتي 
يفأشارت  دى اجملدس ا  يغفل أ ية الت ايفل مع احلكومتات يفأقتةاف 

                                                                                  .(132)الولا ات مل أجل مجياد حدول مستدامة حلماية األقفال
 ا نتهاكتتتتتات يف يفمتتتتتل ستتتتتعل م اجلتتتتتة مرتتتتتكدة املتمتتتتتاديل يف 

احلا ت اليت   توجد فيها جلتال جتلاءات نائمتة، انترتح اتثال الربتغتال 
__________ 

 26 يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة(؛ )التتتتتتتو ايت 17 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتت ، املةجتتتتتتتع (126)
 S/PV.6838 يف )غواتيمتتتتتتتتتتتتتا (؛ 36 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا(؛ )جوتتتتتتتتتتتتتوب

(Resumption 1)، فودوتتتتتتتتدا(؛ 13 يفالصتتتتتتتتفحة )كوتتتتتتتتدا(؛ 5 الصتتتتتتتتفحة( 
  )نيوزيدودا(. 3٨ يفالصفحة

(127) S/PV.6838 حتاد األيفريف (. )ا  32)الربتغال(؛ يفالصفحة  24، الصفحة 

  .36 الصفحة نفس ، املةجع (12٨)

(129) S/PV.6838 (Resumption 1)، 3٨ الصفحة.  

(130) S/PV.6838 ا حتتتتتاد 42 يفالصتتتتفحة أفةيعيتتتتا(؛ )جوتتتتوب 26 الصتتتتفحة( 
 )فودوتتتتتتدا(؛ 13 الصتتتتتتفحة ،S/PV.6838 (Resumption 1) يف األيفريف (؛
  )سدوفيويا(. 25 يفالصفحة يفاهلةسك(؛ )العوسوة 24 يفالصفحة

(131) S/PV.6838، الربتغال(. 24 يفالصفحة )الصني(؛ 15 الصفحة(  

  .40 الصفحة نفس ، املةجع (132)
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. يفيف الستياق نفست ، أينتد (133)يفالياابل منرتاء جلوتة جتلاءات مواضتي ية
اتتتثال فةنستتتا يفليدتورتتتتايل ممكانيتتتة ا ستتتت انة ابلفةيتتتق ال امتتتل ليتتتؤدي 

موانرتتتة قةيعتتتة . يفد تتتا اثتتتل األرجوتتتتني مىل (134) متتتل جلوتتتة جتتتلاءات
فتتتة  جتتتلاءات  دتتتى متتتةتكيب ا نتهاكتتتات يف احلتتتا ت التتتيت   توجتتتد 

، يفنتتتتتال اثتتتتتل نيوزيدوتتتتتدا مل ذتتتتت ه احلتتتتتا ت (135)فيهتتتتتا جلتتتتتال جتتتتتلاءات
. يفيف (136)تستتتتتد ي درجتتتتة متتتتل ا  تكتتتتار يف أستتتتاليب  متتتتل اجملدتتتتس

املعا ل، أ ةب اثل الو ايت املتحتدة  تل رأي مفتاده أل منرتاء نظتام 
م   ات   رال األقفال يفالولاع املسدح خيتار   يدتيب، فيمتا جلاءات نائ

يعتتتتديف، احلاجتتتتة مىل أديفات أفنتتتتل لدت امتتتتل متتتتع متتتتةتكيب ا نتهاكتتتتات 
                                                                                                                                                                                                                                                    . (137)املتماديل
 يفأ تتتتتةب   تتتتتض املرتتتتتاركني  تتتتتل العدتتتتتق مزاء ممكانيتتتتتة ت عيتتتتتق 

مدرجتتة يف جتتديفل أ متتال اجملدتتس. فمتتل  حتتا ت ليستتت جتتلاءات يف
جهتتتة، أشتتتتار اثتتتتل كولومعيتتتا مىل يفجتتتتود ذيئتتتتات أختتتةى يفستتتتعل أختتتتةى 

مع محاية األقفال يف احلا ت اليت   ميكل ت ةيفها اهنا نلاع لدت امل 
تتتة اجملدتتتس، كمتتتا ف دتتتت اثدتتتة الربازيتتتل أينتتتا، ال آليتتتات  مستتتدح. يفذكن
اجلتتتتتلاءات احملتتتتتددة اهلتتتتتدف   تو عتتتتتق م   دتتتتتى احلتتتتتا ت املدرجتتتتتة يف 
جتتتديفل أ متتتال اجملدتتتس التتتيت ترتتتكنل هتديتتتدا لدستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني 

 .(13٨)مل ميثاق األمم املتحدة 39  املادة ما تو   دي  دى لو
 

  10احلالة  
 املرأة والسالم واألمن 
، 2012شعا /فرباية  23اليت ُ عدت يف  6722يف اجلدسة  

نظتتتتة اجملدتتتتس يف التعةيتتتتة الستتتتووي لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل ال وتتتتف اجلوستتتتي 
الت ي تنتمل م دومتات  تل أقتةاف الوتتلا ات  (139)املتةتعط ابلولا تات

املستتتتدحة يف مجيتتتتع ألتتتتاء ال تتتتامل التتتتيت يوجتتتتد متتتتل األستتتتعاب متتتتا يكفتتتتي 
وستتتتي. يفتنتتتمل مةفتتتتق التعةيتتتة نائمتتتتة لالشتتتتعاه يف ارتكاهبتتتتا ال وتتتف اجل

جوستي يف ستياق حتا ت  ابألقةاف املرتع  يف ارتكاهبا أ مال  وتف
__________ 

(133) S/PV.6838، الياابل(. 3٨ يفالصفحة )الربتغال(؛ 24 الصفحة(  

، S/PV.6838 (Resumption 1))فةنستتا(؛ يف  23 املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (134)
 )ليدتورتايل(.  22الصفحة 

(135) S/PV.6838 (Resumption 1)، 6 الصفحة.  

  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (136)

(137) S/PV.6838، 17 الصفحة.  

 )الربازيل(.  40)كولومعيا(؛ يفالصفحة  19يف  1٨املةجع نفس ، الصفحتال  (13٨)

(139) S/2012/33.  

الوتلاع املستتدح املدرجتة يف جتتديفل أ متال اجملدتتس. يفيف املوانرتة، رحتتب 
ال ديتد متتل املتكدمتتني ابألداة التتيت تستمح لدجتتال اجلتتلاءات امل ويتتة ال 

الوتتتتتلاع يف نتتتتتوائم تتتتتتدر  متتتتتةتكيب أ متتتتتال ال وتتتتتف اجلوستتتتتي يف حتتتتتا ت 
 .(140)اجللاءات
 ،2013نيستال/أ ةيل  17اليت  عدت يف  694٨يفيف اجلدسة  

نظتتة اجملدتتس يف التعةيتتة الستتووي لامتتني ال تتام  رتتال ال وتتف اجلوستتي يف 
  جلتال اجلتلاءات حا ت الوتلاع الت ي د تا فيت  األمتني ال تام مىل أل تتدت

ذات الصدة تدا   حمددة اهلدف، يفمىل أل يوظة اجملدس يف الوسائل اليت 
ميكل مل خالهلا أل تتد  ذ ه التدا   أينا يف الستيانات ذات الصتدة 

. يفكتتتةر  تتتدد متتتل املرتتتاركني يف (141)التتتيت   تتتتتوفة فيهتتتا جلتتتال جتتتلاءات
 تتتاي  التتتيت تتتتتوظم املوانرتتتة د تتتوة األمتتتني ال تتتتام يفرحعتتتوا  توستتتيع ن تتتتاق امل

حتديتتتد اجلهتتتات اخلاضتتت ة لتتتوظم اجلتتتتلاءات متتتل أجتتتل التصتتتدي صتتتتةاحة 
. يفد تتا   تتض املتكدمتتني أينتتا مىل ت ليتتل (142)لد وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام

الت ايفل يفالتعادل  ني املمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابل وتف اجلوستي 
 .(143)يف حا ت الولاع يفجلال اجللاءات ذات الصدة

يفنالت اثدة أيةلودا مهنتا تؤيتد  رتدة توصتية األمتني ال تام ال  
يوستتع اجملدتتس ندراتتت  املؤسستتية ليجتتد يفستتائل لت عيتتق اجلتتلاءات حيتتث 

. يفيف املعا تتتتل، د تتتتا اثتتتتل الربازيتتتتل مىل مليتتتتد متتتتل (144)توجتتتتد جلتتتتال  
__________ 

(140) S/PV.6722، ابل وتتف امل ويتتة ال تتام لامتتني اخلاصتتة )املمثدتتة 4 الصتتفحة 
 2٨ يفالصتتتفحة )الربتغتتتال(؛ 27 يفالصتتتفحة الوتتتلاع(؛ حتتتا ت يف اجلوستتي
 ،S/PV.6722 (Resumption 1) يف ) دجيكتتا(؛ 39 يفالصتفحة )فةنستا(؛
 يفالصتتتتفحتال األيفريف (؛ )ا حتتتتتاد 7 يفالصتتتتفحة )أستتتترتاليا(؛ 3 الصتتتتفحة

 14 يفالصتتتتتفحة )ليدتورتتتتتايل(؛  11 يفالصتتتتفحة )سويستتتتةا(؛ 11 يف 10
 اابل(؛)اليتتتتتتتتتت 19 يفالصتتتتتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتتتتتا(؛ 16 يفالصتتتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتتتةائيل(؛
 25 يفالصتتتتتتتتفحة )كوتتتتتتتدا(؛ 22 يفالصتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتونيا(؛ 21 يفالصتتتتتتتفحة

 )املكستتتتتيك(؛ 36 يفالصتتتتتفحة )أيةلوتتتتتدا(؛ 2٨ يفالصتتتتتفحة )لكستتتتتمربغ(؛
  )السويد(. 3٨ يفالصفحة

(141) S/2013/149، 12٨ الفعةة.  

(142) S/PV.6948، 22 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة كتتتتتتتتتتتتتتوراي(؛ )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة 12 الصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 32 يفالصتتتتتتتتفحة )لكستتتتتتتتمربغ(؛ 31 يف 30 يفالصتتتتتتتتفحتال )ابكستتتتتتتتتال(؛

 44)الوتتتةيفي (؛ يفالصتتتفحة  40)ريفانتتتدا(؛ يفالصتتتفحة  3٨)أستتترتاليا(؛ يفالصتتتفحة 
 52؛ يفالصتتتتتتتتتفحة )كوتتتتتتتتتدا( 51يف  50)ا حتتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتتتفحتال 

 )مستتتتتونيا(؛ 70 يفالصتتتتفحة )كازاخستتتتتال(؛ 56 يفالصتتتتفحة ) وتستتتتوا (؛
 ٨7 يفالصتتتتتتتفحة )ليتوانيتتتتتتتا(؛ 79 يفالصتتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتتا(؛ 76 يفالصتتتتتتتفحة
  ) دجيكا(. 93 يفالصفحة )نيوزيدودا(؛ 90 يفالصفحة )أملانيا(؛

 العرتتتةي(؛ األمتتتل شتتتعكة ابستتتم )ستتتدوفيويا، 45 الصتتتفحة نفستتت ، املةجتتتع (143)
  )ليتوانيا(. 79 يفالصفحة )كازاخستال(؛ 56 يفالصفحة

  .٨3 الصفحة نفس ، املةجع (144)
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املوانرتتة  رتتتال ذتتت ه املستتتالة، مذ ارلى أل توستتيع ن تتتاق التتتتدا   نتتتد 
حا ت مل يعةر اجملدس أهنا تركل  تدا   تعييدية يفيفني مىل ت عيق 

 .(145)هتديدات لدسالم يفاألمل الديفليني
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت   24التتتتتتتتتتتتيت  عتتتتتتتتتتتتدت يف  69٨4يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتة  
التت ي حتتث فيتت  جلتتال  (2013) 2106اختتت  اجملدتتس العتتةار  ،2013

اجللاءات العائمة  دى فة  جلاءات حمددة اهلدف ضد َمتل يةتكعتول 
أ متتال ال وتتف اجلوستتي يف حتتا ت الوتتلاع أيف أيمتتةيفل ابرتكاهبتتا؛ يفكتتةر 
اإل تتةاب  تتل ا تلامتت  أل يوظتتة،  وتتد نيامتت   فتتة  أيف جتديتتد جتتلاءات 
حمتتددة اهلتتدف يف حتتا ت الوتتتلاع املستتدح، يف تنتتمني تدتتك اجلتتتلاءات 

 اي  لادرا  يف العوائم تت دق ابل وف اجلوسي. يفيف اجلدسة نفسها، م
أ ةب اثل أيةلودا  ل خيعة أمد  ألن  مل يتة م  العديتل متل األدلتة التيت 
ترتت  مىل محتتةاز اجملدتتس تعتتدماً يف مجيتتاد ستتعل تتتتيح لتت  فتتة  جتتلاءات 

 تتتتدا   أختتتةى  دتتتى اجلوتتتاة املرتتتتع  فتتتيهم يف العدتتتدال التتتيت   تو عتتتق أيف
 .(146) ديها أي نظم لدجلاءات

 
 41املناقشات اخلاصة ببلدان معينة اليت تتعلق ابملادة  
  11احلالة  
 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان* 
، 2012أاير/متتتتايو  2التتتتيت ُ عتتتتدت يف  6764يف اجلدستتتتة  

الت ي أدال فيت  أحتدا  ال وتف  (2012) 2046  اجملدتس العتةار اخت
املتكتتتةرة  تتترب احلتتتديفد  تتتني الستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال يفنتتتةر أل احلالتتتة 
الستتائدة  دتتى قتتول احلتتديفد  تتني العدتتديل ترتتكل خ تتةا يهتتدد الستتالم 

يوعغتتي لدستتودال يفجوتتوب الستتودال  يفاألمتتل التتديفليني. يفنتتةر اجملدتتس أنتت 
يفنف مجيع أ مال العتال  دى الفور يفاستئواف املفايفضات  ال شةيف  
حتتتتتت ر ايتتتتة فةيتتتتق التوفيتتتت  الةفيتتتتع املستتتتتوى التتتتتا ع لالحتتتتتاد األفةيعتتتتي، 

مل امليثاق يف حالة  41يفأ ةب  ل ا تلام  اختاذ تدا   مبوجب املادة 
 .(147) دم ا متثال

__________ 

  .59 الصفحة نفس ، املةجع (145)

(146) S/PV.6984، 7٨ الصفحة.  
 الثتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتةيل 11 املؤرختتتتتة األمتتتتتل جمدتتتتتس رئتتتتتيس مبتتتتت كةة  متتتتتال * 

2013 (S/2013/657،) امل وول العود صياغة التارير ذلك مو  نُعحت 
  تتل ال تتام األمتتني تعتتارية” لتصتتعح “الستتودال  تتل ال تتام األمتتني تعتتارية”

 “.السودال يفجووب السودال

 األمتتتني تعتتتارية” ،12 العستتتم األيفل، اجلتتتلء انظتتتة امل دومتتتات، متتتل ملليتتتد (147)
  .“السودال يفجووب السودال  ل ال ام

يف  د التصويت، رحتب  تدة متكدمتني ابختتاذ العتةار مبوجتب  
الفصتتتتل الستتتتا ع متتتتل امليثتتتتاق يفذتتتتو متتتتا جي تتتتل ا لتلامتتتتات املوعثعتتتتة  وتتتت  

. يفأ ة تتتتت اثدتتتتة التتتتو ايت املتحتتتتدة  تتتتل د مهتتتتا (14٨)ةالتلامتتتتات مدلِّمتتتت
جلهتتود فةيتتق ا حتتتاد األفةيعتتي الةفيتتع املستتتوى امل تت  ابلتوفيتت ، يفلكوهتتا 
أكتتدت يف الونتتت نفستت  أل اجملدتتس  تتازٌم  دتتى مستتاءلة ال تتةفني يفأنتت  
 دتتتتى استتتتت داد لفتتتتة  جتتتتلاءات مبوجتتتتب الفصتتتتل الستتتتا ع  دتتتتى أحتتتتد 

 .(149)ال ةفني أيف كديهما
 يتتتتتتد أل متكدمتتتتتتتني آختتتتتتتةيل أ ة تتتتتتتوا  تتتتتتل نتتتتتتتدر متتتتتتتل احلتتتتتتت ر  

ا تترب اثتل ا حتتاد الةيفستي أل فتتة  . فعتد (150)يت دق ابجللاءات فيما
التتتتتاث   دتتتتى ال تتتتةفني. يفارلى  اجلتتتتتلاءات خ تتتتتوٌة مت ةفتتتتتة يف مستتتتا ي

ضةيفرة أل يواصل فةيق التوفي  الةفيع املستتوى التتا ع لالحتتتاد األفةيعتتي 
جهتتتتوده الوتتتتتر ة يف جمتتتتال الوستتتتاقة يفأل يظتتتتتتل ذتتتتو االليتتتتتتة الةئيتتتتتتتسية 

. يفنتتتتال اثتتتتل املغتتتتةب مل  دتتتتده (151)عدتتتتتديللت عيتتتتتتع ال النتتتتتتات  تتتتتتني ال
اع  فة  اجللاءات م  مذا انتنتت النتةيفرة العصتوى ذلتك. يفنتونه   

ابلوتتتداء التتت ي يفجهتتتت  جام تتتة التتتديفل ال ة يتتتة لد تتتةفني متتتل أجتتتل حتتتل 
 .(152)املراكل العائمة  يوهما  ل قةيق املفايفضات

يفكتتةر اثتتل الستتودال لكيتتد أ يتتة اإل عتتاء  دتتى  مديتتة تستتوية  
الوتتتتلاع داختتتتل العيتتتتت األفةيعتتتتي، يفأفتتتتاد ال العتتتتةار نتتتتد أدر  يف مقتتتتار 
الفصل السا ع موضوع يف ييت جوتوب كةدفتال يفالويتل األزرق، رغتم أل 

ي دتب مدراجهمتا حتتت  جمدس السدم يفاألمل التا ع لالحتتاد األفةيعتي مل
ذلتتتتك الفصتتتتل. يفأضتتتتاف كتتتت لك أل العتتتتةار يتنتتتتمل هتديتتتتدا ابلدجتتتتوء 

 .(153)امليثاق، يفذو ما مل ي دع  ا حتاد األفةيعي أينا 41لدمادة 
 

 12احلالة  
 بيساو -احلالة يف غينيا  
 يستتايف، استتتمع  -يف أ عتتاب ا نعتتالب ال ستتكةي يف غيويتتا  
مىل  2012ستتال/أ ةيل ني 19امل عتتودة يف  6754جدستتت   اجملدتتس يف

__________ 

(14٨) S/PV.6764 أملانيتتتتتتتا(؛ 6 يفالصتتتتتتتفحة أفةيعيتتتتتتتا(؛ )جوتتتتتتتوب 5 الصتتتتتتتفحة( 
  املتحدة(. )املمدكة 10 يفالصفحة )فةنسا(؛ ٨ يفالصفحة

 .3 الصفحة نفس ، املةجع (149)

 الةيفستتتي(؛ )ا حتتتتاد 6 يفالصتتتفحة )الصتتتني(؛ 4 الصتتتفحة نفستتت ، املةجتتتع (150)
  )ابكستال(. 11 يفالصفحة )املغةب(؛ 10 يف 9 يفالصفحتال

  .7 الصفحة نفس ، املةجع (151)

  .10 الصفحة نفس ، املةجع (152)

  .15 يف 14 الصفحتال نفس ، املةجع (153)

https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/٢٠٤٦%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6984
https://undocs.org/ar/S/2013/657
https://undocs.org/ar/S/PV.6764
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محاقتتتتة نتتتتدمها املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام يفرئتتتتيس مكتتتتتب األمتتتتم 
 يستتايف. يفنتتال املمثتتل اخلتتاص -املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف غيويتتا

يف محاقتتتتت  مل كتتتتال متتتتل مجا تتتتة العدتتتتدال الواقعتتتتة ابلربتغاليتتتتة يفا حتتتتتاد 
األفةيعتتتتي انتتتترتح فتتتتة  جتتتتلاءات حمتتتتددة اهلتتتتدف  دتتتتى فتتتتةادى العتتتتادة 

. يفأشار اثل الربتغال (154)ال سكةيني يفالسياسيني املةتع ني اب نعالب
مىل أل ا حتاد األيفريف  مستت ٌد لدمنتي نتدماً يف فتة  جتلاءات  دتى 
األفتتةاد التت يل يواصتتدول  ةندتتة الستتالم يفاألمتتل يفت  يتتل األداء ال عي تتي 
 لدمؤسسات الدستورية، يفد ا املمثل اجملدتس مىل الوظتة يف اختتاذ تتدا  

. يف  تتتد متتتةيفر يتتتومني، أصتتتدر اجملدتتتس  يتتتا  (155)ااثدتتتة حمتتتددة اهلتتتدف
أ تةب فيت   تل استتت داده لدوظتة يف فتة  جتلاءات حمتتددة  (156)رائستيا

 اهلدف  دى مةتكيب ا نعالب ال سكةي يفمل ناموا  د م .
، د تتا 2012أاير/متتايو  7ودة يف امل عتت 6766يفيف اجلدستتة  

 يستتايف مىل فتتة  جتتلاءات  -يفزيتتة اخلارجيتتة يفالت تتايفل التتديفيل يف غيويتتا 
. يفتكدم يفزيتة ال النتات اخلارجيتة يف (157) دى نادة ا نعالب يفرفانهم

أنغتتتتو  ابستتتتم مجا تتتتة العدتتتتدال الواقعتتتتة ابلربتغاليتتتتة، فواشتتتتد اجملدتتتتَس أل 
ال ستتتكةيني يفاملتتتدنيني  يفتتتة  جتتتلاءات حمتتتددة األذتتتداف  دتتتى األفتتتةاد

. يفأخ ا، أ دغت اثدة اجلما ة ا نتصادية (15٨)املراركني يف ا نعالب
لديفل غةب أفةيعيا اجملدَس مبجمو ة مل اجلتلاءات احملتددة اهلتدف التيت 
ُفةضتتتت  دتتتى العيتتتادة ال ستتتكةية يفاملتتتةتع ني هبتتتا، يفأ دغتتتت  أينتتتا  فتتتة  

دتد   د فرل املرتايفرات جلاءات د دوماسية يفانتصادية يفماليتة  دتى الع
 .(159) ني اجلما ة يفاجملدس ال سكةي

ةار يف  تتتد متتتةيفر أحتتتد  رتتتة يومتتتاً، اختتتت  اجملدتتتس ابإلمجتتتاع العتتت 
التت ي فتتة   تت  حظتتة الستتفة  دتتى أ نتتاء اجملدتتس  (2012) 204٨

ال ستتتكةي. يفأكتتتد اجملدتتتس أينتتتا أنتتت  ستتتيععي الوضتتتع نيتتتد ا ستتتت ةا  
املستتتتتمة يفأنتتتت  يظتتتتل  دتتتتى استتتتت داد لفتتتتة  تتتتتدا   مضتتتتافية أيف ت تتتتديل 

ف هتتا. يف  تتد التصتتويت، رحتتب اتتثال التتتدا   املفةيفضتتة أيف ت ديعهتتا أيف ر 
__________ 

(154) S/PV.6754، 4 الصفحة.  

  .16 الصفحة نفس ، املةجع (155)

(156) S/PRST/2012/15.  

(157) S/PV.6766، ٨ الصفحة.   

  .9 الصفحة نفس ، املةجع (15٨)

  .13 الصفحة نفس ، املةجع (159)

الربتغتتتال يفاملغتتتةب ابختتتتاذ العتتتةار  وصتتتف  رستتتالة نويتتتة تتتتد و مىل م تتتادة 
 .(160)الوظام الدستوري

، 2013حليةال/يونيت   5اليت  عدت يف  6963يفيف اجلدسة  
تكدم اثل كوت ديفوار ابسم اجلما ة ا نتصادية لتديفل غتةب أفةيعيتا 
يفيفصتتتتتف الرتتيعتتتتتات السياستتتتتية ا نتعاليتتتتتة يفالتعتتتتتدم احملتتتتتةز لتتتتتو مجتتتتتةاء 

 ضوء ذلك مىل رفع اجللاءات،  د وى أهنا . يفد ا يف(161)ا نتداابت
. يفيف اجلدستتتة (162)تدحتتق أشتتد امل تتتا ة ابلفعتتةاء يفالتت يل   صتتتوت هلتتم

نفستتها، انتتترتح اثتتتل موزامعيتتق، متحتتتداث ابستتتم مجا تتة العدتتتدال الواقعتتتة 
ابلربتغاليتتتتتتتة، منرتتتتتتتاء فةيتتتتتتتق متتتتتتتل اخلتتتتتتترباء ملكافحتتتتتتتة شتتتتتتتعكات ا جتتتتتتتتار 

ءات ضتتتتتتد املتنجتتتتتتةيل ابملدتتتتتتدرات. يفأضتتتتتتاف أل تيستتتتتت  ا تمتتتتتتاد جتتتتتتلا
ابملددرات سيركل مسهاما مدموسا يف التغدب  دى مرتكدة ا جتتار 

يفسيستتتهم  تتت لك يف ت ليتتتل ا ستتتتعةار  ، يستتتايف -ابملدتتتدرات يف غيويتتتا 
 .(163)العدد يف

 ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام/ 26التتتتتتيت  عتتتتتتدت يف  7070اجلدستتتتتتة يفيف  
 يستايف املوظمتاتِّ  -، د ا يفزية الرؤيفل اخلارجية لغيويا 2013نوفمرب 

الرتتتتتتةيكة لدعدتتتتتتد مىل رفتتتتتتع اجلتتتتتتلاءات املفةيفضتتتتتتة  ديتتتتتت . يفنتتتتتتال مل آاثر 
اجللاءات تتجايفز ا  تعارات السياسية يفيوعغتي الوظتة مليهتا متل موظتور 

 .(164)منسام

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  7074يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
أصتتتتتدر اجملدتتتتتس  يتتتتتا  رائستتتتتيا أشتتتتتار فيتتتتت  مىل نتتتتتةاره  ،2013 ديستتتتتمرب
متتل  ، يفكتتةر لكيتتد استتت داده لدوظتتة يف اختتتاذ املليتتد(2012) 204٨
مبا يف ذلك فة  جلاءات حمددة اهلدف ضد األفتةاد الت يل   التدا  ، 

 . (165)الةامية مىل م ادة مرساء الوظام الدستوري يعوضول اجلهود 
 

__________ 

(160) S/PV.6774، املغةب(. 3 يفالصفحة )الربتغال(؛ 2 الصفحة(  

 ،9 العستتتتتم األيفل، اجلتتتتتلء انظتتتتتة امل دومتتتتتات، متتتتتل مليتتتتتد  دتتتتتى لالقتتتتتالع (161)
 .“ يسايف - غيويا يف احلالة”

(162) S/PV.6963، 10 يف 9 الصفحتال. 

  .12 الصفحة نفس ، املةجع (163)

(164) S/PV.7070، 7 الصفحة.  

(165) S/PRST/2013/19.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6754
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/15
https://undocs.org/ar/S/PV.6766
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6774
https://undocs.org/ar/S/PV.6963
https://undocs.org/ar/S/PV.7070
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/19


 
2013-2012جملس األمن، ملحق  مرجع ممارسات  

 

16-06865 454 

 

 13احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتتتتتام/  31امل عتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  6710يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  

استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة نتتتتدمها رئتتتتيس يفزراء ن تتتتة  ،2012 يوتتتتاية
يفيفزيتتة خارجيتهتتا. يفحتتتد  رئتتيس التتوزراء  صتتفت  رئتتيس الدجوتتة الوزاريتتة 
جلام ة التديفل ال ة يتة امل ويتة ابجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، فتا د  اجملدتس 
مبجمو تتتة متتتل اجلتتتلاءات التتتيت اتفتتتق  ديهتتتا اجملدتتتس التتتوزاري لدجام تتتة. 

ت املتوختتتتتاة   تتتتتتؤثة معاشتتتتتةة  دتتتتتى الرتتتتت ب يفشتتتتتدد  دتتتتتى أل اجلتتتتتلاءا
. يفنتتتتال اثتتتتل فةنستتتتا مل ا حتتتتتاد األيفريف  يفسنتتتتع مىل حتتتتد (166)الستتتتوري

  يتتتد ن تتتتاق اجلتتتتلاءات التتتتيت يفةضتتتتها  دتتتى الوظتتتتام يفنادتتتتت  موتتتت   دايتتتتة 
األزمتتتتتتتتة. يفأضتتتتتتتتاف أل اإلجتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتيت يتدتتتتتتتت ذا ا حتتتتتتتتتاد األيفريف  

 .(167)ةاءات اجملدسجام ة الديفل ال ة ية   ميكل أل حتل حمل مج أيف
حتتتتتتد  اثتتتتتل  يفيف ضتتتتتوء احتمتتتتتال فتتتتتة  اجملدتتتتتس جتتتتتلاءات، 

ا حتتتاد الةيفستتي فعتتال مل ديفر اجملتمتتع التتديفيل يوعغتتي أ  يكتتول تصتت يد 
حدة الولاع أيف التدخل يف الرؤيفل الداخدية  ل قةيق فتة  اجلتلاءات 
ا نتصتادية. يفانتعتتد أينتتا تتتدا   اجلتلاءات التتيت فةضتتتها جام تتة التتديفل 

نفستت ،  . يفيف الستتياق(16٨)ال ة يتتة م تتترباً أهنتتا أدت مىل نتتتائ   كستتية
أشار اثل الصني مىل الوه  احلت ر الت ي يتع ت   دتده حيتال اجلتلاءات، 
يفأ تتتتةب  تتتتل ا تعتتتتاده ال اجلتتتتلاءات،  تتتتد  متتتتل أل تستتتتا د يف حتتتتل 

 .(169)املسائل، غالعا ما تليد مل ت عد األيفضاع
 رتال يف  د أر  ة أايم، فرل اجملدس يف ا تمتاد مرتةيفع نتةار  

،  ستتعب تصتتويت  نتتويل دائمتتني يف (170)اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية
اجملدس ضده. يف  د التصويت، أ ةب  دة متكدمني  تل خيعتة أمدهتم 

. (171)أل الو  ال ي قُةح لدتصويت مل أيت في  ذكة جلاءات يفأ ةزيفا
يفأ دتتتتتتل اثتتتتتتل فةنستتتتتتا أل  دتتتتتتده سيستتتتتتتمة يف تصتتتتتت يد النتتتتتتغط  دتتتتتتى 

__________ 

(166) S/PV.6710، 4 الصفحة.  

   .19 الصفحة نفس ، املةجع (167)

  .31 الصفحة نفس ، املةجع (16٨)

  .33 الصفحة نفس ، املةجع (169)

(170) S/2012/77.  

(171) S/PV.6711، األمةيكيتتتتتتتتتة(؛ املتحتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتو ايت )أملانيتتتتتتتتا 6 الصتتتتتتتتفحة 
  املتحدة(. )املمدكة ٨ يفالصفحة )الربتغال(؛ 7 يفالصفحة

رية متل ختالل فتة  ا حتتاد األيفريف  مليتدا متل اجلمهورية ال ة ية الستو 
 . (172)اجللاءات
 نيستتتتتتتتتتتتتتال/ 21التتتتتتتتتتتتتتيت ُ عتتتتتتتتتتتتتتدت يف  6756يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتة  

التتتتت ي أنرتتتتتا  (2012) 2043، اختتتتتت  اجملدتتتتتس العتتتتتةار 2012 أ ةيتتتتتل
مبوجع    ثة األمم املتحدة لدمةانعة يف اجلمهورية ال ة ية السورية. يف  تد 
اختتتتاذ العتتتةار، نتتتال اثتتتل فةنستتتا منتتت  مذا خدصتتتت   ثتتتة املتتتةانعني مىل أل 
اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية مل تتتتفِّ ابلتلاماهتتتتا، فستتتيت ني  دتتتى اجملدتتتس 

. (173)اءاتالوظتتة يف خيتتارات أختتةى، مبتتا يف ذلتتك احتمتتال فتتة  جتتل 
يفأضاف اثتل املمدكتة املتحتدة أل أي حمايفلتة ل ةندتة  متل الع ثتة جيتب 

                            .(174)مواجهتها  فة  جلاءات صارمة
، 2012متوز/يولي   19اليت ُ عدت يف  6٨10يفيف اجلدسة  

  تتد أل صتتونت  (175)مل يتتتمكل اجملدتتس متتل ا تمتتاد مرتتةيفع نتتةار آختتة
ا ُتمتتد، لكتتال نتتد يفلتتو أل مرتتةيفع العتتةار نتتد   نتتوال دائمتتال ضتتده.

ن ن  دى أل اجملدس يعةر ضةيفرَة أل توف  السد ات السورية التلاماهتتا 
املت دعتتة  ستتحب العتتوات يفاألستتدحة الثعيدتتة متتل املةاكتتل الستتكانية متتل 

أ متتتال ال وتتتف  رتتتكل مستتتتدام، يفلكتتتال نتتتد اخُتتتت   أجتتتل تيستتت  يفنتتتف
مبوجتتتب  جتتتلاءات تُفتتتة  مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع يفنتتت ن  دتتتى تتتتدا  

 مل امليثاق يف حالة  دم ا متثال.  41 املادة
يف  تتتتد التصتتتتويت، نتتتتال اتتتتثال املمدكتتتتة املتحتتتتدة يفالربتغتتتتال مل  

فتتتة  اجلتتتلاءات متتتا كتتتال لتتت  أل يتتتتمن تدعائيتتتاً يف حالتتتة  تتتدم ا متثتتتال، 
تمثتتل حتديتتدا يف كتتال سيستتتدلم اختتتاذ اجملدتتس خ تتوات مضتتافية ت يفماتتا

. يفأضتتافت اثدتتة (176)نتتةار آختتة يصتتدر لت يتتني اجلتتلاءات التتيت ستتت عق
أجوتتيب  التتو ايت املتحتتدة أل العتتةار متتا كتتال ستتياذل  تتتدخل  ستتكةي

. يفيف املعا تتتتل، دفتتتتع اثتتتتل ا حتتتتتاد (177)لتتتت  “ميهتتتتد ال ةيتتتتق”حتتتتىت  أيف
الةيفسي ال  دده   ميكل أل يععل نةارا يصدر مبوجب الفصل السا ع 

ل امليثتتتتتاق، فيفستتتتح اجملتتتتتال لفتتتتتة  اجلتتتتلاءات يفلدتتتتتتدخل ال ستتتتتكةي متتتت
اخلتتارجي يف الرتتؤيفل الداخديتتة الستتورية. يفانتعتتد توجيتت  التهديتتد  فتتة  

__________ 

  .5 الصفحة نفس ، املةجع (172)

(173) S/PV.6756، 4 الصفحة.  

  .٨ الصفحة نفس ، املةجع (174)

(175) S/2012/538. 

(176) S/PV.6810 الربتغال(.  10)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة  3، الصفحة( 

  .13 الصفحة  ،نفس املةجع (177)

https://undocs.org/ar/S/PV.6710
https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/S/PV.6711
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
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. يفكةر اثل (17٨)حصةا اجللاءات مىل حكومة اجلمهورية ال ة ية السورية
جوتتتوب أفةيعيتتتا ذتتت ه الوع تتتة، فعتتتال مل التتتو  يهتتتدد  فتتتة  جتتتلاءات 

ال ة يتتة الستتورية يفحتتدذا ديفل أل يتتتيح  صتتورة  حكومتتة اجلمهوريتتة  دتتى
. يفأيفضتحت اثدتة التو ايت (179)اختتاذ أي مجتةاء ضتد امل ارضتة يفان يتة

املتحتتتتدة أل التهديتتتتد  فتتتتة  جتتتتلاءات موجتتتتٌ  مىل ال تتتتةف الوحيتتتتد يف 
                            .(1٨0)الولاع ال ي يستددم األسدحة الثعيدة ضد مدن  يفمواقوي 

__________ 

  .11 الصفحة نفس ، املةجع (17٨)

  .15 الصفحة نفس ، املةجع (179)

  .13 الصفحة نفس ، املةجع (1٨0)

يفأكد اثل اجلمهورية ال ة ية السورية أل فتة  اجلتلاءات أمتة  
 غتتتت  شتتتتة ي يفيستتتتعب األذى لدرتتتت ب الستتتتوري مذ منتتتت  يتتتتؤثة ستتتتدعاً يف

، توتتتتايفل اثتتتتل 2012آب/أغستتتت س  30. يفيف (1٨1)م يرتتتتت  اليوميتتتتة
املرتتعة  دى اجللاءات يفذلتك ا حتاد الةيفسي مسالة ال وانب اإلنسانية 

لدمجدس، فعال مل اجللاءات ا نتصادية األحادية  6٨26يف اجلدسة 
اجلانب حتةم املواقوني الستوريني متل فةصتة تدعيتة احتياجتاهتم األساستية 
يفالتمتتع الكامتل حبعتوق اإلنستال األساستتية. يفد تا التديفل التيت فةضتتت 

 .(1٨2)ها فوراجلاءات  دى اجلمهورية ال ة ية السورية مىل رف 
__________ 

  .22 الصفحة نفس ، املةجع (1٨1)

(1٨2) S/PV.6826، 33 الصفحة.  
  

 اإلجراءات املتََّذزنة حلفزظ السزالم واألمن الدوليني أو إعادسما إىل نصاهبما  - رابعا
 من امليثاق 42عمال ابملادة 

 42املادة  
مذا رأى جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل أل التتتتتتتتتدا   املوصتتتتتتتتوص  ديهتتتتتتتتا يف  

  تفي ابلغتة  أيف ثعتت أهنتا مل تتفِّ  ت ، جتاز لت  أل يتدت   41 املادة
يفالربيتتتة متتتل األ متتتال متتتا يدتتتلم حلفتتتظ   ةيتتتق العتتتوات اجلويتتتة يفالعحةيتتتة 

الستتتدم يفاألمتتتل التتتديفيل أيف إل ادتتتت  مىل نصتتتا  . يفجيتتتوز أل تتوتتتايفل ذتتت ه 
األ مال املظاذةات يفاحلصة يفال مديات األخةى   ةيتق العتوات اجلويتة 

 أيف العحةية أيف الربية التا  ة أل ناء األمم املتحدة.
 

 مالحظة 
املت دعتتتتتتتة يتوتتتتتتتايفل العستتتتتتتم الةا تتتتتتتع اارستتتتتتتات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل  

متتل امليثتتاق  رتتال اإلذل ل مديتات حفتتظ الستتالم يفالعتتوات  42 ابملتادة
املت تتتتتددة اجلوستتتتتيات ابستتتتتتددام العتتتتتوة يفاإلذل لدموظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة 

 . (1٨3)ابلتدخل
يفختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، أذل اجملدتتُس ل تتدد متتل  

م العتتتوة   ثتتتات حفتتتظ الستتتالم يفالعتتتوات املت تتتددة اجلوستتتيات ابستتتتددا
مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق فيمتتا يت دتتق حبفتتظ الستتالم يفاألمتتل 

__________ 

 فيهتتتتا أذل التتتتيت احلتتتتا ت “اإلنديميتتتتة التوظيمتتتتات” الثتتتتامل اجلتتتتلء يغ تتتتي (1٨3)
 أينا ال اشة اجللء يفيغ ي العوة. ابستددام اإلنديمية لدموظمات اجملدس
 يف ايت ستتتتتتتياق يف العتتتتتتتوة ابستتتتتتتتددام الستتتتتتتالم حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات اإلذل

 السالم. حفظ  مديات

التتتديفليني أيف م ادهتمتتتتا مىل نصتتتاهبما، يفذلتتتتك يف أفغانستتتتال، يفالعوستتتتوة 
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتك، يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتتتتتتت ى، يفكتتتتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتتتتوار، 

الكونغتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتة، يفالرتتتتتتتتتةق األيفستتتتتتتتتط، يفالستتتتتتتتتودال  يفمجهوريتتتتتتتتتة
، يفجوتتتوب الستتتودال، يفالصتتتومال. يفمتتتوح ذلتتتك دارفتتتور يفأ يتتتي( يف )مبتتتا

اجملدس   ثَة الد م الديفلية يف مايل  عيتادة أفةيعيتة يف  ثتة األمتم املتحتدة 
املتكامدتتتتة املت تتتتددة األ  تتتتاد لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف متتتتايل يف  ثتتتتة التتتتد م 
الديفليتتتتتتة  عيتتتتتتادة أفةيعيتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى اإلذَل ابختتتتتتتاذ 

 مجةاءات منفاذ.
العستتم يف نستتمني فتتة يني. يفيعتتني العستتم الفة تتي  يفيتتوظَّم ذتت ا 

ألف نةارات اجملدس اليت لذل ابستددام العوة مبوجب الفصل الستا ع 
مل امليثاق. يفيرمل العستم الفة تي ابء موانرتات اجملدتس ذات الصتدة 

، يفيتنتتتمل  تتتس دراستتتات حالتتتة تت دتتتق  عوتتتود مواضتتتي ية 42ابملتتتادة 
 يفأخةى تت دق  عددال حمددة.

 
  42قرارات جملس األمن املتصلة ابملادة  - ألف

، مل يرة اجملدس مشتارة صتةاة مىل 2013-2012يف الفرتة  
يف نةارات . يفلكل اجملدتس اختت   تدة نتةارات مبوجتب الفصتل  42املادة 

السا ع، أيذل فيها لع ثات حفظ السالم يفالعوات املت ددة اجلوسيات، 
مجيتع ”مبا يرمل العوات اليت نرتةهتا املوظمتات اإلنديميتة، ابستتددام 

فيمتتتتا يت دتتتتق حبفتتتتظ  “مجيتتتتع الوستتتتائل الالزمتتتتة”أيف  “التتتتتدا   الالزمتتتتة
 السالم يفاألمل الديفليني أيف م ادهتما مىل نصاهبما.

https://undocs.org/ar/S/PV.6826
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يفخالل الفرتة نيد ا ست ةا ، أذل اجملدس لدمةة األيفىل فيما  
يت دتتتق ابحلالتتتة يف متتتايل، لع ثتتتة التتتد م الديفليتتتة يف متتتايل  عيتتتادة أفةيعيتتتة 

ة املت تتددة األ  تتاد لتحعيتتق ا ستتتعةار يف يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتت
م اابستتتتتدد (1٨4)متتتتايل يفالعتتتتوات الفةنستتتتية التتتتيت تتتتتد م ذتتتتاتني الع ثتتتتتني

العتتتوة، يفأذل كتتت لك لع ثتتتة التتتد م الديفليتتتة  عيتتتادة أفةيعيتتتة يف مجهوريتتتة 
أفةيعيتتا الوستت ى يفالعتتوات الفةنستتية الدا متتة هلتتا ابستتتددام العتتوة فيمتتا 

 .(1٨5)أفةيعيا الوس ىيت دق ابحلالة يف مجهورية 
يففيمتتتا يت دتتتق مبتتتايل، كتتتال اإلذل املموتتتوح لدكيتتتا ت املدتدفتتتة  

املتتت كورة أ تتتاله ابستتتتددام العتتتوة فيمتتتا يت دتتتق  و ايهتتتتا مةتع تتتاً يف املتتتةة 
األيفىل  تتتتتوف  التتتتد م لدستتتتد ات املاليتتتتة يف مجدتتتتة أمتتتتور موهتتتتا استتتتت ادة 

ستتدحة، يفمحايتتة األراضتتي الوان تتة حتتتت ستتي ةة اجلما تتات اإلرذا يتتة يفامل
الستتكال املتتدنيني، يفهتيئتتة  يئتتة آموتتة متتل أجتتل  مديتتة ميصتتال املستتا دة 

؛ يفكال مةتع ا يف املةة الثانية  توسيع ن اق (1٨6)اإلنسانية  عيادة مدنية
مدارة الديفلتتتتة يفم تتتتادة  ستتتت ها يف مجيتتتتع ألتتتتاء العدتتتتد، يفمحايتتتتة املتتتتدنيني 

يتات املستا دة يفموظفي األمتم املتحتدة يفمورت هتا يفم تداهتا، يفد تم  مد
الستتتد ات ا نتعاليتتتة لتعتتتدمي متتتةتكيب جتتتةائم  اإلنستتتانية، يفد تتتم جهتتتود

احلةب يفاجلةائم ضد اإلنسانية مىل ال دالتة، يفاملستا دة يف جهتود محايتة 
. يفاألذتتتم متتتل ذلتتتك أل (1٨7)املوانتتتع الثعافيتتتة يفالتارخييتتتة متتتل اهلجمتتتات

د لتحعيتتتق اجملدتتس كدنتتتف   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتة املت تتتددة األ  تتتا
ا ستتتعةار يف متتايل  و يتتة راد تتة تةمتتي مىل حتعيتتق ا ستتتعةار يف املةاكتتل 

 . (1٨٨)السكانية الةئيسية يفردع التهديدات
يفيف حالتتتتة مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى، كتتتتال اإلذل ابستتتتتددام  

العتتوة فيمتتا يت دتتق ابلو يتتة مةتع تتاً ابملستتا ة يف جهتتود موهتتا متتا يةمتتي مىل 
محايتتتة املتتتدنيني، يفحتعيتتتق ا ستتتتعةار يف العدتتتد، يفاستتتت ادة ستتتد ة الديفلتتتة، 

 مديتة نتلع الستالح يفخدق الظةيفف املواتيتة لتعتدمي املستا دة اإلنستانية، يف 
 .(1٨9)يفالتسةيح يفم ادة اإلدما  اليت تعودذا السد ات ا نتعالية

__________ 

 ،(2013) 2100 يف ؛9 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2012) 20٨5 العتتتتتتتتتةاريل انظتتتتتتتتتة (1٨4)
   .1٨ يف 17 الفعةاتل

   .50 يف 2٨ الفعةاتل ،(2013) 2127 العةار انظة (1٨5)

  .9 الفعةة ،(2012) 20٨5 العةار انظة (1٨6)

  .16 الفعةة ،(2013) 2100 العةار انظة (1٨7)

  ‘.1’ )أ( 16 الفعةة .(2013) 2100 العةار انظة (1٨٨)

  .2٨ الفعةة ،(2013) 2127 العةار انظة (1٨9)

يفيفسع اجملدس أينا مو عة  مديات   ثة ا حتاد األفةيعي يف  
الصتتتومال لدحتتتد متتتل اخل تتتة التتت ي ترتتتكد  حةكتتتة الرتتتعاب يفمجا تتتات 

. يف تتلز اجملدتتس التتتدا   املتصتتدة  ع ثتتة (190)امل ارضتتة املستتدحة األختتةى
موظمتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 

متوارد  ميعةاقية، فمكَّل الع ثة مل العيام   مديات ذجومية يفأضتافالد
حمتتتتددة مىل ال وصتتتتة ال ستتتتكةي العتتتتائم لدع ثتتتتة  تتتتل قةيتتتتق منرتتتتاء لتتتتواء 

. يفأيفضتتتح اجملدتتتس ن تتتاق اإلذل ابستتتتددام العتتتوة املموتتتوح (191)تتتتدخل
لعتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة األمويتتتتة املؤنتتتتتة أل يتتتتي يفلع ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف 

مؤكتتتتتتتداً أل الو يتتتتتتتة احملتتتتتتتددة يف نتتتتتتتةاريل ستتتتتتتا عني جوتتتتتتتوب الستتتتتتتودال، 
 دتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتوايل(  (2011) 1996يف  (2011) 1990 )العتتتتتتتتتتتةارال
امل ةضتتني لتهديتتد اختتتاذ اإلجتتةاءات النتتةيفرية حلمايتتة املتتدنيني ”ترتتمل 

. يفحتث اجملدتُس ال مديتَة املدتد تة لالحتتاد (192)“حمدق ابل وتف العتدم
األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف دارفتتور  دتتى اختتتاذ مجيتتع التتتدا   الالزمتتة، 
مع التعيند  عوا د ا شتعاك اخلاصة هبا، حلماية موظفي األمم املتحتدة 

متتل  15يف الفعتتةة  تت لك الو يتتة املوصتتوص  ديهتتا  يفم تتداهتا، فايفضتتح
 .(2007) 1769العةار 

يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، نتتتتام اجملدتتتتس أينتتتتا ر تتتتادة  
لدمستا دة األمويتة لكيد اإلذل ابستددام العوة املمووح لدعتوة الديفليتة 

يفالتتتتديفل األ نتتتتتاء املرتتتتتاركة فيهتتتتتا فيمتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف أفغانستتتتتتال 
؛ يفكتت لك اإلذل املموتتوح لع ثتتة األمتتم املتحتتدة (193)جتتدنده أيف متتدنده أيف

؛ يفاإلذل (194)يف جووب السودال يف سياق احلالة يف جوتوب الستودال
اء امل ويتتتة املموتتتوح لع ثتتتة ا حتتتتاد األفةيعتتتي يف الصتتتومال يفالتتتديفل األ نتتت

التتتتيت تت تتتتايفل متتتتع احلكومتتتتة ا حتاديتتتتة ا نتعاليتتتتة يف مكافحتتتتة العةصتتتتوة 
؛ يفاإلذل (195)يفالستت و املستتدح يف العحتتة يف ستتياق احلالتتة يف الصتتومال

__________ 

  .1 الفعةة ،(2012) 2036 العةار انظة (190)

 يفلالقتتتتتالع )ب(. 12 يف 9 الفعتتتتتةاتل ،(2013) 209٨ العتتتتتةار انظتتتتتة (191)
 األيفل، العستتتتتتتتم ال اشتتتتتتتتة، اجلتتتتتتتتلء انظتتتتتتتتة امل دومتتتتتتتتات، متتتتتتتتل مليتتتتتتتتد  دتتتتتتتتى

  .“السالم حفظ  مديات”

 ،(2013) 2109 يف ؛4 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2104 العتتتتتتتتتةاريل انظتتتتتتتتتة (192)
  .4 الفعةة

 2120 يف ؛2 يف 1 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل ،(2012) 2069 العتتتتتتتتتتتتتتتتتةاريل انظتتتتتتتتتتتتتتتتتة (193)
  .2 يف 1 الفعةاتل ،(2013)

 ،(2013) 2109 يف ؛5 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2012) 2057 العتتتتتتتتتةاريل انظتتتتتتتتتة (194)
  .٨ الفعةة

 ،(2012) 2072 يف ؛1٨ الفعتتتتتةة ،(2012) 2036 العتتتتتةارات انظتتتتتة (195)
 ،(2012) 2077 يف ؛1 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2012) 2073 يف ؛1 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة

https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
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املموتوح ل مديتة األمتتم املتحتدة يف كتتوت ديفتوار يفالعتتوات الفةنستية التتيت 
مووح لعوة ؛ يفاإلذل امل(196)تد مها فيما يت دق ابحلالة يف كوت ديفوار

؛ (197)ألثيا فيما يت دق ابحلالتة يف العوستوة يفاهلةستك -ا حتاد األيفريف  
يفاإلذل املمووح لعوة األمتم املتحتدة املؤنتتة يف لعوتال فيمتا يت دتق ابحلالتة 

. يففيمتا يتصتل  تتتدذور الوضتع يف مةتف تات اجلتو ل متتل (19٨)يف لعوتال
ة الستورية، الت ي أدى جةاء احلتةب األذديتة التدائةة يف اجلمهوريتة ال ة يت

مىل احتجاز  واصة امل ارضة السورية املسدحة حلفظتة الستالم التتا  ني 
لعتتتتتوة األمتتتتتم املتحتتتتتدة ملةانعتتتتتة فتتتتتض ا شتتتتتتعاك يفمتتتتتةانيب األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
ال امدني يف ذيئة األمم املتحدة ملةانعة اهلدنة، شدد اجملدس  دى ضةيفرة 

شتتتعاك الوستتائل يفالعتتدرة أل تتتتوافة لعتتوة األمتتم املتحتتدة ملةانعتتة فتتض ا 
. يفلالقتتالع  دتى مليتتد (199)هبتا يفاملتوارد الكافيتة لتوفيتت  يف يتهتا يفالوفتتاء

مل امل دومات  ل التو ايت احملتددة لكتلٍن متل  مديتات األمتم املتحتدة 
 ال اشة. حلفظ السالم، انظة اجللء

 
  42دة املناقشات املتصلة ابملا - ابء

يستدط ذتت ا العستتم الفة تي النتتوء  دتتى املواضتيع التتيت أثتت ت  
 42يف متتدايف ت اجملدتتس فيمتتا يت دتتق ابلتتتدا   املتدتت ة مبوجتتب املتتادة 

 مل امليثاق يفاإلذل ابستددام العوة.
يفختالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، ركتتلت املوانرتتات يف اجملدتتس  

 يف ظل  يئات تلداد ص و تها  ما قةأ  دى حفظ السالم مل تغ   دى
كمتتا يتعتتني متتل األيفضتتاع يف متتايل يفمجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يفمجهوريتتة 

أ نتتتتاء اجملدتتتتس الوظتتتتة يف ن تتتتاق اإلذل  الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة. يفأم تتتتل
ابستتتتتددام العتتتتوة يف مقتتتتار التتتتو ايت الةاميتتتتة مىل محايتتتتة املتتتتدنيني، يفيف 

 ايت التيت يتوتامى مدى مالءمة يفلث    ثات حفتظ الستالم ذات التو 
محايتة املتدنيني  حالتة تتوتايفل قا ع الةدع فيها. يفتتةد فيمتا يدتي دراستات

(، يفاحلالتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة 14يف الولا تتتتات املستتتتتدحة )احلالتتتتتة 
__________ 

 ،(2013) 2124 يف ؛1 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2093 يف ؛12 الفعتتتتتتتتتتتةة
  .12 الفعةة ،(2013) 2125 يف ؛1 الفعةة

 2112 يف ؛14 يف 5 الفعتتتتتتتتتتتتتتةاتل ،(2012) 2062 العتتتتتتتتتتتتتتةاريل انظتتتتتتتتتتتتتة (196)
  .21 يف 7 الفعةاتل ،(2013)

   .15 يف 14 الفعةاتل ،(2013) 2123 العةار انظة (197)

 ،(2013) 2115 يف ؛1 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2012) 2064 العتتتتتتتتتةاريل انظتتتتتتتتتة (19٨)
   .13 يف 1 الفعةاتل

 7 يفالفعتةة الديعاجة مل ال اشةة الفعةة ،(2013) 210٨ العةاريل انظة (199)
 الديعاجتتتتتتتة متتتتتتتل التاستتتتتتت ة الفعتتتتتتتةة ،(2013) 2131 يف املو تتتتتتتوق؛ متتتتتتتل

  املو وق. مل 6 يفالفعةة

(، 16(، يفاحلالتتتتتة يف متتتتتايل )احلالتتتتتة 15الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة )احلالتتتتتة 
ديتتتات األمتتتتم (، يف م17يفاحلالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى )احلالتتتة 

(. يفيةكل كل مل ذ ه احلا ت  دى 1٨املتحدة حلفظ السالم )احلالة 
 ال واصة الةئيسية لتدك املوانرات.

 
 14احلالة  
 محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة 
 2012حليةال/يونيتتت   25 عتتد اجملدتتس موانرتتًة مفتوحتتة يف  

 رال محاية املدنيني يف الولا ات املسدحة   تد أل ُ تة   ديت  التعةيتة 
 رتال  (2011) 1973األخ  لامني ال ام. يفيف ضتوء توفيت  العتةار 

ا تمتاد أيتة تتدا   ”ا حتتاد الةيفستي مىل أل احلالة يف ليعيا، أشتار اثتل 
يعتنتتتتي مذل اجملدتتتتس، يفأ تتتتةب  تتتتل أستتتتف   “تفا ديتتتتة حلمايتتتتة املتتتتدنيني

. (200)لدتوفيتتتت  غتتتت  املةضتتتتي لعتتتتةارات اجملدتتتتس املت دعتتتتة حبمايتتتتة املتتتتدنيني
ا ُتمتتتد  (2011) 1973يفذكتتتةت اثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة أل العتتتةار 

متتل ديفل م ارضتتة لكتتي أيذل ابستتتددام العتتوة ملوتتع نظتتام العتت ايف متتل 
ارتكتتاب أ متتال يفحرتتية ضتتد الرتت ب الديتتيب، يفأنتت  تنتتَمل يف يتتًة نويتتة 

. يفأشتتتتار   تتتتتض املتكدمتتتتني مىل استتتتتتددام العتتتتتوة (201)حلمايتتتتة املتتتتتدنيني
ع اثتل . يفدفت(202) وصتف  تتد  ا   يوعغتي الدجتوء مليت  م  كمتالذ أخت 

الصني ال اإلذَل ابستددام العتوة حلمايتة املتدنيني يوعغتي الت امتل م ت  
. يفأكتد اثتل شتيدي احلاجتة مىل يفضتع م تاي  موحنتدة (203)حب ر شديد

تتوظم توفيتت  اإلذل ابستتددام العتتوة متل جانتتب اجملدتس. يفانتترتح م تتاي  
 ر . يفحتت(204)مثتتل معتتدأ محايتتة املتتدنيني أيف معتتدأ املستتؤيفلية  تتل احلمايتتة

اثتتل ابكستتتال متتل تونتتع نتتتائ  غتت  يفان يتتة متتل   ثتتات حفتتظ الستتالم 
يفستاق مثتتا   دتتى ذلتك تكديتتف حفظتتة الستالم ابل متتل  دتتى استتتعاق 
املداقة اليت تتهدد الستكال املتدنيني. يفأضتاف أل استتددام العتوة يف 

غت  جمتتٍد يفأل ذوتتاك  “  ري تة محايتتة املتتدنيني” مديتات حفتتظ الستتالم 
يفٍن جلميتتتتع اجلوانتتتتب العانونيتتتتة حلمايتتتتة املتتتتدنيني يف حاجتتتة مىل تعيتتتتيٍم متتتترت 
 .(205) مديات حفظ السالم

__________ 

(200) S/PV.6790، 29 الصفحة.  

  .34 الصفحة نفس ، املةجع (201)

(202) S/PV.6790 (Resumption 1)، األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني(؛ 6 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة( 
  ) وغالديش(. 30 يفالصفحة

(203) S/PV.6790، 3٨ الصفحة.  

(204) S/PV.6790 (Resumption 1)، 34 الصفحة.  

(205) S/PV.6790، 22 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2131(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6790
https://undocs.org/ar/S/PV.6790%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6790
https://undocs.org/ar/S/PV.6790%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6790
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،  عد اجملدس موانرًة مفتوحتة 2013شعا /فرباية  13يفيف  
اثنيتتتة  رتتتال محايتتتة املتتتدنيني يف الولا تتتات املستتتدحة. يفظدتتتت الظتتتةيفف 
احملي ة  سعو  نتدى مل املدنيني يف ليعيا مل جةاء الغارات اليت شوتها 
موظمة حدف  تال األقدستي ترتكل جتلءا متل األحتدا  التيت دارت 
 دى خدفيتها املوانرة. يفكةر اثل ا حتاد الةيفسي أن  يوعغتي لدمجتمتع 

تد  اخل وات ا ستعانية الالزمة حلماية املتدنيني مذا كانتت املدم أل ي
تدتتك اخل تتوات تو تتوي  دتتى استتتددام العتتوة،  دتتى أل يعتصتتة ذلتتك 
 دتتتتتتى احلتتتتتتا ت التتتتتتيت يعةذتتتتتتا جمدتتتتتتس األمتتتتتتل يف رتتتتتتة  ا متثتتتتتتال التتتتتتتام 

. يفأشتتار اثتتل الربازيتتل مىل أل مستتالة استتتددام العتتتوة يف (206)لدميثتتاق
محاية املدنيني  ةزت كمسالة انعستمت  رتاهنا االراء يفنوضتت اجلهتود 
الةامية مىل تسوية املواز ات  وسائل سدمية. يفأشار مىل يفرنة مفاذيميتة 

، (207)2011يف  ام  “املسؤيفلية أثواء احلماية”أ دهتا الربازيل  رال 
وء مىل ال متتتل ال ستتتكةي يوعغتتتي ديفمتتتا أل يكتتتول تتتتد  ا يفنتتتال مل الدجتتت

استثوائيا   يتدت  م    تد استتوفاد مجيتع الوستائل الستدمية يفرذل متل 
اجملدتتتس فعتتتط. يفأضتتتاف أنتتت   وتتتدما يتتتؤذل ابستتتتددام العتتتوة، جيتتتب أل 
يكتتول استتتددامها حكيمتتا يفمتواستتعا يفأل يعتصتتة  دتتى األذتتداف التتيت 

ال أينتتا مىل الورنتتة التتيت نتتدمتها . يفأشتتارت الربتغتت(20٨)حتتددذا اجملدتتس
اب تعارذا يفستيدًة لتحستني التوفيت   وتدما أيذل  2011الربازيل يف  ام 

. يف دتتتتى غتتتتةار متتتتتا حتتتتد  يف املوانرتتتتتة (209)اجملدتتتتس ابستتتتتددام العتتتتتوة
الستتتتا عة، أشتتتتار   تتتتض املتكدمتتتتتني مىل أل استتتتتددام العتتتتوة يوعغتتتتتي أل 

 .(210)يكول املالذ األخ 
،  عتتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتس موانرتتتتتتتتتة 2013آب/أغستتتتتتتت س  19يفيف  

مفتوحتتتة  رتتتال محايتتتة املتتتدنيني يف الولا تتتات املستتتدحة، يفكتتتال م ةيفضتتتاً 
 ديتتت  متتت كةة مفاذيميتتتة  منمتهتتتا األرجوتتتتني
. يفا تتتترب اثتتتل ا حتتتتاد (211)

الةيفستتي أل حمتتايف ت التال تتب ابلتتو ايت أمتتة غتت  مععتتول يفأيفضتتح أل 
 استتتتددام العتتتوة حلمايتتتة املتتتدنيني اكتتتل فعتتتط مبوافعتتتة اجملدتتتس يفيف ظتتتل 

تتتةت اثدتتتة الربازيتتتل (212)ألحكتتتام امليثتتتاق “ا متثتتتال ]الصتتتارم[” . يفذكن
__________ 

(206) S/PV.6917، 36 الصفحة.  

(207) S/2011/701.  

(20٨) SPV.6917، 39 الصفحة.  

(209) S/PV.6917 (Resumption 1)، 1٨ الصفحة.  

 51 يفالصتتتتتتتفحة يفاهلةستتتتتتتك(؛ )العوستتتتتتتوة 31 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتت ، املةجتتتتتتتع (210)
  العوليفارية(. فوليفيال )مجهورية 59 يفالصفحة ) وغالديش(؛

(211) S/2013/447، .املةفق  

(212) S/PV.7019، 13 الصفحة.  

را  تتا ”مب تتإ احلمايتتة يفانتعتتدت مونتتف التتع ض فيمتتا يت دتتق مبتتا ا تربتتت  
يفأضافت أن  يوعغي أل  “آليا تعةيعاً  ني محاية املدنيني يفاستددام العوة
. يفيف املعا تتل، أثتتإ (213)يكتتول الدجتتوء  ستتتددام العتتوة املتتالَذ األختت 
  ثتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم اثتتتتل فةنستتتتا  دتتتتى  متتتتل اجملدتتتتس يف تكديتتتتف 

يفضع حتد لدحتا ت التيت يت تة  فيهتا املتدنيول ” و ايت راد ة  غية 
 .(214)“لدد ة

 
 1٥احلالة  
 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية 
 209٨، اختتتتتت  اجملدتتتتتس العتتتتتةار 2013آذار/متتتتتارس  2٨يف  

التتتتت ي نتتتتتةر فيتتتتت  أل ترتتتتتتمل   ثتتتتتُة موظمتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة  (2013)
 صتفة استتثوائية ”لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغتو الدميعةاقيتة، 

يفديفل أل يرتتتتتتكل ذلتتتتتتك ستتتتتتا عة أيف مساستتتتتتاً مبعتتتتتتادمل حفتتتتتتظ الستتتتتتالم 
،  دى لواء تتدخل خينتع لاشتةاف املعاشتة لعائتد العتوة “ ديها املتفق

ملستتتتؤيفلية الةئيستتتتية  تتتتل حتييتتتتد خ تتتتة التا  تتتتة لدع ثتتتتة يفيكتتتتول مكدفتتتتاً اب
اجلما تتتتات املستتتتدحة،  غيتتتتة اإلستتتتهام يف احلتتتتد متتتتل هتديتتتتد اجلما تتتتات 
املستتتتدحة لستتتتد ة الديفلتتتتة يفأمتتتتتل املتتتتدنيني يف شتتتتةق مجهوريتتتتة الكونغتتتتتو 
الدميعةاقيتتة يفماتحتتة اجملتتال لالضتت الع انرتت ة حتعيتتق ا ستتتعةار. يفيف 

دتتتتس اغدعيتتتتة املوانرتتتتة التتتتيت أ ععتتتتت اختتتتتاذ العتتتتةار، رحتتتتب أ نتتتتاء اجمل
ساحعة رنرتاء لتواء التتدخل. يفلكتل ال ديتد متل املتكدمتني أستهعوا يف 
احلتتديث  تتل يف يتتة منفتتاذ الستتالم املووقتتة  دتتواء التتتدخل املورتتا حتتديثاً 
يفمتتتا ترتتتكد  متتتل خ تتتة  دتتتى حيتتتاد يفنلاذتتتة أنرتتت ة األمتتتم املتحتتتدة يف 

. يفأشتتتار اثتتتل غواتيمتتتا  صتتتةاحًة مىل أل  دتتتده كتتتال يفنتتتل (215)العدتتتد
مت ت ةيتتتتتف الدتتتتتواء انتتتتت  يفحتتتتتدة نائمتتتتتة  تتتتت اهتا مكدفتتتتتة مبستتتتتؤيفليات  ولتتتتت

. “مغتتتتايةة  وضتتتتوح لتتتتو ايت األلويتتتتة األختتتتةى التا  تتتتة لدع ثتتتتة”حمتتتتددة 
يفأضتتتتتتاف أل ذوتتتتتتاك الكثتتتتتت  متتتتتتل ا  تعتتتتتتارات املفاذيميتتتتتتة يفالترتتتتتتغيدية 
يفالعانونيتتتتتتة التتتتتتيت مل يُوظتتتتتتة فيهتتتتتتا   وايتتتتتتة ختتتتتتالل التفتتتتتتايف   دتتتتتتى نتتتتتت  

. يفأكتتتتدت اثدتتتتة األرجوتتتتتني أل العتتتتةار يفصتتتتل  تتتتني املهتتتتام (216)العتتتتةار
املووقتتتة ابل وصتتتةيل ال ستتتكةي يفاملتتتتدم لدع ثتتتة، غتتت  أهنتتتا ا رتفتتتتت ال 

  تتتتض املدتتتتايفف يفالرتتتكوك املتتتتربَّرة فيمتتتتا يت دتتتتق ”األرجوتتتتني يستتتتايفرذا 
__________ 

  .39 الصفحة نفس ، املةجع (213)

  .30 الصفحة نفس ، املةجع (214)

 )غواتيمتتتتتا (؛ 4 يفالصتتتتتفحة )ريفانتتتتتدا(؛ 3 الصتتتتتفحة ،S/PV.6943 انظتتتتتة (215)
  )ابكستال(. ٨ يفالصفحة )األرجوتني(؛ 6 يفالصفحة

  .4 الصفحة نفس ، املةجع (216)

https://undocs.org/ar/S/PV.6917
https://undocs.org/ar/S/2011/701
https://undocs.org/ar/SPV.6917
https://undocs.org/ar/S/PV.6917%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2013/447
https://undocs.org/ar/S/PV.7019
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6943
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. يفأ تتتةب اثتتتل ابكستتتتال  تتتل العدتتتق مزاء (217)“رنرتتتاء لتتتواء التتتتدخل
يفأ تتةز أل العتتةار يعتتني  وضتتوح أذتتداف  ستتالمة حفظتتة الستتالم يفأمتتوهم،

. يفأكد  دة متكدمني أل نرة لتواء التتدخل (21٨)لواء التدخل يفمهام 
                        (219)  يركل أي سا عة يف  ميس ابمتثال معادمل حفظ السالم

 
 1٦احلالة  
 احلالة يف مايل 
، أذل اجملدس، مبوجب 2012كانول األيفل/ديسمرب   20يف  
الديفليتتتة يف متتتايل  عيتتتادة  ،  ورتتتة   ثتتتة التتتد م(2012) 20٨5العتتتةار 

أفةيعية لد م السد ات املالية يف است ادة مواقق الرمال متل منديمهتا 
الوان ة حتت سي ةة اجلما ات املسدحة يفاإلرذا ية يفاملت ةفة، يفيف احلتد 
متتل التهديتتد التت ي ترتتكد  املوظمتتات اإلرذا يتتة. يفختتالل املوانرتتة التتيت 

الرتتتتة ية ”يتتتتوفة  أ ععتتتتت ذلتتتتك، أكتتتتد اثتتتتل كتتتتوت ديفتتتتوار أل العتتتتةار
 ختتتاذ اإلجتتتةاءات النتتةيفرية  ستتت ادة ستتيادة متتتايل “ الديفليتتة الالزمتتة

يفستتتتتتالمتها اإلنديميتتتتتتة هبتتتتتتدف استتتتتترتداد األراضتتتتتتي اخلاضتتتتتت ة لستتتتتتي ةة 
 .(220)اجلما ات اإلرذا ية يفاملت ةفة

 نيستتتتال/ 25يف  تتتتد أنتتتتل متتتتل ستتتتتة أشتتتتهة، اختتتتت  اجملدتتتتس يف  
، يفمزاء تفتتتتتتانم احلالتتتتتتة األمويتتتتتتة يف  تتتتتتال متتتتتتايل، العتتتتتتةار 2013 أ ةيتتتتتتل
( التتت ي أنرتتتا مبوجعتتت    ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتة 2013) 2100

يف يتتة راد تتة  املت تتددة األ  تتاد لتحعيتتق ا ستتتعةار يف متتايل يفأستتود مليهتتا
)مبا يف ذلك استددام مجيع الوسائل الالزمة( ترمل متل  تني مهامهتا 
حتعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف املةاكتتتتل الستتتتكانية الةئيستتتتية يفتوستتتتيع ن تتتتاق مدارة 
الديفلتتتة يفم تتتادة  ستتت ها د متتتا لدستتتد ات ا نتعاليتتتة يف متتتايل، يفكتتت لك 

مىل  تعدمي املسؤيفلني  ل جةائم احلةب يفاجلتةائم ضتد اإلنستانية يف متايل
. يفيف املوانرة اليت تدت ذلك، أ ةب اثل ا حتاد الةيفسي (221)ال دالة

 تل احتترتازه متل استتتددام حفظتة الستتالم يف مهتام تو تتوي  دتى ملعتتاء 
الععض  دى األفتةاد الت يل تتتهمهم احملكمتة اجلوائيتة الديفليتة، التيت يتةى 

 .(222)أل نوات مدر ة تدريعا خاصا ذي اليت يت ني  ديها أل تعوم هبا
__________ 

  .6 الصفحة نفس ، املةجع (217)

  .٨ الصفحة نفس ، املةجع (21٨)

 )ابكستتتتتتتال(؛ ٨ يفالصتتتتتتفحة )األرجوتتتتتتتني(؛ 6 الصتتتتتتفحة نفستتتتتت ، املةجتتتتتع (219)
  )الصني(. 9 يفالصفحة

(220) S/PV.6898، 4 الصفحة.  

  (.2) يف (1) )أ( 16 الفعةة ،(2013) 2100 العةار انظة (221)

(222) S/PV.6952، 3 الصفحة.   

 1٧احلالة  
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
، يفيف ضتتوء األزمتتة التتيت 2013ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  25يف  

ترهدذا مجهورية أفةيعيا الوست ى، نتدم  ئتب األمتني ال تام تعةيتةا  تل 
  ثة املسا دة التعويتة املوفتدة مىل ذلتك العدتد يفد تا مىل اختتاذ مجتةاءات 

. يفكتةر األمتني ال تام (223)ديفلية نويتة سةي ة يفحامسة يف شكل استجا ة
لدجما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتط أفةيعيتتتا جمتتتددا قدتتتب رؤستتتاء ديفل 

مستتواد يف يتتة نويتتة مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل ”يفحكومتتات اجلما تتة 
 .(224)“امليثاق

، اختت  2013كانول األيفل/ديستمرب   5يف  د  رةة أايم، يف  
، التتت ي أذل مبوجعتتت   ورتتتة (2013) 2127مجتتتاع العتتتةار اجملدتتتس ابإل

  ثة الد م الديفلية  عيتادة أفةيعيتة يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى املكدفتة 
 و يتتتة ترتتتمل، يف مجدتتتة أمتتتور، اإلستتتهام يف محايتتتة املتتتدنيني يفاستتتت ادة 

يتتتتق ا ستتتتتعةار يف التتتتعالد يفاستتتتت ادة ستتتتد ة األمتتتتل يفالوظتتتتام ال تتتتام، يفحتع
. يفختتتتتالل املوانرتتتتتة التتتتتيت أ ععتتتتتت ا تمتتتتتاد العتتتتتةار، رحتتتتتب (225)الديفلتتتتتة
. يف يومتا أكتد اثتل فةنستا الو يتة العويتة (226)فةنسا يفتوغو ابلعةار اثال

، أ ةز اثتل (227)اليت أني ت ابلع ثة مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق
لتتد م “ مجيتتع التتتدا   الالزمتتة”ابختتتاذ توغتتو اإلذل لدعتتوات الفةنستتية 

  .(22٨)الع ثة يف توفي  يف يتها
 

 1٨احلالة  
 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 
، أ تتاد اجملدتتس، يف العتتةار 2013كتتانول الثام/يوتتاية   21يف  
، التاكيتتد  دتتى أل احتترتام املعتتادمل األساستتية حلفتتظ (2013) 20٨6

يفاحليتتاد يف تتدم استتتددام العتتوة  الستتالم، مبتتا يف ذلتتك موافعتتة األقتتةاف،
م  يف حالتة التدفاع  تتل التوفس يفالتتدفاع  تل الو يتة، ذتتو أمتة أساستتي 
لوجاح  مديات حفظ السالم. يفخالل املوانرات، نعل ا تماد العتةار 

 مديتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة حلفتتتتتظ ”يف  تتتتتده، يفيف مقتتتتتار العوتتتتتد امل وتتتتتول 
__________ 

(223) S/PV.7069، 2 الصفحة .   

  .٨ الصفحة نفس ، املةجع (224)

  .2٨ الفعةة ،(2013) 2127 العةار انظة (225)

(226) S/PV.7072، فةنسا(. 4 يفالصفحة )توغو(؛ 2 الصفحة(  

   .5 يف  4 الصفحتال نفس ، املةجع (227)

  .3 الصفحة نفس ، املةجع (22٨)

https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6898
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6952
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7069
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7072
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املتغتتتت ة  ، توتتتتايفل املتكدمتتتتول الظتتتتةيفف“الستتتتالم: هنتتتت  مت تتتتدد األ  تتتتاد
يفالصتتت عة ل مديتتتات حفتتتظ الستتتالم. يفذكتتتة   نتتتهم أل متتتل النتتتةيفري 

يفيف   تتتتض  (229)أحيتتتا  أل ينتتتتع اجملدتتتتس يف ايت أكثتتتتة نتتتتوة يفف اليتتتتة؛
. يفيف (230)“لفتة  الستالم”احلا ت، كمتا ذكتة اثتل كتوت ديفتوار، 

يف مقتتتار العوتتتد  2013حليةال/يونيتتت   26اجتمتتتاع لدمجدتتتس  عتتتد يف 
، تونتتف املتكدمتتول “م املتحتتدة حلفتتظ الستتالم مديتتات األمتت”امل وتتول 

__________ 

(229) S/PV.6903، 6٨ يفالصتتتفحة املتحتتتدة(؛ تولانيتتتا )مجهوريتتتة 49 الصتتتفحة 
  . السودال( )جووب  ٨2 يفالصفحة )أيفغودا(؛

  .67 الصفحة نفس ، املةجع (230)

متتتةة أختتتةى  دتتتى املرتتتهد املتغتتت  حلفتتتظ الستتتالم يفداصتتتة لتتتواء التتتتدخل 
التتتتتا ع لع ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة 

، (232)، يفاستتتتتتتددام قتتتتتتائةات  تتتتتتديفل قيتتتتتتار(231)الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة
كثتتتتة نتتتتوة لتتتتع ض  مديتتتتات يفا  تتتترتاف املتلايتتتتد ابحلاجتتتتة مىل يف ايت أ

  .(233)حفظ السالم
__________ 

(231) S/PV.6987، األرجوتني(. 15 الصفحة(  

 10 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ ٨ الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتتتتتتتتتتت ، املةجتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (232)
 الةيفسي(. )ا حتاد

     كوراي(. )مجهورية 22 الصفحة نفس ، املةجع (233)
 من امليثاق 4٥إىل  43النظر يف املواد  -خامسا 

 43املادة  
يف ستتتعيل  “األمتتتم املتحتتتدة” يت هتتتد مجيتتتع أ نتتتاء - 1 

املستتتتا ة يف حفتتتتظ الستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتديفيل، أل ينتتتت وا حتتتتتت تصتتتتةف 
جمدس األمل  واء  دى قدع  يفقععا  تفاق أيف اتفانات خاصة ما يدتلم 
مل العوات املسدحة يفاملسا دات يفالتسهيالت النتةيفرية حلفتظ الستدم 

 يفاألمل الديفيل يفمل ذلك حق املةيفر.
تفتتتاق أيف تدتتتك ا تفانتتتات جيتتتب أل اتتتدد ذلتتتك ا  - 2 

 تتدد ذتت ه العتتوات يفأنوا هتتا يفمتتدى استتت دادذا يفأماكوهتتا  مومتتا يفنتتوع 
 التسهيالت يفاملسا دات اليت تُعدنم.

جتتتةى املفايفضتتة يف ا تفتتاق أيف ا تفانتتات املتت كورة  - 3 
اسةع ما ميكل  واءً  دى قدب جمدس األمل. يفتربم  تني جمدتس األمتل 

أيف  يوتتتتتتت  يف تتتتتتتني جممو تتتتتتتات متتتتتتتل “ األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة”يف تتتتتتتني أ نتتتتتتتاء 
، يفتصتتتتتتدنق  ديهتتتتتتا التتتتتتديفل املونن تتتتتتة يففتتتتتتق “األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة”أ نتتتتتتاء 

 “.معتنيات أيفضا ها الدستورية
 

 44املادة  
لعوة، فإن  نعل أل ي دب مل مذا نةر جمدس األمل استددام ا 

 نو غ  اثَّل في  تعدمي العوات املسدحة يففاء اب لتلامات املوصتوص 
 ديهتتا يف املتتادة الثالثتتة يفاألر  تتني، يوعغتتي لتت  أل يتتد و ذتت ا ال نتتو مىل 
أل يرتترتك مذا شتتاء يف العتتةارات التتيت يصتتدرذا فيمتتا خيتتت  ابستتتددام 

 يفحدات مل نوات ذ ا ال نو املسدحة.

 45املادة  
رغعتتتتتة يف متكتتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة متتتتتل اختتتتتتاذ التتتتتتدا   احلة يتتتتتة  

ال اجدة يكول لدى األ نتاء يفحتدات جويتة أذديتة ميكتل استتددامها 
كة. يفاتتتدد جمدتتتس األمتتتل نتتتوة ذتتت ه فتتورا أل متتتال العمتتتع الديفليتتتة املرتتترت 

الوحتتتتتدات يفمتتتتتدى استتتتتت دادذا يفاخل تتتتتط أل ماهلتتتتتا املرتتتتترتكة، يفذلتتتتتتك 
مبستتتتتتتتتا دة جلوتتتتتتتتتة أركتتتتتتتتتال احلتتتتتتتتتةب يفيف احلتتتتتتتتتديفد التتتتتتتتتواردة يف ا تفتتتتتتتتتاق 

 ا تفانات اخلاصة املرار مليها يف املادة الثالثة يفاألر  ني. أيف
 

 مالحظة 
األ نتاء  مل امليثاق، تت هد مجيع التديفل 43يف مقار املادة  

ال تنع حتت تصةف اجملدس، مل أجل صول السالم يفاألمل، نوات 
مسدحة يفمسا دات يفتسهيالت يففعا  تفانات خاصة. يفنتد صتيغت 
ذ ه ا تفانات  دى لو يتتيح لدمجدتس يفالتديفل األ نتاء أل يربماذتا 
هبدف توظيم أ داد أفةاد العوات يفأنوا ها، يفمدى است دادذا، يفمونتع 

 ت ني توف ذا يفقعي تها.التسهيالت اليت ي
، يفمتتتع ذلتتتك، يفيف 43يفمل تتتتربم نتتتط اتفانتتتات مبوجتتتب املتتتادة  

غيتتتتاب ذتتتتت ه ا تفانتتتتتات   توجتتتتتد ابلتتتتتتايل أي اارستتتتتة متع تتتتتة ت عيعتتتتتا 
. يفنتتتتتد يفضتتتتت ت األمتتتتتم املتحتتتتتدة تةتيعتتتتتات  مديتتتتتة لدعيتتتتتام 43 لدمتتتتتادة

  مديتتات  ستتكةية يف غيتتاب ذتت ه ا تفانتتات. يفأيذل اجملدتتس لعتتوات 
كدة، حتتتتت نيتتتادة األمتتتني ال تتتام يفمشتتتةاف ،  متتتال حفتتتظ الستتتالم )املرتتت

اب تفانتتات املدصصتتة التتيت أ ةمتهتتا األمتتم املتحتتدة يفالتتديفل األ نتتاء( 
يفالعتتتتتتتتوات الوقويتتتتتتتتة أيف اإلنديميتتتتتتتتة )حتتتتتتتتتت نيتتتتتتتتادة يفمشتتتتتتتتةاف يفقويتتتتتتتتني 

https://undocs.org/ar/S/PV.6903
https://undocs.org/ar/S/PV.6987


فيما يتذن من األعمال يف حا ت سديد السلم  -اجلزء السابع 
 واإلخالل به ووقول العدوان  الفصل السابع من امليثاق(

 

 

461 16-06865 

 

منديميتتتتتتني( ابلعيتتتتتتام   مديتتتتتتات  ستتتتتتكةية. يفيتوتتتتتتايفل اجلتتتتتتلء ال اشتتتتتتة  أيف
 ابلتفصيل  مديات حفظ السالم يفيف ايهتا.

 43متتل امليثتتاق صتتةاحة مىل املتتادة  45 يف 44يفترتت  املتتاداتل  
، 43ةا  تتا يفثيعتتا. يفكمتتا ذتتو احلتتال متتع املتتادة يفلتت لك تتتةتعط تدتتك املتتواد ت

أل  . غ 45 يف 44ليس ذواك اارسة متع ة فيما يت دق  ت عيق املادتني 
اجملدس كةس اارستة تتمثتل، متل جهتة، يف الترتايفر متع التديفل األ نتاء 
املستا ة  عتتوات يف أنرتت ة األمتم املتحتتدة يف جمتتال حفتظ الستتالم، يفمتتل 

ستتتتهام ابألصتتتتول اجلويتتتتة ال ستتتتكةية يف جهتتتتة أختتتتةى، يف التتتتد وة مىل اإل
يرتتتة اجملدتتتس  ستتتياق حفتتتظ الستتتالم. يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، مل

جتتتتتتتة أيتتتتتتة  يف أي متتتتتتل نةاراتتتتتتت  يفمل 45 يف 44يف  43صتتتتتتةاحة مىل املتتتتتتواد 
موانرتتتتتة دستتتتتتورية  رتتتتتال ذتتتتتاتني املتتتتتادتني. يفتتتتتتةد أد ه حملتتتتتة  امتتتتتة  تتتتتل 

ق ابلترتتايفر فيمتا يت دت 2013يف  2012اارستات اجملدتس ختالل  تتامي 
متتتتتع العدتتتتتدال املستتتتتا ة  عتتتتتوات يفأفتتتتتةاد شتتتتتةقة )العستتتتتم الفة تتتتتي ألتتتتتف(، 

ابألصتتول اجلويتتة ال ستتكةية )العستتم الفة تتي ابء( يف  مديتتات  يفاإلستتهام
 حفظ السالم.

 
اإلقززرار ابحلاجززة إىل التشززاور مززع البلززدان املسززامهة  -ألف 

 بقوات وأبفراد شرطة
يد ا ست ةا ، أنة اجملدس يف  دد مل نةارات  خالل الفرتة ن 

ضتتتتةيفرة يفأ يتتتتة زايدة الت تتتتايفل يفالترتتتتايفر متتتتع العدتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات 
 .(234)يفافةاد شةقة

يفيف جدستتتات اجملدتتتس، أستتتهب   تتتض األ نتتتاء يف احلتتتديث  
أ يتتتتة الت تتتتايفل يفمجتتتتةاء مرتتتتايفرات موتظمتتتتة متتتتع العدتتتتدال املستتتتا ة  تتتتل 

توفي  م كةة رئيس ” عوات يفافةاد شةقة. يففيما يت دق ابلعود امل وول 
ترتتتتتةيل  26، أشتتتتتار املتكدمتتتتتول، يف (“S/2010/507جمدتتتتتس األمتتتتتل )
ليتتل التفا تتل متتع العدتتدال املستتا ة ، مىل ضتتةيفرة ت 2012الثتتام/نوفمرب 

، د تا   تض املتكدمتني 6٨70. يفيف اجلدستة (235) عوات يفأفةاد شتةقة
__________ 

  يفالعتتتتتتتتتتتتتتتةارات  رتتتتتتتتتتتتتتتةة؛ الثانيتتتتتتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتتتتتةة ،S/PRST/2012/22 انظتتتتتتتتتتتتتتتة (234)
  ؛17 الفعتتتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 20٨6 يف ؛27 الفعتتتتتتتتتتتتتةة ،(2012) 2053

  .11 الفعةة ،(2013) 2113 يف ؛31 الفعةة ،(2013) 209٨ يف

(235) S/PV.6870، كولومعيتتتتتتتتتتتا(؛ 5 الصتتتتتتتتتتتفحةيف  )الربتغتتتتتتتتتتتال(؛ 3 الصتتتتتتتتتتتفحة( 
 يفالصتتفحة )ابكستتتال(؛ 13 يفالصتتفحة الةيفستتي(؛ )ا حتتتاد 6 يفالصتتفحة

 أفةيعيا(؛ )جووب 20 يفالصفحة )املغةب(؛ 17 يفالصفحة )توغو(؛ 15
S/PV.6870 (Resumption 1)، 14 الصتتتتفحة )الستتتتويد(؛ ٨ الصتتتتفحة 

  )منديفنيسيا(.

مىل مراركة العددال املسا ة  عوات يفأفةاد شةقة ابنتظام أكرب كوسيدة 
لتحستتتني حتديتتتد التتتو ايت يفصتتتوع العتتتةارات املت دعتتتة   مديتتتات حفتتتظ 

 مديتتات األمتتم ”وتتد ، يفيف مقتتار الع6903. يفيف اجلدستتة (236)الستتالم
الت تتايفل ”، شتتدد  تتدة متكدمتتني  دتتى أ يتتة “املتحتتدة حلفتتظ الستتالم

 تتتتني اجملدتتتتس يفاألمانتتتتة ال امتتتتة يفالعدتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات يف “ الثالثتتتتي
. يفأ ةز اثل ابكستال احلاجة مىل التد تيط (237) مدية صوع العةارات

ل السديم يفالتوسيق يف يف ايت  مديات حفظ السالم يفنرةذا مل خال
مرتتتتايفرات متتتتع مجيتتتتع أصتتتتحاب املصتتتتدحة، خاصتتتتة العدتتتتدال املستتتتا ة 

. يفحعتتتت   تتتتدد متتتتل املتكدمتتتتني ت ليتتتتل الت تتتتايفل يفاملرتتتتايفرات (23٨) عتتتتوات
املوتظمتتتتتتتتة متتتتتتتتع العدتتتتتتتتدال املستتتتتتتتا ة  عتتتتتتتتوات يفافتتتتتتتتةاد شتتتتتتتتةقة يفقتتتتتتتتالعوا 

تتتتتتتتة اثتتتتتتتتل اهلوتتتتتتتتد ابلعيتتتتتتتتال الةائستتتتتتتتي ل تتتتتتتتام (239) تتتتتتتت لك  2011. يفذكن
(S/PRST/2011/17 يفد تتتتتتتتا مىل أل يرتتتتتتتتارك اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتع العدتتتتتتتتدال )

. يفذذتب اثتل نيعتال مىل أل مقتار (240)املسا ة  عتوات مرتاركة ذادفتة
الترتتتتتتتايفر متتتتتتتع العدتتتتتتتدال املستتتتتتتا ة  عتتتتتتتوات يفافتتتتتتتةاد شتتتتتتتةقة يوعغتتتتتتتي أل 

 .(241)“موضو يا يفمؤسسيا يفموظما”يكول 
 

 مس لة املسامهة ابألصول اجلوية العسكرية -ابء 
، ا تمتتد اجملدتتتس  تتددا متتتل 2013 يف 2012امي ختتالل  تتت 

العتتتةارات التتتيت هتيتتتب ابلتتتديفل األ نتتتاء أل تستتتاذم ابألفتتتةاد يفامل تتتدات 
يفغ ذتتا متتل املتتوارد يف األمتتم املتحتتدة يفكتت لك يف  مديتتات اإلنفتتاذ التتيت 

، مبتتتتا يف ذلتتتتك (242)تعودذتتتتا التتتتديفل األ نتتتتاء يف  ثتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم
يفل األ نتتتاء مىل املستتتا ة . يفد تتتا التتتد(243)األصتتتول اجلويتتتة ال ستتتكةية

__________ 

(236) S/PV.6870، أيةلودا(. 44 يفالصفحة )اهلود(، 27 الصفحة(  

(237) S/PV.6903، املغتتتتتتتةب(؛ 25 يفالصتتتتتتتفحة )غواتيمتتتتتتتا (؛ 13 الصتتتتتتتفحة( 
  )أيفريفغواي(. 51 يفالصفحة )شيدي(؛ 45 يفالصفحة

  .4 الصفحة نفس ، املةجع (23٨)

 )كتتتتتتواب(؛ 53 يفالصتتتتتتفحة )أذر يجتتتتتتال(؛ 27 الصتتتتتتفحة نفستتتتتت ، املةجتتتتتتع (239)
  )أيفكةانيا(. 59 يفالصفحة )اتيدود(؛ 57 يفالصفحة

  .40 الصفحة نفس ، املةجع (240)

  .55 يف 54 الصفحتال نفس ، املةجع (241)

 ؛3 الفعتتتتتتتةة ،(2012) 2069 العتتتتتتتةارات املثتتتتتتتال، ستتتتتتتعيل  دتتتتتتتى انظتتتتتتتة، (242)
 ؛11 الفعتتتتتتتةة ،(2013) 20٨6 يف ؛15 الفعتتتتتتتةة ،(2012) 20٨5 يف
 ؛9 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2122 يف ؛3 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2120 يف
  .6 الفعةة ،(2013) 2124 يف

 ؛27 الفعتتتتتةة ،(2012) 2053 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتتعيل دتتتتتى  انظتتتتتة، (243)
 ؛31 الفعتتتتتتتةة ،(2013) 209٨ يف ؛24 الفعتتتتتتتةة ،(2012) 2057 يف
  .11 الفعةة ،(2013) 2113 يف ؛33 الفعةة ،(2013) 2109 يف
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ابألصول اجلوية يف سياق اإلجةاءات ال سكةية املوف ة  مال ابلفصتل 
 (244)الستتتتتتتتتتتتا ع متتتتتتتتتتتتل امليثتتتتتتتتتتتتاق يف مجهوريتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتة

 . (246)يفالسودال يفجووب السودال (245)يفالصومال
، أشتتتتتتتتار املتكدمتتتتتتتتول، 2013كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   21يفيف  

، “ مديتات األمتتم املتحتدة حلفتتظ الستتالم”يتصتتل ابلعوتد امل وتتول  فيمتا
مىل احلاجتتة مىل أل تعتتدنم التتديفل األ نتتاء متتا يكفتتي متتل د تتم يفجتهيتتل 

، 6903مىل   ثتتتتتتتات األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة حلفتتتتتتتظ الستتتتتتتالم. يفيف اجلدستتتتتتتة 
الديفل األ ناء مىل توف  األصول ال سكةية الةئيسية  األمني ال ام د ا

يفالعتتتتدرات التمكيويتتتتة التتتتيت تتتتتتيح ال متتتتل يف  يئتتتتات متتتتا انفكتتتتت تتتتتلداد 
الةغعتتتة يف تعتتتدمي ”صتتت و ة. يفأكتتتد أل التتتديفل األ نتتتاء  وتتتدما تعتتتدي 

__________ 

 ،(2013) 209٨ يف ؛27 الفعتتتتتتةة ،(2012) 2053 العتتتتتتةاريل انظتتتتتتة (244)
 .31 الفعةة

  .6 الفعةة ،(2013) 2124 العةار انظة (245)

 ،(2013) 2109 يف ؛24 الفعتتتتتةة ،(2012) 2057 العتتتتتةارات انظتتتتتة (246)
  .11 الفعةة ،(2013) 2113 يف ؛33 الفعةة

، تستتت يع األمتتم املتحتتدة “املستتا ات الصتتحيحة يف الونتتت املواستتب
. (247)أكترب يفال متل  ف اليتة أكترب  ودذا العيام   مديات الورة  سة ة

، يفذكنة اثل ريفاندا  ورة (24٨)يفأشار اثال اهلود يفريفاندا مىل أ ية املوارد
 دتتتتده ل تتتتائةات ذديكتتتتو رت  ستتتتكةية مت تتتتددة ا ستتتتتددامات يف   ثتتتتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف مجهوريتتتتتتتة جوتتتتتتتوب الستتتتتتتودال استتتتتتتتجا ة ل دعتتتتتتتات 

  .(249)ال ام األمني
__________ 

(247) S/PV.6903، 3 الصفحة.  

  )اهلود(. 40 يفالصفحة )ريفاندا(؛ 25 الصفحة نفس ، املةجع (24٨)

 يف امل عتتودة لدمجدتتس 6993 اجلدستتة يف .25 الصتتفحة نفستت ، املةجتتع (249)
   ثتتة يفرئيستتة ال تتام لامتتني اخلاصتتة املمثدتتة أ تتةزت ،2013 متوز/يوليتت  ٨

 الع ثتتتة أل اإل الميتتتة، محاقتهتتتا يف الستتتودال، جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم
 املتتتدنيني، محايتتتة  دتتتى الع ثتتتة نتتتدرة  دتتتى ضتتتار أثتتتة هلتتتا توعتتتل أزمتتتة تواجتتت 
 يف العتتتدرات يفنعتتت  ال تتت ال ستتتالمة مجتتتةاءات مىل أساستتتا ذلتتتك يفيةجتتتع
 اختتتاذ  دتتى اجملدتتس يفحثتتت اهلديكتتو رت. قتتائةات ستتيما يف  ال تت ال، جمتتال
 ،S/PV.6993) الثغتتتتتةات ذتتتتت ه ستتتتتد يف الع ثتتتتتة لتتتتتد م  اجدتتتتتة ةاءاتمجتتتتت

  (.5 الصفحة
  

 من امليثاق 4٧ و 4٦دور جلنة أركان احلرب وتشكيلها وفقا للمادتني  -سادسا 
  46املادة  
 تتتتط الالزمتتتتة  ستتتتتددام العتتتتوة املستتتتدحة ينتتتت ها جمدتتتتس اخل 

 األمل مبسا دة جلوة أركال احلةب.
 47املادة  
ترتتتكل جلوتتتة متتتل أركتتتال احلتتتةب تكتتتول مهمتهتتتا أل  - 1 

يفامل ونتتتة مىل جمدتتتس األمتتتل يفت ايفنتتت  يف مجيتتتع املستتتتائل تُستتتدي املرتتتورة 
املتصتتتدة مبتتتا يدلمتتت  متتتل حاجتتتات حة يتتتة حلفتتتظ الستتتدم يفاألمتتتل التتتديفيل، 
يف ستتتددام العتتوات املوضتتو ة حتتتت تصتتةف  يفنيادهتتتا يفلتوظتتيم التستتديح 

 يفنلع السالح ابلعدر املست اع.
ل جلوة أركتال احلتةب متل رؤستاء أركتال حتةب  - 2  تُركَّ
دائمني يف جمدس األمل أيف مل يعوم معامهم. يف دى الدجوة األ ناء ال

متتل األ نتتاء غتت  املمثدتتني “ األمتتم املتحتتدة”أل تتتد و أي  نتتو يف 
فيهتا  صتتفة دائمتتة لاشتتةاف يف  مدهتا مذا انتنتتى حستتل نيتتام الدجوتتة 

 مبسؤيفلياهتا أل يساذم ذ ا ال نو يف  مدها.
جلوتتتة أركتتتال احلتتتةب مستتتؤيفلة حتتتتت مشتتتةاف جمدتتتس  - 3 

متتل  تتل التوجيتت  ا ستترتاتيجي أليتتة نتتوات مستتدحة موضتتو ة حتتتت األ

تصتتةف اجملدتتس. أمتتا املستتائل املةتع تتة  عيتتادة ذتت ه العتتوات فستتتعحث 
 فيما   د.
لدجوتتة أركتتال احلتتةب أل تورتتب جلتتا ً فة يتتة منديميتتة  - 4 

مذا خونهلتتتا ذلتتتك جمدتتتس األمتتتل يف  تتتد الترتتتايفر متتتع الوكتتتا ت اإلنديميتتتة 
 صاحعة الرال.

 
 مالحظة 
يغ تتتي العستتتم الستتتادس اارستتتات جمدتتتس األمتتتل فيمتتتا يت دتتتق  
متتتل امليثتتتاق الدتتتتني تتوتتتايف ل جلوتتتة أركتتتال احلتتتةب،  47 يف 46ابملتتتادتني 

يف ذلك احلا ت التيت نظتة فيهتا اجملدتس يف ديفر جلوتة أركتال احلتةب  مبا
يف التد تتيط  ستتتددام العتتوة املستتدحة يفتعتتدمي املرتتورة يفاملستتا دة مىل 

ل ا حتياجتتتتتتتتات ال ستتتتتتتتكةية الالزمتتتتتتتتة لصتتتتتتتتول الستتتتتتتتالم اجملدتتتتتتتتس  رتتتتتتتتا
 الديفليني.  يفاألمل

ابملعارنتتتتتتتة متتتتتتتع الفتتتتتتترتات يفختتتتتتالل الفتتتتتتترتة نيتتتتتتتد ا ستتتتتتت ةا  يف  
الستتا عة، مل تدتتتق جلوتتتة أركتتتال احلتتةب م  نتتتدرا ضتتتئيال متتتل ا ذتمتتتام يف 
نتتةارات اجملدتتس يفمدايف تتت . يف دتتى التتةغم متتل ذلتتك،   يتتلال ا ذتمتتتام 
 ت ليتتل ديفرذتتا نائمتتا كمتتا يتجدتتى يف أل ذتت ه املستتالة   تتتلال م ةيفضتتة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
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/PV.6903
https://undocs.org/ar/S/PV.6993
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توفي  م كةة ” وول  دى اجملدس يف املوانرات الدائةة يف مقار العود امل
 (“.S/2010/507رئيس جمدس األمل )

يفختتالل الفتترتة نيتتتد ا ستتت ةا ، مل يرتتتة اجملدتتس صتتتةاحة مىل  
يف أي متتل نةاراتتت ، كمتتا مل يرتتة مىل جلوتتة  47يف  مىل املتتادة  46املتتادة 

، تغ تي التعتارية الستووية أركال احلةب يف أي نةار. يفكما جتةت ال تادة
. (250)املعدمة مل اجملدس مىل اجلم ية ال امة أنر ة جلوة أركتال احلتةب

 .47يف 46يفيةد أد ه  يال مبوانرات اجملدس ذات الصدة ابملادتني 
 

  4٧ و 4٦املناقشات املتصلة ابملادتني  
ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا ، مل تتتتتتةد أي مشتتتتتارات  

يف أي جدستتتة متتتل جدستتتات اجملدتتتس.  47 يف 46صتتتةاة مىل املتتتادتني 
جدستتتتات   يتتتتد أنتتتت  جتتتتةى ذكتتتتة جلوتتتتة أركتتتتال احلتتتتةب يف جدستتتتتني متتتتل

يفيف  67٨9، يف اجلدستتتتتتة 2012حليةال/يونيتتتتتت   20لدمجدتتتتتتس. يفيف 
، نال اثل “ مديات األمم املتحدة حلفظ السالم”مقار العود امل وول 
__________ 

 ،A/69/2يف الةا تتتتتتتتتع، اجلتتتتتتتتتلء ،A/68/2يف الةا تتتتتتتتتع، اجلتتتتتتتتتلء ،A/67/2 انظتتتتتتتتتة (250)
  الةا ع. اجللء

ا حتاد الةيفسي مل جلوة أركال احلةب حباجة مىل تكثيتف أنرت تها متل 
أجتل حتعيتتق ذتدف امليثتتاق املتمثتل يف تتتوف  املستتوى التتالزم متل اخلتتربة 

. (251)ية لدتتتتتدا   املتدتتتت ة يف مقتتتتار  مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالمال ستتتتكة 
يفيف مقتتتار  6٨70، يف اجلدستتتة 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  26 يفيف

، (“S/2010/507توفيتتت  متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل )”العوتتتد امل وتتتول 
تمتتتتتتام استكرتتتتتتاف نتتتتتتال اثتتتتتتل ذولوتتتتتتدا منتتتتتت  ستتتتتتيكول متتتتتتل املثتتتتتت  لالذ

كانتتتتت جلوتتتتة أركتتتتال احلتتتتةب  وستتتت ها تتتتتوف  املرتتتتورة ال ستتتتكةية  مذا متتتتا
. (252) وتتتدما يوظتتتة اجملدتتتس يف يف يتتتة  مديتتتة متتتل ال مديتتتات ال ستتتكةية

يفنُتتتدم ذتتت ا الت ديتتتق ابإلشتتتارة مىل املتتت كةة املفاذيميتتتة املت دعتتتة استتتاليب 
وضتتتوع  متتتل اجملدتتتس التتتيت أ تتتدهتا اهلوتتتد يفالربتغتتتال، يفالتتتيت أدر  فيهتتتا م

 .(253)ت ليل ديفر جلوة أركال احلةب كموضوع حمتمل لدموانرة
__________ 

(251) S/PV.6789، 20 الصفحة.  

(252) S/PV.6870 (Resumption 1)، 7 الصفحة.  

(253) S/2012/853، .ميكتتتتتتل التتتتتتيت املواضتتتتتتيع يف املوضتتتتتتوع نفتتتتتتس أدر  املةفتتتتتتق 
 ،S/2013/613) أذر يجتتتتال نتتتتدمتها التتتتيت املفاذيميتتتتة الورنتتتتة يف موانرتتتتتها
 جدستتتة يف ال ستتتكةية األركتتتال جلوتتتة مىل مشتتتارة أي تتتتةد مل يفلكتتتل املةفتتتق(،
  امل كةة. تدك يف فيها نظة اليت اجملدس

   
 من امليثاق 4٨التزامات الدول األعضاء  وج  املادة  -سابعا 

 4٨ املادة 

األ مال الالزمة لتوفي  نةارات جمدس األمتل حلفتظ  - 1 
 “ األمتتتتتم املتحتتتتتدة”الستتتتتدم يفاألمتتتتتل التتتتتديفيل يعتتتتتوم هبتتتتتا مجيتتتتتع أ نتتتتتاء 

   ض ذؤ ء األ ناء يفذلك حسعما يعةره اجملدس. أيف
 توفيتتتت  العتتتتةارات “ األمتتتتم املتحتتتتدة”يعتتتتوم أ نتتتتاء  - 2 
معاشتتةة يف  ةيتتق ال متتل يف الوكتتا ت الديفليتتة املتدصصتتة التتيت املتعدمتتة 

 يكونول أ ناء فيها.
 

 مالحظة 
 4٨العسم السا ع اارسات اجملدس فيما يت دق ابملادة يغ ي  

متتتل امليثتتتاق دصتتتوص التتتتلام مجيتتتع التتتديفل األ نتتتاء أيف   نتتتها  توفيتتت  
 4٨نةاراتتتت  امل تمتتتدة لصتتتول الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني. يفيففعتتتا لدمتتتادة 

(، تعتتتوم التتتديفل األ نتتتاء  توفيتتت  العتتتةارات معاشتتتةة أيف متتتل ختتتالل 2)
ناء فيهتا. يفيةكتل ذت ا العستم  دتى أنتواع املوظمات الديفلية اليت ذي أ 

، يف دتتتى 4٨ا لتلامتتتات املفةيفضتتتة  دتتتى التتتديفل األ نتتتاء يففعتتتا لدمتتتادة 

قائفتتتة متتتتل اجلهتتتات التتتتيت  يوهتتتا اجملدتتتتس لتوفيتتت  العتتتتةارات املتدتتتت ة أيف 
تت دتتتتق ابل دعتتتتات املوجهتتتتة مىل  4٨ا متثتتتتال هلتتتتا. يفلتتتتئل كانتتتتت املتتتتادة 

ذتتتا اجملدتتتس ختتتالل الفتتترتة التتتديفل األ نتتتاء لتوفيتتت  اإلجتتتةاءات التتتيت نةر 
، فعتتتد توتتتتايفل اجملدتتتتس   نتتتا متتتتل التماستتتتات  املوجهتتتتة 2012-2013

األقتتتتتتتتتتةاف الفا دتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتل غتتتتتتتتتت  ” ، يف(254)“األقتتتتتتتتتتةاف”ملدتدتتتتتتتتتتف 
(255)“الديفل

يف العةارات اليت تتوايفل العوود املدرجة يف جتديفل أ مالت   
 .اليت ما انفك  ددذا يتلايد يفاليت تت دق ابلولاع داخل الديفلة الواحدة

__________ 

 ،(2012) 2040 يف ؛12 الفعتتتتتةة ،(2012) 2035 العتتتتتةارات انظتتتتتة (254)
 2049 يف ؛26 يف 23 لالفعتتتتتتتتتتتتتةات ،(2012) 2045 يف ؛11 الفعتتتتتتتتتتتتتةة

 2060 يف ؛5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2012) 2050 يف ؛5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2012)
 2095 يف ؛12 الفعتتتتتتتةة ،(2013) 2091 يف ؛16 الفعتتتتتتتةة ،(2012)
 2101 يف ؛32 الفعتتتتتتتةة ،(2013) 209٨ يف ؛15 الفعتتتتتتتةة ،(2013)
 2111 يف ؛5 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2105 يف ؛2٨ الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2013)
 .60 الفعةة ،(2013) 2127 يف ؛32 الفعةة ،(2013)

  .26 الفعةة ،(2012) 2077 العةار انظة (255)

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.6789
https://undocs.org/ar/S/PV.6870%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/853
https://undocs.org/ar/S/2013/613
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
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يفختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتتت ةا ، مل يرتتة جمدتتس األمتتتل  
 تتتتدة حتتتتا ت، اختتتتت   يف نةاراتتتتت .  يتتتتد أنتتتت  يف 4٨صتتتتةاحًة مىل املتتتتادة 

اجملدتس نتةارات شتددت  دتى التتلام التديفل األ نتاء اب متثتال لدتتدا   
 .4٨املفةيفضة مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق يفاملت دعة ابملادة 

يفيوعستتتتم ذتتتت ا العستتتتم مىل نستتتتمني فتتتتة يني. فالعستتتتم الفة تتتتي  
ألتتف يرتتمل نتتتةارات جمدتتس األمتتتل التتيت تعتنتتي متتتل التتديفل األ نتتتاء 

؛ 41توفيتتتتتتتت  مجتتتتتتتتةاءات تت دتتتتتتتتق ابلتتتتتتتتتدا   املتدتتتتتتتت ة مبوجتتتتتتتتب املتتتتتتتتادة 
ارات جمدتس األمتل التيت تعتنتي متل يتوتايفل العستم الفة تي ابء نتة   يوما

التتتتديفل األ نتتتتتاء توفيتتتتت  مجتتتتتةاءات تت دتتتتتق ابلتتتتتتدا   املتدتتتتت ة مبوجتتتتتب 
. يفخالل السوتني نيد ا ست ةا ، مل ي ثة سوى  دى مشارة 42 املادة

يفمل جتتتتتتة  (256)يف الةستتتتتائل املوجهتتتتتة مىل اجملدتتتتتس 4٨صتتتتةاة مىل املتتتتتادة 
 ة أيف ت عيعها.موانرات دستورية فيما يت دق  تفس  ذ ه املاد

 
قززززرارات جملززززس األمززززن الززززيت تقتضززززي مززززن الززززدول  -ألف 

األعضززاء تنفيززن إجززراءات تتعلززق ابلتززدابري املتذززنة 
 من امليثاق 41 وج  املادة 

ا ستتت ةا  يففيمتتا يت دتتق ابلعتتةارات املتدتت ة ختتالل الفتترتة نيتتد  
املت دعتتة ابجلتتلاءات، د تتا اجملدتتس التتديفل األ نتتاء مىل  41 متتال ابملتتادة 

اختتتاذ ”يدتتي: )أ( الوفتتاء ابلتلامهتتا  توفيتت  تتتدا   اجلتتلاءات  ستتعل موهتتا  متتا
؛ )ب( يفتعتتتتدمي تعةيتتتتة مىل جلتتتتال اجلتتتتلاءات (257)“مجيتتتتع التتتتتدا   الالزمتتتتة
؛ ) ( يفضتتمال الت تتايفل الكامتتل متتع (25٨)س معاشتتةةذات الصتتدة أيف اجملدتت
__________ 

 رئتتتتتيس مىل موجهتتتتتة 2012 األيفل/ديستتتتتمرب كتتتتتانول 31 مؤرختتتتتة رستتتتتالة (256)
 العتتتتةاريل مبوجتتتتب ال امدتتتتة األمتتتتل جمدتتتتس جلوتتتتة رئتتتتيس متتتتل األمتتتتل جمدتتتتس
 يةتعط يفما العا دة توظيم  رال (2011) 19٨9 يف (1999) 1267

 (.S/2012/968) يفكيا ت أفةاد مل   

؛ 22، الفعتتتتتتتةة (2012) 2036انظتتتتتتتة،  دتتتتتتتى ستتتتتتتعيل املثتتتتتتتال، العتتتتتتتةارات  (257)
؛ 4، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 204٨ ؛ يف٨، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2045 يف
؛ 9، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2062 ؛ يف23، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2056 يف
 1، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2012) 20٨3 ؛ يف1، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 20٨2 يف
 2101 ؛ يف30 يف 22 يف 13، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات (2013) 2094 ؛ يف20 يف
 2127 ؛ يف1٨، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2013) 2111 ؛ يف1، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2013)
 .55يف  54، الفعةاتل (2013)

 ؛13 الفعتتتتتةة ،(2012) 2035 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتتعيل  دتتتتتى انظتتتتتة، (25٨)
 ؛25 الفعتتتتتتتةة ،(2013) 2094 يف ؛22 الفعتتتتتتتةة ،(2012) 207٨ يف
 .5٨ الفعةة ،(2013) 2127 يف

؛ (259)الدجوتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتة أيف فةيتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتترباء أيف فةيتتتتتتتتتتتق الةصتتتتتتتتتتتد امل تتتتتتتتتتت 
الوصول  ديفل  وائق ألفةنتة اخلترباء يفأفةنتة الةصتد التيت تعتدم  يفماتحة )د(

. يفيفجنت  اجملدتس تدتك (260)املسا دة مىل جلال اجللاءات يفضمال سالمتها
أل نتتاء، يفمجيتتع التتديفل امل ويتتة يفديفل املو عتتة ال دعتتات مىل مجيتتع التتديفل ا

، يفكتتت لك مىل التتتديفل األ نتتتاء، موفتتتةدة أيف يف مقتتتار (261)ديفل اإلنديميتتتة
 .(262)( مل امليثاق2) 4٨املوظمات الديفلية، اا ي كس املادة 

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةا ، حث اجملدس الديفل األ ناء  
 دى مسا دة الدجال يفأفةنة اخلرباء أينا  دى تعدمي األسعاب املتاحة 

ملفةيفضتتتة  دوتتا إلدرا  األفتتةاد يفالكيتتا ت املستتتهدفة  تتتدا   اجلتتلاءات ا
 .(263)41 مال ابملادة 

ملت دعتتتة ا 41يففيمتتتا يتصتتتل ابلعتتتةارات امل تمتتتدة يففعتتتا لدمتتتادة  
ابلتتتتتتدا   العنتتتتتائية، د تتتتتا اجملدتتتتتس التتتتتديفل األ نتتتتتاء مىل الت تتتتتايفل متتتتتع 

. يفختالل الفتترتة نيتد ا ستت ةا ، د تتا اجملدتس مىل الت تتايفل (264)احملتاكم
__________ 

؛ 12، الفعتتتتتتتةة (2012) 2035انظتتتتتتتة،  دتتتتتتتى ستتتتتتتعيل املثتتتتتتتال، العتتتتتتتةارات  (259)
 14، الفعتتتتتتتتتةاتل (2012) 2045 ؛ يف11، الفعتتتتتتتتتةة (2012) 2040 يف
، (2012) 2050 ؛ يف5، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2049 ؛ يف23 يف

، (2012) 2060 ؛ يف24، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2056 ؛ يف5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة
، (2012) 207٨ ؛ يف٨، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2077 ؛ يف16الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة 
، (2013) 2091 ؛ يف7، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2012) 2079 ؛ يف9الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة 
، (2013) 2101 ؛ يف15، الفعتتتتتتتتتتتتةة (2013) 2095 ؛ يف12 الفعتتتتتتتتتتتتةة

 2111 ؛ يف5، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2013) 2105 ؛ يف21 يف 17الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل 
 212٨ ؛ يف60، الفعتتتتتتتتتتتتةة (2013) 2127 ؛ يف32، الفعتتتتتتتتتتتتةة (2013)
 .  7، الفعةة (2013)

 12 الفعتتتتتةاتل ،(2012) 2045 العتتتتتةاريل املثتتتتتال، ستتتتتعيل  دتتتتتى انظتتتتتة، (260)
 .30 يف 15 الفعةاتل ،(2013) 2101 يف ؛26 يف

 14 يف ٨، الفعتتتةاتل (2012) 2045انظتتة،  دتتى ستتتعيل املثتتال، العتتةاريل  (261)
، (2012) 2060  رال تدا   اجللاءات املفةيفضة  دتى كتوت ديفتوار، يف

  رال تدا   اجللاءات اجلارية ضد الصومال يفمريرتاي. 16الفعةة 

  رتتتال 2٨ الفعتتتةة ،(2012) 2077 العتتتةار املثتتتال، ستتتعيل  دتتتى انظتتتة، (262)
 يفمريرتاي. الصومال ضد اجلارية اجللاءات تدا  

  رتتتال ،4 الفعتتتةة ،(2012) 2079 العتتتةار املثتتتال، ستتتعيل  دتتتى انظتتتة، (263)
 (،2012) 20٨3 العتتتتتتتتةار أينتتتتتتتتا يفانظتتتتتتتتة ليتتتتتتتترباي. يف اجلتتتتتتتتلاءات نظتتتتتتتتام

 التهديتتدات” امل وتتول العوتتد مقتتار يف ا تمتتد التت ي ،3٨ يف 14 الفعتتةاتل
 “.اإلرذا ية لا مال نتيجة الديفليال يفاألمل السالم هلا يت ة  اليت

 ؛6 يف 5 الفعةاتل ،(2012) 2054 العةارات املثال، سعيل  دى انظة، (264)
 ؛4 يف 3، الفعتتتةاتل (2012) 20٨0 يف ؛3 الفعتتتةة ،(2012) 2074 يف
 ؛11 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2095 يف ؛4 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2012) 20٨1 يف
 .3 الفعةة ،(2013) 2130 يف ؛3 الفعةة ،(2013) 2123 يف
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465 16-06865 

 

متتتع احملكمتتتة الديفليتتتتة ليوغوستتتالفيا الستتتا عة يفاحملكمتتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتتة 
اجلوائيتني لةيفاندا يفااللية الديفلية لتصةيف األ مال املتععية لدمحكمتني 

الديفليتني يفاحملكمة اجلوائية الديفلية. يفقدب مىل مجيع الديفل األ نتاء، 
، (266)يفالديفل اليت يرتع  يف أل اهلار ني قدعاء فيها (265)يفكافة الديفل 

اختتاذ تتدا   هبتدف الت تايفل متع  اليت ميكوها (267)يففةادى الديفل امل وية
 تدك احملاكم مىل أل تعوم   لك.

(، ذكة فةيق التد م التحديدتي يفرصتد 2) 4٨يففيما يت دق ابملادة  
متل امليثتاق تت دتب متل التديفل  4٨ادة توفي  يف تعةيةه الثالتث  رتة أل املت

لتتيس فعتتط ”األ نتتاء أل تتعيتتد ابلعتتةارات اإلللاميتتة الصتتادرة  تتل اجملدتتس 
 صورة معاشتةة يفلكتل أينتا متل ختالل اإلجتةاءات التيت تتدت ذا الوكتا ت 

 . (26٨)“الديفلية املالئمة اليت تدخل ضمل  نويتها
 

قززززرارات جملززززس األمززززن الززززيت تقتضززززي مززززن الززززدول  -ابء 
األعضززاء تنفيززن إجززراءات تتعلززق ابلتززدابري املتذززنة 

 من امليثاق 42  وج  املادة
الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، حتتتتث اجملدتتتتس ديفلتتتتة  نتتتتوا ختتتتالل  

م يوتتة يف/أيف جممو تتة متتل التتديفل األ نتتاء يف/أيف مجيتتع التتديفل األ نتتاء 
متتل  42 دتتى توفيتت  مجتتةاءات تت دتتق ابلتتتدا   املتدتت ة مبوجتتب املتتادة 

امليثاق يفأذاب هبا العيام   لك يفشج ها  دى ذلك يفقدب موها ذلك 
ابحلالتتة يف أفغانستتتال، يفاصتتل  يفأذل هلتا ال تعتتوم  تت لك. ففيمتتا يت دتتق

املرتتاركة يف العتتوة الديفليتتة لدمستتا دة ”اجملدتتس اإلذل لدتتديفل األ نتتاء 
. (269)ابختتتاذ مجيتتع التتتدا   الالزمتتة لتوفيتت  يف يتتة تدتتك الع ثتتة“ األمويتتة

لدتتتتديفل األ نتتتتاء التتتتيت تتصتتتتةف متتتتل ”يفابملثتتتتل، يفاصتتتتل اجملدتتتتس اإلذل 
شتتهةا  12ترتتكل لفترتة  أل“ ختالل ا حتتاد األيفريف  أيف ابلت تتايفل م ت 

__________ 

 ؛6 الفعتتتتتتتةة ،(2012) 2054 العتتتتتتتةاريل املثتتتتتتتال، ستتتتتتتعيل  دتتتتتتتى انظتتتتتتتة، (265)
  .4 الفعةة ،(2012) 20٨0 يف

 ؛5 الفعتتتتتتتةة ،(2012) 2054 العتتتتتتتةاريل املثتتتتتتتال، ستتتتتتتعيل  دتتتتتتتى انظتتتتتتتة، (266)
  .3 الفعةة ،(2012) 20٨0 يف

  رتتتال ،4 الفعتتتةة ،(2013) 2095 العتتتةار املثتتتال، ستتتعيل  دتتتى انظتتتة، (267)
 اجلوائيتتتة احملكمتتتة متتتع التتتتام الت تتتايفل ملواصتتتدة ليعيتتتا حكومتتتة اجملدتتتس د تتتوة
  .(2011) 1970 ابلعةار  مال ال ام يفاملد ي الديفلية

 املوجهتتة 2012 األيفل/ديستتمرب كتتانول 31 املؤرختتة الةستتالة مةفتتق انظتتة (26٨)
 مبوجتتتب ال امدتتتة األمتتتل جمدتتتس جلوتتتة رئتتتيس متتتل األمتتتل جمدتتتس رئتتتيس مىل

 العا تتتدة توظتتتيم  رتتتال (2011) 19٨9 يف (1999) 1267 العتتتةاريل
  (.S/2012/968) يفكيا ت أفةاد مل    يةتعط يفما

 .2 الفعةة ،(2013) 2120 يف ؛2 الفعةة ،(2012) 2069 العةارال (269)

نتتتوة حتعيتتتق ا ستتتتعةار املت تتتددة اجلوستتتيات ) مديتتتة ألثيتتتا التا  تتتة لعتتتتوة 
ا حتتاد األيفريف (، يفذتتي اخلدتتف العتتانوم لعتوة حتعيتتق ا ستتتعةار  عيتتادة 

. يففيمتا يت دتق (270)موظمة حدف  ال األقدسي يف العوسوة يفاهلةسك
لعتتتادرة  دتتتى أل ابحلالتتتة يف الصتتتومال، أذتتتاب اجملدتتتس جمتتتددا ابلتتتديفل ا

ترتتارك يف مكافحتتة العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف العحتتة نعالتتة ستتواحل 
لدتديفل أ نتاء ا حتتاد ”؛ يفجتدند اإلذل (271)الصتومال أل تعتوم  ت لك

مبواصدة نرة   ثة ا حتاد األفةيعي يف الصتومال املتاذيفل هلتا “ األفةيعي
ل الفتترتة . يفختتال(272)ابختتتاذ مجيتتع التتتدا   الالزمتتة لالضتت الع  و يتهتتا

لدعتتوات الفةنستتتية يف مجهوريتتة أفةيعيتتتا ”نيتتد ا ستتت ةا ، أذل اجملدتتتس 
ابختاذ مجيع التدا   الالزمة لد م   ثة الد م الديفلية  عيادة “ الوس ى

. يفأذتتتتتتتتتتتاب اجملدتتتتتتتتتتتتس (273)أفةيعيتتتتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتتتت ى
 اختتتتتاذ التتتتتدا  “ ابلعدتتتتدال اجملتتتتايفرة جلمهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى”أينتتتتا 

 . (274)املواسعة لد م  مل العوات الفةنسية
يفقدتتب اجملدتتس يف ذتت ه احلتتا ت يف أحيتتال كثتت ة مىل التتديفل  

األ نتتاء أيف حتالفتتتات التتتديفل األ نتتتاء أل تعتتتدم لتتت  تعةيتتتةا  تتتل توفيتتت  
، (275)التتتتو ايت، كمتتتتا ذتتتتو احلتتتتال فيمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف أفغانستتتتتال

، يفاحلالتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا (276)يفاحلالتتتتتتتتة يف العوستتتتتتتتوة يفاهلةستتتتتتتتك
 .(279)، يفاحلالة يف الصومال(27٨)، يفاحلالة يف مايل(277)الوس ى
،  “التتتتديفل األ نتتتتاء، يف  ستتتتيما ديفل املو عتتتتة”يف شتتتتد اجملدتتتتس  

كفالة نعل مجيع األفتةاد، يفكت لك امل تدات يفاملتؤل يفاإلمتدادات يفغ ذتا متل 
__________ 

 .10، الفعةة (2013) 2123 ؛ يف10، الفعةة (2012) 2074العةارال  (270)

. 10، الفعتتتةة (2013) 2125 ؛ يف10، الفعتتتةة (2012) 2077العتتتةارال  (271)
، حتدد اجملدتس  تتددا (2012) 2077متل العتتةار  30مىل  11يفيف الفعتةات 

متتل اإلجتتتةاءات التتيت ستتتتتد ذا التتتديفل األ نتتاء، مبتتتا يف ذلتتك مواصتتتدة د تتتم 
متتع جهتتود فةيتتق ا تصتتال امل تت  ابلعةصتتوة نعالتتة ستتواحل الصتتومال، يفالت تتايفل 

الستتتتتتتتتتد ات الصتتتتتتتتتتومالية يف معاضتتتتتتتتتتاة اجلوتتتتتتتتتتاة، يفجتتتتتتتتتتتةمي العةصتتتتتتتتتتوة مبوجتتتتتتتتتتب 
 احملدية.  نوانيوها

 .1 الفعةة ،(2013) 2124 يف ؛1 الفعةة ،(2013) 2093 العةارال (272)

 .50 الفعةة ،(2013) 2127 العةار (273)

 نفس . املةجع (274)

  .٨ الفعةة ،(2013) 2120 يف ؛٨ الفعةة ،(2012) 2069 العةارال (275)

 .  1٨، الفعةة (2013) 2123 ؛ يف1٨، الفعةة (2012) 2074العةارال  (276)

 .50 الفعةة ،(2013) 2127 العةار (277)

  .10 الفعةة ،(2012) 20٨5 العةار (27٨)

 .  29 ، الفعةة(2013) 2125 ؛ يف33، الفعةة (2012) 2077العةارال  (279)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
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الستتدع التتيت يكتتول استتتددامها معصتتورا  دتتى   ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة 
تحعيق ا ستتعةار يف متايل يفمهامهتا الةمسيتة، حبةيتة يف تديفل املت ددة األ  اد ل

يففيمتتتتا يت دتتتتق ابلستتتتودال  (2٨0) ةانيتتتتل يف دتتتتى لتتتتو ستتتتةيع متتتتل متتتتايل يفمليهتتتتا
يفجوتتتوب الستتتودال، أذتتتاب اجملدتتتس ابلتتتديفلتني كفالتتتة التوعتتتل احلتتتة يفالستتتةيع 
يفمتتل ديفل  ةانيتتل مىل أ يتتي يفموهتتا لافتتةاد يفامل تتدات متتل أجتتل ا ستتتددام 

. يفأذتتتاب (2٨1)وة األمتتتم املتحتتتدة األمويتتتة املؤنتتتتة أل يتتتيحصتتتةاي متتتل نعتتتل نتتت
كفالتة التوعتتل احلتتة يفالستتةيع يفمتتل “ جبميتتع التتديفل األ نتتاء”اجملدتس أينتتا 

__________ 

  .20 الفعةة ،(2013) 2100 العةار (2٨0)

  .13 الفعةة ،(2013) 2104 العةار (2٨1)

ديفل  ةانيتتتتل مىل جوتتتتوب الستتتتودال يفموهتتتتا لافتتتتةاد يفامل تتتتدات املستتتتتتددمة 
 .(2٨2)حصةاي مل نعل   ثة األمم املتحدة يف جووب السودال

يفيف   ض احلا ت، قدب اجملدس مىل الديفل األ ناء توفي   
( 2) 4٨يفكا ت ديفلية أخةى،  مال ابملتادة “ مل خالل”مجةاءات 
  .(2٨3)مل امليثاق

__________ 

  .12 الفعةة ،(2013) 2109 العةار (2٨2)

 متتل تستتاذم، التتيت التتديفل مجيتتع” مىل املثتتال، ستتعيل  دتتى اجملدتتس، قدتتب (2٨3)
 تعدم أل ،“الصومال سواحل نعالة ابلعةصوة امل   ا تصال فةيق خالل
 أ متتتتال يف التحعيتتتتق يف يفالت تتتتايفل الو يتتتتة إلثعتتتتات جهودذتتتتا  تتتتل تعتتتتارية
  (.33 الفعةة ،(2012) 2077 )العةار مةتكعيها يفحماكمة العةصوة

  
 من امليثاق 4٩املساعدة املتبادلة  وج  املادة  -اثمنا 

                                49املادة   
 دى تعدمي امل ونتة املتعادلتة “ األمم املتحدة”يتنافة أ ناء  

  نةرذا جمدس األمل.لتوفي  التدا   اليت
 

 مالحظة 
يغ تتتتتتي العستتتتتتم الثتتتتتتامل اارستتتتتتات جمدتتتتتتس األمتتتتتتل دصتتتتتتوص  

نتتتتةارات اجملدتتتتس فيمتتتتا يت دتتتتق  متتتتل امليثتتتتاق. يفيغ تتتتي العستتتتم 49 املتتتتادة
ابملستا دة املتعادلتة فيمتا  تني التتديفل األ نتاء لتدى توفيت  التتدا   التتيت 

 ا تمدذا اجملدس مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق.
مل يرتتتتة جمدتتتتس صتتتتةاحة مىل  ،2013-2012يفختتتتالل الفتتتترتة  

يف أي مل نةارات . غت  أل اجملدتس قدتب مىل التديفل األ نتاء  49املادة 
املراركة يف تعتدمي املستا دة املتعادلتة مىل التديفل األ نتاء يففيمتا  يوهتا يف 
توفيتتت  التتتتدا   املتدتتت ة مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع. يفختتتالل الفتتترتة، مل جتتتتة 

متل امليثتاق أيف  49 تفست  املتادة  موانرة دستورية يف اجملدس فيمتا يت دتق
 يف الةسائل الواردة مىل اجملدس. 49ت عيعها. يفمل تةد أي مشارة مىل املادة 

 
قززرارات جملزززس األمزززن املتعلقزززة ابملسزززاعدة املتبادلزززة لزززدى  

 تنفين التدابري املتذنة  وج  الفصل السابع من امليثاق
ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةا ، أذتتتتتتاب اجملدتتتتتتس ابلتتتتتتديفل  

األ ناء أل ت لز ت ايفهنا داخل   ثات حفظ السالم يفخارجها لتوفي  
تت  اجملدتتس د وتتت  لتعتتادل املستتا دة مىل التتتدا   التتيت  نةرذتتا اجملدتتس. يفيفجن

فتتتتةادى التتتتديفل األ نتتتتاء، أيف التتتتديفل اجملتتتتايفرة أيف التتتتديفل امل ويتتتتة  وجتتتت  

يفاختدفتتتتت أنتتتتواع املستتتتا دة “. مجيتتتتع التتتتديفل األ نتتتتاء”ختتتاص، يفمىل 
امل دو تتتة متتتل التتتديفل األ نتتتاء اختالفتتتا كعتتت ا يفتةايفحتتتت  تتتني األصتتتول 

ستتتتا ات املدموستتتتة  درجتتتتة أنتتتتل مثتتتتل ال ستتتتكةية يفاملتتتتوارد األختتتتةى يفامل
املستتتا دة يف توقيتتتد ستتتد ة الديفلتتتة يفت ليتتتل الستتتالم يفاألمتتتل يف املو عتتتة 

 امل وية أيف   ل اجلهود يف سعيل ذلك.
ابلتتديفل ”ففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف أفغانستتتال، أذتتاب اجملدتتس  
د يفامل دات يفاملوارد األخةى يف العوة الديفلية أل تساذم ابألفةا“ أ ناء

لدمستتتا دة األمويتتتة يفأل تواصتتتل  تتت ل اجلهتتتود لتتتد م األمتتتل يفا ستتتتعةار 
 .(2٨4)يفا نتعال يف أفغانستال

يت دتتتق  كتتتوت ديفتتتوار، أذتتتاب اجملدتتتس حبكتتتوميت كتتتوت يففيمتتتا  
يف  ستتتتيما فيمتتتتا يت دتتتتق ”ديفتتتتوار يفليتتتترباي مواصتتتتدة ت ليتتتتل الت تتتتايفل  يوهمتتتتا 

 غيتتتتتة يفضتتتتتع استتتتترتاتيجية مرتتتتترتكة  رتتتتتال احلتتتتتديفد “ ابملو عتتتتتة احلديفديتتتتتة
يفتوفيتتت ذا د متتتتا لوتتتلع ستتتتالح ال واصتتتتة املستتتدحة األجوعيتتتتة يفم ادهتتتتتا مىل 

مجيتتتتتتع ”. يفحتتتتتث اجملدتتتتتتس أينتتتتتا (2٨5)أيفقاهنتتتتتا يف كتتتتتتال جتتتتتانيب احلتتتتتتديفد
 دى الت ايفل مع جلوة اجللاءات يففةيق اخلرباء التا ع هلا، يفك لك “ الديفل

متتتع العتتتوات الفةنستتتية يف توفيتتت  يف ايهتتتتا، يفداصتتتة  تعتتتدمي أي م دومتتتات 
 .(2٨6)الصدة تتوافة لديها  رال ا نتهاكات احملتمدة لدعةارات ذات

__________ 

  .3 الفعةة ،(2013) 2120 يف ؛3 الفعةة ،(2012) 2069 العةارال (2٨4)

 2066 العتتتتتتتتتتتتةار يفيتنتتتتتتتتتتتتمل .25 الفعتتتتتتتتتتتتةة ،(2013) 2112 العتتتتتتتتتتتتةار (2٨5)
  ااثدة. صيغة ليرباي، يف ابحلالة املت دق ،12 الفعةة ،(2012)

  .2٨ الفعةة ،(2013) 2101 العةار (2٨6)

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
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يففيما يت دق ابحلالة يف ليرباي، شجع اجملدس حكومتات ليترباي  
يفستتتتتت اليول يفكتتتتتتوت ديفتتتتتتوار يفغيويتتتتتتا  دتتتتتتى تكثيتتتتتتف التوستتتتتتيق يفتعتتتتتتادل 
امل دومتتتتات يف متتتتا يت دتتتتق ابألخ تتتتار التتتتيت هتتتتتدد الستتتتالم يفاألمتتتتل  تتتترب 

اجملتمتع ”فنتال  تل ا جتتار غت  املرتةيفع ابألستدحة، يفشتجع  ،احلديفد
 دتتى د تتم ليتترباي يف متتا تع لتت  متتل جهتتود مصتتالحية تةمتتي مىل “ التتديفيل

 .(2٨7)ضمال أل تسهم املوارد ال عي ية يف السالم يفاألمل يفالتومية
يففيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، أذتتتتتاب اجملدتتتتتس  

ابلتتتديفل األ نتتتاء أل تعتتتدم التتتد م املتتتايل يفاملستتتا ات ال يويتتتة مىل   ثتتتة 
التتد م الديفليتتة  عيتتادة أفةيعيتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى مبتتا يستتا د 

 ستتتداء يف صتتتوديفق األمتتتم  دتتتى نرتتتةذا يفتوفيتتت  يف يتهتتتا، يفأل تستتتاذم 
 .(2٨٨)املتحدة ا ستئمام لدع ثة

 “التتديفل اجملتتايفرة” يففيمتتا يت دتتق  ديعيتتا، شتتجع اجملدتتس ليعيتتا يف 
مواصدة اجلهتود الةاميتة مىل ت ليتل الت تايفل اإلنديمتي الت ي يهتدف  دى 

مىل تثعيتتتت استتتتعةار احلالتتتة يف العدتتتد يفمىل موتتتع  واصتتتة الوظتتتام الستتتا ق 
يفاجلما تتتتات املت ةفتتتتة ال ويفتتتتة متتتتل استتتتتددام أراضتتتتيها لدعيتتتتام ا متتتتال 

 .(2٨9)مرةيف ة تةمي مىل ز ل ة استعةار العدد يفاملو عة غ 
 دتتتى “ التتتديفل األ نتتتاء”يففيمتتتا يت دتتتق مبتتتايل، حتتتث اجملدتتتس  

املستتتا دة يف اجلهتتتود املع يفلتتتة متتتل أجتتتل مصتتتالح نتتتوات األمتتتل يف متتتايل 
 يف وتتتاء نتتتدراهتا متتتل أجتتتل م تتتادة  ستتتط ستتتد ة ديفلتتتة متتتايل  دتتتى أراضتتتيها
يفصتتول يفحتتدة متتايل يفستتالمتها اإلنديميتتة يفاحلتتد متتل اخل تتة التت ي يرتتكد  

. يفحتتتتتتتتتث اجملدتتتتتتتتتس (290)توظتتتتتتتتتيم العا تتتتتتتتتدة يفاجلما تتتتتتتتتات املوتستتتتتتتتتعة مليتتتتتتتتت 
 دتتتى ت ليتتتل الت تتتايفل يفالتوستتتيق “ ديفل الستتتاحل يفاملغتتتةب ال تتتة ”أينتتتا 

 دتتتى الصتتت يد األنتتتاليمي فيمتتتا يت دتتتق ابستتترتاتيجيات يفأنرتتت ة مكافحتتتة 
__________ 

  .12 يف 10 الفعةاتل ،(2013) 212٨ العةار (2٨7)

  .44 يف 42 الفعةاتل ،(2013) 2127 العةار (2٨٨)

  .6 الفعةة ،(2013) 2095 العةار (2٨9)

  .22 الفعةة ،(2012) 2056 العةار انظة (290)

. (291) تتدة يف مو عتتة الستتاحل يفاملغتتةب ال تتة اإلرذتتاب ضتتد توظتتيم العا
يف وتتاء  دتتى ذلتتك، حتتث اجملدتتس التتديفل األ نتتاء  دتتى تعتتدمي املستتا دة 
يفاخلتربة الفويتتة يفالتتتدريب يف وتتاء العتدرات مىل نتتوات التتدفاع يفاألمتتل املاليتتة، 

، أل “مبتتتا يف ذلتتتك ديفل مو عتتتة الستتتاحل”يفأذتتتاب ابلتتتديفل األ نتتتاء، 
. (292)يتتتتة  عيتتتتادة أفةيعيتتتتة يف متتتتايلتستتتتاذم  عتتتتوات يف   ثتتتتة التتتتد م الديفل

يفحتتث التتديفل األ نتتاء كتت لك  دتتى أل تعتتدم التتد م  صتتورة موستتعة مىل 
  ثتتتتتة التتتتتد م الديفليتتتتتة، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك يف جمتتتتتا ت التتتتتتدريب ال ستتتتتكةي، 
يفالتليفيتتتد ابمل تتتدات، يفا ستتتتدعارات، يفالتتتد م الدوجستتتيت، يفأي مستتتا دة 

 ي متثدت  املوظمتات  زمة يف مقتار اجلهتود املع يفلتة لدحتد متل التهديتد الت
مىل ا جتمتتتاع “ اجملتمتتتع التتتديفيل”. يفد تتتا اجملدتتتس كتتت لك (293)اإلرذا يتتتة

 صتتتفة موتظمتتتة يف متتتايل يفختتتار  متتتايل ملستتتا دة الستتتد ات ا نتعاليتتتة يف 
متتايل  دتتى توفيتت  خةي تتة ال ةيتتق ا نتعاليتتة، يفمواصتتدة املستتا ة يف ت ليتتل 

يفحتتتتتتث اجملدتتتتتتس  .(294)الستتتتتتالم التتتتتتدائم يفا ستتتتتتتعةار يفاملصتتتتتتاحلة يف متتتتتتايل
 دتتى العيتتام  صتتورة موستتعة  تعتتدمي املستتا دة “ التتديفل األ نتتاء”أينتتا 

يفاخلربة الفوية يفالتدريب يفالد م يف جمال  واء العدرات، مىل نوات التدفاع 
يفاألمل املالية،  وسائل شىت مل  يوها صوديفق األمم املتحدة ا ستئمام 

ديفل ”. يفحتتتتتتث اجملدتتتتتتس (295)(2012) 20٨5املورتتتتتتا  متتتتتتال ابلعتتتتتتةار 
 دتتتى ت ليتتتل الت تتتايفل يفالتوستتتيق  دتتتى الصتتت يد “ الستتتاحل يفاملغتتتةب ال تتتة 

األنتتاليمي متتل أجتتل يفضتتع استترتاتيجيات شتتامدة يفف التتة ملكافحتتة أنرتت ة 
اجلما ات اإلرذا ية  دى لو شتامل يفمتكامتل، يفموتع توست ها، يفكت لك 

  .(296)مجيع أنواع األسدحة يفاجلةمية املوظمة  رب الوقوية احلد مل انترار
__________ 

  .23 الفعةة نفس ، املةجع (291)

  .13 يف 7 الفعةاتل ،(2012) 20٨5 العةار (292)

 .  10، الفعةة (2013) 2100 ؛ يف14، الفعةة (2012) 20٨5العةارال  (293)

  .5 الفعةة ،(2013) 2100 العةار (294)

 .  7، الفعةة (2012) 20٨5. يفانظة أينا العةار 23املةجع نفس ، الفعةة  (295)

  .29 الفعةة ،(2013) 2100 العةار (296)

                    

https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
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 من امليثاق ٥0املشاكل ا قتصادية اخلاصة من النول املوصوف يف املادة  -اتسعا 
 50املادة  
مذا اختتتت  جمدتتتس األمتتتل ضتتتد أيتتتة ديفلتتتة تتتتدا   موتتتع أيف نمتتتع فتتتإل  

 “األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة”ستتتتتتواء أكانتتتتتتت متتتتتتل أ نتتتتتتاء  -لكتتتتتتل ديفلتتتتتتة أختتتتتتةى 
تواجتتتت  مرتتتتاكل انتصتتتتادية خاصتتتتة تورتتتتا  تتتتل توفيتتتت  ذتتتت ه  -تكتتتتل  مل أم

  ، احلق يف أل تت اكة مع جمدس األمل  صدد حل ذ ه املراكل.التدا 
 

 مالحظة 
يغ تتتتتتتي العستتتتتتتم التاستتتتتتتع اارستتتتتتتات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل املتصتتتتتتتدة  

مل امليثاق، يفذلك فيما يت دق حبتق التديفل األ نتاء يف أل  50 ابملادة
تترايفر مع اجملدس  غيتة حتل املرتاكل ا نتصتادية اخلاصتة الوامجتة  تل 

 أيف اإلنفاذ اليت يفةضها اجملدس، مثل اجللاءات.توفي  تدا   املوع 
، مل تةد أي مشارة صتةاة مىل 2013-2012يفخالل الفرتة  

مل امليثاق يفمل ي تد هبتا يف أي نتةار اختت ه اجملدتس أيف يف أي  50املادة 
مل التعارية السووية لدهيئات الفة ية اليت ترةف  دى نظم اجلتلاءات. 

يفي تتتلى ذلتتتك  يفذتتت ا يتفتتتق متتتع ا جتتتتاه املالحتتتظ يف الفتتترتات الستتتا عة،
أساسا مىل استمةار استددام اجملدس لدجلاءات احملددة اهلدف، خالفا 
لدجتتلاءات الرتتامدة، يفابلتتتايل التعديتتل مىل أدىن حتتد متتل االاثر الستتدعية 

 50. يفمل اتتت  ابملتتادة (297)الكعتت ة  دتتى التتديفل الثالثتتة غتت  املستتتهدفة
 مل امليثاق يف أي رسالة موجهة مىل اجملدس.

__________ 

 اجلتتتلء انظتتتة اجلتتتلاءات، تتتتدا    تتتل امل دومتتتات متتتل مليتتتد  دتتتى لالقتتتالع (297)
 يففعتا املستدحة العوة استددام ترمل   تدا  ” الثالث، العسم السا ع،
  “.امليثاق مل 41 لدمادة

 50يف دتتى التتةغم متتل  تتدم يفجتتود مشتتارات صتتةاة مىل املتتادة  
، يف  ستتتتتيما فيمتتتتتا يت دتتتتتق متتتتتل امليثتتتتتاق، يفاصتتتتتل اجملدتتتتتس اختتتتتتاذ نتتتتتةارات

مبكافحة العةصتوة نعالتة ستواحل الصتومال، حتث فيهتا التديفل املت ايفنتة 
 مديتتتا  دتتتى ” دتتتى اختتتتاذ اخل تتتوات املواستتتعة لكتتتي تنتتتمل أ  يرتتتتتب 

األنر ة املاذيفل هبا حةمال سفل أي ديفلة اثلثة مل حق املةيفر الربيء 
املتمثتتل  50، يفردد العصتتد متتل املتتادة (29٨)“أيف اإلختتالل  تت لك احلتتق

يف جتوب مراكل انتصادية غ  معصودة  دى الديفل الثالثة متل جتةاء 
 توفي  التدا   اليت فةضها اجملدس.

محاقتات معدمتة ”يفيف جدسة  عدت يف مقار العود امل وول  
 كتتانول األيفل/  7، يف “متتل رؤستتاء ذيئتتات فة يتتة ات  تتة جملدتتس األمتتل

لربتغال  ما يسايفره مل ندق مزاء االاثر ، أ ةب اثل ا2012ديسمرب 
غتتتتتتت  املعصتتتتتتتودة لدجتتتتتتتلاءات  دتتتتتتتى الستتتتتتتكال يف دتتتتتتتى التتتتتتتديفل الثالثتتتتتتتة، 

املعادرتني ال مديتني التاليتني: )أ( الوظة يف موح استثواءات  دى  يفانرتح
أستتتتتاس منستتتتتام ملستتتتتا دة الستتتتتكال املتنتتتتتةريل متتتتتل جتميتتتتتد األصتتتتتول 

يفع الكيتا ت املدرجتة يفاألموال الوقوية، )ب( توضيح ما مذا كانتت فتة 
                           .(299)يف العائمة خاض ة لدجلاءات أيف ليست خاض ة هلا

__________ 

 ،(2013) 2125 يف ؛15 الفعتتتتتتةة ،(2012) 2077 العتتتتتتةاريل انظتتتتتتة (29٨)
  .15 الفعةة

(299) S/PV.6881، 7  الصفحة.  

   
 من امليثاق ٥1احلق يف الدفال الفردي أو اجلماعي عن النفس وفقا للمادة  -عاشرا 

 51املادة 
لتتتيس يف ذتتت ا امليثتتتاق متتتا ينتتت ف أيف يتتتوع  احلتتتق ال عي تتتي  

لدتتديفل، فتتةادى أيف مجا تتات، يف التتدفاع  تتل أنفستتهم مذا ا تتتدت نتتوة 
يفذلتتتك مىل أل يتدتتتت  “ األمتتتم املتحتتتتدة”مستتتدحة  دتتتتى أحتتتد أ نتتتتاء 

ا   الالزمة حلفظ السدم يفاألمل الديفيل. يفالتدا   اليت جمدس األمل التد
اختتتت ذا األ نتتتاء استتتت ما  حلتتتق التتتدفاع  تتتل التتتوفس تعدتتت  مىل اجملدتتتس 

مبعتنتتتتى  -فتتتتورا، يف  تتتتتؤثة تدتتتتك التتتتتدا   اي حتتتتال فيمتتتتا لدمجدتتتتس 
مل احلق يف أل  -سد ت  يفمسؤيفليات  املستمةة مل أحكام ذ ا امليثاق 

ضتةيفرة  ختتاذه متل األ متال حلفتظ الستدم يتد  يف أي يفنت متا يتةى 
 يفاألمل الديفيل أيف م ادت  مىل نصا  .

 
 مالحظة 
يتوتتتايفل العستتتم ال اشتتتة اارستتتات جمدتتتس األمتتتل فيمتتتا يت دتتتتق  
متتتتتل امليثتتتتتاق التتتتتيت تؤكتتتتتد احلتتتتتق ال عي تتتتتي لدتتتتتديفل، فتتتتتةادى  51ابملتتتتتادة 

مجا ات، يف الدفاع  ل نفسها يف حالتة يفنتوع ذجتوم مستدح ضتد  أيف
األ نتاء. يفيتتالف ذت ا العستم متل ثالثتة أنستام فة يتة. محدى الديفل 

يفيغ تتتتي العستتتتتم الفة تتتتتي ألتتتتتف العتتتتةارات التتتتتيت اختتتتتت ذا اجملدتتتتتس  رتتتتتال 

https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6881


فيما يتذن من األعمال يف حا ت سديد السلم  -اجلزء السابع 
 واإلخالل به ووقول العدوان  الفصل السابع من امليثاق(
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، يفيرتتمل العستتم الفة تتي ابء موانرتتات اجملدتتس ذات الصتتدة 51 املتتادة
يفت عيعها، يفيرمل العسم الفة ي جتيم مشتارات مىل  51 تفس  املادة 

 يف الةسائل املوجهة مىل اجملدس. يفملعدأ الدفاع  ل الوفس 51املادة 
 

 ٥1قرارات جملس األمن ذات الصلة ابملادة  -ألف 
 51ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، أشتتار اجملدتتس مىل املتتادة  

،  حتتتتظ (2013) 2117متتتتل امليثتتتتاق يف نتتتتةار يفاحتتتتد. ففتتتتي العتتتتةار 
الصتتتغ ة يفاألستتتدحة اخلفيفتتتة متتتل أ يتتتة اجملدتتتس متتتا تتستتتم  تتت  األستتتدحة 

اب تعارذتتتتتا أكثتتتتتة األستتتتتدحة استتتتتتدداما يف م ظتتتتتم الوتتتتتتلا ات املستتتتتدحة 
األخ ة، يفأكد أن  يوعغي مةا اة احلق يف الدفاع الفةدي يفاجلما ي  ل 

 .(300)“مةا اة اتمة”مل امليثاق  51الوفس امل رتف    يف املادة 
 

 ٥1املناقشات املتصلة ابملادة  -ابء 
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، يفردت مشتتتارات صتتتةاة مىل  

ديفل متتتل امليثتتتاق يف متتتدايف ت اجملدتتتس  رتتتال  تتتدة  وتتتود جتتت 51املتتتادة 
األ مال، يفلكل مل تفض أي مل تدك اإلشارات مىل موانرة دستتورية 

 أيف ت عيعها. 51 رال تفس  املادة 
، يفيف جدستتتتتتة  عتتتتتتدت فيمتتتتتتا 2012نيستتتتتتال/أ ةيل  25يفيف  

لمتتتني احلتتتديفد يف يفجتتت  أنرتتت ة ا جتتتتار يفاحلةكتتتة غتتت  ”يت دتتتق مبوضتتتوع 
املدتتتاقة التتتيت هتتتتدد الستتتالم ”يف مقتتتار العوتتتد “ املرتتتةيف ة  تتترب احلتتتديفد

ثتل مجهوريتة فوتتليفيال العوليفاريتة  تل احلاجتتة ، دافتتع ا“يفاألمتل التديفليني
مىل يفضتتتتتتع ضتتتتتتوا ط حتتتتتتىت يصتتتتتتعح امل تتتتتتةيف  متتتتتتل األستتتتتتدحة الصتتتتتتغ ة 

يففعا ” يفاألسدحة اخلفيفة معصورا  دى احلكومات يفذيئاهتا املاذيفل هبا
لدعتتانول التتديفيل، خصوصتتا حتتق التتدفاع  تتل التتوفس التت ي تتتو   ديتت  

 .(301)“مل ميثاق األمم املتحدة 51املادة 
، يفيف مقتتتتتتتتتتتار العوتتتتتتتتتتتد 2013كتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتاية   15يفيف  
، شتتتدد اثتتتل “املدتتتاقة التتتيت هتتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني”امل وتتتول 

مصتتة، متحتتداث ابلويا تتة  تتل موظمتتة الت تتايفل اإلستتالمي،  دتتى ضتتةيفرة 
ستتتتة احلتتتتق املرتتتتةيفع لدرتتتت وب يف معايفمتتتتة التمييتتتتل  تتتتني اإلرذتتتتاب يفاار 

 .(302)مل امليثاق 51ا حتالل األجويب يففعا، يف مجدة أمور، لدمادة 
__________ 

 الديعاجة. مل لثالثةيفا األيفىل الفعةاتل ،(2013) 2117 العةار (300)

(301) S/PV.6760 (Resumption 1)، 11 الصفحة.  

(302) S/PV.6900، 41 الصفحة.  

، رأى اثتتتتتتتل الويجتتتتتتتة، 2013كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   22يفيف  
مرتتت ا مىل احلالتتتة يف متتتايل، أل تتتتدخل فةنستتتا يف متتتايل شتتتة ي يفنتتتانوم 

 ات متتايل مبوجتتب األحكتتام حبكتتم ال دتتب ال اجتتل التت ي ندمتتت  ستتد
  دتتتى يفجتتت  التحديتتتد  متتتال”ذات الصتتتدة متتتل ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة 

التتتتتتيت تكتتتتتتةس معتتتتتتدأ التتتتتتدفاع  تتتتتتل التتتتتتوفس  صتتتتتتورة فةديتتتتتتة  51ابملتتتتتتادة 
. يفمل يتتتتتتتدل اثتتتتتتتل فةنستتتتتتتا، يف رستتتتتتتالتي  املت تتتتتتتا عتني (303)“مجا يتتتتتتتة أيف

 املوجهتني مىل األمني ال ام يفرئيس جمدس األمل، اي مشارة صةاة مىل
متتتتل امليثتتتتاق يف م الغتتتت  ال فةنستتتتا نتتتتد استتتتتجا ت ل دتتتتب  51املتتتتادة 

املستتتتا دة التتتت ي تعتتتتدم  تتتت  رئتتتتيس متتتتايل املؤنتتتتت. يفكتتتتتب أل العتتتتوات 
املستتدحة الفةنستتية تعتتدم التتد م لدوحتتدات املاليتتة يف مكافحتتة ال واصتتة 
اإلرذا يتتتتة متتتتل الرتتتتمال التتتتيت هتتتتتدد الستتتتالمة اإلنديميتتتتة يفيفجتتتتود الديفلتتتتة 

 .(304)سكاهنا يفأمل
يفُأش  مىل حق الدفاع  تل التوفس ختالل الفترتة فيمتا يت دتق،  

يف مجدتة أمتور، ابهلجمتات الصتاريفخية ضتد مستةائيل ان النتا متل غتتلة، 
احلالتة يف الرتةق األيفستط، مبتا يف ذلتك ننتية ”يف مقار العوتد امل وتول 

زمتتتتة . يفيف مقتتتار نفتتتس العوتتتتد، يفلكتتتل فيمتتتا يت دتتتق ابأل(305)“فدستتت ني
الصتتتتادر  تتتتل جام تتتتة  5٨0الستتتتورية، ُأشتتتت  مىل ا  تتتترتاف يف العتتتتةار 

 . (306)الديفل ال ة ية يفاملت دق حبق الديفل يف الدفاع  ل الوفس
 

واحلززززق يف الززززدفال عززززن  ٥1اإلشززززارات إىل املززززادة  -جيم 
 النفس يف الرسائل املوجهة إىل جملس األمن

صتةاة مىل خالل الفرتة نيد ا ست ةا ،  ثة  دتى مشتارات  
 مل امليثاق يف  دة رسائل موجهة مىل رئيس اجملدس. 51املادة 

متتتتتل امليثتتتتتاق صتتتتتةاحة فيمتتتتتا يت دتتتتتق  51فعتتتتتد ذُكتتتتتةت املتتتتتادة  
يفالسودال يفجووب  (307)ابملواز ات أيف احلا ت املت دعة رريرتاي يفمثيو يا

 .(30٨)السودال
__________ 

(303) S/PV.6905، 1٨ الصفحة.  

(304) S/2013/17.  

 ،S/PV.6847 يف )أملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ 32 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.6816 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (305)
 ،S/PV.6862 يف )الربتغتتتتتتتتال(؛ 32 يفالصتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتا(؛ 30 الصتتتتتتتفحة
  )مسةائيل(. 39 الصفحة

(306) S/PV.6950 (Resumption 1)، جلام تتتتتتة التتتتتتدائم )املةانتتتتتتب 7 الصتتتتتتفحة 
  ال ة ية(. الديفل

 مريتتتتتتتتترتاي اثتتتتتتتتتل متتتتتتتتتل 2012 الثام/يوتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتانول 23 مؤرختتتتتتتتتة رستتتتتتتتتالة (307)
(S/2012/57،) مثيو يتا اثتل متل 2012 آذار/متارس 14 مؤرخة يفرسالة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6760%20(Resumption%201)
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https://undocs.org/ar/S/PV.6847
https://undocs.org/ar/S/PV.6862
https://undocs.org/ar/S/PV.6950%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/57
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أينتتتا صتتتةاحة يف الةستتتائل املتصتتتدة مبستتتالة  51يفذكتتتةت املتتتادة  
 تدم ا نترتتار املت دعتة جبمهوريتتة ميتةال اإلستتالمية. يفاحتت  اثتتل مجهوريتتة 

مىل التعتتتتتتارية اإل الميتتتتتتة  تتتتتتل التهديتتتتتتدات ميتتتتتتةال اإلستتتتتتالمية، ابإلشتتتتتتارة 
ابستتتتددام العتتتوة الصتتتادرة  تتتل رئتتتيس التتتوزراء يفيفزيتتتة التتتدفاع اإلستتتةائيدي، 

مل امليثاق يف الدفاع  ل الوفس  51ابحلق األصيل لعدده مبوجب املادة 
 .(309)لدةد  دى ذجمات أيف اختاذ التدا   املواسعة حلماية نفس 

تتتت  اثتتتتل اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية رستتتتالتني مت تتتتا عتني   يفيفجن
مىل األمني ال ام يفرئتيس جمدتس األمتل  2013أاير/مايو  21مؤرختني 

نيام مسةائيل ابنتهاك مل توم  تفتاق أ دمهما فيهما ال  دده رد  دى 
التتوارد يف “ يف مقتتار اارستتة حتتق التتدفاع  تتل التتوفس”فتتض ا شتتتعاك 

 .(310)ميثاق األمم املتحدة
يفاحتجتتت مستتةائيل أينتتا ابحلتتق يف التتدفاع  تتل التتوفس، ديفل  

متتل امليثتتاق، يف مواستعات  ديتتدة ختتالل الفتترتة  51اإلشتارة مىل املتتادة 
نيتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتت ةا  فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتق ابأل متتتتتتتتال التتتتتتتتيت نفتتتتتتتت هتا ردا  دتتتتتتتتى 

 .(311)“ان النا مل ن اع غلة”اهلجمات 
__________ 

(S/2012/158،) اثتتتتل متتتتل 2012 أيدول/ستتتتعتمرب 27 مؤرختتتتة يفرستتتتالة 
  األمل. جمدس رئيس مىل كدها موجهة (،S/2012/726) مريرتاي

 الستتتتتتتتتتتتتودال اثتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتل 2012 نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 23 مؤرختتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتالة (30٨)
(S/2012/252، 1 الصفحة،) 2012 نيستال/أ ةيل 2٨ مؤرختة يفرستالة 

 مىل موجهتتتال كدتا تتا (،1 الصتتفحة ،S/2012/277) الستتودال اثتتل متتل
  األمل. جمدس رئيس

 اإلستتالمية ميتتةال مجهوريتتة اثتتل متتل 2012 أاير/متتايو 25 رختتةمؤ  رستتالة (309)
(S/2012/372،) اثتتتتل متتتتل 2012 آب/أغستتتت س 22 مؤرختتتتة يفرستتتتالة 

 رئتتيس مىل كدتا تتا املوجهتتتال (،S/2012/660) اإلستتالمية ميتتةال مجهوريتتة
 الثتتتتتتتام/ ترتتتتتتتةيل 7 املؤرختتتتتتتتال املت ا عتتتتتتتتال يفالةستتتتتتتالتال األمتتتتتتتل، جمدتتتتتتتس
 اثتل متل األمتل جمدس يفرئيس ال ام األمني مىل املوجهتال 2012 نوفمرب
 (.S/2012/817) اإلسالمية ميةال مجهورية

(310) S/2013/303.  

 اثتتل متتل األمتتل جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتة مت ا عتتة رستتائل (311)
 (،S/2012/5) 2012 الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتتتتتتتانول 3 مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتةائيل

 كتتانول الثتتام/  31 يف (،S/2012/69) 2012 الثام/يوتتاية كتتانول 27 يف

ةه  تتل توفيتت  نتتةار جمدتتس األمتتل يفأكتتد األمتتني ال تتام، يف تعةيتت 
، أنتت   دتتى التتةغم متتل حتتق مستتةائيل يف التتدفاع  تتتل (2006) 1701

الوفس، فإل مقالق الو ال ا نتعامية ال ي استتددم ردا  دتى مقتالق 
ان النتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتتتتتال  2013آب/أغستتتتتتتتتتتتت س  22صتتتتتتتتتتتتتاريف  يف 

ن تتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة فيمتتتتا يت دتتتتق  ونتتتتف األ متتتتال متتتتع تو ”يتفتتتتق   
، يفترتتمل ذتت ه التون تتات أل يعتتوم كتتل قتتةف رخ تتار نتتوة “ال دائيتتة

األمم املتحدة املؤنتة يف لعوال  دى الفور مذا أقدق الوار  دي  يفأل ميتوع 
م  يف احلتتا ت التتيت تت دتتب  وضتتوح التتدفاع  تتل التتوفس ” تتل التتةد، 
                           .(312)“ دى الفور
يفيف الوثيعتتتتتة اخلتاميتتتتتة لدمتتتتتؤمتة الستتتتتادس  رتتتتتة لةؤستتتتتاء ديفل  

 26ا لياز امل عود يف قهةال يف الفرتة متل حكومات  ددال  دم  أيف
، احملالتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام يف رستتتتتالة 2012آب/أغستتتتت س  31مىل 

موجهة مل اثل مجهورية ميةال  2012ترةيل األيفل/أكتو ة  ٨مؤرخة 
اإلستتتالمية  صتتتفت  رئتتتيس مكتتتتب توستتتيق حةكتتتة  تتتدم ا ليتتتاز، أكتتتد 

لتديفل أل متتوتع  تل رؤساء الديفل أيف احلكومات جمددا أل  دتى مجيتع ا
التهديد ابست مال العوة أيف است ماهلا ضد أي ديفلة، يفشدديفا  دى أل 
امليثتتتاق يتنتتتمل أحكامتتتا كافيتتتة  رتتتال استتتتددام العتتتوة لصتتتول يفحفتتتظ 

متتتتتتتتل  51الستتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتل التتتتتتتتديفليني. يفأشتتتتتتتتاريفا أينتتتتتتتتا مىل أل املتتتتتتتتادة 
  (313)“تعييدية   جيوز م ادة صياغتها أيف م ادة تفس ذا”امليثاق 

__________ 

 (،S/2012/78) 2012شتتتتتعا /فرباية  3 (، يفS/2012/73) 2012يوتتتتتاية 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 11 يف (،S/2012/100) 2012 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية 17 يف

2012 (S/2012/148،) 2012 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 4 يف (S/2012/296،) 
 2012 حليةال/يونيت  19 يف (،S/2012/333) 2012 أاير/متايو 17 يف
(S/2012/457،) 2012 متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  17 يف (S/2012/556،) 
 أيدول/ستتتتتتتتعتمرب 11 يف (،S/2012/674) 2012 آب/أغستتتتتتتت س 2٨ يف

2012 (S/2012/696،) 2012 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة األيفل/ ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 16 يف 
(S/2012/770،) 2012 األيفل/أكتتو ة ترةيل 24 يف (S/2012/787،) 
 (،S/2012/826) 2012 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 12 يف
 (.S/2013/373) 2013 حليةال/يوني  25 يف

(312) S/2013/650، 6٨ الفعةة. 

(313) S/2012/752، 2-2٨ الفعةة األيفل، املةفق. 
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