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   استهاللية مالحظة  

 ]مل امليثاق[ 29املادة   
 يفظائف . ألداء ضةيفرة ل  يةى ما الثانوية الفةيفع مل يورب أل األمل جملدس 

 
 ]مل الوظام الداخدي املؤنت[  2٨ املادة  

 حمددة. ملسالة معةرا أيف جلوة أيف ذيئة ي ني أل األمل جملدس 
 رنرتتتاء يت دتتتق فيمتتتا األمتتتل جمدتتتس صتتتالحيات  دتتتى املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق متتتل 29 املتتتادة تتتتو  
 اجللء يفيتوايفل الصالحيات. ذ ه لدمجدس املؤنت الداخدي الوظام مل 2٨ املادة يفتكفل الفة ية، األجهلة
 يفظائفتتت  ألداء اجملدتتتس أنرتتتاذا التتتيت امليدانيتتتة الفة يتتتة األجهتتتلة  رتتتال اجملدتتتس اختتتت ذا التتتيت العتتتةارات ال اشتتتة
 األجهتتلة ذتت ه تعستتيم يفميكتتل .2013 يف 2012  تتامي ختتالل  مدهتتا تتتلايفل كانتتت يفالتتيت امليثتتاق مبوجتتب
 السياستية الع ثتات )ب( الستالم؛ حفتظ  مديتات )أ(  تا: فئتتني، مىل الستالم  مديات أيف امليدانية الفة ية

 السالم.  واء يفمكاتب
 يفاحملتتتتاكم، التحعيتتتتق، يفذيئتتتتات ال امدتتتتة، يفاألفةنتتتتة الدجتتتتال، يفذتتتتي األختتتتةى، الفة يتتتتة األجهتتتتلة أمتتتتا 
 يف توايفهلتتا فيجتتةي الستتالم،  وتتاء يفجلوتتة اخلاصتتول، يفاملمثدتتول يفاملع وثتتول يفاملسترتتاريفل املدصصتتة، يفالدجتتال

 الثتامل، اجلتلء يف اإلنديمية املوظمات تعودذا اليت السالم  مديات  يال يفيةد املدحق. ذ ا مل التاسع اجللء
  اإلنديمية. املوظمات مع اجملدس ت ايفل يتوايفل ال ي

 السياستتية الع ثتتات -يفالثتتام الستتالم؛ حفتتظ  مديتتات -األيفل نستتمني: مىل ال اشتتة اجلتتلء يفيعستتم 
 قعي تة فيهتا حتتدَّد  امتة حملتة يتنتمل جتديفل العستمني متل نستم كتل معدمتة يف يتةديف  السالم.  واء يف  ثات
 الةئيستتتية يفالت تتتورات ا جتاذتتتات  تتتل فنتتتال منرتتتائها، موتتت  الستتتالم  مديتتتات فتتتةادى مىل املستتتودة التتتو ايت
  هبا. املت دعة

 الفترتة ختالل املتدت ة اجملدتس نةارات  ل الوامجة الةئيسية لدت ورات موجل فة ية أنسام يف يفيُعدم 
 يعتتنين  احلتتا ت، م ظتتم يفيف الستتالم.  مديتتات متتل  مديتتة كتتل يفتكتتويل يف يتتة يف تتتؤثة التتيت ا ستتت ةا  نيتتد
  عةار لدو ية لكيد م ادة آخة مو  أيف منرائها مو  السالم ل مدية تكديف هبا الصادر املهام اجلدايفل أحد
  رتتتتال اجملدتتتتس نتتتتةارات يف يفردت التتتتيت الفعتتتتةات جلميتتتتع الكامتتتتل التتتتو  آختتتتة جتتتتديفل يفيعتتتتنين  اجملدتتتتس، متتتتل

 الستتتالم  مديتتتات يفتصتتتوف ا ستتتت ةا . نيتتتد الفتتترتة ختتتالل الستتتالم  مديتتتة يف يتتتة  دتتتى املدخدتتتة التغيتتت ات
  امليدال. يف أخةى  مدية خَدفت اليت ال مديات ابستثواء منرائها، اترير لرتتيب يففعا املو عة حسب

 الستالم  وتاء يفمكاتتب السياستية يفالع ثتات الستالم حفتظ  مديتات مىل املستودة التو ايت يفتتكول 
 ستيادة” نعيتل متل  توصتيفات حمتددة فئتة 13 يف تصتوف التيت تكديتف، هبتا الصتادر املهتام متل سدستدة مل

 التواردة الصتياغة مىل م  التوصتيفات ذت ه تستتود يف  “.السياستية ال مديتة” أيف “العنائية العانول/الرؤيفل
  لدع ثة. احملددة األنر ة أيف اهلياكل ابلنةيفرة ت كس يف  اجملدس نةارات يف

 نيتتد الفتترتة ختتالل العائمتتة التتو ايت لتغيتت  اجملدتتس اتع هتتا التتيت الستتعل فهتتم  دتتى العتتارمل يفملستتا دة 
 تكديتتتتتتف هبتتتتتتا صتتتتتتدر مهمتتتتتتة” اب تعتتتتتتاره ممتتتتتتا متتتتتتا يف يتتتتتتة  دتتتتتتى أُدختتتتتتل تغيتتتتتت  كتتتتتتل يصتتتتتتوف ا ستتتتتتت ةا ،

 املهتام متل أكثتة أيف يفاحتدة مهمتة جلئيا، يفمما كديا مما احلكم، تنمل يفمذا .“مضافيا  وصةا” أيف “جديد
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  مدية يف ية لكيد م ادة اجملدس نةر مذا أيف األيفىل، لدمةة هبا اب ض الع الفة ي اجلهاز اجملدس كدف اليت
  جديد. تكديف هبا صدر مهمة اب تعاره يصوف فإن  السالم، حلفظ

 ن تاق لتوستيع ت ديمتات يعتدم اجملدتس أل ي ت  فت لك مضتافيا،  وصةا اب تعاره احلكم ُصونف يفمذا 
 سياستتية   ثتتة مىل األيفىل، لدمتتةة اجملدتتس، قدتتب مذا املثتتال، ستتعيل ف دتتى األصتتدي. ن انهتتا ختتار  متتا يف يتتة

 ال امتتة يف يتهتتا ضتتمل جديتدا تكديفتتا مكدفتتة تُ تتترب أهنتا ي تت  فهتت ا يفقويتتة، انتدتاابت توظتتيم  دتتى املستا دة
  دى املسا دة ذلك   د السياسية الع ثة ذ ه مىل اجملدس قدب يفمذا “.ا نتدا ية املسا دة” تعدمي مبهمة
 الصتتتادر العائمتتتة املهمتتتة  دتتتى زيتتتد مضتتتافيا  وصتتتةا اب تعتتتاره يصتتتوف ال دتتتب فتتتإل حمديتتتة، انتدتتتاابت توظتتتيم

 العتارمل  دتى التستهيل لغتة  ذت ا التصتويف نظتامُ  يفُيستددم ا نتدا ية. املسا دة يف يفاملتمثدة تكديف هبا
   و . صادر نةار أي أيف اجملدس يتع ها اارسة أي ي كس   يفذو فعط،
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 عمليات حفظ السالم - أو 
 مالحظة 
 األمتتل جمدتتسُ  اختتت ذا التتيت العتتةارات  دتتى األيفل العستتم يةكتتل 
 حفتتتتظ  مديتتتات يفمهنتتتتاء منرتتتاء  رتتتتال ا ستتتت ةا  نيتتتتد الفتتترتة ختتتالل

 ترتتتتتتكيل أيف يف ايهتتتتتتتا  دتتتتتتى التغيتتتتتت ات مدختتتتتتال  تتتتتتل فنتتتتتتال الستتتتتتالم،
   واصةذا.

 
 عززززززامي خززززززالل السززززززالم حفززززززظ لعمليززززززات عززززززام عززززززرض 

  2013 و 2012
 ختتتتتتتتالل الستتتتتتتتالم حلفتتتتتتتتظ  مديتتتتتتتتة 17 مدارة اجملدتتتتتتتتس تتتتتتتتتوىل  

 .(1)2013  ام خالل  مدية 15 يف 2012  ام
 

 يفاملوتهية حديثا املوراة السالم حفظ  مديات 
  مديتتتتتتتتني اجملدتتتتتتس أنرتتتتتتتا ا ستتتتتتت ةا ، نيتتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 ختتتتتالل أينتتتتتا يفأهنيتتتتتت محتتتتتدا ا أنرتتتتتئت الستتتتتالم، حلفتتتتتظ جديتتتتتدتني

 املتتتتتتتتتؤر  (2012) 2043  عتتتتتتتتتةاره اجملدتتتتتتتتتس، يفأنرتتتتتتتتتا .2012  تتتتتتتتتام
 اجلمهوريتتة يف لدمةانعتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة ،2012 نيستتال/أ ةيل 21

 معتتتتترتح توفيتتتتت  يفد تتتتتم املستتتتتدح ال وتتتتتف يفنتتتتتف لةصتتتتتد الستتتتتورية ال ة يتتتتتة
 الستتتتورية. ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة يف الوتتتتلاع إلهنتتتتاء قُتتتتةح ستتتتت نعتتتتا  ذي

 جتديتتتتتد   تتتتتد يفأهنيتتتتتت ،2012 حليةال/يونيتتتتت  15 يف الع ثتتتتتة يفُ دنعتتتتتت
 متتتوز/ 20 املتتؤر  (2012) 2059 نتتةاره يف اجملدتتس نعتتل متتل يف يتهتتا
 استتتمةار مىل ذلتتك يفي تتلى يومتتا. 30 متتدهتا هنائيتتة لفتترتة 2012 يوليتت 

 األقتةاف، مجيع جانب مل ال وف يفأ مال الثعيدة األسدحة استددام
 الستتتتالم حفتتتتظ يف مديتتتتة يف يتهتتتتا. توفيتتتت   دتتتتى الع ثتتتتة نتتتتدرة أ تتتتاق اتتتتا

 املتؤر  (2013) 2100  عتةاره اجملدتس، أنراذا اليت األخةى اجلديدة
 املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة كانتتتتتتت ،2013 نيستتتتتتال/أ ةيل 25

 حفتتظ  مديتتة أيفل يفذتتي متتايل، يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاد املت تتددة
 توفتت   ستتكةية نتتوة جانتتب مىل ابل متتل هلتتا أُيذل املتحتتدة لامتتم ستتالم

 مبهمتتتة أينتتتا الع ثتتتة اجملدتتتس كدنتتتف يفنتتتد اإلرذتتتاب. ملكافحتتتة  مديتتتات
 يفالتارخيية. الثعافية املوانع محاية

__________ 

 األمتم  مديتات’’ امل وتول ابلعوتد املت دتق يفالعةار املوانرات  دى لالقالع (1) 
 يفلالقتتتتالع .26 العستتتتم األيفل، اجلتتتتلء انظتتتتة ،‘‘الستتتتالم حلفتتتتظ املتحتتتتدة

 الدراسات انظة السالم، حفظ  مديات  فةادى املت دعة املوانرات  دى
 األيفل. اجللء يف حدة  دى  دد  كل اخلاصة

 محتتتتتتدى يف يتتتتتتة جتتتتتتتدند مل ا ستتتتتتت ةا ، نيتتتتتتد الفتتتتتترتة يفختتتتتتالل 
 (2012) 2037  عتتتتتةاره اجملدتتتتتس، يفمتتتتتدند الستتتتتالم. حفتتتتتظ  مديتتتتتات

 املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة ،2012 شتتعا /فرباية 23 املتتؤر 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتانول 31 حتتتتتتتتتتىت األختتتتتتتتتت ة لدمتتتتتتتتتتةة ليرتتتتتتتتتتيت - تيمتتتتتتتتتتور يف

  يف يتها. الع ثة أكمدت  ودما ،2012 ديسمرب
 

 اإلذل ذلتتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتالم، حفتتتتتتتتتظ  مديتتتتتتتتتات يف ايت 
  العوة ابستددام

  تتتتتتس جممو تتتتتت  ملتتتتتتا أُذل ا ستتتتتتت ةا ، نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 ،(2)ةالعتتو  ابستتتددام هلتتا اإلذل متتوح أ يتتد أيف الستتالم حلفتتظ  مديتتات

 يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمتم موظمتة   ثتة ذي ال مديات يفذ ه
 يف املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم يف مديتتتتتتتتتتة ،(3)ةالدميعةاقيتتتتتتتتتت الكونغتتتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتتتة

 يف  ثتتة ،(5)يأل يتت املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة األمتتم يفنتتوة ،(4)رديفتتوا كتتوت
 املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة ،(6)لالستتودا جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم

 موظمتة   ثتة حالتة يفيف .(7)متايل يف ا ستتعةار لتحعيق األ  اد املت ددة
 نتةر الدميعةاقية، الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم
 خ ة حتييد  ل املسؤيفلية يتوىل ،“تدخل لواء” الع ثة تنم أل اجملدس

 ذتتت ه ترتتتكد  التتت ي التهديتتتد متتتل احلتتتدن  هبتتتدف املستتتدحة، اجلما تتتات
 الكونغتتتو مجهوريتتتة شتتتةق يف املتتتدنيني يفأمتتتل الديفلتتتة لستتتد ة اجلما تتتات
 املدتد تتتة ال مديتتتة  تتتا الستتتالم، حلفتتتظ   ثتتتتني حالتتتة يفيف الدميعةاقيتتتة.

 املتحتتتتدة األمتتتتم يفنتتتتوة (٨)ردارفتتتتو  يف املتحتتتتدة يفاألمتتتتم األفةيعتتتتي لالحتتتتتاد
 اختتتتاذ يف الع ثتتتني ستتد ة جديتتتد متتل اجملدتتس أكتتتد ،(9)للعوتتا يف املؤنتتتة
 األيفلوية. ذات مهامهما لتوفي  الالزمة اإلجةاءات مجيع

__________ 

 ل مديتتتات اإلذل اجملدتتتس متتتوح  رتتتال مضتتتافية م دومتتتات  دتتتى لدحصتتتول (2) 
  الةا ع. العسم السا ع، اجللء انظة العوة، ابستددام السالم حفظ

  .12 الفعةة ،(2013) 209٨ العةار (3) 

  .7 الفعةة ،(2013) 2112 يف ؛5 الفعةة ،(2012) 2062 العةارال (4) 

 ،(2013) 2104 يف ؛1 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2012) 2075 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (5) 
  .1 الفعةة ،(2013) 2126 يف ؛1 الفعةة

  .4 الفعةة ،(2013) 2109 يف ؛5 الفعةة ،(2012) 2057 العةارال (6) 

  .17 الفعةة ،(2013) 2100 العةار (7) 

  .4 يف 3 الفعةاتل ،(2012) 2063 العةار (٨) 

 الديعاجتتتتتتتتتة؛ متتتتتتتتتل  رتتتتتتتتتةة الثالثتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتةة ،(2012) 2064 العتتتتتتتتتةارال (9) 
  الديعاجة. مل  رةة الثالثة الفعةة ،(2013) 2115 يف

https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115(2013)
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 الستتتالم حفتتتظ  مديتتتات متتتل  تتتدد يف ايت ن تتتاق فتتتتب يفمتتتا         
   واصتتة أيف جديتتد تكديتتف هبتتا صتتدر مبهتتام الفتترتة ذتت ه ختتالل يتوستتع
              العائمة. الو ايت  دى زيدت مضافية

 نديتتتل   تتتدد تنتتت دع الستتتالم حلفتتتظ  مديتتتات  تتتس يفظدتتتت 
 الوتتار مقتتالق يفنتتف اتفانتات رصتتد نعيتتل متتل احملتددة، املهتتام متتل نستعيا
 األمتم   ثة يفابستثواء األقةاف.  ني ال ازلة املواقق يف ديفرايت يفتسي 
  مديتتتتتات أنرتتتتتئت الستتتتتورية، ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف لدمةانعتتتتتة املتحتتتتتدة
 ا شتعاك فض ملةانعة املتحدة األمم نوة يفذي - األخةى األر ع السالم
 يفذيئتتتتة يفابكستتتتتال اهلوتتتتد يف ال ستتتتكةيني املتحتتتتدة األمتتتتم متتتتةانيب يففةيتتتتق
 يف الستتتتالم حلفتتتتظ املتحتتتتدة األمتتتتم يفنتتتتوة اهلدنتتتتة ملةانعتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم
 يف ايت يفظدت املاضي. العةل مل السع يويات موتصف نعل - نربص
 يف ال سكةيني املتحدة األمم مةانيب )فةيق السالم حلفظ   ثات ثال 
 كوستتتوفو، يف املؤنتتتتة لتتتادارة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة يفابكستتتتال، اهلوتتتد
 أي اختتتتاذ يَدتتتلم أل ديفل مفتوحتتتة، اهلدنتتتة( ملةانعتتتة املتحتتتدة األمتتتم يفذيئتتتة
 يف ايهتا. متديد أيف لتجديد نةار

 ختتتالل الستتتالم حفتتتظ  مديتتتات لتتتو ايت  تتتام  تتتة ٌ  يفيعتتتني 
 ساجملدتتتتتتت أل ،2 يف 1 اجلتتتتتتتديفلني يف معتتتتتتتدنم ا ستتتتتتتت ةا ، نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة

 متتل يفاستت ة   ائفتتة اب ضتت الع الستتالم حفتتظ  مديتتات م ظتتم كدنتتف
 الوقويتتتتتة، العتتتتدرات يف وتتتتاء املتتتتدنيني، محايتتتتتة  دتتتتى الرتكيتتتتل متتتتع املهتتتتام،

 التتتتد م يفتتتتتوف  املتتتتدنيني، محايتتتتة  دتتتتى الرتتتتةقة نتتتتدرات  وتتتتاء ستتتتيما يف 
 مجيع اجملدس يفكدنف ا نتدا ية. املسا دة يفتعدمي السياسية، لد مديات
 تعتتتدمي  دتتتت ابألمتتتل، متصتتتدة متوو تتتة مبهتتتام الستتتالم حفتتتظ  مديتتتات
 الوتار مقالق يفنف يفرصد الرةقة يفنوات ال سكةية العوات مىل الد م

 يف تاليفة األستدحة. يفمدارة الستالح متل يفالتجةيد األمل ن اع يفمصالح
 حفتتتتظ  مديتتتات أل  دتتتتى متلايتتتدة  صتتتتورة اجملدتتتس شتتتتدند ذلتتتك،  دتتتى

 املتحتتتتدة األمتتتتم أفةنتتتتة متتتتع ابلتوستتتتيق يف ايهتتتتتا توفنِّتتتت  أل جيتتتتب الستتتتالم
 منديمي تفايفت ذواك كال ذلك، يفمع .(10)املنيفة العددال يف الع ةية

  مديتتتات لتتتدى كتتتال فعتتتد تكديتتتف. هبتتتا صتتتدر التتتيت املهتتتام ن تتتاق يف
 صتدر التيت األنرت ة متل أيفستع قائفتة  مومتا أفةيعيا يف السالم حفظ
  أخةى. مواقق يف ال امدة  وظ اهتا معارنةً  تكديف هبا

__________ 

 يفال مديتة ديفتوار كوت يف املتحدة األمم  مدية املثال، سعيل  دى انظة، (10) 
  دارفور. يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة

   
 1 اجلديفل

                     أفريقيا السالم: حفظ عمليات إىل املوكلة احملددة الو ايت

 الو ية

 األمتتتتتتتتم   ثتتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لالستتتتتتتتتتتتتتتتتفتاء

 الصتتتتتتحةاء يف
 الغة ية

 األمتتتتم   ثتتتتة
 يف املتحتتتتدة

 ليرباي

  مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 يف املتحتتتتدة
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت

 ديفوار

 ال مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 املدتد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 األفةيعي لالحتاد
 املتحتتتتدة يفاألمتتتتم

 دارفور يف

 األمم موظمة   ثة
 لتحعيتتتتتق املتحتتتتدة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
 الكونغتتتو مجهوريتتتة

 الدميعةاقية

 األمتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 ةاألمويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 أل يي املؤنتة

 األمتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 السودال

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 املتكامدتتتة املتحتتتدة
 األ  تتتتتتتاد املت تتتتتتتددة
 ا ستتعةار لتحعيق

 مايل يف
 X X  X  X X  األحكام( )مجيع السا ع الفصل         

 متتتتتتتتتتتل )جتتتتتتتتتتتلء الستتتتتتتتتتتا ع الفصتتتتتتتتتتتل
   X  X    األحكام(

 X X X X X X   العوة ابستددام اإلذل

    X   X  ال سكةي - املدم التوسيق

 يفمدارة الستتتتتتتتتتتالح متتتتتتتتتتتل التجةيتتتتتتتتتتتد
 X X X X X X X X األسدحة

 X X X X X  X X ا نتدا ية املسا دة

 يفالستتتالم يفاملتتتةأة اإلنستتتال؛ حعتتوق
 X X X X X X X  املسدح يفالولاع يفاألقفال يفاألمل؛

 X X X X X X  X اإلنسام الد م

 X X X X X  X X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
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 الو ية

 األمتتتتتتتتم   ثتتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لالستتتتتتتتتتتتتتتتتفتاء

 الصتتتتتتحةاء يف
 الغة ية

 األمتتتتم   ثتتتتة
 يف املتحتتتتدة

 ليرباي

  مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 يف املتحتتتتدة
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت

 ديفوار

 ال مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 املدتد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 األفةيعي لالحتاد
 املتحتتتتدة يفاألمتتتتم

 دارفور يف

 األمم موظمة   ثة
 لتحعيتتتتتق املتحتتتتدة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
 الكونغتتتو مجهوريتتتة

 الدميعةاقية

 األمتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 ةاألمويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 أل يي املؤنتة

 األمتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 السودال

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 املتكامدتتتة املتحتتتدة
 األ  تتتتتتتاد املت تتتتتتتددة
 ا ستتعةار لتحعيق

 مايل يف
 X X X X X X X X يفالرةقة اجليش         

 X X X X X X X X السياسية ال مدية

  X X  X  X  اإل الم

 X X X X  X X  العنائية العانول/الرؤيفل سيادة

 X X  X  X X  األمل ن اع مصالح

 X X X X   X  اجللاءات نظم د م

 X X X X  X X  الديفلة مؤسسات د م
 

 2اجلديفل 

 األوسط والشرق وأورواب وآسيا األمريكتان السالم: حفظ عمليات إىل املوكلة احملددة الو ايت

 الو ية

 األمتتتتتتم   ثتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق
 ا ستتتتتتتتتتتتتتتتعةار

 ذاييت يف

 متتتتتتتتةانيب فةيتتتتتتتق
 املتحتتدة األمتتم

 ال ستتتتتتتتتتتتتتتتكةيني
 اهلوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد يف

 يفابكستال

 األمتتتتتتم   ثتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 املتكامدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 - تيمتتتتور يف
 ليريت

 األمتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 حلفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ

 يف الستتتتتتتتتتتتتتتالم
 نربص

 األمتتتم   ثتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادارة

 يف املؤنتتتتتتتتتتتتتة
 كوسوفو

 األمتتم ذيئتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 ملةانعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اهلدنة

 األمتتتتتتتتم نتتتتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 فتتتتض ملةانعتتتتة
 ا شتعاك

 األمتتتتتم نتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 يف املؤنتتتتتتتتتتتتة
 لعوال

 األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 يف لدمةانعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 السورية ال ة ية
     X    X األحكام( )مجيع السا ع الفصل          

 متتتتتتتتتتتل )جتتتتتتتتتتتلء الستتتتتتتتتتتا ع الفصتتتتتتتتتتتل
          األحكام(

  X        العوة ابستددام اإلذل
     X     ال سكةي - املدم التوسيق

 يفمدارة الستتتتتتتتتتتالح متتتتتتتتتتتل التجةيتتتتتتتتتتتد
  X       X األسدحة
       X  X ا نتدا ية املسا دة
 يفالستتتالم يفاملتتتةأة اإلنستتتال؛ حعتتوق
     X  X  X املسدح يفالولاع يفاألقفال يفاألمل؛
  X  X X X   X اإلنسام الد م
  X  X  X   X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
 X X X X X X X X X يفالرةقة اجليش
 X  X X X    X السياسية ال مدية

       X  X اإل الم

       X  X العنائية العانول/الرؤيفل سيادة

       X  X األمل ن اع مصالح

          اجللاءات نظم د م

  X  X  X   X الديفلة مؤسسات د م
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    املاذيفل السالم حفظ  مديات نوام 
 فيها مبا   ثات، تسع شهدت ا ست ةا ، نيد الفرتة خالل 
 )انظتتتتتتتتتتتة  واصتتتتتتتتتتتةذا ترتتتتتتتتتتتكيل يف تغتتتتتتتتتتت ا حتتتتتتتتتتتديثا، أنرتتتتتتتتتتتئتا   ثتتتتتتتتتتتتال
 .(11)(3 اجلديفل

__________ 

 األيفل/ ترتتتتتتتتتةيل 2٨ مؤرختتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتيس متتتتتتتتتل متتتتتتتتت كةة يف (11) 
 ال امتتتة األمانتتتة اجملدتتتس أ نتتتاء شتتتجع (،S/2013/630) 2013 أكتتتتو ة
 متتتل  مديتتتة أي ترتتتكيل يفنعتتتل اكتتتل ن تتتاق أيفستتتع  دتتتى تعتتتوم، أل  دتتتى

 ال مديتتات تدتتك يف املستتا ة مىل التتد وة  توجيتت  الستتالم، حفتتظ  مديتتات
 لكتي الالزمتة امل دومتات جبميتع فيها تساذم أل ميكل اليت العددال يفتليفيد
  ال مدية. يف املراركة مسالة يف العت  ديها تيسة

 
 
 
 
 
 

  
  3اجلديفل 

 2013-2012، السالم حفظ عملياتعناصر  تشكيل على املدخلة التغيريات
 العةار التغي ات املدخدة  دى تركيل  واصة الع ثة الع ثة
 لالستتتتفتاء املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة   
 الغة ية الصحةاء يف

 (2013) 2099 العةار فةدا ٨7 مىل ٨1 مل الرةقة  وصة زيد

 حبيتتتث مةاحتتتل، ثتتتال   دتتتى فتتتةد 4 200  تتتدده مبتتتا ال ستتتكةي ال وصتتتة خُيفتتتض ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 يفزيتد .2015 متوز/يوليت  حبدول ال سكةيني األفةاد مل فةدا 3 750 م  يععى  

 2012  ام يف فةدا 1 795 مىل فةدا 1 375 مل الرةقة  وصة

 (2012) 2066 العةارال
 (2013) 2116 يف

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم  مديتتتتتتتتتتتتتة
 ديفوار كوت

 2012  تتام يف فتتةدا ٨ ٨37 مىل فتتةدا 9 792 متتل ال ستتكةي ال وصتتة ُخفنتتض
 2013  ام يف فةدا 7 137 مىل مث

 (2012) 2062 العتتةارال
 (2013) 2112 يف

 لتحعيتتتتتتق املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة
 ذاييت يف ا ستعةار

   تتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتةدا، 5 021 مىل فتتتتتتتتتتةدا 7 340 متتتتتتتتتل ال ستتتتتتتتتتكةي ال وصتتتتتتتتتتة ُخفنتتتتتتتتتض
 متتل الرتةقة  وصتة ُخفنتتض كمتا اهلودستية، يفالستةااي املرتتاة ألفتةاد متتوازل ستحب
 فةدا 2 601 مىل فةدا 3 241

 (2013) 2119 رالعةا

 لالحتتتتتتتتتتتتتاد املدتد تتتتتتتتتتتتة ال مديتتتتتتتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتتم األفةيعتتتتتتتي

 دارفور

 الرةقة يف وصة فةد 16 200 مىل فةدا 19 555 مل ال سكةي ال وصة ُخفنض
 الرتتتتتتةقة يفحتتتتتتدات متتتتتتل يفحتتتتتتدة 17 يف أفتتتتتتةاد، 2 310 مىل فتتتتتتةدا 3 772 متتتتتتل

 فةدا 140 مىل موها كل نوام يصل اليت املركندة

 (2012) 2063 رالعةا

 املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 أل يي

 (2013) 2104 رالعةا فةدا 5 326 مىل فةد 4 200 مل ال سكةي ال وصة زيد

 جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة
 السودال

 متل الرتةقة يف وصتة فتةد 12 500 مىل فتةد 7 000 متل ال ستكةي ال وصة زيد
 فةدا 1 323 مىل فةد 900

 (2013) 2132 رالعةا

https://undocs.org/ar/S/2013/630
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
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 العةار التغي ات املدخدة  دى تركيل  واصة الع ثة الع ثة
 املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة   

 لتحعيتتتتتتتتتتتتق األ  تتتتتتتتتتتتاد املت تتتتتتتتتتتتددة
 مايل يف ا ستعةار

 (2013) 2100 رالعةا فةدا 1 440 نوام  شةقة يف وصة فةد 11 200 نوام   سكةي   وصة أُذل

 يف لدمةانعتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة
 السورية ال ة ية اجلمهورية

مةانعتتا، يتع تت   30أذل  فةيتتق متعتتدم متتل املتتةانعني ال ستتكةيني غتت  املستتدحني نوامتت  
 يوما 90مل املةانعني ال سكةيني غ  املسدحني لفرتة أيفلية مدهتا  300

 (2012) 2042 العتتةارال
 (2012) 2043 يف

 

 أفريقيا
 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
 الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة األمل جمدس أنرا 

 يفيففعتتتا (،1991) 690 ابلعتتتةار 1991 نيستتتال/أ ةيل 29 يف الغة يتتتة
 املغتتتةب 19٨٨ آب/أغستتت س 30 يف نعدهتتتا التتتيت التستتتوية ملعرتحتتتات
 التتتتتتتتتتتتت ذب يفيفادي احلمتتتتتتتتتتتتتةاء الستتتتتتتتتتتتتانية لتحةيتتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتتت عية يفاجلعهتتتتتتتتتتتتتة
  العوليساريو(. )جعهة

 الع ثتتتتة يف يتتتتة اجملدتتتتس متتتتدند ا ستتتتت ةا ، نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتالل 
 نيستتتتتتتال/ 30 يف آخة تتتتتتتا انتهتتتتتتتت متتتتتتتةة، كتتتتتتتل يف ستتتتتتتوة ملتتتتتتتدة متتتتتتتةتني

 أل  يتتتتتد يف يتهتتتتتا.  دتتتتى تغيتتتتت ات يتتتتتدخل أل ديفل ،(12)2014 أ ةيتتتتل
 نيستتتتتتتتتتتال/ 25 املتتتتتتتتتتتؤر  (2013) 2099 العتتتتتتتتتتتةار يف أينتتتتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتتتتس
 متتتتل مضتتتتافيني ضتتتتعا  ستتتتتة ميفتتتتاد ال تتتتام األمتتتتني قدتتتتب 2013 أ ةيتتتتل

 األستتتتتتتةية التتتتتتتلايرات  تتتتتتتة م  لتوفيتتتتتتت  املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم شتتتتتتتةقة ضتتتتتتتعا 
 منرائها. مو  الع ثة لو ية  ام  ة  4 اجلديفل يف يفيةد .(13)املوسَّع

__________ 

  .1 الفعةة ،(2013) 2099 يف ؛1 الفعةة ،(2012) 2044 العةارال (12) 

  .10 الفعةة ،(2013) 2099 العةار (13) 

   
  4 اجلديفل
 املهام فئة حس  للو ية، عام عرض الغربية: الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 العةار 

 (2013) 2099 (2012) 2044 (199٨) 114٨ (1991) 690 هبا تكديفالفئة يفاملهمة الصادر 
X التجريد من السالح وإدارة األسلحة     

X )أ(
   )أ(

X املساعدة ا نتذابية
)أ(

    
X الدعم اإلنساين

)أ(
    

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

    
X رصد يفنف مقالق الوار

)أ(
    

X محاية املدنيني، مبل فيهم الالجئول يفاملرةديفل داخديا
)أ(

    
X د م الرةقة

)أ(
    

X العملية السياسية
)أ(

    
 

 جديد. تكديف هبا صدر مهمة )أ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/690%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/1148(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
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 ليرباي بعثة األمم املتحدة يف 

 مبوجتتتتب ليتتتترباي يف املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة األمتتتتل جمدتتتتس أنرتتتتا 
 املتتتتتتتتتؤر  (2003) 1509 ابلعتتتتتتتتتةار امليثتتتتتتتتتاق متتتتتتتتتل الستتتتتتتتتا ع الفصتتتتتتتتتل

  .2003 أيدول/سعتمرب 19
 الع ثتتتتة يف يتتتتة اجملدتتتتس متتتتدَّد ا ستتتتت ةا ، نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتالل 

 أيدتتتتتتول/ 30 حتتتتتتىت آخة تتتتتا كانتتتتتتت متتتتتةة، كتتتتتتل يف ستتتتتوة ملتتتتتتدة متتتتتةتني
 العتتتوامَ  اجملدتتتس خفنتتتض م دلتتتة، يف يتتتة ضتتتوء يفيف .(14)2014 ستتتعتمرب

 (16)2013 يف (15)2012  تتتتتتامي يف لدع ثتتتتتتة  تتتتتت  املتتتتتتاذيفل ال ستتتتتتكةي
 .(17) 2012  ام يف فيها الرةقة أفةاد  دد يفزاد

 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 17 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  (2012) 2066 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار يفيف 
 متتتتل الستتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتب متصتتتتةفا اجملدتتتس، نتتتتام ،2012 ستتتعتمرب
 الع ثتة مىل يفقَدتب الرتةقة. د تم جمتال يف الع ثتة يف يتة  ت تديل امليثاق،

 متتتتل تع لتتت  فيمتتتا ا نتنتتتاء، حستتتتب ليتتترباي، حلكومتتتة التتتد م تعتتتدم أل
__________ 

  .1 الفعةة ،(2013) 2116 يف ؛1 الفعةة ،(2012) 2066 العةارال (14) 

  .4 الفعةة ،(2012) 2066 العةار (15) 

  .4 الفعةة ،(2013) 2116 العةار (16) 

  .5 الفعةة ،(2012) 2066 العةار (17) 

 الوقويتة الرتةقة مىل الكامدة األموية املسؤيفلية انتعال م اح  غية جهود
 متع ابلتوستيق التتدريب، ذلتك يف مبتا العتدرات،  وتاء خالل مل الديربية
 املهتتتتام تتمثتتتتل أل اجملدتتتتس ريفنتتتتة  الصتتتتدة. ذات الفا دتتتتة اجلهتتتتات مجيتتتتع

 يفمحايتتة يفا ستتتعةار الستتالم لمتتني يف احلكومتتة د تتم يف لدع ثتتة الةئيستتية
 اجملتتا ت يف يفاحلكومتتة لدرتت ب التتد م تتتوف  مىل الع ثتتة يفد تتا املتتدنيني،

 الدستتتتوري يفاإلصتتتالح الوقويتتتة، املصتتتاحلة ذلتتتك يف مبتتتا األيفلويتتتة، ذات
  دى الع ثة يفشجع العانول. يفسيادة األمل ن اع يفمصالح يفالالمةكلية،

 لتو ايت فهمهتم لت ميتق املتدنيني ابلستكال املوتتظم ا تصال تكفل أل
 أيدتتتول/ 1٨ املتتتؤر  (2013) 2116 العتتتةاريل يفيف يفأنرتتت تها. الع ثتتتة

 األيفل/ كتتتتتتتتتتتانول 10 املتتتتتتتتتتؤر  (2013) 212٨ يف 2013 ستتتتتتتتتتعتمرب
 متتتل الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب متصتتتةفا اجملدتتتس، نتتتام ،2013 ديستتتمرب
 األمتتتم يف  ثتتتة ديفتتتوار كتتتوت يف املتحتتتدة األمتتتم  مديتتتة  تتتد وة امليثتتتاق،
 املو عة استعةار لتثعيت  يوهما فيما الت ايفل ت ليل مىل ليرباي يف املتحدة

 5 اجلتتتتديفل يف يفيتتتتةد يفالديربيتتتتة. اإليفواريتتتتة لدستتتتد ات د متتتتا احلديفديتتتتة
 التتتتو  6 اجلتتتتديفل يف يفيتتتتةد منرتتتتائها. موتتتت  الع ثتتتتة لو يتتتتة  تتتتام  تتتتة ٌ 
  دتتتى أُدخدتتتت التتتيت ابلتغيتتت ات الصتتتدة ذات الفعتتتةات جلميتتتع الكامتتتل
 نيتتد الفتترتة ختتالل املتدتت ة اجملدتتس نتتةارات يف يفردت التتيت الع ثتتة، يف يتتة

  ا ست ةا .
 

 5اجلديفل 

                                        املهام فئة حس  للو ية، عام عرض :ليرباي يف املتحدة األمم بعثة

 العةار                                     

 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
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X العسكري -التنسيق املدين                 
               )أ(

X التجريد من السالح وإدارة األسلحة
X  )أ(

) (             
X املساعدة ا نتذابية

)أ(
       X

) ( )ب(
X  X

) (     
حقزززززززوق اإلنسزززززززان؛ واملزززززززرأة والسزززززززالم 

X واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
)أ(

        
  X

X )ب(
) (  X

) (  
X اإلنسام الد م

)أ(
        

       
X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل

)أ(
  X

)ب(
  X

    )ب(
  X

)ب(
 X

)ب(
  X

)ب(
 X

 )ب(
         يفالرةقة اجليش

       

X الوار مقالق يفنف رصد
)أ(

        
       

https://undocs.org/ar/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1509%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1626%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1657%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1750%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1836%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1885%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1938%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1971%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2008%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2079(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128%20(2013)
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 العةار                                     

 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
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 الالجئتتتتتتتول فتتتتتتتيهم مبتتتتتتتل املتتتتتتتدنيني، محايتتتتتتتة                
X داخديا يفاملرةديفل

)أ(
        

   X
) (

  X
) (

  

 املستتتا دة تعتتتدمي جمتتتال يف ال تتتامدني محايتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم يفمتتتتتتتتتتتوظفي اإلنستتتتتتتتتتتانية

X يفامل دات األفةاد حةكة يفمةافعها/حةية
)أ(

  X
)ب(

      
 

X
      )ب(

 التتتديفرايت؛ يفتستتتي  األمويتتتة؛ احلالتتتة رصتتتد
X يفالةدع

)أ(
  X

)ب(
   X

 )ب(X   )ب(
X

)د(
 X

)ب(
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  X
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   X
X  )ب(

)ب(
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  X
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  X
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  X
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X دعم نظم اجلزاءات
)أ(

 X
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) (
 X

)ب(
     

 
   X

) (  X
) (

 

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

        
 

  X
)أ(

  X
) (

  
 

 جديد. تكديف هبا صدر مهمة )أ( 
 مضايف.  وصة )ب( 
  لدو ية. لكيد م ادة ) ( 
 لس اليول. اخلاصة لدمحكمة األمل  سكةيول أفةاد مبوجعها يوفة اليت الو ية مهناء )د( 

   
 6 اجلديفل
 2013-2012 الو ية، على املدخلة التغيريات ليرباي: يف املتحدة األمم بعثة

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2012  20٦٦القرار    

   التعاون والتنسيق الدوليان
 األمتتتتتل، جمتتتتتال يف يفامل دعتتتتتة الةئيستتتتتية املستتتتتؤيفلية تتحمتتتتتل ليتتتتترباي حكومتتتتتة أل يؤكتتتتتد 

 املتتوارد استتتغالل أجتتل متتل األيفلتتوايت حتتتدد أل احلكومتتة يفاجتتب متتل ال يستتدم يفمذ
 املتمثدتة الةئيسية مهامها أداء الع ثة تواصل أل يعةر األفنل، ا ستغالل هلا املتاحة

 يفأل املتدنيني، يفمحايتة ليترباي يف يفا ستتعةار الستالم تد يم أجل مل احلكومة د م يف
 جهتود متل تع لت  فيما لدحكومة الد م  تعدمي ا نتناء، حسب أينا، الع ثة تعوم
 قةيتتق  تتل الديربيتتة الوقويتتة الرتتةقة مىل الكامدتتة األمويتتة املستتؤيفلية انتعتتال م تتاح  غيتتة
 تتدريعهم  تةام  يفحتستني احلتاليني، األفتةاد شتؤيفل مدارة  دى الرةقة تدك ندرة ت ليل

 مضايف  وصة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1509%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1626%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1657%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1750%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1836%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1885%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1938%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1971%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2008%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2079(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
 متع اجلهتود تدتك توستق يفأل األموية، املسؤيفليات لتحمل است دادذم ت جيل هبدف   

 الرتتةيكة يفاجلهتتات الوقويتتة الرتتةقة يفنيتتادة ليتترباي حكومتتة ستتيما يف  كافتتة، الرتتةكاء
 (2 )الفعةة املالة

   والشرطة اجلي 
 مضايف  وصة أ اله العةار، مل 2 الفعةة انظة د م الرةقة

   العملية السياسية
يؤكد أل  مدية التد يط لالنتعال لكتي تكتول مستتدامة يوعغتي أل تةا تي التحتدايت  

مىل ال امة، مبا فيها احلوكمة يفسيادة العانول يفك لك الستياق السياستي، يفيتد و الع ثتة 
أل تنع الت ديالت الداخدية الالزمة، يفأل تعوم،   دب مل حكومة ليرباي، يفابتستاق 
متتتتع يف يتهتتتتا،  تتتتتوف  التتتتد م لرتتتت ب ليتتتترباي يفحكومتهتتتتا يف املنتتتتي نتتتتدما ابأليفلتتتتوايت 
احملتتددة، مبتتا يف ذلتتك حتعيتتق املصتتاحلة الوقويتتة يفاإلصتتالح الدستتتوري يفالالمةكليتتة، متتع 

 (٨مل يفسيادة العانول )الفعةة ت ليل د مها إلصالحات ن اع األ

 تكديتف هبتا صتدر مهمتة
 جديد

   اإلعالم
 املتدنيني ابلستكال ا تصال املتاحة، املوارد حديفد يف تكفل، أل  دى الع ثة يرجع 

 (10 )الفعةة هلا يففهمهم يفأنر تها  و يتها يف يهم مذكاء أجل مل
 مضايف  وصة

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
 تكديتف هبتا صتدر مهمتة أ اله “السياسية ال مدية”  ود حتت العةار، مل ٨ الفعةة انظة 

 جديد
   إصالح قطال األمن

 تكديتف هبتا صتدر مهمتة أ اله “السياسية ال مدية”  ود حتت العةار، مل ٨ الفعةة انظة 
 جديد

   دعم مؤسسات الدولة
 تكديتف هبتا صتدر مهمتة أ اله “السياسية ال مدية”  ود حتت العةار، مل ٨ الفعةة انظة 

 جديد
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  211٦القرار 

   التعاون والتنسيق الدوليان
 نةاريتتتتتتتتت  يف  ديهتتتتتتتتتا املوصتتتتتتتتتوص الع ثتتتتتتتتتات  تتتتتتتتتني الت تتتتتتتتتايفل تةتيعتتتتتتتتتات لكيتتتتتتتتتد ي يتتتتتتتتتد 

 مبتتتتتتتتتا ،(2013) 2100 يف 2005/يونيتتتتتتتتت  حليةال 24املتتتتتتتتتؤر   (2005) 1609
 ديفتتتوار كتتتوت يف املتحتتتدة األمتتتم يفيتتتد و العتتتةاريل، يف املعيوتتتة الرتتتةيف  متتتع يتماشتتتى
 يف يتت  مقتار يف كتل يفالع ثة، املتحدة األمم  مدية  واصة مجيع ذلك يف مبا يفليرباي،
 املو عتتتة استتتتعةار لتثعيتتتت  يوهتتتا فيمتتتا الت تتتايفل ت ليتتتل مىل انترتتتاره، يفموتتتاقق يفندراتتتت 

 السد ات لد م مررتكتني، اسرتاتيجيتني يفخ ة رؤية يفضع موها  وسائل احلديفدية،
 (14 )الفعةة يفالديربية اإليفوارية

 مضايف  وصة

https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1609(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)


أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

 

607 16-06865 

 

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  212٨القرار    

   التعاون والتنسيق الدوليان
 املتحدة األمم يف مدية ليرباي يف املتحدة األمم   ثة توسق أل ضةيفرة جديد مل يؤكد 

 احلتتديفد متتل العةيعتتة املوتتاقق يف ابنتظتتام يف مدياهتمتتا استترتاتيجياهتما ديفتتوار كتتوت يف
 ديفل املو عتتتة يف األمتتتل استتتتتعاب يف اإلستتتهام أجتتتل متتتل ديفتتتوار يفكتتتوت ليتتترباي  تتتني

 (14 )الفعةة اإلنديمية

 مضايف  وصة

   
 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتتل  مديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف كتتتتوت ديفتتتتوار  

 (2004) 152٨مبوجتتب الفصتتتل الستتتا ع متتتل امليثتتتاق، يفذلتتتك ابلعتتتةار 
. يفأذل اجملدتس لد مديتة ابستتددام مجيتع 2004شعا /فرباية  27املؤر  

الوستتائل الالزمتتة لالضتت الع  و يتهتتا. يفتولتتت  مديتتة األمتتم املتحتتدة يف  
كتتوت ديفتتوار مهتتام نتتوات حفتتظ الستتالم التا  تتة لدجما تتة ا نتصتتادية 

 . (1٨)لديفل غةب أفةيعيا يف  ثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار
 متد يل  عةاريل اجملدس مدند ا ست ةا ، نيد الفرتة يفخالل 
 يف املتحتتتتدة األمتتتتم  مديتتتتة يف يتتتتةَ  امليثتتتتاق متتتتل الستتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتب
 كتتتتال شتتتتهةا، 12 يف 11  تتتتني تةايفحتتتتتا لفرتتتتتتني متتتتةتني ديفتتتتوار كتتتتوت
 مةتني اجملدس خفض كما .(19)2014 حليةال/يوني  30 حىت آخة ا
 .(20)ال سكةي لد وصة    املاذيفل العوام

 الفتتترتة ختتتالل ال مديتتتة يف يتتتة  دتتتى ت تتتديالت  تتتدة يفأدخدتتتت 
 متتتتتوز/ 26 املتتتتؤر  (2012) 2062 العتتتتةار ففتتتتي ابلتعةيتتتتة. املرتتتتمولة

__________ 

 كتتوت يف املتحتتدة األمتتم  مديتتة  و يتتة متصتتدة م دومتتات  دتتى لالقتتالع (1٨) 
 ،2003-2000 مدحتتق األمتتل، جمدتتس اارستتات مةجتتع انظتتة ديفتتوار،
 ،2007-2004 يفمدحتتتتتتتتق ذتتتتتتتتاء؛ - األيفل اجلتتتتتتتتلء اخلتتتتتتتتامس، الفصتتتتتتتتل
  يفايف. - األيفل اجللء اخلامس، الفصل

  .1 الفعةة ،(2013) 2112 يف ؛1 الفعةة ،(2012) 2062 العةارال (19) 

  .3 الفعةة ،(2013) 2112 يف ؛3 الفعةة ،(2012) 2062 العةارال (20) 

 الع تتتةي املتحتتتدة األمتتتم يففةيتتتق ال مديتتتة اجملدتتتس شتتتجع ،2012 يوليتتت 
 يفت ليتتتتتل احلاليتتتتتة نتتتتتدراهتما حتتتتتديفد يف أنرتتتتت تهما تةتيتتتتتب م تتتتتادة  دتتتتتى

 لدستتد ات د تتم متتل يعدمانتت  متتا توستتيق حتستتني  غيتتة امليتتدام يفجود تتا
 فيهتتتا ترتتتتد التتتيت املوتتتاقق يف ديفتتتوار، كتتتوت أراضتتتي جممتتتوع يف احملديتتتة

 املتتتتتتتؤر  (2013) 2101 العتتتتتتتةار يفيف ابملتتتتتتتدنيني. احملدنتتتتتتتة األخ تتتتتتتار
 الفصتتتتتل مبوجتتتتب متصتتتتةفا اجملدتتتتس،  متتتتد ،2013 نيستتتتال/أ ةيل 25

 كتتتوت يف املتحتتتدة األمتتتم  مديتتتة ال التوويتتت  مىل امليثتتتاق، متتتل الستتتا ع
األسدحة يفاأل تدة املتصتدة  ا نتناء، حسب جتمع، ال مكدفة ديفوار

هبا اليت جتدب مىل كوت ديفوار يف انتهاك لدتدا   املفةيفضة مبوجب الفعةة 
 العتتتتةار متتتتل 2يف  1، امل دَّلتتتتة ابلفعتتتتةتني (2004) 1572متتتتل العتتتتةار  7

 هبتتا يتصتتل يفمتتا األستتدحة تدتتك متتل تتتتدد  يفال ،(2012) 2045
 املتتتتؤر  (2013) 2112 العتتتتةار يفيف ا نتنتتتتاء. حستتتتب أ تتتتتدة متتتتل
 ال مديتتتتة يف يتتتتة  واصتتتتة لكيتتتتد اجملدتتتتس كتتتتةر ،2013 متوز/يوليتتتت  30

 ابستثواء فيها، التوسيع   ض مع ،(2011) 2000 العةار يف الواردة
 يفالعدديتتتة اإلنديميتتتة ا نتدتتتاابت ألل نظتتتةا ا نتدا يتتتة، املستتتا دة جمتتتال
 7 اجلتتديفل يف يفيتتةد .2013 نيستتال/أ ةيل 21 يف أجةيتتت نتتد كانتتت
 التتتو  ٨ اجلتتتديفل يف يفيتتتةد منرتتتائها. موتتت  ال مديتتتة لو يتتتة  تتتام  تتتة ٌ 
 يف يتتتة  دتتتى املدخدتتتة ابلتغيتتت ات الصتتتدة ذات الفعتتتةات جلميتتتع الكامتتتل
 نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل املتدتتتتت ة اجملدتتتتتس نتتتتتةارات يف يفردت التتتتتيت ال مديتتتتتة

  ا ست ةا .

https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1528(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2000(2011)
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 7 اجلديفل
                                         املهام فئة حس  للو ية، عام عرض ديفوار: كوت يف املتحدة األمم عملية

 العةار 

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
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X دعم مؤسسات الدولة
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  X
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 جديد. تكديف هبا صدر مهمة )أ( 
 مضايف.  وصة )ب( 
 لدو ية. لكيد م ادة ) ( 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1739(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1765(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1795(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1819(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1826(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1842(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1865(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1880(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1911(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1933(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1981(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2000(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
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 ٨اجلديفل 

2013-2012 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار: التغيريات املدخلة على الو ية،

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2012  20٦2القرار    

   التعاون والتنسيق الدوليان
 م تادة  دى الع ةي املتحدة األمم يففةيق ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية يرجع 

 توسيق حتسني  غية امليدام يفجود ا يفت ليل احلالية ندراهتما حديفد يف أنر تهما تةتيب
 التيت املوتاقق يف ديفوار، كوت أراضي جمموع يف احملدية لدسد ات د م مل يعدمان  ما

 يفلكتل ديفتوار كتوت غتة  مو عتة يف يفخصوصا ابملدنيني، احملدنة األخ ار فيها ترتد
 (6 )الفعةة فعط فيها ليس

 مضايف  وصة

   دعم مؤسسات الدولة
 مضايف  وصة أ اله العةار، مل 6 الفعةة انظة 

   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  2101القرار 
  األسلحةالتجريد من السالح وإدارة 

 احلظتتة رصتتد مقتتار يف مكدفتتة، ديفتتوار كتتوت يف املتحتتدة األمتتم  مديتتة أل مىل يرتت  
 املتصتدة يفاأل تتدة األستدحة ا نتنتاء، حستب جتمتع، ال األسدحة،  دى املفةيف 

 متل 7 الفعتةة مبوجتب املفةيفضتة لدتتدا   انتهتاك يف ديفتوار كوت مىل جتدب اليت هبا
 2045 العتتتتتةار متتتتتل 2 يف 1 الفعتتتتتةتني مبوجتتتتتب امل دلتتتتتة ،(2004) 1572 العتتتتتةار

 حستتتب أ تتتتدة متتتل هبتتتا يتصتتتل يفمتتتا األستتتدحة تدتتتك متتتل تتتتتدد  يفال ،(2012)
 (14 )الفعةة ا نتناء

 مضايف  وصة

   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  2112القرار 
   اإلذن ابستذدام القوة

 الالزمتتتتة الوستتتتائل مجيتتتتع ابستتتتتددام ديفتتتتوار كتتتتوت يف املتحتتتتدة األمتتتتم ل مديتتتتة أيذل 
 (7 )الفعةة انترارذا مواقق يفيف ندراهتا حديفد يف  و يتها، لالض الع

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

  التجريد من السالح وإدارة األسلحة
 يف ية  مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ما يدي:يعةر ك لك أل ترمل  

  ة م  نلع السالح يفالتسةيح يفم ادة اإلدما  يفمجع األسدحة ... ) (
مسا دة حكومة كوت ديفوار، ابلتوسيق الوثيق مع الرتةكاء التديفليني يفالثوتائيني  -

لوتتتلع ديفل مليتتتد متتتل التتتتاخ ،  توفيتتت  اخل تتتة الوقويتتتة اجلديتتتدة  االختتتةيل، يف العيتتتام، 
يفتستتتتتتةاهم يفم تتتتتتادة مدمتتتتتتاجهم يفتفكيتتتتتتك امليديرتتتتتتيات  ستتتتتتالح املعتتتتتتاتدني الستتتتتتا عني 

حعتتتوق يفاحتياجتتتات الفئتتتات املدتدفتتتة  يفمجا تتتات التتتدفاع  تتتل التتتوفس، متتتع مةا تتتاة 
فتتتتتتتتيهم  مدمتتتتتتتتاجهم، مبتتتتتتتتل لاشتتتتتتتتداص املتتتتتتتتةاد نتتتتتتتتلع ستتتتتتتتالحهم يفتستتتتتتتتةاهم يفم تتتتتتتتادة 

 يفالوساء؛  األقفال
 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
يفاملسا دة يف تعييم متدى موثونيتة نتوائم  د م تسجيل املعاتدني السا عني يففةزذم -   

 املعاتدني السا عني يفالتحعق موها؛ 
د تتتتم نتتتتلع ستتتتالح ال واصتتتتة املستتتتدحة األجوعيتتتتة يفم ادهتتتتتا مىل أيفقاهنتتتتا، حستتتتب  -

ا نتناء، ابلت ايفل مع   ثة األمم املتحدة يف ليرباي يفأفةنة األمم املتحدة الع ةية يف 
 املو عة؛ 

تعتتدمي املستتا دة مىل الستتد ات الوقويتتة، مبتتا يف ذلتتك املفوضتتية الوقويتتة ملكافحتتة  -
انترار األسدحة الصغ ة يفاألسدحة اخلفيفة يفا جتار هبتا  دتى لتو غت  مرتةيفع، يف 
مجتتع األستتدحة يفتستتجيدها يفلميوهتتا يفالتتتدد  موهتتا يفيف مزالتتة خمدفتتات احلتتةب متتتل 

 ؛ (2013) 2101املتفجةات، حسب ا نتناء، يففعا لدعةار 
 مج تتت التتيت األستتدحة نرتتة  تتدم كفالتتة يف ديفتتوار كتتوت حكومتتة متتع التوستتيق -
 الوحتتتو  دتتتى شتتتامدة، يفقويتتتة أمويتتتة استتترتاتيجية ن تتتاق ختتتار  استتتتددامها م تتتادة أيف

 )د(؛ الوع ة يف ملي  املرار
 رصد حظة توريد األسدحة  )ه( ... 

 (2004) 1572متتل العتتتةار  7رصتتتتد توفيتت  التتتدا   املفةيفضتتة مبوجتتب الفعتتةة  -
، ابلت تتايفل متتع فةيتتق اخلتترباء امل تت   كتتوت 2004ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  15املتتؤر  

، 2005شتتتتعا /فرباية  1املتتتتؤر   (2005) 15٨4ديفتتتتوار املورتتتتا مبوجتتتتب العتتتتةار 
يفذلتتك  وستتائل موهتتا تفتتتيش مجيتتع األستتدحة يفالتت خ ة يفمتتا يتصتتل هبتتا متتل أ تتتدة، 
 صةف الوظة  ل مون ها، مذا رأت ضةيفرة ل لك، يفديفل مش ار حسب ا نتناء، 

 ؛ (2013) 2101متريا مع العةار 
العيتتتام، حستتتب ا نتنتتتاء، جبمتتتع األستتتدحة يفأي أ تتتتدة ذات صتتتدة هبتتتا جدعتتتت  -
 1572متل العتةار  7كوت ديفوار يف انتهاك لدتتدا   املفةيفضتة مبوجتب الفعتةة  مىل
لتتتدد  متتل تدتتك األستتدحة يفاأل تتتدة ذات الصتتدة ابل ةيعتتة املواستتعة ، يفا(2004)

 (6)الفعةة 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

                                        حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
 ... )د( م ادة تركيل املؤسسات األموية يفمصالحها  

مستتا دة حكومتتة كتتوت ديفتتوار  دتتى العيتتام، ديفل م  تتاء يفابلتوستتيق الوثيتتق متتع  -
 الرةكاء الديفليني االخةيل،  توفي  اسرتاتيجيتها األموية الوقوية الرامدة؛ 

د م حكومة كوت ديفوار يف العيام،  دى لو ف ال يفشتفاف يفمتستق،  توستيق  -
تعستيم يفاضتح لدمهتام يفاملستؤيفليات فيمتا  تني  سا دة، مبا يف ذلك الترتجيع  دتى امل

 األمل؛  الرةكاء الديفليني يف  مدية مصالح ن اع 
مسداء املرورة حلكومة كوت ديفوار، حسب ا نتنتاء،  رتال مصتالح الع تاع  - 

رد يفتوظتتتيم اجلتتتيش التتوق  التتت ي سيرتتتكَّل مستتتععال، يفالعيتتتام يف حتتتديفد املتتتوا األمتت  
يف وتتاًء  دتتتى قدتتب احلكومتتة يف ت تتتايفل يفثيتتق متتتع الرتتةكاء التتتديفليني  املتاحتتة هلتتا حاليتتتا 

التتتدريب لدمؤسستتات األمويتتة يفمؤسستتات منفتتاذ العتتانول يف  االختتةيل  تيستت  تتتوف  
يفمحايتتة األقفتتال يفاحلمايتتة متتل ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام،  جمتتا ت حعتتوق اإلنستتال 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
تعتتدمي املستتا دة التعويتتة ألفتتةاد الرتتةقة   تتل قةيتتق فنتتال  تتل د تتم توميتتة العتتدرات    

يفا شتتترتاك م هتتتم يف املوانتتتع يفتليفيتتتتدذم  يفالتتتدرك يفمتتتوظفي ن تتتاع ال دالتتتة يفالستتتجول 
مجيع ألتاء كتوت ديفتوار يفتعتدمي   ربام  لدتوجي ، يفاملسا ة يف است ادة يفجودذم يف 

املتتتوظفني التتت يل ستتتيتم  التتتد م فيمتتتا يت دتتتق  وضتتتع آليتتتة مستتتتدامة لفحتتت  مدفتتتات 
 ي اهبم يف مؤسسات الع اع األم ؛است

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

األقفتال يفالوستاء، يف وجت  ختاص ال وتف لالنتهاكات يفا  تداءات اخل  ة املةتكعة ضتد 
اجلوسي يفاجلوسام، يفذلتك ابلتوستيق الوثيتق متع اخلعت  املستتعل الت ي مت تكديفت  مبوجتب 

 ؛2011 حليةال/يوني  17املؤر   17/21 نةار جمدس حعوق اإلنسال
رصتتتد التجتتتايفزات يفا نتهاكتتتات املةتكعتتتة يف جمتتتال حعتتتوق اإلنستتتال يفانتهاكتتتات  -

ستتام، مبتتا يف ذلتتك ا نتهاكتتات املةتكعتتة ضتتد األقفتتال، يفذلتتك العتتانول التتديفيل اإلن
 1٨٨2يف  2005متوز/يولي   26املؤر   (2005) 1612قععا ألحكام العةارات 

 متتتوز/ 12املتتؤر   (2011) 199٨يف  2009آب/أغستت س  4املتتؤر   (2009)
، يفاملستتتا دة 2012أيدول/ستتتعتمرب  19املتتتؤر   (2012) 206٨يف  2011يوليتتت  

أجتتل موتتع ذتت ه التجتتايفزات   دتتى التحعيتتق فيهتتا يفموافتتاة اجملدتتس  تعتتارية  وهتتا، متتل
 يفا نتهاكات يفيفضع حد لافالت مل ال عاب؛ 

توجي  انتعاه اجملدس مىل مجيع األفةاد ال يل يتعةر أهنم ارتكعوا انتهاكات جسيمة  -
حلعتتتوق اإلنستتتال، يفالعيتتتام،  وتتتد ا نتنتتتاء، رقتتتالع الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 

 ابنتظام  دى أي ت ورات ذامة يف ذ ا الصدد؛  (2004) 1572
د م اجلهود اليت تع هلا حكومة كوت ديفتوار يف جمتال مكافحتة ال وتف اجلوستي  -

يفاجلوستتتتام،  وستتتتائل موهتتتتا املستتتتا ة يف يفضتتتتع استتتترتاتيجية مت تتتتددة الع ا تتتتات يتتتتتم 
ديهتا يفقويتتا، يفذلتك ابلت تايفل متتع ذيئتات معتادرة األمتتم املتحتدة ملكافحتتة اإلشتةاف  

 ال وف اجلوسي يف حا ت الولاع؛ 
توف  محاية خاصة لدوساء املتنةرات مل الوتلاع املسدح، مبا يف ذلك متل ختالل  -

مسترتتتاريل لرتتتؤيفل محايتتتة املتتتةأة، يفكفالتتتة تتتتوافة اخلتتتربات يفالتتتتدريب يف اجملتتتال  نرتتتة 
  ب ا نتنتتتتتتتتتاء يفيف حتتتتتتتتتديفد املتتتتتتتتتوارد املتاحتتتتتتتتتة، يففعتتتتتتتتتا لدعتتتتتتتتتةاراتحستتتتتتتتت اجلوستتتتتتتتتام، 

املتتتتؤر   (2009) 1٨٨9يف  2009أيدول/ستتتتعتمرب  30املتتتتؤر   (2009) 1٨٨٨
 كتتتتتانول األيفل/  16املتتتتتؤر   (2010) 1960يف  2009ترتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتو ة  5

 (6)الفعةة  2013حليةال/يوني   24املؤر   (2013) 2106يف  2010ديسمرب 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

ارتكتتاب أ متتال ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام التونتتف  تتل ي دتتب متتل املستتؤيفلني  تتل  
يفيهيتتب كتت لك   مديتتة األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار أل تواصتتل، متتىت   ذلتتك فتتورا 

ستد اهتا يفمستؤيفلياهتا، د تم اجلهتود الوقويتة يفالديفليتة املع يفلتة  كال ذلك متستعا متع 
لعتتانول اجلستتيمة حلعتتوق اإلنستتال يفانتهاكتتات ا متتل أجتتل تعتتدمي متتةتكيب التجتتايفزات 

الوظتتة  تتل يفضتت هم أيف انتمتتائهم  التتديفيل اإلنستتام يف كتتوت ديفتتوار لد دالتتة،  صتتةف 
 (17السياسي )الفعةة 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   الدعم اإلنساين   
 محاية املدنيني ... )أ( 

العيتتتتتام، ديفل مستتتتتتاس ابملستتتتتتؤيفلية الةئيستتتتتتية التتتتتتيت تعتتتتتتع  دتتتتتتى  تتتتتتاتق الستتتتتتد ات  -
اإليفوارية، حبماية السكال املدنيني مل أخ ار ال وف املادي احملدنة هبم، يف حديفد 

 ندراهتا يفمواقق انترارذا؛  
توفيتت  ا ستترتاتيجية الرتتامدة حلمايتتة املتتدنيني ابلتوستتيق متتع فةيتتق األمتتم املتحتتتدة  -

 الع ةي؛ 
ال متتل  دتتى لتتو يفثيتتق متتع الوكتتا ت اإلنستتانية، يف  ستتيما فيمتتا يت دتتق مبوتتتاقق  -
التتتتتوتة يف تتتتودة املرتتتتةديل، جلمتتتتع امل دومتتتتات يفحتديتتتتد األخ تتتتار احملتمدتتتتة التتتتيت هتتتتتدد  

 لسد ات اإليفوارية، حسب ا نتناء؛السكال املدنيني، يف ةضها  دى ا

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

 د م املسا دة اإلنسانية  ... )ز( 
العيتتتتام، حستتتتب ا نتنتتتتاء،  تيستتتت  يفصتتتتول املستتتتا دة اإلنستتتتانية ديفل  وائتتتتق،  -
يفاملسا دة  دى ت ليل  مدية ميصال املسا دة اإلنسانية لدفئات املستن فة يفاملتتاثةة  

متتتل الستتتكال،   ستتتيما متتتل ختتتالل املستتتا ة يف ت ليتتتل األمتتتل التتتالزم هلتتتت ه  ابلوتتتلاع 
 ال مدية؛ 

 تتتتتداد لد تتتتتودة ال و يتتتتتة يفاملامونتتتتتة يفاملستتتتتتدامة د تتتتتم الستتتتتد ات اإليفواريتتتتتة يف اإل -
لالجئتتتني يفاملرتتتةديل داخديتتتا، ابلت تتتايفل متتتع املوظمتتتات اإلنستتتانية امل ويتتتة، يفيف هتيئتتتة  

 (6األموية املؤاتية ل لك )الفعةة  الظةيفف 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

   التعاون والتنسيق الدوليان
 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة أ اله“ الد م اإلنسام”)أ( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

 جديد تكديف
 التصدي ملا تععى مل هتديدات أموية يفحتدايت تتصل ابحلديفد  ... )ب( 

العيام، يف حديفد سد اهتا يفنتدراهتا يفموتاقق انترتارذا احلاليتة،  تعتدمي التد م مىل  -
 السد ات الوقوية فيما يت دق  تحعيق استعةار احلالة األموية يف العدد؛ 

املستتتتتتدحة  رصتتتتتتد يفردع أنرتتتتتت ة امليديرتتتتتتيات يفاملةتلنتتتتتتة يفغتتتتتت ذم متتتتتتل اجلما تتتتتتات -
املرتتةيف ة يفد تتم حكومتتة كتتوت ديفتتوار يف م اجلتتة التحتتدايت األمويتتة احلديفديتتة   غتت 

املتمثدتتتة يف محايتتتة املتتتدنيني، مبتتتا يف ذلتتتك األمتتتل  تتترب احلتتتديفد  يففعتتتا لو يتهتتتا احلاليتتتة 
املوتتتاقق احلديفديتتتة، يف  ستتتيما متتتع ليتتترباي، يفيف ذتتت ا  ذلتتتك متتتل التحتتتدايت يف  يفغتتت 

األمتتتم املتحتتتدة يف ليتتترباي، متتتل أجتتتل زايدة  متتتع   ثتتتة الصتتتدد، التوستتتيق  رتتتكل يفثيتتتق 
تسي  ديفرايت موسعة يفالتد يط  الت ايفل  ني الع ثتني،  دى سعيل املثال مل خالل 

 يفندراهتا املتوافةة؛  حلا ت ال وارمل  ود ا نتناء يفيف مقار يف يتها العائمة 
يع الثعتتة منامتتة اتصتتا ت متتع العتتوات اجلمهوريتتة لكتتوت ديفتتوار متتل أجتتل ترتتج - 

  ني مجيع ال واصة املكونة هل ه العوات؛ املتعادلة فيما 
 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
د م السد ات اإليفوارية، حستب ا نتنتاء، يف تتوف  األمتل أل نتاء احلكومتة  -    

 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  31يفاألقتتتتتتتتتتتةاف السياستتتتتتتتتتتية الفا دتتتتتتتتتتتة الةئيستتتتتتتتتتتية، حتتتتتتتتتتتىت اتريتتتتتتتتتتتر  
 ةمتها مىل نوات األمل يفذو التارير ال ي سُتوعل في  ذ ه املهمة  ، 2013 ديسمرب

 (6اإليفوارية )الفعةة 
التجةيتتتتتتتد متتتتتتتل الستتتتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتتتل العتتتتتتتةار، حتتتتتتتتت  وتتتتتتتد  6انظتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة  

 أ اله “األسدحة
 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

حعتتتوق اإلنستتتال؛ ”متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد  17)يف( يف  6)د( يف  6انظتتتة الفعتتتةات  
 أ اله “يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدحيفاملةأة يفالسالم 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

يهيتتتب جبميتتتع كيتتتا ت األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ديفتتتوار يفليتتترباي، مبتتتا يف ذلتتتك مجيتتتع  
 مدية األمم املتحدة يف كتوت ديفتوار يف  ثتة األمتم املتحتدة يف ليترباي العيتام،    واصة 

 ت ليتتتل د مهتتتا لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف يفموتتتاقق انترتتتاره،  كتتتل يففعتتتا لو يتتتت  يفندراتتتت  
يفيفضتتتتع رؤيتتتتة يفخ تتتتة استتتترتاتيجيتني  املو عتتتتة احلديفديتتتتة،  ستتتتعل موهتتتتا زايدة الت تتتتايفل 

 (26مررتكتني د ما لدسد ات اإليفوارية يفالديعتةية )الفعةة 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

تحتتدة يثتت   دتتى الت تتايفل  تتني  مديتتة األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار يف  ثتتة األمتتم امل 
املتكامدة املت ددة األ  تاد لتحعيتق ا ستتعةار يف متايل يفيرتجع كتال متل   ثتيت األمتم  

 14ا ستتتمةار يف ذتت ا ا جتتتاه  دتى الوحتتو املتتاذيفل  تت  مبوجتتب الفعتتةة  املتحتدة  دتتى 
 (27)الفعةة   (2013) 2100مل العةار 

 هبتتتتتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتدر مهمتتتتتتتتتتتتتة
 جديد تكديف

   اجلي  والشرطة
محايتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتدنيني، مبتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتيهم 

 الالجئول يفاملرةديفل داخديا
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الد م اإلنسام”العةار، حتت  ود )أ( مل  6انظة الفعةة 

 تكديف جديد
محايتتتة ال تتتامدني يف جمتتتال تعتتتدمي 
املستتتتتا دة اإلنستتتتتانية يفمتتتتتوظفي 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفمةافعها/حةيتتتتتة 

 حةكة األفةاد يفامل دات

 ... )ي( محاية موظفي األمم املتحدة 
يفكفالتتتة أمتتتل ذتتتؤ ء املتتتوظفني محايتتة متتتوظفي األمتتتم املتحتتتدة يفمورتتت هتا يفم تتداهتا،  -

 (6يفحةية توعدهم )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

رصتتتتتد احلالتتتتتة األمويتتتتتة؛ يفتستتتتتي  
 الديفرايت؛ يفالةدع

الت تتتتتتتتايفل يفالتوستتتتتتتتيق ”متتتتتتتتل العتتتتتتتتةار، حتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتد  26)ب( يف  6انظتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتةتني 
 أ اله “الديفليال

مهام صدر هبا تكديف 
 جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”ةار، حتت  ود )ب( مل الع 6انظة الفعةة  د م اجليش
 تكديف جديد

حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ ”)د( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  د م الرةقة
 أ اله “يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   العملية السياسية
يةحتتتب ابملعتتتتادرة التتتتيت اختتتت هتا حكومتتتتة كتتتتوت ديفتتتتوار لت ليتتتل احلتتتتوار السياستتتتي متتتتع  

يف الربملتتتال، يفيهيتتتب األحتتتلاب السياستتتية غتتت  املمثدتتتة  امل ارضتتتة السياستتتية، مبتتتا فيهتتتا 
ابحلكومة مواصدة ت ليل التتدا   املتدت ة يف ذت ا الصتدد يفكفالتة تتوف  حيتل سياستي 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
ديفر  ونتاء يفاإلستهام  يفحعوق لدم ارضة، يفيهيب ك لك جبميع أحلاب امل ارضة أداء    

يف املصتتاحلة، يفي دتتب مىل املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام يف كتتوت ديفتتوار أل تواصتتل 
ميتتتتدة متتتتل أجتتتتل تيستتتت  احلتتتتوار  تتتتني مجيتتتتع أصتتتتحاب املصتتتتدحة  تتتت ل مستتتتا يها احل
 (19السياسيني )الفعةة 

   اإلعالم
 ... )ح( اإل الم  

مواصتتتتتدة استتتتتتددام نتتتتتدرات  مديتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف كتتتتتوت ديفتتتتتوار يف جمتتتتتال  -
 تتتتتتتتتتل قةيتتتتتتتتتتق حم تهتتتتتتتتتتتا اإلذا يتتتتتتتتتتة ال امدتتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتتى املوجتتتتتتتتتتتات  اإلذا تتتتتتتتتتي،  العتتتتتتتتتتث
اجلهتد ال تام الةامتي مىل هتيئتة  يئتة ستدمية،  (، يفاإلستهام يف  ONUCI FM ) املتوس ة

 ؛2015حىت حدول مو د ا نتداابت الةائسية يف  ام 
أحتتتدا   امتتتة تت دتتتق ابلتحتتتةيض  دتتتى الكةاذيتتتة يفالت صتتتب يفال وتتتف، رصتتتد أي   -
يفم تتتتتتتالغ اجملدتتتتتتتس جبميتتتتتتتع األشتتتتتتتداص التتتتتتت يل يثعتتتتتتتت أهنتتتتتتتم متتتتتتتل احملةنِّضتتتتتتتني  دتتتتتتتى  

يفالعيتتام،  وتتد ا نتنتتاء، رقتتالع الدجوتتة املورتتاة مبوجتتب العتتةار  السياستتي،  ال وتتف
 (6 دى أي ت ورات ذامة يف ذ ا الصدد )الفعةة  ابنتظام  (2004) 1572

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
حعتتتتتوق اإلنستتتتتال؛ يفاملتتتتتةأة ”متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتت  وتتتتتد  17)د( يف  6انظتتتتة الفعتتتتتةتني  

 أ اله “يفالسالم يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
   إصالح قطال األمن

حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ ”)د( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  
 أ اله “يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   دعم نظم اجلزاءات
التجةيتتتتتتتد متتتتتتتل الستتتتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتتتل العتتتتتتتةار، حتتتتتتتتت  وتتتتتتتد  6انظتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة  

 أ اله “األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
يفاألمل؛ حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم ”)يف( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

 أ اله “يفاألقفال يفالولاع املسدح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ اإل الم”)ح( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

 تكديف جديد
   دعم مؤسسات الدولة

 م ادة نرة مدارة الديفلة يفتوسيع ن اق سد ة الديفلة يف مجيع ألاء العدد ... ) ( 
د تتم الستتد ات اإليفواريتتة يف مدارة الديفلتتة  دتتى لتتو ف تتال يفت ليتتل اإلدارة ال امتتة  - 

 (6يف املواقق الةئيسية يف مجيع ألاء العدد،  دى الص يديل الوق  يفاحملدي )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
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املتحزدة العملية املذتلطة لالحتزاد األفريقزي واألمزم  
 يف دارفور

أنرتتا جمدتتس األمتتل ال مديتتة املدتد تتة لالحتتتاد األفةيعتتي يفاألمتتم  
ابلعتةار  2007  متوز/يوليت   31املتحدة يف دارفور )ال مدية املدتد ة( يف 

فتتتور يفالف تتتال  تفتتتاق ستتتالم دار  لتتتد م التوفيتتت  املعكتتتة  (2007) 1769
يفنتد خَدفتت ال مديتة املدتد تة   ثتة ا حتتاد   .200٨أاير/متايو  5املؤر  

   .2007كانول األيفل/ديسمرب   31األفةيعي يف السودال يف 
 ال مديتتتة يف يتتتة اجملدتتتس متتتدند ا ستتتت ةا ، نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 حتتتتىت آخة تتتتا كتتتتال شتتتتهةا، 13 يف شتتتتهةا 12 لفتتتترتيت متتتتةتني املدتد تتتتة

 (2012) 2063 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار يفيف .(21)2014 آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س 31
 املدتد تة ال مديتة ترتكيل اجملدتس أ تاد ،2012 متوز/يولي  31 املؤر 

 .(22)الوظاميني األفةاد مل نوامها يفخفنض
 املدتد تتتتة. ال مديتتتتة يف يتتتتة اجملدتتتتس  تتتتدنل نفستتتت ، العتتتتةار يفيف 
 جمتتال يف يفالتتتدريب الت تتوية د تتم املدتد تتة ال مديتتة مىل اجملدتتس يفقدتتب
 يف يفالرتةقية ال ستكةية التديفرايت  تدد يفزايدة احملدية اجملتم ات خفارة
 خميمتتتتات لمتتتتني  غيتتتتة الوتتتتتلاع نرتتتتوب خ تتتتة فيهتتتتا يرتتتتتد التتتتيت املوتتتتاقق
 ال مديتة  مىل يفقدتب ال تودة. يفموتاقق املتا تة يفاملوتاقق داخديا املرةديل
 قةيتق  تل دارفتور يف لدستالم الديفحتة يفثيعتة توفيت  د م أينا املدتد ة

__________ 

  .1 الفعةة ،(2013) 2113 يف ؛1 الفعةة ،(2012) 2063 العةارال (21) 

  .2 الفعةة ،(2012) 2063 العةار (22) 

 نتتتلع جمتتتال يف الع تتتةي  املتحتتتدة األمتتتم فةيتتتق متتتع يفثيتتتق  رتتتكل ال متتتل
 الرتتتةقة  ن ا تتتات نتتتدرات يف وتتتاء اإلدمتتتا  يفم تتتادة يفالتستتتةيح الستتتالح
 ال مديتتتتة نتتتتدرة كفالتتتتة أ يتتتتة  دتتتتى اجملدتتتتس يفشتتتتدد يفالستتتتجول. يفال تتتتدل
 اليت اإلنسال حعوق يفجتايفزات انتهاكات حا ت رصد  دى املدتد ة
 يفرصتد د م املدتد ة ال مدية مىل يفقدب هبا. يفتت دق دارفور يف حتد 
 احتتترتام ظتتتل يف جيتتتةي دارفتتتور يف التتتداخدي الصتتت يد  دتتتى حتتتوار منامتتتة

 يفحةيتة الت عت  حةيتة ذلك يف مبا لدمراركني، يفالسياسية املدنية احلعوق
 يف تدم يفختويتف، ت ستفي يفا تعتال منتايعات حتديف  يف تدم التجمع،
 العتةار يفيف دارفتور. يف املستدحة اجلما ات أيف السودال حكومة تدخل
 اجملدتتتتتتتتس كدتتتتتتتتف ،2013 وليتتتتتتتت متوز/ي 30 املتتتتتتتتؤر  (2013) 2113
 يفالف تتتتتال الستتتتتةيع التصتتتتتدي  غيتتتتتة جهودذتتتتتا  ت ليتتتتتل املدتد تتتتتة ال مديتتتتتة

 مذا متتا يفرصتتد الوتتازحول، فتتيهم مبتتل املتتدنيني، ضتتد ابل وتتف لدتهديتتدات
 يت دتتق يففيمتا صتتدة. ذات متواد أيف أستدحة أي دارفتتور يف توجتد كانتت
 ستع ة فيت  نتتل يفالت ي ،2013 متوز/يوليت  13 يف يفنتع الت ي ابهلجوم

 األختتةى يفاهلجمتتات املتحتتدة، لامتتم التتتا  ني الستتالم حفتتظ أفتتةاد متتل
 املدتد تة ال مديتة اجملدتس حتثن  آختةيل، جةح أيف نتل  ل أسفةت اليت
 ا شتتعاك نوا د مل ت تمده ما ضمل الالزمة التدا   مجيع اختاذ  دى

  ام  ة ٌ  9 اجلديفل يف يفيةد يفم داهتا. املتحدة األمم  موظفي حلماية
 التتتتو  10 اجلتتتتديفل يف يفيتتتتةد منرتتتتائها. موتتتت  املدتد تتتتة ال مديتتتتة لو يتتتتة
دخدتتتة ابلتغيتتت ات الصتتتدة ذات الفعتتتةات جلميتتتع الكامتتتل

ُ
 يف يتتتة  دتتتى امل

 الفتتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتتالل اجملدتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتت ذا نتتتتتتتتتتةارات يف يفردت التتتتتتتتتتيت الع ثتتتتتتتتتتة 
  ا ست ةا . نيد

  
 9 اجلديفل
                                   املهام فئة حس  للو ية، عام عرض دارفور: يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية

 العةار 

 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
1769 

(2007) 
1٨2٨ 

(200٨) 
1٨٨1 

(2009) 
1935 

(2010) 
2003 

(2011) 
2063 

(2012) 
2113 

(2013) 
X العوة ابستددام اإلذل        

       )أ(
X األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد

)أ(
   X

) ( X
) ( X

X )ب(
) ( 

X ا نتدا ية املسا دة
)أ(

  X
X )ب(

)ب(
    

 يفاألقفتال يفاألمتل؛ يفالستالم يفاملةأة اإلنسال؛ حعوق
X املسدح يفالولاع

)أ(
 X

X )ب(
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 

X اإلنسام الد م
)أ(

 X
) (

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 

X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 

        يفالرةقة اجليش

https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1828%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1828%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1881%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1881%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1935%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1935%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
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 العةار 

 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
1769 

(2007) 
1٨2٨ 

(200٨) 
1٨٨1 

(2009) 
1935 

(2010) 
2003 

(2011) 
2063 

(2012) 
2113 

(2013) 
X الوار مقالق يفنف رصد        

)أ(
       

X محاية املدنيني، مبل فيهم الالجئول يفاملرةديفل داخديا
)أ(

 X
) (

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 

محايتتتتة ال تتتتامدني يف جمتتتتال تعتتتتدمي املستتتتا دة اإلنستتتتانية 
يفمةافعها/حةيتتة حةكتتة األفتتةاد يفمتتوظفي األمتتم املتحتتدة 

X يفامل دات
)أ(

  X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 

X رصد احلالة األموية؛ يفتسي  الديفرايت؛ يفالةدع
)أ(

   X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 

X الرةقة د م
)أ(

     X
)ب(

 X
) (

 

X السياسية ال مدية
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 

X العنائية العانول/الرؤيفل سيادة
)أ(

     X
)ب(

 X
) (

 

        األمل ن اع مصالح

X اجللاءات نظم د م
)أ(

   X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 

X الديفلة مؤسسات د م
)أ(

   X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 
 

  جديد. تكديف هبا صدر مهمة )أ( 
 مضايف.  وصة )ب( 
 لدو ية. لكيد م ادة ) ( 

  
 10 اجلديفل

 2013-2012   الو ية، على املدخلة التغيريات دارفور: يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة لعمليةا
 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

   (2012  20٦3القرار    
  التجريد من السالح وإدارة األسلحة

 الديفحتتتة لوثيعتتتة التتتتام التوفيتتت   دتتتى يفال دالتتتة التحةيتتتة يفحةكتتتة الستتتودال حكومتتتة اتتتث  
 اإلنديميتتتة الستتتد ة متتتل لكتتتل املتتتوارد تتتتوف  ضتتتمال ترتتتمل  ستتتعل دارفتتتور،  يف لدستتتالم
 اليت لدارفور، اخلاص ال ام املد ي يفمكتب اإلنسال، حلعوق  الوقوية يفالدجوة لدارفور،

 تةحيتتتب، موضتتتع الوثيعتتتة ألحكتتتام يففعتتتا املون تتتة  األقتتتةاف جانتتتب متتتل منرتتتاؤذا كتتتال
 املستدحة اجلما تات يفي التب يف ايهتتا،  لتوفيت  الالزمتة الستد ات اهليئتات ذ ه يفختويل
 املدتد تتة ال مديتتة مىل  يفي دتتب توفيتت ذا؛  ةندتتة  تتل ابلكتتف الوثيعتتة  دتتى املونن تتة غتت 

 الوثيتق ال مل خالل مل الوثيعة توفي  د م دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد
 يف وتاء اإلدمتا ، يفم تادة يفالتستةيح الستالح  وتلع امل ت   الع تةي املتحدة األمم فةيق مع

 يففةيتتتق املدتد تتتة ال مديتتتة مىل يفي دتتتب  يفالستتتجول؛ ل تتتدليفا الرتتتةقة ن ا تتتات نتتتدرات
 ن تتتاق  دتتتى التتتد م  لتتتتوف  متكامتتتل استتترتاتيجي مقتتتار يفضتتتع الع تتتةي املتحتتتدة األمتتتم

 يف يفلخت   لد متل، الواضتح التعستيم أستاس  دى تعوم لدسالم الديفحة لوثيعة املوظومة
 اإلقتار ذت ا يعتدم أل ال تام األمتني مىل يفي دب لدارفور، املررتكة التعييم   ثة ا  تعار

 (6 )الفعةة املععدة يوما التس ني فرتة  ل تعةيةه يف اجملدس مىل 

 مضايف  وصة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1828%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1828%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1881%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1881%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1935%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1935%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)


أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

 

617 16-06865 

 

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
                                        حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح   
 هبتتا، يتصتتل يففيمتتا دارفتتور يف حتتتد  التتيت يفجتايفزاهتتتا اإلنستتال حعتتوق انتهاكتتات يتتديل 

 حالتة مزاء العدتق ابلت   تل يفي تةب الت ستفية، يفا حتجتاز ا  تعال أ مال ذلك يف مبا 
 كفالتة أ يتة  دتى يفيرتدد يفالوتازحول، املدم اجملتمع أ ناء فيهم مبل احملتجليل،  مجيع
 يف يتهتتا مقتتار يف دارفتتور، يف املتحتتدة يفاألمتتم األفةيعتتي لالحتتتاد املدتد تتة  ال مديتتة نتتدرة

 يفيتتتد و احلتتتا ت؛  تدتتتك رصتتتد  دتتتى الصتتتدة، ذات األختتتةى املوظمتتتات يفنتتتدرة احلاليتتتة،
 حالتتة   ةفتتع ابلتلامهتتا الوفتتاء ذلتتك يف مبتتا ابلتلاماهتتتا، التتتام التعينتتد مىل الستتودال حكومتتة
 الت ع ، حبةية يفالسماح السياسيني، السجواء مجيع سةاح يفمقالق دارفور، يف ال وارمل
 حلعتوق التديفيل لدعتانول اجلستيمة ا نتهاكتات  تل املستاءلة لكفالتة ف التة جهتود  يف  ل

 ال مدية  مل أ ية  دى يفيردد مةتكعها، كال أاي الديفيل، اإلنسام  يفالعانول اإلنسال
 انتهاكتات، أيف جتتايفزات اي السد ات يفم الغ اإلنسال،  قحعو  ت ليل  دى املدتد ة
 احملتددة اإلنستال حعتوق مستائل مجيتع  تل  مفتادات يعتدم أل ال تام األمني مىل يفي دب

 ر الغ الفور  دى يعوم يفأل اجملدس، مىل ابنتظام يعدمها اليت تعاريةه يف العةار ذ ا يف
 (15 )الفعةة  اجلسيمة يفالتجايفزات اب نتهاكات اجملدس

 مضايف  وصة

   التعاون والتنسيق الدوليان
 مضايف  وصة أ اله “األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد”  ود حتت العةار، مل 6 الفعةة انظة 
 املتتتتؤر  (2012) 2057 العتتتتةار متتتتل 19 الفعتتتتةة يف التتتتوارد ال دتتتتب مىل أينتتتتا يرتتتت  

 التتتتةب جتتتتيش يرتتتتكد  التتتت ي   اإلنديمتتتتي ابلتهديتتتتد يت دتتتتق فيمتتتتا 2012 متوز/يوليتتتت  5
  دتى دارفتور يف املتحتدة يفاألمتم األفةيعتي لالحتتاد املدتد تة ال مدية يفيرجع لدمعايفمة،

 امل دومتات يفتعاستم ابلت تايفل يف يتهتا، متع يتفق يفمبا احلالية ندراهتا  حديفد يف تعوم، أل
 (17 )الفعةة الصدد ذ ا يف

 مضايف  وصة

 اجليش يفالرةقة
محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةديفل داخديا

 دارفتور يف املتحتدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية تستددم أل ضةيفرة يؤكد
 ابستتددام املت دعة العةارات يف  األيفلوية ت  ي يفأل كامال، استدداما يفندراهتا يف يتها

  وسائل دارفور، ألاء  مجيع يف املدنيني محاية )أ( يدي: ما مىل املتاحة يفاملوارد العدرات
 نتتتوات نرتتتة مىل يفاملعتتتادرة الع ثتتتة؛ ن تتتاق  دتتتى املعكتتتة لانتتت ار استتترتاتيجية توفيتتت  موهتتتا

 خميمتتتات يفلمتتتني الوتتتتلاع؛ نرتتتوب خ تتتة فيهتتتا يرتتتتد التتتيت املوتتتاقق يف ديفرايت يفتستتتي 
 يفد تتتم  التتتديفرايت؛  تتتدد زايدة قةيتتتق  تتتل ال تتتودة يفموتتتاقق احملاذيتتتة يفاملوتتتاقق الوتتتازحني
  ال تتتتودة؛ يفموتتتتاقق الوتتتتازحني ملديمتتتتات اجملتم يتتتتة اخلفتتتتارة جمتتتتال يف يفالتتتتتدريب الت تتتتوية
 يفكفالتتة  وائتتق، يف تتديفل املواستتب الونتتت يف اإلنستتانية املستتا دات يفصتتول لمتتني )ب(

 متتتل اإلنستتتانية، اإلغاثتتتة يفأنرتت ة اإلنستتتانية ا دةاملستتت جمتتال يف ال تتتامدني  يفأمتتتل ستتالمة
 يفي دتتب دارفتتور؛ ألتتاء جممتتوع يف  وائتتق ديفل اإلنستتانية  املستتا دة تستتديم تيستت  أجتتل
 األمتم فةيتق متع ابلت تايفل نتدراهتا، مل حد أنصى مىل تستفيد أل املدتد ة ال مدية مىل
 توفي ه تلمع ما يف الفا دة، احلكومية يفغ  الديفلية اجلهات مل يفغ ه الع ةي املتحدة 

 (3 )الفعةة األذداف ذ ه لتحعيق شامدة اسرتاتيجية مل الع ثة  ن اق  دى

 مضايف  وصة

رصتتد احلالتتة األمويتتة؛ يفتستتي  
 الديفرايت؛ يفالةدع

 مضايف  وصة  أ اله العةار، مل 3 الفعةة انظة

https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
 مضايف  وصة أ اله “األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد”  ود حتت العةار، مل 6 الفعةة انظة د م الرةقة   

   العملية السياسية
 مضايف  وصة أ اله “األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد”  ود حتت العةار، مل 6 الفعةة انظة 
 يف يتتم دارفتور يف التداخدي الصت يد  دتى حتوار مجتةاء يدتي: ملتا د م  جديد مل يؤكد 

 مل ميكوهم مبا الوساء، فيهم مبل لدمررتكني، يفالسياسية  املدنية احلعوق احرتام مل جو
 الترتايفر يتتيح مبتا يفالتجمتع  الكتالم يفحةيتة ال عتاب؛ مل خوف ديفل آرائهم  ل الت ع 

 يفاألمتم األفةيعتي لالحتتاد املدتد تة ال مديتة يفملتوظفي لدمرترتكني التوعتل يفحةيتة املفتوح؛
 املنايعات، مل يفالتحةر الدارفوريني؛  مجيع  ني التواسعية يفاملراركة دارفور؛ يف املتحدة
 املستدحة؛  اجلما تات أيف احلكومتة تتدخل متل يفالتحتةر يفالتدويتف؛ الت ستفي، يفاحلجتل
 الالزمتتتة املواتيتتتة العيئتتتة هتيئتتتة ضتتتمال املستتتدحة يفابجلما تتتات الستتتودال حبكومتتتة يفيهيتتتب
 احلتتتوار؛ ذتتت ا ت تتتوية يفرصتتتد د تتتم املدتد تتتة ال مديتتتة مىل يفي دتتتب  احلتتتوار؛ ذتتت ا إلجتتتةاء
 يف مليهتتتتتا املرتتتتتار ال اديتتتتتة  تعتتتتتاريةه يف مفتتتتتادات، يعتتتتتدم أل ال تتتتتام األمتتتتتني مىل يفي دتتتتتب
 املرتتتترتكني حلتتتتةايت انتهاكتتتتات أيف هتديتتتتدات أيف أمويتتتتة حتتتتواد  أي  تتتتل ،12 الفعتتتتةة

 ا لتتتلام الديفحتتة يفثيعتتة  دتتى ابملتتون ني يفيهيتتب الصتتدد؛ ذتت ا يف تتتدخل حتا ت  أي أيف
 لدةغعتات الوثيعتة، توفي  سياق يف يفا ستجا ة،  نتائ ، مل احلوار  مدية  و  تسفة مبا

 (٨ )الفعةة ال مدية ذ ه خالل الواس  وها  ربن  اليت يفا حتياجات

 مضايف  وصة

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
 مضايف  وصة أ اله “األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد”  ود حتت العةار، مل 6 الفعةة انظة 

   (2013  2113القرار 
   اجلي  والشرطة

محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةديفل داخديا

يؤكتتد ضتتةيفرة أل تواصتتل ال مديتتة املدتد تتة لالحتتتاد األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف دارفتتور 
األيفلويتة يف العتةارات املت دعتة  استتدداما كتامال، يفأل ت  تي  استتددام يف يتهتا يفنتدراهتا 

مجيتتتع ألتتتاء  املتاحتتتة مىل متتتا يدتتتي: )أ( محايتتتة املتتتدنيني يف  ابستتتتددام العتتتدرات يفاملتتتوارد 
الكامتل  سترتاتيجيتها لانت ار املعكتة  دتى ن تاق الع ثتة  دارفور،  وسائل موها التوفي  

مؤشةات اإلن ار املعكة؛ يفاملعادرة مىل نرة نوات يفتسي  املليد  مع ما يةتعط   لك مل  
فيها خ ة نروب الوتلاع؛ يف  ل جهود م لزة  غية  يف املواقق اليت يرتد  الديفرايت مل 

يفلمني خميمتات الوتازحني  يفالف ال لدتهديدات ابل وف ضد املدنيني؛  التصدي السةيع 
ال ودة  ل قةيق زايدة  دد ديفرايت الرةقة؛ يفد م الت توية  يفاملواقق احملاذية يفمواقق 

يفموتتاقق ال تتودة؛ )ب( لمتتني  ملديمتتات الوتتازحني  ة يفالتتتدريب يف جمتتال اخلفتتارة اجملتم يتت
 وائتق، يفكفالتة ستالمة يفأمتل  يف تديفل  يفصول املسا دات اإلنستانية يف الونتت املواستب 

متتتل أجتتتل تيستتت   اإلنستتتانية،  ال تتتامدني يف جمتتتال املستتتا دة اإلنستتتانية يفأنرتتت ة اإلغاثتتتة 
يفي دتتب مىل ال مديتتة  دارفتتور؛ تستتديم املستتا دة اإلنستتانية ديفل  وائتتق يف جممتتوع ألتتاء 

متتع فةيتتق األمتتم املتحتتتدة  املدتد تتة أل تستتتفيد مىل أنصتتى حتتد متتل نتتتدراهتا، ابلت تتايفل  
متتا تلمتتع توفيتت ه  دتتى  متتل اجلهتتات الديفليتتة يفغتت  احلكوميتة الفا دتتة، يف  الع تةي يفغتت ه 

 (4شامدة لتحعيق ذ ه األذداف )الفعةة  ن اق الع ثة مل اسرتاتيجية 

  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
ال تتتتتتتتتتامدني يف جمتتتتتتتتتتال محايتتتتتتتتتتة    

تعتتتتتتتدمي املستتتتتتتا دة اإلنستتتتتتتانية 
يفمتتتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 
يفمةافعها/حةيتتتة حةكتتتة األفتتتةاد 

 يفامل دات

مىل ال مديتتتتة  يرتتتتيد مبتتتتا تعدمتتتت  العدتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات يفأفتتتتةاد شتتتتةقة يفاجلهتتتتات املالتتتتة 
لت هتد يفيد و التديفل األ نتاء مىل ا املدتد ة لالحتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دارفور، 

ذلتتك ال تتتاد اجلتتوي  الع ثتتة متتل  واصتتة متكتتني العتتوة، مبتتا يف  حتتتتا  مليتت    تعتتدمي ابنتتي متتا
متتتع  يفيرتتت  مىل أ يتتتة مواصتتتدة مجتتتةاء املرتتتايفرات الوثيعتتتة  ال ستتتكةي، يفمىل تعدميتتت  ف تتتال، 

العدتتتدال املستتتا ة  عتتتوات يفأفتتتةاد شتتتةقة، يفيتتتديل  رتتتدة مجيتتتع اهلجمتتتات التتتيت تستتتتهدف 
يفأدى مىل  2013متوز/يوليتت   13يفنتتع يف  مبتتا يف ذلتتك اهلجتتوم التت ي  املدتد تتة، ال مديتتة 

املتحتتدة، يفاهلجمتتات األختتةى التتيت  الستتالم التتتا  ني لامتتم  يففتتاة ستتع ة أفتتةاد متتل حفظتتة 
ذجوم يَُرل  دى ال مدية املدتد ة أيف  أل أي  أسفةت  ل معتل أيف جةح آخةيل؛ يفيؤكد 

يعومتول ابلتد تيط لتدتك اهلجمتات  ل أي هتديد هلا ذو أمتة غت  مععتول يفيالحتظ أل مت
هتديداً لالستتعةار يف دارفتور  أيف ية وهنا أيف يراركول فيها مل األفةاد يفالكيا ت يركدول 

) ( متل العتةار  3  يفمل مث ند يفول مب اي  اإلدرا  يف العوائم املوصوص  ديها يف الفعتةة 
تكتتتتتتتتةار تدتتتتتتتتك  ؛ يفي التتتتتتتتب   تتتتتتتتدم 2005آذار/متتتتتتتتارس  29املتتتتتتتتؤر   (2005) 1591

ستتتتةيع يفيفاٍف،  املستتتتؤيفلني  تتتتل ارتكاهبتتتا   تتتتد مجتتتتةاء حتعيتتتتق  اهلجمتتتات، يفأل تتتتتتم حماستتتتعة 
ال مديتة املدتد تة  ال مديتة املدتد تة، يفاتث  يفيردند  دى ضةيفرة ت ليل سالمة يفأمتل أفتةاد 
األمتتم املتحتتدة  حلمايتتة متتوظفي  ا تتد اشتتتعاكها  دتتى اختتتاذ مجيتتع التتتدا   الالزمتتة ضتتمل نو 

يفم داهتا؛ يفيديل استمةار ظاذةة مفالت َمتل يهتامجول أفتةاد حفتظ الستالم متل ال عتاب، 
، يف ذتت ا الصتتدد، حكومتتة الستتودال  دتتى  تت ل كتتل متتا يف  لتعتتدمي مجيتتع  يفستت ها  يفاتتثن

الصتدد،  ة يف ذ ا املدتد  معرتيف أي مل ذ ه اجلةائم لد دالة، يف دى الت ايفل مع ال مدية 
التت ي  ينوتت  األمتتني ال تتام  يفاتتثن كتت لك األقتتةاف امل ويتتة  دتتى الت تتايفل متتع فةيتتق اخلتترباء 

ُمتتتتدندت يف يتتتتت  مبوجتتتتب  يفالتتت ي  (2005) 1591)ب( متتتتل العتتتتةار  3مبوجتتتب الفعتتتتةة  
 (11نةارات  حعة )الفعةة 

  وصة مضايف

   العملية السياسية
ي تتتتةب  تتتتل ابلتتتت  العدتتتتق مزاء تلايتتتتد الوتتتتتلا ات احملديتتتتة يفتلايتتتتد أ متتتتال اإلجتتتتةام يفال وتتتتف  

املتدنيني، يفداصتة مزاء التلايدة احلتادة يف الصتدامات  تني الععائتل يفيتد و  يفلث ذتا  دتى 
حتتد لتدتتك الصتدامات  صتتورة  اجدتتة يفالستت ي مىل املصتتاحلة  مجيتع األقتتةاف مىل يفضتتع 

انترتتار األستتدحة، يف  ستتيما األستتدحة الصتتغ ة  مزاء  يفاحلتتوار؛ يفي تتةب  تتل ابلتت  العدتتق
يفاألسدحة اخلفيفة، يفي دب مىل ال مديتة املدتد تة لالحتتاد األفةيعتي يفاألمتم املتحتدة يف 
دارفتور، يف ذت ا الصتتدد، أل تواصتل د تم االليتتات احملديتة حلتل الوتتتلا ات، مبتا يف ذلتتك 

ك ال يع ل جهتودا لدوستاقة مع موظمات اجملتمع املدم يفأيذل لكع  الوس اء املررت 
الدارفوريتتتتة املستتتتدحة؛ يفي دتتتتب كتتتت لك مىل ال مديتتتتة  يفاملصتتتتاحلة يفأل ُيرتتتتةك اجلما تتتتات 

املدتد ة رصد ما مذا كانتت توجتد يف دارفتور أي أستدحة أيف متواد ذات صتدة، يفذلتك 
، يفأل تواصتل، يف ذت ا 1769مل العةار  9يففعا لو يتها  دى الوحو احملدد يف الفعةة 

 غيتة تيست   (2005) 1591ت ايفل مع فةيق اخلترباء املورتا مبوجتب العتةار السياق، ال
 ( 23 مد  )الفعةة 

  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
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بعثززة منظمزززة األمزززم املتحززدة لتحقيزززق ا سزززتقرار يف  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 أاير/ 2٨ املؤر  (2010) 1925  عةاره األمل جمدس أنرا 
 مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة 2010 مايو

 خَدفتتت يفنتتد امليثتاق. متتل الستتا ع الفصتل مبوجتتب الدميعةاقيتتة الكونغتو
 (23)الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتة يف املتحتتدة األمتتم موظمتة   ثتتةَ  الع ثتة

                     .2010 متوز/يولي  1 يف
 مبوجب متصةفا اجملدس، مدند ا ست ةا ، نيد الفرتة يفخالل 
 شتتتتتهةا 12 لفتتتترتيت متتتتةتني الع ثتتتتة يف يتتتتتة امليثتتتتاق، متتتتل الستتتتا ع الفصتتتتل

 .(24)2014 آذار/متتتتتتتارس 31 حتتتتتتتىت األختتتتتتت ة يفكانتتتتتتتت أشتتتتتتتهة، ٨ يف
 الع ثتتتتة  واصتتتتة ترتتتتكيل  دتتتتى تغيتتتت ات أي ردختتتتال اجملدتتتتس أيذل يفمل

                    .2013 يف 2012  امي خالل
 حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال/ 27 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  (2012) 2053 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار يفيف 

 الفصتتتتتل مبوجتتتتتب متصتتتتتةفا الع ثتتتتتة، مىل اجملدتتتتتس قدتتتتتب ،2012 يونيتتتتت 
 م تتتادة  دتتتى نتتتادرة احتياقيتتتة نتتتوة  دتتتى تععتتتي أل امليثتتتاق، متتتل الستتتا ع

 األيفلويتتة املتتدنيني محايتتة ميتتالء ضتتةيفرة لكيتتد يفأ تتاد الستتةيع، ا نترتتار
  تتتدة اجملدتتتس يف تتتدنل املتاحتتتة. املتتتوارد استتتتددام كيفيتتتة يف العتتتت لتتتدى
 التوستتتيق ف اليتتتة تتتتد م أل الع ثتتتة مىل يفقدتتب ستتتا عا؛ هبتتتا متتتاذيفل مهتتام

 يفمستتتؤيفليات مهتتتام  تتتني الواضتتتح يفالفصتتتل اجلهتتتود يفمواءمتتتة يفالرتتتفافية
  األمل، ن اع إلصالح املسا دة يعدمول ال يل الديفليني الرةكاء مجيع
 لامتتني اخلتتاص املمثتتل يعتت هلا التتيت احلميتتدة املستتا ي متتل تستتتفيد يفأل

 حعتتتتتتوق انتهاكتتتتتتات رصتتتتتتد يف الدميعةاقيتتتتتتة الكونغتتتتتتو جلمهوريتتتتتتة ال تتتتتتام
 أل أينتا الع ثتة مىل اجملدتس يفقدتب يفمتا  تهتا.  وهتا يفاإل الغ اإلنسال
 انتدتتتتاابت يفمجتتتتةاء لتوظتتتتيم املعتتتتدم يفالدوجستتتتيت التعتتتت  د مهتتتتا خُتنتتتتع

                     املستمةيل. يفا ست ةا  لدتعييم احملدية يفا نتداابت املعاق ات
 ،2013آذار/متتتارس  2٨املتتتؤر   (2013) 209٨يفيف العتتتةار  

 تنتتتم أل امليثتتتاق، متتتل الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب متصتتتةفا اجملدتتتس، نتتتةر
 مهامتت  ميتتارس “تتتدخل لتواء” هلتتا،  تت  املتاذيفل العتتوام حتتديفد يف الع ثتة،

__________ 

لالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات  تتل يف يتتة   ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة  (23) 
، 1999-1996يف مجهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، انظتتتة املةجتتتع، مدحتتتق 

، الفصتتل 2003-2000ذتتاء؛ يفمدحتتق  -الفصتتل اخلتتامس، اجلتتلء األيفل 
، الفصتتتتتتتتتل 2007-2004ذتتتتتتتتاء؛ يفمدحتتتتتتتتتق  -اخلتتتتتتتتامس، العستتتتتتتتتم األيفل 

، اجلتتتتلء ال اشتتتتة، 2009-200٨يفايف؛ يفمدحتتتتق  -األيفل اخلتتتتامس، اجلتتتتلء 
 ، اجللء ال اشة، العسم األيفل. 2011-2010 العسم األيفل؛ يفمدحق

  .9 الفعةة ،(2013) 209٨ يف ؛1 الفعةة ،(2012) 2053 العةارال (24) 

  منرتتتتتتتتتاء يف التعتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتل يكفتتتتتتتتتي متتتتتتتتتا احلكومتتتتتتتتتة محتتتتتتتتتةاز حتتتتتتتتتني مىل
 التتتيت املستتدحة اجلما تتات لتحييتتد يفذلتتك كونغوليتتة، “ستتةيع رد نتتوة”

 مجهوريتتتتة شتتتتةق يف املتتتتدنيني يفأمتتتتل الديفلتتتتة ستتتتد ة  دتتتتى خ تتتتةا ترتتتتكل
 حتعيتتتتتتتق انرتتتتتتت ة لالضتتتتتتت الع اجملتتتتتتتال يفماتحتتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو

 الالزمتتة التتتدا   مجيتتع تتدتت  أل الع ثتتة مىل اجملدتتس يفقدتتب ا ستتتعةار.
 يفرصتتد يفشتتيك، لتهديتتد امل ةضتتني املتتدنيني حبمايتتة املتصتتدة املهتتام ألداء
 العنتتتائية ال مديتتتات مىل التتتد م يفتعتتتدمي األستتتدحة، توريتتتد حظتتتة توفيتتت 
 يفتعيتيم يفتوستيق د تم مىل اخلتاص املمثل اجملدس يفد ا يفالديفلية. الوقوية
 يفاألمتتتتل الستتتتالم مقتتتتار مبوجتتتتب امل عتتتتودة الوقويتتتتة اب لتلامتتتتات الوفتتتتاء

  دتى الع ثة يفشجع يفاملو عة، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف يفالت ايفل
 احلتتتتتديفد  دتتتتتى لدتحعتتتتتق املوستتتتت ة املرتتتتترتكة االليتتتتتة أنرتتتتت ة يف املرتتتتتاركة
                     اإلنديمي. الص يد  دى الثعة لعواء آلية اب تعارذا
املتتتاذيفل هبتتتا يفيف العتتتةار نفستتت ،  تتتدنل اجملدتتتس  تتتددا متتتل املهتتتام  

ستتتتا عا، مبتتتتا يف ذلتتتتك  تتتت ل الع ثتتتتة املستتتتا ي احلميتتتتدة يفتعتتتتدميها املرتتتتورة 
يفالتتتتتد م مىل احلكومتتتتتة يف تتتتتتدريب كتائتتتتتب الرتتتتتةقة الوقويتتتتتة الكونغوليتتتتتة 
يفقائفتتتة متتتل املهتتتام األختتتةى موهتتتا مصتتتالح مؤسستتتات ال دالتتتة اجلوائيتتتة، 
يفيفضتتتع الصتتتيغة الوهائيتتتة خلةي تتتة قةيتتتق يفاضتتتحة يفشتتتامدة لتوفيتتت  مصتتتالح 

ع األمل، يفالعواء  دى خ ة حتعيق ا ستتعةار يفم تادة اإل متار لرتةق ن ا 
مجهورية الكونغتو الدميعةاقيتة يفا سترتاتيجية الديفليتة املوعحتة لتد م األمتل 
يفا ستتتتعةار متتتل أجتتتل د تتتم توقيتتتد ستتتد ة الديفلتتتة يفستتتي ةهتا يف املوتتتاقق 
املتتتتاثةة ابلوتتتلاع يف شتتتةق مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يفتصتتتميم خ تتتة 

مدة يفحيتتتتتدة لوتتتتتتلع الستتتتتالح يفالتستتتتتةيح يفم تتتتتتادة اإلدمتتتتتا  يفلدتستتتتتتةيح شتتتتتا
يفاإل ادة مىل الوقل يفم ادة اإلدما  يفم ادة التوقني لدمعاتدني األجانتب 
يفالكونغتتتتوليني غتتتت  املرتتتتتع  يف ارتكتتتتاهبم أ متتتتال مابدة مجا يتتتتة أيف جتتتتةائم 
                                       حةب أيف جةائم ضد اإلنسانية أيف انتهاكات جسيمة حلعوق اإلنسال.

 تتتتدفق مةانعتتتة الع ثتتتة مىل اجملدتتتس قدتتتب ذلتتتك،  دتتتى يف تتتاليفة 
 احلتتتتتتديفد  تتتتتترب الصتتتتتتدة ذات يفاأل تتتتتتتدة يفاألستتتتتتدحة ال ستتتتتتكةيني األفتتتتتتةاد
  وستتتائل ذلتتتك،  تتتل يفاإل تتالغ الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو جلمهوريتتتة الرتتةنية
 ال اتيتتة اجلويتتة املوظومتتات توفةذتتا التتيت املةانعتتة  عتتدرات ا ستتت انة موهتتا

 يفتوقيتتد رنرتتاء اإلستتةاع ترتتجيع اخلتتاص املمثتتل مىل يفقدتتب الترتتغيل،
 اإلدارة يفتوظيم الةئيسية الت ديل أنر ة ملةانعة ف ال يفق  مدم ذيكل
 الكونغتتو مجهوريتتة شتتةق يف ال عي يتتة املتتوارد يفجتتتارة  ستتتدةا  املوصتتفة

 األمتم موظمتة   ثتة لو ية  ام  ة ٌ  11 اجلديفل يف يفيةد الدميعةاقية.
 موتتتتت  الدميعةاقيتتتتتة الكونغتتتتتو مجهوريتتتتتة يف ا ستتتتتتعةار لتحعيتتتتتق املتحتتتتتدة
 املتصتتدة الفعتةات جلميتتع الكامتل التو  12 اجلتتديفل يف يفيتةد منرتائها.

 اختتتتت ذا التتتتيت العتتتتةارات يف التتتتواردة الو يتتتتة،  دتتتتى املدخدتتتتة ابلتغيتتتت ات
 ا ست ةا . نيد الفرتة خالل اجملدس

https://undocs.org/ar/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
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 11 اجلديفل
                                                                                                                                                                                                                                                                           املهام فئة حس  للو ية، عام عرض الدميقراطية: الكونغو مجهورية يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 العةار                                     

 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
1925 

(2010) 
1952 

(2010) 
1991 

(2011) 
2021 

(2011) 
2053 

(2012) 
209٨ 

(2013) 
X العوة ابستددام اإلذل       

)أ(
     X

)أ(
 

X      ال سكةي - املدم التوسيق
)أ(

 

X األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد
)أ(

    X
) (

 X
)ب(

 

X ا نتدا ية املسا دة
)أ(

  X
)ب(

  X
)ب(

 X
)ب(

 

يفاألقفتتتتتتتتتال  حعتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتال؛ يفاملتتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتل؛
X املسدح يفالولاع

)أ(
  X

)ب(
  X

)ب(
 X

)أ(
 

X اإلنسام الد م
)أ(

      

X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 X
)أ(

 

       الرةقة يفمهام ال سكةية املهام

X داخديا يفاملرةديفل الالجئول فيهم مبل، املدنيني محاية
)أ(

  X
)ب(

  X
) (

 X
)أ(

 

يف جمتتتال تعتتتدمي املستتتا دة اإلنستتتانية يفمتتتوظفي محايتتتة ال تتتامدني 
X األمم املتحدة يفمةافعها/حةية حةكة األفةاد يفامل دات

)أ(
     X

)ب(
 

X يفالةدع الديفرايت؛ يفتسي  األموية؛ احلالة رصد
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 

X اجليش د م
)أ(

     X
)أ(

 

X                                                                                                                   الرةقة د م
)أ(

     X
)ب(

 

X السياسية ال مدية
)أ(

  X
)ب(

  X
)ب(

 X
)أ(

 

X اإل الم
)أ(

    X
) (

 X
) (

 

X العنائية الرؤيفل/العانول سيادة
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 X
)ب(

 

X األمل ن اع مصالح
)أ(

    X
)ب(

 X
)أ(

 

X اجللاءات نظم د م
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 

X الديفلة مؤسسات د م
)أ(

  X
)ب(

   X
)أ(

 
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1952%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1952%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1991%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1991%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2021%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2021%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098%20(2013)
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  12 اجلديفل

                    2013-2012، الو ية على املدخلة التغيريات الدميقراطية: الكونغو مجهورية يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديف الفئة يفاملهمة الصادر هبا
                      املتذن  وج  الفصل السابع( (2012  20٥3القرار    

                      املساعدة ا نتذابية
يعتتةر أل تعتتوم الع ثتتة  تتد م توظتتيم يفمجتتةاء انتدتتاابت املعاق تتات يفا نتدتتاابت احملديتتة،  

 (2011) 1991متل العتةار  7مل خالل توف  الد م التع  يفالدوجسيت يففعاً لدفعةة 
 ا الد م ابستمةار لدتعييم ، يفيعةر ك لك أل خينع ذ2011حليةال/يوني   2٨املؤر  

يفا ست ةا  تع اً لدتعدم ال ي حتةزه السد ات الكونغولية  دى ص يد ت ليل مصدانية 
الدجوتتة ا نتدا يتتة الوقويتتة املستتتعدة، يفا تفتتاق  دتتى خ تتط توفي يتتة نا دتتة لدت عيتتق متتل 
أجتتل كفالتتة التتد م التتديفيل، يفا تمتتاد جتتديفل زمتت  يفان تتي لالنتدتتاابت، يفا ستتتمةار يف  

فالتتتتتتة الوصتتتتتتول الكامتتتتتتل لدمتتتتتتةانعني يفاثدتتتتتتي األحتتتتتتلاب السياستتتتتتية مىل مجيتتتتتتع املوانتتتتتتع ك
يفال مديتتات ا نتدا يتتة، يفيرتت  مىل ضتتةيفرة نيتتام املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام جلمهوريتتة 
الكونغو الدميعةاقية  ترجيع يفتيس  احلتوار السياستي الرتفاف يفالرتامل لدجميتع  تني 

مبتتتتا يف ذلتتتتك اجملمو تتتتات الوستتتتائية، يفيؤيتتتتد نيتتتتام خمتدتتتتف اجلهتتتتات الكونغوليتتتتة امل ويتتتتة، 
السد ات الكونغولية رنراء احملكمة الدستورية، يفي دب مىل جلوتة الرتةاكة ا نتدا يتة 
أل ت عتتتتتد اجتما تتتتتات أكثتتتتتة انتظامتتتتتاً كتتتتتي تتتتتتتا ع  تتتتتل كثتتتتتب التتتتتد م التتتتتديفيل لد مديتتتتتة 

التعتدم احملتةز  ا نتدا ية يفحتايفل تكييف ، يفي دب مىل األمتني ال تام أل يعتدم تعةيتةاً  تل
 (16)الفعةة  2012يف تعةيةه لرهة ترةيل الثام/نوفمرب 

  وصة مضايف

                                                                                                 حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
اإلجيا ية اليت اخت هتا حكومة مجهورية الكونغتو الدميعةاقيتة لدتحعيتق يةحب ابخل وات  

يف انتهاكات حعوق اإلنسال اليت يُل م أهنا ارُتكعت يف كيوراسا يف سياق انتداابت 
، يفاتتتث احلكومتتتة  دتتتى مالحعتتتة املستتتؤيفلني  وهتتتا، 2011ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  2٨

سال يف خمتدف ألتاء العدتد يفكفالتة يفي دب مىل احلكومة محاية يفت ليل مجيع حعوق اإلن
ا حرتام الكامل لدحعوق يفاحلةايت األساسية، مبا يف ذلك حةية الت ع  يفحةية التجمع 
السدمي، يف ضوء انتدتاابت املعاق تات يفا نتدتاابت احملديتة املععدتة امللمتع مجةاؤذتا يف 

غ  وهتا ، يفيعةر أل تواصل الع ثة رصد انتهاكات حعوق اإلنسال يفاإل تال2013 ام 
يفمتا  تهتتا،  ستتعل موهتتا استتتددام املستتا ي احلميتتدة التتيت يعتت هلا املمثتتل اخلتتاص لامتتني 

 (17 ال ام، حسب ا نتناء )الفعةة

  وصة مضايف

                      التعاون والتنسيق الدوليان
التتتديفليني  ي دتتتب مىل الستتتد ات الكونغوليتتتة أل ُترتتتةك يف أيفلوايهتتتتا يفاستتترتاتيجياهتا الرتتتةكاء 

 دى أساس موتظم، يفي دب مىل الع ثة أل تد م ف الية التوسيق يفالرتفافية يفمواءمتة اجلهتود، 
مضتتافة مىل الفصتتل الواضتتح  تتني مهتتام يفمستتؤيفليات مجيتتع الرتتةكاء التتديفليني التت يل يتتتوفةيفل 
مسا دهتم إلصتالح الع تاع األمت ، يفي دتب مىل حكومتة مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة يف 

أل تستتتددم استتتدداماً استترتاتيجياً،  تتد م متتل الع ثتتة، امل دومتتات التتيت مج تهتتا  ذتت ا الصتتدد
يفزارة التد تتتتيط حتتتتىت االل يفاملت دعتتتتة ابملرتتتتاريع املد ومتتتتة ديفليتتتتاً إلصتتتتالح الع تتتتاع األمتتتت ، 
يفي دتتب مىل مجيتتع التتديفل األ نتتاء يفاملوظمتتات الديفليتتة حتستتني تعتتادل امل دومتتات يفالت تتتايفل  

 (10ية يفالع ثة يف ذ ا الصدد )الفعةة كدياً مع السد ات الكونغول

  وصة مضايف

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1991(2011)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديف الفئة يفاملهمة الصادر هبا
                     املهام العسكرية ومهام الشرطة   

رصتتد احلالتتة األمويتتة؛ يفتستتي  
 الديفرايت؛ يفالةدع

ي دب مىل الع ثة أل جتةي است ةاضاً اسرتاتيجياً حلالة توفي  ا سرتاتيجية الديفلية لد م 
املةاد حتعيعت  يف املوتاقق الرتةنية األمل يفا ستعةار، يفأل حتدد  وضوح ماذية ا ستعةار 

مل مجهورية الكونغو الدميعةاقية، يفتةستم استرتاتيجية يفحتتدد مقتاراً زمويتاً لعدتوغ أذتداف 
حتعيتتق ا ستتتعةار، يفذلتتك لت ليتتل متتا تع لتت  الع ثتتة متتل جهتتود يفتوثيتتق  النتتات الت تتايفل 

د الع ثتة  يوها يف ني حكومة مجهورية الكونغو الدميعةاقية  دى لو ينمل اتساق جهو 
مع خ ة احلكومة لتحعيق ا ستعةار يفم ادة اإل مار، يفيكفل د م تدك اجلهتود هلت ه 
اخل ة د متاً ف تاً ، يفي دتب كت لك مىل األمتني ال تام أل يعتدم نتتائ  ذت ا ا ستت ةا  

، يفيرجع اجلهات املالة  دى 2013يف مةفق  تعةيةه ال ي سيعدم  يف شعا /فرباية 
 (7ية املدتصة يف توفي  ذ ه اخل ة )الفعةة مسا دة السد ات الكونغول

  وصة مضايف

                      العملية السياسية
  وصة مضايف أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  16انظة الفعةة  

                      إصالح قطال األمن
  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود  10انظة الفعةة  

                      املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  20٩٨القرار 
                      اإلذن ابستذدام القوة

يعتتتتةر متديتتتتد فتتتترتة يف يتتتتة   ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة  
، يفايط  دما ابلتوصيات الواردة يف 2014آذار/مارس  31الكونغو الدميعةاقية حىت 

 تتتتل مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفمو عتتتتة العحتتتت ات التعةيتتتتة اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام 
الكربى  رال الع ثة، يفيعةر أل تنم الع ثة، لفرتة معدئية مدهتا سوة يفاحدة يفيف حديفد 

فتةدا، يف صتفة استتثوائية يفديفل أل يرتكل  19 ٨15السعف املاذيفل    لدعوات العتال  
يتالف مل “ تدخل لواء”ذلك سا عة أيف مساساً مبعادمل حفظ السالم املتفق  ديها، 

 واصة شىت مل ضموها ثال  كتائب مراة يفكتيعة مدف ية يفكتيعة نوات خاصة يفسةية 
است الع، يكول معةه يف غوما، يفخينع لدعيادة املعاشةة لعائد العوة يف الع ثة، يفيتوىل 
املستتتتتؤيفلية الةئيستتتتتتية  تتتتتتل حتييتتتتتتد خ تتتتتتة اجلما تتتتتات املستتتتتتدحة  دتتتتتتى الوحتتتتتتو املعتتتتتتني يف 

كول ذدف  اإلسهام يف احلد مل هتديد اجلما ات املسدحة لسد ة )ابء( يفي 12 الفعةة
الديفلة يفأمل املدنيني يف شةق مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة يفماتحتة اجملتال لالضت الع 

 (9 انر ة حتعيق ا ستعةار )الفعةة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

، 11يف الفعتتةة  أيذل لدع ثتتة، متتل ختتالل  وصتتةذا ال ستتكةي، حتعيعتتا لدهتتدفني املعيوتتني 
ابختاذ مجيع التدا   الالزمة لتوفي  املهام  ل قةيق نواهتتا ال اديتة يفلتواء التتدخل التتا ع 

 (12هلا، حسب ا نتناء )الفعةة 

  وصة مضايف

                     العسكري -التنسيق املدين 
ي دب مىل ال وصة املدم لدع ثة أل يد م  وج  خاص، حسب ا نتناء، توفي  املهام  

 (13)د( )الفعةة  12) ( يف  12)أ( يف  12املعيوة يف الفعةات 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)


 
2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

16-06865 624 

 

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديف الفئة يفاملهمة الصادر هبا
ي دب مىل ال وصة ال سكةي لدع ثة أل يد م  وج  خاص، حسب ا نتناء، توفي  املهتام     

 (16 ) ( )الفعةة 15)د( يف  15) ( يف  15)ب( يف  15)أ( يف  15املعيوة يف الفعةات 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

    تكديف جديد
                     التجريد من السالح وإدارة األسلحة

 ... ) ( رصد توفي  حظة توريد األسدحة  
 207٨متتل العتتةار  1رصتتد توفيتت  حظتتة توريتتد األستتدحة  دتتى الوحتتو املعتتني يف الفعتتةة 

، (2004) 1533ابلت تتتتتتتايفل متتتتتتتع فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء املورتتتتتتتا مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار  (2012)
سيما مةانعة تدفق األفةاد ال سكةيني يفاألسدحة يفاأل تتدة ذات الصتدة  ترب احلتديفد  يف 

ا ا ستتت انة، الرتتةنية جلمهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفاإل تتالغ  تتل ذلتتك،  وستتائل موهتت
،  عتدرات 2013كتانول الثام/يوتاية   22 دى الوحو احملتدد يف رستالة اجملدتس املؤرختة 

املةانعتتة التتتيت توفةذتتتا املوظومتتات اجلويتتتة ال اتيتتتة الترتتتغيل، يفضتتعط يفمجتتتع يفالتتتتدد  متتتل 
األستتتدحة يفاملتتتواد املتصتتتدة هبتتتا التتتيت يرتتتكل يفجودذتتتا يف مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة 

، يفتعتتتادل (2012) 207٨متتتل العتتتةار  1 املفةيفضتتتة مبوجتتتب الفعتتتةة انتهاكتتتا لدتتتتدا  
 (12امل دومات ذات الصدة مع فةيق اخلرباء )الفعةة 

  وصة مضايف

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
لدع ثة ال تساذم،  ل قةيق  وصتةذا املتدم، ابلتوستيق متع فةيتق األمتم املتحتدة  أيذل 

الع تتتةي يفد متتتتا لآلليتتتات الوقويتتتتة لتوفيتتت  مقتتتتار الستتتالم يفاألمتتتتل يفالت تتتايفل، يف توفيتتتت  
 التالية: املهام

... )د(  ت ل املستا ي احلميتتدة يفتعتدمي املرتورة يفالتتد م مىل حكومتة مجهوريتة الكونغتتو 
ل تصتتتميم خ تتتة شتتتامدة يفحيتتتدة لوتتتلع الستتتالح يفالتستتتةيح يفم تتتادة الدميعةاقيتتتة متتتل أجتتت

اإلدمتتتا  يفلدتستتتةيح يفاإل تتتادة مىل التتتوقل يفم تتتادة اإلدمتتتا  يفم تتتادة التتتتوقني لدمعتتتاتدني 
األجانتب يفالكونغتوليني غتت  املرتتع  يف ارتكتتاهبم أ متال مابدة مجا يتتة أيف جتةائم حتتةب 

ال، مبتتتا يف ذلتتتك أفتتتةاد أيف جتتتةائم ضتتتد اإلنستتتانية أيف انتهاكتتتات جستتتيمة حلعتتتوق اإلنستتت
العتتتوات املستتتدحة جلمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يفتعتتتدمي التتتد م،  وتتتد ا نتنتتتاء، يف 

 (15 توفي  ذ ه اخل ة )الفعةة

  وصة مضايف

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  16انظة الفعةة  
                      املساعدة ا نتذابية

 يد و املمثل اخلاص مىل العيام، مل خالل مسا ي  احلميدة، ابملهام التالية:  
... )ب( ت ليتتتتتل احلتتتتتوار السياستتتتتي الرتتتتتامل لدجميتتتتتع يفالرتتتتتفاف  تتتتتني كتتتتتل أصتتتتتحاب 
املصدحة الكونغوليني هبدف ت ليل املصاحلة يفمرساء الدميعةاقيتة يفالترتجيع  دتى توظتيم 

 (14فافة يفذات مصدانية )الفعةة انتداابت حمدية يف دى مستوى املعاق ات تكول ش

  وصة مضايف

                                                                                                 حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
 محاية املدنيني  ... )أ( 

ال متتل متتع حكومتتتة مجهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتة لتحديتتتد األخ تتار التتتيت  ‘3... ’
هتدد املدنيني يفتوفي  خ ط ا ستجا ة احلالية لنمال محايتة املتدنيني متل ا  تتداءات 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078(2012)
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625 16-06865 

 

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديف الفئة يفاملهمة الصادر هبا
يفانتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل، مبتتا يف ذلتتك مجيتتع    

اجلستيمة ضتد األقفتال، يفي دتب مىل أشكال ال وتف اجلوستي يفاجلوستام يفا نتهاكتات 
الع ثتتة أل تكفتتل مدمتتا  الرتتواغل املت دعتتة حبمايتتة األقفتتال يف مجيتتع جوانتتب  مدياهتتتا 
يفاجلوانتتتب ا ستتترتاتيجية ل مدهتتتا يفاإلستتتةاع  توفيتتت  تةتيعتتتات الةصتتتد يفالتحديتتتل يفاإل تتتالغ 

 1960املت دعتتتة ابل وتتتف اجلوستتتي املتتتةتعط ابلوتتتلاع  دتتتى الوحتتتو التتت ي د تتتا مليتتت  العتتتةار 
، يفت يتتتتتني مسترتتتتتاريل يف جمتتتتتال محايتتتتتة املتتتتتةأة لدتواصتتتتتل متتتتتع أقتتتتتةاف الوتتتتتلاع (2010)

لدحصتتتتتتول متتتتتتوهم  دتتتتتتى ت هتتتتتتدات مبوتتتتتتع يفمواجهتتتتتتة ال وتتتتتتف اجلوستتتتتتي املتتتتتتةتعط ابلوتتتتتتلاع 
 (12 )الفعةة

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”ت  ود مل العةار، حت 13انظة الفعةة  
رصتتتتد انتهاكتتتتات يفجتتتتتايفزات حعتتتتوق اإلنستتتتال يفاإل تتتتالغ  وهتتتتا يفمتا  تهتتتتا،   ... )أ( 

يفد م موظومة األمم املتحدة يف العدد لنمال اتساق أي د م تعدم  األمم املتحدة يف 
الديفيل يفالعانول الديفيل حلعوق شةق مجهورية الكونغو الدميعةاقية مع العانول اإلنسام 
 اإلنسال يفالعانول الديفيل لالجئني، حسب ا نتناء؛

  وصة مضايف

 تتتتت ل املستتتتتا ي احلميتتتتتدة يفتعتتتتتدمي املرتتتتتورة يفالتتتتتد م مىل حكومتتتتتة مجهوريتتتتتة  ... )ح( 
الكونغتتو الدميعةاقيتتة لت ليتتل حعتتوق اإلنستتال يفمكافحتتة اإلفتتالت متتل ال عتتاب، مبتتا يف 

التتيت تتع هتتا احلكومتتة حيتتال “  تتدم التهتتايفل مقالنتتا”ذلتتك متتل ختتالل توفيتت  سياستتة 
أشكال اخلةيف   دى ا ننعا  يفانتهاكات حعتوق اإلنستال يفالعتانول اإلنستام التديفيل 

 اليت تةتكعها  واصة مل نوات األمل، يف  سيما ال واصة اليت أدجمت حديثا؛

  وصة مضايف

الدميعةاقيتتتتة يف التوفيتتتت  مواصتتتتدة الت تتتتايفل متتتتع حكومتتتتة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو  ) (  
السةيع يفالف ال خل ة ال مل ملوع يفمهناء جتويتد األقفتال يفاستتددامهم يفال وتف اجلوستي 
ضتتتد األقفتتتال متتتل جانتتتب العتتتوات املستتتدحة جلمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفمواصتتتدة 
احلتتتوار متتتع مجيتتتع األقتتتةاف املرتتتار مليهتتتا لدحصتتتول  دتتتى املليتتتد متتتل الت هتتتدات  وضتتتع 

حمتتددة زمويتتا إلهنتتاء جتويتتد األقفتتال يفاستتتددامهم يفغتت  ذلتتك متتل  يفتوفيتت  خ تتط  متتل
انتهاكات العانول اإلنسام الديفيل، يفلد مل  دى يفضع ذ ه اخل ط يفتوفي ذا )الفعتةة 

15) 

  وصة مضايف

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  16انظة الفعةة  
                      التعاون والتنسيق الدوليان

 تعدمي الد م مىل ال مديات العنائية الوقوية يفالديفلية  ... )د( 
د م حكومة مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفال مل م ها إللعاء الععض  دى املستؤيفلني 

 وستائل موهتا  ل جةائم احلةب يفاجلةائم ضد اإلنسانية يف العدد يفتعتدميهم مىل ال دالتة، 
 (12الت ايفل مع ديفل املو عة يفاحملكمة اجلوائية الديفلية )الفعةة 

  وصة مضايف

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
ترتتتجيع يفتستتتةيع تتتتويلن ستتتد ات مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة ملليتتتد متتتل  ... )أ( 

ن تتاع األمتتل، مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل الت جيتتل  وضتتع الصتتيغة املستتؤيفلية  تتل مصتتالح 
الوهائيتتة  ستترتاتيجية يفقويتتة إلنرتتاء مؤسستتات أمويتتة يفننتتائية ف التتة يفشتتامدة لدجميتتع 

  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)


 
2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديف الفئة يفاملهمة الصادر هبا
يفخاضتت ة لدمستتاءلة مب ةفتتة مجهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتة يف توفيتت  تدتتك ا ستتترتاتيجية،    

األمتتتتل متتتتل الرتتتتةكاء يفالعيتتتتام  تتتتديفر نيتتتتادي يف توستتتتيق التتتتد م املعتتتتدم إلصتتتتالح ن تتتتاع 
 (14الديفليني يفالثوائيني يفموظومة األمم املتحدة )الفعةة 

  وصة مضايف أ اله“ التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة”مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  
 تتتتت ل املستتتتتا ي احلميتتتتتدة يفتعتتتتتدمي املرتتتتتورة يفالتتتتتد م مىل حكومتتتتتة مجهوريتتتتتة  ... ) ( 

الكونغو الدميعةاقية مل أجل مصالح اجلتيش، مبتا يف ذلتك، كد توة أيفىل، منرتاء نتوة 
لدتةد الستةيع ضتمل العتتوات املستدحة جلمهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتتة مؤلفتة متل  واصتتة 

حتتو املالئتتم ترتتكل نتتواة لعتتوة دفتتاع موتعتتاة   وايتتة يفمدر تتة تتتدريعا جيتتدا يفجمهتتلة  دتتى الو
يفقويتتة ف التتة يفحمرتفتتة يفخاضتت ة لدمستتاءلة يفُموفتتٍق  ديهتتا  ستتداء، يفتعتتدمي التتد م،  وتتد 

اليت يوعغي هلا،  “نوة الةد السةيع”ا نتناء يفابلتوسيق مع الرةكاء الديفليني، لتدريب 
اع يف مقتتتار م تتتامل العيتتتاس يفاجلتتتدايفل اللمويتتتة التتتيت حتتتددهتا خةي تتتة قةيتتتق مصتتتالح ن تتت

األمل، أل ُتكونِّل العدرة  دى تسدم مسؤيفليات األمل مل لواء التدخل التا ع لدع ثة يف 
 (15أنةب يفنت اكل )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  ل املسا ي احلميدة يفتعدمي املرتورة يفالتد م مىل حكومتة مجهوريتة الكونغتو  ... )ه( 
التتديفليني االختتةيل، لدعوتتاء  دتتى خ تتة احلكومتتة الدميعةاقيتتة، ابلت تتايفل الوثيتتق متتع الرتتةكاء 

لتحعيتتتتتتق ا ستتتتتتتعةار يفم تتتتتتتادة اإل متتتتتتار يفا ستتتتتترتاتيجية الديفليتتتتتتتة املوعحتتتتتتة لتتتتتتد م األمتتتتتتتل 
يفا ستعةار، يفذلك لد م مرساء املستوى األدىن مل  سط سد ة الديفلة يفسي ةهتا  صورة 

غتتتتو الدميعةاقيتتتتة، نا دتتتة لالستتتتتمةار  دتتتى املوتتتتاقق املتتتتتاثةة ابلوتتتلاع يف شتتتتةق مجهوريتتتة الكون
يف ذلتتك متل ختتالل اجلهتتود الوا  تة متتل املو عتة لتحستتني األمتتل يفتعويتة ستتد ة الديفلتتة  مبتا

 (15ا نتصادي املستدام )الفعةة  -يفالتمكني مل  دء ا نت اي ا جتما ي 

  وصة مضايف

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  16انظة الفعةة  
يعةر أل توعل   ثُة حتعيتق ا ستتعةار يف أنتةب يفنتت اكتل مىل فةيتق األمتم املتحتدة الع تةي  

، 15يف  14يف  12يفابلتوستتتيق م تتت  متتتا ذتتتو مواستتتب متتتل املهتتتام التتتيت مل تتتت كة يف الفعتتتةات 
يف ذلك الد م التع  لالنتداابت يفالد م يف جمال مزالة األلغام، يفيهيب ابلع ثة مواصدة  مبا

ق الع تتةي يفالستتد ات الكونغوليتتة   تمتتاد يفتوفيتت   تتة م  توقيتتد الستتالم ال متتل متتع الفةيتت
التت ي يرتتمل املعاق تتات التتيت مل تتتتاثة ابلوتتلاع، يفي دتتب مىل الع ثتتة أل تواصتتل، حيثمتتا كتتال 

 (1٨ذلك مواسعا، نعل املهام مىل فةيق األمم املتحدة الع ةي يف تدك املعاق ات )الفعةة 

  وصة مضايف

ل ترارك، حسب ا نتناء يفيف حديفد ندراهتا يفيف يتها يفابلتوسيق يرجع الع ثة  دى أ 
متتع أ نتتاء املتتؤمتة التتديفيل امل تت  مبو عتتة العحتت ات الكتتربى، يف أنرتت ة االليتتة املرتترتكة 
املوست ة لدتحعتق  دتى احلتتديفد اب تعارذتا آليتة لعوتاء الثعتتة  دتى الصت يد اإلنديمتي، يففعتتا 

 (23) ( )الفعةة  12لدفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

ي دتتب مىل الع ثتتة أل تععتتي ا حتتتاد األفةيعتتي، يفاملتتؤمتة التتديفيل امل تت  مبو عتتة العحتت ات  
الكتتربى، يفاجلما تتة اإلاائيتتة لدجوتتوب األفةيعتتي  دتتى  دتتم حبالتتة ال مديتتات يف املو عتتة 

 (30الرةنية جلمهورية الكونغو الدميعةاقية )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديف الفئة يفاملهمة الصادر هبا
                                                           العسكرية ومهام الشرطةاملهام    

محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةديفل داخديا

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ اإلذل ابستددام العوة”مل العةار، حتت  ود  9انظة الفعةة 
 تكديف جديد

 ... )أ( محاية املدنيني 
العيام، داخل مو عة  مدياهتا،  كفالتة محايتة ف التة لدمتدنيني املهتدديل ابرتكتاب ‘ 1’

 وتتتتف  تتتتدم يفشتتتتيك ضتتتتدذم، مبتتتتل فتتتتيهم املتتتتدنيول املتجم تتتتول يف خميمتتتتات املرتتتتةديل 
يفالالجئتتتني يفموظفتتتو املستتتا دة اإلنستتتانية يفاملتتتداف ول  تتتل حعتتتوق اإلنستتتال، يف ستتتياق 

يف الولاع، يفختفيف حدة األخ ار ال وف الواشب  ل أي قةف مل األقةاف املررتكة 
 (12اليت هتدد املدنيني نعل أية  مدية  سكةية يفأثواءذا يف  دذا )الفعةة 

  وصة مضايف

حعتتتوق اإلنستتتال؛ يفاملتتتةأة يفالستتتالم ”متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد ‘ 3’)أ(  12انظتتتة الفعتتتةة  
 أ اله “يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

 حتييد خ ة اجلما ات املسدحة  ل قةيق لواء التدخل)ب(  
د متا لستد ات مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتتة، يفاستتوادا مىل مجتع امل دومتات يفحتديدهتتا، 
يفمتتع املةا تتاة التامتتة لدحاجتتة مىل محايتتة املتتدنيني يفالتدفيتتف متتل حتتدة املدتتاقة نعتتل أيتتة 

موجهتتة  دنتتة،  تتل قةيتتق  مديتة  ستتكةية يفأثواءذتتا يف  تتدذا، العيتتام   مديتتات ذجوميتتة 
، ممتا  رتكل أحتادي أيف اب شترتاك متع 10يف  9لواء التتدخل املرتار مليت  يف الفعتةتني 

العتتوات املستتدحة جلمهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة،  دتتى لتتو يتستتم ابلعتتوة يفابلكثتت  متتل 
خفتتتتة احلةكتتتتة يفاملةيفنتتتتة، يفميتثتتتتل امتثتتتتا  صتتتتارما لدعتتتتانول التتتتديفيل، مبتتتتا يف ذلتتتتك العتتتتانول 

 الديفيل، يفلسياسة   ل ال واية الواجعة يف مةا اة حعتوق اإلنستال فيمتا خيت  اإلنسام
د تتتم األمتتتم املتحتتتدة لدعتتتوات غتتت  التا  تتتة لامتتتم املتحتتتدة، لدحيدولتتتة ديفل توستتتع كافتتتة 
اجلما ات املسدحة يفحتييد خ ةذا، يفنلع سالحها لاسهام يف ذدف احلد مل هتديتد 

نيني يف شةق مجهورية الكونغو الدميعةاقية اجلما ات املسدحة لسد ة الديفلة يفأمل املد
 (12يفماتحة اجملال لدعيام انر ة حتعيق ا ستعةار )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
محاية ال امدني يف جمال تعدمي 
املستتا دة اإلنستتانية يفمتتتوظفي 
األمتتم املتحتتدة يفمةافعها/حةيتتة 

 حةكة األفةاد يفامل دات

  وصة مضايف مل العةار، أ اله‘ 1’)أ(  12انظة الفعةة 

  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
رصتتد احلالتتة األمويتتة؛ يفتستتي  

 الديفرايت؛ يفالةدع
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ اإلذل ابستددام العوة”ود مل العةار، حتت   9انظة الفعةة 

 تكديف جديد
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  )ب( مل العةار، أ اله 12انظة الفعةة  

 تكديف جديد
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  )ب( مل العةار، أ اله 12انظة الفعةة  د م اجليش

 تكديف جديد
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حكومتة مجهوريتة الكونغتو ... )يف(   ل املستا ي احلميتدة يفتعتدمي املرتورة يفالتد م مىل  د م الرةقة   

الدميعةاقيتتة إلصتتالح الرتتةقة،  وستتائل موهتتا اإلستتهام،  دتتى لتتو ميتثتتل لسياستتة  تت ل 
ال واية الواجعة يف مةا اة حعوق اإلنسال فيمتا خيت  د تم األمتم املتحتدة لدعتوات غت  

 التا  ة لامم املتحدة، يف تدريب كتائب الرةقة الوقوية الكونغولية

  وصة مضايف

املستتتتا ي احلميتتتتدة يفتعتتتتدمي املرتتتتورة يفالتتتتد م مىل حكومتتتتة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو  )ز(  تتتت ل 
الدميعةاقيتتة لوضتتع يفتوفيتت   تتة م  مرتترتك مت تتدد الستتووات لتتد م ال دالتتة ات تتع لامتتم 
املتحتتتتتتدة، يففعتتتتتتا لالستتتتتترتاتيجية الكونغوليتتتتتتة لاصتتتتتتالح العنتتتتتتائي، متتتتتتل أجتتتتتتل ت تتتتتتوية 

يفالستجول يف املوتاقق املتنتةرة مؤسسات يف مديات ال دالة اجلوائية يفالرتةقة يفالعنتاء 
 (15مل الولاع )الفعةة 

  وصة مضايف

                      العملية السياسية
يتتد و املمثتتل اخلتتاص مىل العيتتام، ابلت تتايفل متتع املع وثتتة اخلاصتتة،  تتد م يفتوستتيق يفتعيتتيم  

الوفاء اب لتلامات الوقوية امل عودة مبوجتب مقتار الستالم يفاألمتل يفالت تايفل يف مجهوريتة 
 (5الدميعةاقية،  دى الوحو املعني يف املةفق ابء )الفعةة الكونغو 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  وصة مضايف أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”)ب( مل العةار، حتت  ود  14انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة”مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  

                     القانون/الشؤون القضائيةسيادة 
  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)د( مل العةار، حتت  ود  12انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
 مضايف وصة  أ اله“ املهام ال سكةية يفمهام الرةقة”)ز( مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  

                      إصالح قطال األمن
  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)أ( مل العةار، حتت  ود  14انظة الفعةة  
... )ب(   ل املسا ي احلميدة يفتعدمي املرورة يفالد م مىل حكومة مجهوريتة الكونغتو  

يفاضتتحة يفشتتامدة لتوفيتت  مصتتالح ن تتاع الدميعةاقيتتة لدتمكتتني متتل م تتداد خةي تتة قةيتتق 
األمتتتل، ترتتتمل م تتتامل نيتتتاس يفجتتتدايفل زمويتتتة إلنرتتتاء مؤسستتتات أمويتتتة ف التتتة يفخاضتتت ة 

 (15لدمساءلة، يفمل يفضع اخلةي ة يف صيغتها الوهائية )الفعةة 

  وصة مضايف

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”) ( مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  
 كديف جديدت

  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)ه( مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  16انظة الفعةة  

                      دعم نظم اجلزاءات
التجةيتتتتتتتد متتتتتتتل الستتتتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتتتل العتتتتتتتةار، حتتتتتتتتت  وتتتتتتتد  12انظتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة  

 أ اله “األسدحة
  وصة مضايف
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  وصة مضايف أ اله “ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة     
... ) ( الترتتتجيع  دتتتى اإلستتتةاع رنرتتتاء يفتوقيتتتد ذيكتتتل متتتدم يفقتتت  ف تتتال ملةانعتتتة  

أنرتت ة الت تتديل الةئيستتية يفلتتادارة املوصتتفة  ستتتدةا  يفجتتتارة املتتوارد ال عي يتتة يف شتتةق 
 (14الكونغو الدميعةاقية )الفعةة مجهورية 

  وصة مضايف

                      دعم مؤسسات الدولة
  وصة مضايف أ اله“ د م نظم اجللاءات”) ( مل العةار، حتت  ود  14انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ مصالح ن اع األمل”)ب( مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)ذت( مل العةار، حتت  ود  15انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ ال سكةي -التوسيق املدم ”مل العةار، حتت  ود  16انظة الفعةة  
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود  23انظة الفعةة  

 تكديف جديد
   

 قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي 
  عتتتتتةاره األمتتتتتل جمدتتتتتس أنرتتتتتا ،2011 حليةال/يونيتتتتت  27 يف 
 يف آخت ا أل يتي، املؤنتتة األمويتة املتحدة األمم نوة، (2011) 1990
 لتحةيتتة الرتت عية يفاحلةكتتة الستتودال حكومتتة  تتني املتتربم ا تفتتاق ا  تعتتار
 .(25)أ يتتي مو عتتة يف يفاألمتتل لتتادارة املؤنتتتة الرتتيعتتات  رتتال الستتودال

  األموية لدعوة امليثاق، مل السا ع الفصل مبوجب متصةفا اجملدس، يفأذل
 األمتتتتم يفمتتتتوظفي املتتتتدنيني حلمايتتتتة النتتتتةيفرية اإلجتتتتةاءات ابختتتتتاذ املؤنتتتتتة
 يفمحايتهتتا املو عتتة يف األمتتل يفضتتمال أ يتتي مو عتتة يف يفمةافعهتتا املتحتتدة

 احملتتدد الوحتتو  دتتى هلتتا، متتاذيفل غتت   واصتتة ترتتوها التتيت الغتتارات متتل
  ا تفاق. يف

 العتتتتوة يف يتتتتة اجملدتتتتس متتتتدند ا ستتتتت ةا ، نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 
 آخةذتا يفكانتت موهتا، كتل يف أشتهة 6 ملدة مةات، أر ع املؤنتة األموية
 املتؤر  (2013) 2104 العتةار يفيف .(26)2014 أاير/متايو 31 حىت
 (27)لدع ثة ال سكةي ال وصة زايدة اجملدس نةر ،2013 أاير/مايو 29

__________ 

  .1 الفعةة ،(2011) 1990 العةار (25) 

؛ 1، الفعتتتتةة (2012) 2075؛ يف 1، الفعتتتتةة (2012) 2047العتتتةارات  (26) 
. يفيف 1، الفعتتتتتتتتتتتةة (2013) 2126؛ يف 1، الفعتتتتتتتتتتتةة (2013) 2104يف 

متتتل  3متتتةات التمديتتتد األر تتتع، جتتتدند اجملدتتتس يف يتتتة املهتتتام املعيوتتتة يف الفعتتتةة 
 ، متصةفا مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق. (2011) 1990العةار 

  .2 الفعةة ،(2013) 2104 العةار (27) 

 املرترتكة االليتة مىل التد م تعتدمي متل املؤنتتة األموية العوة متكني هبدف
  تتني املتتربم اب تفتتاق  متتال أنرتتئت التتيت موهتتا، يفالتحعتتق احلتتديفد لةصتتد

  .2011 متوز/يولي  30 يف السودال يفجووب السودال
 املؤنتتتتة األمويتتتة العتتتوة يف يتتتة اجملدتتتس  تتتدنل نفستتت ، العتتتةار يفيف 

 املتتتدنيني حلمايتتتة النتتتةيفرية اإلجتتتةاءات اختتتتاذ ترتتتمل الو يتتتة أل يفأكتتتد
 ذ ا مصدر  ل الوظة  صةف العدم، ابل وف حمدق لتهديد امل ةضني
 متتتع حوارذتتتا مواصتتدة املؤنتتتتة األمويتتة العتتتوة مىل اجملدتتس يفقدتتتب ال وتتف.

 مقار يف نعوك يفديوكا املس ية نعيديت يفمع أ يي يف املررتكة الةنا ة جلوة
 اتمتتا امتثتتا  امل ويتتة األقتتةاف مجيتتع امتثتتال ضتتمال مىل الةاميتتة جهودذتتا
 أيفلويتتتة ميتتتالء متتتع األستتتدحة، متتتل خاليتتتة مو عتتتة  وصتتتفها أ يتتتي لوضتتتع
 اجلما يتتة يفاألستتدحة الثعيدتتة األستتدحة  دتتى ابلعنتتاء لدت جيتتل خاصتتة
 ترتةيل 25 املتؤر  (2013) 2126 العتةار يفيف الصتاريفخية. يفالعوا تل

 تتتتتتتتتدفعات توثيتتتتتتتق العتتتتتتتوة مىل اجملدتتتتتتتتس قدتتتتتتتب ،2013 الثتتتتتتتام/نوفمرب
 ذلتتك.  تتل يفاإل تتالغ املو عتتة يف األستتدحة يفيفجتتود  يتتيأ مىل األستتدحة

 األمويتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم نتتتتوة لو يتتتتة  تتتتام  تتتتة ٌ  13 اجلتتتتديفل يف يفيتتتتةد
 جلميتع الكامتل التو  14 اجلتديفل يف يفيةد منرائها. مو  أل يي املؤنتة

 العتتةارات يف التواردة الو يتتة،  دتى املدخدتة ابلتغيتت ات املتصتدة الفعتةات
 ا ست ةا . نيد الفرتة خالل اجملدس اخت ذا اليت
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 13 اجلديفل
                                       املهام فئة حس  للو ية، عام عرضٌ  ألبيي: املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

                   تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة                  

 العةار
1990 

(2011) 
2024 

(2011) 
2032 

(2011) 
2047 

(2012) 
2075 

(2012) 
2104 

(2013) 
2126 

(2013) 
X العوة ابستددام اإلذل        تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة

X  )أ(
) ( X

) ( X
) ( X

) ( X
) ( 

X األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد
)أ(

 X
X    )ب(

X )ب(
 )ب(

 يفاألقفتتتتتال يفاألمتتتتتل؛ يفالستتتتتالم يفاملتتتتتةأة اإلنستتتتتال؛ حعتتتتتوق
X املسدح يفالولاع

)أ(
  X

) (     

X اإلنسام الد م
)أ(

       

        الرةقة يفمهام ال سكةية املهام

X داخديا يفاملرةديفل الالجئول فيهم مبل املدنيني، محاية
)أ(

     X
)ب(

 X
) (

 

 اإلنستتتتتتانية املستتتتتتا دة تعتتتتتتدمي جمتتتتتتال يف ال تتتتتتامدني محايتتتتتتة
 األفتتتتتةاد حةكتتتتتة يفمةافعها/حةيتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم يفمتتتتتوظفي
X يفامل دات

)أ(
       

X يفالةدع الديفرايت؛ يفتسي  األموية؛ احلالة رصد
)أ(

 X
      )ب(

X الرةقة د م
)أ(

       

X السياسية ال مدية
)أ(

 X
)ب(

    X
)ب(

 X
) (

 
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

  
 14 اجلديفل

2013-2012، الو ية على املدخلة التغيريات ألبيي: املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  2104القرار    

  التجريد من السالح وإدارة األسلحة
 يف املررتكة الةنا ة جلوة مع حوارذا مواصدة أل يي املؤنتة األموية العوة مىل ي دب 

 يفآليتات الف التة ا سترتاتيجيات  رتال نعتوك، يفديوكتا املست ية نعيدتيت يفمع أ يي،
 لوضتتع امل ويتتة األقتتةاف مجيتتع جانتتب متتل التتتام ا متثتتال  نتتمال الكفيدتتة الةنا تتة
 لدت جيتتتل خاصتتتة أيفلويتتتة ميتتتالء متتتع األستتتدحة، متتتل خاليتتتة مو عتتتة  وصتتتفها أ يتتتي

 العوا تتتتل  دتتتتى يفكتتتت لك اجلما يتتتتة، يفاألستتتتدحة الثعيدتتتتة األستتتتدحة  دتتتتى ابلعنتتتتاء
 املرترتكة الةنا تة يفجلوتة الستودال، يفجوتوب الستودال حكوميت يفيد و الصاريفخية،

 املؤنتة األموية العوة مع التام الت ايفل مىل نعوك، يفديوكا املس ية يفنعيديت أ يي، يف
 (10 )الفعةة الصدد ذ ا يف أل يي

 مضايف  وصة

   

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1990%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1990%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2024%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2024%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2032%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2032%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
   الشرطة ومهام العسكرية املهام   

محاية املدنيني، مبل فيهم الالجئتول 
 يفاملرةديفل داخديا

 املتتدنيني محايتتة جمتتال يف أل يتتي املؤنتتتة األمويتتة العتتوة مىل املستتودة الو يتتة أل يؤكتتد
 اختتتتتتاذ ترتتتتتمل (2011) 1990 العتتتتتةار متتتتتل 3 الفعتتتتتةة يف املعتتتتتني الوحتتتتتو  دتتتتتى

 العتتتدم، ابل وتتف حمتتدق لتهديتتد امل ةضتتني املتتدنيني حلمايتتة النتتةيفرية اإلجتتةاءات
 (4 )الفعةة ال وف ذ ا مصدر  ل الوظة  صةف

 مضايف  وصة

   السياسية العملية
 يفمدارة الستتتتتتتالح متتتتتتتل التجةيتتتتتتتد”  وتتتتتتتد حتتتتتتتتت العتتتتتتتةار، متتتتتتتل 10 الفعتتتتتتتةة انظتتتتتتتة 

 أ اله “األسدحة
 مضايف  وصة

  السابع( الفصل  وج   املتذن (2013  212٦ القرار
  األسلحة وإدارة السالح من التجريد

 حتديفد يفيف يف يتهتا متع يتستق مبتا أل يتي، املؤنتتة األمويتة العوة تن دع أل ي دب 
 يفيفجتتود أ يتي مىل األستتدحة نعتل مةانعتة   مديتتات هلتا، املتاحتتة يفالعتدرات الوستائل
 تعتارية لتعتدمي ال اديتة التديفرة مقتار يف  وت  يفاإل تالغ ذلتك يفتوثيق فيها األسدحة
 (10 )الفعةة ال ام األمني

 مضايف  وصة

   
 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان 
 متتتتوز/ ٨ املتتتؤر  (2011) 1996 نتتتةاره يف األمتتتل جمدتتتس أ تتتةب 

 متتتتتوز/ 9 يف الستتتتودال جوتتتتوب مجهوريتتتتة رنرتتتتاء تةحيعتتتت   تتتتل 2011 يوليتتتت 
   ثتةَ  امليثتاق متل الستا ع الفصتل يفمبوجتب نفس  ابلعةار يفأنرا ،2011 يولي 
 مجيتتتع ابستتتتددام لدع ثتتتة اجملدتتتس يفأُذل الستتتودال. جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم

 .(2٨)املدنيني محاية جمال يف  و يتها لالض الع الالزمة الوسائل
 الع ثتتتتة يف يتتتتة اجملدتتتتس متتتتدند ا ستتتتت ةا ، نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتالل 
 حتتتتىت آخة تتتتا كانتتتتت شتتتتهةا، 12 موهمتتتتا كتتتتل متتتتدة لفرتتتتتتني متتتتةتني،

 لدع ثتتتة ال ستتتكةي ال وصتتتة نتتتوام زيتتتد يفنتتتد .(29)2014 متوز/يوليتتت  15
 يف امل تتار  يفاجلوتتاح الستتودال جوتتوب حكومتتة  تتني الوتتلاع انتتد ع   تتد

 األيفل/ كتانول 15 يف الستودال لتحةيتة الرت يب الر عية/اجليش احلةكة
 .(30)2013 ديسمرب

 ،2012 متوز/يوليتتت  5 املتتتؤر  (2012) 2057 العتتتةار يفيف 
 يف يتتة أل امليثتاق، متل الستتا ع الفصتل مبوجتب متصتتةفا اجملدتس،  حتظ

__________ 

 .4 الفعةة ،(2011) 1996 العةار (2٨) 

  .1 الفعةة ،(2013) 2109 يف ؛1 الفعةة ،(2012) 2057 العةارال (29) 

  .4 الفعةة ،(2013) 2132 العةار (30) 

 يف يتتةٌ  املتتدنيني محايتتة ستتياق يف األمويتتة العيئتتة حتستتني يف املتمثدتتة الع ثتتة
 جهتود  دتى اذتمامهتا الع ثتة تةكنتل أل ضةيفرة  دى يفشدد أيفلوية، ذات
 الع ثة مىل اجملدس قدب نفس ، العةار يفيف اجملال. ذ ا يف العدرات  واء
 متتتع يفابلتوستتتيق الستتتودال جوتتتوب حكومتتتة متتتع يفثيعتتتة  صتتتورة ت متتل أل

 الرتتتةكاء يفستتتائة املتحتتتدة لامتتتم التا  تتتة امل ويتتتة الفا دتتتة اجلهتتتات مجيتتتع
 يفيف اإلدمتتتا . يفم تتتادة يفالتستتتةيح الستتتالح نتتتلع ل مديتتتة د متتتاً  التتتديفليني
 قدتتتتتتتتتب ،2013 متوز/يوليتتتتتتتتت  11 املتتتتتتتتتؤر  (2013) 2109 العتتتتتتتتتةار
 الع ثتتة تعتتدم أل امليثتتاق، متتل الستتا ع الفصتتل مبوجتتب متصتتةفا اجملدتتس،
 رهنتتاء املت دعتتة  مدهتتا خ تتة توفيتت  يف احلكومتتة مىل يفاملستتا دة املرتتورة
 توستتيق يف  تتديفرذا لدعيتتام استتت دادٍ  أمت  دتتى تكتتول يفأل األقفتتال جتويتتد
 جُتةى مصدانية ذات يفقوية  نتداابت لدتحن  د ماً  الديفلية اجلهود

 مواصتتدة الع ثتتة مىل اجملدتتس قدتتب العتتةاريل، كتتال يفيف .2015  تتام يف
 يفذلتتتك يف يتهتتتا، فهتتتم لتحستتتني احملديتتتة اجملتم تتتات متتتع تواصتتتدها ت تتتوية
 يف يفيتةد يفاملرتمجني. اجملتم ي ا تصال مبسا دي ا ست انة موها   ةق

 الستودال جوتوب يف املتحتدة األمم   ثة لو ية  ام  ة ٌ  15 اجلديفل
 الفعتتتتةات جلميتتتع الكامتتتل التتتو  16 اجلتتتديفل يف يفيتتتةد منرتتتائها. موتتت 

 التتتتيت العتتتتةارات يف التتتتواردة الو يتتتتة،  دتتتتى املدخدتتتتة ابلتغيتتتت ات املتصتتتتدة
 ا ست ةا . نيد الفرتة يف اجملدس اخت ذا

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
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 15 اجلديفل

                                      املهام فئة حس ، للو ية عام عرضٌ  السودان: جنوب يف املتحدة األمم بعثة

 العةار                                     
 (2013) 2109 (2012) 2057 (2011) 1996 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
X العوة ابستددام اإلذل    

X )أ(
) ( X

) ( 
X األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد

X )أ(
X )ب(

) ( 
X ا نتدا ية املسا دة

X  )أ(
 )ب(

X املسدح يفالولاع يفاألقفال يفاألمل؛ يفالسالم يفاملةأة اإلنسال؛ حعوق
)أ(

 X
) ( X

)ب(
 

X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 

    الرةقة يفمهام ال سكةية املهام

X داخديا يفاملرةديفل الالجئول فيهم مبل املدنيني، محاية
)أ(

 X
)ب(

 X
) (

 

 األمم يفموظفي اإلنسانية املسا دة تعدمي جمال يف ال امدني محاية
X يفامل دات األفةاد حةكة يفمةافعها/حةية املتحدة

)أ(
   

X يفالةدع الديفرايت؛ يفتسي  األموية؛ احلالة رصد
)أ(

 X
)ب(

 X
) (

 

X اجليش د م
)أ(

   

X الرةقة د م
)أ(

   

X السياسية ال مدية
)أ(

   

X اإل الم
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 

X العنائية العانول/الرؤيفل سيادة
)أ(

 X
) (

 X
) (

 

X األمل ن اع مصالح
)أ(

   

X الديفلة مؤسسات د م
)أ(

     

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 

  وصة مضايف. )ب( 

 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 
 
 
 

 16 اجلديفل

2013-2012، الو ية على املدخلة التغيريات السودان: جنوب يف املتحدة األمم بعثة

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2012  20٥٧القرار    

  التجريد من السالح وإدارة األسلحة
ي دب أينا مل حكومة جووب السودال أل توف  ابلكامل ا سرتاتيجية الوقوية لولع  

الستالح يفالتستتةيح يفم تتادة اإلدمتا ، يفأل ت جتتل  توفيتت  الترب م  اجلتتاري لوتتلع الستتالح 
يفي دتب مىل الع ثتة أل ت متل  صتورة يفثيعتة يفالتسةيح يفم ادة اإلدما   صتورة متواستعة، 

  وصة مضايف

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
مع احلكومة يفابلتوسيق مع مجيتع اجلهتات الفا دتة امل ويتة التا  تة لامتم املتحتدة يفستائة    

 (1٨الرةكاء الديفليني د ما ل مدية نلع السالح يفالتسةيح يفم ادة اإلدما  )الفعةة 
   التعاون والتنسيق الدوليان

  وصة مضايف مل العةار، أ اله 1٨انظة الفعةة  
  املهام العسكرية ومهام الشرطة
محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةديفل داخديا

حلمايتتة  (2011) 1996يالحتتظ األيفلويتتة املتتو ة يف املهتتام املووقتتة ابلع ثتتة يف العتتةار 
املتتدنيني يفحتستتني العيئتتة األمويتتة، يفاتتث الع ثتتة  دتتى نرتتة أصتتوهلا يففعتتا لتت لك، يفيرتتدد 
 دى ضةيفرة أل تعوم الع ثة  رتكيتل ا ذتمتام الكتايف  دتى جهتود  وتاء العتدرات يف ذت ا 
اجملتتتال، يفيةحتتتب  وضتتتع استتترتاتيجية حلمايتتتة املتتتدنيني يفاستتترتاتيجية لانتتت ار يفا ستتتتجا ة 

ع ثة  دى توفي  ا، يفي دتب مىل األمتني ال تام أل يتدر  يف تعتاريةه املعكةيل، يفيرجع ال
املعدمتتة مىل جمدتتس األمتتل م دومتتات  تتل التعتتدم احملتتةز يف توفيتت  ذتتاتني ا ستترتاتيجيتني 

 (3)الفعةة 

  وصة مضايف

رصتتد احلالتتة األمويتتة؛ يفتستتي  
 الديفرايت؛ يفالةدع

  وصة مضايف مل العةار، أ اله 3انظة الفعةة 

   اإلعالم
يةحب مبعادرة الع ثة مىل العيام حبمدة تو ية يف مجيتع ألتاء العدتد، يفيرتجع الع ثتة  دتى  

ت وية تواصدها مع اجملتم ات احملدية لغة   العيام، يف حديفد مواردذا العائمة، مبواصدة
 (11حتسني فهم يف ية الع ثة )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  210٩القرار 
   املساعدة ا نتذابية

ي دب مىل الع ثة، مبا يتسق مع يف يتها يفيف حتديفد نتدراهتا احلاليتة، أل تكتول  دتى أمت  
استتت داٍد لدعيتتام  تتديفرذا يف توستتيق اجلهتتود الديفليتتة د متتاً لدتحنتت   نتدتتاابت يفقويتتة 

، مبتتتتا يف ذلتتتتك ابلترتتتتايفر متتتتع حكومتتتتة جوتتتتوب 2015ذات مصتتتتدانية جُتتتتتةى يف  تتتتام 
األ نتتتتاء الةاغعتتتتة يف تتتتتوف  التتتتد م يفالعتتتتادرة  دتتتتى تعدميتتتت ؛ يفاتتتتث الستتتتودال يفالتتتتديفل 

السد اتِّ الوقوية يفالع ثة يففةيق األمم املتحدة الع ةي يفالرةكاء الديفليني امل ويني  دى 
 (42 املعادرة سةي ا مىل   ل اجلهود يف ذ ا الصدد )الفعةة

  وصة مضايف

                                        لنزال املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال وا
يةحب ابلتعدم احملةز يف جمال تسةيح األقفال اجلوود يف عيام حكومتة جوتوب الستودال  

 تونيع خ ة  مل إلهناء جتويد األقفال ي اد فيهتا لكيتد  2012آذار/مارس  12يف 
ا لتلام رقالق سةاح مجيع األقفال احملتجليل لدى اجليش الرت يب لتحةيتة الستودال، 

احلكومتة لتوفيت  خ تة ال متل املت كورة، يفيتد و مىل مواصتدة  يفيعة ابلتتدا   التيت اختت هتا
توفي  تدك اخل ة، يفي دب مىل الع ثة أل تعدم املرورة يفاملسا دة مىل احلكومة يف ذت ا 
الصتتتدد، يفي دتتتب كتتت لك مىل األمتتتني ال تتتام أل ي تتتلز محايتتتة ال فتتتل يف ستتتياق أنرتتت ة 

رتتتتة املسترتتتتاريل موظومتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف جوتتتتوب الستتتتودال  ستتتتعل موهتتتتا مواصتتتتدة ن

  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
امل ويتتني حبمايتتتة األقفتتتال، يفأل يكفتتل استتتتمةار الةصتتتد يفاإل تتالغ  تتتل حالتتتة األقفتتتال،    

يفيةحتتتتتتب ابل متتتتتتل التتتتتت ي تعتتتتتتوم  تتتتتت  فةنتتتتتتة  متتتتتتل األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة الُع ةيتتتتتتة املورتتتتتتاة يف 
 (17يفامل وية آبلية الةصد يفاإل الغ )الفعةة  2011أيدول/سعتمرب 

   التعاون والتنسيق الدوليان
  وصة مضايف أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  42انظة الفعةة  

   اإلعالم
يةحب مبعادرة الع ثة مىل العيام حبمدة تو ية يف مجيتع ألتاء العدتد، يفيرتجع الع ثتة  دتى  

يفضع اسرتاتيجية ف الة لالتصال اجلماذ ي أل ت مل، يف حديفد ندراهتا املتاحة،  دى 
يفمواصدة ت وية تواصدها مع اجملتم تات احملديتة لتحستني فهتم يف يتة الع ثتة،   تةق موهتا 

 (11ا ست انة مبسا دي ا تصال اجملتم ي يفاملرتمجني )الفعةة 

  وصة مضايف

   
املتعززززددة األبعززززاد بعثززززة األمززززم املتحززززدة املتكاملززززة  

 لتحقيق ا ستقرار يف مايل
 املتتتتتتتتتؤر  (2013) 2100  عتتتتتتتتتةاره األمتتتتتتتتتل، جمدتتتتتتتتتس أنرتتتتتتتتتا 

   ثتتة امليثتتاق، متتل الستتا ع الفصتتل يفمبوجتتب 2013 نيستتال/أ ةيل 25
 متتايل، يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاد املت تتددة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم
 مكتتتب الع ثتتة يف يُتتدم  أل  دتتى شتتهةا 12 متتدهتا أيفليتتة لفتترتة يفذلتتك
 الديفليتتة التتد م   ثتتة متتل الستتد ة انتعتتال يف  تتد متتايل. يف املتحتتدة األمتتم

 يف املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة مىل (31)متتتتتتايل يف أفةيعيتتتتتتة  عيتتتتتتادة
 اجملدس يفنةر .(32)يف يتها توفي  يف الع ثة  دأت ،2013 متوز/يولي  1
 ال ستتكةيني األفتتةاد متتل فتتةد 11 200 متتل املتكامدتتة الع ثتتة تتتتالف أل
  (33)الرةقة أفةاد مل فةدا 1 440 يف

 ابستتتتتددام املتكامدتتتتة لدع ثتتتتة اجملدتتتتس أذل نفستتتت ، العتتتتةار يفيف 
 الةئيسية، السكانية املةاكل يف ا ستعةار لتحعيق الالزمة الوسائل مجيع
 املتدنيني يفمحايتة العدتد، ألاء مجيع يف الديفلة سد ة  سط م ادة يفلد م

  املتحدة. األمم يفموظفي
__________ 

 يف أفةيعيتتتة  عيتتتادة الديفليتتتة التتتد م   ثتتتة  رتتتال م دومتتتات  دتتتى لالقتتتالع (31) 
  الثالث. العسم الثامل، اجللء انظة مايل،

  .7 الفعةة ،(2013) 2100 العةار (32) 

  .12 الفعةة نفس ، املةجع (33) 

 ال املتكامدتتتة الع ثتتتة اجملدتتتس كدتتتف أينتتتاً، نفستتت  العتتتةار يفيف 
 آمتتل  رتتكل اإلنستتانية املستتا دات إليصتتال آموتتة  يئتتة هتيئتتة يف تستتهم
 يفال يفالالجئتني، داخديا لدمرةديل ال و ية ال ودة يفيف مدنية يف عيادة
 التيت اجلهود تد م يفال مايل، يف يفالتارخيية الثعافية املوانع حبماية تعوم
 يفاجلتةائم احلتةب جتةائم  ل املسؤيفلني لتعدمي ا نتعالية السد ات تع هلا

 اجملدتتتس كدنتتتف يفكتتت لك ال دالتتتة. مىل متتتايل يف اإلنستتتانية ضتتتد املةتكعتتتة
 مىل الةاميتتتتتة ا نتعاليتتتتتة ال ةيتتتتتق خةي تتتتتة توفيتتتتت   تتتتتد م املتكامدتتتتتة الع ثتتتتتة

 مايل يف الوقوية يفالوحدة الدميعةاقي يفاحلكم الدستوري الوظام است ادة
 يفال مديتتتتتتة التتتتتتوق  السياستتتتتتي احلتتتتتتوار كذلتتتتتت يف مبتتتتتتا كامدتتتتتتة، استتتتتتت ادة

 ن تاع إلصتالح يفالديفلية الوقوية اجلهود  د م كدفها كما ا نتدا ية،
 حعتوق يفمحايتة يف ت ليتل األستدحة، يفمدارة السالح مل يفالتجةيد األمل،

 ال امدتتة الدجوتتة مستتا دة املتكامدتتة الع ثتتة مىل اجملدتتس يفقدتتب اإلنستتال.
 يففةيتتتتتتتتتق (2011) 19٨9 يف (1999) 1267 ابلعتتتتتتتتتةاريل مبوجتتتتتتتتتب
 1526 ابلعتتتتتتتةار  متتتتتتتال املورتتتتتتتا اجلتتتتتتتلاءات يفرصتتتتتتتد التحديدتتتتتتتي التتتتتتتد م

 ابلت ايفل ا نتعالية، السد ات مسا دة أينا مليها يفقدب .(2004)
 املوانتتتتع محايتتتتة يف يفالثعافتتتتة، يفال دتتتتم لدرت يتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم موظمتتتتة متتتتع

 يف يفيتتتتةد  ديهتتتتا. ُترتتتتل ذجمتتتتات أي متتتتل متتتتايل يف يفالتارخييتتتتة الثعافيتتتة
 املت تتددة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة لو يتتة  تتام  تتة ٌ  17 اجلتتديفل
 التتتتتو  1٨ اجلتتتتتديفل يف يفيتتتتتةد متتتتتايل. يف ا ستتتتتتعةار لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاد
 (2013) 2100 العتتتتتتتةار يف يفردت التتتتتتتيت الفعتتتتتتتةات جلميتتتتتتتع الكامتتتتتتتل
     املتكامدة. الع ثة  و ية املتصدة

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
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 17 اجلديفل
                                   املهام فئة حس  للو ية، عام عرض مايل: يف ا ستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

 العةار 
 (2013) 2100 تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
X العوة ابستددام اإلذل  

 )أ(
X األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد

 )أ(
X ا نتدا ية املسا دة

 )أ(
X املسدح يفالولاع يفاألقفال يفاألمل؛ يفالسالم يفاملةأة اإلنسال؛ حعوق

 )أ(
X اإلنسام الد م

 )أ(
X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل

 )أ(
   الرةقة يفمهام ال سكةية املهام

X داخديا يفاملرةديفل الالجئول فيهم مبل املدنيني، محاية
 )أ(

X يفامل دات األفةاد حةكة يفمةافعها/حةية املتحدة األمم يفموظفي اإلنسانية املسا دة تعدمي جمال يف ال امدني محاية
 )أ(

X يفالةدع الديفرايت؛ يفتسي  األموية؛ احلالة رصد
 )أ(

X الرةقة د م
 )أ(

X السياسية ال مدية
 )أ(

X العنائية العانول/الرؤيفل سيادة
 )أ(

X األمل ن اع مصالح
 )أ(

X اجللاءات نظم د م
 )أ(

X الديفلة مؤسسات د م
 )أ(

 
  جديد. تكديف هبا صدر مهمة )أ( 

  
  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100%20(2013)
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 1٨ اجلديفل
 2013 عام يف الو ية إنشاء مايل: يف ا ستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  2100القرار    

   اإلذن ابستذدام القوة
أيذل لع ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتكامدتتتتتة املت تتتتتددة األ  تتتتتاد لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف متتتتتايل  

ابستددام مجيع الوستائل النتةيفرية، يف حتديفد نتدراهتا يفموتاقق انترتارذا، لالضت الع 
 ‘3’يف ‘ 1’) (  16يف ‘ 2’يف ‘ 1’)أ(  16 و يتهتتا  دتتى الوحتتو املعتتني يف الفعتتةات 

يف )ه( يف )يف( يف )ز(، يفي دب مىل ال وصةيل املدم يفال سكةي لدع ثة املتكامدة توسيق 
 (17)الفعةة  16يف الفعةة  أ ماهلما هبدف د م املهام املعيوة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  التجريد من السالح وإدارة األسلحة
يعةر أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحتدة املتكامدتة املت تددة األ  تاد لتحعيتق ا ستتعةار  

 يدي: يف مايل ما
الديفلة حتعيق ا ستعةار يف املةاكل السكانية الةئيسية يفد م م ادة  سط سد ة  )أ( 

 يف مجيع ألاء العدد
مستتا دة الستتد ات ا نتعاليتتة يف متتايل،  تتل قةيتتق التتتدريب يفأشتتكال التتد م  ‘4... ’

 األخةى، يف اإلجةاءات املت دعة ابأللغام، يفيف مدارة األسدحة يفال خ ة؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

املعتتتتاتدني مستتتتا دة الستتتتد ات ا نتعاليتتتتة يف يفضتتتتع يفتوفيتتتت   تتتتة م  لوتتتتلع ستتتتالح ‘ 5’ 
الستتا عني يفتستتةاهم يفم تتادة مدمتتاجهم، يفتفكيتتك امليديرتتيات يفجممو تتات التتدفاع  تتل 
التتتتوفس، مبتتتتا يتستتتتق متتتتع أذتتتتداف املصتتتتاحلة يفمةا تتتتاة ا حتياجتتتتات اخلاصتتتتة لاقفتتتتال 

 (16املسةحني )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   املساعدة ا نتذابية
السياستي التوق  د م توفي  خةي ة ال ةيق ا نتعاليتة، مبتا يف ذلتك احلتوار  )ب( ... 

 يفال مدية ا نتدا ية
د م توظيم يفمجةاء انتداابت رائسية يفترةي ية شتامدة يفحتةة يفنليهتة يفشتفافة، ‘ 4... ’

 (16 وسائل موها توف  مسا دة لوجستية يفتعوية مواسعة يفتةتيعات أموية ف نالة )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

                                        واألطفال والنزال املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ 
التجةيتتتتتد متتتتتتل الستتتتتتالح يفمدارة ”متتتتتل العتتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتتد ‘ 5’)أ(  16انظتتتتتة الفعتتتتتتةة  

 ، أ اله“األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
 ) ( محاية املدنيني يفموظفي األمم املتحدة...  

مل الولاع املسدح،  سعل موها توف  محاية خاصة لدوساء يفاألقفال املتنةريل  ‘2... ’
نرتتتتة مسترتتتتاريل م ويتتتتني حبمايتتتتة ال فتتتتل يفمسترتتتتاريل م ويتتتتني حبمايتتتتة املتتتتةأة، يفتدعيتتتتة 

 احتياجات ضحااي ال وف اجلوسي يفاجلوسام يف الولاع املسدح؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
 )د( ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها...     

إلنستتال أيف انتهاكتتات لدعتتانول التتديفيل رصتتد أي جتتتايفزات أيف انتهاكتتات حلعتتوق ا‘ 1’
اإلنستتام تةتكتتب يف مجيتتع ألتتاء متتايل يفاملستتا دة  دتتى التحعيتتق فيهتتا يفم تتالغ اجملدتتس 

 هبا، يفاملسا ة يف اجلهود الةامية مىل موع تدك ا نتهاكات يفالتجايفزات؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

حعتوق اإلنستال  ع ثتة  تعدمي الد م،  دى يفجت  اخلصتوص، لدورتة الكامتل ملتةانيب‘ 2’ 
األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتة املت تتتددة األ  تتتاد لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف متتتايل يف مجيتتتع ألتتتاء 

 العدد؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

العيتتتتتام حتديتتتتتتدا  ةصتتتتتد ا نتهاكتتتتتتات يفالتجتتتتتايفزات التتتتتتيت تةتكتتتتتب ضتتتتتتد األقفتتتتتتال ‘ 3’ 
ال وتف اجلوستي يف يفا نتهاكات اليت تةتكتب ضتد الوستاء، مبتا يف ذلتك مجيتع أشتكال 

 الولا ات املسدحة، يفاملسا دة يف التحعيعات  راهنا يفتعدمي تعارية مىل اجملدس  وها؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

مستتتتا دة الستتتتتد ات ا نتعاليتتتتة يف متتتتتايل يف جهودذتتتتا الةاميتتتتتة مىل ت ليتتتتل حعتتتتتوق ‘ 4’ 
 (16اإلنسال يفمحايتها )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

يكتتةر التاكيتتد  دتتى أل الستتد ات ا نتعاليتتة يف متتايل تتحمتتل املستتؤيفلية األساستتية  تتل  
املتتتتتتتتتؤر   (1999) 1265محايتتتتتتتتة املتتتتتتتتتدنيني يف متتتتتتتتتايل، يفيرتتتتتتتت  كتتتتتتتتت لك مىل نةاراتتتتتتتتتت  

 2000نيستتتتتتتال/أ ةيل  19املتتتتتتتؤر   (2000) 1296يف  1999أيدول/ستتتتتتتعتمرب  17
املتتتتتتؤر   (2006) 173٨يف  2006نيستتتتتتال/أ ةيل  2٨املتتتتتتؤر   (2006) 1674 يف

 ترتتتتةيل الثتتتتام/ 11املتتتتؤر   (2009) 1٨94يف  2006كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   23
 (2005) 1612 رال محاية املدنيني يف الولا ات املسدحة، يفنةارات   2009نوفمرب 
 2009آب/أغستتت س  4املتتتؤر   (2009) 1٨٨2يف  2005متوز/يوليتتت   26املتتتؤر  

املتتتتتتتتتتتؤر   (2012) 206٨يف  2011متوز/يوليتتتتتتتتتتت   12املتتتتتتتتتتتؤر   (2011) 199٨يف 
 (2000) 1325 رال األقفال يفالولاع املسدح، يفنةارات   2012أيدول/سعتمرب  19

املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (200٨) 1٨20يف  2000ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  31املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  
 2009أيدول/ستتتتتتتعتمرب  30املتتتتتتتؤر   (2009) 1٨٨٨يف  200٨حليةال/يونيتتتتتت   19
 (2010) 1960يف  2009ترتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتو ة  5املتتتتتتؤر   (2009) 1٨٨9 يف

 رتال املتتةأة يفالستالم يفاألمتل، يفيهيتب  ع ثتتة  2010كتانول األيفل/ديستمرب   16املتؤر  
األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتددة األ  تتاد لتحعيتتق ا ستتتعةار يف متتايل يفجبميتتع العتتوات 

يفيل ال ستتتكةية يف متتتايل أل لختتتت  ذتتت ه العتتتتةارات يف ا  تعتتتار يفأل تدتتتتتلم ابلعتتتانول التتتتد
اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعتوق اإلنستال يفالعتانول التديفيل لالجئتني، يفيرت  مىل أ يتة 

 (24التدريب يف ذ ا الصدد )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

ي دب مىل   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت ددة األ  اد لتحعيق ا ستعةار يف مايل أل  
ية  وصفها مسالة شامدة قوال فرتة يف يتها يفأل تسا د تةا ي متاما ا  تعارات اجلوسان

السد ات ا نتعالية يف مايل  دى كفالة مراركة الوساء يفالةاقهل يفمتثيدهل  دى مجيع 
املستتتوايت يفيف قتتور معكتتة متتل مةحدتتة حتعيتتق ا ستتتعةار، يف جمتتا ت شتتىت متتل  يوهتتا 

دمتتا ، يفكتت لك يف مصتالح ن تتاع األمتتل، يف مديتات نتتلع الستتالح يفالتستةيح يفم تتادة اإل
 (25احلوار السياسي الوق  يفال مديات ا نتدا ية )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/1265(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1296(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
ي دب أينا أل تةا ي   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت ددة األ  اد لتحعيق ا ستعةار     

، يف متتايل احلاجتتة مىل محايتتة املتتدنيني يفختفيتتف حتتدة املدتتاقة التتيت هتتتددذم مةا تتاة اتمنتتة
مبتتل يف ذلتتك،  دتتى يفجتت  اخلصتتوص، الوستتاء يفاألقفتتال يفاملرتتةديفل يفكتت لك األذتتداف 

، يفلتتدى 17يف  16املدنيتتة، لتتدى ا ضتت الع  و يتهتتا  دتتى الوحتتو املعتتنين يف الفعتتةتني 
ا ض الع هبا اب شترتاك متع نتوات التدفاع يفاألمتل املاليتة، متع ا متثتال التتام لسياستة 

وق اإلنستتتال  وتتتد تعتتتدمي د تتتم األمتتتم املتحتتتدة مىل  تتت ل ال وايتتتة الواجعتتتة يف مةا تتتاة حعتتت
 (26نوات أموية غ  ات  ة لامم املتحدة )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   الدعم اإلنساين
 )ه( د م  مديات املسا دة اإلنسانية ... 

د متتتا لدستتتد ات ا نتعاليتتتة يف متتتايل، اإلستتتهام يف هتيئتتتة  يئتتتة آموتتتة إليصتتتال املستتتا دة 
لدمعادمل اإلنسانية، يفال تودة ال و يتة لدمرتةديل اإلنسانية  سالم يف عيادة مدنية، يففعاً 

داخديتتاً يفالالجئتتني ابلتوستتيق الوثيتتق متتع اجلهتتات الفا دتتة يف جمتتال املستتا دة اإلنستتانية 
 (16)الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   التعاون والتنسيق الدوليان
)أ( حتعيق ا ستعةار يف املةاكل السكانية الةئيسية يفد م م ادة  سط سد ة الديفلة ...  

 مجيع ألاء العدد يف
د تتم اجلهتتود الوقويتتة يفالديفليتتة الةاميتتة مىل م تتادة  وتتاء ن تتاع األمتتل يف متتايل، ‘ 3... ’

يفداصة الرةقة يفالدرك  ل قةيق املسا دة التعوية، يف واء العدرات، يفال مل يف موانتع 
مرتتتترتكة، يف تتتتةام  التوجيتتتت ، فنتتتتاًل  تتتتل ن تتتتا ي ستتتتيادة العتتتتانول يفال دالتتتتة، يف حتتتتديفد 

 توستتتيق يفثيتتتق متتتع الرتتتةكاء الثوتتتائيني االختتتةيل يفاجلهتتتات املالتتتة يفاملوظمتتتات نتتتدراهتا، يف 
 (16الديفلية ال امدة يف ذ ه اجملا ت، مبا يف ذلك ا حتاد األيفريف  )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  املهام العسكرية ومهام الشرطة
محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةديفل داخديا

 ) ( محاية املدنيني يفموظفي األمم املتحدة... 
ا نتعاليتتتتة يف متتتتايل، حبمايتتتتة الستتتتكال العيتتتتام، ديفل مستتتتاس مبستتتتؤيفلية الستتتتد ات ‘ 1’

املتتدنيني امل ةضتتني لتهديتتد  وتتف متتادي يفشتتيك، يف حتتديفد نتتدراهتا يفموتتاقق انترتتارذا 
 (16)الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

حعتتوق اإلنستتتال؛ يفاملتتةأة يفالستتتالم ”متتتل العتتةار، حتتتتت  وتتد  26يف  24انظتتة الفعتتةتني  
 أ اله “يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهام صدر هبا تكديف 
 جديد

محاية ال امدني يف جمال تعدمي 
املستتا دة اإلنستتانية يفمتتتوظفي 
األمتتم املتحتتدة يفمةافعها/حةيتتة 

 حةكة األفةاد يفامل دات

 ) ( محاية املدنيني يفموظفي األمم املتحدة... 
محاية موظفي األمم املتحدة يفمور هتا يفم داهتا، يفكفالتة األمتل يفحةيتة التوعتل ‘ 3... ’

 ظفي األمم املتحدة يفاملوظفني ذيفي الصدة؛ملو 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

 

639 16-06865 

 

 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
رصتتد احلالتتة األمويتتة؛ يفتستتي     

 الديفرايت؛ يفالةدع
)أ( حتعيق ا ستعةار يف املةاكل السكانية الةئيسية يفد م م ادة  سط سد ة الديفلة ... 

 يف مجيع ألاء العدد
د متتتتتا لدستتتتتد ات ا نتعاليتتتتتة يف متتتتتايل، حتعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف املةاكتتتتتل الستتتتتكانية ‘ 1’

الةئيستتية، يفخاصتتة يف  تتال متتايل، يفيف ذتت ا الستتياق، ردع التهديتتدات يفاختتتاذ خ تتوات 
 نر ة ملوع  ودة ال واصة املسدحة مىل تدك املواقق؛ 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

 الثعايف)يف( د م احملافظة  دى الرتا  ...  
مستتتا دة الستتتد ات ا نتعاليتتتة يف متتتايل، حستتتب النتتتةيفرة يفاإلمكانيتتتات،  دتتتى محايتتتة 
املوانتتع الثعافيتتة يفالتارخييتتة متتل اهلجمتتات يف متتايل، ابلت تتايفل متتع موظمتتة األمتتم املتحتتدة 

 (16لدرت ية يفال دم يفالثعافة )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود ‘ 3’)أ(  16انظة الفعةة   د م الرةقة
 تكديف جديد

   العملية السياسية
التجةيتتتتتد متتتتتتل الستتتتتتالح يفمدارة ”متتتتتل العتتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتتد ‘ 5’)أ(  16انظتتتتتة الفعتتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
ا نتعاليتتة، مبتتا يف ذلتتك احلتتوار السياستتي التتوق  )ب( د تتم توفيتت  خةي تتة ال ةيتتق ...  

 يفال مدية ا نتدا ية
مستتتتا دة الستتتتد ات ا نتعاليتتتتة يف متتتتايل  دتتتتى الت جيتتتتل  توفيتتتت  خةي تتتتة ال ةيتتتتق ‘ 1’

ا نتعاليتتة هبتتدف استتت ادة الوظتتام الدستتتوري يفاحلكتتم التتدميعةاقي يفالوحتتدة الوقويتتة يف 
 مايل است ادة كامدة؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

 تتتت ل املستتتتا ي احلميتتتتدة، يف وتتتتاء الثعتتتتة، يفتيستتتت  ال متتتتل  دتتتتى الصتتتت يديل التتتتوق  ‘ 2’ 
يفاحملدتتي، مبتتا يف ذلتتك  تتل قةيتتق الرتتةكاء احملديتتني، حستتب ا نتنتتاء، حتستتعاً لورتتوب 

 الولا ات يفدرئها يفالتدفيف مل آاثرذا يفحدها؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

يفاجملتم تتتتات احملديتتتة يف  تتتال متتتايل  دتتتتى مستتتا دة الستتتد ات ا نتعاليتتتة يف متتتايل ‘ 3’ 
تيس  محةاز تعدم لو منامتة حتوار يفقت  شتامل، يفحتعيتق  مديتة املصتاحلة، يفخصوصتا 

،  ستعل موهتتا ت ليتل العتدرة التفايفضتتية 4مجتةاء  مديتة التفتايف  املرتتار مليهتا يف الفعتةة 
 (16يفتد يم مراركة اجملتمع املدم، مبا يف ذلك موظمات املةأة )الفعةة 

همتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا م
 تكديف جديد

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود ‘ 3’)أ(  16انظة الفعةة  

 تكديف جديد
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 الو ية  دى املدخل التغي  الو ية ن  تكديف هبا الصادر يفاملهمة الفئة
 )ز( د م ال دالة الوقوية يفالديفلية...     

العيام، حسب النةيفرة يفاإلمكانيات،  تد م متا تع لت  الستد ات ا نتعاليتة يف متايل، يفديفل 
متتل جهتتود تةمتتي مىل تعتتدمي املستتؤيفلني  تتل جتتةائم احلتتةب يفاجلتتةائم ضتتد مستاس مبستتؤيفلياهتا، 

اإلنستتتتانية يف متتتتايل مىل ال دالتتتتة، متتتتع مةا تتتتاة محالتتتتة الستتتتد ات ا نتعاليتتتتة يف متتتتايل احلالتتتتة 
 (16مىل احملكمة اجلوائية الديفلية )الفعةة  2012 ددذا مو  كانول الثام/يواية  يف

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   األمنإصالح قطال 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”العةار، حتت  ود مل ‘ 3’)أ(  16انظة الفعةة  

 تكديف جديد
   دعم نظم اجلزاءات

ي دب مىل   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت ددة األ  اد لتحعيق ا ستعةار يف مايل أل  
تعتتتتتتوم، يف حتتتتتتديفد نتتتتتتدراهتا يفيف موتتتتتتاقق انترتتتتتتارذا يفديفل اإلختتتتتتالل  و يتهتتتتتتا،  تعتتتتتتدمي 

 19٨9يف  (1999) 1267املستتتا دة مىل جلوتتتة جمدتتتس األمتتتل املوعثعتتتة  تتتل العتتتةاريل 
 1526يفمىل فةيتتق التتد م التحديدتتي يفرصتتد اجلتتلاءات املورتتا مبوجتتب العتتةار  (2011)
،   تتتتتتةق شتتتتتتىت متتتتتتل  يوهتتتتتتا تعتتتتتتدمي 2004كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   30املتتتتتتؤر   (2004)

 (2012) 20٨3متتتل العتتتةار  1امل دومتتتات املتصتتتدة  توفيتتت  التتتتدا   التتتواردة يف الفعتتتةة 
 (31)الفعةة  2012كانول األيفل/ديسمرب   17املؤر  

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 يف جديدتكد

   دعم مؤسسات الدولة
)أ( حتعيق ا ستعةار يف املةاكل السكانية الةئيسية يفد م م ادة  سط سد ة الديفلة ...  

 يف مجيع ألاء العدد
د تتتتم الستتتتد ات ا نتعاليتتتتة يف متتتتايل يف توستتتتيع ن تتتتاق مدارة الديفلتتتتة يفم تتتتادة ‘ 2... ’

 (16 س ها يف مجيع ألاء العدد )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  
 األمريكتان

 بعثة األمم املتحدة لتحقيق ا ستقرار يف هاييت 
، أنرا جمدس األمل   ثتَة األمتم 2004نيسال/أ ةيل  30يف  

 . (2004) 1542املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف ذاييت  عةاره 
يفيف الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، متتدند اجملدتتس يف يتتة الع ثتتة  

ترتتتةيل  15متتتةتني ملتتتدة ستتتوة يف كتتتل متتتةة، يفامتتتتدت آختتتة يف يتتتة حتتتىت 
. يفيف أ عتتتتتتتتاب التدفتتتتتتتتيض اجللئتتتتتتتتي األيفل (34)2014األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  

 وصتتتتتةيل ال ستتتتتكةي يفالرتتتتتةقي التتتتت ي مت يففعتتتتتا لعتتتتدرات الع ثتتتتتة متتتتتل ال
 ترةيل األيفل/ 14املؤر   (2011) 2012لدتكديف الوارد يف العةار 

__________ 

 . 1، الفعةة (2013) 2119 ؛ يف1، الفعةة (2012) 2070العةارال  (34) 

ر  املتتتتتتتتؤ  (2013) 2119، أذل اجملدتتتتتتتتس، يف نتتتتتتتتةاره 2011أكتتتتتتتتتو ة 
، رجةاء ختفتيض آختة يف ال وصتةيل 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  10

 .(35)ال سكةي يفالرةقي ابلع ثة
 ترتتتتتتتتتةيل األيفل/ 12املتتتتتتتتتؤر   (2012) 2070يفيف العتتتتتتتتتةار  
متصتتتةفاً مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتتل  ،  متتتد اجملدتتتس،2012أكتتتتو ة 

متتتتل العتتتتةار  7امليثتتتتاق  دتتتتى الوحتتتتو املعتتتتني يف الفتتتتةع األيفل متتتتل الفعتتتتةة 
، مىل ت تتتتتتديل يف يتتتتتتة الع ثتتتتتتة. ففتتتتتتي جمتتتتتتايل حعتتتتتتوق (2004) 1542

جهتتتتا اإلنستتتتال يفمحايتتتتة املتتتتدنيني، قدتتتتب اجملدتتتتس مىل الع ثتتتتة أل تةكتتتتل هن
__________ 

 . 2، الفعةة (2013) 2119العةار  (35) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2012(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
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املت دتتتق ابحلتتتد متتتل ال وتتتف لتتتيس فعتتتط  دتتتى املرتتتةديل يفأيفلئتتتك التتت يل 
ي يرتتتول يف األحيتتتاء املتنتتتةرة متتتل ال وتتتف، يفماتتتا أينتتتا  دتتتى الرتتتعاب 
امل ةضتتتني لدد تتتة يفالوستتتاء، يفذلتتتك ابلتوستتتيق متتتع فةيتتتق األمتتتم املتحتتتدة 
الع تتةي. يفشتتجع اجملدتتس الع ثتتة  دتتى تكثيتتف جهودذتتا، ابلتوستتيق متتع 

الع تةي، متل أجتل تليفيتد حكومتة ذتاييت ابخلتربات فةيق األمم املتحدة 
الدوجستتتتية يفالتعويتتتتة الالزمتتتة لعوتتتتاء نتتتدرات مؤسستتتتات ستتتيادة العتتتتانول 
يفتوفيتت  استترتاتيجية احلكومتتة إل تتادة تتتوقني املرتتةديل. يفقدتتب اجملدتتس 
مىل الع ثة تيس  الت ايفل يفالتوسيق الديفليني فيما يت دق ابملراريع الةامية 

 ية لدرةقة الوقوية اهلايتية. مىل د م العدرة املؤسس
،  دنل اجملدس مةة أخةى يف ية (2013) 2119يفيف العةار  

الع ثة، مذ شج ها  دى مستا دة احلكومتة يف التصتدي  ف اليتة ل وتف 
ال صتتاابت يفاجلةميتتة املوظمتتة، يف دتتى د تتم ال مديتتة السياستتية اجلاريتتة يف 

ة مىل احلكومتتتة يفتوستتتيعها، ذتتتاييت، يفتعتتتدمي املستتتا دة ا نتدا يتتتة الديفليتتت
حسب ا نتناء يفابلت ايفل مع اجلهات امل وية الديفلية، يف دتى مواصتدة 
توفيتت  جهتتود الالمةكليتتة يف وتتاء العتتدرات املؤسستتية  غيتتة مواصتتدة ت ليتتل 

نتتتتتتدرة احلكومتتتتتتة  دتتتتتتى  ستتتتتتط ستتتتتتد ة الديفلتتتتتتة يف دتتتتتتى ت ليتتتتتتل احلوكمتتتتتتة 
 يفستتتتتتتيادة العتتتتتتتتانول  دتتتتتتتى مجيتتتتتتتتع املستتتتتتتتوايت. يفيف العتتتتتتتتةاريل الةشتتتتتتتيدة
،  تتتتدل اجملدتتتتس مهتتتتام الع ثتتتتة (2013) 2119يف  (2012) 2070

يف جمتتتتتتتايل د تتتتتتتم الرتتتتتتتةقة يفستتتتتتتيادة العتتتتتتتانول، يفمت ذلتتتتتتتك أساستتتتتتتا ال 
أفتتتتةاد شتتتتةقة األمتتتتم املتحتتتتدة اجملدتتتتُس الع ثتتتتة مىل مواءمتتتتة مهتتتتارات  د تتتتا
جلهتتتود توجيتتت  يفتتتتدريب أفتتتةاد الرتتتةقة يفال تتتامدني يف املؤسستتتات  د متتتاً 

اإلصتتتتالحية، مبتتتتل فتتتتيهم املوتمتتتتول لدفئتتتتات الوظيفيتتتتة املتوستتتت ة، يفال 
شجع الع ثتَة  دتى ت يتني متدر ني مهتةة يفمسترتاريل تعويتني اكترب نتدر 

ت الرتتةقة متتل الكفتتاءة، متتع التستتديم يف الونتتت نفستت  ال  وتتاء نتتدرا
 19الوقوية اهلايتية مهمٌة ابلغة األ ية ابلوسعة لدع ثتة. يفيعتدم اجلتديفل 

 ةضاً  اماً لو ية   ثة األمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف ذتاييت موت  
التو  الكامتل جلميتتع الفعتةات املتصتتدة  20منرتائها. يفيتةد يف اجلتتديفل 

ات اختت ذا اجملدتس ابلتغي ات املدخدة  دى الو ية، التيت يفردت يف نتةار 
  خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

   
 19اجلديفل 

                      املهامبعثة األمم املتحدة لتحقيق ا ستقرار يف هاييت: عرض عام للو ية، حس  فئة 
 العةار 

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
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X التجريد من السالح وإدارة األسلحة             
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X الدعم اإلنساين
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  X
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)ب(

 X
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)ب(
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             املهام العسكرية ومهام الشرطة

 يفاملرةديفل الالجئول فيهم مبل املدنيني، محاية

X داخديا
)أ(

       X
)ب(

 X
) (

 X ) (
 X )ب(

 X
) (

 

محايتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتامدني يف جمتتتتتتتتتال تعتتتتتتتتتدمي املستتتتتتتتتا دة 
اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتانية يفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

X يفمةافعها/حةية حةكة األفةاد يفامل دات
)أ(

            

X رصد احلالة األموية؛ يفتسي  الديفرايت؛ يفالةدع
)أ(

 X
)ب(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

  X
)ب(

 X
) (

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1542%20(2004)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1608%20(2005)&Lang=E
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1840%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1892%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1927%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1944%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2012%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2070%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119%20(2013)
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X  اإلعالم
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X سيادة القانون/الشؤون القضائية
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  X
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)ب(

 X
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 X
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X إصالح قطال األمن
)أ(

   X
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 X
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 X
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 X
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  X
)ب(

 X
)ب(
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X دعم مؤسسات الدولة
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  X
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 X
)ب(
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 X
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 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(
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  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 .م ادة لكيد لدو ية ) ( 

  
 20اجلديفل 

  2013-2012بعثة األمم املتحدة لتحقيق ا ستقرار يف هاييت: التغيريات املدخلة على الو ية، 
 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

                                             املتذن  وج  الفصل السابع( (2010  20٧0القرار    
  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح

تواصل اتعاع هنجها يف جمال احلد مل ال وتف اجملتم تي، ابلت تايفل ي دب مل الع ثة أل  
الوثيق مع حكومة ذاييت، يفتكييف الرب م  متع ا حتياجتات املتغت ة هلتاييت يف ستياق 
متتا   تتتد الللتتتلال، متتتع الرتكيتتل  رتتتكل ختتتاص  دتتتى الرتتعاب امل ةضتتتني لدد تتتة يفالوستتتاء 

ل وتتف، يفكفالتتتة أل يكتتتول ذتتت ا يفاملرتتةديل يفاملعيمتتتني يف األحيتتتاء املتنتتةرة متتتل أ متتتال ا
الورا  موسعا مع فةيق األمم املتحدة الع ةي يفدا ما أل مال  الةامية مىل  وتاء العتدرة 

 (22احملدية يف ذ ا اجملال )الفعةة 

  وصة مضايف

   التعاون والتنسيق الدوليان
يُعتتة ابملستتؤيفلية الةئيستتية هلتتاييت، حكومتتًة يفشتتت عاً، يفمبدكيتهتتا للمتتام األمتتور فيمتتا يت دتتتق  

ب ابخل وات اليت اختت هتا الع ثتة لتتوف  جبميع جوانب حتعيق ا ستعةار يف العدد، يفيةح
اخلتتربات الدوجستتتية يفالتعويتتة، يف حتتديفد اإلمكانيتتات املتاحتتة،  غيتتة مستتا دة حكومتتتة 
ذتتاييت، حستتب قدعهتتا،  دتتى مواصتتدة ال مديتتات الةاميتتة مىل  وتتاء نتتدرات مؤسستتاهتا يف 

اتيجية جمتتال ستتتيادة العتتتانول  دتتى املستتتتويني التتتوق  يفاحملدتتي، يفلاستتتةاع يف توفيتتت  استتترت 
احلكومتتتتة إل تتتتادة تتتتتوقني املرتتتتةديل،  دتتتتى أستتتتاس أل ذتتتت ه التتتتتدا   مؤنتتتتتة يفستتتتيجةى 
خفنها تتدرجييا متع تلايتد نتدرات ذتاييت، يفيتد و الع ثتة مىل املنتي  دتى يفجت  الستة ة 

  وصة مضايف

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1542%20(2004)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1608%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1702%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1743%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1780%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1840%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1892%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1927%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1944%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2012%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2070%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2010)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
يف األنر ة املن دع هبا يف ذ ا الصدد يففعا ملا أيفصى    األمني ال ام، مع التوسيق،    

املتحتتتدة الع تتتةي يفغتتت ه متتتل اجلهتتتات الفا دتتتة يف  حستتتب ا نتنتتتاء، متتتع فةيتتتق األمتتتم
 (5جهود حتعيق ا ستعةار )الفعةة 

ي دتتتتب متتتتل الع ثتتتتة أل تواصتتتتل  تتتت ل جهودذتتتتا الةاميتتتتة مىل ت ليتتتتل العتتتتدرات املؤسستتتتية  
يفالترتتتتتغيدية لدرتتتتتةقة الوقويتتتتتة اهلايتيتتتتتة، يف  ستتتتتيما  تتتتتل قةيتتتتتق جتديتتتتتد جهتتتتتود التوجيتتتتت  

يفال تتتامدني يف املةافتتتق اإلصتتتالحية، يفيتتتد و الع ثتتتة مىل توجيتتت  يفالتتتتدريب ألفتتتةاد الرتتتةقة 
مهتارات أفتتةاد شتةقة األمتتم املتحتدة يف اجتتتاه د تم ذتت ه األذتداف؛ يفي دتتب متل الع ثتتة 
تتتتة التوستتتتيق  تتتتني اجلهتتتتود الثوائيتتتتة يفاملت تتتتددة األقتتتتةاف يفأل تواصتتتتل تتتتتوف   أينتتتتا أل تيسنِّ

ات املالتتة إلصتتالح يفترتتييد التوجيتت  التعتت ، لتتدى قدعتت ، لدمرتتاريع املمولتتة متتل اجلهتت
مةافق الرةقة يفاملةافق اإلصالحية، يفك لك لدمرتاريع األختةى الةاميتة مىل د تم العتدرة 

 (13املؤسسية لدرةقة الوقوية اهلايتية، حسب ا نتناء )الفعةة 

  وصة مضايف

حعتتتوق اإلنستتتال؛ يفاملتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل؛ ”متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد  22انظتتتة الفعتتتةة  
 أ اله “يفالولاع املسدح يفاألقفال

  وصة مضايف

  املهام العسكرية ومهام الشرطة
نيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم محايتتتتتتة املتتتتتتد

 الالجئول يفاملرةديفل داخديا
حعتتتوق اإلنستتتال؛ يفاملتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل؛ ”متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد  22انظتتتة الفعتتتةة 

 أ اله “يفاألقفال يفالولاع املسدح
  وصة مضايف

يعة ال  واء ندرة الرةقة الوقوية اهلايتية مهمة ابلغة األ ية مل مهتام الع ثتة، يفيتد و  د م الرةقة
شتةكاء ذتتاييت التتديفليني يفاإلنديميتتني مىل تكثيتتف مستا دهتم حلكومتتة ذتتاييت حتعيعتتا هلتت ه 

ا أليفلوايهتتتتا، مبتتتا يف ذلتتتك  تتتل قةيتتتق تتتتوف  املتتتدر ني يفاملسترتتتاريل الفويتتتني الغايتتتة، يففعتتت
املهةة، مع التاكيد  دى ضةيفرة التوسيق الوثيق  ني اجلهات املالة يفحكومة ذاييت  غية 
ت ليتتل استتتدامة ذتت ه اجلهتتود، يفيرتتجع كتت لك الع ثتتة  دتتى انتعتتاء ذتتؤ ء اخلتترباء اكفتتا 

 (10يفجما ت خربهتم )الفعةة أسدوب اكل يففعا ألنواع مهاراهتم 

  وصة مضايف

  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
  سيادة القانون/الشؤون القضائية

  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود  13انظة الفعةة  
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  211٩لقرار ا

   املساعدة ا نتذابية
يةحتتتب ابجلهتتتود التتتيت تعتتت هلا املمثدتتتة اخلاصتتتة لامتتتني ال تتتام هلتتتاييت متتتل أجتتتل د تتتم ال مديتتتة  

السياسية اجلارية يف ذاييت، يفيؤكتد متل جديتد د وتت  الع ثتة مىل مواصتدة د تم ذت ه ال مديتة، 
ت متتتتل  دتتتتى تعتتتتدمي املستتتتا دة ا نتدا يتتتتة الديفليتتتتة مىل حكومتتتتة ذتتتتاييت يفيهيتتتتب ابلع ثتتتتة أل 

يفتوستيعها، حستب ا نتنتاء يفابلت تايفل متع اجلهتات امل ويتة الديفليتة، مبتا فيهتا موظمتة التديفل 
 (7األمةيكية يفاحتاد أمم أمةيكا اجلوو ية يفاجلما ة الكاريعية، حسب ا نتناء )الفعةة 

  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
  الشرطةاملهام العسكرية ومهام    

ابلغتتة األ يتتة متتل يكتتةر التاكيتتد  دتتى أل  وتتاء نتتدرة الرتتةقة الوقويتتة اهلايتيتتة تظتتل مهمتتة  د م الرةقة
مهتتتام الع ثتتتة؛ يفي دتتتب متتتل الع ثتتتة أل تواصتتتل  تتت ل جهودذتتتا الةاميتتتة مىل ت ليتتتل العتتتدرات 
املؤسسية يفال مدياتية لدرةقة الوقوية اهلايتية، يف  ستيما  تل قةيتق جتديتد جهتود التوجيت  
يفالتتدريب ألفتتةاد الرتةقة يفال تتامدني يف املةافتق اإلصتتالحية، مبتا يف ذلتتك متل يوتمتتي متتوهم 

فئات الوظيفية املتوست ة، يفيتد و الع ثتة مىل توجيت  مهتارات أفتةاد شتةقة األمتم املتحتدة لد
 (10يف اجتاه د م ذ ه األذداف يفتوف  املدر ني يفاملستراريل الفويني املهةة )الفعةة 

  وصة مضايف

   العملية السياسية
  وصة مضايف أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  7انظة الفعةة  

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
يعتتة ابملستتؤيفلية الةئيستتية هلتتاييت، حكومتتًة يفشتتت عاً، يفمبدكيتهتتا للمتتام األمتتور فيمتتا يت دتتتق  

العدد، يفيرجع الع ثة  دى تكثيف جهودذتا لتتوف  جبميع جوانب حتعيق ا ستعةار يف 
اخلتتتربات الدوجستتتتية يفالتعويتتتة، يف حتتتديفد اإلمكانيتتتات املتاحتتتة يفمبتتتا يتفتتتق متتتع يف يتهتتتا، 
ابلتوسيق حسب ا نتناء مع فةيق األمم املتحدة الع ةي يفاجلهات األخةى الواشت ة 

 دتتتتى يف جهتتتتود حتعيتتتتق ا ستتتتتعةار،  غيتتتتة مستتتتا دة حكومتتتتة ذتتتتاييت، حستتتتب قدعهتتتتا، 
مواصدة توفي  جهود الالمةكلية يف واء ندرات مؤسساهتا  دى املستويني الوق  يفاحملدي، 
 غية زايدة ت ليتل نتدرة احلكومتة  دتى  ستط ستد ة الديفلتة يف مجيتع ألتاء ذتاييت يفت ليتل 

 (5احلكم الةشيد يفسيادة العانول  دى مجيع املستوايت )الفعةة 

  وصة مضايف

ابلت ايفل مع اجلهات الفا دة الديفليتة املدتصتة، مبستا دة  يرجع الع ثة  دى أل تعوم، 
حكومتتة ذتتاييت يف التصتتدي  دتتى الوجتت  الف تتال ل وتتف ال صتتاابت، يفاجلةميتتة املوظمتتة، 

 (13يفا جتار ابملددرات، يفا جتار ابلعرة، يفداصة األقفال )الفعةة 

  وصة مضايف

   دعم مؤسسات الدولة
    وصة مضايف أ اله “سيادة العانول/الرؤيفل العنائية”مل العةار، حتت  ود  5انظة الفعةة  

 آسيا
فريزززق مزززراقيب األمزززم املتحزززدة العسزززكريني يف اهلنزززد  

 وابكستان
متةانيب  ، أنرتا جمدتس األمتل فةيتق194٨نيسال/أ ةيل  21يف  

. (194٨) 47األمتتتم املتحتتتدة ال ستتتكةيني يف اهلوتتتد يفابكستتتتال ابلعتتتةار 
يفأيففدت اجملمو ة األيفىل مل املةانعني ال سكةيني، اليت شكدت فيما   د 

ملستتتا دة  1949 نتتتواة الفةيتتتق، مىل مو عتتتة الع ثتتتة يف كتتتانول الثام/يوتتتاية
املسترتتتتار ال ستتتتكةي لدجوتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لدهوتتتتد يفابكستتتتتال املورتتتتاة 

. يف  تتتتد مهنتتتتاء  متتتتل (194٨) 47يف  (194٨) 39مبوجتتتتب العتتتتةاريل 
أل يواصتتل الفةيتتق اإلشتتةاف  (1951) 91الدجوتتة، نتتةر اجملدتتس ابلعتتةار 

ق  دتتى يفنتتف مقتتالق الوتتار يف يف يتتة جتتامو يفكرتتم . يفتتمثتتل مهمتتة فةيتت
مةانيب األمم املتحدة ال سكةيني يف اهلود يفابكستتال يف مةانعتة الت تورات 

 كتتانول األيفل/  17فيمتتا يتصتتل ابلتعينتتد التتتام  ونتتف مقتتالق الوتتار املتتؤر  
. 1971ال ي أ عتب جتتدد األ متال ال دائيتة يف  تام  1971ديسمرب 

 تت  يفالو يتتة املستتودة مىل الفةيتتق مفتوحتتة يفنتتد حتتدد اجملدتتس نوامتت  املتتاذيفل 
 .(194٨) 47شدصا يف العةار  44  دد 

، مل يوانش اجملدس  مل الفةيق 2013يف  2012يفيف  امي  
 ةضتا  21يف تركيد . يفيعدم اجلتديفل يفمل يدخل تغي ات  دى يف يت  أ

  اما لو ية الفةيق.
  

https://undocs.org/ar/47%20(1948)
https://undocs.org/ar/39%20(1948)
https://undocs.org/ar/47%20(1948)
https://undocs.org/ar/91%20(1951)
https://undocs.org/ar/47 (1948)
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 21اجلديفل 
 فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وابكستان: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام

 العةار 
 (1951) 91 (194٨) 47 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

   املهام ال سكةية يفمهام الرةقة   
X رصد يفنف مقالق الوار

X )أ(
 )ب(

 
  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 

  
 ليشيت -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  
، أنرا جمدس األمل   ثَة األمتم 2006آب/أغس س  25يف  

، لتكتتول (2006) 1704ليرتتيت  عتتةاره  -املتحتتدة املتكامدتتة يف تيمتتور 
، (36)ليرتتتيت -حتتتتل حمتتتل مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة يف تيمتتتور    ثتتتة متا  تتتة

ليرتيت يف  -أ عاب أزمة سياسية يفمنسانية يفأمويتة انتدل ت يف تيمتور  يف
. يفكانتت يف يتة الع ثتة تتمثتل يف تعتدمي 2006أاير/مايو  -نيسال/أ ةيل 

املستتتا دة ا نتدا يتتتة؛ يفاملستتتا دة  دتتتى مواصتتتدة ت ليتتتل العتتتدرات الوقويتتتة 
إلنستتال يفت ليلذتتا يفمحايتهتتا؛ يفتعتتدمي التتد م لدرتتةقة  دتتى رصتتد حعتتوق ا

الوقويتتة يفاملستتا دة  دتتى مجتتةاء استتت ةا  شتتامل لع تتاع األمتتل؛ يفتوستتيق 
اجلهتتود متتع يفكتتا ت األمتتم املتحتتدة يفصتتواديعها يف ةاجمهتتا يفمجيتتع الرتتةكاء 

__________ 

لالقتتتتتالع  دتتتتتى امل دومتتتتتات املت دعتتتتتة  و يتتتتتة مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف  (36) 
 خاصتتتتتتتتتة أنرتتتتتتتتتتئت يف أاير/ليرتتتتتتتتتيت، يفذتتتتتتتتتتو   ثتتتتتتتتتة سياستتتتتتتتتتية  - تيمتتتتتتتتتور
، الفصتل اخلتامس، 2007-2004املةجتع، مدحتق ، انظتة 2005 مايو

  يفايف. - اجللء األيفل

 شتتتتتتتتتتتتتتتعا / 26املتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2010) 1912امل ويتتتتتتتتتتتتتتتني. يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتةاريل 
، 2011شتتتتعا /فرباية  24املتتتتؤر   (2011) 1969يف  2010 فربايتتتتة

 تتتدل اجملدتتتس يف يتتتة الع ثتتتة يف جمتتتال املستتتا دة ا نتدا يتتتة لتتتتوف  التتتد م 
جةاؤذتتا يف لالنتدتتاابت العدديتتة يفالربملانيتتة يفالةائستتية التتيت كتتال متتل املعتتةر م

 .(37)20102 ام 
يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، متتتتدد اجملدتتتتس يف يتتتتة الع ثتتتتة  

، يفأنتتتة خ تتتة 2012كتتتانول األيفل/ديستتمرب   31لدمتتةة األختتت ة، حتتىت 
ليرتتيت يفالظتتتةيفف  -تيمتتور ختفينتتها التتتدرجيي يففعتتا لةغعتتات حكومتتة 

 2012الستتتتائدة يف امليتتتتتدال يف  تتتتتد مكمتتتتال ال مديتتتتتة ا نتدا يتتتتتة ل تتتتتام 
كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   31. يفأ تتتتتلت الع ثتتتتتة يف يتهتتتتتا يف (3٨) وجتتتتتاح
 ةضتتتا  امتتتا لو يتتتة الع ثتتتة موتتت  منرتتتائها  22. يفيعتتتدم اجلتتتديفل 2012

 يفحىت م از يف يتها.
__________ 

 .3الفعةة  ،(2011) 1969؛ يف 3، الفعةة (2010) 1912العةارال  (37) 

 .1، الفعةة (2012) 2037العةار  (3٨) 
   
 22ديفل اجل

                                       ليشيت: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 
 العةار 

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
1704 

(2006) 
1745 

(2007) 
1٨02 

(200٨) 
1٨67 

(2009) 
1912 

(2010) 
1969 

(2011) 
2037 

(2012) 
X املسا دة ا نتدا ية        

X   )أ(
X )ب(

X )ب(
X )ب(

) ( 
X حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

)أ(
 X

X )ب(
X )ب(

) ( X
) ( X

X )ب(
) ( 

X الد م اإلنسام
)أ(

       

X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 

https://undocs.org/ar/47%20(1948)
https://undocs.org/ar/91%20(1951)
https://undocs.org/ar/S/RES/1704(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1912(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1969(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1912(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1969(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2037(2012)
http://undocs.org/S/RES/1704(2006)
http://undocs.org/S/RES/1704(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1745%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1745%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1802%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1802%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1867%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1867%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1912%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1912%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1969%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1969%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2037%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2037%20(2012)


 
2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

16-06865 646 

 

 العةار 

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
1704 

(2006) 
1745 

(2007) 
1٨02 

(200٨) 
1٨67 

(2009) 
1912 

(2010) 
1969 

(2011) 
2037 

(2012) 
        املهام ال سكةية يفمهام الرةقة        

X      محاية املدنيني، مبل فيهم الالجئول يفاملرةديفل داخديا
)أ(

 X
) (

 

محاية ال امدني يف جمتال تعتدمي املستا دة اإلنستانية يفمتوظفي األمتم 
X حةية حةكة األفةاد يفامل دات املتحدة يفمةافعها/

)أ(
     X

)أ(
 X

) (
 

X رصد احلالة األموية؛ يفتسي  الديفرايت؛ يفالةدع
)أ(

       

X الرةقة د م
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 

X ال مدية السياسية
)أ(

 X
) (

  X
) (

    

X اإل الم
)أ(

       

X سيادة العانول/الرؤيفل العنائية
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 

X مصالح ن اع األمل
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 

X مؤسسات الديفلة د م
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 X
) (

 
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 .م ادة لكيد لدو ية ) ( 

  
 أورواب

 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص 
، أنرتتتتتتتتتتتا جمدتتتتتتتتتتتُس األمتتتتتتتتتتتل  عتتتتتتتتتتتةاره 1964آذار/متتتتتتتتتتتارس  4يف  

موع  نوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف نربص مل أجل  (1964) 1٨6
يفنتوع مليتتد متل العتتتال  تتني قتائفيت الععارصتتة اليتو نيني يفالععارصتتة األتتتةاك. 
يفيف غيتتتتتاب تستتتتتوية سياستتتتتية لدمرتتتتتكدة، يفاصتتتتتدت العتتتتتوة اإلشتتتتتةاف  دتتتتتى 
خ تتتو  يفنتتتف مقتتتالق الوتتتار، يفاحلفتتتاظ  دتتتى مو عتتتة  ازلتتتة، يفا ضتتت الع 

   ثة املسا ي احلميدة لامني ال ام.  ابألنر ة اإلنسانية يفد م

يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، متتتتدد اجملدتتتتس يف يتتتتة العتتتتوة  
أشتهة يف كتل موهتا، يفكانتت آخةذتا حتىت  6ثال  مةات، لفترتة متدهتا 

مل حتتتد  أي تغيتت ات يف يف يتتة . يف (39)2014كتتانول الثام/يوتتاية   31
 ةضتتتا  امتتتا لو يتتتة نتتتوة األمتتتم  23أيف ترتتتكيل العتتتوة. يفيعتتتدم اجلتتتديفل 
 املتحدة حلفظ السالم يف نربص.

__________ 

؛ 7 ، الفعتتتتةة(2013) 20٨9؛ يف 7، الفعتتتتةة (2012) 205٨العتتتةارات  (39) 
    .7، الفعةة (2013) 2114يف 

  

http://undocs.org/S/RES/1704(2006)
http://undocs.org/S/RES/1704(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1745%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1745%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1802%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1802%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1867%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1867%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1912%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1912%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1969%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1969%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2037%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2037%20(2012)
https://undocs.org/ar/186 (1964)
https://undocs.org/ar/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2114(2013)
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 23اجلديفل 
 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام

 
 العةار

1٨6 (1964) 355 (1974) 359 (1974) 205٨ (2012) 20٨9 (2013) 2114 (2013) 
X   الد م اإلنسام       

    )أ(
       املهام ال سكةية يفمهام الرةقة

X رصد يفنف مقالق الوار
)أ(

 X
     )ب(

X الرةقة د م
)أ(

      
X ال مديات السياسية

)أ(
      

 
  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
   وصة مضايف. )ب( 

   
 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتتل   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتتتتادارة املؤنتتتتتة يف   

. (1999) 1244 عتتتتتتتتةاره  1999حليةال/يونيتتتتتتت   10كوستتتتتتتوفو يف 
يفُكدفتتت الع ثتتة  توفيتت  جممو تتة متتل املهتتام، مبتتا يف ذلتتك ترتتجيع حتعيتتق 
ندر كع  مل ا ستعالل الت ايت يفاحلكتم الت ايت يف كوستوفو، ريثمتا يتتم 
التوصتتل مىل تستتوية هنائيتتة؛ يفأداء الوظتتائف اإلداريتتة املدنيتتة األساستتية؛ 

يفتوظتتتتتيم  مديتتتتتة ت تتتتتوية املؤسستتتتتات املؤنتتتتتتة لدحكتتتتتم التتتتت ايت املستتتتتتعل 
 عةاقي يفرصده. يفالو ية املسودة مىل الع ثة يف ية مفتوحة. الدمي

يفيف الفترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، مل يتدت  اجملدتتس أي نتتةارات  
 ةضتتتتتتتا  امتتتتتتتا لو يتتتتتتتة الع ثتتتتتتتة  24تت دتتتتتتتق ابلع ثتتتتتتتة. يفيتنتتتتتتتمل اجلتتتتتتتديفل 

 منرائها. مو 

  
 24اجلديفل 

                                           بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام
 العةار 

 (1999) 1244 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
X ال سكةي -التوسيق املدم   

 )أ(
X حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

 )أ(
X الد م اإلنسام

)أ(
 

X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال
)أ(

 

  املهام ال سكةية يفمهام الرةقة

X الرةقة د م
)أ(

 

X ال مدية السياسية
)أ(

 

X مؤسسات الديفلة د م
)أ(

 
 

  جديد. تكديف هبا صدر مهمة )أ( 
 
 

http://undocs.org/S/RES/186(1964)
http://undocs.org/S/RES/355(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359%20(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2058%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2089%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2114%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/S/RES/1244(1999)
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 الشرق األوسط
 هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة 
أنرتتتتتا جمدتتتتتتس األمتتتتتل ذيئتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتدة ملةانعتتتتتتة اهلدنتتتتتتة يف  

، ملستتتتا دة يفستتتتيط األمتتتتم (194٨) 50 عتتتتةاره  194٨أاير/متتتتايو  29
يفجلوة اهلدنة يف اإلشةاف  دى التعيد ابهلدنة يف فدست ني  عتب املتحدة 

. يفموت  ذلتك احلتني، ظتل 194٨اإلسةائيدي  تام  - هناية الصةاع ال ة 
مةانعو اهليئة ال سكةيول يف الرةق األيفسط يفيفاصدوا تعتدمي املستا دة مىل 

نتتوة األمتتم املتحتتدة ملةانعتتة فتتض ا شتتتعاك يفنتتوة األمتتم املتحتتدة املؤنتتتة يف 
وتتتتتال يفالت تتتتتايفل متتتتتع الع ثتتتتتتني يف رصتتتتتد حتتتتتا ت يفنتتتتتف مقتتتتتالق الوتتتتتار لع

 يفاإلشةاف  دى اتفانات اهلدنة. يفيف ية اهليئة يف ية مفتوحة. 
يفيف الفرتة املرمولة اب ست ةا ، مل يتد  اجملدس أي نةارات  

 ةضتتتا  امتتتا لو يتتتة اهليئتتتة يففعتتتا  25يفيتنتتتمل اجلتتتديفل  تت دتتتق ابهليئتتتة.
 .(1949) 73يف  (194٨) 50جاء يف العةاريل  ملا

 
 25اجلديفل 

 ملراقبة اهلدنة: عرض عام للو ية، حس  فئة املهامهيئة األمم املتحدة 
 العةار 

 (1949) 73 (194٨) 50 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   يفمهام الرةقة املهام ال سكةية   

X رصد يفنف مقالق الوار
X )أ(

 )ب(
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 

  
 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض ا شتباك 
أنرتتا جمدتتس األمتتل نتتوَة األمتتم املتحتتدة ملةانعتتة فتتض ا شتتتعاك  

، يفذلتتك يف أ عتتاب (1974) 350 عتتةاره  1974أاير/متتايو  31يف 
ا تفتتتتاق  دتتتتى فتتتتض ا شتتتتتعاك  تتتتني العتتتتوات اإلستتتتةائيدية يفالستتتتورية يف 
مةتف تتات اجلتتو ل. يفموتت  ذلتتك احلتتني، ظدتتت العتتوة موترتتةة يف املو عتتة 

يتتتتة لدحفتتتتاظ  دتتتتى يفنتتتتف مقتتتتالق الوتتتتار  تتتتني مستتتتةائيل يفاجلمهوريتتتتة ال ة 
يفاإلشتتتةاف  دتتتى توفيتتت  اتفتتتاق فتتتض ا شتتتتعاك يف دتتتى موتتتاقق  الستتتورية

 الفصل يفاحلد مل األسدحة،  دى الوحو املوصوص  دي  يف ا تفاق.

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةا ، مدد اجملدس يف يتة العتوة  تدة  
موهتتتتتتتا ستتتتتتتة أشتتتتتتهة، كتتتتتتتال آخةذتتتتتتا حتتتتتتتىت  لفتتتتتترتات متتتتتتتدة كتتتتتتلمتتتتتتةات 

، يفذلتتتك ديفل مجتتتةاء تغيتتت ات  دتتتى يف يتهتتتا 2014حليةال/يونيتتت   30
 ةضتتا  امتتا لو يتتة نتتوة األمتتم  26. يفيتنتتمل اجلتتديفل (40)ترتتكيدها أيف

 املتحدة ملةانعة فض ا شتعاك مو  منرائها.
__________ 

؛ 5الفعتتةة  (2012) 20٨4؛ يف 6، الفعتتةة (2012) 2052العتتةارات  (40) 
 . 6، الفعةة (2013) 2131؛ يف 7، الفعةة (2013) 210٨يف 

  
 26اجلديفل 

 املتحدة ملراقبة فض ا شتباك: عرض عام للو ية، حس  فئة املهامقوة األمم 
 العةار 

 (2011) 1994 (2010) 1965 (2010) 1934 (2009) 1٨99 (1974) 350 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
      املهام ال سكةية يفمهام الرةقة      

X رصد يفنف مقالق الوار
     )أ(

 
  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 

https://undocs.org/ar/50%20(1948)
https://undocs.org/ar/50%20(1948)
https://undocs.org/ar/73%20(1949)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F50+%281948%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F73+%281949%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/350%20(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/2052(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2131(2013)
http://undocs.org/S/RES/350(1974)
http://undocs.org/S/RES/1899(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1934%20(2010)&Lang=E
http://undocs.org/S/RES/1965(2010)
http://undocs.org/S/RES/1994(2011)
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 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتتل نتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة املؤنتتتتتة يف لعوتتتتال يف  

لدتاكد مل انسحاب  (197٨) 425 عةاره  197٨آذار/مارس  19
العتتوات اإلستتةائيدية متتل جوتتوب لعوتتال، يفم تتادة محتتالل الستتالم يفاألمتتل 
الديفليني، يفمستا دة حكومتة لعوتال  دتى م تادة  ستط ستد تها الف ديتة 

 يف املو عة.
، مدند اجملدس يف ية العوة يفخالل الفرتة املرمولة اب ست ةا  

متتتتتتتتتةتني ملتتتتتتتتتتدة ستتتتتتتتتتوة يف كتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتةة، يفامتتتتتتتتتتتدت آختتتتتتتتتة يف يتتتتتتتتتتة حتتتتتتتتتتىت 
. يفمل أيذل اجملدس ردخال أي تغي ات (41)2014آب/أغس س  31

. غتت  أل اجملدتتس 2013يف  2012 دتتى ترتتكيل العتتوة ختتالل  تتامي 
__________ 

 . 1، الفعةة (2013) 2115؛ يف 1، الفعةة (2012) 2064 العةارال (41) 

ال د تتتا مىل الت جيتتتل  (2012) 2064 تتتدل يف يتتتة العتتتوة يف نتتتةاره 
د ى مراركة العوة يفالعوات املسدحة الدعوانية يف احلوار ا سرتاتيجي، 
مبتتا يتفتتق متتع توصتتيات ا ستتت ةا  ا ستترتاتيجي التت ي أجتتةاه األمتتني 

ذلتتتك متتتل ختتتالل ، مبتتتا يف (42)2011ال تتتام يف كتتتانول األيفل/ديستتتمرب 
ت ليتتتل التوستتتيق  تتتني املتتتالني يف تعتتتدمي املستتتا دة مىل العتتتوات املستتتدحة 
الدعوانيتتتتتتة لتمكيوهتتتتتتا متتتتتتل الوفتتتتتتاء ابملهتتتتتتام املووقتتتتتتة هبتتتتتتا مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار 

 تة   تام لو يتة العتوة موت   27. يفيةد يف اجلديفل (2006) 1701
التو  الكامتل جلميتتع الفعتةات املتصتتدة  2٨. يفيتةد يف اجلتتديفل منرتائها

ابلتغي ات املدخدة  دى الو ية، التيت يفردت يف نتةارات اختت ذا اجملدتس 
 خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

__________ 

 (42) S/2012/151 . 

  
 27اجلديفل 

 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام
 العةار 

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
425 

(197٨) 
426 

(197٨) 
1701 

(2006) 
1٨32 

(200٨) 
1٨٨4 

(2009) 
1937 

(2010) 
2004 

(2011) 
2064 

(2012) 
2115 

(2013) 
X   اإلذل ابستددام العوة          

       )أ(
X   التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة

       )أ(
X   الد م اإلنسام

)أ(
       

X  الت ايفل يفالتوسيق الديفليال
X      )أ(

  )ب(
          املهام ال سكةية يفمهام الرةقة

X مقالق الوار رصد يفنف
X )أ(

)ب(
 X

)ب(
       

الالجئتتتتتتول  محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتتل فتتتتتتيهم
X   يفاملرةديفل داخديا

)أ(
       

املستا دة  محاية ال امدني يف جمتال تعتدمي
اإلنستتتتتتتتتانية يفمتتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة 

X   يفمةافعها/حةية حةكة األفةاد يفامل دات
)أ(

       
رصد احلالتة األمويتة؛ يفتستي  التديفرايت؛ 

X يفالةدع
)أ(

 X
) (

 X
)ب(

    X
X )ب(

) (
  

X   د م اجليش
)أ(

 X
X )ب(

) ( X
) ( X

)ب(
 X

)ب(
 X

) ( 
X مؤسسات الديفلة د م

)أ(
 X

) (
 X

)ب(
       

 
  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية ) ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2012/151
http://undocs.org/S/RES/425(1978)
http://undocs.org/S/RES/425(1978)
http://undocs.org/S/RES/426(1978)
http://undocs.org/S/RES/426(1978)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1832%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1832%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1884%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1884%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1937%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1937%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2004%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2004%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2064%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2064%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2115%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2115%20(2013)
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 2٨اجلديفل 
  2013-2012قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان: التغيريات املدخلة على الو ية، 

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الصادر هبا تكديفالفئة يفاملهمة 
   (2012  20٦4القرار    

   التعاون والتنسيق الدوليان
يةحتتب يف ذتت ا الصتتدد مبرتتاركة العتتوة املؤنتتتة يفاجلتتيش الدعوتتام يف احلتتوار ا ستترتاتيجي  

ال ي يةمي مىل مجةاء حتديل مل دات العوات الربية يفالعحةية يفيفضع جممو ة مل الوعا  
املةج يتتة التتيت ت كتتس التترتا ط  تتني نتتتدرات العتتوة املؤنتتتة يفمستتؤيفلياهتا يفنتتدرات اجلتتتيش 

ة حتديتد متا يدتلم اجلتيش الدعوتام متل احتياجتات لتوفيت  املهتام الدعوام يفمسؤيفليات ،  غيت
، يفيد و مىل تسةيع يفت ت ، مبا يتماشى مع (2006) 1701اليت ُكدف هبا يف العةار 

توصيات ا ست ةا  ا سرتاتيجي لدعوة املؤنتة ذات الصدة، يفذلك  سعل موها ت ليتل 
التوستتتتتيق  تتتتتني اجلهتتتتتات املالتتتتتة لتعتتتتتدمي املستتتتتا دة مىل اجلتتتتتيش الدعوتتتتتام لتمكيوتتتتت  متتتتتل 

 (3)الفعةة  (2006) 1701ا ض الع ابملهام املوكولة ملي  مبوجب العةار 

  وصة مضايف

  املهام العسكرية ومهام الشرطة
  وصة مضايف مل العةار 3انظة أ اله الفعةة  اجليشد م 

     
بعثززززززززة األمززززززززم املتحززززززززدة للمراقبززززززززة يف اجلمهوريززززززززة  

 السورية العربية
أنرا جمدس األمتل   ثتَة األمتم املتحتدة لدمةانعتة يف اجلمهوريتة  

 نيستتتتتتال/ 21، يفذلتتتتتتك يف (2012) 2043ال ة يتتتتتتة الستتتتتتورية  عتتتتتتةاره 
يومتتتا  غيتتتة رصتتتد يفد تتتم يفنتتتف  90يفلفتتترتة أيفليتتتة متتتدهتا  2012 أ ةيتتتل

األقةاف كافة أل مال ال وف املسدح جبميع أشكاهلا يفالتوفي  الكامتل 
لامتتتتم  نتتتترتاح الوعتتتتا  الستتتتت املعتتتتدم متتتتل املع تتتتو  اخلتتتتاص املرتتتترتك 

املتحتتدة يفجام تتة التتديفل ال ة يتتة مىل ستتورية إلهنتتاء الوتتلاع يف اجلمهوريتتتة 
متتل املتتتةانعني  300ال ة يتتة الستتورية. يفأُذل  ورتتتة أيفيل ل تتدد يصتتتل مىل 

.  يتد أل (43)ال سكةيني غت  املستدحني مضتافة مىل  وصتة متدم مالئتم
__________ 

نعل نرة   ثة األمتم املتحتدة لدمةانعتة يف اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، أذل  (43) 
 2012نيستتتتتتال/أ ةيل  14املتتتتتتؤر   (2012) 2042اجملدتتتتتس يف العتتتتتتةار 

مةانعتتتتتا  ستتتتتكةاي  30اجملدتتتتتس  ترتتتتتكيل فةيتتتتتق متعتتتتتدم يتتتتتتالف متتتتتل لتتتتتو 
األقتتةاف يفالعتتدء يف اإل تتالغ  تتل توفيتت  يفنتتف  مستتدح لدتواصتتل متتع  غتت 

كامل لد وف املسدح جبميع أشتكال  متل جانتب مجيتع األقتةاف، يفذلتك 
 حلني نرة الع ثة.

 ستتعب اشتتتداد  2012حليةال/يونيتت   15الع ثتتة أيفنفتتت أنرتت تها يف 
وف املسدح يف مجيع ألاء العدد. يفند جدد اجملدس يف ية الع ثة ملدة ال 
؛ 2012متوز/يوليتتتت   20املتتتتؤر   (2012) 2059يومتتتتا ابلعتتتتةار  30

  ل است داده لتجديد يف ية الع ثة   د ذلك، شتةي ة أل يعدت  يفأ ةب
تددام األسدحة الثعيدة يفخفض مجيتع األقتةاف األمنُي ال ام  ونف اس

مستوى ال وف مبا يكفي لدسماح لدع ثة اداء يف يتها يفأل يؤكد جمدس 
. يفنظتتةا ل تتدم استتتيفاء ذتت يل الرتتةقني، انتهتتت يف يتتة (44)األمتتل ذلتتك

 آب/ 19  ثة األمم املتحدة لدمةانعة يف اجلمهورية ال ة يتة الستورية يف 
 ة   تام  29يفيةد يف اجلديفل  يف موتصف الديل. 2012أغس س 

التو  الكامتل جلميتع  30لو ية الع ثة مو  منرتائها. يفيتةد يف اجلتديفل 
الفعةات املتصدة ابلو ية، اليت يفردت يف نةارات اختت ذا اجملدتس ختالل 

  الفرتة نيد ا ست ةا .
__________ 

 .3، الفعةة (2012) 2059العةار  (44) 

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
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 29اجلديفل 
 السورية: عرض عام للو ية، حس  فئة املهامبعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية 

 العةار 
 (2012) 2059 (2012) 2043 (2012) 2042 تكديفالفئة يفاملهمة الصادر هبا 

    املهام ال سكةية يفمهام الرةقة    
X رصد يفنف مقالق الوار

X )أ(
  )أ(

X  ال مدية السياسية
)أ(

  
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  

 30اجلديفل 
 2012للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية: إنشاء الو ية يف عام بعثة األمم املتحدة 

 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   (2012  2042القرار    

   املهام العسكرية ومهام الشرطة
مةانعتتا  ستتكةاي  30يعتتةر اإلذل ريفتتاد فةيتتق متعتتدم مؤلتتف متتل  تتدد يف حتتديفد  رصد يفنف مقالق الوار

يفالعتتتدء يف اإل تتتالغ  تتتل توفيتتت  يفنتتتف كامتتتل متتتع األقتتتةاف  غتتت  مستتتدح لدتواصتتتل
مل جانب مجيع األقةاف يفذلك حلني نرة الع ثة  لد وف املسدح جبميع أشكال 

، يفيهيتتتتب حبكومتتتتة اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية يفكافتتتتة 5املرتتتتار مليهتتتتا يف الفعتتتتةة 
األقتتتتةاف األختتتتةى أل تنتتتتمل متكتتتتني الفةيتتتتق املتعتتتتدم متتتتل توفيتتتت  مهامتتتت  يففعتتتتا 

 (7)الفعةة  6 الفعةة لاحكام احملددة يف

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديد تكديف

    (2012  2043القرار 
   املهام العسكرية ومهام الشرطة

أ متال ال وتف املستدح جبميتع أشتتكال   يعتةر أينتا أل تكدتف الع ثتة  ةصتد يفنتف رصد يفنف مقالق الوار
متتل جانتتب كتتل األقتتةاف، يفرصتتد يفد تتم التوفيتت  الكامتتل ملعتترتح الوعتتا  الستتت 

 (6ال ي ندم  املع و  اخلاص املررتك )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديد تكديف

   العملية السياسية
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  مل العةار 6انظة أ اله الفعةة  

 جديد تكديف
   

  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2043%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2059%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
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 البعثات السياسية وبعثات بناء السالم - اثنيا
 مالحظة 
يةكل العسم الثتام  دتى نتةارات جمدتس األمتل املت دعتة رنرتاء  

يفتغي ذتتتتا  الع ثتتتتات السياستتتتية يف  ثتتتتات  وتتتتاء الستتتتالم، يفتوفيتتتت  يف يتهتتتتا
 .(45)يفمهنائها خالل الفرتة نيد ا ست ةا 

 
حملزززة عامزززة عزززن البعثزززات السياسزززية وبعثزززات بنزززاء السزززالم  

 2013و  2012خالل عامي 
  ثتتتة سياستتتية  12ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، أدار اجملدتتتس  

، أنرا اجملدس   ثة األمم املتحتدة 2013. يفيف  ام (46)يف  ثة لعواء السالم
لتحتتتتتل حمتتتتل مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة  (47)املستتتتتا دة مىل الصتتتتتومال لتعتتتتدمي

 .2013 يوني  حليةال/ 3السياسي لدصومال ال ي أ ل يف يت  يف 
 

 يف ايت الع ثات السياسية يفمكاتب  واء السالم 
ا ستتت ةا ، يفسنتتع اجملدتتس يف ايتِّ م ظتتم ختتالل الفتترتة نيتتد  

الع ثتتتتات السياستتتتتية يفمكاتتتتتتب  وتتتتتاء الستتتتتالم. يفظدتتتتتت يف يتتتتتتا   ثتتتتتتني، 
مةكل األمتم املتحتدة اإلنديمتي لدد دوماستية الونائيتة الستيا الوست ى   ا

يفمكتتتب موستتتق األمتتم املتحتتتدة اخلتتاص لرتتتؤيفل لعوتتال، ديفل تغيتتت  مىل 
ية يفمكاتتتتب  وتتتاء حتتتد   يتتتد. يف صتتتفة  امتتتة، ظدتتتت الع ثتتتات السياستتت

الستتالم  مديتتات مت تتددة األ  تتاد جتمتتع  تتني املهتتام السياستتية يفجممو تتة 
أيفستتتع ن انتتتا متتتل األنرتتت ة املتتتاذيفل هبتتتا يف جمتتتا ت حعتتتوق اإلنستتتال، 

 يفال وف اجلوسي يف حا ت الولاع، يفسيادة العانول. 
اجملدتتتس مىل الع ثتتتات السياستتتية يفمكاتتتتب  وتتتاء  يفتلايتتتد قدتتتب 

السالم أل حتعق ندرا أكرب مل ا تساق يفالتكامل يف أداء يف ايهتا مع 
موظومتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة األيفستتتتتع ن انتتتتتا يفاجلهتتتتتات الفا دتتتتتة األختتتتتةى 

الصدة، مبا يف ذلك مل خالل الت ايفل  ني الع ثات. يف دى يفجت   ذات
مية يفالع ثتات السياستية  ت ليتل اخلصوص، كدف اجملدس املكاتب اإلندي

ا ستتتتتجاابت املتكامدتتتتة التتتتيت تتتتتتم  دتتتتى الصتتتت يد ديفل اإلنديمتتتتي يف تتتترب 
احلديفد، يفذلك  غية التصدي لدمراكل ال ا ةة لدحديفد مثل هتديدات 

__________ 

سترتاري  يفاثديت  التت يل لالقتالع  دتى م دومتات  تل مع تتوثي األمتني ال تام يفم (45) 
ينتتتتت د ول  تتتتتو ايت تتصتتتتتل مبستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس  تتتتتل صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتتل 
التتتديفليني،  تتتدا أيفلئتتتتك امل يوتتتني كةؤستتتاء لع ثتتتتات حفتتتظ الستتتالم أيف الع ثتتتتات 

 السياسية أيف   ثات  واء السالم، انظة اجللء التاسع، العسم السادس. 

موانرات تتوايفل فةادى الع ثات السياسية يفمكاتتب  وتاء  لالقالع  دى (46) 
 السالم، انظة الدراسات اخلاصة  كل  دد مل العددال يف اجللء األيفل. 

 . 1، الفعةة (2013) 2102العةار  (47) 

اجلةميتتة املوظمتتة  تترب الوقويتتة يفا جتتتار ابملدتتدرات. ف دتتى ستتعيل املثتتال،  
ل العتتتتدرات  دتتتتى ُكدتتتتف مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة لغتتتتةب أفةيعيتتتتا  ت ليتتتت

الصتت يد ديفل اإلنديمتتي لدتصتتدي لاخ تتار ال تتا ةة لدحتتديفد يفاألخ تتار 
الرامدة اليت هتدد السالم يفاألمل يفا ستعةار،   سيما  دم ا ستعةار 
املتصتتل اب نتدتتاابت يفالتحتتدايت ذات الصتتدة رصتتالح ن تتاع األمتتل، 

يفع، يفاجلةميتتتتتة املوظمتتتتتة ال تتتتتا ةة لدحتتتتتديفد الوقويتتتتتة، يفا جتتتتتتار غتتتتت  املرتتتتتة 
يفاإلرذتتاب. يفكدتتف اجملدتتس أينتتا مكتتتب األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا 
 تيست  مجيتاد ريفا تط موهجيتة موتظمتتة تتة ط  تني األ متال التيت تنتت دع 

اتعتتتاع األمتتتم  هبتتتا األمتتتم املتحتتتدة داختتتل املو عتتتة ديفل اإلنديميتتتة، لت ليتتتل
املتحدة هنجا نائما  دى التماسك يفالت زر يف التصتدي ألستعاب  تدم 

. يفيف ستتتياق توميتتتة (4٨)ار يفنرتتتوب الوتتتتلا ات يف غتتتةب أفةيعيتتتاا ستتتتعة 
العتتتتدرات الوقويتتتتة، شتتتتجع اجملدتتتتس التد تتتتيط يفالتوفيتتتت  املرتتتترتكني متتتتع 

 الوظةاء الوقويني يفأفةنة األمم املتحدة الع ةية.
، أذل اجملدس  ورة يفحتدات حةاستة حلمايتة 2013يفيف  ام  

ثتتتات سياستتتتية متتتوظفي األمتتتتم املتحتتتدة يفمعانيهتتتتا يفأصتتتوهلا يف ثتتتتال    
ت مل يف  يئات غ  مؤاتية، يفذي مكتب األمم املتحدة املتكامل لعواء 
الستتالم يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م يف 

 ليعيا، يف  ثة األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل الصومال. 
يفيف مجيتتتع الع ثتتتات السياستتتية يف  ثتتتات  وتتتاء الستتتالم، كانتتتت  
املتصتتتدة ابل مديتتتات السياستتتية يفالت تتايفل يفالتوستتتيق التتتديفليني ذتتتي املهتتام 

املهتتتام املعتتتةرة األكثتتتة شتتتيو ا. يفكتتتال لدع ثتتتات السياستتتية يف  ثتتتات  وتتتاء 
الستتالم يف أفةيعيتتا  مومتتا جممو تتة أيفستتع متتل املهتتام املتتاذيفل هبتتا معارنتتة 

أختتتةى. يفكتتتال ذوتتتاك تفتتتايفت  موتتتاقق  غ ذتتتا متتتل الع ثتتتات ال امدتتتة يف
قعي تتتة التتتو ايت. ف دتتتى ستتتعيل املثتتتال، كانتتتت ذوتتتاك  منديمتتتي أينتتتا يف

 ام   ثات سياسية يف  ثات لعواء السالم يف أفةيعيا هلا يف ايت تتصل 
حبعوق اإلنسال يفسيادة العانول يفد م مؤسستات الديفلتة، يف حتني أل 
  ثتتني فعتط  تتامدتني يف موتاقق أختتةى كانتت لتتديهما الو يتة نفستتها. 

اثوتتتني،  تتا مةكتتل األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي يفيُتت كة أل   ثتتتني سياستتيتني 
لدد دوماستتتتتتتتتية الونائيتتتتتتتتتة ملو عتتتتتتتتتة آستتتتتتتتتيا الوستتتتتتتتت ى يفمكتتتتتتتتتتب موستتتتتتتتتق 

املتحتتدة اخلتتاص لرتتؤيفل لعوتتال، كانتتت هلمتتا يف يتتتال مفتوحتتتال.  األمتتم
 ةضتتا  امتتا لتتو ايت الع ثتتات السياستتية  32 يف 31يفيعتتدم اجلتتديف ل 

املرتتتتتتمولة  يف  ثتتتتتتات  وتتتتتتاء الستتتتتتالم التتتتتتيت كانتتتتتتت  امدتتتتتتة ختتتتتتالل الفتتتتتترتة
 فئة. 13اب ست ةا ، يفذي جمم ة يف 

__________ 

 (4٨) S/2013/753 يف S/2013/759 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/759
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 31اجلديفل 
  الو ايت احملددة املوكلة إىل البعثات السياسية وبعثات بناء السالم: أفريقيا

 الو ية

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
السياستتتتتتتتتتتتتتتتي 

 لدصومال

  ثتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي 
املستتتا دة مىل 

 الصومال

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
لغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب 

 أفةيعيا

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
املتكامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
لعواء السالم 
 يف س اليول

مكتتتتتتتتب األمتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

لعوتتتتتاء املتكامتتتتتل 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يف 
مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 

 الوس ى

مكتب األمم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
املتكامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
لعوتتاء الستتالم 
 -يف غيويتتتتتتتتتتتا 

  يسايف

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلنديمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
لوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 

 أفةيعيا

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتدة يف 

  وريفندي

  ثة األمم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
لدتتتتتد م يف 

 ليعيا
 X        X الفصل السا ع          

          ال سكةي -التوسيق املدم 

التجةيتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتالح يفمدارة 
 X X   X X   X األسدحة

 X X X X X X  X X املسا دة ا نتدا ية

حعتتوق اإلنستتتال؛ يفاملتتتةأة يفالستتتالم 
 X X X X X X  X X يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

  X  X  X   X الد م اإلنسام

 X X X X X X X X X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال

 X X X X  X  X X املهام ال سكةية يفمهام الرةقة

 X X X X X X X X X ال مدية السياسية

      X X   اإل الم

 X X X X X X  X X سيادة العانول/الرؤيفل العنائية

 X X X X X X  X X مصالح ن اع األمل

 X    X   X  د م نظم اجللاءات
  

 32اجلديفل 
 السياسية وبعثات بناء السالم: آسيا والشرق األوسطالو ايت احملددة للبعثات 

 الو ية

  ثتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 
لتعتتتتتتتتتتتدمي املستتتتتتتتتتتا دة مىل 

 أفغانستال

مةكتتل األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي 
الونائيتتتتتة ملو عتتتتتتة  لدد دوماستتتتتية
 آسيا الوس ى

  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
لتعتتتتدمي املستتتتا دة مىل 

 ال ةاق

األمتتتتتتتتتتتتتم  مكتتتتتتتتتتتتتتب موستتتتتتتتتتتتتق
املتحتتتتتتتتدة اخلتتتتتتتتاص لرتتتتتتتتؤيفل 

 لعوال
     الفصل السا ع     

    X ال سكةي -التوسيق املدم 
  X  X التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة

  X  X املسا دة ا نتدا ية
حعتتتتوق اإلنستتتتال؛ يفاملتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتتل؛ يفاألقفتتتتال 

  X  X يفالولاع املسدح
  X  X الد م اإلنسام

 X X X X يفالتوسيق الديفليالالت ايفل 
     املهام ال سكةية يفمهام الرةقة
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 الو ية

  ثتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 
لتعتتتتتتتتتتتدمي املستتتتتتتتتتتا دة مىل 

 أفغانستال

مةكتتل األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي 
الونائيتتتتتة ملو عتتتتتتة  لدد دوماستتتتتية
 آسيا الوس ى

  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
لتعتتتتدمي املستتتتا دة مىل 

 ال ةاق

األمتتتتتتتتتتتتتم  مكتتتتتتتتتتتتتتب موستتتتتتتتتتتتتق
املتحتتتتتتتتدة اخلتتتتتتتتاص لرتتتتتتتتؤيفل 

 لعوال
 X X X X ال مدية السياسية     

    X اإل الم

  X  X سيادة العانول/الرؤيفل العنائية

    X مصالح ن اع األمل

    X نظم اجللاءات د م

  X  X مؤسسات الديفلة د م
   

 أفريقيا
 األمم املتحدة السياسي للصومال مكت  
أنرتتتتتب مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة السياستتتتتي لدصتتتتتومال  عيتتتتتال  

؛ يفنتتتتد ُكدتتتتف   تتتتد ذلتتتتك (49)1995نيستتتتال/أ ةيل  15رائستتتتي متتتتؤر  
 عتتت ل املستتتا ي احلميتتتدة يفتعتتتدمي التتتد م السياستتتي لدجهتتتود الةاميتتتة مىل 
منامتتتة ستتتالم يفاستتتتعةار دائمتتتني يف الصتتتومال متتتل ختتتالل توفيتتت  اتفتتتاق 

. يفُكدتف كت لك حبرتتد 200٨حليةال/يونيت   9لدستالم املتؤر   جيعتويت
املتتتتوارد يفالتتتتد م متتتتل اجملتمتتتتع التتتتديفيل متتتتل أجتتتتل التوميتتتتة ا نتصتتتتادية يف 

، قُدب مىل مكتب األمم 2009الصومال. يفيف كانول األيفل/ديسمرب 
املتحتتتدة السياستتتي لدصتتتومال توستتتيق اجلهتتتود امليدانيتتتة لامتتتم املتحتتتتدة 

 مكافحة العةصوة.  يفاجملتمع الديفيل يف جمال
يفمتتل ختتالل تعتتادل لدةستتائل  تتني األمتتني ال تتام يفرئتتيس جمدتتس  

، ُمتتتددت (50) 2011كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   30يف  29األمتتتل مت يف 
__________ 

 (49) S/PRST/1995/15 . 

 (50) S/2011/802  يفS/2011/803.  

، 2013كانول األيفل/ديسمرب   31يف ية املكتب لدمةة األخ ة، حىت 
 2093ديفل مدختتال أي تغيتتت ات  دتتتى املهتتام املووقتتتة  تتت . يفيف العتتتةار 

، رحتتب اجملدتتس اب ستتت ةا  2013آذار/متتارس  6املتتؤر   (2013)
ا سرتاتيجي ال ي أجةاه األمني ال تام يف الفترتة متل أيدول/ستعتمرب مىل 

 رال يفجتود األمتم املتحتدة يف مدهتا يف  2012 كانول األيفل/ديسمرب
الصتتتومال. يفأ تتتةب اجملدتتتس  تتتل اتفانتتت  متتتع التتتةأي العائتتتل ال مكتتتتب 
األمم املتحدة السياسي لدصتومال أ تل يف يتت  يفيوعغتي ا ست اضتة  وت  

. (51)يف أنتتتتةب يفنتتتتت اكتتتتل  ع ثتتتتة سياستتتتية خاصتتتتة جديتتتتدة يفموستتتت ة
يفحدتت حمدت    ثتة  2013حليةال/يونيت   3أ ل املكتب يف يت  يف  يفند

 33األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتتا دة مىل الصتتتومال. يفيتتتةد يف اجلتتتديفل 
  ة   ام لو ية املكتب مو  منرائ .

__________ 

 . 1٨، الفعةة (2013) 2093العةار  (51) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/1995/15
https://undocs.org/ar/S/2011/802
https://undocs.org/ar/S/2011/803
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
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  33اجلديفل 
                                           مكت  األمم املتحدة السياسي للصومال: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام

 
S/PRST/

1995/15 
S/2005/729 

 S/2005/730 يف
S/2007/762 

 S/2007/763 يف

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
1٨14 

(200٨) 

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
1٨63 

(2009) 

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
1٨72 

(2009) 
S/2009/664 

 S/2009/665 يف

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
1910 

(2010) 

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
1964 

(2010) 

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
1976 

(2011) 

العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
2010 

(2011) 
S/2011/802 

 S/2011/803 يف
التجةيتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتالح              

X      يفمدارة األسدحة
X  )أ(

     )ب(
X   املسا دة ا نتدا ية

X )أ(
X   )ب(

) (     X
) ( 

حعتتتتتوق اإلنستتتتتال؛ يفاملتتتتتتةأة 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل؛ 
X    يفاألقفال يفالولاع املسدح

)أ(
  X

)ب(
  X

)ب(
 X

X  )ب(
  )أ(

X   الد م اإلنسام
)أ(

    X
) (

      

X  الت ايفل يفالتوسيق الديفليال
X )أ(

)ب(
 X

)ب(
 X

X )ب(
) (

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

  X
) (

  

املهتتتتتتام ال ستتتتتتكةية يفمهتتتتتتام 
             الرةقة

X       األمل العحةي
)أ(

   X
   )ب(

X        د م الرةقة
)أ(

  X
)ب(

 X
) (

  

X ال مدية السياسية
X )أ(

) (
 X

)ب(
 X

)ب(
 X

)ب(
 X

) (
 X

) (
 X

)ب(
 X

) (
  X

) (
  

ستتتتتتتتتيادة العانول/الرتتتتتتتتتؤيفل 
X    العنائية

)أ(
  X

)ب(
  X

)ب(
  X

)ب(
 X

) (
  

X      مصالح ن اع األمل
)أ(

  X
)ب(

   X
) (

  

X  د م مؤسسات الديفلة
)أ(

 X
)ب(

  X
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
)ب(

 X
) (

  
 

   مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف.  )ب( 
 .م ادة لكيد لدو ية ) ( 

https://undocs.org/ar/1995/15
https://undocs.org/ar/1995/15
https://undocs.org/ar/S/2005/729
https://undocs.org/ar/S/2005/729
https://undocs.org/ar/S/2005/730
https://undocs.org/ar/S/2007/762
https://undocs.org/ar/S/2007/762
https://undocs.org/ar/S/2007/763
https://undocs.org/ar/S/RES/1814(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1814(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1863(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1863(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1872(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1872(2009)
https://undocs.org/ar/S/2009/664
https://undocs.org/ar/S/2009/664
https://undocs.org/ar/S/2009/665
https://undocs.org/ar/S/RES/1910(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1910(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1964(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1964(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1976(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1976(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2010(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2010(2011)
https://undocs.org/ar/S/2011/802
https://undocs.org/ar/S/2011/802
https://undocs.org/ar/S/2011/803
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 بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل الصومال 
، أنرا 2013أاير/مايو  2املؤر   (2013) 2102ابلعةار  

جمدتتس األمتتل   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة مىل الصتتومال لفتترتة 
املستتتتتتتتتتا ي ”ستتتتتتتتتوة يفاحتتتتتتتتتتدة. يفنتتتتتتتتتد ُكدفتتتتتتتتتتت الع ثتتتتتتتتتتة ابلعيتتتتتتتتتام مبهتتتتتتتتتتام 

حكومتتتة  دع هبتتتاد متتتا ل مديتتتة الستتتالم يفاملصتتتاحلة التتتيت تنتتت  “احلميتتتدة
لدحكومتة ا حتاديتتة، يفلع ثتة ا حتتتاد  يفتتوف  التتد م الصتومال ا حتاديتتة،

األفةيعي يف الصومال حسب ا نتناء،  ل قةيق تعدمي املرورة ذات 
ال تتا ع ا ستترتاتيجي  رتتال السياستتات ال امتتة التتالزم اتعا هتتا يف جمتتايل 

احلكومتتتة  وتتتاء الستتتالم يف وتتتاء الديفلتتتة. يفُكدفتتتت الع ثتتتة كتتت لك مبستتتا دة 
 ستتتتيما ا حتاديتتتتة يف توستتتتيق التتتتد م املعتتتتدم متتتتل املتتتتالني التتتتديفليني، يف 

توستتتتتتتيق املستتتتتتتتا دة املعدمتتتتتتتتة مىل الع تتتتتتتاع األمتتتتتتتت  يفاألمتتتتتتتتل العحتتتتتتتتةي، 
يفابملستتا دة  دتتى  وتتاء نتتدرة احلكومتتة ا حتاديتتة يف جمتتايل محايتتة حعتتوق 
 اإلنسال يفسيادة العانول. يفأكد اجملدس أ ية ت ايفل   ثة األمم املتحدة

لتعتتتتتتتتتتتتتدمي املستتتتتتتتتتتتتا دة مىل الصتتتتتتتتتتتتتومال متتتتتتتتتتتتتع فةيتتتتتتتتتتتتتق الةصتتتتتتتتتتتتتد امل تتتتتتتتتتتتت  
 يفمريرتاي.  ابلصومال
، أذل اجملدتتتتس، متتتتل 2013كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   24يفيف  

،  ورة (52)خالل تعادل لدةسائل  ني األمني ال ام يفرئيس جمدس األمل
تد مها سةيَّة لوجستيات ذات نوام أفةاد،  410يفحدة حةاسة نوامها 

مالئم، لت ليتل األمتل يف جمم تات   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي املستا دة 
 تتتتة   تتتتام لو يتتتتة الع ثتتتتة موتتتت   34مىل الصتتتتومال. يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 

التو  الكامتل جلميتتع الفعتةات املتصتتدة  35منرتائها. يفيتةد يف اجلتتديفل 
دتتتتتس ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ابلو يتتتتتة، التتتتتيت يفردت يف نتتتتتةارات اختتتتتت ذا اجمل

 ا ست ةا .
__________ 

 (52) S/2013/764  يفS/2013/765 . 

  
 34اجلديفل 

                                           بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل الصومال: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام
 العةار 

 ( 2013) 2102 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
X التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة  

 )أ(
X املسا دة ا نتدا ية

 )أ(
X حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

)أ(
 

X الديفليالالت ايفل يفالتوسيق 
)أ(

 

  املهام ال سكةية يفمهام الرةقة

X األمل العحةي
)أ(

 

X ال مدية السياسية
)أ(

 

X سيادة العانول/الرؤيفل العنائية
)أ(

 

X مصالح ن اع األمل
)أ(

 

X نظم اجللاءات د م
)أ(

 

X مؤسسات الديفلة د م
)أ(

 
 

   مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/764
https://undocs.org/ar/S/2013/765
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102%20(2013)
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 35اجلديفل 
 2013بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل الصومال: إنشاء الو ية يف عام 

 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   (2013  2102 القرار   

  من السالح وإدارة األسلحةالتجريد 
 يعةر أينا أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة ما يدي: 

حلكومتتتتتة الصتتتتتومال ا حتاديتتتتتة، يفلع ثتتتتتة ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي يف  ... )ب( تتتتتتوف  التتتتتد م
الصتتومال حستتتب ا نتنتتتاء،  تتتل قةيتتتق تعتتدمي مرتتتورة ذات قتتتا ع استتترتاتيجي  رتتتال 
السياستتتتات ال امتتتتة التتتتالزم اتعا هتتتتا يف جمتتتتايل  وتتتتاء الستتتتالم يف وتتتتاء الديفلتتتتة، مبتتتتا يرتتتتمل 

 التالية: األمور
ول )مبا يف ذلتك الرتةقة يفال دالتة مصالح الع اع األم ، يف سط سيادة العان‘ 2... ’

يفاملؤسسات اإلصالحية يف مقار مةكتل األمتم املتحتدة لدتوستيق  دتى الصت يد ال تاملي(، 
يففتتتض ا شتتتتعاك  تتتني املعتتتاتدني، يفنتتتلع الستتتالح يفتستتتةيح املعتتتاتدني يفم تتتادة مدمتتتاجهم، 

 (2يفاألمل العحةي، يفاأل مال املت دعة ابأللغام )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   املساعدة ا نتذابية
ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي يف  ... )ب( تتتتتتوف  التتتتتد م حلكومتتتتتة الصتتتتتومال ا حتاديتتتتتة، يفلع ثتتتتتة 

الصتتومال حستتتب ا نتنتتتاء،  تتتل قةيتتتق تعتتدمي مرتتتورة ذات قتتتا ع استتترتاتيجي  رتتتال 
السياستتتتات ال امتتتتة التتتتالزم اتعا هتتتتا يف جمتتتتايل  وتتتتاء الستتتتالم يف وتتتتاء الديفلتتتتة، مبتتتتا يرتتتتمل 

 التالية: األمور
منرتتتاء نظتتتام احتتتتادي؛ يف مديتتتة مةاج تتتة الدستتتتور يفا ستتتتفتاء الالحتتتق  رتتتال ‘ 3...’

 (2)الفعةة  2016؛ يفالتحن   نتداابت  ام الدستور

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

                                            حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
 اجملا ت التالية:... )د( املسا دة يف  واء ندرات حكومة الصومال ا حتادية يف  

ت ليتتتتل احتتتترتام حعتتتتوق اإلنستتتتال يفمتكتتتتني املتتتتةأة، مبتتتتا يف ذلتتتتك متتتتل ختتتتالل تتتتتتوف  ‘ 1’
 مستراريل يف الرؤيفل اجلوسانية يفمستراريل يف حعوق اإلنسال؛

مهام صدر هبا تكديف 
  جديد

ت ليل محاية األقفال يفتوفي  خ ط  مل حكومة الصومال ا حتادية ذات الصدة ‘ 2’ 
يفالوتتتتتتلاع املستتتتتتدح، مبتتتتتا يف ذلتتتتتتك  تتتتتتل قةيتتتتتق تتتتتتتوف  مسترتتتتتتاريل يف شتتتتتتؤيفل ابألقفتتتتتال 

 األقفال؛ محاية

 

موتع ال وتف اجلوستتي يفال وتف اجلوستام املتتةتع ني حبتا ت الوتلاع، مبتتا يف ذلتك متتل ‘ 3’ 
 خالل توف  مستراريل يف جمال محاية املةأة؛

 

ستتتاءلة يف  ستتتيما ت ليتتتل مؤسستتتات ال دالتتتة يف الصتتتومال، يفاملستتتا دة يف كفالتتتة امل‘ 4’ 
 فيما يت دق ابجلةائم املةتكعة حبق الوساء يفاألقفال؛

 

)ه( رصد ا نتهاكات التالية، يفاملسا دة يف التحعيق فيها، يفتعدمي التعارية  راهنا مىل  
 جمدس األمل، يفاملسا دة يف مو ها:

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
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 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
الديفيل أي جتايفزات أيف انتهاكات حلعوق اإلنسال أيف انتهاكات لدعانول اإلنسام ‘ 1’    

 تُةتكب يف الصومال، مبا يف ذلك مل خالل نرة مةانيب حعوق اإلنسال؛
 

  أي انتهاكات أيف جتايفزات تُةتكب حبق األقفال يف الصومال؛‘ 2’ 
أي انتهاكات أيف جتتايفزات تةتكتب حبتق املتةأة، مبتا يف ذلتك مجيتع أشتكال ال وتف ‘ 3’ 

 (2)الفعةة اجلوسي يفال وف اجلوسام يف الولا ات املسدحة 
 

  التعاون والتنسيق الدوليان
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة”)ب( مل العةار، حتت  ود  2انظة الفعةة  

 تكديف جديد
... ) ( مستتا دة حكومتتة الصتتومال ا حتاديتتة يف توستتيق التتد م املعتتدم متتل اجلهتتات  

األمت  يفاألمتل العحتةي، يفال متل  املالة الديفلية، مبا يف ذلتك املستا دة املعدمتة لدع تاع
متتع الرتتةكاء الثوتتائيني يفمت تتددي األقتتةاف، يف مقتتار ا حتترتام التتتام لستتيادة الصتتومال 

 (2)الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديد تكديف

يؤكد  دى أ ية ممساك الصومال  لمام األمور يف سياق د م األمم املتحدة، يفيف ذ ا  
ال تام أل يكفتتل مواءمتة أنرتت ة فةيتق األمتتم الصتدد، ي دتب مىل املمثتتل اخلتاص لامتتني 

املتحدة الع تةي يف الصتومال  دتى لتو متنتافة متع أيفلتوايت   ثتة األمتم املتحتدة يفأل 
يوستتتق أنرتتت ة األمتتتم املتحتتتدة متتتع حكومتتتة الصتتتومال ا حتاديتتتة، يفكتتت لك متتتع ا حتتتتاد 

 وية ابلتومية، األفةيعي )مبا يف ذلك   ثة ا حتاد األفةيعي(، يفاهليئة احلكومية الديفلية امل
يفا حتتتتتتتاد األيفريف ، يفستتتتتتائة الرتتتتتتةكاء اإلنديميتتتتتتني يفالثوتتتتتتائيني يفمت تتتتتتددي األقتتتتتتةاف يف 

 (3الصومال )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  املهام العسكرية ومهام الشرطة
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد ‘ 2’)ب(  2انظتتتتتة الفعتتتتتةة  األمل العحةي

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 جديد تكديف
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ يفالتوسيق الديفليالالت ايفل ”) ( مل العةار، حتت  ود  2انظة الفعةة  

 جديد تكديف
   العملية السياسية

التتتيت توفةذتتتا األمتتتتم املتحتتتدة د متتتاً ل مديتتتتة “ املستتتا ي احلميتتتتدة”العيتتتام مبهتتتام ...)أ(  
 (2السالم يفاملصاحلة اليت تن دع هبا حكومة الصومال ا حتادية )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
... )ب( تتتتتتوف  التتتتتد م حلكومتتتتتة الصتتتتتومال ا حتاديتتتتتة، يفلع ثتتتتتة ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي يف  

الصتتومال حستتتب ا نتنتتتاء،  تتتل قةيتتتق تعتتدمي مرتتتورة ذات قتتتا ع استتترتاتيجي  رتتتال 
ال امة الالزم اتعا ها يف جمايل  واء السالم يف وتاء الديفلتة، مبتا يرتمل األمتور السياسات 

 التالية:
 (2احلوكمة )الفعةة ‘ 1’

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

 

659 16-06865 

 

 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد ‘ 2’)ب(  2انظتتتتتة الفعتتتتتةة     

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 جديد تكديف
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود ‘ 3’ )ب( 2انظة الفعةة  

 تكديف جديد
حعتتتوق اإلنستتتال؛ يفاملتتتةأة يفالستتتالم ”متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد ‘ 4’)د(  2انظتتتة الفعتتتةة  

 أ اله “يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 جديد تكديف
   إصالح قطال األمن

التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد ‘ 2’)ب(  2انظتتتتتة الفعتتتتتةة  
 أ اله“ األسدحة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديدتكديف 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”) ( مل العةار، حتت  ود  2انظة الفعةة  
 تكديف جديد

   دعم نظم اجلزاءات
يردد  دى أ يتة ت تايفل   ثتة األمتم املتحتدة متع فةيتق الةصتد امل ت  ابلصتومال يفمريترتاي  

 (12يف اجملا ت ذات الصدة  و ايهتما )الفعةة 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
   دعم مؤسسات الدولة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة”)ب( مل العةار، حتت  2انظة الفعةة  
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”حتت  ود مل العةار، ‘ 3’)ب(  2انظة الفعةة  
 تكديف جديد

حعتوق اإلنستال؛ يفاملتةأة يفالستالم يفاألمتتل؛ ”)د( متل العتةار، حتتت  وتد  2انظتة الفعتةة  
 أ اله “يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

    
 أفريقيامكت  األمم املتحدة لغرب  
أنرب مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا مثة تعادل رسالتني  
 تتتني األمتتتني ال تتتام  2001ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  29يف  26متتتؤرختني 

 . (53)يفرئيس جمدس األمل
ىل مكتتتتب يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، قدتتتب اجملدتتتس م 

املتتتتتتتؤر   (2013) 2097األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لغتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتا، يف نتتتتتتةاره 
أل يعتتتتتتت ل مستتتتتتتا ي  احلميتتتتتتتدة يفأل يتتتتتتتد م  ،2013آذار/متتتتتتتارس  26

املسترتتتار اجلديتتتتد لدستتتتالم يفالتوميتتتتة يف ستتتت اليول. يف تتتتل قةيتتتتق تعتتتتادل 
__________ 

 (53) S/2001/1128  يفS/2001/1129 . 

مت  تتتني  2013انول األيفل/ديستتتمرب كتتت  23يف  19لةستتتالتني متتتؤرختني 
مكتتتب األمتتم  األمتتني ال تتام يفرئتتيس جمدتتس األمتتل، متتدد اجملدتتس يف يتتة

كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   31املتحتتتتدة لفتتتترتة ثتتتتال  ستتتتووات توتهتتتتي يف 
، يفكدتتتف املكتتتتب  توفيتتت  ثالثتتتتة أذتتتداف ابلت تتتايفل الوثيتتتق متتتتع 2016

 تتا متتل اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفاحتتتاد هنتتة متتانو يفغ  
الرتتتتتتتتتةكاء اإلنديميتتتتتتتتتني يفديفل اإلنديميتتتتتتتتتني. يفمتثدتتتتتتتتتت ذتتتتتتتتت ه األذتتتتتتتتتداف 

يدي: )أ( رصد الت ورات السياسية يف غةب أفةيعيا، يفا ض الع  فيما
اديفار املستتتتا ي احلميتتتتدة يفمبهتتتتام خاصتتتتة ابلويا تتتتة  تتتتل األمتتتتني ال تتتتام، 
يفت ليتتتتتتتل العتتتتتتتدرات ديفل اإلنديميتتتتتتتة يف جمتتتتتتتال موتتتتتتتع نرتتتتتتتوب الولا تتتتتتتات 

ابلوستتتتتتتتتتتتتتاقة يف  دتتتتتتتتتتتتتتدال املو عتتتتتتتتتتتتتتة ديفل اإلنديميتتتتتتتتتتتتتتة؛ يفا ضتتتتتتتتتتتتتت الع 

https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/2001/1128
https://undocs.org/ar/S/2001/1129
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العدرات ديفل اإلنديمية الالزمة لدتصتدي لاخ تار ال تا ةة  ت ليل )ب(
لدحتتتتديفد يفاألخ تتتتار الرتتتتامدة التتتتيت هتتتتتدد الستتتتالم يفاألمتتتتل، يف  ستتتتيما 
التصدي ل دم ا ستعةار املةتعط اب نتداابت يفالتحدايت ذات الصدة 

ظمتتتتتة ال تتتتتا ةة لدحتتتتتديفد الوقويتتتتتة، رصتتتتتالح ن تتتتتاع األمتتتتتل، يفاجلةميتتتتتة املو
يفا جتار غ  املرةيفع، يفاإلرذاب؛ ) ( ت ليل احلوكمة الةشيدة يفاحترتام 
ستتيادة العتتانول يفحعتتوق اإلنستتال يفت متتيم مةا تتاة املوظتتور اجلوستتام يف 

معادرات موع نروب الوتلا ات يفمدارة الوتلا ات يف غةب أفةيعيا. يفيتةد 
متم املتحتدة لغتةب أفةيعيتا  ة   ام لو ية مكتتب األ 36 يف اجلديفل

التتتتو  الكامتتتتل جلميتتتتع الفعتتتتةات  37موتتتت  منرتتتتائ . يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 
املتصدة ابلتغي ات املدخدة  دى الو ية، اليت يفردت يف نتةارات اختت ذا 

 اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

  
 36 اجلديفل
                                           املهام فئة حس ، للو ية عام عرض أفريقيا: لغرب املتحدة األمم مكت 

 
S/2001/1128 

 S/2001/1129 يف
S/2005/16 

 S/2005/17 يف
S/2007/753 

 S/2007/754 يف
S/PRST/

2009/6 
S/PRST/

2009/20 
S/2010/660 

 S/2010/661 يف
 2097العتتتةار 

(2013) 
S/2013/753 

 S/2013/759 يف
X   املساعدة ا نتذابية         

X   )أ(
X  )أ(

 )أ(
حقززوق اإلنسززان؛ واملززرأة والسززالم 
X   واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح

X   )أ(
X  )أ(

)أ(
 

X   الدعم اإلنساين
)أ(

      

X التعاون والتنسيق الدوليان
X )أ(

) ( X
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

 

         املهام العسكرية ومهام الشرطة

X        األمل العحةي
)أ(

 

X العملية السياسية
)أ(

 X
) (

 X
)أ(

   X
)أ(

 X
X )ب(

)أ(
 

X   اإلعالم
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

 

X  سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

 X
)أ(

 X
X )ب(

) ( X
)أ(

  X
)أ(

 

X   إصالح قطال األمن
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

 

X   دعم مؤسسات الدولة
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

 
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية ) ( 

 
 37اجلديفل 

 2013-2012الو ية، مكت  األمم املتحدة لغرب أفريقيا: التغيريات املدخلة على 
 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

   (2013  20٩٧القرار    
   العملية السياسية

ي دب مىل األمني ال ام أل ي ني مستراراً يف شؤيفل السالم يفالتومية يتتوىل د تم املوستق  
ح مسا ي  احلميتدة د متاً املعيم، يفي دب مىل مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا أل يتي

 (٨حلكومة س اليول يفاملوسق املعيم املععل، حسب ا نتناء )الفعةة 

  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/2001/1128
https://undocs.org/ar/S/2001/1128
https://undocs.org/ar/S/2001/1129
https://undocs.org/ar/S/2005/16
https://undocs.org/ar/S/2005/16
https://undocs.org/ar/S/2005/17
https://undocs.org/ar/S/2007/753
https://undocs.org/ar/S/2007/753
https://undocs.org/ar/S/2007/754
https://undocs.org/ar/2009/6
https://undocs.org/ar/2009/6
https://undocs.org/ar/2009/20
https://undocs.org/ar/2009/20
https://undocs.org/ar/S/2010/660
https://undocs.org/ar/S/2010/660
https://undocs.org/ar/S/2010/661
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/759
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
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 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   S/2013/753  وS/2013/759  

   املساعدة ا نتذابية
ت ليتتتل العتتتدرات ديفل اإلنديميتتتة الالزمتتتة لدتصتتتدي لاخ تتتار ال تتتا ةة لدحتتتديفد يفاألخ تتتار  

 ةاابت املتصتتتتتدة اب نتدتتتتتاابت، الرتتتتتامدة التتتتتيت هتتتتتتدد الستتتتتالم يفاألمتتتتتل، يفخاصتتتتتة ا ضتتتتت
يفالتحتتدايت املةتع تتة رصتتالح ن تتاع األمتتل، يفاجلةميتتة املوظمتتة ال تتا ةة لدحتتديفد الوقويتتة، 

 (2، اهلدف S/2013/753يفا جتار غ  املرةيفع، يفاإلرذاب )

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديد تكديف

يفتراقة أفنل املمارسات فيما  ني احلكومات الوقوية يفاملوظمتات  تسهيل تعادل امل دومات 
اإلنديمية يفاجملتمع املدم يفغ  ذلك مل الكيا ت، متل أجتل ت ليتل احلوكمتة الةشتيدة يفاحترتام 

 (1-3، الوظيفة S/2013/753سيادة العانول يفحتسني ال مديات ا نتدا ية )

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديد تكديف

                                            حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
ت ليل احلوكمة الةشيدة يفاحرتام سيادة العتانول يفحعتوق اإلنستال يفترتجيع ت متيم مةا تاة  

معتتادرات موتتع نرتتوب الوتتتلا ات يفمدارة الولا تتات يف غتتةب أفةيعيتتا املوظتتور اجلوستتام يف 
(S/2013/753 3، اهلدف) 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

تعتتدمي التتد م متتل أجتتل اختتتاذ نتتةارات يفمجيتتاد أقتتة  متتل تت دتتق ابحتترتام حعتتوق اإلنستتال  
معتتادرات موتتع نرتتوب الوتتتلا ات يفمدارة الولا تتات يف غتتةب يفت متتيم املوظتتور اجلوستتام يف 

 (2-3، الوظيفة S/2013/753أفةيعيا )

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

  التعاون والتنسيق الدوليان
رصتتد الت تتورات السياستتية يف غتتةب أفةيعيتتا يفأداء أديفار تت دتتق  عتت ل املستتا ي احلميتتدة  

اإلنديمية متل أجتل يفالعيام مبهام خاصة ابلويا ة  ل األمني ال ام، يفت ليل العدرات ديفل 
موتتتتتتتع نرتتتتتتتوب الولا تتتتتتتات يفا ضتتتتتتت الع ابلوستتتتتتتاقة يف  دتتتتتتتدال املو عتتتتتتتة ديفل اإلنديميتتتتتتتة 

(S/2013/753 1، اهلدف) 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 جديد تكديف

رصتتد احلالتتة يف غتتةب أفةيعيتتا يفحتديدهتتا، يفداصتتة متتا يستتتجد متتل أخ تتار هتتتدد الستتالم،  
يفتليفيتتد األمتتني ال تتتام يفجمدتتس األمتتل يفاملوظمتتتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة يفاحلكومتتتات 
الوقويتتتتتتتتتة دتتتتتتتتتدمات اإلنتتتتتتتتت ار املعكتتتتتتتتتة يفابلتوصتتتتتتتتتيات املت دعتتتتتتتتتة ابإلجتتتتتتتتتةاءات الونائيتتتتتتتتتة 

(S/2013/753 1-1، الوظيفة) 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

العتتتدرات ديفل اإلنديميتتتة  دتتتى صتتت يد موتتتع نرتتتوب الولا تتتات، يفمدارة الولا تتتات، ت ليتتتل  
يفا ض الع جبهود الوساقة يفاملسا ي احلميدة، مبا يف ذلك تعدمي الد م لآلليات ديفل 
اإلنديمية العائمة، يفداصة مقار موع نروب الولا ات التا ع لدجما ة ا نتصادية لديفل 

رتتتوب الولا تتتات يفمدارهتتتتا يفمجيتتتاد حدتتتول هلتتتا يفحفتتتظ غتتتةب أفةيعيتتتا يفآليتتتة اجلما تتتة ملوتتتع ن
 (3-1، الوظيفة S/2013/753السالم يفاألمل اإلنديمي )

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املسا دة ا نتدا ية”، حتت  ود 2انظة اهلدف  
 تكديف جديد

 

https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/759
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https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753


 
2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

16-06865 662 

 

 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
يفت ليل اإلجةاءات املتكامدة ال ا ةة لدحديفد التيت تتدت   دتى الصت يد ديفل مذكاء الو ي     

اإلنديمي لدتصدي ملا نتد يظهتة متل مرتاكل يفمتا يورتا متل أخ تار هتتدد الستالم يفأمتل 
 (1-2، الوظيفة S/2013/753العرة يفاستعةارذم يف املو عة ديفل اإلنديمية )

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

د م منامة شعكات لدممارستني يفيفضتع أقتة يفآليتات ديفل منديميتة لدتصتدي لدتحتدايت  
املتصتتدة رصتتالح ن تتاع األمتتل، يفاجلةميتتة املوظمتتة ال تتا ةة لدحتتديفد الوقويتتة، يفا جتتتار غتت  

 (2-2الوظيفة  ،S/2013/753املرةيفع، يفاإلرذاب )

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

تيس  مجياد ريفا ط موهجية موتظمتة تتة ط  تني األ متال التيت تنت دع هبتا األمتم املتحتدة  
داختتل املو عتتة ديفل اإلنديميتتة، لدترتتجيع  دتتى أل تتعتتع األمتتم املتحتتدة هنجتتا يعتتوم  دتتى 

ةب أفةيعيتتتا التماستتتك يفالتتتت زر يف التصتتتدي ألستتتعاب  تتتدم ا ستتتتعةار يفالوتتتتلا ات يف غتتت
(S/2013/753 3-2، الوظيفة) 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املسا دة ا نتدا ية”، حتت  ود 1-3انظة الوظيفة  
 جديد تكديف

  املهام العسكرية ومهام الشرطة
 2002ترةيل األيفل/أكتتو ة  10تيس  توفي  حكم حمكمة ال دل الديفلية الصادر يف  األمل العحةي

، S/2013/753يفنيجتتتت اي ) رتتتتال الوتتتتتلاع  دتتتتى احلتتتتديفد الربيتتتتة يفالعحةيتتتتة  تتتتني الكتتتتام يفل 
 (4-1الوظيفة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   العملية السياسية
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”حتت  ود  1-1يفالوظيفة  1انظة اهلدف  

  تكديف جديد
أداء أديفار تت دق  ع ل املسا ي احلميدة يف  ددال املو عة ديفل اإلنديمية متل أجتل موتع  

يفحتعيتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتعةار السياستتتتتتتتي نرتتتتتتتتوب الولا تتتتتتتتات يفتوحيتتتتتتتتد جهتتتتتتتتود  وتتتتتتتتاء الستتتتتتتتالم 
(S/2013/753 2-1، الوظيفة) 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”حتت  ود  3-1انظة الوظيفة  
 تكديف جديد

   اإلعالم
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”، حتت  ود 1-2انظة الوظيفة  

 تكديف جديد
  سيادة القانون/الشؤون القضائية

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املهام ال سكةية يفمهام الرةقة”، حتت  ود 4-1انظة الوظيفة  
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املسا دة ا نتدا ية”، حتت  ود 2انظة اهلدف  
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”، حتت  ود 2-2انظة الوظيفة  
 جديد تكديف

https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
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 التغي  املدخل  دى الو ية الو  املت دق ابملهمة الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع ”، حتت  ود 3انظة اهلدف     

 أ اله “املسدح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 جديد تكديف
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املسا دة ا نتدا ية”، حتت  ود 1-3انظة الوظيفة  

 تكديف جديد
حعتتوق اإلنستتال؛ يفاملتتةأة يفالستتالم يفاألمتتل؛ يفاألقفتتال ”، حتتتت  وتتد 2-3انظتتة الوظيفتتة  

 أ اله “يفالولاع املسدح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

 تكديف جديد
   إصالح قطال األمن

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املسا دة ا نتدا ية”، حتت  ود 2انظة اهلدف  
 تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”، حتت  ود 2-2انظة الوظيفة  
 جديد تكديف

   دعم مؤسسات الدولة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “املهام ال سكةية يفمهام الرةقة”، حتت  ود 4-1انظة الوظيفة  

 تكديف جديد
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله “ا نتدا يةاملسا دة ”، حتت  ود 2انظة اهلدف  

 جديد تكديف
   

مكتززززز  األمزززززم املتحزززززدة املتكامزززززل لبنزززززاء السزززززالم  
 سرياليون يف
، أنرتتتتا جمدتتتس األمتتتتل، ابلعتتتتةار 200٨آب/أغستتت س  4يف  
املتحتتتدة املتكامتتل لعوتتتاء الستتتالم يف ، مكتتتب األمتتتم (200٨) 1٨29

ستتتتتتت اليول لكتتتتتتتي اتتتتتتتل حمتتتتتتتتل مكتتتتتتتتب األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل يف 
 .200٨ترةيل األيفل/أكتو ة  1يف  (54)س اليول
دتتتس يف يتتتة مكتتتتب يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، متتتدد اجمل 

األمتم املتحتدة املتكامتل متتةتني، ملتدة ستتة أشتتهة يفنصتف يفستوة يفاحتتدة 
. (55)2014آذار/متتارس  31 دتتى التتتوايل، يفامتتتدت آختتة يف يتتة حتتىت 

،  دنل 2012أيدول/سعتمرب  12املؤر   (2012) 2065يفيف العةار 
اجملدس يف ية املكتب املتكامل فيمتا يت دتق  تعتدمي املستا دة يف اجلهتود 
الةاميتتة مىل موتتتع نرتتوب الولا تتتات يفالتدفيتتف متتتل آاثرذتتا، ف دتتتب مىل 

__________ 

لدحصتتتول  دتتتى م دومتتتات  تتتل يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل يف  (54) 
ء ، الفصتتل اخلتتامس، اجلتتل 2007-2004ست اليول، انظتتة املةجتتع، املدحتق 

 ، اجللء ال اشة، العسم الثام. 2009-200٨يفايف؛ يفاملدحق  -األيفل 

 . 1، الفعةة (2013) 2097؛ يف 1، الفعةة (2012) 2065العةارال  (55) 

املكتب املتكامل ت ليل ديفر املةأة يف موع نروب الولا ات يفد م مجةاء 
حتتتتلاب السياستتتتية يفحكومتتتتة حتتتتوار حعيعتتتتي يفشتتتتامل لدجميتتتتع  تتتتني األ

ستتتتتت اليول يفمجيتتتتتتع أصتتتتتتحاب املصتتتتتتدحة امل ويتتتتتتني. يفقدتتتتتتب اجملدتتتتتتس مىل 
املكتتتتب املتكامتتتل مواصتتتدة املرتتتاركة العونتتتاءة متتتع الستتتد ات الوقويتتتة يف 
ستت اليول يف صتتياغة  تتة م  حتعيتتق الةختتاء يفيف توستتيق استتتجا ة ديفليتتة 

يت تايفل  متكامدة لدرب م . كما قدب اجملدتس مىل املكتتب املتكامتل أل
مع فةيق األمم املتحدة الع ةي يفاحلكومة يفالرتةكاء الثوتائيني يفالتديفليني 
يف مواصدة التحن  لدمةحدة ا نتعالية اليت ستفني مىل حتول املكتب 

آذار/متارس  26املؤر   (2013) 2097مىل فةيق ن ةي. يفيف العةار 
، قدتتب اجملدتتُس مىل املكتتتب املتكامتتل أل يةكتتل أنرتت ت  املتععيتتة 2013

 دتتى تيستت  احلتتوار السياستتي، مبتتا يف ذلتتك تعتتدمي التتد م مىل احلكومتتة 
فيما يتصل مبةاج ة الدستور، يفد م الع اع األم ، يفت ليتل مؤسستات 

 حعوق اإلنسال يفمدنذا مبعومات ا ستمةار  دى األمد ال ويل. 
 ةٌ   ام لو ية مكتب األمم املتحدة  3٨يفيةد يف اجلديفل  

 39املتكامتل لعوتاء الستالم يف ست اليول موت  منرتائ . يفيتةد يف اجلتديفل 
لو  الكامل جلميع الفعةات املتصدة ابلتغي ات املدخدة  دى الو ية، ا

التتيت يفردت يف نتتةارات اختتت ذا اجملدتتس ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا .

https://undocs.org/ar/S/RES/1829(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
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 3٨اجلديفل 
                                           مكت  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام

 العةار 
 (2013) 2097 (2012) 2065 (2011) 2005 (2010) 1941 (2009) 1٨٨6 (200٨) 1٨29 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
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 39اجلديفل 

 2013-2012مكت  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون: التغيريات املدخلة على الو ية، 
 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

   (2012  20٦٥القرار    
   املساعدة ا نتذابية

ي دتتتتب مىل مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتل لعوتتتتاء الستتتتالم يف ستتتت اليول أل يواصتتتتل،  
ابلت ايفل مع فةيق األمم املتحدة الع ةي يفاجملتمع الديفيل، تعدمي املستا دة مىل حكومتة 

لدميعةاقيتة يفاألمويتة،  وتاء  دتى قدعهتا، يف التحنتت  ست اليول يفمؤسستاهتا ا نتدا يتة يفا
لالنتدتتاابت يفمجةائهتتا، يفمواصتتدة تعتتدمي املرتتورة يفاملستتا دة جلميتتع أصتتحاب املصتتدحة 
امل ويتتني، مبتتا يف ذلتتك اجملتمتتع املتتدم يفيفستتائط اإل تتالم، لنتتمال متكيتتوهم متتل اإلستتهام 

ألمتتتتم املتحتتتتتدة  صتتتتورة مجيا يتتتتة يف ال مديتتتتة ا نتدا يتتتتة؛ يفي دتتتتب كتتتت لك مىل مكتتتتتب ا
املتكامتتل تعتتدمي املستتا دة يف اجلهتتود الةاميتتة مىل موتتع نرتتوب الولا تتات يفالتدفيتتف متتل 
آاثرذتتا،  ستتعل ترتتمل ت ليتتل ديفر املتتةأة يف موتتع نرتتوب الولا تتات، يفد تتم مجتتةاء حتتوار 
حعيعي يفشتامل لدجميتع  تني األحتلاب السياستية يفاحلكومتة يفمجيتع أصتحاب املصتدحة 

األمني ال ام أل يعدم محاقة مىل جمدس األمل  رال مجةاء  امل ويني؛ يفي دب أخ ا مىل
 (6ا نتداابت يفنتيجتها  عب ا نتهاء موها  ونت نص  )الفعةة 

  وصة مضايف

http://undocs.org/S/RES/1829(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1886%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1941%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2005%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2065%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2065%20(2012)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
                                            حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح   
  وصة مضايف مل العةار 6انظة أ اله الفعةة  

   التعاون والتنسيق الدوليان
ي دتتتتب مىل مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتل لعوتتتتاء الستتتتالم يف ستتتت اليول أل يواصتتتتل،  

ابلت تتتايفل متتتع مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة الع تتتةي يفالرتتتةكاء الثوتتتائيني يفالتتتديفليني، املرتتتاركة 
س اليول يف صياغة  ة م  حتعيق الةخاء، يفيف توسيق العواءة مع السد ات الوقوية يف 

استتتجا ة ديفليتتة متكامدتتة لدتترب م ،  غيتتة ضتتمال استتتمةار تتتواؤم يفف اليتتة توستتيق اجلهتتود 
 (12اليت تع هلا األمم املتحدة، يفالرةكاء الثوائيول يفالديفليول يف امليدال )الفعةة 

  وصة مضايف

عوتتتتتاء الستتتتتالم يف ستتتتت اليول أل يواصتتتتتل، ي دتتتتتب مىل مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتكامتتتتتل ل 
ابلت تتتتايفل متتتتتع مكتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتدة الع تتتتتةي يفحكومتتتتة ستتتتت اليول يفالرتتتتةكاء الثوتتتتتائيني 
يفالتتديفليني، التحنتت  لدمةحدتتة ا نتعاليتتة لدمكتتتتب، يفي دتتب يف ذتت ا الصتتدد مىل األمتتتني 

ت ةا  ال تتام أل يوفتتد مىل ستت اليول   ثتتة تعيتتيم تعويتتة مرتترتكة  تتني الوكتتا ت إلجتتةاء استت
 شتعا / 15أحتةز متل تعتدم يف توفيت  يف يتة املكتتب، يفأل يعتدم يف مو تد   يتجتايفز  ملا

تعةيتةا لكتي يوظتة فيت  اجملدتس يتنتمل معرتحتات تفصتيدية يفتوصتية جبتديفل  2013فرباية 
 .(14زم  لد مدية ا نتعالية لدمكتب، يفختفيض نوام ، يفاسرتاتيجية خةيفج  )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  جديدتكديف 

   اإلعالم
  وصة مضايف أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

   دعم مؤسسات الدولة
  وصة مضايف أ اله“ ا نتدا يةاملسا دة ”مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  
  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود  12انظة الفعةة  

   (2013  20٩٧القرار 
                                            حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح

مكتتتتب األمتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتل لعوتتتاء الستتتتالم يف ستتت اليول أل يةكتتتل أنرتتتت ت  ي دتتتب مىل  
املتععية خالل ذ ه الفرتة مل يف يت   دى تيس  احلوار السياسي، مبتا يف ذلتك تعتدمي التد م 
مىل احلكومتتتتة، يف  ستتتتيما فيمتتتتا يتصتتتتل مبةاج تتتتة الدستتتتتور، يفد تتتتم الع تتتتاع األمتتتت ، يفت ليتتتتل 

 (6عومات ا ستمةار  دى األمد ال ويل )الفعةة مؤسسات حعوق اإلنسال يفمدنذا مب

  وصة مضايف

   العملية السياسية
  وصة مضايف مل العةار 6انظة أ اله الفعةة  

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
  وصة مضايف مل العةار 6انظة أ اله الفعةة  

   إصالح قطال األمن
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  مل العةار 6أ اله الفعةة  انظة 

 تكديف جديد
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
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مكتززز  األمزززم املتحزززدة املتكامزززل لبنزززاء السزززالم يف  
 مجهورية أفريقيا الوسطى 

أنرتتتتتب مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف  
 نيستتتتتال/ 7مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى مبوجتتتتتب  يتتتتتال رائستتتتتي متتتتتؤر  

لكتتتي اتتتل حمتتتل مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة لتتتد م  وتتتاء  (56)2009 أ ةيتتتل
.(57)السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

                      
 20٨٨يفخالل الفرتة نيتد ا ستت ةا ، متدد اجملدتس،  عتةاره  

، يف يتة مكتتب األمتم 2013كانول الثام/يوتاية   24املؤر   (2013)
 كتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتام/  31شتتتتتتتتتهةا، حتتتتتتتتتىت  12املتحتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتل ملتتتتتتتتتدة 

جملدتتتتتتتس مىل املكتتتتتتتتب . يفيف العتتتتتتتةار نفستتتتتتت ، قدتتتتتتتب ا(5٨)2014 يوتتتتتتتاية
املتكامتتتل د تتتم اجلهتتتود التتتيت تعتتت هلا اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتط 
أفةيعيتتتتا فيمتتتتا يت دتتتتق   مديتتتتات  وتتتتاء الستتتتالم يفنتتتتلع الستتتتالح يفالتستتتتةيح 
ة مستتا ي  احلميتتدة  يفم تتادة اإلدمتتا  يفمصتتالح ن تتاع األمتتل، يفأل يستتدنِّ

ليربفيل يف ال مل مع مجيع األقةاف لتيس  توفي  ا تفانات املون ة يف 
                                           . 2013يواية /كانول الثام  11يف 

 ترتتتتتتتتتةيل األيفل/ 10املتتتتتتتتتؤر   (2013) 2121يفيف العتتتتتتتتتةار  
، نتام اجملدتتس  تحتديث يفت ليتل الو يتتة ال امتة لدمكتتتب 2013أكتتو ة 

. 2013آذار/متتارس  24املتكامتتل يف ضتتوء ا نعتتالب التت ي يفنتتع يف 
ف دتتب اجملدتتس مىل املكتتتب املتكامتتل د تتم حتعيتتق ا ستتتعةار يف احلالتتة 
األموية مل خالل تعتدمي املرتورة  رتال مصتالح ن تاع األمتل، يفستيادة 

__________ 

 (56) S/PRST/2009/5 . 

لدحصتتتتتتتتتتول  دتتتتتتتتتتى م دومتتتتتتتتتتات  تتتتتتتتتتل يف يتتتتتتتتتتة مكتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة  (57) 
املةجتتتع، املدحتتتق الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، انظتتتة   وتتتاء لتتتد م

يفاملدحتتتتتتتتق ذتتتتتتتتاء؛  - ، الفصتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتامس، اجلتتتتتتتتلء األيفل2000-2003
يفاملدحتتتتتتتتتتق يفايف؛  -مس، اجلتتتتتتتتتتلء األيفل ، الفصتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتا2004-2007
 ، اجللء ال اشة، العسم الثام.2009-200٨

 .1، الفعةة (2013) 20٨٨ العةار (5٨) 

املعتتتتاتدني يفتستتتتةاهم يفم تتتتادة مدمتتتتاجهم، يفنتتتتلع  العتتتتانول، يفنتتتتلع ستتتتالح
ستتتتالحهم يفتستتتتةاهم يفم تتتتادهتم مىل التتتتوقل يفم تتتتادة تتتتتوقيوهم يفم تتتتتادة 
مدماجهم. يفقدب اجملدس أينا مىل املكتب املتكامتل تتوف  التد م ملوتع 
نرتتتوب الوتتتلاع يفميصتتتال املستتتا دة اإلنستتتانية يفلةصتتتد حعتتتوق اإلنستتتال 

ود الةامية مىل موع ا  تتداءات يفت ليلذا يفمحايتها، مع الرتكيل  دى اجله
اليت تُةتكتب ضتد الوستاء يفاألقفتال. يفقدتب اجملدتس مىل األمتني ال تام، 
 تتتتل قةيتتتتق اثدتتتت  اخلتتتتاص يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى، د تتتتم توفيتتتت  
اتفانات ليربفيل يفخةي ة قةيق ا ميوتا التيت تتوفة األستاس لدتوصتل مىل 

توفيت  ال مديتة  حل سياسي سدمي، يفقدب مىل املكتب املتكامتل د تم
ا نتعالية، مبا يف ذلك د م ال مدية ا نتدا ية. كما قدتب اجملدتس مىل 
املكتتتب املتكامتتل توستتيق جهتتود األقتتةاف الفا دتتة الديفليتتة املرتتارِّكة يف 
توفيتتتتت  املهتتتتتام املعيوتتتتتة يف العتتتتتةار. يفأختتتتت ا، قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل املكتتتتتتب 

فةيعيتا يفا حتتاد املتكامل التوسيق مع اجلما ة ا نتصادية لديفل يفستط أ
األفةيعتتي متتل أجتتل تيستت   مديتتة ا نتعتتال متتل   ثتتة توقيتتد الستتالم يف 
مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى مىل   ثتتتتتة التتتتتد م الديفليتتتتتة  عيتتتتتادة ا حتتتتتتاد 

                                           األفةيعي يف مجهورية أفةيعيا الوس ى. 
تعتتتتادل لةستتتتالتني مت  تتتتني األمتتتتني ال تتتتام يفرئتتتتيس يفمتتتتل ختتتتالل  

، (59)2013ترتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتو ة  29يف  22جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل يف 
فتةدا  250اجملدس  ورة يفحدة حةاسة للفت يف ابدمل األمة متل  أذل

 سكةاي يفُكدفت حبةاسة موظفي املكتب املتكامل يف ابنغي مل خالل 
 ة   40د يف اجلديفل توف  أمل املو عة احملي ة يفمةانعة الدخول. يفية 

 تتام لو يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتة 
التتتتو  الكامتتتتل  41أفةيعيتتتتا الوستتتت ى موتتتت  منرتتتتائ . يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 

جلميتتتع الفعتتتةات املتصتتتدة ابلتغيتتت ات املدخدتتتة  دتتتى يف يتتتة املكتتتتب التتتيت 
 .يفردت يف نةارات اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا 

__________ 

 (59) S/2013/636  يفS/2013/637. 

  
 40اجلديفل 
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X حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
)أ(

  X
X )ب(

) ( X
)أ(

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/636
https://undocs.org/ar/S/2013/637
https://undocs.org/ar/2009/5
https://undocs.org/ar/2009/5
https://undocs.org/ar/2010/26
https://undocs.org/ar/2010/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2031(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2031(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)


أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

 

667 16-06865 

 

 S/PRST/2009/5 S/PRST/2010/26 
 2031العةار 

(2011) 
 20٨٨العتتتتتتةار 

(2013) 
 2121العتتتتتتتتةار 

(2013) 
X     الدعم اإلنساين      

)أ(
 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

  X
)ب(

 X
) (

 X
)أ(

 

X العملية السياسية
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 

)أ(X سيادة القانون/الشؤون القضائية
  X

)ب(
  X

)أ(
 

X  )أ(X األمنإصالح قطال 
)ب(

 X
) (

 X
)أ(

 

     )أ(X دعم مؤسسات الدولة
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

  
 41اجلديفل 

                                           2013-2012مكت  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى: التغيريات املدخلة على الو ية، 
 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

                        (2013  20٨٨القرار    
                        العملية السياسية

ي دتتب مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى أل  
الوحتتتتتو يواصتتتتل د متتتتت  ل مديتتتتات  وتتتتتاء الستتتتتالم يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتت ى،  دتتتتتى 

املوصتتوص  ديتت  يف يف يتتت  احلاليتتة، مبتتا يف ذلتتك  مديتتة نتتلع الستتالح يفالتستتةيح يفم تتادة 
اإلدمتتتتتا  يف مديتتتتتة مصتتتتتالح ن تتتتتاع األمتتتتتل، يفأل يتتتتتد م اجلهتتتتتود التتتتتيت تعتتتتت هلا اجلما تتتتتة 
ة مستتتا ي  احلميتتتتدة يف  ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتتط أفةيعيتتتا يف ذتتت ا الصتتتتدد، يفأل يستتتدنِّ

يتتتت  التتتتتام لالتفانتتتتات املون تتتتة يف ليربفيتتتتل يف ال متتتتل متتتتع مجيتتتتع األقتتتتةاف لتيستتتت  التوف
، يفيهيتتتتب ابجملتمتتتتع التتتتديفيل تعتتتتدمي مليتتتتد متتتتل التتتتد م 2013كتتتتانول الثام/يوتتتتاية  11

 (6ل مدية  واء السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى )الفعةة 

  وصة مضايف

                        (2013  2121القرار 
                       التجريد من السالح وإدارة األسلحة

 ي لز يف ية مكتب األمم املتحدة املتكامل يفي دنِّهلا  دى الوحو التايل:يعةر أل  
  ) ( د م حتعيق ا ستعةار يف احلالة األموية:... 

د م حتعيق ا ستعةار يف احلالة األموية مل خالل تعدمي املرورة  رال حوكمة الع اع 
رتتةقة يفال دالتتتة األمتت  يفمصتتالح ، يفستتيادة العتتانول )مبتتا يف ذلتتك املستتائل املت دعتتة ابل

يفاملؤسستتتات ال عا يتتتتة(، يفنتتتتلع ستتتتالح املعتتتتاتدني، مبتتتتل فتتتتيهم مجيتتتتع األقفتتتتال املتتتتةتع ني 
ابلعتتتتتوات أيف اجلما تتتتتات املستتتتتدحة، يفتستتتتتةاهم يفم تتتتتادة مدمتتتتتاجهم أيف نتتتتتلع ستتتتتالحهم 
يفتسةاهم يفم ادهتم مىل الوقل يفم ادة توقيوهم يفم ادة مدماجهم، يف رال أ مال مزالة 

 (10مل خمدفات احلةب املتفجةة )الفعةة  األلغام مبا فيها الت ه 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

https://undocs.org/ar/2009/5
https://undocs.org/ar/2009/5
https://undocs.org/ar/2010/26
https://undocs.org/ar/2010/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2031(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2031(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
                        املساعدة ا نتذابية   
 )أ( د م توفي  ال مدية ا نتعالية:...  

املستتا دة  دتتى م تتادة ال متتل ابلوظتتام الدستتتوري متتل ختتالل تعتتدمي التتد م لد مديتتة  -
توفيتت  السياستتية اجلاريتتة يفلدمؤسستتات يفآليتتات التوفيتت  ا نتعاليتتة، يفاملستتا دة يف د تتم 

 ا ميوا؛  اتفانات ليربفيل يفخةي ة قةيق
تعدمي املسا دة مل أجل توفيت  ال مديتة ا نتدا يتة هبتدف مجتةاء انتدتاابت، يففعتا  -

 (10أ اله )الفعةة  3لدمرار ملي  يف الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

                                                                                                           حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
التجةيتتتتتتتد متتتتتتتل الستتتتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتتتل العتتتتتتتةار، حتتتتتتتتت  وتتتتتتتد  10انظتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
  )د( ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها:...  

انتهاكتتتتات العتتتتانول اإلنستتتتام رصتتتتد خةيفنتتتتات حعتتتتوق اإلنستتتتال أيف انتهاكاهتتتتتا أيف  -
الديفيل اليت تُةتكب يف أي مل ألاء مجهورية أفةيعيا الوست ى، مبتا يف ذلتك تدتك التيت 
يةتكعها جيش الةب لدمعايفمة، يفاملسا دة يف التحعيق فيها يفم الغ جمدس األمل هبتا، 

 يفاملسا ة يف اجلهود الةامية مىل موع ذ ه ا نتهاكات يفاخلةيفنات؛
صتتتا  ةصتتتد ا نتهاكتتتات يفا  تتتتداءات التتتيت تةتكتتتب ضتتتد األقفتتتال ا  توتتتاء خصو  -

يفكتت لك ا نتهاكتتات املةتكعتتة ضتتد الوستتاء مبتتا فيهتتا مجيتتع أشتتكال ال وتتف اجلوستتي يف 
ستتياق الوتتلاع املستتدح، يفاملستتا دة يف التحعيتتق فيهتتا يفم تتالغ اجملدتتس هبتتا، يفذلتتك  ستتعل 

 اية ال فل؛موها نرة املستراريل املدصصني لرؤيفل محاية املةأة يفشؤيفل مح
املسا دة  دى ت ليل ندرات الوظام العنائي، مبا يرمل آليات ال دالة ا نتعاليتة،  -

يفتعويتتتة املؤسستتتتات الوقويتتتتة حلعتتتوق اإلنستتتتال، يفامل ايفنتتتتة يف جهتتتود املصتتتتاحلة الوقويتتتتة 
 (10)الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

                        الدعم اإلنساين 
 )ب( د م موع نروب الولاع يفتعدمي املسا دة اإلنسانية:...  

 تت ل املستتا ي احلميتتدة يفجهتتود  وتتاء الثعتتة يفالتيستت  حتستتعاً لورتتوب الوتتلاع يف عصتتد  -
مو تت  يفالتدفيتتف متتل يفقاتتت  يفتستتويت  يفتستتهيل ميصتتال املستتا دات اإلنستتانية  رتتكل 
آمتتتتل يف عيتتتتادة املتتتتدنيني، يففعتتتتا ملعتتتتادمل األمتتتتم املتحتتتتدة التوجيهيتتتتة املت دعتتتتة ابملستتتتا دة 

 (10اإلنسانية )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

                        التعاون والتنسيق الدوليان
ي دب مىل األمني ال ام توف  الد م جلهود الوساقة اجلارية اليت تع هلا اجلما تة ا نتصتادية  

لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا،  ستتعل موهتتا املستتا ي احلميتتدة التتيت يعتت هلا اثدتت  اخلتتاص يف مجهوريتتتة 
 (4اتفانات ليربفيل يفخةي ة قةيق ا ميوا )الفعةة أفةيعيا الوس ى، د ماً لتوفي  

 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
  )ذت( توسيق جهود األقةاف الفا دة الديفلية:...     

توستتتيق جهتتتود األقتتتةاف الفا دتتتة الديفليتتتة املرتتتارِّكة يف توفيتتت  املهتتتام التتتيت يتتتةد يفصتتتفها  -
 (10أ اله )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

املو عتة يفالعدتدال األفةيعيتة األختةى  دتى املرتاركة يف منرتاء   ثتة التد م يرجع  دتدال  
الديفليتتتة، يفكتتت لك يرتتتجع التتتديفل األ نتتتاء  دتتتى تتتتوف  التتتد م الف تتتال هلتتتا يف الونتتتت 
املواسب، كما يرجع ا حتاد األفةيعي يفاجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا  دتى 

اهتما السا عة، مل أجل تف يل ا نتعال الت جيل جبهود ا املع يفلة، ان النا مل مرايفر 
متتتل   ثتتتة توقيتتتد الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى مىل   ثتتتة التتتد م، يفي دتتتب مىل 
األمتتني ال تتام يفمكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل يف ذتت ا الصتتدد مرستتاء آليتتات الت تتايفل 

ةيعتي  غيتة املواسعة اب شرتاك مع اجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيتا يفا حتتاد األف
 (20تسهيل ذ ه ال مدية )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

                        العملية السياسية
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”مل العةار، حتت  ود  4انظة الفعةة  

  تكديف جديد
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”)أ( مل العةار، حتت  ود  10انظة الفعةة  

  جديدتكديف 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الد م اإلنسام”)ب( مل العةار، حتت  ود  10انظة الفعةة  

  تكديف جديد
حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ ”)د( مل العةار، حتت  ود  10انظة الفعةة  

 أ اله“ يفاألقفال يفالولاع املسدح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
                       القضائيةسيادة القانون/الشؤون 

التجةيتتتتتتتد متتتتتتتل الستتتتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتتتل العتتتتتتتةار، حتتتتتتتتت  وتتتتتتتد  10انظتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة  
 أ اله“ األسدحة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

حعوق اإلنسال؛ يفاملةأة يفالسالم يفاألمل؛ ”)د( مل العةار، حتت  ود  10انظة الفعةة  
 أ اله“ يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

                        إصالح قطال األمن
التجةيتتتتتتتد متتتتتتتل الستتتتتتتالح يفمدارة ”العتتتتتتتةار، حتتتتتتتتت  وتتتتتتتد ) ( متتتتتتتل  10انظتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
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مكتززز  األمزززم املتحزززدة املتكامزززل لبنزززاء السزززالم يف  
 بيساو  -غينيا 

، أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتتل مكتتتتتب 2009حليةال/يونيتتتت   26يف  
 يستتتتتتايف  عتتتتتتةاره  -األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة املتكامتتتتتتل لعوتتتتتتاء الستتتتتتالم يف غيويتتتتتتا 

، لكتتي اتتل حمتتل مكتتتب األمتتم املتحتتدة لتتد م  وتتاء (2009) 1٨76
 كتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتام/  1ا تعتتتتتتتتتارا متتتتتتتتتل  (60) يستتتتتتتتتايف -الستتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتا 

. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، متتتتدد اجملدتتتتس يف يتتتتة 2010 يوتتتتاية
شتهةا  12أشتهة يفاثنيتة متدهتا  3املكتب املتكامل متةتني، لفترتة متدهتا 

 .(61)2014أاير/مايو  31انتهت يف 
 2103يف تتتتتتدنل اجملدتتتتتتتس يف يتتتتتتتة املكتتتتتتتب املتكامتتتتتتتل ابلعتتتتتتتةار  

،  عتتب ا نعتتالب ال ستتكةي 2013أاير/متتايو  22املتتؤر   (2013)
، يفكتال الت تديل يت دتق أساستا 2012نيستال/أ ةيل  12ال ي يفنع يف 

ستتائل ستتيادة العتتانول يفد تتم احلتتوار السياستتي رصتتالح ن تتاع األمتتل يفم
اجلتتاري. يففيمتتا يتصتتل رصتتالح ن تتاع األمتتل يفمستتالة ستتيادة العتتانول، 
قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل املكتتتتتتب املتكامتتتتتل أل يعتتتتتدم املرتتتتتورة يفالتتتتتد م مىل 
السد ات الوقوية يفأصحاب املصدحة امل ويني يف توفي  ا سرتاتيجيتني 

لعتتانول، يفأل يستتهم يف ذتت ا التتوقويتني إلصتتالح ن تتاع األمتتل يفستتيادة ا
الصتتتتدد يف ت عئتتتتة املستتتتا دة الديفليتتتتة يفمواءمتهتتتتا يفتوستتتتيعها، متتتتع ت ليتتتتل 
الت ايفل مع ا حتتاد األفةيعتي يفاجلما تة ا نتصتادية لتديفل غتةب أفةيعيتا 
يفمجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية يفا حتاد األيفريف  يفالرةكاء االخةيل. 

اً تعتتتتتدمي املرتتتتتورة يفالتتتتتد م يفقدتتتتب اجملدتتتتتس مىل املكتتتتتتب املتكامتتتتتل أينتتتتت
__________ 

لدحصتتتتول  دتتتتى م دومتتتتات  تتتتل يف يتتتتة مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة لتتتتد م  وتتتتاء  (60) 
، 1999-1996 يستتتتتتتايف، انظتتتتتتتة املةجتتتتتتتع، املدحتتتتتتتق  -الستتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتا 

، الفصتتتل 2003-2000يفايف؛ يفاملةجتتتع  -الفصتتتل اخلتتتامس، اجلتتتلء األيفل 
، الفصل اخلتامس، 2007-2004ذاء؛ يفاملةجع  -اخلامس، اجللء األيفل 

 ، اجللء ال اشة، الفةع الثام. 2009-200٨يفايف؛ يفاملدحق  -اجللء األيفل 

 . 1 ، الفعةة(2013) 2103؛ يف 1، الفعةة (2013) 2092العةارال  (61) 

إلنراء أجهلة إلنفاذ العانول يفأجهلة لد دالة اجلوائيتة يفالستجول تتستم 
يففيمتتتا يت دتتتق مبكافحتتتة ا جتتتتار ابملدتتتدرات يفاجلةميتتتة ابلف اليتتتة يفالكفتتتاءة. 

ال تتتا ةة لدحتتتديفد الوقويتتتة، قدتتتب اجملدتتتس مىل املكتتتتب املتكامتتتل أل يت تتتايفل 
امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة يفأل  دتتى لتتو يفثيتتق متتع مكتتتب األمتتم املتحتتدة 

 يسايف.  -يوسق ك لك مع كيا ت موظومة األمم املتحدة امل وية يف غيويا 
 يستتايف مىل مقتتالع  -يفد تتا اجملدتتس املمثتتَل اخلتتاص لامتتني ال تتام لغيويتتا 

 دتتى امل دومتتات ذات  (2012) 204٨الدجوتتة املورتتاة  متتال ابلعتتةار 
الصتتتدة   مدهتتتا. كمتتتا قدتتتب اجملدتتتس مىل املكتتتتب املتكامتتتل أل يواصتتتل 
ال متتتتتتل، ابلتوستتتتتتتيق متتتتتتتع الرتتتتتتتةكاء االختتتتتتتةيل، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك اجلما تتتتتتتة 
ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا يفمجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية،  دى 

يل استتتتمةار  مديتتتة احلتتتوار لتيستتت  استتتت ادة الوظتتتام الدستتتتوري، يفترتتتك
حكومة شامدة، يفا تماد خارقة قةيق انتعالية، مبتا يف ذلتك متل أجتل 

ميثتتتتتتتتتتتاق نظتتتتتتتتتتتام ”، يفا تمتتتتتتتتتتتاد 2013مجتتتتتتتتتتتةاء انتدتتتتتتتتتتتاابت يف  تتتتتتتتتتتام 
الت ي كتال نتد صتي  حتديثا آنت اك. يفيف ذت ا الستياق، قدتب “ احلكم

اجملدتتتتس مىل املكتتتتتب املتكامتتتتل تعتتتتدمي املستتتتا دة ا نتدا يتتتتة. يفيف  يتتتتال 
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9ر  صتتتتتتتتتتتتادر  تتتتتتتتتتتتل رئتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتؤ 

، قدتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس مىل املكتتتتتتتتب املتكامتتتتتتتل أل يعتتتتتتتدم 2013 ديستتتتتتتمرب
املستتتتتتا دة مىل الدجوتتتتتتة التوستتتتتتيعية لد مديتتتتتتة ا نتدا يتتتتتتة يفالتتتتتتد م املتتتتتتايل 

، التتتتيت  2014مىل  تتتتام  2013لالنتدتتتتاابت ال امتتتتة لدفتتتترتة متتتتل  تتتتام 
 . (62)كانت آن اك جلوة حديثة اإلنراء

 ةٌ   ام لو ية مكتب األمم املتحدة  42يفيةد يف اجلديفل  
 يستتتتتتايف موتتتتت  منرتتتتتتائ . يفيتتتتتتةد يف  -املتكامتتتتتل لعوتتتتتتاء الستتتتتالم يف غيويتتتتتتا 

الفعةات املتصدة ابلتغي ات املدخدتة الوُ  الكامل جلميع  43 اجلديفل
 دتتى الو يتتة، التتيت يفردت يف نتتةارات اختتت ذا اجملدتتس ختتالل الفتترتة نيتتد 

 ا ست ةا .
__________ 

 (62) S/PRST/2013/19 .الفعةة الثاموة ، 

 42اجلديفل 
                                           بيساو: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام -مكت  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
 العةار

1٨76 (2009) 1949 (2010) 2030 (2011) 2092 (2013) 2103 (2013) S/PRST/2013/19 
      )أ(X التجةيد مل السالح يفمدارة األسدحة       

X    املسا دة ا نتدا ية
) ( X

X )أ(
 )ب(

https://undocs.org/ar/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ar/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1949(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2030(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/2013/19
https://undocs.org/ar/2013/19
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 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
 العةار

1٨76 (2009) 1949 (2010) 2030 (2011) 2092 (2013) 2103 (2013) S/PRST/2013/19 
حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال؛ يفاملتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتالم        

X يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح
X )أ(

X )ب(
) (  X

) (
  

X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال
)أ(

 X
)ب(

 X
) (

 X
) (

 X
)أ(

  

       ال سكةية يفمهام الرةقةاملهام 

X د م الرةقة
)أ(

      

X ال مدية السياسية
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
) (

 X
)أ(

  

X سيادة العانول/الرؤيفل العنائية
)أ(

 X
) (

 X
) (

  X
)أ(

  

X مصالح ن اع األمل
)أ(

 X
)ب(

 X
) (

  X
)أ(

  

X     د م نظم اجللاءات
)أ(

  

X د م مؤسسات الديفلة
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

  X
)أ(

  
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

  
 43اجلديفل 

  2013-2012بيساو: التغيريات املدخلة على الو ية،  -مكت  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 
 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

   (2013  2103القرار 
   املساعدة ا نتذابية

 يستايف لفترتة  -غيويا يعتةر متديد يف ية مكتب األمم املتحدة املتكامل لعواء السالم يف  
، يفت تديدها 2014أاير/متايو  31حتىت  2013حليةال/يوني   1شهةاً ا تعاراً مل  12

  دى لو ما أيفصى    األمني ال ام لتؤدي املهام التالية:
 (1... )ب( املسا دة  دى هتيئة  يئة مواتية إلجةاء انتداابت حةة يفنليهة يفشفافة )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

يؤكتتد  دتتى أ يتتة مجتتةاء انتدتتاابت حتتةة يفنليهتتة يفشتتفافة لنتتمال م تتادة مرستتاء الوظتتام  
، يفي دب مىل األمني ال ام لامم املتحدة أل يعوم، 2013الدستوري حبدول هناية  ام 

 يستايف يفمكتتب األمتم املتحتدة املتكامتل لعوتاء الستالم  - ل قةيق اثد  اخلاص لغيويتا 
 (4املسا دة ا نتدا ية لتحعيق ذ ه الغاية )الفعةة يفاألمم املتحدة ككل،  تعدمي 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

ي دتتب مىل األمتتني ال تتام أل يواصتتل، متتل ختتالل مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء  
 يستتتتايف، ابلتوستتتيق متتتتع الرتتتتةكاء االختتتةيل، مبتتتتا يف ذلتتتتك اجلما تتتتة  -الستتتالم يف غيويتتتتا 

يفمجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية، ال مل  دى استمةار ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا 
 مديتتتتة احلتتتتتوار  تتتتني األقتتتتتةاف السياستتتتتية، لتيستتتت  حتعيتتتتتق األذتتتتداف املرتتتتتار مليهتتتتتا يف 

 (٨أ اله  غية م ادة مرساء الوظام الدستوري )الفعةة  3 الفعةة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1949(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2030(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/2013/19
https://undocs.org/ar/2013/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   التعاون والتنسيق الدوليان

ا ستترتاتيجيني يفالتعويتتني لدستتد ات الوقويتتة يفاجلهتتات ... )ه( تعتتدمي املرتتورة يفالتتد م  
صاحعة املصدحة، مبا يف ذلك تعدميهما ابلتوسيق مع اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب 

 يستتتايف، يف توفيتتتت   -أفةيعيا/  ثتتتة اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتا يف غيويتتتا 
نظتتامني لدعنتتاء  مصتتالح ن تتاع األمتتل التتوق  يفاستترتاتيجيات ستتيادة العتتانول يفمنرتتاء

 (1املدم يفال سكةي متوافعني مع امل اي  الديفلية )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

... )يف( مسا دة السد ات الوقوية  دى مكافحة ا جتار ابملددرات يفاجلةمية املوظمة  
ال تتتا ةة لدحتتتديفد الوقويتتتة،  ت تتتايفل يفثيتتتق متتتع مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة امل تتت  ابملدتتتدرات 

 (1يفاجلةمية )الفعةة 

  وصة مضايف

... )ي( املسا ة يف ت عئة املستا دة الديفليتة يفمواءمتهتا يفتوستيعها، مبتا يف ذلتك توفيت   
مصالح ن اع األمل الوق  يفاسرتاتيجيات سيادة العانول، يفت ليتل الت تايفل متع ا حتتاد 

واقعتة ابلربتغاليتة األفةيعي، يفاجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا، يفمجا ة العددال ال
يفا حتتتتاد األيفريف  يفالرتتتةكاء االختتتةيل د متتتاً إل تتتادة مرستتتاء الوظتتتام الدستتتتوري يفصتتتون  

 (1 يسايف )الفعةة  -يفحتعيق ا ستعةار يف غيويا 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  ٨انظة الفعةة  
  تكديف جديد

ي دتتب مىل املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام منتتا فة اجلهتتود لتحعيتتق مليتتد متتل الكفتتاءة  
يفا تساق يفالتوسيق فيمتا  تني يفكتا ت األمتم املتحتدة يفصتواديعها يف ةاجمهتا ذات الصتدة 

 يستايف هبتدف ا رتعتاء  ف اليتهتا اجلما يتة مىل أنصتى حتد اكتل يف ستعيل  -يف غيويا 
درات، يف  ستتيما متتل ختتالل نيتتام ذتت ه الوكتتا ت مكافحتتة ا جتتتار غتت  املرتتةيفع ابملدتت

يفالصتتواديق يفالتتربام   تليفيتتد املمثتتل اخلتتاص اي م دومتتات ختتت  َمتتل  لتت  صتتدة اب جتتتار 
ابملدتتدرات متتل أفتتةاد يفمجا تتات يفمؤسستتات يفكيتتا ت تستتهم يف ترتتكيل خ تتة  دتتى 

 (12 يسايف يفاملو عة ديفل اإلنديمية )الفعةة  -السالم يفا ستعةار يفاألمل يف غيويا 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
 تكديف جديد

   العملية السياسية
مجةاء حوار سياسي شامل يف مدية املصاحلة الوقويتة لتستهيل ال تودة مىل  ... )أ( د م 

 (1الوظام الدستوري )الفعةة 
  وصة مضايف

 يستايف  -... ) ( ال مل مع جلوة  واء السالم د ماً أليفلتوايت  وتاء الستالم يف غيويتا  
 (1)الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  ٨انظة الفعةة  
  تكديف جديد

  سيادة القانون/الشؤون القضائية
... )د( تعتدمي املرتتورة يفالتد م ا ستترتاتيجيني يفالتعويتني إلنرتتاء أجهتلة إلنفتتاذ العتتانول  

يفأجهلة لد دالة اجلوائية يفالسجول تتسم ابلف الية يفالكفاءة، تكول نادرة  دتى احلفتاظ 
 دتتى األمتتل ال تتام يفمكافحتتة اإلفتتالت متتل ال عتتاب يفاحتترتام حعتتوق اإلنستتال يفاحلتتةايت 

 (1األساسية يف الونت ذات  )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

مهام صدر هبا تكديف الت تتتايفل يفالتوستتتيق ”متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد  12)ي( يف  1)ه( يف  1انظتتتة الفعتتتةات  
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
  جديد أ اله“ الديفليال

  وصة مضايف أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)يف( مل العةار، حتت  ود  1انظة الفعةة  
   إصالح قطال األمن

الت تتتتتتتتايفل يفالتوستتتتتتتتيق ”حتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتد )ي( متتتتتتتتل العتتتتتتتتةار،  1)ه( يف  1انظتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتةتني  
 أ اله“ الديفليال

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   دعم نظم اجلزاءات
 يستتتايف مىل مقتتتالع الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال  -يتتتد و املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام لغيويتتتا 

 دتتى مجيتتع امل دومتتات ذات الصتتدة، يف  ستتيما أمستتاء األفتتةاد  (2012) 204٨ عتتةاره 
مل العةار  7يفامل كورة ابلتفصيل يف الفعةة  6ال يل تتوافة فيهم امل اي  املعيوة يف الفعةة 

 (13)الفعةة  (2012) 204٨

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   مؤسسات الدولةدعم 
الدميعةاقية يفت ليتل نتدرة أجهتلة الديفلتة  دتى ... ) ( املسا دة  دى ت ليل املؤسسات  

 (1ال مل  ف الية يففعاً ألحكام الدستور )الفعةة 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
S/PRST/2013/19   
   املساعدة ا نتذابية

لالنتدتاابت  الدجوة التوسيعية لد مديتة ا نتدا يتة يفالتد م املتايل ”ايط اجملدس  دما رنراء  
التتتيت هتتتتدف مىل ضتتتمال التوستتتيق  تتتني “ 2014مىل  تتتام  2013ال امتتتة لدفتتترتة متتتل  تتتام 

 يستتتايف أل  -يفي دتتب مىل مكتتتتب األمتتم املتحتتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتتالم يف غيويتتا  الرتتةكاء 
 املسا دة املواسعة لدجوة التوسيق السالفة ال كة )الفعةة الثاموة( يعدم، يففعا لو يت ، 

  وصة مضايف

  
 مكت  األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا 
األمم املتحدة اإلنديمي لوسط أفةيعيا  ل قةيق أنرب مكتب  

تعتتتتتتتتادل لةستتتتتتتتالتني مت  تتتتتتتتني األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل يف 
 .(63)2010آب/أغستت س  31يف  2009األيفل/ديستتمرب  كتتانول 11

يف ليربفيتتل لفتترتة أيفليتتة متتدهتا  2011آذار/متتارس  2املكتتتب يف  يفافتُتتتح
هةا. يفكانتت اجلما تة شت 1٨سوتال،  دى أل ُتست ة  يف يت    د متةيفر 

ا نتصتتادية لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا نتتد قدعتتت منرتتاء املكتتتب،  دتتى غتتةار 
مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا. يفكانت املهام األساسية املسودة مىل 
املكتتتب، يف مجدتتة أمتتور، الت تتايفل متتع اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل يفستتط 

ة يفشتتةكاء آختتةيل أفةيعيتتا يفغ ذتتا متتل املوظمتتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتت
رئيسيني يفمسا دهتم يف جهود ت ليل السالم يفا ستعةار يف مو عة يفسط 
أفةيعيتتتتا ديفل اإلنديميتتتتة  مومتتتتا. يفُكدتتتتف املكتتتتتب أينتتتتا  عتتتت ل املستتتتا ي 

__________ 

 (63) S/2009/697  يفS/2010/457 . 

احلميدة يفا ض الع مبهام خاصة يف  ددال املو عة ديفل اإلنديمية ابسم 
 وتاء الستالم.  األمني ال ام، مبا يف ذلك جمايل موع نروب الوتلاع يفجهتود 

كمتتتا ُكدتتتف املكتتتتب  ت ليتتتل نتتتدرة مدارة الرتتتؤيفل السياستتتية  دتتتى مستتتداء 
املرتتورة لامتتني ال تتام  رتتال املستتائل املتصتتدة ابلستتالم يفاألمتتل يف املو عتتة 
يف دتتتتتى تعتتتتتدمي التعتتتتتارية مىل املعتتتتتة  تتتتتل الت تتتتتورات ذات األ يتتتتتة ابلوستتتتتعة 

 لدمو عة ديفل اإلنديمية.
يفمتتتتل ختتتتالل تعتتتتادل لةستتتتالتني أختتتتةيني مت  تتتتني األمتتتتني ال تتتتام  

، متتتتتدند 2012آب/أغستتتتت س  21يف  13يفرئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل يف 
شتتتعا /فرباية  2٨شتتتهةا مضتتتافيا حتتتىت  1٨اجملدتتتس يف يتتتة املكتتتتب ملتتتدة 

تُتتدخل أي تغيتت ات . يفيف الفترتة املرتتمولة اب ستت ةا ، مل (64)2014
 تتةٌ   تتام لو يتتة مكتتتب  44 دتتى يف يتتة املكتتتب. يفيتتةد يف اجلتتديفل 

 األمم املتحدة اإلنديمي لوسط أفةيعيا مو  منرائ .
__________ 

 (64) S/2012/656  يفS/2012/657 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ar/S/2009/697
https://undocs.org/ar/S/2010/457
https://undocs.org/ar/S/2012/656
https://undocs.org/ar/S/2012/657
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 44اجلديفل 
 مكت  األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام

 S/2012/657 S/PRST/2012/28 S/PRST/2013/18يف  S/2010/457 S/PRST/2011/21 S/2012/656يف  S/2009/697 يفاملهمة الصادر هبا تكديفالفئة 
X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال      

X )أ(
X )ب(

) ( X
) ( X

) ( 
X ال مدية السياسية

X  )أ(
) (   

 
  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

  
 مكت  األمم املتحدة يف بوروندي 
، قدتتب جمدتتس األمتتل 2010كتتانول األيفل/ديستتمرب   16يف  

، أل يورتتب مكتتتب األمتتم (2010) 1959مىل األمتتني ال تتام،  عتتةاره 
اتل  “أصتغة حجمتا  كثت ”املتحدة يف  وريفنتدي حبيتث يكتول كيتا ً 

لدحفتتتاظ  دتتتى  (65)حمتتتل مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل يف  وريفنتتتدي
ة األجتتل التد م التديفيل املعتتدم متل أجتتل توقيتد الستالم يفالتوميتتة ال ويدت

شتتهةا  تتدأت  12يف  وريفنتتدي. يفنتتد أنرتتب املكتتتب لفتترتة أيفليتتة  دغتتت 
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  20. يفيف (66)2011كتتتتتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتاية   1يف 

، متتدد اجملدتتس يف يتتة املكتتتب لستتوتني أختتةيني توتهيتتال 2011 ديستتمرب
 .(67)2013شعا /فرباية  15يف 

يفختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةا ، متتتتتتدد اجملدتتتتتتس، ابلعتتتتتتةار  
، يف يتتتتتة املكتتتتتتب 2013شتتتتتعا /فرباية  13املتتتتتؤر   (2013) 2090

__________ 

لدحصتتتتتول  دتتتتتتى م دومتتتتتات  تتتتتتل يف يتتتتتة مكتتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتتدة املتكامتتتتتتل يف  (65) 
 ، اجللء ال اشة، العسم الثام. 2011-2010 وريفندي، انظة املةجع، املدحق 

 . 1، الفعةة (2010) 1959العةار  (66) 

 . 1، الفعةة (2011) 2027العةار  (67) 

. يفقدتتتتب اجملدتتتتس مىل املكتتتتتب أل (6٨)2014شتتتتعا /فرباية  15حتتتتىت 
هود اليت يع هلا كل مل احلكومة يفاجملتمع الديفيل يف يةكل د م   دى اجل

ا نتصتتتادية لدوستتتاء يفالرتتتعاب يفالالجئتتتني  -جمتتتال التوميتتتة ا جتما يتتتة 
التت يل  تتاديفا مىل التتوقل يفاملرتتةديل داخديتتا يف دتتى ت ميتتق انتتدما  العدتتد 
يف املو عتتتة،  غيتتتة توقيتتتد د تتتائم الستتتالم يفالوهتتتو  ابحلوكمتتتة يفتورتتتيط 

قتتتتار الورنتتتتة ا ستتتترتاتيجية اجلديتتتتدة لدحتتتتد متتتتل التوميتتتتة املستتتتتدامة يف م
الفعتتتة. كمتتتا قدتتتب اجملدتتتس مىل املكتتتتب ترتتتجيع احلتتتوار يفتيستتت ه  تتتني 
األقتةاف الفا دتتة الوقويتتة يفتعتتدمي التتد م لآلليتتات التتيت تكفتتل املرتتاركة 
 دتتتى ن تتتاق يفاستتتع يف احليتتتاة السياستتتية، متتتل أجتتتل تتتتوف  موتتتا  متتتواٍت 

. 2015فنتتية مىل انتدتتاابت  تتام نوامتت  احلةيتتة يفا نفتتتاح يف الفتترتة امل
 تتتتةٌ   تتتتام لو يتتتتة مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة يف  45يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 

التتتتو  الكامتتتتل جلميتتتتع  46 وريفنتتتتدي موتتتت  منرتتتتائ . يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 
الفعتتتتتةات املتصتتتتتدة ابلتغيتتتتت ات املدخدتتتتتة  دتتتتتى الو يتتتتتة، التتتتتيت يفردت يف 

 نةارات اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا .
__________ 

 . 1، الفعةة (2013) 2090العةار  (6٨) 
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                                           املهامفئة حس ، للو ية عام عرض بوروندي: يف املتحدة األمم مكت 
 العةار 

 (2013) 2090 (2011) 2027 (2010) 1959 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
X   املساعدة ا نتذابية    

 )أ(
X حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح

X )أ(
X )ب(

) (
 

X   الدعم اإلنساين
)أ(

 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

 X
)ب(

 X
) (

 

https://undocs.org/ar/S/2009/697
https://undocs.org/ar/S/2009/697
https://undocs.org/ar/S/2010/457
https://undocs.org/ar/2011/21
https://undocs.org/ar/2011/21
https://undocs.org/ar/S/2012/656
https://undocs.org/ar/S/2012/656
https://undocs.org/ar/S/2012/657
https://undocs.org/ar/2012/28
https://undocs.org/ar/2012/28
https://undocs.org/ar/2013/18
https://undocs.org/ar/2013/18
https://undocs.org/ar/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2027(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)
http://undocs.org/S/RES/1959(2010)
http://undocs.org/S/RES/2027(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2090%20(2013)
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 العةار 
 (2013) 2090 (2011) 2027 (2010) 1959 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

    املهام العسكرية ومهام الشرطة    

X د م الرةقة
)أ(

   

X العملية السياسية
)أ(

  X
) (

 

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

  X
) (

 

X إصالح قطال األمن
)أ(

   

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

 X
)ب(

 X
) (

 
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 

  وصة مضايف. )ب( 

 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 
   

 46 اجلديفل
 2013-2012، الو ية على املدخلة التغيريات بوروندي: يف املتحدة األمم مكت 

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية تكديفالفئة يفاملهمة الصادر هبا 
   (2013  20٩0القرار 

   ا نتذابيةاملساعدة 
، 2014فربايتتتتتتة /شتتتعا  15يعتتتتتةر متديتتتد يف يتتتتتتة مكتتتتتتب األمتتتم املتحتتتدة فتتتتي  وريفنتتتتدي حتتتىت  

)أ(  2يف  (2010) 1959)أ( ملتتتتتتى )د( متتتتل العتتتتةار  3يفي دتتتتب مليتتتت ، مترتتتتيا متتتتع الفعتتتتتتتةات 
اليتتتتة، يفأل يتتتتؤازر حكومتتتتة ، أل يةكتتتتل  دتتتتى اجملتتتتا ت الت(2011) 2027)ب( متتتتل العتتتتةار  يف

  وريفندي فيها:
)أ( ترجيع احلوار يفتيس ه  ني األقتةاف الفا دتة الوقويتة يفتعتدمي التد م الليتات 
املرتتتتتتتاركة  دتتتتتتتى ن تتتتتتتاق يفاستتتتتتتع يف احليتتتتتتتاة السياستتتتتتتية، ألغتتتتتتتةا  موهتتتتتتتا توفيتتتتتتت  
ا ستتترتاتيجيات يفالتتتربام  اإلاائيتتتة يف  وريفنتتتدي، يفكتتت لك متتتل أجتتتل كفالتتتة تتتتوافة 

 2015احلةية يفا نفتاح يف الفترتة املفنتية مىل انتدتاابت  تام موا  موات نوام  
 (1)الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   الدعم اإلنساين
 -)ذت( د م اجلهود اليت تعت هلا احلكومتة يفاجملتمتع التديفيل لدرتكيتل  دتى التوميتة ا جتما يتة  ... 

ا نتصتتادي لدستتكال املتنتتةريل  -ا نتصتتادية لدوستتاء يفالرتتعاب يفم تتادة اإلدمتتا  ا جتمتتا ي 
متتتل الوتتتتلاع، مبتتتل فتتتيهم الالجئتتتول التتت يل  تتتاديفا مىل التتتوقل متتتؤخةا يفاملرتتتةديفل داخديتتتا، يفالتتتد وة 

املتتوارد متتل أجتتل  وريفنتتدي، هبتتدف توقيتتد د تتائم الستتالم يفالوهتتو  ابحلوكمتتة يفتورتتيط  لت عئتتة
 (1التومية املستدامة يف مقار يفرنة اسرتاتيجية احلد مل الفعة اجلديدة )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   

http://undocs.org/S/RES/1959(2010)
http://undocs.org/S/RES/2027(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2090%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2027(2011)
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 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
أنرا جمدس األمل   ثة األمم املتحدة لدد م يف ليعيا، ابلعةار  
، متصةفا مبوجب 2011أيدول/سعتمرب  16املؤر   (2011) 2009

 الفصل السا ع مل امليثاق. 
يفختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةا ، متتتتدند اجملدتتتتس يف يتتتتة  

 /آذار 14الع ثة مةتني ملدة سوة يف كل مةة، يفامتدت آخة يف ية حىت 
 آذار/ 12املتتتتتؤر   (2012) 2040. يفيف العتتتتتةار (69)2014متتتتتارس 
،  تتتدنل اجملدتتتس يف يتتتة الع ثتتتة فيمتتتا يت دتتتق ر تتتادة منتتتةار 2012 متتتارس

األمتتتل ال تتتام. ف دتتتب مىل الع ثتتتة تعتتتدمي التتتد م مىل احلكومتتتة الديعيتتتة يف 
منرتتتاء مؤسستتتات نتتتادرة يفخاضتتت ة لدمستتتاءلة، مبتتتا يرتتتمل مؤسستتتات 
الرتتةقة يفاملؤسستتات األمويتتة، يفيف توفيتت  هنتت  متماستتك  دتتى الصتت يد 

ستتتتا عني يف نتتتتوات األمتتتتل الوقويتتتتة الديعيتتتتة التتتتوق  إلدمتتتتا  املعتتتتاتدني ال
تسةاهم يفم تادة مدمتاجهم يف احليتاة املدنيتة، مبتا يرتمل أي أقفتال  أيف

  يلالتتتتتول متتتتتةتع ني  كتائتتتتتب الثتتتتتوار. كمتتتتتا قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل الع ثتتتتتة 
التصدي لالنترار غ  املرتةيفع لاستدحة يفاأل تتدة املتصتدة هبتا جبميتع 

املتحتدة املدتصتة يفموظمتة حظتة أنوا ها، ابلتوسيق مع يفكتا ت األمتم 
األستتتتدحة الكيميائيتتتتة يفالرتتتتةكاء  دتتتتى الصتتتت يديل التتتتديفيل يفاإلنديمتتتتتي. 
يفكدنف اجملدس الع ثة ردارة  مدية التحول الدميعةاقي، مبا يف ذلك مل 
ختتتتالل تعتتتتدمي املرتتتتورة يفاملستتتتا دة التعويتتتتة ل مديتتتتة ا نتدتتتتاابت الديعيتتتتة 

__________ 

 . 7، الفعةة (2013) 2095؛ يف 6، الفعةة (2012) 2040العةارال  (69) 

تحستتتتتني ممكتتتتتا ت يف مديتتتتتة م تتتتتداد يفمنتتتتتةار دستتتتتتور جديتتتتتد، يفكدنفهتتتتتا  
املؤسستتتتتات يفنتتتتتدرهتا  دتتتتتى استتتتتتي اب اجلميتتتتتع فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابملرتتتتتاركة 
السياستتتتية لدمجتمتتتتع املتتتتدم الديتتتتيب. يفقدتتتتب اجملدتتتتس مىل الع ثتتتتة أينتتتتا 
توستتيَق املستتا دة الديفليتتة يف وتتاء نتتدرات حكوميتتة يف مجيتتع الع ا تتات 

)أ( مىل )د( متتتتتتتتتتل العتتتتتتتتتتةار. يفأختتتتتتتتتت ا،  6التتتتتتتتتتوارد  ياهنتتتتتتتتتتا يف الفعتتتتتتتتتتةات 
دتتتس الع ثتتتة  دتتتى الت تتتايفل متتتع الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار اجمل حتتتثن 

يففةيتتتتتتتتق اخلتتتتتتتترباء امل تتتتتتتت   ديعيتتتتتتتتا يف توفيتتتتتتتت  التتتتتتتتتدا    (2011) 1970
 (2011) 1973 يف (2011) 1970املوصتتوص  ديهتتا يف العتتةاريل 

 (2013) 2095. يفيف العتتتتةار (2011) 2009يفامل دلتتتتة يف العتتتتةار 
، كتتتتةر اجملدتتتتس لكيتتتتد  واصتتتتة يف يتتتتة 2013آذار/متتتتارس  14املتتتتؤر  

 . (2012) 2040الع ثة الواردة يف العةار 
يفمتتتتل ختتتتالل تعتتتتادل لةستتتتالتني مت  تتتتني األمتتتتني ال تتتتام يفرئتتتتيس  

، أذل (70)2013ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  27يف  21جمدتتتتس األمتتتتل يف 
دتتتتتس  ورتتتتتة يفحتتتتتدة حةاستتتتتة ات  تتتتتة لامتتتتتم املتحتتتتتدة   يليتتتتتد نوامهتتتتتا اجمل

فتتتتةدا  ستتتتكةاي لت ليتتتتل الرتتيعتتتتات األمويتتتتة امل متتتتتتول هبتتتتا يف  235  دتتتتى
 تتتةٌ   تتتام لو يتتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة  47الع ثتتتة. يفيتتتةد يف اجلتتتديفل 

التتتتو  الكامتتتتل  4٨لدتتتتد م يف ليعيتتتتا موتتتت  منرتتتتائها. يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 
ة ابلتغيتت ات املدخدتتة  دتتى الو يتتة، التتيت يفردت جلميتتع الفعتتةات املتصتتد

 يف نةارات اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا .
__________ 

 (70) S/2013/704  يفS/2013/705 . 
  

 47اجلديفل 
                                           بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام

 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

 العةار
 العةار

2009 (2011) 
 العةار

 2022 (2011) 
 العةار

 2040 (2012) 
 العةار

2095 (2013) S/PRST/2013/21 
X  التجريد من السالح وإدارة األسلحة      

X )أ(
X )أ(

X )أ(
) ( 

X املساعدة ا نتذابية
X  )أ(

X )أ(
  )أ(

حقزززوق اإلنسزززان؛ واملزززرأة والسزززالم واألمزززن؛ واألطفزززال 
X والنزال املسلح

)أ(
  X

)أ(
 X

)أ(
  

X الدوليان التعاون والتنسيق
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

  
      املهام العسكرية ومهام الشرطة

X   رصد احلالة األموية؛ يفتسي  الديفرايت؛ يفالةدع
)أ(

 X
)أ(

  
X د م الرةقة

)أ(
  X

)ب(
 X

)أ(
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/2013/704
https://undocs.org/ar/S/2013/705
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2022(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2022(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/2013/21
https://undocs.org/ar/2013/21
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 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

 العةار
 العةار

2009 (2011) 
 العةار

 2022 (2011) 
 العةار

 2040 (2012) 
 العةار

2095 (2013) S/PRST/2013/21 
X العملية السياسية      

)أ(
  X

)أ(
 X

)أ(
  

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

  
X   إصالح قطال األمن

)أ(
 X

)أ(
  

X   دعم نظم اجلزاءات
)أ(

 X
)أ(

  
X دعم مؤسسات الدولة

)أ(
  X

)أ(
 X

)أ(
   

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

   
 4٨اجلديفل 

2013-2012، الو ية على املدخلة التغيريات ليبيا: يف للدعم املتحدة األمم مكت 

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2012  2040القرار 

  التجريد من السالح وإدارة األسلحة
يعةر متديد يف ية   ثة األمم املتحتدة لدتد م يف ليعيتا لفترتة اثت   رتة شتهةا أختةى،  

رذوا ابست ةاضها يف غنول ستة أشهة،  عيادة املمثل اخلاص لامني ال تام لديعيتا، 
لدع ثتتة تتمثتتل، مبتتا يتفتتق متامتتا متتع معتتادمل املدكيتتة يفيعتتةر كتت لك أل الو يتتة امل دلتتة 

الوقويتتتتة، يف مستتتتا دة الستتتتد ات الديعيتتتتة  دتتتتى حتديتتتتد ا حتياجتتتتات يفاأليفلتتتتوايت 
الوقويتة يف مجيتتع ألتتاء ليعيتتا، يفمواءمتتة ذتت ه ا حتياجتتات يفاأليفلتتوايت متتع ال تتةيف  

التيت اخلاصة  تعدمي املرتورة ا سترتاتيجية يفالتعويتة حستب ا نتنتاء، يفد تم اجلهتود 
 تع هلا ليعيا مل أجل:

... )ب( ت ليتتل ستتيادة العتتانول يفرصتتد يفمحايتتة حعتتوق اإلنستتال، يففعتتا لاللتلامتتات 
العانونية الديفلية لديعيا، يف  سيما ا لتلامات املت دعة ابملةأة يفاألفةاد املوتمني لدفئات 
النتت يفة، مثتتل األقفتتال يفاألنديتتات يفاملهتتاجةيل، مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل مستتا دة 
الستتتد ات الديعيتتتة  دتتتى مصتتتالح يف وتتتاء أنظمتتتة ننتتتائية يفأنظمتتتة لدستتتجول شتتتتفافة 
يفخاض ة لدمساءلة، يفد م يفضع يفتوفي  اسرتاتيجية ننائية انتعالية شامدة، يفتعدمي 
املستتتتا دة متتتتل أجتتتتل املصتتتتاحلة الوقويتتتتة، يفتتتتتوف  التتتتد م لكفالتتتتة امل امدتتتتة املالئمتتتتة 

  كتائب الثوار؛لدمحتجليل، يفتسةيح أي أقفال   يلالول مةتع ني 

  وصة مضايف

) ( م ادة منةار األمل ال تام،، مبتا يف ذلتك متل ختالل تعتدمي مرتورة يفمستا دة  
استتترتاتيجية يفتعويتتتة مالئمتتتة لدحكومتتتة الديعيتتتة متتتل أجتتتل منرتتتاء مؤسستتتات نتتتادرة 
يفتوفي  هن  متماسك  دى الصت يد التوق  إلدمتا  املعتاتدني الستا عني يف نتوات 

أيف تستتةاهم يفم تتتادة مدمتتاجهم يف احليتتاة املدنيتتة،  وستتتائل األمتتل الوقويتتة الديعيتتة 
موهتتتا ماتحتتتتة فتتتتةص الت دتتتيم يفال مالتتتتة، يفت تتتتوية مؤسستتتات الرتتتتةقة يفاملؤسستتتتات 

 مضايف وصة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2022(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2022(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/2013/21
https://undocs.org/ar/2013/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
األموية لكي تكول نتادرة يفخاضت ة لدمستاءلة يفمدتلمتة ابحترتام حعتوق اإلنستال، 

 (6يفمفتوحة لدمةأة يفالفئات الن يفة يفمةا ية  حتياجاهتا )الفعةة 
... )د( التصدي لالنترار غ  املرةيفع جلميع األستدحة يفامل تدات ذات الصتدة  

جتتتتو، يفمزالتتتتة  عتتتتااي  –متتتتل مجيتتتتع األنتتتتواع، يف  ستتتتيما العتتتت ائف احملمولتتتتة ستتتت ح 
املتفجتتتةات احلة يتتتة، يفا ضتتت الع  تتتربام  إلزالتتتة األلغتتتام، يفلمتتتني يفمدارة احلتتتديفد 

األستتتتتتدحة يفامل تتتتتتدات الكيميائيتتتتتتة الديعيتتتتتتة، يفتوفيتتتتتت  ا تفانيتتتتتتات الديفليتتتتتتة  رتتتتتتال 
يفالعيولوجيتتتة يفالوويفيتتتة، ابلتوستتتيق متتتع يفكتتتا ت األمتتتم املتحتتتدة املدتصتتتة يفموظمتتتة 

 (6حظة األسدحة الكيميائية يفالرةكاء الديفليني يفاإلنديميني )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   املساعدة ا نتذابية
... )أ( مدارة  مدية التحتول التدميعةاقي، مبتا يف ذلتك متل ختالل تعتدمي املرتورة  

ليتتيب يفاملستتا دة التعويتتة ل مديتتة ا نتدتتاابت الديعيتتة يف مديتتة م تتداد يفمنتتةار دستتتور 
جديتتتتد،  دتتتتى الوحتتتتو التتتتوارد يف خةي تتتتة ال ةيتتتتق الدستتتتتورية لدمجدتتتتس ا نتعتتتتايل 
الوق ، يفتعدمي املسا دة لتحسني العدرة املؤسسية يفالرتفافية يفاملستاءلة، يفت ليتل 
متكني املةأة يفاألنديات يفمرتاركتها السياستية يفد تم مواصتدة ت توية اجملتمتع املتدم 

 (6الديتيب )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  يف جديدتكد

                                            حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”)أ( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

  تكديف جديد
التجةيتتتد متتتل الستتتالح ”)ب( يف ) ( متتتل العتتتةار، حتتتتت  وتتتد  6انظتتتة الفعتتتةتني  

 أ اله“ يفمدارة األسدحة
  واصة مضافية

   التعاون والتنسيق الدوليان
التجةيتتتتتتد متتتتتتل الستتتتتتالح يفمدارة ”)د( متتتتتتل العتتتتتتةار، حتتتتتتتت  وتتتتتتد  6انظتتتتتتة الفعتتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
... )ه( توسيق املسا دة الديفلية يف واء العدرة احلكومية يف مجيع الع ا ات ذات  

)أ( مىل )د(، مبتتا يف ذلتتتك  تتتل قةيتتق د تتتم آليتتتة التوستتتيق  6الصتتدة يففعتتتا لدفعتتتةات 
، 2012كانول الثام/يواية   31 داخل احلكومة الديعية اليت أ دل  ل تركيدها يف

يفتعتتتدمي املرتتتورة مىل احلكومتتتة ملستتتا دهتا  دتتتى حتديتتتد ا حتياجتتتات ذات األيفلويتتتة 
لدتتتد م التتتديفيل، يفمشتتتةاك الرتتتةكاء التتتديفليني يف ال مديتتتة حستتتب ا نتنتتتاء، يفتيستتت  
املستتا دة الديفليتتة لدحكومتتة، يفمنتتةار تعستتيم يفاضتتح لد متتل يفكفالتتة التواصتتل املوتتتظم 

 (6مجيع معدمي املسا دة مىل ليعيا )الفعةة املتواتة  ني 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   املهام العسكرية ومهام الشرطة
احلالتتتتتتتتتة األمويتتتتتتتتتة؛ يفتستتتتتتتتتي  رصتتتتتتتتتد 

 الديفرايت؛ يفالةدع
التجةيتتتتتتد متتتتتتل الستتتتتتالح يفمدارة ”)د( متتتتتتل العتتتتتتةار، حتتتتتتتت  وتتتتتتد  6انظتتتتتتة الفعتتتتتتةة 

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  6انظتتتتتة الفعتتتتتةة  د م الرةقة

 أ اله“ األسدحة
  وصة مضايف
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   السياسيةالعملية 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”)أ( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  
  تكديف جديد

التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”)ب( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  6انظتتتتتة الفعتتتتتةة  
 أ اله“ األسدحة

  وصة مضايف

   سيادة القانون/الشؤون القضائية
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”)أ( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

  تكديف جديد
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”)ب( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  6انظتتتتتة الفعتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
  وصة مضايف

   إصالح قطال األمن
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  6انظتتتتتة الفعتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
   دعم نظم اجلزاءات

اتتتتتث مجيتتتتتع التتتتتديفل يفذيئتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة املدتصتتتتتة، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك الع ثتتتتتة،  
يفاألقةاف امل وية األخةى  دى الت ايفل ت ايف  اتما مع الدجوة يفالفةيق، يف  سيما 
تليفيتد ا اي م دومتتات متاحتتة هلتتا  رتتال توفيتت  التتتدا   املعتتةرة مبوجتتب العتتةاريل 

 2009يفامل دلتتتتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتةار  (2011) 1973يف  (2011) 1970
 (11، يف  سيما حا ت  دم ا متثال )الفعةة (2011)

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

يرتتجع الفةيتتق، متتع أختت ه يف احلستتعال مستتؤيفلية الع ثتتة  تتل مستتا دة الستتد ات  
الديعية  دى مكافحة ا نترار غ  املرةيفع لاستدحة يفامل تدات ذات الصتدة متل 

جتتتو، يفلمتتتني يفمدارة حتتتديفد -مجيتتع األنتتتواع، يف  ستتتيما العتتت ائف احملمولتتة ستتت ح
جتلاءات، مبتا يف ذلتك ليعيا،  دى مواصتدة حتعيعاتت  فيمتا يت دتق   تدم ا متثتال لد

الوعتتتل غتتت  املرتتتةيفع لاستتتدحة يفامل تتتدات ذات الصتتتدة مىل ليعيتتتا يفموهتتتا، يفأصتتتول 
 1973يف  (2011) 1970األفتتةاد اخلاضتت ة لدتجميتتد املعتتةر مبوجتتب العتتةاريل 

، يفيرجع الع ثة يفالسد ات (2011) 2009يفامل دل مبوجب العةار  (2011)
الديعيتتة  دتتى د تتم الفةيتتق يف جمتتال التحعيتتق داختتل ليعيتتا، مبتتا يف ذلتتك  تتل قةيتتق 

ة، حستب تعادل امل دومات يفتيس  ال عور يفالستماح  تفعتد مةافتق ختتليل األستدح
 (12ا نتناء )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   دعم مؤسسات الدولة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”حتت  ود )أ( مل العةار،  6انظة الفعةة  

 تكديف جديد
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  6انظتتتتتة الفعتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
  وصة مضايف

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  ، أ اله“الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)ذت( مل العةار، حتت  ود  6انظة الفعةة  

  تكديف جديد
   املتذن  وج  الفصل السابع( (2013  20٩٥القرار 

  األسلحةالتجريد من السالح وإدارة 
شتتتهةا أختتتةى،  12ليعيتتتا لفتتترتة يعتتتةر متديتتتد يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لدتتتد م يف  

 عيادة املمثل اخلتاص لامتني ال تام، يفيعتةر كت لك أل يف يتة الع ثتة  وصتفها   ثتة 
سياستتية خاصتتة متكامدتتة، تتمثتتل، مبتتا يتفتتق متامتتا متتع معتتدأ املدكيتتة الوقويتتة، يف 
مسا دة احلكومة الديعية  دى حتديتد ا حتياجتات يفاأليفلتوايت الوقويتة يف مجيتع 

واءمتة ذت ه ا حتياجتات يفاأليفلتوايت متع ال تةيف  اخلاصتة  تعتدمي ألاء ليعيا، يفم
 املرورة ا سرتاتيجية يفالتعوية حسب ا نتناء، يفد م اجلهود الديعية مل أجل:

) ( م تتادة منتتةار األمتتل ال تتام، مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل تعتتدمي مرتتورة يفمستتا دة  ...
مؤسستات نتادرة يفآليتات اسرتاتيجية يفتعوية مالئمة لدحكومة الديعية متل أجتل منرتاء 

ف الة لتوسيق شؤيفل األمل الوق ، يفتوفي  سياسة يفقويتة متماستكة إلدمتا  املعتاتدني 
الستتتتا عني يف نتتتتوات األمتتتتل التتتتوق  الديتتتتيب أيف تستتتتةاهم يفم تتتتادة مدمتتتتاجهم يف احليتتتتاة 
املدنيتتتتة،  وستتتتائل موهتتتتا ماتحتتتتة فتتتتةص الت دتتتتيم يفال مالتتتتة، يفت تتتتوية مؤسستتتتات التتتتدفاع 

ي تكتتتتول نتتتتادرة يفخاضتتتت ة لدمستتتتاءلة يفمدتلمتتتتة ابحتتتترتام حعتتتتوق يفالرتتتتةقة يفاألمتتتتل لكتتتت
 اإلنسال، يفمفتوحة يف يفج  املةأة يفالفئات الن يفة يفمةا ية  حتياجاهتا؛

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

)د( التصدي لالنترار غ  املرةيفع جلميع األسدحة يفما يتصل هبا متل م تدات  
يفاألستتتتدحة اخلفيفتتتتة يفاألستتتتدحة  كتتتتل أنوا هتتتتا، يفخاصتتتتة موهتتتتا األستتتتدحة الثعيدتتتتة 

جتتتتتو، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك  تتتتتل قةيتتتتتق يفضتتتتتع  -الصتتتتتغ ة يفالعتتتتت ائف احملمولتتتتتة ستتتتت ح 
استتتترتاتيجية موستتتتعة يف ذتتتت ا الصتتتتدد، إلزالتتتتة خمدفتتتتات احلتتتتةب متتتتل املتفجتتتتةات، 
يفا ضتتتت الع  تتتتربام  مزالتتتتة األلغتتتتام يفالتتتتتدد  متتتتل التتتت خائة التعديديتتتتة، يفلمتتتتني 

نيتتتات الديفليتتتة  رتتتال األستتتدحة يفامل تتتدات احلتتتديفد الديعيتتتة يفمدارهتتتتا، يفتوفيتتت  ا تفا
الكيميائيتة يفالعيولوجيتة يفالوويفيتتة، ابلتوستيق متتع يفكتا ت األمتتم املتحتدة املدتصتتة، 

 (7يفموظمة حظة األسدحة الكيميائية، يفالرةكاء الديفليني يفاإلنديميني )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   املساعدة ا نتذابية
... )أ( مدارة  مدية التحتول التدميعةاقي، مبتا يف ذلتك متل ختالل تعتدمي املرتورة  

يفصتتتياغة يفا تمتتتاد  يفاملستتتا دة التعويتتتة ل مديتتتة ا نتدتتتاابت الديعيتتتة يف مديتتتة م تتتداد
دستتتتتور ليتتتتيب جديتتتتد، يفتعتتتتدمي املستتتتا دة لتحستتتتني العتتتتدرة املؤسستتتتية يفالرتتتتفافية 
يفاملستتتتاءلة، يفت ليتتتتل متكتتتتني مجيتتتتع شتتتتةائح اجملتمتتتتع الديتتتتيب يفمرتتتتاركتها السياستتتتية، 

ستتيما الوستتاء يفاألنديتتات، مبتتا ذلتتك يف  مديتتة صتتياغة الدستتتور، يفد تتم زايدة  يف 
 (7ةة ت وية اجملتمع املدم الديتيب )الفع

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

يرجع الع ثة  دى مواصدة د م اجلهود الةامية مىل ت ليل املصاحلة الوقوية يفاحلوار  
السياستتي الرتتامل يفال مديتتات السياستتية التتيت تةمتتي مىل تيستت  مجتتةاء انتدتتاابت 
حةة يفنليهة يفموثوق هبا، يفالوهو  ابل دالة ا نتعالية يفاحرتام حعوق اإلنسال يف 

 (٨مجيع ألاء ليعيا )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)


أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
                                            حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح

مهام صدر هبا تكديف  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  ٨)أ( يف  7انظة الفعةتني  
  جديد

اإلنستال، يففعتا لاللتلامتات ... )ب( ت ليل سيادة العانول يفرصد يفمحاية حعتوق  
العانونيتتتة الديفليتتتة لديعيتتتا، يف  ستتتيما ا لتلامتتتات املت دعتتتة ابملتتتةأة يفاألفتتتةاد املوتمتتتني 
لدفئات الن يفة، مثتل األقفتال يفاألنديتات يفاملهتاجةيل، مبتا يف ذلتك متل ختالل 
مسا دة احلكومة الديعية  دى كفالتة م امدتة احملتجتليل م امدتة منستانية يفمتكيتوهم 

ةاءات العانونيتة الواجعتة، يف دتتى مصتالح نظتام العنتاء يفنظتام الستتجول متل اإلجت
يف وائهمتتا   تتةق تكفتتل شتتفافيتهما يفخنتتو هما لدمستتاءلة، يفد تتم يفضتتع يفتوفيتت  
اسرتاتيجية شامدة لد دالة ا نتعالية، يفتعدمي املستا دة متل أجتل حتعيتق املصتاحلة 

قفال املتنةريل الوقوية، فنال  ل تعدمي الد م لكفالة مواصدة حتديد ذوية األ
 (7مل الولاع املسدح يففصدهم يفم ادة مدماجهم )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  7انظتتتتتة الفعتتتتتةة  
 أ اله“ األسدحة

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   التعاون والتنسيق الدوليان
التجةيتتتتتتد متتتتتتل الستتتتتتالح يفمدارة ”)د( متتتتتتل العتتتتتتةار، حتتتتتتتت  وتتتتتتد  7انظتتتتتتة الفعتتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
... )ه( توستتيق املستتا دة الديفليتتتة يف وتتاء نتتدرات احلكومتتتة يف مجيتتع الع ا تتتات  

)أ( مىل )د( مل ذ ا العةار، مبا يف ذلك  ل قةيق د تم  7امل وية يففعا لدفعةات 
آلية التوسيق املواسعة داخل احلكومة الديعيتة، يفتعتدمي املرتورة مىل احلكومتة الديعيتة 

ذات األيفلويتتتة فيمتتتا يت دتتتق ابلتتتد م التتتديفيل، ملستتتا دهتا  دتتتى حتديتتتد احتياجاهتتتتا 
يفمشةاك الرةكاء الديفليني يف ال مدية حسب ا نتناء، يفتيس  املسا دة الديفلية 
لدحكومة الديعية، يفمنةار تعسيم يفاضح لد مل يفكفالة التواصل املوتظم املتواتة  ني 

 (7مجيع معدمي املسا دة مىل ليعيا )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   املهام العسكرية ومهام الشرطة
رصتتتتتتتتتد احلالتتتتتتتتتة األمويتتتتتتتتتة؛ يفتستتتتتتتتتي  

 الديفرايت؛ يفالةدع
التجةيتتتتتتد متتتتتتل الستتتتتتالح يفمدارة ”)د( متتتتتتل العتتتتتتةار، حتتتتتتتت  وتتتتتتد  7الفعتتتتتتةة انظتتتتتتة 

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  7انظتتتتتة الفعتتتتتةة  د م الرةقة

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
   العملية السياسية

مهام صدر هبا تكديف  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  ٨)أ( يف  7انظة الفعةتني  
  جديد

حعتتوق اإلنستتال؛ يفاملتتةأة يفالستتالم ”حتتتت  وتتد )ب( متتل العتتةار،  7انظتتة الفعتتةة  
 أ اله“ يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   سيادة القانون/الشؤون القضائية

مهام صدر هبا تكديف  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”مل العةار، حتت  ود  ٨)أ( يف  7انظة الفعةتني  
  جديد

حعتتوق اإلنستتال؛ يفاملتتةأة يفالستتالم ”)ب( متتل العتتةار، حتتتت  وتتد  7انظتتة الفعتتةة  
 أ اله“ يفاألمل؛ يفاألقفال يفالولاع املسدح

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   إصالح قطال األمن
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  7انظتتتتتة الفعتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
هبتتتتتتتتتتتتتا مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر 

  تكديف جديد
   دعم نظم اجلزاءات

اتتتتث مجيتتتتع التتتتديفل، يفذيئتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة املدتصتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك الع ثتتتتة،  
يفاألقةاف امل وية األخةى  دى الت ايفل ت ايف  اتما مع الدجوة يفالفةيق، يف  سيما 
تليفيتتد ا ابمل دومتتات املتاحتتة لتتديها  رتتال توفيتت  التتتدا   املعتتةرة مبوجتتب العتتةاريل 

 2009، امل دلتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةاريل (2011) 1973يف  (2011) 1970
يفمبوجتتتب ذتتت ا العتتتةار، يف  ستتتيما حتتتا ت  تتتدم  (2012) 2040يف  (2011)

 (15ا متثال )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

يرتتتجع الفةيتتتق  دتتتى أل ي متتتل، يف ضتتتوء مةا تتتاة مستتتؤيفلية الع ثتتتة  تتتل مستتتا دة  
احلكومة الديعية  دى مكافحة ا نترار غ  املرةيفع جلميع األسدحة يفمتا يتصتل 
هبا مل م دات  كل أنوا ها، يفخاصة موهتا األستدحة الثعيدتة يفاألستدحة اخلفيفتة 

حتتتتتديفد ليعيتتتتتا  جتتتتتو، يفلمتتتتتني -يفاألستتتتتدحة الصتتتتتغ ة يفالعتتتتت ائف احملمولتتتتتة ستتتتت ح 
يفمدارهتا،  دى مواصتدة يفت جيتل حتعيعاتت  فيمتا يت دتق   تدم ا متثتال لدجتلاءات، 
مبتتا يف ذلتتك الوعتتل غتت  املرتتةيفع لاستتدحة يفمتتا يتصتتل هبتتا متتل م تتدات مىل ليعيتتا 
يفموهتتا، يفأمتتوال األفتتةاد الستتارية  دتتيهم أحكتتام جتميتتد األصتتول مبوجتتب العتتةاريل 

 2009، امل تتتتتتتتدلني مبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةاريل (2011) 1973يف  (2011) 1970
يفمبوجتب ذتت ا العتتةار، يفيرتتجع الع ثتتة يفاحلكومتتة  (2012) 2040يف  (2011)

الديعيتة  دتتى د تم الفةيتتق فيمتا جيةيتت  متل حتعيعتتات داختل ليعيتتا، مبتا يف ذلتتك  تتل 
قةيتق تعتتادل امل دومتات م تت  يفتيست   عتتوره يفالستماح لتت   تفعتد خمتتازل األستتدحة، 

 (16حسب ا نتناء )الفعةة 

مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 
  تكديف جديد

   الدولةدعم مؤسسات 
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ املسا دة ا نتدا ية”)أ( مل العةار، حتت  ود  7انظة الفعةة  

  تكديف جديد
التجةيتتتتتد متتتتتل الستتتتتالح يفمدارة ”) ( متتتتتل العتتتتتةار، حتتتتتتت  وتتتتتد  7انظتتتتتة الفعتتتتتةة  

 أ اله“ األسدحة
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا 

  تكديف جديد
مهمتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتدر هبتتتتتتتتتتتتتا  أ اله“ الت ايفل يفالتوسيق الديفليال”)ذت( مل العةار، حتت  ود  7انظة الفعةة   

  تكديف جديد
   

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
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 آسيا
 بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل أفغانستان  
أنرتتا جمدتتس األمتتل   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة مىل  

 . (2002) 1401ابلعةار  2002آذار/مارس  2٨أفغانستال يف 
يفختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةا ، متتتتدَّد اجملدتتتتس يف يتتتتة  

 آذار/ 19الع ثة مةتني ملدة سوة يف كل مةة، يفامتدت آخة يف ية حىت 
. يفأ عتتى اجملدتتس  مومتتا  دتتى يف يتتة الع ثتتة  دتتى لتتو (71)2014متتارس 

 (2007) 1746يف  (2006) 1662متتتتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتتتددذا يف نةاراتتتتتتتتتتتتتتت  
 (2010) 1917يف  (2009) 1٨6٨يف  (200٨) 1٨06 يف
، متتع مجتتةاء ت تتديالت  دتتى املهتتام املستتودة مليهتتا (2011) 1974 يف

 يف جمايل د م مؤسسات الديفلة يفالت ايفل يفالتوسيق الديفليني. 
 آذار/ 22املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2012) 2041يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  

، قدتتتب اجملدتتتس مىل الع ثتتتة يفاملمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام 2012 متتتارس
ألفغانستتتال مواصتتتدة نيتتادة اجلهتتتود املدنيتتتة الديفليتتة الةاميتتتة مىل ت ليتتتل ديفر 

ستتتتتتتؤيفلياهتا يف اجملتتتتتتتا ت ذات املؤسستتتتتتتات األفغانيتتتتتتتة يف ا ضتتتتتتت الع مب
األيفلويتتة املتمثدتتة يف توفيتت   مديتتة كا تتل يف خمتدتتف ألتتاء العدتتد؛ يفحتستتني 

__________ 

 . 3، الفعةة (2013) 2096؛ يف 3، الفعةة (2012) 2041العةارال  (71) 

احلوكمتة يفستتيادة العتتانول؛ يف وتتاء نتتدرات الدجوتتة األفغانيتتة املستتتعدة امل ويتتة 
حبعتتتوق اإلنستتتال  دتتتى رصتتتد حعتتتوق اإلنستتتال يفمحايتهتتتا؛ يفتعتتتدمي التتتد م 

آذار/متتتتتتتتتتتارس  19املتتتتتتتتتتتؤر   (2013) 2096اإلنستتتتتتتتتتتام. يفيف العتتتتتتتتتتتةار 
، قدتتتب اجملدتتتس مىل الع ثتتتة ت ليتتتل جهودذتتتا  غيتتتة زايدة ا تستتتاق 2013

يفالتوسيق فيما  ني يفكا ت األمتم املتحتدة يفصتواديعها يف ةاجمهتا امل ويتة يف 
ما يتتتة مىل أفغانستتتتال يفالوهتتتو   كفاءهتتتتا هبتتتدف ا رتعتتتاء  ف اليتهتتتا اجل

أنصتتتى حتتتد، مبتتتا يتماشتتتى متامتتتا متتتع التتتربام  الوقويتتتة ذات األيفلويتتتة التتتيت 
حتتتددهتا حكومتتتة أفغانستتتتال. يفقدتتتب اجملدتتتس مىل الع ثتتتة أينتتتا مواصتتتدة 
ت ايفهنا مع العوة الديفلية لدمسا دة األموية يفكع  املمثدني املدنيني ملوظمتة 

أفغانستتال  حدف  ال األقدسي د ما لد مدية ا نتعالية لتو اضت الع
ابلعيتتتادة يفتوليهتتتا زمتتتام األمتتتور  صتتتورة كامدتتتة يفنيادهتتتتا  مديتتتة هتتتتدف مىل 

ا ستتتتعةار، يففتتتق متتا اتخفتتتق  ديتتت  يف متتتؤمتةي كا تتتل  حتعيتتق التوميتتتة يفمرستتتاء 
يفلوتتتدل يفمتتتؤمتةي نمتتتة لرتتتعونة يفشتتتيكاغو ابلتتتو ايت املتحتتتدة األمةيكيتتتة. 

لتعتتتتدمي   تتتتة   تتتتام لو يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة 49يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل 
التتتتتو   50املستتتتتا دة مىل أفغانستتتتتتال موتتتتت  منرتتتتتائها. يفيتتتتتةد يف اجلتتتتتديفل 

الكامتتل جلميتتع الفعتتةات املتصتتدة ابلتغيتتت ات املدخدتتة  دتتى الو يتتة، التتتيت 
 .يفردت يف نةارات اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا 

 49اجلديفل 
                                           بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل أفغانستان: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام
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 ) (X ) (X )ب(X )ب(X ) (X )أ(X       العسكري -التنسيق املدين              
   )ب(X )ب(X    )أ(X     التجريد من السالح وإدارة األسلحة

 ) (X ) (X )ب(X )ب(X )ب(X )ب(X  )أ(X )ب(X  )أ(X  املساعدة ا نتذابية
حقزززززززوق اإلنسزززززززان؛ واملزززززززرأة والسزززززززالم 

 ) (X ) (X ) (X )ب(X ) (X )ب(X ) (X )أ(X  )ب(X )ب(X )أ(X واألمن؛ واألطفال والنزال املسلح
 ) (X ) (X ) (X ) (X ) (X )ب(X  )أ(X    )أ(X الدعم اإلنساين 

 )ب(X )ب(X ) (X )ب(X ) (X )ب(X  )أ(X     التعاون والتنسيق الدوليان
 ) (X ) (X )ب(X )ب(X ) (X )ب(X  )أ(X    )أ(X العملية السياسية

https://undocs.org/ar/S/RES/1401(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1662(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1746(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1806(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1868(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1917(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1974(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1401%20(2002)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1471%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1536%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1589%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1662%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1746%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1806%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1868%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1917%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1974%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2041%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096%20(2013)
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 ) (X ) (X ) (X ) (X ) (X )أ(X       اإلعالم             
 ) (X ) (X )ب(X )ب(X ) (X )ب(X ) (X )أ(X )ب(X  )ب(X )أ(X سيادة القانون/الشؤون القضائية

 ) (X ) (X )أ(X          إصالح قطال األمن
  ) (X ) (X ) (X ) (X )ب(X )أ(X      دعم نظم اجلزاءات

 )ب(X )ب(X )ب(X )ب(X ) (X )ب(X  )أ(X    )أ(X دعم مؤسسات الدولة
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
  وصة مضايف. )ب( 
 م ادة لكيد لدو ية. ) ( 

  
 50اجلديفل 

2013-2012، الو ية على املدخلة التغيريات أفغانستان: إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   (2012  2041القرار 

   التعاون والتنسيق الدوليان
ا ستتتفادة متتل  يؤكتتد متتل جديتتد أل الع ثتتة يفاملمثتتل اخلتتاص سيواصتتالل، يف مقتتار  

كفاءات فةيتق األمتم املتحتدة الع تةي يفمةا تاة ال مديتة ا نتعاليتة، توجيت  اجلهتود 
املدنيتتتتة الديفليتتتتة، متتتتع الرتكيتتتتل  دتتتتى تف يتتتتل يفت ليتتتتل ديفر املؤسستتتتات األفغانيتتتتة يف 

 (7ا ض الع مبسؤيفلياهتا يف اجملا ت ذات األيفلوية التالية )الفعةة 

  وصة مضايف

   دعم مؤسسات الدولة
  وصة مضايف مل العةار 7انظة أ اله الفعةة  

   (2013  20٩٦القرار 
   التعاون والتنسيق الدوليان

اجلهتود متل أجتل يؤكد مل جديد أل الع ثتة يفاملمثتل اخلتاص ستيع  ل مليتدا متل  
زايدة ا تستتاق يفالتوستتيق فيمتتا  تتني يفكتتا ت األمتتم املتحتتدة يفصتتواديعها يف ةاجمهتتا 
امل ويتة يف أفغانستتتال يفالوهتو   كفاءهتتتا هبتتدف ا رتعتاء  ف اليتهتتا اجلما يتتة مىل 
أنصتتى حتتد، مبتتا يتماشتتى متامتتا متتع التتربام  الوقويتتة ذات األيفلويتتة التتيت حتتددهتا 

ل نيتادة اجلهتود املدنيتة الديفليتة، متع الرتكيتل  دتى حكومة أفغانستتال، يفسيواصتال
تف يتتل يفت ليتتل ديفر املؤسستتات األفغانيتتة يف ا ضتت الع مبستتؤيفلياهتا يف اجملتتا ت 

 (7ذات األيفلوية التالية )الفعةة 

  وصة مضايف

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1401%20(2002)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1471%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1536%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1589%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1662%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1746%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1806%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1868%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1917%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1974%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2041%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
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 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   دعم مؤسسات الدولة

  وصة مضايف مل العةار 7انظة أ اله الفعةة  
    

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائيزة  
 ملنطقة آسيا الوسطى

أُذل رنراء مةكل األمم املتحتدة اإلنديمتي لدد دوماستية الونائيتة  
ملو عة آسيا الوس ى  ل قةيق تعادل لةسالتني  ني األمني ال تام يفرئتيس 

، مبعتتادرة متتل (72)2007أاير/متتايو  15يف  7متتؤرختني يف  جمدتتس األمتتل
حكومات املو عة يفابلتوازي مع مغالق مكتب األمم املتحدة لد م  واء 

املةكتتتل  ت ليتتتل نتتتدرة األمتتتم املتحتتتدة  . يفُكدتتتف(73)يف قاجيكستتتتالالستتتالم 
__________ 

 (72) S/2007/279  يفS/2007/280 . 

لدحصتتتول  دتتتى م دومتتتات  تتتل يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة لتتتد م  وتتتاء  (73) 
، 2003-2000 الستتتتتتتالم يف قاجيكستتتتتتتتال، انظتتتتتتتة املةجتتتتتتتع، املدحتتتتتتتتق

 دتتى موتتع نرتتوب الولا تتات يف آستتيا الوستت ى متتل ختتالل توفيتت  قائفتتة 
متتتتتل املهتتتتتام ترتتتتتتمل التوستتتتتيق متتتتتع حكومتتتتتتات املو عتتتتتة  رتتتتتال املستتتتتتائل 

الصتتتتتدة ابلد دوماستتتتتية الونائيتتتتتة؛ يفرصتتتتتد احلالتتتتتة  دتتتتتى أر  الوانتتتتتع  ذات
املوظمتتات اإلنديميتتة مثتتل موظمتتة األمتتل يفحتديدهتتا؛ يفمنامتتة اتصتتا ت متتع 

يفالت تتايفل يف أيفريفاب يفموظمتتة شتتوغهاي لدت تتايفل. يفنتتد أنرتتب املةكتتل  و يتتة 
تُتتتدخل أي تغيتتت ات  مفتوحتتتة. يفختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا ، مل

لو يتة مةكتل األمتم املتحتدة   ةٌ   تام 51 دى يف يت . يفيةد يف اجلديفل 
 منرائ . اإلنديمي مو 

__________ 

، 2007-2004ذتتتتتتتتاء؛ يفاملدحتتتتتتتتق  -ء األيفل الفصتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتامس، اجلتتتتتتتتل 
 يفايف.  -الفصل اخلامس، اجللء األيفل 

  
 51اجلديفل 

 : عرض عام للو ية، حس  فئة املهاممركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى
 S/2007/280يف  S/2007/279 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال  
 )أ(

X ال مدية السياسية
 )أ(

 
  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 

 
 
 

 الشرق األوسط
 بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل العراق 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتتل   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي املستتتتا دة  

مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  2003آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتت س  14ال تتتتتتتتتتتتتتتتتةاق يف  مىل
1500 (2003) . 

يفختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةا ، متتتتدَّد اجملدتتتتس يف يتتتتة  
الع ثتتتتتتة متتتتتتةتني ملتتتتتتدة ستتتتتتوة يف كتتتتتتل متتتتتتةة، يفامتتتتتتتدت آختتتتتتة يف يتتتتتتة حتتتتتتىت 

املتتتتتتتتتتتتتؤر   (2013) 2107. يفابلعتتتتتتتتتتتتتةار (74)2014متوز/يوليتتتتتتتتتتتتت   31
__________ 

 . 1، الفعةة (2013) 2110؛ يف 1، الفعةة (2012) 2061العةارال  (74) 

،  تتتدل اجملدتتتس يف يتتتة الع ثتتتة ال قدتتتب مىل 2013حليةال/يونيتتت   27
املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام يف ال تتةاق يفرئتتيس الع ثتتة أل ي تتلز يفيتتد م 
يفيستتهل اجلهتتود املت دعتتة ر تتادة مجيتتع الكتتويتيني يفر تتااي العدتتدال الثالثتتة 

فيهتتتا مىل أيفقتتتاهنم أيف م تتتادة رفتتتاهتم، يفم تتتادة املمتدكتتتات الكويتيتتتة، مبتتتا 
 52احملفوظتتات الوقويتتة، التتيت استتتوىل  ديهتتا ال تتةاق. يفيتتةد يف اجلتتديفل 

 ة   ام لو ية   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي املستا دة مىل ال تةاق موت  
التتو  الكامتتتل  53. يفيتتتةد يف اجلتتديفل (2007) 1770اختتتاذ العتتةار 
ت املتصتتدة ابلتغيتت ات املدخدتتة  دتتى الو يتتة، التتيت يفردت جلميتتع الفعتتةا

 يف نةارات اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةا .
 

https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/280
https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/280
https://undocs.org/ar/S/RES/1500(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2061(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2110(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1770(2007)
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 52اجلديفل 
 بعثة األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل العراق: عرض عام للو ية حس  الفئة

 العةار 
 (2013) 2107العةار  S/PRST/2010/27 (2007) 1770العةار  الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

X األسدحة يفمدارة السالح مل التجةيد    
   )أ(

X ا نتدا ية املسا دة
   )أ(

X املسدح يفالولاع يفاألقفال يفاألمل؛ يفالسالم يفاملةأة اإلنسال؛ حعوق
)أ(

   

X اإلنسام الد م
)أ(

 X
  )ب(

X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
)أ(

  X
)ب(

 

X السياسية ال مدية
)أ(

   

X العنائية العانول/الرؤيفل سيادة
)أ(

   

X الديفلة مؤسسات د م
)أ(

   
 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
 م ادة لكيد لدو ية. )ب( 

  
  53اجلديفل 
 2013-2012األمم املتحدة لتقد  املساعدة إىل العراق: التغيريات املدخلة على الو ية، بعثة 

 التغي  املدخل  دى الو ية ن  الو ية الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف
   (2013  210٧ القرار   

   التعاون والتنسيق الدوليان
ي دب مىل املمثل اخلاص لامني ال ام لد ةاق يفرئيس   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي  

املستتتتا دة مىل ال تتتتةاق أل ي تتتتلز يفيتتتتد م يفيستتتتهل اجلهتتتتود املت دعتتتتة ر تتتتادة مجيتتتتع 
يفم تادة املمتدكتات الكويتيني يفر ااي العددال الثالثة مىل أيفقاهنم أيف م ادة رفاهتم، 

الكويتية، مبا فيها احملفوظات الوقوية، اليت استوىل  ديها ال ةاق، يفي دب ك لك 
مىل األمتني ال تتام أل يعتدم تعةيتتةا مستتعال مىل جمدتتس األمتل  تتل ذت ه املستتائل يف 
تعاريةه  ل التعدم احملةز يف ا ض الع  كافتة مستؤيفليات الع ثتة، يفي دتب أينتا 

وظتة يف ت يتني  ئتب املمثتل اخلتاص لامتني ال تام يف الع ثتة مىل األمتني ال تام أل ي
ليتوىل الرؤيفل السياسية يفين دع مبسؤيفلية اإلشةاف  دى ذ ه املسائل يفضمال 

 (4املوارد املالئمة هل ا الغة  )الفعةة 

  وصة مضايف

        

https://undocs.org/ar/S/RES/1770(2007)
https://undocs.org/ar/2010/27
https://undocs.org/ar/2010/27
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)


أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السالم  -اجلزء العاشر 
 والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

 

687 16-06865 

 

 مكت  منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان 
أُنرتتتب مكتتتتب موستتتق األمتتتم املتحتتتدة اخلتتتاص لرتتتؤيفل لعوتتتال  

 و ية مفتوحتة متل ختالل تعتادل لةستالتني مت  تني األمتني ال تام يفرئتيس 
. يفحتتل مكتتتب موستتق (75)2007شتتعا /فرباية  13جمدتتس األمتتل يف 

األمتتتم املتحتتتدة اخلتتتاص حمتتتل مكتتتتب املمثتتتل الردصتتتي لامتتتني ال تتتام 
. 2000م يف آب/أغستت س جلوتتوب لعوتتال، التت ي أنرتتاه األمتتني ال تتا

يفُكدف املكتب  تمثيل األمتني ال تام يف مجيتع اجلوانتب السياستية ل متل 
__________ 

 (75) S/2007/85  يفS/2007/86 . 

املوظمتتتة يف لعوتتتال، يفتوستتتيق  متتتل األمتتتم املتحتتتدة يف العدتتتد، يفكفالتتتة أل 
تكتتول أنرتت ة فةيتتتق األمتتم املتحتتتدة الع تتةي موستتعة  رتتتكل جيتتد متتتع 

 .(76)يفليتتةأنرت ة حكومتة لعوتتال يفاجلهتات املالتة يفاملؤسستتات املاليتة الد
يفخالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ، مل ُتدخل أي تغي ات  دى يف ية 

 ةٌ   ام لو ية املكتب  54مكتب املوسق اخلاص. يفيةد يف اجلديفل 
  مو  منرائ .

__________ 

 املةجع نفس . (76) 

  
  54اجلديفل 

 مكت  منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان: عرض عام للو ية، حس  فئة املهام
 S/2008/517 يف S/2007/86 S/2008/516 يف S/2007/85 الفئة يفاملهمة الصادر هبا تكديف

X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال   
X )أ(

 )ب(
X ال مدية السياسية

)أ(
 X

)ب(
 

 

  مهمة صدر هبا تكديف جديد. )أ( 
 م ادة لكيد لدو ية. )ب( 

  

https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/86
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/86
https://undocs.org/ar/S/2008/516
https://undocs.org/ar/S/2008/516
https://undocs.org/ar/S/2008/517



